ÉLETMÓD ÉS
SPORTKULTÚRA
MAGAZIN
2020. SZEPTEMBER

EZ A KÉT SZÍN
MINDEN MÁSNÁL
TÖBBET ÉR
WWW.FRADI.HU

32.

NŐI PÓLÓ:
BRAVÚR AZ
UVSE ELLEN

38.

MAROS GÁBOR:
NEM OPERETTFRADISTA

70.

KOCSIS ANTAL:
AZ ÉRTŐL
”
AZ ÓCEÁNIG”

74.

CSONTOS
DOMINIK
13+1

JÉZUS MÁRIA, GYŐZTÜNK!

IX. ÉVFOLYAM
9. SZÁM
ÁRA: 395 Ft

MENETREND - 2020.09.
FÉRFI LABDARÚGÁS

MENETREND #

FUTSAL

Szeptember 7.: DEAC–FTC
Szeptember 21.: FTC–Veszprém

NB I

Szeptember 12.: FTC–Paks
Szeptember 26.: Budafok–FTC

NB III

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember

5.: Szeged–FTC II
9.: FTC II–Rákosmente
12.: Iváncsa–FTC II
27.: FTC II-Honvéd II

NŐI LABDARÚGÁS
NB I

Szeptember 5.: Győr–FTC
Szeptember 26.: FTC–Haladás

FÉRFI KÉZILABDA
NB I
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember

4.: FTC–Cegléd
12.: Eger–FTC
18.: FTC–Orosháza
24.: Tatabánya–FTC

TERET ADUNK
A VÁLTOZTATÓKNAK

Nézz körül nyitott pozícióink között, és találd meg
a helyed abban a munkakörben, ami leginkább illik hozzád!

mvm.hu
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2020.
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32
40
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6 Fradi-hírek

35 Tisztán szólt

50 Fradi-kvíz

62 Made in

24 Jézus Mária, győztünk!

36 Az a vékony hajszál

52 Elhozzuk a Tüskébe
az NHL-t

66 Vissza a vadonba!

28 Vincze Ottó góljáról

38 Nem operettfradista

54 Ahol a víz az úr

Az Értől az Óceánig”
”

40 A jövő hírnökei

56 Receptek

72 Valamit valamiért

31 A siker irigyeket is szült

44 Vendégtoll: Szentesi

32 Bejelentkeztek
az aranyra!

Zöldi László

58 Továbbra is van
Springer az elnökségben

74 13+1 kérdés
Csontos Dominikhez

46 A komfortzónán kívül

59 Sportot is védő oltás

keményebb munka kell!

8 Mindig kéznél a múlt
10 Flóriék várják odafönn
12 Fradi-hírek
14 Szőke István története

A következő
ZÖLD & FEHÉR
15 Én Fradim
magazin 2020.
szeptember 25-én 18 Bad Radkersburg,
jelenik meg!
a nyári otthon
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22 A triplázáshoz még

nagypapaként is mesélünk
majd

34 Feltételes módban
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a Fradi-induló

lehet fejlődni

70 Kocsis Antal:

LEVÉL #

Sergei Rebrov arcán és gesztusain kevés érzelmet lehet
felfedezni. Sikereinek titka nem az emócióiban, jóval
inkább az alapos munkában, az elemzésben és a precizitásban keresendő. Sosem feledem, amikor Lanzafame
még nálunk futballozott, az egyik mérkőzésen látványos
cselekkel, váratlan megoldásokkal, kifejezetten jó játékkal rukkolt ki az első húsz percben, Rebrov azonban
folyamatosan rázta a fejét, velünk ellentétben neki valami
nem tetszett a technikás spíler stílusában. Később derült
ki, hiába villogott az olasz center, a megbeszélt taktikai
utasítást nem tartotta be, ami Rebrovnál elfogadhatatlan.
Senkivel sem tesz kivételt, idősebbtől, fiataltól ugyanúgy
megköveteli a fegyelmet. Egy alkalommal például az
egyik ifjú tehetség szintén jól játszott, ám az ukrán mester
azért megjegyezte, hogy kétszer elhagyta a pozícióját…
Az is tanulságos, ahogy Csontos Dominiket felfedezte, a
18 éves védő ugyanis nem tartozott az U17-es és U19-es
csapat legtöbbet foglalkoztatott és legtöbbre taksált játékosai közé. Rebrov mégis őt emelte ki. Később is ragaszkodott hozzá, majd a Székesfehérváron született Csonti
be is mutatkozott az élvonalban, amit teljesen megérdemelt, hiszen remek karakter, a Fradihoz illő mentalitással,
ráadásul néhány éve nem újgazdag, hanem szerény környezetből érkezett a Népligetbe. Erre szokták mondani,
jókor volt jó helyen, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy
Rebrovon kívül más is az első csapathoz vette volna az
ígéretes fiatalt.
Erről Bálint László és Branikovits László esete jutott
eszembe. 1968-ban mindkét saját nevelésű játékosunkat
Szegedre akarta kölcsönadni a Fradi, már mindketten
csomagoltak, ám időközben Mátrai Sándor a VM Egyetértésbe igazolt, Varga Zoli meg nem tért haza a mexikói
olimpiáról, így mindkét tehetségünk maradt, majd sokszoros válogatottságig vitték. Kikacsintva a nemzetközi
porondra, azt se feledjük, bizonyos José Mourinhónak a
Chelsea-nél nem kellett a belga Kevin de Bruyne, pedig
manapság a Manchester City középpályását a box to box
pozícióban sokan a legjobbnak tartják a világon.
Hiába, a legnagyobbak is árnyékra vetődnek olykor, ám,
bevallom, Sergei Rebrovnál nem emlékszem komolyabb
mellényúlásra. A precizitás, figyelem, fegyelem és a célfutball két bajnoki címet hozott nekünk.
Mindig az őszinte brit és a ravasz, gondolatgazdag latin
futballt kedveltem, ugyanakkor ha két évvel ezelőtt,
Sergei Rebrov érkezésekor azt mondják nekem, hogy se
angol, se latin stílusra ne számítsak, hanem két bajnoki
aranyéremre, aláírtam volna. Ahogy aláírom ma is. Csak
egyre éhesebb vagyok, vágyom a történelmi triplára…

60 A hónap fotója
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# HÍREK

HÍREK #

FRADISTA
VASEMBEREK
Ismét Nagyatád adott otthont a triatlonosok
hosszú távú országos bajnokságának. A tikkasztó
hőség és az embert próbáló Ironman-táv (3600 m
úszás, 180 km kerékpár, 42 km futás) egyaránt nagy
kihívás elé állította a versenyzőket. A gyékényesi tóban
három kört kellett teljesíteniük a versenyzőknek, majd
az esőzések miatt átalakított kerékpáros pályán egy
95 km-es és három 28,5 km-es kör következett.
A futást a városban rendezték, ahol a versenyzőkre
nyolc kör várt. Az FTC vasemberei” nagyon jól telje”
sítettek, hárman végeztek tíz órán belüli idővel, ilyen
eredményt korábban nem értek el a ferencvárosiak.
A férfi mezőnyben ketten is bekerültek a legjobb tizenötbe. Rottek Máté összesítésben hetedik, a 25–29es korosztályában pedig harmadik lett, míg Markót
Tamás abszolút kilencedik helye mellé egy 30–34 éves
korosztályos negyedik pozíciót is szerzett. Mikonya
Nándor 15. lett, 35–39-es csoportjában viszont ezüst
érmesként zárt. Az egyéni eredmények alapján pedig
férfi csapatunk a második helyen végzett. A nőknél
Csada Ágnes a 30–34-es korosztályban második lett.

VERRASZTÓ DÁVID
RÓMAI DIADALA
Az augusztus 11–13. közötti rangos római
versenyen, az 57. Sette Collin összesen nyolc
magyar, köztük öt ferencvárosi ugrott medencébe. Közülük a legjobb eredményt Verrasztó
Dávid érte el, aki 400 méter vegyesen mindenkit maga mögé utasított 4:12.66-os idejével. A
szám háromszoros Európa-bajnoka mellett a
dobogó harmadik fokára állhatott fel a szintén
ferencvárosi Török Dominik Márk, aki 4:19.30as idővel csapott a célba. Verrasztó Evelyn
100 méter gyorson a 8. helyen zárt, míg 100
méter pillangón 11. lett. Ebben a számban az
Európa-bajnoki ezüstérmes Szilágyi Liliána is
elindult, aki a 9. helyen végzett.
Verrasztó Dávid

GALAMBOS TIBOR:
21, 22, 23

Markót Tamás

Újabb nyolc magyar bajnoki címnek örvendhettek a nyáron atlétáink. Három aranyérmével közülük is kimagaslott
29 éves ugróatlétánk, Galambos Tibor, aki 2011 óta szerzi
sorra ferencvárosi színekben a bajnoki címeket hármasugrásban, távolugrásban és tízpróbában. Galambos a 21.
aranyát az összetett országos bajnokság megnyerésével
zsebelte be, majd az augusztus 8-án és 9-én megrendezett 125. magyar bajnokságon meglett a 22. és 23. bajnoki
cím is távolugrásban, illetve hármasugrásban! Az első napon Galambos mellett aranyérmet szerzett diszkoszvetésben Huszák János, valamint 100 méteren Máté Tamás is.
Ezüsttel gazdagodott női 100 méteren Csóti Jusztina, illetve az Edőcs Fanni Andrea, Csóti Jusztina, Nagy Vanessza
Noémi és Király Adél fémjelezte női 4x100-as váltó is a
második helyen végzett. Szintén ezüstös lett Galambos
Tibor mögött Bánhidi Bence távolugrásban. A dobogó
harmadik fokára állhatott fel férfi 4x100-as váltónk, Illovszky Dániellel, Máté Tamással, Szabó Lászlóval és Varga
Dániellel. Vasárnap Galambos Tibor mellett Máté Tamás is
duplázott, aki 200 méteren is a leggyorsabb volt. Szintén
nem talált legyőzőre Nagy Vanessza, aki női 200 méteren
diadalmaskodott. Sőt, ugyanebben a számban az ezüst
érem is fradistáé lett Csóti Jusztina révén. Végül egy
újabb váltó bajnoki címet is ünnepelhettünk: férfi 4x400
méteren a Tarlukács Ádám, Kazi Tamás, Enyingi Patrik,
Szabó László négyes az első helyen futott be.

BEREKMÉRI LEVENTE
ISMÉT DOBOGÓN
A tatai Öreg-tó környékén, az Old Lake Man nevű verseny keretein belül rendezték meg a triatlonosok rövid
távú ob-ját, amely 1500 méter úszásból, 40 kilométer
kerékpározásból és 10 kilométer futásból áll. Az abszolút legjobb helyezést versenyzőnk, Berekméri Levente
szerezte meg, aki az úszást követően két perc hátrán�nyal vágott neki a 40 kilométernyi kerékpározásnak.
Berekméri a kerékpáros távon remek átlagot (41,4 km/
óra) tekerve a harmadik helyről vághatott neki a záró
10 kilométer futásnak. Szépen közelített a második
helyen álló versenyzőre, de végül az igen erős mezőnyben meg kellett elégednie az így is rendkívül értékes
bronzéremmel. A női mezőnyben az abszolút nyolcadik
helyen végző Tomaschof Kata érte el a legjobb fradista
eredményt. Hatalmas siker, hogy férfi csapatunk (Molnár
G., Rottek M., Somogyi M.) a dobogó harmadik fokára
állhatott. Emellett a felnőtt (Eipl T., Hajnal A., Hajdú Zs.)
és szenior (Freundné, Nagy G., Vadai M.) korosztályú női
csapatunk szintén harmadik lett.

www.fradi.hu
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Berekméri Levente
Galambos Tibor, és edzője Kiss Tibor
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# ZÖLDÖVEZET

DOKUMENTUMFILM
KÉSZÜL A ’95-ÖS
BL-MENETELÉSRŐL

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs,
Kántor Barnabás, Kis Ferenc, Kovács Bence,
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám,
Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,
Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György
(Fotósarok), Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

A Zöld & Fehér magazin mellett a FradiMédia is
nagy lelkesedéssel készül az 1995-ös Bajnokok
Ligája-menetelés 25. évfordulójára. Terveink szerint
a szeptember 13-i hétvégén – pénteken, szombaton
és vasárnap – mutatjuk be a negyed évszázaddal
ezelőtti csapatról szóló háromrészes dokumentumfilmünket.

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. 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
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu

Hihetetlen, de már 25 év telt el azóta, hogy a Ferencváros
bejutott az akkor még 16 csapatos Bajnokok Ligája csoportkörébe. A FradiMédia dokumentumfilmjében megmutatja, hogyan jutottunk el a 95-ös BL-szezonig, miért
számított abszolút esélytelennek a csapat az Anderlecht
ellen, és milyen balhék előzték meg az első csoportmérkőzést.
Utánajártunk, mi zajlott az öltözőben a Grasshoppers elleni
csoda szünetében, miért tört meg a csapat az 1995-ben
felfoghatatlanul óriásinak tűnő Bernabéu Stadionban, miért
fenyegették akasztással a szurkolók az Ajax-meccs előtt a
csapatvezetést, és mi volt a huhogós botrány hátterében.
A főszereplők segítségével bemutatjuk, milyen edző, de
főként azt, milyen ember is volt Novák Dezső, és hogy a
csendes tréner hogyan tudta kezelni a hihetetlenül sokszínű és rendkívül erős karaktereket a 90-es évek Fradi-öltözőjében. Korábbi játékostársai mesélnek a csapat és az
öltöző vezéréről, a mindig ezer fokon izzó Simon Tiborról,
akinek a játékjogát 10 ezer forintért, saját zsebből kellett
megvásárolnia Havasi Mihálynak.
Belemerülünk a 90-es évek szurkolói kultúrájába, amikor
teljesen természetes volt, hogy a vezérszurkolók bejárnak
az öltözőbe, hogy a Fradi-sörözőben elbeszélgetnek”
”
a játékosokkal, de az is, hogy napi kapcsolatban, baráti
viszonyban vannak a futballistákkal.
Rengeteg archív fotóval, újságcikkel, korabeli televíziós
anyaggal, a csapatot mindenhová elkísérő stáb kulisszák
mögötti felvételeivel idézzük fel a 25 évvel ezelőtti Ferencvárost, a ma már retrónak számító korszakot, az 1995-ös
Magyarországot és magyar futballt.
Albert Flóriántól Hajdu Attilán és Vincze Ottón át Zoran
Kunticsig megszólalnak a játékosok és az edzők, de mesél
az emlékeiről és élményeiről a BL-mérkőzések egyik
kommentátora, Hajdú B. István; az Anderlecht kiverésekor
Belgiumban élő korábbi Fradi-ikon, Kű Lajos; a szakmai
stáb tagjai, többek között a már említett Havasi Mihály és
Bodnár József Szakáll”; és megkerestük többek között a
”
BL-meccsek előtt a csapat otthonául szolgáló Petneházy
Country Club akkori recepcióvezetőjét, Schuszter Dórát is.
A FradiMédia háromrészes dokumentumfilmjét keresse
szeptember 11-től a fradi.hu-n!

www.fradi.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
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.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
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 MEDIA GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
GYEREKLÉLEK, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO
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
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A 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.
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# ÖRÖKZÖLD

FLÓRIÉK VÁRJÁK
ODAFÖNN...
Először a Groupama Arénában, majd egy nappal később Gödöllőn, a
máriabesnyői bazilika díszudvarán búcsúztatták a 76 esztendős korában elhunyt Szűcs Lajos olimpiai bajnokot, a Ferencváros legendás
balfedezetét. A közkedvelt sportember hamvait stílszerűen zöld-fehér
pöttyös focilabdát formázó urnában helyezték örök nyugalomra.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Élete meghatározó helyszínein köszöntek el Szűcs
Lajostól, aki a Fradihoz és Gödöllőhöz egyaránt ragaszkodott. Jellemző a nagy harcos közkedveltségére,
hogy mindkét nap özönlöttek a barátok, játékostársak,
szurkolók a búcsúztatásra. Még a nagy rivális Újpest
egykori legendás játékosai is eljöttek egy kisbusszal,
s nemcsak azért, mert a negyedik kerületben nevelkedett a felejthetetlen fedezet, hanem mert futballistaként és emberként is nagyra tartották őt szerte az
országban.
Az FTC stadionjában Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár, Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, Berzi
Sándor, az MLSZ alelnöke és Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója emlékezett meg a 37-szeres válogatott
olimpiai bajnok labdarúgóról.
Másnap a máriabesnyői bazilika díszudvarán – virágés koszorúerdő között – egy zöld-fehér pöttyös labdát
ábrázoló urnában helyezték ravatalra Szűcs Lajos
földi hamvait, Herczenik Anna operaénekes a Fényév
távolság és az Örökre szépek című dallal búcsúzott,
majd katolikus szertartás és beszédek következtek. Az
MLSZ részéről Sípos Jenő szóvivő és Dunai Antal egykori játékostárs köszönt el az olimpiai bajnok kiválóságtól. Gémesi György, Gödöllő polgármestere és Lakat T.
Károly sportújságíró, a Zöld & Fehér állandó szerzője
személyes emlékeket idézett fel Szűcs Lajosról. Utóbbi
elmesélte, hogy – a népszerű fedezet kérésére – ő
rejtette el a mexikói ötkarikás játékokról hazahozott
eljegyzési gyűrűt, amelyet aztán 51 éven viseltek a
népszerű színésznővel, Pécsi Ildikóval. Az özvegy és
fiuk, Csaba könnyek közt búcsúzott az imádott férjtől
és édesapától, sőt a régen látott unoka is megjelent a
megrendítő eseményen.
Szűcs Lajos nagyon hiányzik majd a Népligetből és a
Fradi utánpótlásmeccseiről, ugyanakkor jó társaságba
is került, hiszen ahogy a kitűnő barát, Rákosi Gyula
vagy Lakat Karcsi fogalmazott, Albert Flóriék már
várják odafönn…
www.fradi.hu
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HÍREK #

ELHUNYT
OLIMPIAI BRONZÉRMES KENUSUNK

BEVETTÉK
BUDAPESTET IS

Augusztus 10-én, 85 esztendősen elhunyt a kenus
Kassai-Farkas András, aki Farkas Imre néven szerzett
bronzérmet az 1956-os és az 1960-as olimpián. Egykori
kiváló kenusunk 1958-ban lett a Ferencváros sportolója,
új párjával, Törő Andrással együtt pedig itthon minden
versenyt megnyertek, és az 1960-as római olimpiára
is kijutottak. A C2 1000 méteres döntőben azonban,
amelynek az esélyesei voltak, a rajtnál a hajót fogó olasz
fiú nem engedte el időben kenujukat, így pár másodperc
hátránnyal tudtak csak a többiek után eredni, amit a célig már nem sikerült ledolgozniuk. A kudarcként megélt
bronzérem megviselte Farkast, aki 1961-ben be is fejezte
sportolói pályafutását. Utána rövid ideig edzőként dolgozott, majd íróként, költőként próbált szerencsét, végül
a festővászon mellett kötött ki. Képeit több országban
bemutatták, számos sikeres kiállítás fűződik a nevéhez.
Az 1956-os forradalom 40. évfordulóján a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskereszt kitüntetésben részesült.
Pünkösdi lelkészként – amíg egészsége engedte – sokáig prédikált. Emlékét örökké megőrizzük!

Csóti Jusztina

Kassai-Farkas András

RANGOS ELISMERÉS
A FRADI MÚZEUMNAK
A SportAgora kiállítóteremben rendezték meg az
Ezüstgerely 2020 – Sport a kortárs magyar művészetben című pályázatok eredményhirdetését, amelyen a
Fradi Múzeum is díjat vehetett át. A labdarúgócsapatunk
legendás edzője, Tóth Potya István edzésnaplója alapján
idén februárban kiadott könyv – amely múzeumunk
gondozásában jelent meg – harmadik helyezést ért el a
Magyar Olimpiai Bizottság Ezüstgerely Albizottságának
sportművészeti pályázatán a sportirodalom kategóriában. A Budapest Főváros Levéltárával közösen, összesen 5 szerző által készített könyv 21 másik alkotással
versenyzett. A Fradi Múzeumnak ez volt az első sporttörténeti kiadványa, amelynek a Fradi Múzeum vezetője,
Tobak Csaba szerint akár még folytatása is várható,
hiszen Tóth Potya István unokájának padlásáról még
számos további, 20-as, 30-as évekbeli olaszországi levél
került elő.

www.fradi.hu
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Kiválóan szerepelt atlétikai szakosztályunk az Ikarus-pályán megrendezett Budapest openen és Budapest bajnokságon. A férfiaknál fedett pályás magyar bajnokunk,
Máté Tamás megnyerte a 200 métert, klasszis ugróink
közül Galambos Tibor hármas-, míg Virovecz István távolugrásban diadalmaskodott. A serdülő gerelyhajítóknál az
FTC tehetsége, Herczeg Attila nyert. Ezüstérmes lett Haufe Rajmund (100 m), Kazi Tamás (800 m) és Szabó László
(távolugrás). Utóbbi 200 méteren, Galambos Tibor pedig
távolugrásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A
hölgyeknél 200 méteren tarolt az FTC. Magyar bajnokunk,
Csóti Jusztina nyert, a második pedig Nagy Vanessza
lett. A Fradi így összesen öt aranyat, négy ezüstöt és két
bronzot szerzett a versenyen.

