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Pókerarc. Homonai Péter a
Tiszalök–Tuzsér NB III-as mérkőzésen elmélyülten szemlélte a játékosok labdabűvölését./2. oldal

E

zt is megértük. Újra véget ér
hamarosan egy naptári év, a bajnokságban pedig téli szünet honol. Ha
pedig év vége, akkor díjkiosztó gála,
és immár hetedik esztendeje az ünnepi asztalok dísze a Piros Lap, a mi kis
kiadványunk. Ezúttal is tükröt tartunk
magunk elé. Öntömjénezés helyett jóval szerencsésebb a hibákra felhívni
a ﬁgyelmet, mert csakis azokból okulva léphetünk előre. Természetesen a
dícsérő szavak sem maradhatnak el, ám
azokkal csínján kell bánni. Én egyéb-

Gálya után gála
ként az edzői nyilatkozatokkal is úgy
vagyok, hogy nem igazán szeretem, ha
dícsérik a játékvezetőket, mert az gyanús is lehet. Az a jó, ha sikerül észrevétlennek maradni. Bizottsági vezetőként
büszke vagyok a tagságra, akik hétről
hétre a vállukon viszik a bajnokságokat,
„gályáznak”, lehozzák a mérkőzéseket
úgy, hogy közben az erkölcsi és az anyagi megbecsülésük nagyon minimális.

Az Év Játékvezetője,
2009: Sándor Csaba
3. oldal

Szívesen várjuk sorainkba azokat, akik
folyamatosan kritizálnak, vádaskodnak
minden alap nélkül. Sokszor mondtam,
és nem győzöm hangsúlyozni: a labdarúgás egy játék, nem pedig háború. A
csapatok nem ellenségei egymásnak, hanem ellenfelei, és győzzön az, aki jobb.
Ebben a játékban a játékvezetők igyekeznek rendet és fegyelmet
tartani, ami természetesen
nem mindig szimpatikus.
Hajdó Attila
a megyei JB elnöke

