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• Minden sportbarát tudja, hogy Magyarország 
hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte Izlandot a 
labdarúgó Európa-bajnokság pótselejtezőjében 
és kijutott a jövő évi, részben budapesti rende-
zésű kontinenstornára. Arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a fociban jártas szakemberek miképp, 
miben látják a magyar válogatott újabb sike-
rét. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a 
magyar bajnokság erősebb és színvonalasabb 
lett, mint a román, az utánpótlás-nevelésben is 
előrébb jár Magyarország, mint Románia. A ko-
rábban elkezdett, hosszú távú befektetéseknek, 
stadionépítéseknek kezd eredményük lenni, a 
magyarokkal pedig ismét számolni kell az euró-
pai labdarúgásban. És hogy miért nem jutott ki 
Románia az Európa-bajnokságra, vagy mi tör-
tént a magyar válogatott öltözőjében az Izland 
elleni meccs szünetében? Kiderül az összeállítá-
sunkból.

 ERDÉLYI SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Stabil lett a magyar foci

Hadnagy Zsolt, a Videoton (jelen-
legi MOL Fehérvár FC) korábbi, ko-
lozsvári származású vezető játékos-
megfi gyelője közölte, elsősorban a 
csapategységnek és a szorgalomnak 
köszönhető a válogatott sikere. „Eb-
ben nagyot segített az is, hogy az 
utóbbi években a magyar bajnokság 
erősebb lett, valamint az utánpót-
lás-nevelés, az akadémiarendszer is 
elérte a célját. Továbbá ki kell hang-
súlyozni, hogy a rengeteg infrastruk-
turális befektetésnek, ami a klubok 
javára történt, egyértelműen megvan 
a látszata. Ezt nagyon sokan bírál-
ták, hogy például minek kellenek a 
stadionok… Éppen ezért van szükség 
rájuk, és emiatt jutottak el a magyar 
csapatok akár a Bajnokok Ligája 
vagy az Európa Liga csoportköréig, 
most pedig az Európa-bajnokságig. 

Mindebből kifolyólag egyértelművé 
vált, hogy annyira stabil lett a ma-
gyar foci, hogy ennek valamikor meg 
kellett legyen az eredménye.”

A szakember kiemelte, az Euró-
pa-bajnoki részvétel hatalmas tel-
jesítmény, de nemcsak a magyar 
válogatott, hanem az egész magyar 
nemzet számára. Nem utolsósor-
ban a magyar klubok és játékosok 
számára is, hiszen így nagyot nőtt 
a presztízsük világszerte. „Ezután 
már nem úgy fognak nézni minket, 
mint egy egyszerű válogatottat vagy 
országot, sokkal inkább úgy tekin-
tenek ránk, mint egy újabb futball-
nemzedékre. Ez a siker nagyon sok 
fi atal számára újra lehetőség lesz ar-
ra, hogy a foci felé forduljon, látván, 
hogy ők is eljuthatnak erre a szintre, 
ez pedig hatalmas motivációt jelent. 
Ki kell emelni a szakmai stáb és a 
szövetség munkáját, amelyek lehe-
tővé tették, hogy építkezzenek olyan 
szinten, hogy egyre több fi atal játé-
kos bekerüljön a csapatba. Ezáltal 
fantasztikus egység alakult ki, en-
nek köszönhetően sikerült elérni ezt 
az óriási eredményt.”

Hadnagy Zsolt úgy véli, a Nem-
zetek Ligájában elért sikerek nagy 
önbizalmat adtak a válogatottnak 
az Európa-bajnoki pótselejtezőkre. 
Meglátszott, hogy nem vették félváll-
ról az NL-meccseket sem, a szakmai 
stáb megpróbálta a legjobb összeál-
lításban pályára küldeni a csapatot, 
ez pedig a végén sorsdöntő volt az 
Eb-re való kijutást illetően. „Kieme-
lendő, hogy az évek során a váloga-
tott mindig az utolsó pillanatokban 
kapott gólt, vagy nem jutott ki a nagy 
tornákra, de ez most megváltozott. A 
játékosoknak nagy volt az akaratere-
jük, az utolsó pillanatig küzdöttek, 
és ezzel kiharcolták a kijutást.”