BEMUTATKOZOTT
A FRADI KAMION
A Ferencváros országjárása a Fradi minibusszal kezdődött
hat évvel ezelőtt. A szurkolói visszajelzések alapján elérkezett az idő, hogy a minibusz mellett a Groupama Biztosító segítségével, igazodva a Ferencváros nagyságához,
egy nagyobb, impozánsabb, erősebb járművet is szolgálatba állítsunk. A Ferencváros új országjáró kamionja 20
méter hosszú, 2,5 méter széles és 4,5 méter magas. A
belső kialakítás során 1 tonna faanyagot, 200 méter acél
zártszelvényt, több száz méter vezetéket és 3500 csavart
használtak fel. A monstrum meghajtásáról egy bődületesen erős, 520 lóerős motor gondoskodik. A Fradi Kamiont
600 négyzetméteren a Ferencváros színei, jelképei borítják kívül-belül. A kamionban helyet kapott a Fradi Shop,
emellett pedig a Fradi Múzeum is, ahol a klub múltjának
és jelenének legemlékezetesebb pillanatait idézzük fel.
A tervek szerint egy-egy tematikus kiállítás is helyet kap
majd benne. Az országjárás augusztus 15-én kezdődött
egy balatoni körúttal, Siófok, Keszthely, Vonyarcvashegy
és Balatonalmádi állomáshelyekkel, melynek során több
kísérőprogram – teqball, csocsó, blueboxfotózás – színesítette a turnét.
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# ÖRÖKZÖLD

ÉNFRADIM #

Puskás Öcsi,
a nyelvtanár…
Ezúttal Szarka Éva, a Fradi korábbi kézilabdázója, a klub jelenlegi utánpótlásedzője kérdezte
Szőke Istvánt, az FTC legendás jobbszélsőjét:
igaz-e, miszerint a vasárnapi focin ő futja a legtöbbet, egészen pontosan harminchét métert?
Évivel egy napon, február tizenharmadikán
születtem, ezért is lehetne tájékozottabb, hogy
már rendre negyven métert futok a vasárnapi
meccseken, s persze hetven fölött is én lövöm a
legszebb gólokat...

S

@norbert.nemeth.908

akkor, íme, Szőke Pista története, amely
a legendás Puskás Öcsihez is kapcsolódik:

– Emlékszem, idehaza beszélni se nagyon
lehetett róla, hát még leírni Puskás Öcsi nevét,
mégis sikerült találkoznunk vele, méghozzá 1971
nyarán a spanyolországi Elchében, ahol nemzetközi tornán vettünk részt. Puskás a görög
Panathinaikoszt abban az évben vezette edzőként BEK-döntőig, s természetesen hatalmas
érdeklődés övezte minden lépését és kijelentését Spanyolországban. Velünk is nagyon barátságosan viselkedett, mi azonban a pályán nem
udvariaskodtunk, nagyon elvertük a görögöket,
6-1 lett a vége. Combi, azaz Németh Miki négyet lőtt, Kű Lajos és én egyet-egyet, ráadásul
az athéni balbekkből bohócot csináltam, akkor
cseleztem ki, amikor csak akartam. Puskás Öcsi
idővel szólt is neki, legalább egyszer szereljen
már le, erre perceken belül kétszer is piszkosul felrúgott. A második eset után rendesen
elküldtem a p…ba. Azon viszont már én lepődtem meg, hogy értette, mit kiabálok neki. Hát
persze, a görögök Öcsitől annyiszor hallották a
magyar szakkifejezéseket, hogy idővel megtanulták. A torna döntőjében Albert Flóri góljával
nyertünk az Elche ellen is, hazahoztunk egy hatalmas trófeát, az igazi siker mégis az volt, hogy
Puskás Öcsivel jót mulattunk. Ma is gyakran
emlegetjük, milyen nagy sikerrel tanította meg
a Pana játékosainak a pesti utcanyelvet…

www.fradi.hu

@Kenéz

Fotó: Tóth Gábor

@dorii_hermann

SZŐKE

#

ISTVÁN

enfradim

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

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

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
A Fradiért rajongó Eperjes Károly Kossuth- és
Jászai-díjas színművészhez, akivel a vasárnapi
népligeti focin mindig találkoznak:
Nehezen viseli, hogy nem lehet mindig
egy csapatban velem?
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@Buzás Maja

@Mókus Róbert
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# FUTBALL

FUTBALL #

Bad Radkersburg,
a nyári otthon
Ami egyszer már bevált, azon kár változtatni – így gondolta magyar bajnok férfi labdarúgócsapatunk vezetőedzője, Sergei Rebrov is, amikor úgy döntött: a Fradi 2019
után 2020 nyarán visszatér edzőtáborozni a szlovén határhoz közeli osztrák fürdővárosba, Bad Radkersburgba. Együttesünk két részletben több mint három hetet töltött
Ausztriában, s a felkészülés most is nagyszerűen sikerült az új idényre.

Látszik, hogy ez a csapat jó közösséget alkot,
”
boldog vagyok, hogy immáron én is hozzájuk tartozom. Bízom benne, hogy együtt sok nagy sikert
fogunk átélni” – fogalmazott akkor Laidouni.
A két edzőtábor között lényeges különbség volt,
hogy míg az elsőben komoly terhelést kaptak a
játékosok, a második periódusban inkább a fizikális
és a taktikai felkészítésen, valamint az új futballisták
beépítésén volt a hangsúly. Apropó, újoncok: miután
augusztus 3-án, hétfőn szerződtettük a húszéves
horvát csatárt, Roko Baturinát, még aznap ő, illetve
az augusztus 1-jén az előző együttesével, a Lokomotiva Zagrebbel a Horvát Kupa döntőjében érdekelt
Myrto Uzuni is befutott Bad Radkersburgba.
Mire elérkezett a második táborozás első edzőmérkőzésének ideje, váratlanul hűvösebbre fordult az
időjárás, a szlovén élvonalban szereplő NK Tabor
Sezana ellen javarészt szakadó esőben zajló mec�csen játszottunk 1-1-es döntetlent. Másnap a csapadékot megúsztuk, napsütésről azonban nem beszélhettünk a szlovén első osztály újonca, az NK Koper
ellen – védőnk, Miha Blazic egykori együttese ellen
Franck Boli és Sigér Dávid góljának köszönhetően
2-0-ra nyertünk. Sigér szerezte a Tabor Sezana elleni
találatunkat is.

Húsz nap – az előző és az új idény között ennyi
pihenőt kapott a keret, pontosan ennyi idő telt el
a felejthetetlen Fradi Fieszta 2020-szal végződő
FTC–Mezőkövesd bajnoki mérkőzés és az első idei
edzőtábor kezdete között. Csapatunk tagjain mindenesetre nemigen lehetett észrevenni, hogy alig
három hét jutott a lazításra, mindenki nagy elánnal
vetette bele magát a munkába.
Nagyon komoly célokat tűztünk ki magunk elé,
”
akárcsak tavaly. Minimum az előző idényben
nyújtott szereplést szeretnénk megismételni, de
természetesen a célunk az előrelépés. Tudom,
hogy kemény tíz nap vár ránk, de láttam a motivációt a csapattársaim szemében, úgy vettem
észre, hogy mindenkinek elég volt a pihenő. Jó a
morál, jó a hangulat. A Főnök a szokásos kemény,
célratörő énjét hozta rögtön az első edzésen, de
tudjuk, hogy ez kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk”
– mondta a megérkezést követő első tréning után
csapatkapitányunk, Lovrencsics Gergő.
Vezetőedzőnk később sem lazított: a tíznapos első
edzőtáborozás leginkább az erőnlét megalapozásáról szólt, négy mérkőzés mellett napi két edzéssel
készült a Fradi. Csupán egyetlen olyan nap volt,
amikor Rebrov szabad délutánt adott a csapatnak.
Amit ki is használtak a fiúk, a Haladás elleni, 2-2-es
döntetlen és a cseh harmadosztályban szereplő
MFK Frydek-Místek 9-0-s kiütése utáni nap délutánján többen is horgászni indultak a hoteltől alig
húszpercnyi sétára található tóhoz.
Néhány fontos mozdulatot, technikát ellestem
”
ezen a délutánon Lovrencsics Gergőtől” – összegzett a horgászat iránt szintén érdeklődő ifjú védőnk,
Csontos Dominik, aki hozzátette: a csapatnak remek kikapcsolódást jelentett a pecázás.
Miközben Budapesten is zajlott az élet – a korábban átigazolt Bogdán Ádám és Myrto Uzuni mellett
szerződtettük Aissa Laidounit és Adnan Kovacevicet, s kialakult az első NB I-es fordulók menetrendje
is –, együttesünk 4-0-ra legyőzte a szlovén
másodosztályú NK Brezicét, valamint 2-2-es döntetlent játszott a szintén szlovén NK Drava Ptuj ellen.
A csapat az utóbbi párharc estéjén visszatért Budapestre, az FTC-MVM Népligeti Sportközpontba,
ahol játékosainknak a szerdán esedékes vírusteszt
miatt volt jelenésük.
Alig két nap szabadság után, 2020. július 30-án,
csütörtökön újra útra kelt az FTC küldöttsége, az úti
cél pedig másodszor is Bad Radkersburg volt.
A már jól ismert helyszínen nyárias forróságban
folytatódott a munka, eleinte napi két edzéssel.
Ekkor csatlakozott a kerethez új szerzeményeink
közül Adnan Kovacevic és Aissa Laidouni is.

A KÉT EDZŐTÁBOR
KÖZÖTT LÉNYEGES
KÜLÖNBSÉG VOLT,
HOGY MÍG AZ ELSŐBEN
KOMOLY TERHELÉST
KAPTAK A JÁTÉKOSOK,
A MÁSODIK PERIÓDUSBAN INKÁBB
A TAKTIKAI
FELKÉSZÍTÉSEN,
VALAMINT AZ ÚJ
FUTBALLISTÁK
BEÉPÍTÉSÉN
VOLT A HANGSÚLY

SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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SIGIÉK FRADI-INDULÓJA

Fontos, hogy két nap alatt minden
”
játékos megkapta a 90 percnyi terhelést,
illetve az NK Koper ellen azt is örömmel
láttam, hogy sokkal több helyzetet tudtunk kidolgozni, mint kedden. Gyakrabban odaértünk az ellenfél kapuja elé,
ez biztató” – nyilatkozta akkor másodedzőnk, Máté Csaba.
Az edzőtáborozás időszakának utolsó
napjaira Ausztriába is visszatért a nyár,
ezzel párhuzamosan pedig lazult a program is, csapatunk ekkor már jellemzően
napi egy edzéssel készült. Megesett,
hogy a mögöttünk hagyott idény hajráját
sérülés miatt kihagyó Varga Rolandot
és néhány csapattársát szó szerint úgy
kellett leparancsolni a pályáról egy-egy
tréning után, mert maguktól talán másnap
reggelig is gyakorolták volna a szabadrúgások elvégzését. Csapatunk remek
hangulatban és kifogástalan körülmények
között készült az előtte álló nagy feladatokra.
Az utolsó előtti napon még megmérkőztünk az osztrák Bundesligában szereplő
Sturm Graz együttesével. A Varga Roland
góljával 1-0-ra megnyert találkozó azért is
számított mérföldkőnek az előszezonban,
mert ekkor többen is 90 percnyi játéklehetőséget kaptak. A másnapra tervezett
Sparta Praha elleni edzőmeccs elmaradt, ezért a szakmai stáb vasárnap úgy
döntött, hogy a Fradi a tervezettnél egy
nappal korábban, még aznap hazatér.
Ezt követően Budapesten folytatódott
a munka, az MTK Budapest elleni bajnoki mérkőzéssel pedig megkezdődött
a 2020/2021-es szezon – igaz, ez már
egy másik történet. Bízzunk benne, hogy
miként egy évvel korábban, úgy az idén is
jó előjelnek bizonyul Bad Radkersburg: ha
csak a 2019/2020-as idény sikereit sikerül
megismételni, alighanem egy fradista sem
lesz elégedetlen 2021 tavaszán.
www.fradi.hu

Mi, a FradiMédia munkatársai kivételezett
helyzetben dolgozhatunk: a hétköznapokban is
szoros, mindennapi kapcsolatban állunk a labdarúgócsapat tagjaival, egy edzőtábor esetében
pedig ez hatványozottan igaz. Egy-egy nyári
vagy éppen téli táborozás alkalmával valahogy
a futballisták is közvetlenebbek, nyitottabbak, érdeklődőbbek a munkánk iránt.
Ehhez kapcsolódik a második nyári edzőtábor
egyik – számunkra – emlékezetes pillanata. Történt,
hogy kis stábunk egymás közti focija közben egyszer csak megjelent a pálya mellett Dibusz Dénes,
Sigér Dávid és Botka Endre. Futballistáinkat látszólag
feldobta, hogy ezúttal nem mi nézzük őket, hanem
fordítva, a mindig jó kedélyű Sigér pedig egy Fradiindulóval igyekezett feldobni a stábfoci hangulatát.
Képzelhetik, micsoda élmény volt ez nekünk…

TARTALÉKCSAPATUNK IS AUSZTRIÁBAN KÉSZÜLT
Ha nem is Sergei Rebrov vezetőedző együttesével azonos
hotelben lakott, de az első Bad Radkersburg-i edzőtáborba
kiutazott az FTC idén nyáron újjáalakult tartalékcsapata, az új
idénytől az NB III Közép csoportjában szereplő FTC II is.
A Leandro de Almeidával, a kapus Szécsi Gergővel és visszajátszó fiataljainkkal, például Csontos Dominikkel vagy éppen
Ammar Ramadannal kiegészített együttes tagjai közül többen
részt vettek a nagycsapat edzésein is, rengeteg hasznos
mozdulatot, technikát ellesve ezzel a bajnokcsapattól.
Örülünk a lehetőségnek, hogy a második csapat együtt
”
edzhetett a felnőttekkel Bad Radkersburgban. Néhány edzésen Sergei Rebrov hívott is játékosokat a tartalékcsapattól,
tehát úgy tűnik, be is vált ez a rendszer” – mondta el az
FTC II vezetőedzője, a Sergei Rebrov vezette nagycsapat
stábjában továbbra is másodedzőként dolgozó Máté Csaba.
Leandróék a második edzőtáborba már nem utaztak el,
hiszen nekik akkor már megkezdődött a bajnokság.
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ÉRTED AZ EGÉSZ VILÁGOT
”
ÁTUTAZOM…”
Megszokhattuk már, hogy ahol a Ferencváros játszik, ott kiemelt érdeklődés
tapasztalható, nincs még egy magyar
futballcsapat, amelyet annyian kísérnének
el hazai vagy nemzetközi mérkőzésekre
idegenbe, mint a Fradit. Drukkereink fanatizmusát sem kell különösebben bemutatni senkinek, szurkolóink többször bizonyították már, hogy ha szeretett csapatukról
van szó, akkor szinte bármire képesek.
Ilyen felvezetés után talán magától értetődő, hogy a Bad Radkersburgban edzőtáborozó labdarúgóknak is akadtak magyar
látogatói. A második edzőtábor második
napján, szombaton például a Lépesfalvi
család csak azért vállalta az oda-vissza
nagyjából 700 kilométeres utat, hogy
a fiúgyermek, Levente meze megteljen
aláírásokkal. Nem tértek haza üres kézzel,
sőt, a szignók mellett közös fotóra is volt
lehetőség a két nagy kedvenccel, Dibusz
Dénessel és Sigér Dáviddal.
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A triplázáshoz
még keményebb
munka kell!

Örökrangadóval és döntetlennel kezdte a szezont labdarúgócsapatunk. Az első
mérkőzésen világossá vált – sőt, Sergei Rebrov már a találkozó előtt felhívta rá
a figyelmet –, hogy a triplázáshoz az elmúlt két idényben elvégzettnél is keményebb
munkára lesz szükség. Persze, az is igaz, hogy a Rebrov-csapatnak sosem volt baja
a vérrel-verítékkel kiharcolt győzelmekkel. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
www.fradi.hu
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Egy év kihagyás után ismét örökrangadó várt labdarúgócsapatunkra az NB I-ben, ráadásul rögtön
az első fordulóban. A meccs elnevezése ezúttal is
helytálló volt, mert bár a kék-fehérek az NB II-ből
jutottak fel, így sokan az újonc jelzővel illették őket,
a 23-szoros magyar bajnok egyesületet sosem
szabad lebecsülni.
Ha valamivel persze nem lehet megvádolni Sergei
Rebrov együttesét, akkor az éppen a nagyképűség vagy a túlzott elbizakodottság. Mesterünk két
bajnoki cím után is folyamatosan azt keresi, hogyan
tud még többet kihozni a csapatból.
– Nagyon jó felkészülési időszak áll mögöttünk, a
két nyári edzőtáborban több mérkőzést is játszottunk, a kemény edzések mellett persze nagyon hiányzott már a tétmérkőzések hangulata – nyilatkozta a szezonnyitó előtt technikás brazil támadónk,
Isael. – Készen állunk a kezdésre. Az MTK elsőként
végzett az NB II legutóbbi idényében, erős együttes, tehetséges, fiatal játékosokkal. Vendégségbe
megyünk, ellenfelünk biztosan kettőzött erővel
szeretne majd bizonyítani. Kemény mérkőzésre
számítok, ugyanakkor hiszek a csapatunkban!
Azt már talán a maximalista Fradi-szurkolók is tudják, hogy Rebrov szereti a legkeményebben megdolgoztatni játékosainkat. Ezért az mindig nyugtatólag hat, amikor a mester azt mondja: a csapat
minden munkát elvégzett.
– Ausztriában minden a tervek szerint történt. Sok
meccset játszottunk, ezeken pedig jó iramban
mentek a srácok. A felkészülési mérkőzések jók
voltak arra, hogy még közelebbről szerzett tapasztalataink legyenek a frissen érkező játékosokról, de
komolyabb következtetéseket majd csak a rajt után
mondhatunk. Egy új szezon mindig nehezebb, mint
az azt megelőző. A mi esetünkben ez különösen
igaz, hiszen az előző idényben sikerült a címvédés.
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ismételni, sokkal jobban kell majd koncentrálnunk, nagyobb odafigyelésre, keményebb munkára lesz szükség.
Így érkezett el a péntek este, amikor csapatunk a
Hidegkuti Nándor Stadionba látogatott. Az első 45
perc nem olyan játékot hozott, amilyet látni szerettünk volna. Kevés kialakított helyzet, egy kapott gól,
1-0-s hátrány a szünetre. Vezetőedzőnk változtatott
is a félidőben, a kezdőcsapatba került egyetlen új
játékos, Aissa Laidouni helyére egy másik új fiú,
Myrto Uzuni állt be.
– Semmi probléma nem volt Aissa játékával, jól
teljesített, viszont a támadásokat erősíteni kellett,
ezért hoztunk be újabb támadójátékost. Uzuni szintén jól szerepelt a posztján – tette világossá a csere
okát Rebrov a találkozót követő sajtótájékoztatón.

