Klasszist igazolt a Ferencváros
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A Fradi TV új budapesti otthonában, kicsomagolás közben látogatta meg a Ferencváros
vízilabda csapatának legújabb tagját, Marko Avramovic-ot. A szerb játékos személyében igazi
klasszis érkezett az együtteshez: két csapattal is megnyerte a Bajnokok Ligáját és hazája
válogatottjával világbajnoki címet szerzett. Avramovic vendégül látta a Fradi TV stábját és
beszélt az eddigi magyarországi tapasztalatairól.

„Az első benyomásaim nagyon pozitívak, tudom, hogy egy nagy csapathoz érkeztem. Néhány
éve játszottam egyszer az FTC ellen, tisztában vagyok azzal is, hogy a Fradi 22 bajnoki címet
szerzett és 17 Magyar Kupát nyert el. A Ferencváros külföldön is rendkívül híres, Szerbiában
mindenki ismeri, örülök, hogy egy ilyen komoly csapatnak lehetek a részese” – mondta Marko
Avramovic a SportKlubon látható Fradi TV-nek.
„Kabalát nem pakoltam be, a feleségem hoz nekem szerencsét”
– mondta a hatalmas termetű és kivételes eredményekkel rendelkező Avramovic, majd átölelte
a nejét. Hozzátette: jó érzés volt a bemutatásán ennyi újságírót és fotós látnia, mert ez azt is
jelzi, hogy népszerű sport a vízilabda.

Avramovic bemutatkozására január 24-ig kell várniuk a szurkolóknak, a szerb játékos először a
BVSC ellen ugorhat be a medencébe. „Úgy érzem, hogy Marko egy olyan csapatember, aki
ebbe a jó közösségű Ferencvárosba kell” – mondta az igazolásról Gerendás György szakmai
igazgató. Varga Zsolt vezetőedző is úgy érzi, hogy Avramovic megszerzése jelentős fejlemény
az FTC számára. „Ez egy nagyon komoly előrelépés, mert 2010 óta ebben a csapatban nem
játszott világbajnok. A klubnak, az elnöknek és talán a mi szakmai munkánknak is
köszönhetően, most már nem ellenünk, hanem felénk fúj a szél. Ez abból is látszik, hogy nem
mi kerestük meg Avramovicot, hanem ő bennünket, hogy szívesen játszana a csapatban”
– mondta a vezetőedző.

A Fradi TV adásában a nézők Avramovicon kívül találkozhatnak a Ferencváros
futballcsapatának egyik új tagjával, Emir Dilaverrel is, valamint betekintést nyerhetnek a focisták
felkészülésébe. A Fradi TV minden héten bemutatja a Ferencváros szakosztályainak
kulisszatitkait, exkluzív hírekkel és riportokkal jelentkezik.

Fradi TV minden hétfőn 18:40-től a SportKlub műsorán!
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