
Puskás István, Rokaly Attila, 
Tatár Előd, Berecz Norbert és Buslig 
Gyula, valamint az idén szerzett 
két trófea. Nem állnának meg itt
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T örténelmi lehetőség a gyer-
gyószentmiklósi foci számá-
ra, hogy újra 3. ligás csapata 

lehet a városnak – így fogalmaztak a 
település két labdarúgóklubjának, a 
Jövőnek és a VSK-nak vezetői közös 
sajtótájékoztatójukon. Meg akarják 
mutatni, hogy Gyergyószentmiklós 

a labdarúgás szempontjából is léte-
zik – jelentették ki.

Puskás István, Rokaly Attila, Ta-
tár Előd, Berecz Norbert és Buslig 
Gyula vezetők, valamint jelenlegi 
és egykori játékosok elsősorban a 
közönséghez szólnak, a szurkoló-
kat várják minél nagyobb számban 
a lelátóra, de üzennek azoknak is, 
akiknek módjukban áll biztosítani 
a feltételeket a 3. ligás szerepléshez.

Egy hároméves munka eredmé-
nye, sikere lehet, ha a VSK csapata 
megnyeri a Sellenberki Viitorul elle-
ni osztályozót.

A Jövő 2017-ben azzal a szándékkal 
nevezett be a megyei bajnokságba, 

hogy az általa nevelt 16–17 éves fi ata-
lok lehetőséget kapjanak a fejlődésre 
a korosztályos bajnokságon túl is. 
Akkor öt-hat tapasztaltabb, idősebb 
hazai játékossal kiegészülve vágtak 
neki a sorozatnak, majd erősödött a 
keret olyannyira, hogy a 2018–2019-es 
bajnokság célkitűzése már egyértel-
műen a megyei bajnoki cím megszer-
zése volt. Közben kialakult az a felál-
lás, hogy a Jövő az utánpótlás-nevelést 
tartja kézben, és az innen kinövő fi a-
talok léphetnek a VSK U18-as és fel-
nőtt csapatába. Egymást kiegészítve 
dolgoznak. Ezt a közös munkát koro-
názná meg a 3. ligába való feljutás. 
Gyergyószentmiklós csapata legutóbb 

2001-ben szerepelt az akkori C ligá-
ban, így a mostani fi atalok még nem is 
érezhették át, milyen kihívás lehet ez.

A feladat a győzelem

A csapat, a játékosok dolga az, hogy 
elvégezzék a maguk feladatát, túljus-
sanak a Szeben megyei bajnokon, és 
feljussanak. Ezzel feladatot adnak 
azoknak, akiknek ehhez hozzá kell 
tenniük az anyagi hátteret. A városi 
önkormányzat mellett számítanak a 
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
és a Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia támogatására is. Ennek elnöké-
től, Szondy Zoltántól ígéretet kaptak 

erre. Bíznak ebben, hiszen a szé-
kelyföldi fociakadémiai rendszerben 
Gyergyószentmiklósnak is ugyanaz 
a szerep jut, mint Székelyudvarhely-
nek vagy Kézdivásárhelynek. Csík-
szereda a második ligában képviseli 
a székely labdarúgást, és a csúcson az 
élvonalbeli Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK áll. A legjobbak a magasabb li-
gákban szereplő csapatokban szere-
pelhetnek, de biztosítva van a kisebb 
együttesek folyamatos utánpótlása is 
– ismertették. Bíznak abban is, hogy 
a feljutásnak köszönhetően komoly 
szponzorok is csatlakoznak majd a 
VSK támogatói köréhez. Úgy számol-
nak, évi 100 ezer euró szükséges a 3. 
ligás szerepléshez.

1969, 1979, 2019?

1969-ben jutott fel először gyergyó-
szentmiklósi csapat a C ligába, 1979-
ben a B-be. Most kerek évfordulós év 
van, a 2019-es hozhatja el az újabb 
nagy eredményt. Szombaton többgó-
los előnyt szeretnének szerezni a visz-
szavágóra. Jó hír, hogy számíthatnak 
Ilyés Róbert játékára is. De számíta-
nak a közönségre, a szurkolásra, ami 
sikerre vezetheti a Gyergyói VSK-t.