AZT MÁR TALÁN
A MAXIMALISTA
FRADI-SZURKOLÓK
IS TUDJÁK, HOGY
REBROV SZERETI
A LEGKEMÉNYEBBEN
MEGDOLGOZTATNI
JÁTÉKOSAINKAT
Sokszor láthattuk már, hogy ukrán vezetőedzőnk jól
nyúl bele egy-egy meccsbe, és a cseréi nyerőnek
bizonyulnak. Az biztos, hogy a játék képét ezúttal is
sikerült megváltoztatnia, és Tokmac Nguen parádés
egyéni villanása után az egyenlítés is összejött. Sőt,
ha norvég szélsőnk egy picivel pontosabb, még a
győztes gólt is megszerezhette volna. Ezzel együtt
el kell ismerni, hogy nem ment tökéletesen a játék.
– Nyögvenyelősen kezdtünk – mondta ki egyenesen Botka Endre. – Felkészültünk rá, hogy az MTK
letámad majd minket, mégsem tudtuk úgy kihozni
a labdákat, ahogy akartuk. Az egyenlítés után már
nem jött fel ránk annyira az ellenfél, könnyebben
jutottunk előre, ekkor több helyzetünk is volt, de
sajnos egynél többet nem tudtunk ezekből kihasználni.
Javításra bőven lesz még idő, de az is biztos: újabb
kőkemény szezon elé nézünk. Óriási szüksége lesz
a csapatnak a támogatásra.

NB I, 1. FORDULÓ
MTK-FTC 1-1 (1-0)
MTK: Mijatovic – Balázs, Nagy Zs., Baki,
Herrera – Cseke, Mezei (Kata, 88.),
Katona – Gera D. (Palincsár, 79.),
Ramos (Bíró, 79.), Schön
FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Dvali, Civic – Sigér,
Haratin (Somália, 79.) – Isael (Varga R., 73.),
Laidouni (Uzuni, 46.), Tokmac – Boli
Gól: Gera D. (37.), ill. Tokmac (59.)
Sárga lap: Baki (15.)
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Jézus Mária,
győztünk!

A labdarúgó-BL az 1995/96-os kiírásban még valóban a bajnokoké volt. Nemzetenként egy klub nevezhetett rá, a főtáblára pedig összesen tizenhatan iratkoztak fel.
Ezért is különleges, tündökletes diadal, hogy ez kereken huszonöt esztendeje első
magyar csapatként a Ferencvárosnak sikerült. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
www.fradi.hu
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A nyolc kiemelt – az angol, a német, az olasz, a
spanyol, a francia, a holland, az orosz és a portugál
induló – bérelt helyei mellett nyolc további volt kiadó,
ezekért egy oda-vissza vágós selejtező fordulóban
tizenhat gárda csatázott. Az FTC-nek nem kedvezett
a sorsolás, hiszen az Anderlecht más súlycsoportnak tűnt. Szerencsére a belgák is így gondolták, az
első mérkőzésen kissé lesajnálták a Fradit, és mire
felpörögtek volna, Zoran Kuntics góljával megszületett az 1-0-s vendéggyőzelem. Két hétre rá, az Üllői
úton Goran Kopunovics révén 2-0-ra nőtt az összesített előny, de miután De Bilde a 65. percben betalált,
iszonyatos szűk fél óra várt a védelem közepén Telekre és Kuznyecovra. Ostromlott várhoz hasonlított
a hazai kapu, ám Hajdu Attila Fortunával szövetkezve, parádés bravúrokkal sikerrel megvédte azt.
Beke Kata akkoriban ismert könyvének címe tökéletesen ráillett a szituációra, az örömmel vegyes
döbbenetre: Jézus Mária, győztünk!
A klub sajtófőnökeként testközelből éreztem
a bizonytalansággal teli BL-eufóriának az igazságát.
Hát még akkor, amikor megérkezett az UEFA terjedelmes kódexe, amely a rendezéssel kapcsolatos
minden apró részletre – így például a stopliellenőrzés szabatos módjára, időpontjára és helyszínére is
– kitért. Hamarosan jöttek a szóbeli kiegészítések is.
A svájci és a spanyol, azaz baszk – nem mindegy,
mert latinos lazaságnak jelét sem mutatta
– UEFA-delegátus az Üllői útra betoppanva és a
stadiont megpillantva azonnal kijelentette: itt bizony lehetetlen BL-mérkőzést játszani. Az előírások
ugyanis abból indultak ki, hogy a klubház az öltözőépülettel, a sajtóközponttal és minden egyébbel a
pálya hossztengelye mentén, tehát az oldalvonalnál
fekszik, nálunk azonban az alapvonalon túl,
a kapu mögött volt. Így aztán a csapatok, a hivatalos
személyek, a média mozgatását is gyökeresen át
kellett alakítani.

A (NEM MINDIG) NYUGODT ERŐ
Novák Dezső a Ferencváros emblematikus,
két arany- és egy bronzérmével minden
idők legsikeresebb olimpikon, világválogatott labdarúgója, hátvéd létére a szabadrúgások és a büntetők mestere, ám
a Fradi-szurkolók szemében fő érdeme,
hogy edzőként ő vitte fel a Bajnokok Ligája
főtáblájára a csapatot. Játékos-pályafutása
olyan belső tartást és külső tekintélyt biztosított neki – mind sajátjai, mind az ellenfél
részéről –, hogy bizonyos szituációkban az
volt az érzésem, még annál is többet láttak
bele, benne, mint amennyi erénye valójában
volt. Megfellebbezhetetlen tekintélyével
rokonszenvesen, emberi módon, de ha
kellett, határozottan élt. Kulcsjátékosaira
azonban hallgatott, a zürichi BL-út során
olykor úgy tűnt, benne és a társak egy
részében is leginkább Simon Tibor tartotta a
lelket. Mert hajlamos volt kedélyhullámzásra,
felcsattanásra, de általánosságban nem ez
jellemezte. Bevallom, számomra nem derült
ki, miben rejlett a titka, pedig az 1990-es
évek közepén három évet szoros munkakapcsolatban töltöttünk. Az én feladatomat
vitathatatlanul megkönnyítette, mert a sajtót
mindvégig partnerként, már-már szövetségesként kezelte. 2014-ben, hetvenöt évesen
hunyt el. Utolsó évei betegségben, zaklatottan teltek – ünnepi megemlékezés
lévén ezúttal ne részletezzük, miért.
Ennél is radikálisabb megoldásra volt szükség a sajtótribün esetében, mert miután megmutattuk a régi
tákolmányt, szánakozó mosoly kíséretében kaptuk
az ukázt: nem, ez nem az, sürgősen újat kell építeni. Ugyanakkor jött váratlan elismerés is. A fotósok
számára hajdan a képek előhívása miatt nélkülözhetetlen sötétkamrának végképp nem találtuk a helyét,
kétségbeesésünkben a parkoló bejáratánál az őrbódét jelöltük ki e célra, mert nem volt normális ablaka.
Készültünk az újabb ledorongolásra, ehelyett így
szólt az értékelés: remek, praktikus, mert a fotósok
autóihoz a lehető legközelebb fekszik.
Magyaros találékonysággal és egy-egy pókerjátszmába illő blöffel elboldogultunk valahogy, de nem
bántuk, hogy idegenben kezdünk. Legalább felmérhettük, mi vár ránk házigazdaként.

NOVÁK DEZSŐ
VEZETŐEDZŐ
NAGYJÁBÓL OLYAN
HANGULATBAN
INDULT ZÜRICHBE,
A GRASSHOPPERS
ELLENI NYITÁNYRA,
MINTHA A VESZTŐHELYRE MENNE
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HAJDU ATTILA:
Sokan a Grasshoppers elleni, zürichi 3-0-t élték
meg a legnagyobb sikerként, én mégis az Anderlecht elleni, itthoni döntetlent és a csoportkörbe
jutást említeném. A hatalmas nyári forróságban
az utolsó percben némi szerencsével sikerült
ziccert hárítanom, ha az bemegy, a belgák jutnak
tovább. Máig beleborzongok, mekkora ünneplés
volt a lefújást követően az Üllői úton.

ALBERT FLÓRIÁN:
Először szakadtunk ki a magyar valóságból és
tapasztaltuk meg a valódi profi létet. Például
a rendet, a fegyelmet, ahogy öltönyös UEFA-
képviselők fogadtak bennünket mindenütt, a
felvezetés, a propaganda, a kiszolgálás nagy
erővel hatott mindannyiunkra. Ekkor tudatosult
bennünk igazán, hogy a Fradival az európai
elithez csatlakoztunk.

Novák Dezső vezetőedző nem igazán osztotta
e nézetet, ő nagyjából olyan hangulatban indult
Zürichbe, a Grasshoppers elleni nyitányra, mintha a
vesztőhelyre menne. Jellemző módon a sérülések és
betegségek miatt a III. Ker. TTVE-nek kölcsönadott
Szűcs Mihályt nemcsak vissza kellett rendelni, hanem
egyenesen a kezdőben kapott helyet.
Pedig az egyetlen verhetőnek ítélt ellenfél várta a
Fradit. A sorsolás előtt az volt az általános vélekedés, vagy nyíljon némi esély a továbbjutásra, vagy
igazi sztárokat láthassunk Budapesten; a címvédő
Ajax és a BL-örökranglistát vezető Real Madrid
egyértelműen az utóbbi verziót jelentette.
Sportdiplomáciában azonban a Grasshoppers is
legalább ennyivel előttünk járt. A mérkőzés napján a
Zürichi-tó partján fekvő exkluzív étteremben elköltött hivatalos ebéd ezt kínosan igazolta. A program
a protokoll értelmében kölcsönös ajándékozással
kezdődött: a svájciak aranyozott szöcskékkel – a
GC jelképe, a grasshopper angolul szöcskét jelent
– kedveskedtek, mi cserébe pironkodva nyújtottuk
át átlátszó tokba tuszkolt zöld-fehér törülközőinket.
A zürichi elnök angol nyelven tökéletes beszéddel
rukkolt ki a sportbarátságról, Nyugat és Kelet közeledéséről, válaszként a mi vezetőnk – nevét fedje
jótékony homály, egyébként is a jelenség a lényeg
– ékes magyarsággal megjegyezte, neki momentán
körülbelül annyi jut eszébe, hogy ha kinézünk az
ablakon, kacsák úszkálnak a tavon, úgyhogy ne ezt
fordítsam le, hanem gyorsan találjak ki valamit.
Valahogy túléltük, miként a csapat is az első félidőt.
A második ellenben maga volt a varázslat. (Részletes leírása a következő oldalakon, a Vincze Ottóval
készített interjúban olvasható.) BL-álmunk a selejtezőt követően is folytatódott, a Fradi nem bejelentkezett, hanem valósággal berobbant Európába. Az
1995-ös gárda a nagy elődök nyomdokaiba lépett.
Borja Bilbao, az addig rideg baszk UEFA-komisszár is
lelkendezett, és fogadást ajánlott nekem a második
fordulóra: 2-1-re verjük az Ajaxot!
www.fradi.hu

VISSZAMENT ZAVARNI
Az Ajax ellen mínusz tizenöt fokban lejátszott
amszterdami fellépés 89. percében a Fradi
szívembere, Páling Zsolt meghúzódott és cserét
kért. Mucha József pályaedző érdeklődve Novák
Dezsőhöz fordult, hogy kit cseréljenek be, ám
a mester úgy döntött, arra az egy percre már
nem váltunk. Mindezt hallva a hatalmas harcos,
egyben kellően naiv Páling azt kérdezte Novák
Dezsőtől: visszamenjek zavarni? Erre a kétszeres
olimpiai bajnok röviden ennyit szólt: s akkor mit
mondasz a hollandoknak, azt, hogy húúú?
Páling nem ment vissza, tíz emberrel fejeztük
be e meccset, ám az öregfiúk túrákon máig
slágeremlék Sisak” története…
”
A 67. percig nem tűnt lehetetlennek, miután Nyilas
Elek tizenegyesből egalizált, 1-1-re álltunk. Innentől azonban átszáguldott a Fradin a BL-címvédő,
Kluivert 2-1-re alakította az állást, majd az utolsó tíz
percben még három gól beesett. A sajtótájékoztatón
valaki felvetette, Simon miért hagyta ott olyan sokszor Litmanent, mire Novák Dezső edzői pályafutásának legfrappánsabb válaszát adta: Simon egyszer
”
sem hagyta ott Litmanent. Mindig Litmanen hagyta
ott Simont.”
Ekkor nem is észleltük, az 1-5 mellett még mit
veszítettünk. Ez volt talán az első alkalom, amikor
megismertük az európai kettős mércét és a píszí”,
”
azaz politikailag korrekt stílust. Sajnos tagadhatatlan,
hogy néhányan huhogtak a lelátón, ha színes bőrű
vendégjátékoshoz került a labda, és rutin híján a
mérkőzést követő kommunikációban a kármentésre
nem fordítottunk elegendő figyelmet. Ekkor még a
hollandok sem, ám Louis van Gaal vezetőedző egyre
jobban belehergelte magát és környezetét az ügybe,
és ehhez komoly muníciót kapott egyik honfitársunktól, az Ajax kötelékébe tartozó Jámbor Lászlótól.
Van Gaal vonásai először a meccset megelőző napi
tréningen, az Erdért-pályán torzultak el, amikor egy
tréfás” magyar újságíró azt firtatta, van-e az
”
Ajaxnak esélye a Fradi ellen? Az öntörvényű
– inkább fafejű – holland mester elsőre nem is
értette a viccet, másodjára már igen, de akkor sem
szerette. Ostoba kérdés” – vágta vissza, és innentől
”
mintha mindannyian beszorultunk volna az ostoba,
tapló, rasszista, keleti kategóriába.
Itt tartottunk éppen huszonöt esztendeje, az 1995.
szeptember 27-i, első hazai BL-találkozó után. Hogy
miként sikerült kitörnünk innen, arról legközelebb.
Mert az álom még nem ért véget.

LISZTES KRISZTIÁN:
A korszak akkori legsikeresebb svájci klubja, a
bajnok Grasshoppers elleni mindkét meccsen
sikerült gólt szereznem, ez gyakran bevillan
manapság is, miként a Real Madrid elleni hazai találkozónk is. Ugyanakkor az egész sorozatot meseszerű volt megélni a társakkal és a szurkolókkal.
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Vincze Ottó
góljairól
nagypapaként is
mesélünk majd

Vincze Ottó az ezredforduló korszakának meghatározó labdarúgója. Nem csak a
Fradival ért el szép sikereket, futballozott Svájcban, Spanyolországban (még ha csak
a második csapatában, de a Barcelonában!), Németországban, emellett tizenegyszeres válogatott. Mégis ama futballisták közé tartozik, akiket a legtöbben egyetlen
mérkőzéshez kötnek az emlékeikben. Ugye, mondani sem kell: 1995, BL-csoportkör,
1. forduló: Grasshoppers–FTC 0-3! Ottó a meccs hajrájában két felejthetetlen, csodálatos találattal örökre beírta a nevét a Ferencváros történetébe. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
www.fradi.hu
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A zürichi Hardturm-stadionban játszott találkozó
első félidejében a Fradi meleg pillanatokat élt át, de
kihúzta 0-0-val. A második félidő aztán parádésra
sikeredett. A 61. percben Lisztes Krisztián szerzett
vezetést, utána Hajdu Attila büntetőt hárított, majd
a hajrában jött Vincze Ottó. Ugyanazt a pimasz –
ahogy a mérkőzés kommentátora, Knézy Jenő jellemezte – cselt bemutatva (jobb külsővel visszahúzva
a labdát) elküldte a védőt, majd előbb a 82. percben
lapos lövéssel, majd a 90. percben a bal felsőbe
tekerve vette be Zuberbühler kapus hálóját.
– Mindkétszer remek labdát kaptam, előbb Fatusitól,
majd Nyilas Elektől. Igen, a csel ugyanaz volt, a lövés
már nem egészen, hiszen másodszorra, mert kijött
Zuberbühler, meg kellett emelnem a labdát. Talán
ezt tartom szebbnek, mert két védővel is meg kellett
küzdenem, le akartak rántani, de nem hagytam magam – elevenítette fel a két találatot Vincze Ottó.
Remek játékának és a góljainak a közvetlen és a
távolabbi előzménye is érdekes.
– 1990-ben Luganóban voltunk egy tornán a Fradi-serdülővel, akkor figyeltek fel rám Svájcban, így
lettem a Sion játékosa. Én voltam az első utánpótláskorú játékos, akit a rendszerváltozás után külföldre
engedtek. Tizenhat éves voltam akkor. Húszévesen
bemutatkoztam a Sion felnőtt csapatában, aztán a
klubnál mégis úgy látták jónak, ha kölcsönadnak.
Természetesen a Fradi volt az első gondolatom, ám
a csapat akkori vezetőedzője, Nyilasi Tibor roppant
korrekt módon megmondta, nem garantálja, hogy
folyamatos játéklehetőséget tud biztosítani. Ezért
igazoltam inkább a Vasashoz. Szép évet töltöttem
Angyalföldön, Illovszky Rudolfra a mai napig hálás
szívvel gondolok, de mert hívott a Fradi, az idény
végén távozni akartam. Rudi bácsi tudta, hogy a
szívem a Fradié, ezért el is engedett volna. Csakhogy
Sionban is felfigyeltek arra, hogy jól megy a játék.
Az elnök és a vezetőedző eljött Budapestre, hogy
megnézzenek a ZTE ellen. Pocsékul játszottam. Nem
szándékosan, ilyet sohasem tettem volna, de tudat
alatt az munkálhatott bennem, hogy nem a Sionban,
hanem a Fradiban szeretném folytatni. A svájciak le
is mondtak rólam, a meccs estéjén már arra koccintottunk a Gundel étteremben, hogy a Ferencváros
játékosa leszek.
Így is történt, ám ezzel nem oldódott meg minden
egy csapásra. Ottó maga is elismeri, eleinte nem futballozott jól, az Anderlecht elleni mindkét meccsen
is például csak epizódszerep jutott neki. Mígnem
Zürichben felragyogott a csillaga.

