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Legyünk 
a jótékonyság  

kezdő tizenegye!
lAbdArúgók A sZegényekért

Juan Mata, a Valencia és a Chelsea korábbi, a Manchester United 
jelenlegi támadó középpályása szinte mindent megnyert, amit egy 
labdarúgó megnyerhet: spanyol Király-kupát, két FA-kupát, Angol 
Ligakupát és Szuperkupát, két Európa-ligát, Bajnokok Ligáját, vi-
lágbajnokságot, Európa-bajnokságot, Konföderációs Kupát, emel-
lett kétszer volt az év játékosa, és az angol bajnokság legtöbbet 
passzoló játékosa címet is magáénak tudhatja. A pályán és azon 
kívül is csöndes, szimpatikus játékos. Még szimpatikusabb lett, 
mikor tavaly azt nyilatkozta, szégyelli magát a horribilis fizetése 
miatt, és hogy ez az esztelen költekezés nincs rendjén.

mata manchester vörös felében a csapat negyedik legjobban fizetett 
játékosa,	heti	140	ezer	angol	fonttal.	Ez	a	mai,	igen	gyönge	árfolyamon	
több	mint	46	millió	forint	–	hetente.	Kevés	híján	2,5	milliárd	forintnak	
felel meg évente, s ez csak a csapatától kapott összeg, ezekhez még 
különböző reklámokból származó összegek és bónuszok jönnek. persze 
ebből még adózik valamennyit, de ne higgyük, hogy ez nagyon meglát-
szana a végösszegen. 

Idén augusztusban a huszonkilenc éves spanyol válogatott olyat tett, 
amit eddig még senki. nyilvánosan kijelentette, hogy minden, labda-
rúgásból származó bevételének egy százalékát jótékony célja fordítja, 
mégpedig a Common goal (közös Cél, közös gól) alap számára. A be-
vételt a díjnyertes streetfootballworld Alapítvány kezeli, mely az egész-
séges nevelésen, mozgáson és labdarúgáson keresztül igyekszik javítani 
a szegények helyzetén a világ minden pontján. 

„számba vettem mindent, amit a labdarúgástól kaptam, és azon gondol-
kodtam, mit tudnék visszaadni, mi lehetne az én »örökségem«. tudom, 

milyen szerencsés vagyok, amiért ilyen lehetőségek adódtak az életem-
ben, és azt is, hogy nem mindenkinek van olyan csodálatos családja, 
mint nekem. Annak ellenére, hogy mindig is támogattam különböző jó-
tékony célokat, éreztem, hogy ennél többet kell tennem. Azt szeretném, 
ha minél több gyermeknek adódna olyan lehetősége, mint nekem. nem-
rég egy indiai nyomornegyedben jártam, és mélységesen elszomorított 
a szegénység, amit ott láttam. egyetlen gyermek sem érdemli meg, hogy 
így éljen. Fociztam az utcagyerekekkel. nem hiszem, hogy tudták, ki va-
gyok, angolul sem tudtak, így csak mosollyal, gesztusokkal és focival 
kommunikáltunk egymással.”

és most akkor álljunk meg egy pillanatra. egy százalék? – kérdezhet-
jük. mi egy százalék az ilyen keresethez és életszínvonalhoz képest? 
Jómagam évek óta azon mérgelődöm, miért nem teszik kötelezővé a 
labdarúgók számára, hogy éves keresetük tíz százalékát a világ szegé-
nyeinek megsegítésére fordítsák. néhány év alatt meg lehetne szüntetni 
az éhínséget Afrikában, vízhálózatot lehetne kiépíteni, termővé lehetne 
változtatni a szahara egy részét, és még sorolhatnám. Ám a világ sajnos 
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nem így működik, hiába volna lehetőség rá, a gazdagok nem fognak 
össze a jó cél érdekében. Ismerőseim azzal szoktak lecsöndesíteni, hogy 
ezt úgysem lehetne kötelezővé tenni, és amúgy is dicséretes, hogy egy 
labdarúgó maga kezdeményezi az egy százalék fölajánlását, sőt, egy 
százalék olyan elenyésző ilyen fizetések mellett, hogy talán még több 
játékos csatlakozik a kezdeményezéshez, a sok kicsi pedig sokra megy. 
és az a sok kicsi nem is olyan kicsi, hiszen tíz- és százmillió forintokról 
beszélünk.