Asszisztenshölgyek
Tiszavasváriból
7. oldal

VISSZAJÁTSZÁS

A megyei bajnokság velejárója, hogy vasárnap estétől
az interneten, másnaptól
pedig nyomtatott formában
lehet csemegézni az edzői
nyilatkozatokból. A megyei
első osztályú bajnokság
őszi szezonjából kiválasztottunk három mérkőzést,
ahol a trénerek véleményt
alkottak, üzentek, ezúttal
pedig hallgattassék meg a
másik fél is...
15. forduló: Szakoly–Dombrád 3–1, v.: Sípos Ádám
Jávor Pál: – Kapusom 0–0nál tizenegyest védett, a játékvezető újrarúgatta, s bár még
kiegyenlítettünk, itt eldőlt minden. A képzés és a képzettség
között óriási a különbség. Véleményem szerint megélhetési
játékvezetés is van...
Sipos Ádám: – Igazándiból Jávor úr nyilatkozatával
nem kívánok foglalkozni.
Akkor ott úgy döntöttem,
hogy újrarúgatom. Az ellenőr
és a tapasztaltabb kollégáim
véleményét meghallgatva és
elfogadva talán nem ez volt
a legszerencsésebb döntés abban a helyzetben. De ebből is
tanultam. Megélhetési játékvezetés??? Számomra ismeretlen
fogalom. Igyekszem minden
mérkőzésen a maximumot kihozni magamból.
11. forduló: Nyírkarász–Nagyhalász 0–2, v.: Bíró Csaba
Dudás Zoltán: – Kilencven
percig nyílt volt a mérkőzés,
végig partiban voltunk a bajnokesélyessel. A játék színvonalához nem tudott felnőni a
játékvezető, aki provokálta játékosaimat és a nézőket. Ezért a
ﬁúkat sajnálom, az ellenfélnek
gratulálok!
Madalina György: – Ilyen
mérkőzésekre lenne szükség a
megyei első osztályban, egy nagyon jó állapotban lévő csapatot
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„Az a játékvezető még
nem született meg...”
Játékvezetői reagálások
egy-egy csipkelődő edzői nyilatkozatra
iiss a játékvezetésről.
Annyi előzmény volt,
A
hhogy az előző bajnnokságban én voltam
aaz egyik asszisztens
sszintén a Nyírkarász–
Nagyhalász
balhés
N
meccsen (3-3). A lelm
tiszta,
kkiismeretem
ma sem vezetném
m
másképp a mostani
m
ttalálkozót, ami után a
ffegyelmi bizottság elmarasztalta a karászi
m
eedzőt.
5. forduló: Nagyh
halász–Várda SE 4–0
((3
(3–0),
3
v.: Homonai
Péter
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Sportszerű,
de
sen igyekezett a háttérben maradni
színes mérkőzésen
győztünk le, úgy érzem, megér(három piros, nyolc
demelten. A mai mérkőzést egy
sárga lap...) a rutinosabb hakarakán játékvezető dirigálta, zai csapat megérdemelten
aki nem nézte, ki milyen színű
győzött a várdai csikók ellen.
szerelésben van.
Gól: Kurucz T., Bárány T.,
Bíró Csaba: – Bár elolva- Asztalos (11-esből), Farkas A.
som, hidegen szoktak hagyni az
(11-esből). Kiállítva: Csombók
edzői nyilatkozatok. Az a játék- Z. (55. perc), illetve Zán P.
vezető még nem született meg,
(65.), Szabó Á. (90.).)
aki Nyírkarászban provokálni
Seres Zsolt: – Maximálisan
merné a szurkolókat. Azt hitték, megérdemelte a Nagyhalász a
hogy a hazai pályát fújom negyőzelmet, de volt valaki, aki
kik, nem ettem meg a műeséseegy pókerpartiról érkezett...
ket. Volt ellenőr a mérkőzésen,
Homonai Péter: – Ha ultiő is megerősítette, hogy nem
partiról jöttem volna, akkor is a
nyúltam bele, egy hazai sárgát szabályok szelleme azt sugallta
írt rám. Az egy dolog, hogy
volna, hogy a piros kártyákat
Madalina György „karakánvegyem elő a paklibol. Csak
nak” nevezett, olvastunk már ennyit tudnék hozzászólni a
tőle más jellegű nyilatkozatot nyilatkozathoz..

piroslap

Jó évet tudhat maga mögött
mög
ögött Sándor Csaba.
Csaba
Tavaly ilyentájt még javában versenyben
volt a feljutásért utánpótlásként, aztán
az ötödik félév letelte után eldőlt: igényt
tartanak rá az országos keretben.
– Balkányban kezdtem focizni. A Nyíregyházi Kertváros elleni edzőmérkőzésen megsérült a
bokám, amit nem pihentem ki, rásérültem, végül
elszakadt a bokaszalagom. Az akkor már 15 éve játékvezető édesapám javasolta, hogy vizsgázzak le
én is. Akkoriban még különösebben nem vonzott a
pálya, de az idő múlásával egyre inkább a szenvedélyemmé vált. Egyáltalán nem bántam meg, hogy
abbahagytam a futballt. Az idők során megtapasztaltam, hogy a megyei szinten lényegesen nehezebb
vezetni, nagyobb feladatot jelent a fegyelmezés.
Még utánpótlásként lehettem tartalék-játékvezetője