DEZSŐ BÁCSI A
SZÜNETBEN LE AKART
CSERÉLNI, SIMON TIBI
GYŐZTE MEG, HOGY
HAGYJON A PÁLYÁN.
A FOLYTATÁS AZTÁN
TÉNYLEG MESESZERŰEN ALAKULT. IGEN,
LEHET, HOGY A LEGTÖBBEN RÁM EMLÉKEZNEK, DE AZ EGÉSZ
CSAPAT SZENZÁCIÓSAN, MÁR-MÁR
ÖNKÍVÜLETBEN
FUTBALLOZOTT

ALMA A FÁJÁTÓL
Vincze Ottónak két fia van:
Ádám decemberben lesz húsz-,
Boldizsár pedig ötéves.
– Ádám futballozik, tavaly Budaörsön,
az NB II-ben szerepelt. Aztán megtorpant a fejlődésben, most az NB III-ból
próbál visszakapaszkodni, de Ménfőcsanak legalább itt van a közelben,
Győr mellett, tudok neki segíteni.
Még nem maradt le semmiről, keményen kell dolgoznia. Igen, sokan
mondták már, hogy a génjei alapján Boldizsárnak (Görbicz Anita az
édesanyja) labdazsonglőrnek kellene
lennie. Én ezt egyelőre nem látom
benne, különösképpen nem is köti le
a labda, de nem is elvárás, hogy a
szülei nyomdokába lépjen.
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– Sok volt a sérültünk, ezért tudtam, hogy kezdő
leszek. Miként azzal is tisztában voltam, illene már
végre valamit virítanom. Segített, hogy az ellenfelet jól ismertem. A mérkőzés délutánján a csendes
pihenő alatt egyedül kimentem a városba, és a
szemerkélő esőben két és fél órán át bolyongtam,
hogy összeszedjem a gondolataimat. Az első félidő
ennek ellenére nem alakult valami jól, mentségemre
kényszerből balhátvédként kezdtem, ami nem kimondottan az én posztom. Bár nem játszottam olyan
rosszul, ahogy sokáig én is gondoltam. Knézy Jenő
azt hangoztatta, hogy nem tudtam felvenni a meccs
ritmusát, s ahogy mindenkiben, bennem is ez maradt
meg. Nemrég a Sport TV-ben Hajdu Attilával közösen újranéztük és kommentáltuk a találkozót, ami
után felmentettem magam: ha nem is jól, de azért
csapnivalóan sem játszottam az első játékrészben.
Az viszont igaz, hogy Dezső bácsi a szünetben le
akart cserélni, Simon Tibi győzte meg, hogy hagyjon
a pályán. A folytatás aztán tényleg meseszerűen alakult. Igen, lehet, hogy a legtöbben rám emlékeznek,
de az egész csapat szenzációsan, már-már
önkívületben futballozott.

www.fradi.hu

Hogy megint csak Knézy Jenőt idézzük, ő így fogalmazott: Ezt még nagyapa korunkban is mesélni lehet
”
majd, hogy Vincze Ottó – emlékszünk? – milyen gólt
lőtt a Hardturm-stadionban.”
– Nagypapa még nem vagyok, de többször tapasztalom, hogy a szurkolók azzal a két góllal azonosítanak.
Amit cseppet sem bánok, sőt büszke vagyok rá. Voltak
ezenkívül is jó meccseim, de ilyen emlékezetes talán
tényleg egy sem.
A KÜLÜGYMINISZTER ÖSSZEKÖTŐJE
Vincze Ottónak évek óta nincs szorosabb
kapcsolata a magyar futballal.
– Rendre felmerül a nevem, aztán valamiért mindig
lemaradok a lehetőségekről. Ennek ellenére képzem
magam, naprakész vagyok. Sportdiplomataként
Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak igyekszem
segíteni. Évekkel korábban játszottam a Fradi
öregfiúkban, de annyira rossz a műtött bal térdem,
hogy inkább csak hírverő meccseket vállalok.
S persze szurkolok a maiaknak, hogy minket követve, jussanak be a Bajnokok Ligája csoportkörébe.
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A siker irigyeket
is szült

CÍMLAPSZTORI #

A 25 évvel ezelőtti elöljárók közül egyre kevesebben élnek, utóbbiak közé tartozik
Havasi Mihály. A hajdani kézilabdázó, a Ferencváros legendás alakja technikai vezetőként évtizedekig hűséggel szolgálta a klubot, részese volt a Bajnokok Ligája-szereplésnek is. Az FTC Baráti Körben 72 évesen is agilis sportvezetővel a régi szép – és
kevésbé szép – emlékeket elevenítettük fel. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
A Fradi-szurkolók euforikus
”
hangulatával nem mindenki azonosult akkoriban a sportágban, ami
érthető, ám az a féltékenység és
irigység, amit tapasztaltunk, minden
elképzelést alulmúlt – vágott a közepébe Havasi Mihály. – Nem járultak
hozzá például az MLSZ-ben, hogy
elhalasszuk a bajnoki meccsünket.
Ugyanez történt egyébként az 1975ös KEK-döntő előtt is Dalnoki Jenő
csapatával. Nekem ez ma is érthetetlen, hiszen a hazát és a magyar
futballt képviseltük.”
Az Üllői úti mérkőzéseket hatalmas
érdeklődés előzte meg, ám Havasi
Mihály szerint az össznépi várakozás
sem mindig okozott örömet:
Tudtuk jól, hogy a Népstadionba
”
kellene vinni a mérkőzéseket, ami
óriási nyereséget hozott volna, ám
a játékosok kérésére maradtunk az
Üllői úton. Az első hazai fellépésre
háromszázezer jegyigénylés futott
be, amit a Népstadionban is lehetetlen lett volna kielégíteni. Akik belépő
nélkül maradtak, sajnos haragot
tápláltak irántunk. Ráadásul akkoriban már ment a marakodás házon
belül is, a húsosfazék közelébe
sokan oda akartak kerülni.”
Havasi Mihálynak két és fél évtized
távlatából is karakteres véleménye
van az akkori ellenfelekről.
A Real Madrid végig úri módon,
”
a Grasshoppers is sportszerűen
viseltetett irántunk, a holland Ajax
gőgös magatartása azonban máig
felháborít. A lelátóról érkező huho-
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gás miatt honfitársunk, Jámbor László
interpretálásában rasszistának bélyegeztek bennünket, pedig ő korábban
Fischer Palinak is segített az Ajaxnál
beilleszkedni. A vádakról legyen elég
annyit, hogy az Ajaxnál a fehér és színes bőrű játékosok külön asztalnál ültek az étkezésekkor. Amszterdamban
hiába voltam a küldöttség hivatalos
tagja, egyszerűen nem engedtek leülni
a kispadra, ezért az öltözőből voltam
kénytelen végignézni a találkozót.
Aki ott volt, pontosan tudja, milyen
igénytelen, kültelki viszonyok uralkodtak az Ajax akkori, régi, olimpiai
stadionjában, az UEFA ezzel persze
nem foglalkozott. Bennünket ellenben
azonnal kötelezett egy mellékhelyiség
ablakán a repedés kijavítására.”
Persze akadtak azért megtisztelő és
örömteli eseményei is a sorozatnak.
Hihetetlen, mégis igaz, a csoportunk”
ból a döntőre az UEFA a Real Madrid
elnöke, Ramón Mendoza mellett engem hívott meg. A spanyol rekordbajnok elnökét nyolc újságíró kísérte el, az
én meghívásomról viszont egyetlen sor
sem jelent meg idehaza... Ugyanakkor
Lennart Johansson, az európai szövetség svéd elnöke többször kiemelte,
íme, kis csapat is képes nagy szívvel,
példásan rendezni elitmeccseket. Kívánom a maiaknak, hogy ismételjék meg
ezt a bravúrt! Boldogan élem meg,
hogy ismét olyan vezetők irányítják a
Ferencvárost, akik szeretik és tudnak
tenni érte, s nem mellékesen köszönet
azért, ahogy velem és a többi
régi fradistával bánnak.”
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BEJELENTKEZTEK
AZ ARANYRA!
Nem mindennapi sikert ért el az FTC női vízilabdacsapata a Magyar Kupában.
Együttesünk fennállása harmadik esztendejében először tudott nyerni az elmúlt
években verhetetlennek tűnő UVSE ellen. A Fradi 12-10-es győzelme nem kifutott
eredmény, sokkal inkább egy jól felépített rendszer egyik első diadala.
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
A Ferencváros célja mindig, minden sorozat”
ban a bajnoki cím megnyerése.”
2017 szeptemberében ez a mondat furcsán
hangozhatott az FTC női vízilabdacsapatának
bemutatkozó sajtótájékoztatóján, mert ugyan
érkeztek világ- és Európa-bajnokok a zöld-fehérekhez, egy újonnan alakuló gárda esetében
még így is nagyon távolinak tűnt ez a cél.
Amikor az ember elkezd valahol dolgozni,
”
akkor azt nézi, hogy hová akar eljutni, mennyire
van lemaradva a legjobbaktól. Amikor megalakultunk, akkor abszolút az UVSE volt a csúcs,
ezért őket szerettük volna elérni” – emlékezett
vissza az akkor elmondottakra a csapat vezetőedzője, Béres Gergely.
Hogy érzékeltessük, milyen magasságokban
járt a lila-sárga csapat, elég csak megnézni
az elmúlt évek trófeagyűjteményét. 2014 óta
öt-öt bajnoki és Magyar Kupa-arany az UVSE
mérlege, amely ez idő alatt alig-alig szenvedett
vereséget a hazai porondon. Négy idény alatt
mindössze négy vereség, ráadásul a legutóbbi
a tavalyi kupafináléban esett, amikor a Dunaújvárossal a rendes játékidőben döntetlenre
végzett, majd ezt követően csak a büntetőpárbajban maradt alul.
Minden évben az volt a cél, hogy minél előrébb
”
végezzünk a bajnokságban” – mondta a Fradi
vezetőedzője a csapat terveiről, ami sajnos az
eredményekben eddig nem mutatkozott meg,
mert kétszer végeztünk a bajnokság negyedik
helyén, a Magyar Kupában pedig mindháromszor
az UVSE-től kaptunk ki az elődöntőben és lettünk
bronzérmesek.
Aki a kezdetekkor és a kupadöntőben is látta a
zöld-fehérek játékát a címvédő ellen, az tudja,
hogy rengeteget lépett előre a csapat. Gerendás György szakmai irányításával folyamatos a
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fejlődés, évről évre erősödik a keret is, köszönhetően annak, hogy az FTC minden évben
igazol válogatott vagy a nemzeti együttes
keretéhez közeli játékost, illetve egy-egy fiatal
pólós szerződtetése mellett a saját utánpótlásból is bátran építenek be tehetséges lányokat
a csapatba. Mindez garanciát is jelenthet arra,
hogy a Ferencváros hosszabb távon is ott lehet
az élvonalban.
Játsszunk döntőket! Azt hiszem, hogy köze”
lebb vagyunk hozzá, mint valaha” – nyilatkozta
Madaras Norbert, szakosztályunk elnöke az új
idényt megelőzően. A koronavírus-járvány ugyan
közbeszólt, és törölni kellett a 2019/20-as idényt,
de az FTC már akkor is megmutatta, hogy betörhet a nagy hármas közé. Tavaly novemberben
már majdnem sikerült legyőzni az UVSE-t, ám
akkor ledolgozta a háromgólos hátrányt és 12-12es döntetlenre mentette a meccset a címvédő a
Népligetben.
Augusztus 11-én a sors majdnem megismételte
önmagát, ám hiába jöttek vissza négygólos hátrányból a vendégek, óriási lelkierőről tett tanúbizonyságot női csapatunk, amely Tóth-Csabai
Dóra, Vályi Vanda és Illés Anna vezérletével
12-10-re győzött.
Az mutatta meg a tartásunkat, hogy korábban
”
ilyen helyzetekben bedaráltak minket, de most
minden megfordult és felül tudtunk kerekedni
nemcsak az ellenfelünkön, hanem saját árnyékunkon is” – mondta a hajráról az érthetően
boldogan értékelő Béres Gergely.
Ez az eredmény talán előrevetíti azt is, hogy
megtörik az UVSE egyeduralma, és a bajnokságban is szorosabb csata várható majd az
élmezőnyben az aranyéremért, amelyre ezzel
a sikerrel immáron – úgy tűnik – az FTC is bejelentkezett.
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KORÁBBAN ILYEN
HELYZETEKBEN
BEDARÁLTAK MINKET,
DE MOST MINDEN
MEGFORDULT ÉS
FELÜL TUDTUNK
KEREKEDNI NEMCSAK
AZ ELLENFELÜNKÖN,
HANEM SAJÁT
ÁRNYÉKUNKON IS
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Ha minden az eredeti tervek szerint alakulna, az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata példátlanul sűrű ősz elé nézne. De véleményünk szerint nem fog. Már azzal
is kiegyeznénk, ha a magyar bajnokság menetébe nem rondítana bele a koronavírus,
illetve az azt kísérő korlátozások sora. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Az NB I-ben szeptember 6-án a Vác, a Bajnokok Ligájában 12-én a Rosztov-Don ellen rajtolna a Ferencváros. A feltételes mód azonban indokolt. A nemzetközi
szövetség, az IHF már törölte az októberi, horvátországi női ifjúsági vb-t, és szájhagyomány útján terjed,
hogy a decemberi, romániai junior vb-t illetően ugyanez a döntés megszületett. A hasonló időszakra ütemezett, skandináviai női felnőtt Eb egyik társrendezője,
Dánia megpendítette, hogy visszadobná a házigazda
szerepét, Norvégia ugyanezt fontolgatja. Több klub
kinyilvánította, hogy nem él indulási jogával a kontinentális kupákban. Mindezek alapján azt gondoljuk,
idő kérdése, mikor jelentik be, hogy a Bajnokok Ligája
2020/2021-es kiírásának kezdetét elhalasztják, illetve
rosszabb esetben részben vagy egészben az egész
sorozatot annullálják.
A hazai frontokon optimistábbak vagyunk. Igaz, ez
éppen az első fordulóra nem érvényes, mert az Elek
Gyula Arénába hivatalos váciaknál a nyári felkészülés
kezdetén, június végén tömeges koronavírus-fertőzést
diagnosztizáltak, azonnal félbe is szakadt a munka,
a csapat tagjai karanténba vonultak. Más kluboktól
is érkeztek hírek megbetegedésekről, a Békéscsaba
hivatalosan is bejelentette, hogy egyik játékosát el
kellett különíteni.
A fentiek miatt ezért inkább csak elméleti jellegű
felvetés, hogy november 21-ig, azaz az Eb-felkészülés
kezdetéig csupán két olyan hét lenne, amelynek során
csak egy meccset játszana a csapat. Ám attól tartunk,
több ilyen is akad majd.
A bizonytalan jövővel szemben a jelen és a közelmúlt
biztatóan fest. A légiósok és az új magyar igazolások
úgy beilleszkedtek a keretbe, mintha a Népligetben
nevelkedtek volna, a sérüléséből lábadozó német
jobbátlövő, Alicia Stolle kivételével teljes energiával
vetették bele magukat a közös munkába. A balátlövő Emily Bölk frappáns értékelése szerint egyelőre
minden tízes, ezt szűkebb és tágabb környezetére, a
Fradi mellett Budapest vonzerejére is értette.
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A holland világbajnok jobbszélső, Angela Malestein,
amellett, hogy eredeti fazon, a felkészülési mérkőzéseken parádés mutatványokkal rukkolt ki; dacára annak, hogy e posztról két éven belül Faluvégi
Dorottya és Lukács Viktória is Győrbe távozott, őket
nem megbántva fogalmazzunk úgy, a jobb szárnyon
enyhén szólva nem gyengült a Ferencváros.
A csapat tehát nemhogy heti, napi két meccsre
elegendő munkával, hittel készül. Csak azt nem tudni
még pontosan, mire.
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TISZTÁN SZÓLT
A FRADI-INDULÓ
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Férfi kézilabdacsapatunk nyáron szerződtetett játékosa, Füzi Dániel felvette a ritmust,
a társak pedig befogadták – nem is csoda, hiszen remekelt a beavatási ceremónián.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Énekelni? Nem, sosem jártam. Néptáncoltam, ha az
számít… – mondta nevetve és kissé értetlenül férfi kézilabdacsapatunk nyáron szerződtetett beállója, Füzi
Dániel. A kérdés apropója az új játékosok beavatásán
történt: szokás, hogy az érkezők egyenként eléneklik
a Fradi-indulót, és jellemző, hogy legtöbben bátortalanul, hamiskásan dalolják a szöveget. Ehhez képest
amikor a korábban Veszprémben és Egerben szerepelt Füzi kezébe vette a mikrofont, szinte a levegő
is megállt. (Az FTC férfi kézilabda Instagram-oldalon
megtekinthető a felvétel).
– Szeretem a fociindulókat hallgatni, a Fradiét is
ismertem már, pedig korábban nem kötődtem
a csapathoz, kispestiként édesapám és a
nagypapám is a Honvédnak szurkol. Próbáltam úgy előadni, ahogyan a videókon
láttam, és talán sikerült is meglepnem a
többieket, egy rövid időre még a zenei aláfestést is
lekapcsolták, hátha ezzel megzavarnak…
Nem sikerült... Dani elárulta, hogy bár bőven van még
mit megszoknia a Ferencvárosnál, a csapatba való
beilleszkedésen már túl van.
– Különleges, hogy a sporttelepen sok szakosztály
sportolóival találkozhatok, és például a focisták
egy-egy edzése nagyon érdekel, még nem láthattam őket, hiszen edzőtáborban voltak, de kíváncsi
vagyok, ők hogyan edzenek.
Előbb-utóbb biztosan ez a kívánsága is teljesül. Bár
kihasználatlan szabadideje nincs sok a testépítő,
fitneszedző, sportedző képzést nemrég befejezett kézilabdázónak, hiszen amikor csak teheti, Debrecenben
élő válogatott kézilabdázó kedvesével, Tóvizi Petrával
találkozik.
– Mindketten tagjai voltunk az utánpótlás válogatottaknak, és mindkettőnk csapata Balatonbogláron
edzőtáborozott, ott láttuk meg egymást. Sokat beszélgettünk, aztán egyszer elhívtam egy meccsemre
Egerbe. A Veszprém ellen játszottunk, a bemutatások zajlottak, amikor megpillantottam, és mintha
valaki meglökött volna, olyan érzésem volt hirtelen.
Fellobbant a szikra mindkettőnknél, még aznap este
együtt vacsoráztunk, és azóta, amikor csak tehetjük,
együtt vagyunk.
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AZ A VÉKONY
HAJSZÁL

Sziklakeményre gyúrni az izmokat, és úgy begyakorolni a mozdulatokat, hogy azokat
álmából felkeltve is azonnal tudja a sportoló, bármilyen kemény munkát is igényel, ma
már nem feltétlenül elég. Biztosabb a siker, ha a fizikai felkészülés mellett a mentális
tréning is egyenrangú szerepet kap. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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MINDENKI A MAGA KAPTAFÁJÁNÁL

CSAK AKARNI KELL

Ugyan nem varázsló, egy sportpszichológus
segíthet csodát tenni, főleg, ha kap rá lehetőséget, mellé pedig bizalmat. A mentális felkészülés létjogosultsága a modern sportban
megkérdőjelezhetetlen. Míg azonban vannak
olyan országok, melyek sportkultúrája ott tart,
hogy nemhogy élvonalban, de alacsonyabb
osztályokban is magától értetődő, hogy a
sportolókat fejben is edzeni kell, addig máshol ez a szakterület még komoly harcban áll
azért, hogy elfogadtassa magát. Ezt a csatát
pedig leginkább azokkal az edzőkkel vívja, akik
még hisznek abban, hogy egymaguk képesek
minden kérdésre megtalálni a legjobb választ.
Pedig – ahogy dr. Kárpáti Róbert fogalmaz
”
– a polihisztorok ideje lejárt. Ahogy egy profi
csapatnál ma már külön szakember foglalkozik a táplálkozással, az erőnléttel és a regenerációval, úgy fejben felkészíteni a sportolót is
célzottan, szakmai alapokon lehet csak.
Az a tréner, aki ezt nem látja be, és egy kézben próbál mindent tartani, komoly versenyhátrányba hozhatja saját versenyzőit. A belátás viszont önmagában nem elég. A klasszikus
sportpszichológia az edző és a mentális szakember együttműködésére épül. Utóbbi például
jobban átlátja és megérti a csapaton belül
zajló folyamatokat, így tanácsaival segíthet a
mesternek, hogyan kezelje jól azokat” – érzékelteti a szakember, mit jelenthet a gyakorlatban egy sportpszichológus jelenléte.

Persze annak közvetlen hasznát a sportoló érzi
meg. De hogy valóban megérzi-e, az elsősorban rajta múlik. Egy sportpszichológussal dolgozni ugyanis komoly munka, ami sok tanulást
igényel. Az edzések mellett és között erre időt
és ideális alkalmat kell találni, és az izommunka
mellett fejben is sokat kell tréningezni. Kvázi
”
házi feladatokat kapnak a sportolók. Aki
szorgalmas és céltudatos, rendesen elvégzi
ezeket, és idővel érezni is kezdi annak hasznát,
legyen szó stresszkezelésről vagy a motiváció ébren tartásáról. De nemcsak ezek sikere
múlik a sportolón, hanem az is, hol húzza meg
a közös munka határát. Egy játékos a magánéletét mindig felviszi a pályára is. Márpedig
ha otthon, az iskolában vagy a baráti körében problémák adódnak, az megzavarhatja
a koncentrációját, aminek a teljesítményében
is azonnal lenyomata lesz. Ennek kezelésében
segíthet a sportpszichológus, akire személyiségtől függetlenül minden sportolónak szüksége lehet.” A mentális tréning másik lábának
hatékonysága, a sporttal és a versenyzéssel
kapcsolatos célzott felkészülés azonban már
a sportoló hozzáállásán múlik. El kell fogad”
nunk, ha valaki személyiségéből adódóan a
sportpszichológia ezen részére már nem tart
igényt. Hiába akarja az edző vagy a szülő, a
sportoló affinitása nélkül nem lehet sikeres
a közös munka. Viszont olyan nincs, hogy
valaki nem alkalmas erre. Ha megvan benne a
nyitottság, onnantól már a szakember feladata, hogy megtalálja a személyéhez legjobban
passzoló módszereket és technikákat” – állítja
a szakember, hozzátéve: ebben sokat segít a
sportpszichológuson egy jó adag kreativitás, illetve némi sportolói múlt, mert így jobban megértheti a megoldásra váró helyzetek lélektanát.
Egyre többször beigazolódik, hogy
”
az edzésmunka szintjén nincsenek csodák.
Amit tud az egyik, azt hamarosan lekoppintják
legnagyobb riválisai is. A különbség az éles
szituációkban jön ki, amikor nem remeghet
meg a kéz, amikor el kell vállalni vagy bízni
kell egymásban. Ezek azok a helyzetek,
amiket az oldhat meg jól, aki fejben is erős.”

A KLASSZIKUS
SPORTPSZICHOLÓGIA A TRÉNER
ÉS A MENTÁLIS
SZAKEMBER
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE
ÉPÜL

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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NEM OPERETTFRADISTA!

