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A Honvéd Zuglónak is sokat köszönhet
Óriási meglepetésre a Budapest Honvéd nyerte az idei NB I-es labdarúgó-bajnokságot. Sokan az angol Leicester City tavalyi Premier League-győzelméhez hasonlítják ezt a diadalt, mondván a Videoton, a Ferencváros
és a Debrecen annyival jobb anyagi háttérrel és játékosállománnyal rendelkezik a többi hazai csapatnál, hogy
a bajnok csakis közülük kerülhetett volna ki. A Honvéd azonban bebizonyította, hogy kis pénzből, illetve tudatos munkával is lehet eredményt elérni.

A piros-feketék teljesen megérdemelten
nyerték a bajnoki címet, ami a patinás
klub történetében is mérföldkőnek számít,
az együttes ugyanis utoljára 1993-ban ünnepelhetett hasonló diadalt.
Sokan a szakmai stáb felkészültsége és
a jól szervezett csapatmunka mellett azt
a tudatos utánpótlás-nevelő programot
emlegetik a siker legfőbb zálogaként,
amely immár évek óta a kispesti klub akadémiáján folyik. És pontosan ez az, amiért
mi, zuglóiak is büszkék lehetünk a Honvéd

miatt természetesen csak ritkán mutatkoz-

– Nagy Gergő, Baráth Botond, Bobál Dá-

volt, de nemcsak a pályán, hanem azon

diadalára. Mert azt csak kevesen tudják,

nak a kerületben, helyette az iskola 14 pe-

vid, Tömösvári Bálint, Lukács Dániel,

kívül is. Ahogy fokozódott a versenyfu-

hogy a kispesti labdarúgó-akadémia kerek

dagógusa jár ki a kispesti sporttelepre, de

Márton András, Hidi Patrik, Gazdag Dá-

tás az aranyért, úgy kellett nekünk, pe-

tíz évvel ezelőtt egy zuglói iskolával, az Eg-

mind az iskola, mind az akadémia ragasz-

niel, Koszta Márk, Botka Endre, Pros�-

dagógusoknak is egyre rugalmasabbnak

ressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgim-

kodik ahhoz, hogy a labdarúgók a legfon-

szer Dániel, Filip Holender, Raul Palmes,

lennünk. Tudomásul kellett vennünk,

náziummal kötött együttműködési megál-

tosabb eseményeken, az Egressy-napon,

Kovács Dániel, Göblyös Dániel – sorolta

hogy azokban a hetekben minden a lab-

lapodást, és azóta az akadémisták a zuglói

a ballagáson, az évnyitón és évzárón min-

Gaár Richárd, a zuglói szakgimnázium

darúgásról szól. De a futballszakemberek

iskola diákjainak számítanak. A sok edzés

dig képviseltetve legyenek Zuglóban.

testnevelő tanára azokat a játékosokat,

is hasonlóan rugalmasak voltak velünk,

akik a bajnok Honvéd keretéhez tar-

hisz néhány diáknak éppen a legnagyobb

toztak, és egressys múlttal – többen kö-

versenyfutás közepette kellett írásbeli

zülük még jelennel is – rendelkeztek.

érettségi vizsgát tennie. Ilyenkor úgy ala-

– De én nemcsak őket, hanem a többie-

kították az edzéseket, hogy az érintett já-

ket is kiemelném, az U17-es csapatunk

tékosok a tanulmányi kötelezettségeknek

ugyanis második lett a bajnokságban,

is eleget tudjanak tenni.

a Puskás-Suzuki Kupán meg csak bünte-

Nem véletlen, hogy George F. Hemingway,

tőkkel maradt le a dobogóról. Az U16-os

a Honvéd labdarúgócsapatának tulajdo-

és U19-es csapatunk pedig egyaránt esé-

nosa a siker okai között a zuglói iskolával

lyes (lapzártánkig) a bajnoki címre.

való együttműködést is megemlítette.

Gaál Richárd tíz évvel ezelőtt, még pá-

– A most ballagó 18 fős osztálynak csak-

lyakezdő pedagógusként, az akkori igaz-

nem a fele tovább fog tanulni – mond-

gató, Kőnig Sándor javaslatára fogadta

ta a zuglói pedagógus. – Többségében

el az akadémia felkérését. Az elmúlt év-

a Szent István Egyetemre és a Testnevelé-

tizedben aztán az egykori birkózó alapo-

si Egyetemre jelentkeztek, ami minden-

san kikupálódott a labdarúgásból.

képpen jó visszajelzés nekünk, pedagó-

– Ez a bajnoki cím igazi csapatmunka

gusoknak is.
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