Történelmi meccsre készülnek
Többgólos előnyt szerezne a visszavágóra a Gyergyói VSK
• „A mi feladatunk, 
hogy győzzünk, és 
ezzel adjunk feladatot 
azoknak, akik támo-
gatni tudnak” – így 
foglalta össze röviden 
Puskás István, a Gyer-
gyószentmiklósi Jövő 
elnöke a város labdarú-
gásának történetében 
is különleges ese-
mény, a 3. ligáért zajló 
osztályozó lényegét. 
Szombaton 18 órakor 
a Gyergyószentmik-
lósi VSK hazai pályán 
fogadja Szeben megye 
bajnokát.

H orvátország után Wales együt-
tesét is legyőzte hazai pályán a 

magyar labdarúgó-válogatott a 2020-
as Európa-bajnokság selejtezőjében, 
így megerősítette első helyét az E 
csoportban.

A kedd esti mérkőzésen a ma-
gyarok szövetségi kapitánya, Marco 
Rossi nem irányíthatta a kispadról a 
válogatottat, mivel a múlt szombati, 
Azerbajdzsán elleni kiszálláson rek-
lamálás miatt eltiltást kapott. He-
lyette a másodedző, Cosimo Inguscio 
adott utasításokat a játékosoknak.

A budapesti találkozó első félidejé-
ben közelebb volt a vezető gólhoz a ma-
gyar csapat, majd a második játékrész 
elején mindkét oldalon nagy helyzetek 

maradtak ki, a magyaroktól Szoboszlai 
lövése kevéssel kerülte el a kaput, míg a 
vendégektől Gareth Bale rosszul találta 
el a labdát. Aztán a 80. percben a ma-
gyarok megszerezték az egyetlen, min-
dent eldöntő találatot: Korhut indítása 
után Szalai került helyzetbe, és tartotta 
meg a labdát, amit a remekül érkező 
Pátkai a kapuba lőtt. Ezzel csakúgy, 
mint a horvátok ellen, a Mol Vidi játéko-
sa ismét győztes gólt szerzett.

Marco Rossi együttese sorozatban 
harmadik győzelmével egyedüliként 
kilenc ponttal vezeti az E csoportot. 
Magyarország a következő fordu-
lóban szabadnapos lesz, és legkö-
zelebb szeptember 9-én, hétfőn lép 
pályára, amikor Szlovákiát fogadja.

Labdarúgó Európa-bajnoki se-
 lej tező, E csoport, 4. forduló: Ma-
gyarország–Wales 1–0 (0–0), gól-
szerző Pátkai (80.). Magyarország: 
Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, 
Korhut – Pátkai, Nagy Á. – Dzsudzsák 
(Kleinheisler, 70.), Szobosz lai (Bese, 
83.), Holender (Varga R., 59.) – Sza-
lai. A csoport másik mérkőzésén: 
Azerbajdzsán–Szlovákia 1–5 (1–3). 
A csoport állása:  1. Magyarország 9 
pont (4 mérkőzés), 2. Szlovákia 6 (3), 
3. Horvátország 6 (3), 4. Wales 3 (3), 
5. Azerbajdzsán 0 (3). A következő 
forduló (szeptember 6., péntek, 21.45) 
programja: Szlovákia–Horvátország, 
Wales–Azerbajdzsán. 

H. B. O.

Csoportelső a magyar válogatott
H I R D E T É S

D zsudzsák Balázs kedden, a 
walesiek elleni Európa-bajnoki 

selejtezőmérkőzésen 102. alkalom-
mal lépett pályára a magyar labdarú-
gó-válogatottban, így immár egyedül 
áll az örökrangsor második helyén, 
mivel megelőzte Bozsik Józsefet. A 

listát Király Gábor vezeti 108 szerep-
léssel.

A magyar labdarúgó-válogatott-
ban legtöbbször szerepelt futballis-
ták: 1. Király Gábor (1998–2016) 108 
alkalommal, 2. Dzsudzsák Balázs 
(2007–) 102, 3. Bozsik József (1947–

1962) 101, 4. Gera Zoltán (2002–2017) 
97, 5. Juhász Roland (2004–2016) 95, 
6. Fazekas László (1968–1983) 92, 7. 
Grosics Gyula (1947–1962) 86, 8. Pus-
kás Ferenc (1945–1956) 85, 9. Garaba 
Imre (1980–1991) 82, 10. Mátrai Sán-
dor (1956–1967) 81. (Dobos László)

Dzsudzsák megelőzte Bozsikot