A manír legcsekélyebb jele nélkül, őszinte könnyek közepette érkezett meg a Groupama
Aréna parkolójába Maros Gábor, aki sohasem tagadta, rajong nemzetéért és a Ferencvárosért. A 73 esztendős operaénekes operett és musical tenorszerepeinek köszönhetően vált népszerűvé, de játszott prózai művekben is. Kevésbé ismert, hogy a színpad
a futballtól szakította el: a Fradi védőjeként ifiválogatottságig jutott. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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Családi örökség a Ferencváros iránti ragaszkodás?
Szó szerint beleszülettem a Fradiba. Apukám toronyugró
volt, majd pólózott, míg nagybátyám, Mayer Mihály játékosként és edzőként is szolgálta a Ferencváros vízilabdacsapatát. Kölyök- és ifijátékosként gyakorta lehettem
labdaszedő. Amikor Albert Flórinak dobtam vissza a
labdát, napokig nem mostam kezet.
Előreszaladtunk. Hogyan lett a Fradi játékosa?
Mátrai hatásra... Romlott oltást kaptam, ezért gyermekként magaslati levegőn kellett gyógyulnom, így kerültünk
a Mátrába. Ajánlották, hogy sportoljak, s persze a Fradiban jelentkeztem focizni. Betelt a létszám, ezért kézilabdázni kezdtem, ám miután Mátrai Sándor, a
legendás középhátvéd meglátott a kézisek között futballozni, azonnal a labdarúgókhoz irányított. Ott aztán
a közkedvelt nevelőedzőkhöz, Száger Mihályhoz és
Agárdi Ferenchez kerültem, s talán Mátrai Sanyira sem
hoztam szégyent. Régi sváb família sarjaként, még
Mayer néven, ifiválogatottságig vittem jobbhátvédként.
Idővel mégis a színpadon ért el nagyobb sikereket.
Soha nem bánta meg, hogy így alakult az élete?
Időm sem maradt bánkódni. A főiskola elvégzése után
Nádasdy Kálmán egyből az ugyancsak felejthetetlen
Lendvay Kamillához irányított, aki néhány éneklést
követően felvett az Operettszínházba. Ezzel eldőlt, hogy
nem a szereléseimet és az indításaimat tapsolják majd a
nézők. Fiatalon olyan színészekkel játszhattam együtt,
mint Darvas Iván vagy Bessenyei Ferenc, s ez kárpótolt a
labda hiányáért.
A művészvilágban is gyakran szóba került a Fradi?
De még mennyire! A színészek között is rengeteg fradistát ismertem. Sinkovits Imre egyenesen rajongott a
klubért, akárcsak Agárdi Gábor, Bujtor István és Garas Dezső. Én sokat veszekedtem a Fradiért, nehezen
viseltem, ha bántottak minket, márpedig ez is sokszor
megesett.
Kik voltak a kedvencei?
Varga Zoli, akihez hasonló zsenit azóta sem láttam a
pályán. A hatvanas évek elején egy régiós ifiválogatottak közötti meccsen játszottam Zoli ellen, aki többször
elfektetett, majd egy Mátrai Sanyitól tanult mozdulattal
becsúsztam neki, amibe belesérültem. Évtizedekkel később az öregfiúkban játszottunk együtt, hatvan felett is
úgy nyeste meg a labdákat, mint fénykorában.

KÖLYÖK- ÉS IFIJÁTÉKOSKÉNT GYAKORTA
LEHETTEM LABDASZEDŐ.
AMIKOR ALBERT
FLÓRINAK DOBTAM
VISSZA A LABDÁT,
NAPOKIG NEM
MOSTAM KEZET
Ott voltam 2010. április kilencedikén a zuglói Danuvia
sporttelepen, amikor elment, még most is beleborzongok, ha felidézem azt az estét. Sorsszerű, hogy ott halt
meg, ahol a legjobban érezte magát, a pályán.
A mai csapatból kinek a játéka tetszik leginkább, s
mennyire elégedett a klub helyzetével, fejlődésével?
A zseni előd után a név talán itt is kötelez, szeretem
Varga Roli játékát, gyors és gólerős csatár. S mivel én
megéltem a gyalázatos Kinizsi-korszakot, örvendek,
hogy újra régi fényében ragyog a klub, nem véletlen az
öt év alatt megszerzett három bajnoki cím. Szeretném,
ha az utánpótlásból még több magyar tehetség kerülne
fel a nagycsapathoz, s jó lenne megélni, hogy a Fradi
ismét Közép-Európa meghatározó csapata legyen. Ezt
édesapám és Imre bátyám már fentről nézi, én viszont
azt tervezem, hogy hamarosan a Groupama Arénában
szurkolok a csapatnak. Kubatov Gábor meghívott a
következő hazai fellépésre, amit örömmel vettem. Az
elnök úrnak jó agya van, legutóbb összefutottunk egy
összejövetelen, és pontosan tudta, hogy még ifistaként
a Kullancs becenév ragadt rám, így is köszöntött. Erre
már én sem emlékeztem, arra annál élénkebben, mikor
húztam fel először a Fradi-mezt. Ha jövök a stadionba,
ígérem, a legújabb dressz lesz rajtam.

HÖLGYEK
VONZÁSÁBAN

APUKÁM TORONYUGRÓ
VOLT, MAJD PÓLÓZOTT,
MÍG NAGYBÁTYÁM,
MAYER MIHÁLY
JÁTÉKOSKÉNT ÉS
EDZŐKÉNT IS SZOLGÁLTA
A FERENCVÁROS
VÍZILABDACSAPATÁT

Három éve Szekszárdon élek, két esztendeje ismét
”
megházasodtam, feleségemmel, Mayer Marikával
békében és szeretetben élünk. Első feleségemtől,
a népszerű színésznőtől, Bencze Ilonától született
Gabriella lányom, aki szállodát vezet Görögországban,
második feleségem, Fekete Gizella Györgyi Egerben
volt színésznő, közös leányunk, Fanni pedig nem
esett olyan messze apja fájától, mivel dzsesszénekes”
– mesélte büszkén Maros Gábor.
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A JÖVŐ HÍRNÖKEI

A fenntarthatóságról sokat hallunk, da vajon teszünk-e érte bármit is? Kezdésnek öszszegyűjtöttünk pár olyan terméket, amelyek környezetkímélő anyagokból készülnek,
kevesebb természeti kizsákmányolással. A tudatos vásárlást nem árt időben elkezdeni, mert a jövőnk forog kockán. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

Gondoltad volna, hogy létezik olyan újrahasznosított,
varrásmentes anyagból készült csősál, amely a rovarokat is távol tartja, és az ultraviola fény ellen is védelmet
nyújt? Ideje egyet beszerezni!
BUFF CSŐSÁL 6990 FT
MOUNTEX.HU

A márka hosszú évek óta elkötelezett a környezettudatos gyártási megoldások és anyaghasználat mellett.
A Primeblue kollekció darabjai olyan fonalból készülnek, amelyet az óceáni műanyaghulladékok felhasználásával állítanak elő.
ADIDAS 13 990 FT
ADIDAS-ÜZLET – 1053 BP., VÁCI UTCA 24.

A kollekció összes darabja 100% poliészterből készül,
ettől pedig teljesen újrahasznosítható. Ezzel nemcsak
a ruhák életének körforgását, de a hulladék csökkentését is támogatod.
HELLY HANSEN URBAN LINER KABÁT 53 990 FT
HELLYHANSEN.COM
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A TENCEL Lyocell egy a viszkóznál fenntarthatóbban,
könnyebben előállítható anyag. Fából, a gyorsan növő
eukaliptuszból vagy lucfenyőből készül.
LEVI’S BODYWEAR MELLTARTÓ 7000 FT-TÓL
LEVI’S-ÜZLETEK

Organikus, újrahasznosított anyagból készül
a Reserved környezettudatos kollekciója.
A gyártáshoz felhasználják a fogyasztói hulladékot
(pl.: PET palackok), az organikus és újrahasznosított
pamutot, és az újrahasznosított poliésztert is.
RESERVED JOYFUL ECOAWARE TÁSKA 6995 FT
RESERVED.COM

Hibrid megoldásként a Fjällräven kabát
G-1000 Air Stretch anyaga biopamut és
újrahasznosított poliészter keverékével készül.
FJÄLLR
VEN ABISKO MIDSUMMER KABÁT 84 990 FT
FJÄLLRÄVEN
FJALLRAVEN.COM

Természetes, 100% növényi alapú alapanyagból készült, 100%-ban környezetbarát, biológiailag lebomló,
komposztálható termék.
CELLECT GREEN MOBILTOK 4990 FT
TELENOR.HU
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A praktikus darab a márka forradalmi terméke,
mivel újrahasznosított palackokból készül.
REISENTHEL/TREND-DESIGN
RE-BEVÁSÁRLÓTÁSKA 16 900 FT
TREND-DESIGN.HU

Ötletes kiszerelésben érkeztek a Garnier
98%-ban természetes összetevőkből készült
samponjai, ugyanis újrahasznosított flakonokból
szervírozhatjuk a hajunkra a hozzávalókat.
A tudatosság mellett a mesés illat is adott.
GARNIER FRUCTIS HAIR FOOD SAMPON
300 ML 1699 FT
DM, ROSSMANN

A hasvillantós felső anyaga organikus pamut.
Ha szereted megmutatni az egész éves edzés
eredményét, ez a te darabod lesz!
H&M RÖVID FELSŐ 3495 FT
HM.COM

COS KÖTÖTT FELSŐ (ÁR KÉRÉSRE)
COSSTORES.COM

A juharfából készült darab nemcsak trendi és
környezettudatos egyszerre, de minden egyes
eladott darab után egy fa elültetését is támogatod.

Kedvenc tornacsukánk felsőrésze 30%-ban újrahasznosított poliészterből és
30%-ban újrahasznosított pamutvászonból készül. A legújabb Renew csillag
logó és poliészter fűzők teszik teljessé a tudatosabb Converse-élményt.

WEWOOD DATE VIRÁG FA KARÓRA 25 700 FT
WEWOOD.HU

CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CRATER SNEAKER (ÁR KÉRÉSRE)
CONVERSE MÁRKABOLTOK

A márka 2020-as őszi/téli kollekciója felelős forrásból származó textileket mutat be. Az óceánokból
összegyűjtött műanyagok új életre kelnek, a műanyag
üvegek és halászhálók finom fonalként, nyers lennel
és organikus papír szálakkal keverve a textilgyártás
határait tágítják.
COS KEZESLÁBAS (ÁR KÉRÉSRE)
COSSTORES.COM
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Az alpaka gyapjából készült fonal különösen puha,
meleg, és egyáltalán nem szúrós. Nem tartalmaz
lanolint, mint a birkák gyapja, nem kell különféle anyagokkal kezelni, ezért a tisztántartásához elég,
ha egyszerűen kimossuk.
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Az amerikai cég több mint ötven éve gyártja különleges technológiákkal készülő outdoor termékeit. Ez a jól bevált klasszikus
formájú válltáska, amely hátizsákként is viselhető, újrahasznosított
poliészterből készült, és szinte szétnyűhetetlen.
THE NORTH FACE BERKELEY DUFFEL UTAZÓTÁSKA 34 990 FT
DOCKYARD.HU
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AZ ÖRÖK
ERDÉLYI,
AZ ÖRÖK
FRADISTA
Táncos, Takács II, Turay, Toldi, Kohut…
A valaha volt egyik legjobb zöld-fehér
támadósor minden tagjának valóságos
kalandregény az élete, mi most a jobbszélsőét, Táncos Mihályét elevenítjük fel.
SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

Temesvár, 1905. február 7. – Kolozsvár,
1993. szeptember 22. Ebben a szikár
életrajzi mondatban nemcsak Trianon,
a két világháború és a román kommunista rezsim, de egy nagyszerű ferencvárosi futballista életének summája is
benne van. A tehetős szülőktől, Tänzer
Mihály néven született kisfiú reggeltől
estig a temesvári pajtásokkal rúgta a
labdát, ahogyan ő mondta, ő volt a
Schlosser” a grundon. Tehetségére
”
felfigyelt klubunk, majd a Hungária és
az Újpest elől elhappolva – rekordös�szegért – 1929-ben szerződtettük
a Temesvári Kinizsitől. Semmiféle
kényszer nem játszott ebben szerepet:
az ifjú futballista a kék-fehéreknek és a
lila-fehéreknek is őszintén megmondta,
hogy a Ferencvároshoz húz a
szíve. Az ekkor már Táncosra magyarosított jobbszélső egyébként az édesapjával utazott Budapestre, és mivel a
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tárgyalások elhúzódtak, csak a Fradi
dél-amerikai turnéján mutatkozott be.
Ahol nem mellesleg csapatunk legyőzte
a kétszeres olimpiai bajnok, későbbi
világbajnok uruguayi válogatottat.
Filmfelvétel híján csak a leírásokra
hagyatkozhatunk annak megértésében,
miért istenítették az Üllői úton Táncit”.
”
Ezek az írások villámgyors, rendkívül
technikás szélsőről szólnak, aki szédületes trükköket vetett be a jobboldalon,
majd hajszálpontosan ívelt be, ahol már
érkeztek a bombázók, Sárosi, Takács,
Toldi és a többiek. Kétlábas lévén
sokszor váratlanul lőtt kapura, a Tán”
cos-lövés a civilizált ravaszság” – írta a
Nemzeti Sport 1935-ben.
Táncos egyértelműen nemzetközi klas�szis lehetett (ez a kor magyar
labdarúgásában nem szokatlan), a nagy
konkurencia és román állampolgársága – amelyet a nemzetközi szövetség
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egy idő után már összeférhetetlennek tartott
– miatt azonban 1930 és 1932 között csak
ötször lehetett magyar válogatott. Ehhez
hozzá kell tenni, hogy a román csapatban, főként magyar játékostársakkal, előzőleg már
tízszer szerepelt. Hiányosságai a technikás
Duna menti iskola hiányosságai: kerülte az
ütközéseket, túlságosan finom játékos volt,
aki riporteri kérdésre maga mondta el, hogy
nem vakmerő, nem töri-zúzza magát, tiszta
labdákat kér, amelyekre rástartolhat, majd
megjátszhatja őket. Játékostársai és a nézők
is sokat ugratták, mert a legsárosabb mérkőzéseken, ahol mindenki úgy nézett ki, mint a
fekete ördög, az ő meze rendre patyolattiszta maradt.
A Miki egérként vagy Titulescuként becézett Táncosról mindenki áradó szeretettel
nyilatkozott, még azt is megbocsátották neki,
hogy a szabadságáról állandóan többnapos
késéssel érkezett vissza Temesvárról. Ilyenkor családi hentesboltjukból finom

A SORS AJÁNDÉKÁNAK
TARTOM, HOGY EBBEN
AZ IMMÁR KILENCVENÉVES
EGYESÜLETBEN SZÁMOMRA
MILY SOK FELEJTHETETLEN
KILENCVEN PERC ADATOTT
MEG. DRÁGA FRANZSTADTI
UTÓDAIM, FERENCVÁROSI
FUTBALLISTÁK!
TEGYETEK MEG MINDENT
A ZÖLD-FEHÉR SZÍNEK
SIKERÉÉRT, A FRADIÉRT
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sonkákat hozott, így a csapat vezetői is elnézőbbek voltak iránta. Kitűnően kártyázott,
zongorázott és – nevéhez méltóan – táncolt
is. Mint a pályán… Népszerűségére jellemző,
hogy a Közép”, vagyis a szurkolók 1936-ban
”
Sárosi és Toldi után harmadszor őt találták
méltónak a Radványi-díjra, amely terméskő
talapzaton, csőrében zászlót tartó turult ábrázolt. Vajon megvan-e még valahol? Táncos
egyszer azt mondta, halála után a Ferencvárosra hagyja.
A népszerű Miki egér egészen 1939-ig
játszott csapatunkban, akkor hazatelepült
Temesvárra és néhány évig még helyben
futballozott. A háború után több helyen is
edzősködött, de az egészségtelen resicai levegő megbetegítette, ezért pályája félbemaradt. Ezután már csak szórványos budapesti
látogatásokról szólnak a hírek, ilyenkor a
sportsajtó összetrombitálta a régi játszótársakat, a harmincas évek zöld-fehér aranycsapatának még élő tagjait. 1985-ben egy ilyen
találkozón mesélte el a magyar fővárosban
vendégeskedő Táncos, hogy a százszázalékos bajnokságot nyert csapat tablóját
otthon az ágya felett tartja, és minden nap
elnézegeti kicsit… Az időközben Kolozsvárra költözött legenda az FTC kilencvenedik
születésnapjára a következő üzenetet küldte
1989-ben:
Drága fradista barátaim, szeretve szeretett
”
Fradim! Nagyon szép születésnapot kívánok
a zöld-fehér tábor minden tagjának, a legendás klub vezetőinek, sportolóinak. Életem
legszebb korszakát töltöttem hajdanán az
Üllői úton. A sors ajándékának tartom, hogy
ebben az immár kilencvenéves egyesületben
számomra mily sok felejthetetlen kilencven perc adatott meg. Drága franzstadti
utódaim, ferencvárosi futballisták! Tegyetek
meg mindent a zöld-fehér színek sikeréért, a
Fradiért. Most vívjátok meg győztes meccseiteket, arassatok emlékezetes diadalokat.
Most győzzetek, míg ifjak vagytok – és ha
majd életetekből távoznak a futballistaévek,
akkor legyen, mire emlékezzetek, mi szép,
mi jó egy pályafutásba beleférhet. Ti pedig,
drága franzstadti szurkolók, olyan hangerővel buzdítsátok >>unokáimat<<, hogy az
Kolozsvárig is elhallatsszék! A Ferencvárosi
Torna Club iránti örökös tisztelettel és Fradi-szívem minden dobbanásával köszöntöm
az egész Fradi-tábort.”
www.fradi.hu

A KOMFORTZÓNÁN KÍVÜL
LEHET FEJLŐDNI
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Edzőtáborra és nemzetközi edzőmérkőzésekre is volt lehetőségük a
Ferencváros idősebb utánpótlás labdarúgó-korosztályainak, az edzők
pedig elégedettek voltak a nyáron elvégzett munkával. A bajnokság új
rendszerben kezdődött augusztus végén, a legfontosabb, hogy minden
csapatunk megőrizze helyét a kiemelt csoportban. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Augusztus 29-én megkezdődik
a három idősebb korosztálynak
az új rendszerben folyó első
osztályú bajnokság. Az U19-es,
az U17-es és az U16-os küzdelmeket ettől az évtől kezdve
huszonnégy csapat részvételével
szervezik: a legjobb tizenkettőt
a kiemelt, a másik tizenkettőt
az alapcsoportba osztották be.
Ősszel egy kört, vagyis tizenegy
bajnokit játszik mindenki a maga
csoportjában, majd a tabellákon
kialakult sorrend alapján három
nyolcas csoportot hoznak létre,
s itt két-két kört vívnak a gyerekek. Vagyis lesz érdekesség
bőven az új idényben, de egyelőre maradjunk a nyári felkészülésnél – hiszen izgalom ebben az
időszakban is akadt.
RUGALMAS A KERET
A legidősebb korosztály, vagyis az
U19 irányítását a Székely Tibor–
Horváth Roland párostól Borbély
Balázs és Kincses Péter vette át.
Az első edzést július 6-án tartották
a keretnek, amely alaposan átalakult az előző évekhez képest.

