
Lendava in nogomet, ljubezen na prvi pogled? 

Že od začetka 20. stoletja se v Lendavi igra nogomet praktično na najvišji ravni. Leta 1903, ko je 
Prekmurje bilo še del Madžarske oz. Avstro-Ogrske, se je Mihály Hajós odločil, da ustanovi nogometni 
klub. NK Nafta je tako pravzaprav najstarejši slovenski nogometni klub.  

Lendava je bila nekoč prizorišče tekem jugoslovanske in slovenske prve lige, a tudi reprezentančnih in 
evropskih srečanj. Po dogovoru med vodstvoma NK Maribor in NK Nafta 1903 se od leta 2015 v 
Lendavi igra mladinska Liga prvakov. Že pred dvema letoma so mariborski »mladi upi« igrali v 
lendavskem Športnem parku proti mladincem slovitega Chelseaja, nemškega velikana Schalkeja in 
portugalskega prvoligaša Sportinga iz Lizbone. Tudi letošnje tekmovanje je pripeljalo v Lendavo veliko 
ime. Iz Anglije so namreč pripotovali mladinci Liverpoola s Stevenom Gerrardom kot glavnim 
trenerjem na čelu, pravo legenda ne le angleškega, temveč tudi svetovnega nogometa.  
Tako kot smo dijaki Dvojezične 
srednje šole Lendava pred tedni šli v 
lendavski Športni park na tekmo 
Maribora proti Spartaku iz Moskve, 
smo se tudi tokrat odpravili tja, da bi 
z navijaško podporo bodrili mlade 
Mariborčane proti Liverpoolu. 
Stadion je bil nabito poln.  

Domači so začeli bistveno bolje kot 
nasprotnik iz Liverpoola in prvi zadeli 
v 23. minuti, ko je po ogromni napaki 
gostujočega vratarja žogo v gol 
Liverpoola poslal Aljoša Matko. Nato so se gostje iz Anglije bolj potrudili in še pred koncem prvega 
polčasa zabili dva gola nemočnemu Tiborju Cajnku. V drugem polčasu se je še bolj pokazalo, kdo je 
gospodar na igrišču. Liverpoolčani so nadigrali Mariborčane, ki jim je proti koncu srečanja že 
zmanjkovalo moči. Gostje so to izkoristili in mrežo gostiteljev zatresli še dvakrat. V 70. minuti je prav 
Prekmurec, Tomi Horvat, zgrešil najstrožjo kazen. Ekipa Stevena Gerrarda je zasluženo premagala 

borbene Mariborčane, ki so klonili s kar 1 : 4. 
Vzdušje v Lendavi je bilo odlično, rezultat pa 
nekoliko manj. Kar pa je razumljivo, saj je 
kvaliteta Liverpoola bistveno večja kot 
kvaliteta NK Maribor.  
Že pred tekmo je bilo zanimanje za 
»velikega« Stevena Gerrarda ogromno. Dan 
pred tekmo, ko so imeli Liverpoolčani 
zaključni trening v Športnem parku, so bili 
nekateri igralci drugoligaške Nafte 1903 na 
stadionu, da bi ga spoznali in naredili kakšno 
fotografijo z njim. Med njimi je bil tudi Mitja 
Novinič, ki se je kot velik up lendavskega 
nogometa že s 17 leti priključil slovitemu AC 
Milanu. Leta 2016 se je vrnil v Lendavo, kjer 

deluje kot športni koordinator na srednji šoli. Kljub novemu delovnemu mestu je ostal zvest svojemu 
matičnemu klubu, katerega modro-bele barve brani kot kapetan v drugoligaški konkurenci. 

Skrajni jugovzhod Prekmurja torej ni pomemben le za NZS, temveč tudi za UEFO in Slovenijo, na kar 
smo lahko zelo ponosni. 
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