Sándor Csaba vezette a Nyíregyháza Spartacus nyírmadai kupameccsét

Kassai Viktornak egy Győr–Diósgyőr mérkőzésen,
azóta már sűrűbben lehettem negyedik játékvezető.
Az NB II-ben a tavaszi szezon utolsó fordulójában
debütáltam a Békéscsaba–Szolnok meccsen, ahol L.
Tóth Lajos és Horváth Róbert voltak az asszisztenseim. Az utolsó őszi Liga Kupa-fordulóban pedig a
Kecskemét–Diósgyőr mérkőzést vezethettem, ami
szintén élményt és új impulzust jelentett – mondta a 28 éves NB II-es játékvezető, aki 5 éve nős,
felesége pedagógus, ő és kisﬁa, Csabika biztosítják
számára a nyugodt családi hátteret.
Tamás Lajos-díj, a megye utánpótlás-játékvezetője, 2009: Szíjjártó Zsolt
Szíjjártó Zsolt az NB III-at az országos kerettel összekötő hídon áll. Tizenéves játékosként a
baktalórántházi, a sényői és a kertvárosi csapatban
játszott, 20 évesen tette le a játékvezetői vizsgát.
A megyei másodosztályban 2006-ban a Mándok–
Anarcs meccsen mutatkozott be. Azóta már stabil

DÍJAZOTTAK

Az Év Játékvezetője, 2009: Sándor Csaba

Szíjjártó Zsolt kiállította az ibrányiak kapusát,
a máskor szintén játékvezető Pintér Lászlót

NB III-as kerettagnak számít, és kiki
egyensúlyozott eredménye jogosította
tta
fel arra, hogy a három évvel ezelőtti
őtttii
Lengváry József-díj után rászolgáljon
onn
a Tamás Lajos-díjra.
– Szeretném meghálálni a bizalmat
matt
m
ma
azzal, hogy különösebb gond nélkül
kül
levezetem a rám osztott meccseket.
ett.
Remélem, nem térek le a jó útról.
Lengváry József-díj, a feltörekk-vő tehetségek számára, 2009::
Karakó Ferenc
Karakó Ferenc villámkarriert fuutott be az elmúlt két esztendő során.
n.
A nyíregyházi ﬁatalember tavalyy
márciusban tette le a játékvezetői
ői
vizsgát, és még azon melegébenn
bekerült a Talent-programba. Márr
akkor kitűnt nagyszerű futótelje-sítményével, így már „csak” megg
kellett tanulnia meccset vezetni. E
téren is jó úton halad, hiszen ősszell
levezethette első NB III-as találko-zóját Berettyóújfaluban.
– Ahhoz, hogy valakinek
sikerüljön
aaz országos
k
keretbe kerrülnie, sok
m
mindennek
passzolnia
k
kell. Egy bizttos: én mind
dent megtteszek majd
Karakó
Ferenc azért, hogy
tisztes távolban a rajtam ne
múljon!
labdától
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BÁLI FORGATAG

Bőkezű volt
Veres János
Mikulása

Emlékképek az Aranyalmából
Lenyűgöző volt a freestyle-bemutató, ahol az orrán is táncoltatta a labdát a virtuóz

Legutóbb a napkori
étteremben ápolták
a hagyományt a szabolcs-szatmári-beregi
futballjátékvezetők.
A fotók is tanúsítják:
kellőképpen oldott
volt a hangulat, sikerült kiengedni a gőzt.
Idén a nemrég átadott impozáns nyíregyházi Stella Rose
Szűcs Norbert mutatja: elsőrangúan érezte magát
ad otthont a díjkiosztó gálának, s hogy a
búcsú méltó legyen,
néhány emlékezetes
képpel idézzük fel az
Aranyalma hamisítatlan atmoszféráját.

Szlomoniczki István jelzése árulkodó, amint Jekő
Józsefet faggatja: Szerinted ciki lenne, ha
mi nyernénk a
tombola fődíját?
K
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Merő véletlen lehet:
mintha a merőkanalazás közben Sinka
Zoltán
elmormolna
egy fohászt