UP

www.fradi.hu

Lényegében három keretből áll
”
össze a mostani garnitúra – magyarázta az összetételt Borbély
Balázs vezetőedző. – A tavalyi
U19-ből maradtak néhányan,
jöttek fel a tavalyi U17-ből,
illetve van olyan játékosunk is,
aki most hivatalosan az U17es kerethez tartozik, de velünk
készül.”
A gyerekek hetente hat edzésen vettek részt, ebből kétszer
délelőtt volt a mozgás, plusz
egy edzőmeccset vívtak, vagyis
komoly terhelést kaptak.
Augusztus elején edzőtábor”
ban voltunk, ami annak ellenére
is jól sikerült, hogy három napon
át szakadt az eső. Fontos, hogy
közelebb kerültek egymáshoz a
játékosok, hiszen így gyorsabban csapattá értek. Két edzőmeccset is vívtunk Szlovéniában,
a Celje ellen nyertünk, a Domzalétól kikaptunk, de hasznos,
hogy nemzetközi tapasztalatokat is gyűjthettek a fiúk.”
Az U19-es csapat legjobbjai az
NB III-ban szereplő együttesünkben is megkapják a lehetőséget,
sőt, ha szüksége van rájuk, Sergei Rebrov edzésein is megjelennek fiatal tehetségeink.
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Flexibilis a keret, az első csa”
pat, az NB III és a tizenkilenc
között van mozgás, próbáljuk
mindenkiből kihozni a maximumot és minden csapat számára
megtalálni a legjobb összetételt.
Az NB III-nak korábban kezdődött a szezon, már augusztus
elején bajnokit játszott, vagyis
ebben a hónapban azon volt a
hangsúly. Ha mindenkinek beindul a bajnokság, akkor már nem
hiszem, hogy valamelyik csapatot előnyben kellene részesíteni,
úgy szeretnénk menedzselni a
kereteket, hogy mindig az adott
korosztály legerősebb csapata
tudjon kiállni.”
A Magyar Labdarúgó-szövetség
szabályzatában három félidős”
”
szabály található, vagyis egy
játékos egy hétvégén legfeljebb
három félidőt tölthet a pályán –
magyarul, ha az U19-es bajnokit
végigjátszotta valaki szombaton,
az vasárnap még maximum egy
félidőt lehet pályán az NB III-ban.
Nincs hivatalosan megfogal”
mazott célkitűzés a csapat előtt,
de az egyértelmű mindenkinek,
hogy az első kör után a legjobb
nyolc között kell lennünk.
A saját elvárásom magammal,
a stábunkkal és a csapattal
szemben azért nagyobb,
szeretnék előrébb végezni.
Amennyire csak lehet!”

47

A GPS-ADATOK ALAPJÁN
A GYEREKEK ANNYIT
ÉS OLYAN SEBESSÉGGEL
FUTOTTAK, HOGY AZ
ERŐNLÉTI EDZŐ MAJDNEM
KALAPOT EMELT ELŐTTÜK
47
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VISSZATÉRT AZ EDZŐ
Ahogy az első bajnoki előtt jó
két héttel ennek lennie kell, U17es labdarúgócsapatunk fáradtan
mozgott augusztus közepén a
péntek délelőtti edzésén, de
a Lucsánszky Tamás, Horváth
Roland edzőpáros így is hajtotta
a fiatalokat.
Úgy mondanám, hogy úton
”
vagyunk – felelte a vezetőedző,
Lucsánszky Tamás, amikor azt
kérdeztük tőle, hogy a gyerekek
megszokták-e már az elsősor-

www.fradi.hu
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ban felnőtt csapatokon csiszolódott stílusát. – Most még sok
a kérdőjel bennük is és bennem
is, de kijelöltem az irányvonalat,
igyekszem ezt végigvinni, remélem, sikeres lesz.”
A korábban a Budaörssel az NB
III-ban, a Nyíregyházával pedig
az NB II-ben bajnokságot nyert,
illetve az MTK-val az élvonalban
is dolgozott szakember Lisztes Krisztiántól vette át az U17
gardírozását, s érzése szerint a
nyáron valamelyest gyengült a
keret.
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Nem olyan folyamatos a játék, mint
”
volt, amit az is indokolt, hogy három
fontos, válogatott szintű játékos
távozott, akiket nehéz pótolni. Akik
jöttek, egyelőre jó alanyok, ugyanakkor meg kell teremteni újra az egységet – az első nyolcban valamennyi
korosztályunknak ott kell lennie,
de az enyémnek talán valóban ez
lehet a mérce. Ezek mellett az egyéni
fejlődés és a felfelé áramoltatás a
legfontosabb szempont.”

A csapat a felkészülés harmadik
hetében játszotta az első edzőmérkőzést, ezt követően pedig
heti két gyakorlómeccs szerepelt a programban – ezek közül
Lucsánszky kettőt emelt ki, a két
szlovén csapat elleni összecsapást.
A szlovéniai edzőtábor első
”
edzőmeccsén jó tempóban
futballozó, agresszív csapatot, a
Celjét sikerült jó játékkal legyőzni, mégis a második mérkőzést
mondanám tanulságosabbnak.
A Domzale olyan intenzíven
futballozó, szervezett ellenfél
volt, amely követendő példát
mutatott. Ilyen meccsek kellenek a fejlődéshez, erre a szintre
szeretnénk eljutni.”
Lucsánszky Tamás tulajdonképpen visszatért a klubhoz, hiszen
2019 tavaszán a szezon rajtja
után néhány héttel távozott a
Fradi U19-es csapatától az MTKhoz.
Nagyon jól érzem magam, és
”
kimondottan örültem neki, hogy
megkeresett a Fradi, mert úgy
is mentem el, hogy ha bármikor
úgy alakul, szívesen visszajönnék. Egyetlen opció volt akkor,
abban állapodtunk meg, ha
NB I-ben van lehetőségem
dolgozni, akkor elmehetek.
Szerettem idetartozni, és most
is szeretek itt lenni – remélem,
hogy sikerül eredményes
munkával meghálálni az
újból megkapott bizalmat.”

A JÁTÉKOSOK ÁLLÍTJÁK
ÖSSZE A KEZDŐT
Korolovszky Gábor januárban
vette át a mostani U15-ös csapat
irányítását, s bár a karanténban
töltött időszak sok időt elvett
az összecsiszolódásból, sikerült
teljesen megismerni a keretet.
Senkinek, egyik klubnak sem
”
volt ideális az elmúlt időszak az
ismert okok miatt, a gyerekek
eltérő fizikai és mentális állapotban jöttek vissza – mondta
a korábbi hatszoros válogatott
Korolovszky. – Én szerencsés
voltam, mert a karantén után
tudtam négy hetet dolgozni, így
megalapozhattuk, hogy mire a
nyári szünet után visszajönnek a
fiúk, ne legyenek leépülve. Partnerek voltak ebben a munkában,
és azóta is elégedett lehetek a
hozzáállásukkal, úgyhogy bizakodó vagyok.”
A nyáron csatlakozott néhány
új játékos a kerethez, amelyet
augusztusban már véglegesnek
tekintett a szakvezetés
– nem úgy a kezdőcsapatot.
Azt tudtam már augusztus
”
közepén, hogy aznap vagy az
adott hétvégén melyik tizenegy
játékost küldtem volna pályára,
ha már van bajnoki, de hosszú
távon nem szeretném, hogy egy
fix kezdő tizenegyem legyen.
Nekem tizennyolc plusz kettő
motivált, éhes játékosra van
szükségem, akik közül

NINCS HIVATALOSAN
MEGFOGALMAZOTT
CÉLKITŰZÉS A CSAPAT
ELŐTT, DE AZ EGYÉRTELMŰ
MINDENKINEK,
HOGY AZ ELSŐ KÖR UTÁN
A LEGJOBB NYOLC
KÖZÖTT KELL LENNÜNK
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mindig azt a tizenegyet tudom
kijelölni, amelyik a legnagyobb
reménnyel vág neki a meccsnek.
Hiszek abban, hogy a kezdőt
nem én állítom össze, hanem a
gyerekek, én csak tolmácsolom
feléjük, amit az edzéseken mutattak. Nem favorizálok senkit,
nem vagyok senkivel és senki
ellen. Persze, van, aki a padra
kerül, vagy talán épp oda sem,
de ez az élsport, ilyen szabályok
vannak, ezt mindenkinek fel kell
tudni dolgozni.”
Korolovszky Gábor minden
meccsen győztes mentalitást
szeretne látni a játékosain,
és követendő példaként az
Eszék elleni edzőmeccset
állította a fiatalok elé.
Borzalmas melegben és
”
rossz pályán játszottunk, korán
indultunk reggel, a határon
hosszabban időztünk, szóval
a körülmények nem voltak ideálisak, de így is 1-1 lett, és ami
ennél is fontosabb, a GPS-adatok alapján a gyerekek annyit
és olyan sebességgel futottak,
hogy az erőnléti edző majdnem kalapot emelt előttük… A
horvátok gyakorlatilag csak
sprintben közlekedtek, minden
párharcba kőkeményen mentek
bele, itthon ennél jóval kisebb a
sebesség általában. Ettől lehet
fejlődni, mentálisan és koncentrációban is felvették a harcot,
és ez bizonyítja, hogy képesek
erre a színvonalra is. Ez fegyver
a saját kezükben, mert megtapasztalták, hogy tudnak ilyen
sokat futni. Nyilván nem esik
jól, de megéri, mert belőlük még
lehet futballista. Minél többször
ki kell jönni a komfortzónából,
ezzel lehet előrelépni.”

www.fradi.hu

ELŐFIZETÉS / Z&F

# KVÍZ

FRADI-KVÍZ,
ZÖLD AJÁNDÉKOK

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

Továbbra is örömmel
és szeretettel invitáljuk
olvasóinkat közös játékra,
amelynek során havonta
három kérdést teszünk
fel. Aki mindháromra jól
válaszol, esélyes lesz az
ősfradista Plicher Zoltán
által felajánlott klasszikusan zöld ajándékokra,
amelyek újrahasznosított,
természetes anyagokból készültek – persze a

1. Kinek a mondása
volt a hatvanas években? Magyar vagyok!
”
Keresztény vagyok!
Fradista vagyok! Ebből
egy is elég, hogy ebben
az országban semmire
se vigyem.”

Havasi Mihály, az FTC
korábbi legendás
technikai vezetője
mely sportágban
játszott hosszú éveken
át a Fradiban?

BL-győztes, bajnoki
címvédő vízilabdacsapatunkban kit
becéznek Duminak?

a: Labdarúgás

b: Jansik Szilárd

a: Dalnoki Jenő

b: Kézilabda

c: Varga Dénes

b: Lakat Károly

c: Vízilabda

a: Sedlmayer Tamás

c: Novák Dezső

Fradi-címerrel ellátva. A
lényeg, hogy a kvízjáték
során újra megidézzük
hagyományainkat, emlé-

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

kezünk nagyszerű sporto-

e-mail címre várjuk.

lóinkra, szép sikereinkre,

Beküldési határidő: 2020. szeptember 15.

s a gondolataink közben
közösen a Fradi körül
forognak, együtt játszunk

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

és együtt örvendünk a

A helyes megfejtés beküldői között

csodának, amit úgy hív-

3 db Fradi-címeres, bambuszból készült és 3

nak: Ferencvárosi Torna

porttal ellátott USB-elosztót sorsolunk ki.

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER
06-1-50-50-848

Club!
A részletes játékszabályzat a

Jó szórakozást, kellemes
időtöltést, hajrá, Fradi!
www.fradi.hu

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

Az előző számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: b, c, c
Nyerteseink: M. Lászlóné, K. Kata, F. Sándor

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

# JÉGKORONG
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Jelentős változást hozott az új idény az FTC-Telekom jégkorongcsapatának életében.
Több mint egy évtized után a mieink elhagyták a pesterzsébeti katlant, s bajnokcsapathoz méltó helyszínre, a Tüskecsarnokba költöztek. Reméljük, a szurkolóink is belakhatják a Tüskét, mert lesz látnivaló: elhozzuk Magyarországra az NHL-t! Szeptemberben már a jégen is láthatjuk zöld-fehérben az észak-amerikai ligában hírnevet szerzett
Keaton Ellerbyt. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

ELHOZZUK
A TÜSKÉBE
AZ NHL-T
Ellerby korábban több mint 200 mérkőzésen szerepelt az NHL-ben, majd Európa legszínvonalasabb
bajnokságaiban játszott, az előző idényben az osztrák
ligában (Dornbirnben, kimagasló mutatókat produkálva). A 196 centi magas, 98 kilós kanadai bekk még
csak 31 éves, tehát nem levezetésképpen igazolt
Magyarországra. A szerződtetése körülbelül olyan
bravúr, mintha, mondjuk, a labdarúgó Premier League
valamelyik középcsapatában öt idényt lehúzott, majd
Franciaországban, Svájcban és Ausztriában megfordult középhátvéd igazolna a Fradiba.
– Olvastam a kommenteket, lám, a Fradi azt is megengedheti magának, hogy ex-NHL-es játékost igazoljon – beszélt Ellerby érkezésének hátteréről Fodor
Szabolcs, az FTC vezetőedzője. – Nem a pénzen
múlt. Sokkal inkább azon, hogy a lehetőségeinken
belül vonzó jövőt tudtunk felvázolni. A hozzá hasonló
kaliberű játékosok egy idő után kissé megcsömörlenek a rideg profizmustól, s végre élvezni is akarják a
játékot jó közösségben. Mi ezt tudjuk kínálni, kiegészítve azzal, hogy Budapest vonzó állomás minden
sportolónak.

AZ FTC 2020/21-ES KERETE:
Érkezett: Keaton Ellerby (Dornbirn), Gáspár Levente (Vasas),
Imre Patrik (Fehérvári Titánok),
Sági Martin (DEAC), Somogyi
Balázs (Dunaújváros), továbbá
többen próbajátékon szerepeltek
még augusztusban.
Távozott: Jászai Dávid, Pozsár
Márk, Aki Juusela, Jere Pulli,
Anssi Rantanen, Brett Switzer.
Maradt: Arany Gergely, Boros
Dániel, Farkas Lőrinc Simon,
Hajós Roland, Hegyi Ádám,
Lauri Kärmeniemi, Rasmus
Kulmala, Nagy Gergő, Nagy
Kristóf, Németh Attila, Pavuk
Attila, Roczanov Dezső, Sarcia
Antonino, Tóth Adrián,
Tóth Gergely, Tóth Gergő,
Tóth Renátó, Tóth Richárd.

Keaton Ellerby életében – miként
a legtöbb kanadai esetében –
a hoki családi hagyomány:
édesapja és nagybátyja is profi
játékos volt alacsonyabb ligákban,
míg unokatestvérei közül Shane Doan
hosszú ideig meghatározó embere volt
a kanadai válogatottnak és az NHL-nek,
Carey Price pedig még most is a ligában
szerepel. Ellerby is szépen lépkedett
felfelé: tagja volt az U18-as kanadai
válogatottnak, szerepelt ifjúsági világbajnokságon is. Majd valóra vált az álma:
bekerült az NHL-be, a 2007-es drafton
tizedikként kelt el, tehát reménységként
számoltak vele. Három idényt húzott le a
Florida Panthersnél, majd egy-egy évet
a Los Angeles Kingsben és a Winnipeg
Jetsben szerepelt, összesen 212-szer
lépett jégre a világ legerősebb bajnokságában. S a nacionáléjából hiba lenne
kifelejteni, hogy a 2015-ös Spengler-kupán a kanadai válogatottban is szerepet
kapott!

AZ ELŐDÖK: STRUDWICK ÉS NIEDERMAYER
2004-ben bombasztikus hír rázta meg a magyar jégkorongot. Pályafutása csúcsán járó két
NHL-játékos igazolt az FTC-be. Jason Strudwickre és Rob Niedermayerre másfél évtized
múltán is mindenki jól emlékezik. Az ő motivációjuk világos volt. Játékossztrájk, lockout – azaz
ideiglenesen szünetelt az NHL, ezt kihasználva
átugrottak Európába. A két klasszis vezérletével megtáltosodott a Fradi, kis híján bejutott a
döntőbe. Aztán a két ász persze visszatért az
NHL-be, s Niedermayer a fivérével, Scott-tal egy
csapatban, az Anaheim Mighty Ducksszal megnyerte a Stanley-kupát...

Ellerby egyelőre különmunkát végez, csak szeptemberben megy jégre, a csapat azonban augusztus 21én már lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Dunaújváros ellen – hosszas egyeztetés eredményeként
nézők jelenlétében, 800 hazai és 50 vendégdrukker
válthatott belépőt. Ezután nyitrai kiruccanás szerepelt
a tervekben, szeptember 1-jére az Érsekújvárt várjuk,
4-én pedig következhet az első tétmeccs, az Újpest
elleni Szuperkupa-döntő.

www.fradi.hu

Némi nyugtalanságot jelent, hogy augusztus közepén a bajnokság, az Erste-liga menetrendje még nem
volt ismert, de bízzunk benne, hogy minden jól alakul.
A sportéletet is érintő bizonytalanságot jól jellemzi,
hogy a lényegében teljesíthetetlen feltételek miatt az
FTC előbb visszalépett a Kontinentális Kupától – mely
sorozatban tavaly bravúrosan szerepelt –, majd mi
után az európai szövetségben észbe kaptak, s a kiírás
megváltoztatására tettek ígéretet, a Fradi visszavonta
a döntését. Ám hogy novemberben valóban kilép-e
a nemzetközi porondra, arra most még ne vegyünk
mérget.
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Fotó: USA Today Sports
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# SPORT&EGÉSZSÉG

SPORT&EGÉSZSÉG #

ÉLETRE SZÓLÓ RAJONGÁS
Egy raftingtúrát követő, egész testre kiterjedő
kellemes izomláz a legkisebb hozadéka a kanyonok
között hömpölygő víz megtapasztalásának. Ennél sokkal fontosabb az adrenalinbomba színezte
élmény, ami elképesztő energiákat képes felszabadítani. Miközben az események csak úgy pörögnek
körülöttünk, és egyik zúgó után jön a másik, időnk
is alig marad gondolkodni és mérlegelni. Az ember
csak úgy ösztönből, de társaival teljes összhangban cselekszik. Nem lehet leírni, sem elmagyarázni,
mi járja át a testet eközben. A rafting jelentette
kalandot egyszerűen át kell élni. Arra pedig érdemes felkészülni, hogy ha egyszer a folyó sodrása
magával ragad, többet nem enged el. A vadvízi
evezés jelentette élmény egyedi és megismételhetetlen, a természet ezer arcának hála pedig minden
alkalommal más és más. Minden egyes túra értékes
tapasztalatokkal bír, segít építeni a magabiztosságot és gyarapítani a tapasztalatokat. De nincs az a
rutin, amivel a rafting megszokottá, kiszámíthatóvá,
sablonossá válik. Éppen ezért minden vízre szállás
teljes koncentrációt követel meg, s közben garantáltan tanít is valami újat.

Kevés olyan sportág van, ahol a körítés pillanatok
alatt ellopja a show-t magáról a küzdelemről. A
rafting ebben a tekintetben is kilóg a sorból. Aki
ugyanis helyet kér magának egy vadvízi evezésre
induló többszemélyes gumicsónakban, nem pusztán egy átlagos túrára vállalkozik. Útja hivatalból”
”
hegységek eldugott völgyein, sűrű fenyvesekkel
szegélyezett, szűk szurdokokon vezet majd keresztül, ahol hatalmas sziklákkal és szeszélyes sodrásokkal találkozik. Ilyen környezetben pedig nehéz a
fókuszt a fő feladaton, az izmokat komolyan megdolgoztató evezésen tartani. Pedig muszáj, hiszen a
raft mindvégig teljes és összehangolt munkát kíván
a benne ülőktől.

AHOL A
VÍZ AZ ÚR

A vadvízi evezés – nevével komoly ellentmondásban – a legszolidabb extrém
sportok egyike. Ez azonban csak egy kettősség a sokból, mellyel egy raftingolni induló szembesül az izgalmakkal és váratlan fordulatokkal teletűzdelt
kalandja során. Ennél sokkal maradandóbb lesz számára a felismerés, hogy
egyszerre érez félelmet és örömöt, ahogy az alatta és körülötte kanyargó
folyó vizére pillant. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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CSALÓKA LÁTSZAT
De bármennyire is vadnak mutatja magát a
lapátolás ezen extrém formája, ahhoz, hogy belekóstoljunk, nincs szükségünk átlagon felüli kondícióra. Köszönhető ez annak is, hogy a vadvizeket
veszélyesség alapján különböző csoportokba
sorolják, így mindenki megtalálhatja az erőállapotához, bátorságához és kíváncsiságához egyaránt
passzoló útvonalat. A könnyebb szakaszokat bátran
ajánlják akár már iskoláskortól kezdődően, míg a
veszélyesebb pályák nagy gyakorlatot igényelnek,
és a tapasztalattal rendelkezőket is komoly kihívások elé állíthatják. Vízre szállás előtt a túravezetők a
legalapvetőbb biztonsági és evezési instrukciókkal
látják el a résztvevőket, mentőmellény nélkül pedig
senki nem léphet be a csónakba. Mindezek dacára a
kezdőknek érdemes arra felkészülniük, hogy evezés
közben sűrűn találják majd magukat a kellemesen
hűvös vízben. A megemelkedett adrenalinszintnek
hála azonban ez nem ijedtséget, sokkal inkább
derűt vált ki az emberből. Persze azért érdemes
megfelelő felszereléssel várni a csobbanást. Bár a
rafting nem jó időhöz kötött szabadidős tevékenység, kora tavasszal és késő ősszel, amikor a víz és
a levegő hőmérséklete egyaránt hűvösebb, egy
neoprén ruha, egy vízhatlan dzseki és egy kesztyű
jó szolgálatot tesz.