A jövőre halasztott kontinenstor-
nán nagyon erős csoportba került a 
magyar válogatott, de Hadnagy Zsolt 
szerint a futballban nincs lehetetlen, 
és biztos benne, hogy meglepetést 
tudnak okozni. „Veszíteni biztosan 
nem fogunk, mert már azzal nyer-
tünk, hogy kijutottunk és több millió 
magyart boldoggá tettünk. Nagyon 
sokat számíthat majd a szurkolók 
jelenléte a stadionban, illetve több 
százezer ember lehet majd az utcá-
kon, akik ünnepelni fognak. A játé-
kosok már napokkal a mérkőzések 
előtt át fogják érezni, hogy mennyit 
jelentenek számukra a szurkolók, 
és ezt a biztatást meg is fogják há-
lálni. Nagyon reménykedem abban, 
hogy a kontinenstorna idején már 
nem lesznek korlátozások a járvány 
miatt, és ha a Jóisten is megsegít, ad-
digra már a múlté lesz ez a vírus” – 
zárta a beszélgetést.

Az NL-sikerek önbizalmat adtak

Fülöp István, a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK labdarúgója szerint meg-
látszott, hogy külföldi edző van a 
válogatott élén, aki taktikai szem-
pontból kiválóan összeállította a 
csapatot. „Nagyon szervezettek 
voltak a játékosok. A legfontosabb 
egy csapatban az, hogy szervezett 
legyen, a magyar válogatottnál 
mindenki tudta a feladatát, például 
hogy a mérkőzések folyamán mikor 
támadjanak és mikor húzódjanak 
vissza. Főleg az utóbbi időben remek 

teljesítményt nyújtottak, és bebizo-
nyították, hogy megérdemlik, hogy 
ott legyenek az Európa-bajnoksá-
gon.” Hozzátette, nagyon fontos 
volt, hogy az ősszel megnyerték a 
mérkőzéseiket a Nemzetek Ligájá-
ban, hiszen ezek a győzelmek sok 
önbizalmat adtak a csapatnak. A leg-
fontosabb, hogy kijutottak, és bár az 
Eb-n nagyon nehéz lesz továbbjutni-
uk a csoportból, de ha minden mecs-
csen önbizalommal lépnek pályára, 
akkor eredményesek lehetnek.

A középpályás elmondta, a siker-
ben közrejátszott az is, hogy jobb 
színvonalú lett a magyar bajnokság, 
a kluboknál anyagi szinten stabilitás 
van, sokan megengedhetik maguk-
nak, hogy értékes külföldi játékoso-
kat igazoljanak. „Nagyon jó irányba 

halad a magyar labdarúgás, kezd 
látszani az eredménye annak a sok 
befektetésnek, amit a kormány a 
futball fejlesztése érdekében hozott, 
a jövőben pedig még jobb eredmé-
nyekre lesznek képesek. Több olyan 
játékos van, akikre építeni lehet a 
válogatottat, és amennyiben mel-
léjük felkerül két-három tehetséges 
labdarúgó az utánpótlástól, újabb 
előrelépés várható.”

A magyar sportpolitika érdeme

Silviu Lung, a román válogatott ka-
pusa az 1984-es franciaországi Euró-
pa-bajnokságon vett részt. Bár több 
évtizede Craiován él, szépen beszéli 
a gyerekkorában Nagykárolyban 
megtanult magyar nyelvet. A 77-sze-
res román válogatott bosszankodott, 
mert nem nézhette élőben a Magyar-
ország–Izland találkozót, a romániai 
tévétársaságok nem tűzték műsorra a 
meccset, de az összefoglalókat, a gólo-
kat többször visszanézte. „Gulácsi Pé-
ter a bekapott potyagól után rendezni 
tudta a történteket, a folytatásban 
bizalmat tudott adni a csapatnak, és 
ez sokat számított. Látszik, hogy egy 
kiváló kapus, nem hiába játszik évek 
óta nagyon erős bajnokságokban. 
Magyarország kijutása az Európa-baj-
nokságra szerintem elsősorban a ma-
gyar sportpolitika érdeme. A magyar 
kormány rengeteget fektetett a sport-
ba, tulajdonképpen a lakosság egész-
ségébe. Befektettek, és előbb-utóbb a 
helyes befektetésnek meg kellett ér-
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Egy újabb futballnemzedék van k
Szakembereket kérdeztünk a magyar válogatott újabb sikeréről

Jogos az öröm. Zsinórban második, összességében negyedik Európa-bajnokságára jutott ki a magyar labdarúgó válogatott  




