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tematikus melléklet

„A Regina Pacis közösségben olasz, brazil és magyar nővé-
rekkel néztük együtt a  meccset, akik az izgalmas helyzeteknél 
káromkodás helyett sikítva ugrottak föl: »Szűzanya segíts!«” 
– ügyvezetőnk, Urbán András mesélte szurkolói élményeit 
magazinunk szokásos hétindító értekezletén, aztán sorra 
kerültek elő a történetek a Magyarország-Izland Eb-meccsről, 
pedig a főleg hölgyekből álló Képmásos csapat nem feltétlen 
focirajongásáról ismert. 

Kevesen gondoltuk volna, de rögtön az Európa-bajnokság elején 
kiderült, hogy tízmillió őrült focirajongó országa is vagyunk, 
túlzás nélkül és szó szerint egy emberként örültük és izgultuk 
végig a magyar válogatott évtizedek óta nem látott sikereit.

Országszerte nappalik, éttermek, kocsmák, utcák váltak nem-
zeti színekbe öltözött szurkolókkal teli stadionokká, szurkolói 
központok nyíltak szerte az országban, amelyek közül sok 
nyitva lesz az olimpia idején is.

Ilyen például a XXI. kerület központi helyén, a Szent Imre téri 
hévmegálló mellett megnyílt Csepeli Szurkolói Aréna, amely 
Budapesten egyedülálló, fából készült, 500 fő befogadására alkal-
mas létesítmény. Az Eb mérkőzéseit és később az olimpiát 16 
négyzetméteres kivetítőn élvezhetik a vendégek. A belépés ingye-
nes, a hangulatról az Igazi Csíki Sör mellett fi nom ételek, helyszíni 
beszélgetések foci- és sportlegendákkal, valamint számos színes 
program gondoskodik. Az Aréna mellett található játszótérrel az 
egész család számára nagyszerű kikapcsolódást jelent a csepeli 
szurkolás. 

Addig is olvassunk néhányat munkatársaink 
szurkolói élményeiből:

„Férjem, aki utál vásárolni, és soha sem jön velem a piacra, 
szombat reggel kijelentette, hogy a piacra kell mennie. Mire 
délután hazaértem, fény derült a titokra. Egy magyar szurkolói 
pólóban várt: »Ha annak idején fölvettem az olasz szurkolói 
pántot, nehogy már most ne vegyem föl a magyart!«”
(Andi)

„Először tartottunk otthon apák napját. A lányom valami 
szurkolós ajándékkal akarta meglepni férjemet, előbújt 
belőle a gyerek: »Vegyünk arcfestéket!«  »Á – válaszoltam én 
elnéző mosollyal – egy ötvenen túli férfinak, aki otthon nézi 
a meccset, nem túl praktikus ajándék.« Végül egy focilabdás 
fröccsös pohárra esett a választásunk. Amikor odaadtuk, 
épp befutott kisebbik lányunk magyar zászlós matricával az 
arcán. »Mi is láttunk hasonló arcfestéket« – meséltem, mire 
férjem ábrándos pillantással megjegyezte: »Kár, hogy nem 
azt vettétek.«”
(Kati)

„Éveken keresztül hallgattuk, ahogy a szomszéd gyere-
kek a kertben focizva kiabálták: »Ronaldo rúg és góól.« Az 
Eb-mérkőzések alatt is folyamatosan élvezhettük a gyerek-
meccsek hangjait, de a szöveg változott: »Stieber és Szalai, 
góóóól!«” 
(Kata)

Az olimpia nemcsak fi zikálisan, hanem érzelmileg is kemény játék: még a siker feldolgozása sem csak 
móka és kacagás, nemhogy a kudarcé! A szurkolótábor és a rajongók mindebben fontos szerepet játsza-
nak, és segíthetik a sportolókat.

SZURKOLÁSBAN VERHETETLENEK VAGYUNK!

Gólöröm a Csepeli Szurkolói Arénában az izland elleni csoportmérkőzés hajrájában

A magyar csapat ünnepli az Izland ellen szerzett pontot a csoportmér-
kőzések második körében

Stieber Zoltán harca a labdáért Birkir Mar Saevarsson izlandi védővel a 
Magyarország–Izland csoportmérkőzésen
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