A HAZAI TERMÉSZETI
ADOTTSÁGOK NEM
KEDVEZNEK A
RAFTINGOLÁSNAK,
DE JÓ HÍR, HOGY A
KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN,
AUTÓVAL IS KÖNNYEN
ELÉRHETŐ TÁVOLSÁGRA
– AUSZTRIÁBAN,
HORVÁTORSZÁGBAN,
SZLOVÉNIÁBAN –
GYÖNYÖRŰ HELYSZÍNEK
VÁRJÁK A KIHÍVÁST
KERESŐKET
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# RECEPT

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+ 4-5 csirkemellfilé
+ só
+ frissen őrölt bors

A MÁRTÁSHOZ:
+
+
+
+

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 2 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

+
+
+
+
+

2 dl alaplé
2 dl paradicsomlé
kb. 1/2 dl almaecet
2-3 evőkanál aranybarna
nádcukor
1-2 evőkanál méz
1 kávéskanál só
1 evőkanál Worchestershire-szósz
1 alma hámozva, reszelve
1/2 kávéskanál citromlé

TOVÁBBÁ:
+
+
+
+
+
+
+

4–6 zsemle
1-2 salátacukkini
olívaolaj
só
csili
kevés feketeerdei sonka
kapribogyó

ELKÉSZÍTÉS

A mártás hozzávalóit – a citromlé
kivételével – felforraljuk, majd kis
lángon kb. 1 óráig főzzük, ezalatt
besűrűsödik és összeérnek az ízei.
Leszűrjük, citromlével frissítjük, és
ha szükséges, utánízesítjük sóval,
nádcukorral vagy almaecettel.
A csirkemellet szeletekre vágjuk,
mindet sózzuk és borsozzuk, majd
grillen készre sütjük. A cukkinit
megmossuk, hosszú, vékony szeletekre vágjuk. Kevés olívaolajat
csepegtetünk rá, meghintjük sóval
és csilivel, majd grillen megpirítjuk.
A zsemléket kettévágjuk, az alsó
felüket gazdagon megrakjuk villával tépkedett hússal, falatnyi darabokra vágott sonkával, cukkinivel,
kapribogyóval, végül megcsepegtetjük ízlés szerinti mennyiségű
mártással. A felső felüket rátéve,
barrique vörösborral kísérve azonnal fogyasztjuk, mártást külön is
kínálhatunk hozzá.
www.fradi.hu
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HOZZÁVALÓK
(2 SZEMÉLYRE):
+ 2 pisztráng

A PÁCHOZ:
+
+
+
+
+
+
+
+

tengeri só
frissen őrölt tarka bors
morzsolt kakukkfű
morzsolt bazsalikom
fokhagymapor
szárított tárkony
kurkuma
kevés olaj

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1,5 óra + pácolás
NEHÉZSÉG: könnyű

A ZÖLDSÉGÁGYHOZ:
+
+
+
+
+
+
+

3-4 sárgarépa
1 nagyobb póréhagyma
1-2 fehér hagyma
1-2 petrezselyemgyökér
2-3 gerezd fokhagyma
só
frissen őrölt bors

A TÁLALÁSHOZ:
+ petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS

A pác hozzávalóit összekeverjük, kívül-belül bedörzsöljük
vele a halat, és pár órát állni
hagyjuk.
A zöldségeket megtisztítjuk,
mindent falatnyi darabokra
vágunk. Tepsire halmozzuk,
sózzuk, borsozzuk, ráfektetjük
a pácból kiemelt pisztrángot,
végül ráöntjük a páclevet. Előmelegített, 180 fokos sütőben
készre sütjük, közben a halat
félidőben megfordítjuk. Durvára darabolt petrezselyemzölddel díszítve azonnal tálaljuk.
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# ZÖLD SZALON

ZÖLD SZALON #

BÁNKI JÓZSEF

TOVÁBBRA IS
VAN SPRINGER
AZ ELNÖKSÉGBEN

A hagyományoknak megfelelően – ha nem is má
jusban, hanem augusztusban – idén is az Elek Gyula
Arénában tartotta meg évi rendes közgyűlését az FTC.
A 186 küldött jelenlétében – a különböző napirendi
pontok megszavazását követően – Springer Miklóst, a
tavaly elhunyt dr. Springer Miklós fiát, a néhai klub
alapító, Springer Ferenc dédunokáját beválasztották a
klub elnökségébe. A tradíció ezzel tovább él.
Megható, egyben szomorú eseménnyel kezdődött a
közgyűlés, Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök felsorolta
azokat a legendás ferencvárosi sportolókat, akik az
elmúlt egy évben hunytak el, a jelenlévők egyperces
néma felállással emlékeztek meg róluk. A különböző
napirendi pontok megszavazása és elfogadása után
aztán a küldöttek elsöprő többséggel Springer Miklós
személyében új elnökségi tagot választottak, amelyről
Nyíri Zoltán ezt mondta:
Azt már Springer Miklós bácsi is tudta, mert a klub
”
elnöke, Kubatov Gábor megbeszélte vele, hogy
amíg mi itt vagyunk a klubnál, a Fradi elnökségében mindig lesz egy Springer. Nagyon örülök, hogy
Miklós csatlakozott hozzánk, amivel a hagyomány is
folytatódik.”
Springer Miklós, a tavaly elhunyt dr. Springer Miklós fia,
a néhai klubalapító, Springer Ferenc dédunokája így
szólalt fel, miután beválasztották a klub elnökségébe:
Büszke vagyok arra, hogy részese lehetek a csa”
ládi tradíciónak, amelyet dédnagyapám alapított,
s nagypapám és édesapám is folytatott. Örömmel
veszem át a stafétát, köszönöm a bizalmat, boldogan
szolgálom majd ezt a csodálatos klubot.”
Az FTC egyébként rendkívül eredményes szezont zárt,
a csapatsportágak hangos sikerei után említsük meg,
hogy felnőtt egyéni sportolóink 302 érmet nyertek
hazai, 83-at pedig nemzetközi versenyeken, míg
utánpótlás-sportolóink mindent összesítve közel 1000
(!) éremmel tértek haza a viadalokról. A páratlanul
szép és örömteli idényről a közgyűlésen Nyíri Zoltán is
szólt, ám joggal tette hozzá, a legnagyobb siker, hogy
egészségben mind itt lehetünk.
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SPORTOT IS VÉDŐ OLTÁS
BALLAI ATTILA

Nyilván nem véletlenül. Több hónap pótolhatatlanul
kiesett. Egy világklasszis labdarúgó, kézilabdázó,
kosaras vagy pólós a karantén idején saját otthonában, egyedül körülbelül olyan eséllyel szimulálhatta a
közös labdás edzéseket, mint a nemzetközi konzorcium vezérigazgatója a cégvezetést a nagyszobában, a
gyerekekkel monopolyzva”, társasozva.
”
A Fradi, a fradisták helyzetét ráadásul most nehezítheti az az egyébként behozhatatlan előny, hogy család”
ban” élnek, és közös otthonuk a Népliget. Ahol így a
veszélyeztetettség nem szakosztály-, hanem klubszintű is lehet. Igaz, ez szerencsére ugyanígy igaz a
védekezésre is. Csakhogy a világunkba és
annak részeként a Ferencvárosba is
beköltözött bizonytalanságnak nem
csupán egészségügyi, sportszakmai, szervezéstechnikai, hanem
morális, mentális hatásai is
vannak. Most éppen a pólósok kupaküzdelmeit kellett
elhalasztani, de aligha
kétséges, hogy ugyanez
lesz a sorsa a kézilabda
Bajnokok Ligája idénynyitójának – a Rosztov-Don
érkezne vendégségbe
az Elek Gyula Arénába –,
és jogos aggály, hogy a
teljes sorozatnak is. Vagy
bármely mérkőzésnek, ha
az ellenfélnél diagnosztizálnak egy vagy több fertőzést.
Még rosszabb, ha a mieinknél.
Néhány pozitív teszt komplett szezonra szóló menetrendeket boríthat.
Lélekölő. Mint a diáknak, ha hetekig tanulna, de elmaradna a vizsga. Nekünk, ha rendre
elkészítenénk a Zöld & Fehér aktuális számát, de
nem jelenne meg. Vajon hányszor rugaszkodnánk
neki töretlen hittel az újabb vizsgának és lapszámnak?
Költői kérdés.
Úgyhogy nincs jobb ötletem, mint bízni a védőoltásban. E helyzetben igazán találó elnevezés; messze
nem csak a koronavírustól óvna meg mindannyiunkat.

E hasábokon eredeti terveink szerint a vízilabda Magyar Kupáról írtam volna. Nem is feltétlenül az újabb,
remélt sikerről, hanem az élő sport öröméről. Jöhet
a java! – hirdette a szövetség honlapja az MK négyes
végjátékát, amelyet augusztus 12–13-án rendeztek
volna meg a Nemzeti Sportuszodában. Bizony, a java –
sokan gondolták, gondoltuk így. A karantén jelentette
elvonókúra kiéheztette az embereket a sporteseményekre, és ha tehetik, habzsolják azokat. Az első
ligába jutásról határozó KSI–Hódmezővásárhely pólós
osztályozót is kétezren nézték meg a Szigeten, ennek
ismeretében könnyű elképzelni, mekkora érdeklődést vonzott az MK, különösen a Final
”
Four”.
Tizenkettedikén, szerdán Debrecenben akadt dolgom, igyekeztem
vissza, hogy idejében kiérjek
a Fradi–Vasas-elődöntőre.
Hazafelé aztán százötvenes
tempóban kaptam a telefont: ne siessek, elmarad
a meccs, reggel pozitív
koronavírustesztet produkált a Ferencváros egyik
játékosa. (Estére kiderült,
hogy négy az az egy.)
Lassítottam, bekapcsolt
a robotpilóta”, mert én
”
bambán bámultam előre,
és azt kérdezgettem magamtól: vajon meddig mehet
ez így? Mert ha a sportkedvelő
tudósítót-szurkolót egy ilyen hír
hallatán ennyire elönti a bizonytalanság, mit érezhet, gondolhat a
sportoló, az edző, a vezető?
Hányszor és meddig vár még e próbatétel a
nemzetközi és a hazai sport aktív és passzív szereplőire? És milyen átmeneti vagy maradandó károsodásokat okoz? A Manchester City–Real Madrid labdarúgó BL-nyolcaddöntő visszavágóján a madridiak annyi
szarvashibát követtek el, amennyi a megye egyben
is sok lenne, Raphael Varane világbajnok létére két
manchesteri gólt szerencsétlenkedett össze, amatőr,
gyermeteg koncentrációs bakikat vétve.
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A HÓNAP FOTÓJA #
Fotó: Micheller Szilvia / Fotósarok

# A HÓNAP FOTÓJA
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# SZOBA

SZOBA #

Kütyük és funkcionális termékek esetében leginkább márkákban gondolkodunk.
Általában mindenkinek van már személyes tapasztalata, de mennyire vagyunk
tisztában azzal, hogy bevált márkáink honnan indultak hódító útjukra?
Érdemes tájékozódni egy kicsit. Segítünk! ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

DOBOZ EXTRÁKKAL
Manapság az összes új autóba rendelhető MP3-as CD-s rádió, de mi van
akkor, ha sokkal ütősebb, erőteljesebb hangzást szeretnénk? A csúszásmentes szövettel bevont mélysugárzó 1300 W-os maximális teljesítménye garantálja a pazar hangélményt és az élvezetesebb vezetést.

JVC CS-BW120 30 CM-ES BASS REFLEX
MÉLYSUGÁRZÓ LÁDA
39 999 FT
JVC.COM

ÉLETHŰ ÉLMÉNY
A Sony előre elkönyvelte a sikert, amikor a területvezérelt háttérvilágítású televíziót öt különböző méretben is piacra dobta, hogy
azok megfeleljenek az egyedi nappaliméretekből adódó eltérő méretbeli
igényeknek. A készülék Ambient Optimization technológiája a nézői környezettől függően szabályozza a televízió képi és hangzásvilágát,
a szoba természetes megvilágításához igazítja a fényerősséget, világosabb terekben növelve, sötétebb szobákban pedig csökkentve azt.

JAPÁNCSAVAR

SONY XH95 4K HDR
477 393 FT

A Makita élen jár, ha nem a legjobb az elektromos
kéziszerszámok gyártói között, ami a kiváló minőségnek és
a hosszú élettartamnak köszönhető. Az IKEA-s imbuszból
biztosan akad bőven a lakásban, de hogy egy Makitával gyorsabb
és alaposabb a bútorok összeszerelése, abban is biztosak vagyunk.

SONY.HU

MAKITA DF332DSAE AKKUS FÚRÓ-CSAVARBEHAJTÓ
114 890 FT

EDZÉSBEN

SZERSZAMKELL.HU

Ősszel három színben startol a Quad szenzoros (légnyomásmérésen
alapuló magasságkijelzés, digitális iránytű, külsőhőmérséklet-érzékelés,
lépésszámláló) pulzusmérő funkcióval kibővült sportóra. A szerkezet
képes a GPS, GLONASS és Michibiki helymeghatározó műholdak jeleit
venni, így a világ bármely pontján végrehajtható vele a pontos idő szinkronizálása. A G-Shock karórákhoz hűen bírja a rázkódást, sár- és porálló,
illetve 200 méterig vízálló, így akár úszni is lehet vele.

MINDENT BELE

CASIO GBD-H1000 KARÓRA
(ÁRA MÉG NEM ELÉRHETŐ)

A 10 literes űrtartalom pont annyira elég, hogy ezzel a hátizsákkal
az ultratáv is bevállalható legyen. A vállpánton található zsebekben
elfér a kulacs, és az összes iratod, a tartalék ruha, a gélek.

CASIO-WATCH.HU

HIFISTÁK, FIGYELEM!
A legendás márkanév még azoknak is ismerősen hangzik, akik nem
ezekkel a technikai kütyükkel kezdték a zenehallgatást. Az új modellek
tovább hordozva a klasszikus Technics-értékeket, fókuszálva a hangminőségre, új jelfeldolgozó technológiát kaptak, amely többféle, kiváló
minőségű audio forrást is kezel, és maximális teljesítményt nyújt.

MIZUNO FUTÓ HÁTIZSÁK
9990 FT
NYULCIPOBOLT.HU

TECHNICS R1 SERIES
(ÁR KÉRÉSRE)
TECHNICS.COM
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# GARÁZS

GARÁZS #

MAGASAN A
LEGJOBBAK KÖZÖTT
A kengyelfutó gyalogkakukk a nyomodba sem érhet, ha a vadiúj modellben hajtod a kilométereket. A kedvelt terepcipő megújulva érkezik
a boltokba: felfrissített talpszerkezete és a bordázata kiváló tapadást
biztosít egyenetlen terepen is. Erős gumiból készült talpa kiválóan bírja
a terhelést. Ha szeretted a Torrent modellt, vagy már sok jót hallottál
róla, de még nem próbáltad ki, akkor itt a lehetőség, hogy benevezz
a lábra kifogástalanul illeszkedő futócipőre.

HOKA CLIFTON
49 990 FT
NYULCIPOBOLT.HU

JÓ LÁTNI!
Vele! Ugyanis Prizm lencsét kapott a keret, ami annyit jelent,
hogy hihetetlen részletgazdag látvány tárul elénk. A lencsék
speciális színezése megszűri a zavaró, vakító szórt fényt,
kiemeli a színskála megfelelő árnyalatait, amivel optimális
látásélességet eredményez.

OAKLEY FIRE HOLBROOK NAPSZEMÜVEG
49 000 FT
SUNGLASSES SPOT-WESTEND, OAKLEY.COM

MICSODA FORMA!
Legyen kirándulás, pool-party vagy deszkás suhanás,
a hátizsákra akasztott teknőspáncélból hangosan szólhat
a zene. A hatást tovább fokozza a kifinomult hangulatvilágítás
és a kúl dizájn.

OUTDOOR TECH BIG TURTLE SHELL ULTRA
197,95 USD
OUTDOORTECHNOLOGY.COM
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TISZTA HANGZÁS,
TISZTA ÉRZET
A vezeték nélküli fülhallgatóhoz mostantól baktériumölő hatású töltőtok
is jár, ugyanis a megfelelő higiénia a legegyszerűbb módszer a fertőzések terjedésének megakadályozására. Az új modell négyféle, egyedi,
a Meridian által kifejlesztett hangbeállítást kínál, melyek a tökéletesen
testre szabott élményt szolgálják.

LG TONE FREE BLUETOOTH FÜLHALLGATÓ
39 999 FT
EURONICS.HU

OKOSAN AZ IDŐVEL
Az időtálló tervezéssel, prémium alapanyagokkal gyártott okosórák a
gyűrű forgatásával állíthatók, hogy a felhasználó egyszerűen szörfözhessen a widgetek, alkalmazások és értesítések között. Az egészségügyi és fitnesz funkciók a tudatosabb életvitelhez adnak támogatást.
A Galaxy Store több mint 80 000 óraszámlapot kínál, de akár egyedi
grafikák is készíthetők hozzá, hogy minden pillanatban stílusos maradj.

SAMSUNG GALAXY WATCH3
149 990 FT-TÓL
SAMSUNG.COM

A TAPADÁS
MESTERE
A Hankook Tire világszerte innovatív, díjnyertes, kiváló minőségű radiál abroncsokat gyárt személygépkocsik, terepjárók, SUV-ok, könnyű
tehergépkocsik, teherautók és buszok, valamint a motorsport számára
(mind a pályás versenyeken, mind pedig ralin résztvevő csapatoknak).
A Ventus Prime2 (K115) a kényelem és a csendes utazás, valamint a nedves és a száraz úton való kivételesen jó tapadás kombinációját biztosítja.

VENTUS PRIME2
30 055 FT-TÓL
HANKOOKTIRE.COM
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VISSZA A VADONBA!

SÁROSPATAK
– TENGERSZEM
ÜDÜLŐPARK ÉS
CAMPING

Madárcsicsergésre ébredni, harmatos fűre lépni, és a háborítatlan táj látványa
mellett elkortyolgatni a reggeli kávét megfizethetetlen élmény.
Csupa nyugalom, csupa béke, csupa természet. Így indul egy reggel a kempingben...

Sárospatak ideális hely azoknak, akik
a természet közelében, hegyes vidéken szeretnék tölteni a szabadidejüket. A kemping festői környezetben,
a Végardó Fürdő szomszédságában,
hangulatos és kényelmes apartmanházakkal várja vendégeit. A közelben
található Zemplén Kalandpark az
extrém sportok híveinek kikapcsolódásáról gondoskodik, míg a csillagtúrázók izgalmas útvonalakban dúskálhatnak. A szálláshelytől keletre, alig 1
km-re folyik a Bodrog, melyhez egy
darabon helyben bérelt kajakkal vagy
kenuval útitársként szegődhetünk. Ha
pedig Sárospataktól északra indulunk el, mindössze néhány perces
autózás után a szálláshely névadója,
a Megyer-hegyi tengerszem tűnik fel
előttünk. Az egykori bányató környékén érdemes barangolni egyet,
majd pedig az egyik sziklán megpihenni, és magunkba szívni a annak
páratlan látványát. Ha pedig ennél
kicsit nagyobb útra is vállalkoznánk,
a szabadon látogatható Long-erdő
Természetvédelmi Területet is célba
vehetjük, mely az Aggteleki Nemzeti
Parkhoz tartozik. A maga nemében
különleges élmény itt tenni egy
sétát, főleg, ha tudjuk, hogy minden
bizonnyal a helyi őstársulások utolsó
mentsvára vesz minket körbe.