Vitkai Elemér
mutatós képe

A
táncparkett
ördögei, avagy Benkő
feleséget keres... és
megtalálta

Czene
Cze
C
ne
e Csaba
Csa
s ba

Gáthi Pál

Jekő Anita

Nemcsik József Sipos Ádám

Király Adalbert

Kiss László

Kriser István

Nagy Gábor

Szilágyi Norbert

Takács Zoltán

Ványi András

Veres János

ARCOSOK

Benkő Róbert

Jutalomban részesültek
az idei díjkiosztó gálán

Jubiláló játékvezetők a rögös úton
30 éve vizsgázott

20 éve vizsgázott

15 éve vizsgázott

15 éve vizsgázott

15 éve vizsgázott

10 éve vizsgázott

Szlomoniczki István

Rákóczi János

Lippa László

Moldován Miklós

Nagy Balázs

Bíró Zoltán

10 éve vizsgázott

10 éve vizsgázott

10 éve vizsgázott

10 éve vizsgázott

10 éve vizsgázott

10 éve vizsgázott

Dobos István

Gergely István

Henzsely László

Márton László

Simon Tibor

Kozma János
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SZÁRNYBONTOGATÓK

Kósa Attila amellett, hogy
a megyei másodosztályban
évek óta meghatározó szerepet betöltő Vaja stabil
játékosa, ősszel bemutatkozhatott játékvezetőként
a megyei első osztályban.
– Nagyon örültem, amikor
eljutottam olyan helyekre,
ahol korábban csak játékosként fordultam meg. A megyei
első osztály légköre vonzó volt
számomra. Úgy tapasztaltam,
hogy ebben az osztályban szerintem kicsit könnyebb boldogulni. A színvonal és a körülmények sokkal jobbak, mint az
alacsonyabb osztályban. A játékosokkal könnyebb kommunikálni, jobban elfogadják a döntéseimet. Szerintem jól sikerült
a bemutatkozásom Sényőn,

Rablóból lett pandúr
legalábbis
jó
pár kollégától
is ezt a visszajelzést kaptam.
A munkámból
kifolyólag minden napomat Kós
Kósa
sa Attila
A
a
focipályán
töltöm, mivel én vagyok a pályagondnok, a szertáros és a
játékos is egyszemélybent. A
plusz szerep szombatonként
még egy kis kikapcsolódást is
jelent a másik oldalon. A 22
éves futballmúltam alatt szerzett csibészségeket a szakmában igen jól lehet kamatoztatni.
Aki futballozott, ezeket jobban

átlátja, nehezebben tudják félrevezetni. Úgy tervezem, hogy
a bajnokság végén, a nyáron
abbahagyom az aktív futballozást. Számomra mindenképpen előny a futballpályán
szerzett tapasztalat. Sajnos,
sokszor túlzottan is beleélem
magam a játékba. Ellenőreim
mondták is: néha játékosfejjel
gondolkodom, úgy hozom a
döntéseimet. De sok esetben
megfelelően olvasom a játékot,
azt, hogy mi fog történni. Sok
olyan dolog fordul elő a futballpályán, amit a könyvből
nem lehet megtanulni, ugyanakkor a jó pap is holtig tanul...