„A fizetésem egy százaléka csak egy apróság, ezért arra kérem labda-
rúgótársaimat, hogy csatlakozzanak, a kezdeményezéshez. Az első 
dolog, amit labdarúgóként megtanulunk, hogy a pályán csak csapat-
ként tudjuk elérni az álmainkat, a jótékonyság terén azonban mégsem 
alkotunk csapatot. Hozzuk létre a jótékonyság kezdő tizenegyét! A 
labdarúgás a világ legnépszerűbb sportja, összeköti az egész Földet. A 
fociban megvan a közösség ereje, mutassuk meg mi is, hogy mekkora 
erő rejlik ebben a játékban! kiváltságos helyzetben vagyunk, élhetünk 
az élet adta számtalan lehetőséggel, egyszerűen csak azért, mert tudjuk 
játszani ezt a gyerekjátékot. szerencsések vagyunk, hogy ilyen tündér-
mese az életünk. Fogjunk össze, és segítsünk a gyermekeken, hogy ők 
is megtapasztalhassák ezt az örömöt! ezzel a tágabb futballtársada-
lomnak is megmutathatnánk, hogy a közös Célnak működnie kell, és 
működni is fog, mert ez a legkevesebb, amit tehetünk!”

ez az első tíz legmagasabb fizetés. számos labdarúgó keres hetente 
200	000	–	 290	000	 font	 között,	 több	 tucat	 £100	000	–	 £200	000	
között, az ez alatti fizetések pedig már „kevésnek számítanak”, több szá-
zan tartoznak ebbe a mezőnybe. (keresetével mata a húsz legjobban 
fizetett játékos közé sem tartozik.) 

ezek a számok betegesek. Az első tíz legmagasabb fizetés éves egy 
százaléka pontosan egymilliárd forintnyi összeg. Ha a többi magasan 
fizetett labdarúgó fizetésének is az egy százalékát vesszük, évente több 
milliárd forintnyi összeg gyűlne össze. nem kellene sok tehát, csak any-
nyi, hogy ezek az irtózatos összegeket kereső focisták lemondjanak az 
alig látható, egyszázaléknyi összegről…

Juan mata kezdeményezéséhez először a borussia dortmund koráb-
bi, a bayern münchen jelenlegi kiválósága, a világbajnok német mats 
Hummels csatlakozott. 

„Ahogy hallottam mata kezdeményezéséről, egyből tudtam, hogy csat-
lakoznom kell. ez egy nagyszerű lehetőség, hogy a labdarúgás jobbá 
tegye a világot. úgy érzem, végre mi is tehetünk valamit ez által a nagy-
szerű játék által a világ problémáinak megoldása érdekében. Hiszem, 
hogy a közös Célnak nagy és hosszan tartó hatása lesz. minden játé-
kostársamat hívok, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez!”

Az elmúlt hónapokban húsz újabb játékos csatlakozott hozzájuk, köz-
tük férfi és női világbajnokok is. Az ismertebbek között találjuk az olasz 
giorgio Chiellinit és a japán shinji kagawát, de a legnagyobb sztárok 
egyelőre nem jelentkeztek.

két hónappal ezelőtt megkerestük az nb I-ben szereplő összes labdarú-
góklub vezetőségét, és megkérdeztük, hallottak-e a kezdeményezésről, 
illetve javasolták-e játékosaiknak, hogy csatlakozzanak a kezdeménye-
zéshez, de egyetlen klubtól sem kaptunk érdemi választ.

reméljük, a jövőben ez változni fog, és több magyar játékos is csatla-
kozik a jótékony akcióhoz. büszkék lennénk, ha a Közös cél csapata 
magyar válogatott labdarúgókkal is bővülne.

A LEgtöBBEt KEREsőK ListÁjA 
(£	=	angol	fontban	és	forintban):	

  1. carlos tévez (sanghai senhua):
	 £	615	000/203	millió	Ft/hét		 –	10,5 milliárd Ft/év
  2. neymar (paris saint-germain):
	 £	515	000/170	millió	Ft/hét		 –	8,8 milliárd Ft/év
  3. Lionel messi (barcelona):
	 £	500	000/165	millió	Ft/hét		 –	8,6 milliárd Ft/év
  4. Ezequiel Lavezzi (Hopei China Fortune):
	 £	460	000/152	millió	Ft/hét		 –	7,9 milliárd Ft/év
  5. oscar (sanghai sIpg):
	 £	430	000/142	millió	Ft/hét		 –	7,4 milliárd Ft/év
  6. cristiano Ronaldo (real madrid):
	 £	365	000/120,5	millió	Ft/hét	–	6,3 milliárd Ft/év
  7. gaerth Bale (real madrid):
	 £	350	000/115,5	millió	Ft/hét	 –	6,5 milliárd Ft/év
  8. Hulk (sanghai sIpg):
	 £	320/106	millió	Ft/hét	 –	5,5 milliárd Ft/év
  9. gervinho (Hopei China Fortune),
        Alex Witsel (tiencsin Csüancsien):
 £	310	000/102	millió	Ft/hét	 –	5,3 milliárd Ft/év
10. paul pogba (manchester united),
       Luis suarez (barcelona),
       Wayne Rooney (everton),
       graziano pelle (shandong luneng):
 £	290	000/96	millió	Ft/hét	 –	5 milliárd Ft/év