Míg néhány évtizeddel ezelőtt a kempingezés a családi nyaralás olcsó alternatívája
volt, mára már nem csak egy jobb híján” megoldás tele lemondással és megalku”
vással. A kötöttségektől, rohanástól
mentes világ újra vonzó célponttá vált. Míg a fiatalok körében egyre több a hátizsákos utazó, aki kifejezetten kerüli a felkapott, ezzel
együtt túlzsúfolt turistacélpontokat, helyettük az értéket, az egyedit, az ismeretlen
szépségeket keresi, a családosok horizontján is egyre népszerűbb belekóstolni a felfedezőtúrának is beillő vad” életmódba. Főleg úgy, hogy ma már a komfortról sem
”
kell lemondanunk, ha a pihenés ezen formáját választjuk. Szubjektív kempingkörképünk következik itthonról és a határon túlról. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

KUSTÁNSZEG
– GÖCSEJ VÖLGYE
KEMPING
Az aktív pihenés szerelmeseinek
egyik legjobb desztinációja a Zala
megye északi részén megbúvó kis
település, Kustánszeg. Sátorozni
vágyók és lakókocsival érkezők
egyaránt találnak maguknak helyet a
család- és kisállatbarát kempingben.
De egy komfortfokozattal még ennél
is van feljebb: a kényelmet keresők
bungalókat is bérelhetnek. A Göcsej
dombjai az év bármely szakaszában
garantálják a romantikus hangulatot
a közel két hektáros erdős-füves területen. A hobbi horgászok számára
kétségtelenül a pár száz méter sétára
található, a településsel névrokonságban álló tó jelenti a legnagyobb
vonzerőt, de aki ennél mozgalmasabban töltené a pihenését, az nekivághat a Macskás-forrástól induló, mintegy 11 km-es könnyedebb túrának is,
melynek a végállomása ugyancsak a
tópart.

www.fradi.hu
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LIPÓT
– LIPÓT TERMÁL
KEMPING
Hatalmas zöld területek és méretes,
de árnyékos parcellák a Szigetköz
szívében – ez várja a természet
közelségét kereső kalandorokat a
Lipóti Termál Kempingben. A település népszerű élményfürdője mellett
megszállni már önmagában is garancia a teljes kikapcsolódásra, amit
az észak-nyugati csücsök felfedezésre váró kincsei csak még tovább
színesítenek. Vízitúrákhoz csatlakozhatunk kajakkal vagy kenuval, de
bejárhatjuk a Mosoni-Dunát is sétahajóról, miközben próbálunk betelni
a minket körülvevő vadregényes
tájjal. A horgászat szerelmeseinek ez
a terület igazi paradicsom, hiszen a
környék kavicsbányái jó kapással kecsegtetnek. Emellett különösen kedvelt program a közeli lovardák által a
szigetvilágba szervezett túralovaglás
vagy sétakocsizás is. A közel fél óra
autózással elérhető Dunakilitin pedig
egy kilenclyukú golfpályán kóstolhatunk bele ebbe az előkelő sportágba.

POMER, HORVÁTORSZÁG
– ARENAONE 99 GLAMPING
Közös gyökerekből indultak, és lényegükben ma is meggyeznek,
de az egészen újkeletű glampingezés – a kemping összkomfortos változata – népszerűségben már-már le is körözte nagytestvérét. Noha idehaza is akad már lehetőségünk bőven kipróbálni,
milyen egy luxus jurtában vagy faházban tölteni az éjszakát, mi
most mégis Horvátországot, azon belül is Pomert vesszük célba,
pontosabban annak közvetlen szomszédságát. Itt található
ugyanis egy minden igényt kielégítő táborhely, melynek mikroklímája, miliője és szolgáltatásai minősége mind-mind elsőrangú. A
pihenéshez tehát minden adott, ahogy az élménydús időtöltéshez is. A szálláshelytől északra nem messze fekszik Pula városa
szépséges amfiteátrumával és monarchiabeli erődrendszerével.
Mivel a látnivalók többsége az egykori városfalon belül helyezkedik el, néhány órás sétával felfedezhető a történelmi negyed.
De gyermek és felnőtt számára egyaránt élménydús úticél a
kempingtől keletre található Monte Madonna is, amely egy
hegyoldalba vájt atombunker-komplexum. Autóval ide nem lehet
felmenni, így célszerű a közeli Šišanban található turistainfóban
érdeklődni a feljutási lehetőségekről. Ha jól időzítve érkezünk,
elcsíphetjük az ingyenes vezetett túrák egyikét is.
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AZ
ÉRTŐL
” AZ ÓCEÁNIG”

Apró ember volt, alig több, mint ötven kiló, de megszállottan, szíve szerint
a letiport hazájáért is verekedett. Ő lett a Ferencváros – és a magyar ökölvívás –
első olimpiai bajnoka. A város peremén született, mint József Attila, sírja
a Csendes-óceán. Kocsis Antalra emlékezünk. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF
égést követően Papp László és Csik Tibor londoni
győzelmében s a következő diadalokban benne volt,
abban Kocsis tettei – mint eredeti mozgatók” – elvi”
tathatatlanok.
E Kőbányán – más adat szerint Kispesten – 1905-ben
(József Attilával egy esztendőben) született lélek
négygyermekes családban, tisztes szegénységben
élt. Apró termetével szívósnak bizonyult, szedte a
lábát, mint a veszedelem (hosszútávfutóként kezdte),
majd az ökölvívókhoz került. A GANZ versenyzője
lett, s amikor ’24 végén a Budapest bajnokságon a
nála négy évvel idősebb Adler Zsigmondot (Papp
László későbbi legendás mesterét!) verte, nagy föltűnést keltett. Tán ezért igazolta le a Fradi ’25 elején,
így a légsúly (51 kg) magyar bajnoki címét ’26, ’27 és

Amikor a IX. nyári olimpiai játékokról, Amszterdamból érkező, versenyzőink egy részét is
szállító vonat 1928. augusztus 13-án befutott a
Keleti pályaudvarra, sok ezren vártak reá, s a
legtöbben Kocsis Antalra, az FTC huszonhárom
esztendős friss bajnokára voltak kíváncsiak. A
lelkesebbek az ablakon át igyekeztek kihúzni
az apró embert, s amikor végre a peronon állt,
rózsakoszorút akasztottak a nyakába, szalaggal, felirattal: A ferencvárosi szívvel küzdő
”
Tóninak”. Nagy volt az öröm, a sajtó az öklöző
dicséretét zengte. Aztán nehéz esztendők jöttek
(a gazdasági világválság és egyebek), két év
múltán (mert meg kellett élnie valahogy) ő is
eltűnt a szemünk elől, s rövid látogatásait kivéve
soha többé nem élt Magyarországon.
Kocsis Antal a magyar sport tizennyolcadik, az
FTC históriájának első olimpiai bajnoka volt. Tíz
ökölvívóaranyunk sorában is övé az első, s ez
– a magyar történelem sodrában – igen sokat
jelentett nekünk.
Az ökölvívás az ember ősi ösztönét humanizálva
őrző sportág, ahol a szemtől szemben való nyílt
küzdelem a létezés atavisztikus törvényét idézi
meg. Ökölvívóként győzni az élethez való erő,
jog fölmutatása is valamiképp, aki győz, le”
győzhetetlen” abban a pillanatban, s a közösség, aminek képviseletében szorítóba lépett,
szintén életre érdemes. Akkor, a húszas évek
Magyarországán nagyon fontos volt ez minden
magyarnak a Kárpát-medencében.
A korabeli tudósítások sorra említik, hogy az
ökölvívás gyerekcipőben járt addig nálunk, s e
diadal valóban szinte mindent megváltoztatott.
Igaz, Kocsis nélkül már, de a sportág amatőr
része a nemzetközi élvonalba került hamarosan,
hazánk ’30-ban és ’34-ben is Európa-bajnokságot rendezhetett, e két tornán öt első helyet
számlálhattunk össze, s a következő két olimpia
(’32-ben Énekes István, ’36-ban Harangi Imre)
sem múlt magyar arany nélkül el. Ami a világ-
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HA ELVETTÉK
ORSZÁGUNKAT,
FEGYVEREINKET,
LÁTHATTÁK, HOGY A
PUSZTA ÖKLÜNK IS
MENNYIRE ERŐS.
ODAKINT ÉREZTEM
IGAZÁN, MILYEN
ÖSSZETÉPETT, ÖSSZERONGYOLT ORSZÁGBÓL ÉRKEZTEM.
MEG KELLETT MUTATNI,
HELYÉN VOLT
A BÁTORSÁGUNK
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’28-ban már új egyesülete tagjaként szerezte meg.
’27-ben Berlinben Európa-bajnoki döntőig jutott, s
lett ezüstérmes, aztán a következő évben a világ
tetejére ért.
Mit jelentett ez akkor, a tágabb összefüggéseket is
számba véve persze? A világháborús összeomlástól alig tíz, a trianoni békeszerződéstől nyolc évre
voltunk csupán, azt a lélektani állapotot, ami részünkké lett, elképzelni sem lehet ma már. Csak a sportra
nézve: hazánk az 1920-as olimpia legfőbb várományosa volt, ám mint a háborúban vesztes fél meg
sem jelenhetett. Az antanttal győztes Nagy-Britannia
még a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségből is kizárt
volna bennünket. A ’24-es játékok idejére sikerült a
blokádot áttörni mégis, ott is voltunk – két arannyal a
listán –, de a minket ért méltánytalanságokat (Somfay Elemér ötpróbában elvett aranyát, a kardcsapat
furcsa” ezüstjét) nem illett említenünk. Örültünk,
”
hogy lyuk van a fenekünkön”, ahogy mondani szo”
kás, s a helyzet csak a húszas évek második felére
módosult némileg. Visszakerültünk a vérkeringésbe,
volt már ’25-től Testnevelési Főiskola, Magyarország
’26-ban (Donáth Leó sportdiplomatának köszönhetően) úszó-Európa-bajnokságot rendezhetett, s a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felügyelte
sport – mint a nemzetépítés egyedi alkalma – az önmagunkról való gondolkodás fókuszába került.
Bizony, a lassan talpra állt, s az önkörén belül megoldhatatlan gondokkal (földkérdés, elaggott társadalmi struktúra és egyebek) is küzdő maradék Magyarországnak a sport kitörési terepet adott. Mező
Ferenc művészeti versenyekben elért elsőségével
együtt öt aranyat szereztünk az amszterdami játékokon (’32-ben hat, ’36-ban tíz lesz majd!), kétségtelen
föllendülést jelentett ez az eredmény tehát, amiben
hősünk sportágának – az ökölvívásnak – is kiemelkedő szerepe lett.
Kocsis öklözéséről alig harminc másodperces filmrészlet maradt reánk. Látszik: küzd, jár a keze, mint
a cséphadaró, aki meghal inkább, de a meccset
nem adja, s a győzelem vágya az üdvösség kapuját
jelentheti neki. Amikor ’28. augusztus 11-én, a döntőben nagy csatában nyert az elzászi francia – Appel
Armand – ellen, a Nemzeti Sport főszerkesztője által
elé tolt emlékkönyvbe ezt írta a híradás szerint: A
”
trianoni békeszerződésért… Éljen Magyarország!”
A meghatódástól sírva, görcsös – nem az íráshoz
szokott – ujjakkal tette ezt. Így volt-e pontosan, nem
deríthető ki ma már, ám a Magyarország című Estlap augusztus 14-i számában megjelent szavai nem
csak a korszellem” hatását őrzik talán. Ezt mondta a
”
pályaudvaron: Ha elvették országunkat, fegyverein”
ket, láthatták, hogy a puszta öklünk is mennyire erős.
Odakint éreztem igazán, milyen összetépett, összerongyolt országból érkeztem. Meg kellett mutatni,
helyén volt a bátorságunk.”

Ez a bajnokság, akárcsak a magyar sport ’38-ig való
ideje általában, önbecsülési alkalom volt a számunkra, s e folyamatban a Fradinak – a labdarúgócsapatnak is! – nem kis része lett a húszas évek végétől
egyértelműen. Kocsis, mint annyi magyar, vándorbotot fogott a nagy válság idején ugyan – vegyes eredményeket ért el profiként, súlycsoportja ranglistájának negyedik helyéig jutott –, ám identitását a messzi
idegenben sem adta föl. Az FTC volt a második
”
otthonom. Boldogan öltöttem magamra mindig a
Fradi-mezt” – írta haza ’74-ben a klub háromnegyed
százados fordulójakor, s szívében e hűséget meg is
őrizte mindhalálig. Nyolcvankilenc évet élt, asztalosként, férfiszabóként dolgozott, ’94-ben egy idősek
otthonában hunyta le a szemét Floridában.
Sírja nincs, hamvait – végakaratának megfelelve
– a Csendes-óceán hullámai őrzik. Az Értől az
óceánig adys jóslata az ő életében valóban
beteljesedett. Béke legyen vele!

71

www.fradi.hu

# GASZTRÓ

NEM ÖRDÖGTŐL VALÓ
Ez a jelölőrendszer uniós szabványokon alapul,
és szigorú szempontrendszer szerint jóváhagyott és meghatározott referenciaértékkel
ellátott adalékanyagokat takar. Olyan vegyületeket, melyeket nem fogyasztunk külön, illetve
nem feltétlenül jellegzetes összetevői egyetlen
élelmiszernek vagy nyersanyagnak sem. Ez
már önmagában olyan jellemző, ami gazdagon
táplálhatja az E-szám-ellenes közhangulatot.
– Az étkezéssel kapcsolatban mindig vannak
örök érvényűnek kikiáltott jók és igazi mumusok.
Az E-számmal jelölt adalékanyagok most épp
utóbbi szerepet öltötték magukra – akaratukon
kívül. Az ilyen hullámokat leginkább egy-egy
kiragadott információ indítja útnak, aztán pedig
sodornak mindent magukkal – helyezi szélesebb
perspektívába az E-szám-mentes elveket dr.
habil. Fritz Péter állandó szakértőnk, kiemelve:
ez a jelölés elsősorban biztosítékot és átláthatóságot kell hogy jelentsen számunkra, nem pedig
eredendő rosszat.

VALAMIT
VALAMIÉRT

E mint egészségtelen. Ennyiben summázható napjaink egyik felkapott táplálkozási
irányzatának fő üzenete. Az E-szám mentes életmód kegyelmet nem ismerve
hirdetett keresztes hadjáratot az adalékanyagok teljes csoportja ellen.
De ahogy a végletes teóriák általában, ez is könnyen sarokba szorítható.

SZÜKSÉG VAN RÁJUK
Ahhoz azonban, hogy az E jelölés kitörhessen a
skatulyából, ismét csak érdemes szélesebb kontextusra váltanunk. Maga a nyers tény, hogy ezekkel
az adalékanyagokkal mesterséges úton javítják
fel az élelmiszereket – színezik, ízesítik, növelik
eltarthatóságukat –, még önmagában nem elég
ok arra, hogy száműzzük azokat a tányérunkról.
Sok E-szám ugyanis olyan összetevőt takar, mely
kifejezetten hasznos az emberi szervezet számára.
Vegyük például a nyírfacukrot (amit a termékek
címkéje E967-ként jelöl), mely természetes édesítőszer, emellett – többek között – védi a fogakat a
szuvasodástól. Az E162 kóddal álcázott” céklakivo”
natot pedig tészták és cukrok színezésére használják előszeretettel. De az aszkorbinsav és más
vitaminok is E jelölést kapnak egy-egy terméken –
a szélsőséges nézőpont pedig ezeket is tiltólistára
tenné. – Az élelmiszerek nagy része, amiket ma a
boltban megveszünk, nem létezhetne adalékanyagok nélkül. Sok esetben például ahhoz, hogy valami
a gyártósorról eljuthasson a boltok polcaira, a
tartósítás elkerülhetetlen. Ahogy az élelmiszer-mérgezések és -fertőzések megelőzéséhez is nélkülözhetetlenek az ilyen célzott kiegészítők”.
”
De pusztán azok az ízvilágok is, amiket megszerettünk és megszoktunk, feltételezik az adalékanyagokat. Nagyon sok gyerek például fel sem ismerné
a frissen préselt eperlevet, mert az barna, ízre
pedig köszönőviszonyban sincs a boltban vásárolt
gyümölcslével.

SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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AZ E-SZÁMOK
RENDSZERE UNIÓS
SZABVÁNYOKON
ALAPUL, ÉS
SZIGORÚ KRITÉRIUMOK
SZERINT JÓVÁHAGYOTT ÉS MEGHATÁROZOTT
REFERENCIAÉRTÉKKEL
ELLÁTOTT ADALÉKANYAGOKAT TAKAR
KÉNYELEM VS. TUDATOSSÁG
Friss élelmiszerre mindennél nagyobb szükségünk van – ezt a szakember sem győzi
hangsúlyozni. Azonban a gyakorlatban nem
mindig kivitelezhető, hogy az asztalra közvetlenül a zöldségeskertből tegyünk ételt. Ezért
sem kerülhetők meg az E-számmal jelzett
adalékanyagok. Mértékek persze itt is vannak.
– Azok, akik havi egy-két bevásárlással szeretik feltölteni a családi éléskamrát, biztosan
a hosszú szavatossági idővel rendelkező termékeket részesítik előnyben, ezzel együtt kosarukban az E-számok sűrűsége is megugrik.
Időigényesebb, ám lényegesen egészségtudatosabb megoldás gyakrabban, de rövidebb
időszakokra bevásárolni, és a félkész ételek
helyett magunk feldolgozni az adalékokban
sokkal szegényebb alapanyagokat – ad alternatívákat a szakember. Mint mondja: ahogy a
legtöbb esetben, itt is az arany középutat kell
keresnünk, hiszen a mértékletesség tudatossággal kiegészülve minden szélsőségnél
sokkal egészségesebb kombináció.
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A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk
fel kedvenceinknek.
Ezúttal tehetséges
labdarúgónkat,
az első csapatban
idén bemutatkozott
Csontos Dominiket
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

CSONTOS DOMINIK
Született:
Székesfehérvár, 2002. november 8.
Magasság, testsúly:
184 cm, 75 kg
Poszt:
védő
Klubjai:
Videoton, Főnix Gold FC
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1. Hogyan kerültél a futball
közelébe?
Apu megyei szinten focizott,
mindig elkísértem a meccseire,
együtt melegítettem a
csapattal, megtetszett,
megfogott a futball
hangulata. A Fradi iránti
szeretetünk is ebből az
időből ered, gyakran
felutaztunk Fehérvárról a
hazai meccsekre.
2. Miként figyeltek fel rád a
Fradinál?
Balatonlellén, az Albert
táborban Szentandrási Zsolt, a Fradi
akkori korosztályos edzője ajánlott
be a klubnak, ő beszélt a szüleimmel
is. Egy pillanatig sem gondolkodtam:
amikor a Ferencváros megkeresett,
azonnal indultam Pestre.
3. Gyerekként kik voltak a kedvenceid?
A csapatoknál a Fradi mellett a Real
Madrid, a játékosok közül pedig Sergio
Ramos.
4. Kitől kaptad a legjobb tanácsot
karriered során?
Mindenekelőtt a szüleimtől, a fociban
pedig Szűcs Mihálytól.
5. Mit tartasz az FTC fő vonzerejének?
A nagy és összetartó közösséget, a
családias légkört. A Népliget nekem
valóban a második otthonom, imádok ott
lenni, már az is nagy élmény, amikor csak
körbesétálom a sportcentrumot.
6. Nagyon izgultál a nagycsapatban az
első meccseiden?
Nem számítottam arra, hogy lehetőséget
kapok, meglepett, boldog, egyben
izgatott voltam, főként a Vidi elleni
meccsen, amely nekem különösen
pikáns volt, ugyanakkor tudtam azt is,
higgadtnak kell maradnom.
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7. Milyen autóval közlekedsz?
Opel Insigniával.
8. Kedvenc ételed, italod?
Cigánypecsenye és ásványvíz.
9. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben a Tüskevár, gyerekként
ennek hatására szerettem meg
a horgászatot, filmben a Mission:
Impossible, színészben Jason
Statham, színésznőben Melissa
McCarthy a kedvenc.
10. A szabadidődet mivel töltöd
legszívesebben?
Az említett horgászással a
barátokkal, anyával és apával, aki
nem mindig lehet velünk, mert
külföldön dolgozik.
11. Sergei Rebrov fedezett fel az
utánpótlásban, milyen edzőnek
ismerted meg az egykori remek
ukrán csatárt?
Szigorú, jó edző, maximalista, mindig
figyelmeztet a taktika betartására,
nála nem lehet lazítani egy pillanatra
sem, megtisztelő a bizalma.
12. Ha választhatnál, kivel
találkoznál legszívesebben a
világon?
Sergio Ramosszal és Cristiano
Ronaldóval.
13. Közeli és távoli céljaid?
Először beverekedni magam a
keretbe, majd egyre többet játszani,
idővel pedig meghatározó tagja lenni
a Fradinak, no meg idén bajnokságot
és kupát is akarunk nyerni.
+1. Életmottód röviden?
A kemény munka mindig kifizetődik!
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