Hajdúnánásiak a szabolcsi pályákon
Az als
Az
alsóbb
lsó
óbb
bb osztályú
osztá
os
zttá
tályú
tályú
yú
ú megyei
megye
me
gye
gy
ye
ei
mérkőzéseken főként aszszisztensként bontogatja
szárnyait Katonka László
és Vitéz Lajos, mindketten Hajdúnánásról járnak
át Szabolcs-SzatmárBeregbe.
– Már gyerekkorom óta
a mindennapjaim része volt
a foci, játékosként komoly
karriert nem si- Ka
K
Kat
a onk
nk
ka
Katonka
került elérnem László
– kezdte vallomását Katonka László. – Nyírteleken Ficze Pista bá’ kollegája
voltam, az ő invitálására végeztem el a játékvezetői tanfolyamot 2008 tavaszán. Kezdetben
talán nem is tudtam, hogy mire
vállalkozom, de gondoltam,
kipróbálom magam a „másik
oldalon” is. Az első mérkőzé6
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Laajos
Laj
La
Lajos
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Ko
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ábbbbban
a
lóhoz
Korábban
megtapasztalévekig játszottam is. Baráti bizva nem volt
tatásra végeztem el a tanfolyakérdéses, hogy
mot Szabolcs-Szatmár-Bereg
jól döntöttem.
megyében. Kezdetben csak a
Hajdú-bihari
sport oldala miatt csináltam,
sporttársak, V
időközben egyre jobban megVit
ité
ézz Laj
La
L
ajjos
a
s
Vitéz
Lajos
barátok már
szerettem a játékvezetést. Ha
többször hívtak, hogy hajdú- valaki elkezd valamit, általában
nánásiként működjek Hajdú- azt képességeinek megfelelően
Biharban. Ugyanakkor a két próbálja a legmagasabb szinmegye mérkőzéseinek hangula- ten csinálni. Így vagyok én is
tát nem lehet összehasonlítani: a játékvezetéssel. Szeretnék
itt mindig, minden osztályban minél magasabb osztályban
szikrázik a levegő. Jelenlegi működni.
célom a megyében
asszisztensként
a
legmagasabb szintre
eljutni. Saját mentalitásomat ismerve ez
csak a kezdet. Ahogy
szokták mondani,
evés közben jön meg
Sándor Csaba
az étvágy. – Hozzám
Balkány, Ságvári u. 13.
is mindig közel állt a
labdarúgás – csatla70/613-7432
kozott az előtte szó-
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– A vizsga után azonnal mecscsekre jártunk: először a női NB
II-ben asszisztáltunk Sándor
Csabának. Mivel apa is játékvezető volt, így beleláttunk abba,
hogy milyen jó kis közösség
van a játékvezetőknél. Amikor
egy-egy meccs után betértek
hozzánk a játékvezetők, nos, tök
jófejek voltak. Nagyon szeretjük a focit mindketten, és mivel
ketten voltunk, akik lányként
ki akartuk tanulni a szakmát,
semmi sem állhatott az utunkba
– mondta Anita, majd Kati hozzátette: – Most már sikerült anynyi tapasztalatot összegyűjteni,
hogy a játékosok nem tiszteletlenek (kivételek persze vannak),
vagy ha mégis, akkor le tudjuk
reagálni. A nézők pedig csak
főzni szoktak elküldeni, vagy
szerelmet vallanak, de annyira

Anita
Ani
A
n ta és
é Kat
Ka
Katii m
mazsorettként
azs
sore
orettk
tké
tk
ként
is feltalálják magukat

trágár módon nem szoktak szidni, mint a ﬁúkat. Olyan játékos is
van, aki kezet csókol...
– A nőkkel szemben egy kicsit
kulturáltabban szoktak viselkedni, viszont lehet, hogy többször
kérdőjelezik meg a szakmai
hozzáértésünket – ez igaz a játékosokra és a nézőkre is – vágott
közbe Anita, aztán Kati folytatta: – Ha valahová megyünk,
akkor az az ott lévőknek mindig
valami új és más, még néha látunk döbbent arcokat – „jé, az
lány” beszólásokkal. Egyébként,
ha ügyesen kezeljük a játéko-

KÉZIMUNKA

Asszisztenshölgyek Tiszavasváriból
Jekő Anita és Schmidt
Katalin idestova harmadik esztendeje tagjai a
szabolcs-szatmár-beregi
futballjátékvezetői karnak.
A kezükben korábban
mazsorettbotot tartottak,
azóta az asszisztensi zászlót forgatják.

sok megnyilv
il ánu
án lásait a ke
kkezdő
zdő
d
megnyilvánulásait,
sípszó után ugyanúgy ítélnek
meg és viszonyulnak hozzánk,
mint egy ﬁúhoz, kivéve a reklamálások stílusát. Nem szoktuk
magunkat hátrányban érezni.
Egy-egy emlékezetes történetet
is felidéztek a Tiszavasvárihoz
kötődő asszisztenshölgyek:
Anita: – Egyszer elejtettem
a jegyzetfüzetemet, és mire
felvettem pár perc múlva, már
benne volt egy telefonszám.
És néha egy-egy lest úgy minősítenek a nézők, hogy „na,
te is olyan hülye vagy, mint az
apád!” Kati: – Nagydoboson
voltam, a Nagydobos-Kölcse
meccsen Fekete Sanyi bácsival,
és beleléptem egy jó mély gödörbe, kibicsaklott a bokám és
összecsuklottam. Egyből kitört
a pánik: odaszaladtak ápolni
többen is, és utána még jegelni
is jöttek a lábamat. A játék percekig szünetelt. Nagy fájdalmak
között kibírtam a meccs végéig.
Most idén elküldtek ugyanarra a
meccsre, és a nézők emlékeztek
rám. Állandóan azt kérdezték,
hogy hogy van a lábam. El sem
tudtam képzelni, hogy miért érdekli őket ennyire.

A „kézilabdarúgó” játékvezető élete
Tömöri György két vasat
tart a tűzben: párhuzamosan járja a futball- és a
kézilabdapályákat játékvezetőként.
– Nyolc éve lettem futballbíró:
2003-ig a megyei harmadosztályban működtem, 2007-ben mutatkozhattam be a megyei első osztályban. A kézilabdabírói vizsgát
2004-ben tettem le, 2006-tól
vagyok NB-s minősítésű játékve-

z
zető.
Könnyen
ö
össze
tudom
e
egyeztetni
a
k
kettőt,
mert az
N
NB-s
küldést
m 2-3 héttel
már
h
megT
Töm
öm
mör
öri
ö
rii Gy
yö
örg
rg
gy hamarabb
Tömöri
György
i
ismerem,
így
előre tudok szólni, hogy mikor
érek rá, és szerencsére Jekő Józsi nagyon megértő. A megyei
kézimeccsre csak akkor járok,
amikor a foci engedi.

piroslap

Teljesen más a két vezetési
forma: a kézilabda gyorsabb,
több ítélet van, de nem kell
annyit fegyelmezni, mint a
fociban. Azt, hogy melyikben
kell többet futni, nem tudnám
megmondani, mert bár a futball
időben tovább tart, ám rengeteg
holt idő van, a kézi meg gyorsabb, és kisebb távokat kell megtenni. Én mind a kettőt nagyon
szeretem csinálni, és remélem
lehetőségem is lesz rá sokáig.
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JANUÁR

Hajdó Attila és Takács János
is ott volt az antalyai edzőtáborban

ÁPRILIS
L. Tóth Lajos
Beckham
cseréje miatt
türelemre intette Seedorfot
az AC Milan
budapesti vendégjátékán

JÚLIUS

FEBRUÁR

MÁRCIUS

Szedték a lábukat a rekortánon a
játékvezetők a frissítő kurzuson

Az alapfokú kurzus végén szóbeli vizsgát is tettek a résztvevők – idén 47-en

MÁJUS

JÚNIUS

Frindik sporttárs figyelő tekintete
a gávavencsellői megyei másodosztályú bajnokin

Jaj, úgy élvezem én a strandot!
– Papp Ferenc mezítlábasan a
dombrádi homokon

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Szűcs
Norbert
behálózva
Kemecsén
Az NB III Tisza-csoport kerettagjai Nyíregyházán teszteltek

OKTÓBER

Sipos László konfliktuskezelő magatartása a Nyírbátor–
Mándok rangadón

Dr. Kulcsár Judit a finnországi
női Európa-bajnokság nyitómeccsén

NOVEMBER

DECEMBER

Esernyő, csel: Tordai Miklós
játékolvasás közben

Írta és szerkesztette: L. Tóth Lajos
Üzenet a szerkesztônek: lada@inform.hu

Rendre az év végén aktuális a
szabolcs-szatmár-beregi bál, ahová
Hasulyó Mihály hagyományosan
cukrászati remekkel érkezik

Tördelés: Szentpáli Szabolcs
Nyomdai munkállatok: Lakatos Zoltán

