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Convention. Még csak ízlelgetjük a
szót. Az Európai Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Convention programnak
tizenegy ország lehet a részese – köztük
Magyarország. Ez óriási sportdiplomáciai
siker, hiszen komoly futballmúlttal rendelkezõ nemzetek nem kerültek bele az
elitbe. Az érintettek (hazánk képviseletében Vágner László és Piller Sándor) december elején Svájcban pontosították a
2012-ig rájuk váró feladatokat: milyen követelményeknek kell megfelelniük ahhoz,
hogy az országok hozzájussanak a játékvezetõk képzéséhez szükséges anyagi támogatáshoz. A követelmények jelentõs része ismert, szeptember óta az MLSZ JB
folyamatosan teremti meg a teljesítés feltételrendszerét. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében is komoly feladat hárul az illetékesekre: az instruktorra, a Talent-program felelõsére, az ellenõrzési bizottság
vezetõjére, a toborzóra, és rajtuk keresztül az egész tagságra. Becsben tartjuk
eredményeinket, okultunk az elmúlt idõszak hibáiból, és minden idegszálunkkal
arra törekszünk, hogy 2007-ben visszaálljon a megyebeli játékvezetõink presztízse.

Huták Antal JB-alelnök feltalálói
kvalitását 23 elfogadott szabadalma
bizonyítja.
2. old.

A játékvezetésnek
köszönheti a családját
Tompos Zoltán Japánban ismerkedett
meg a Nagy Õ-vel.
7. old.

Vegytiszta fociszeretet
Rendkívül vadregényes Huták Antal civil élete, valamint játékvezetõi pályafutása, no és ellenõrként is különleges a históriája.
Jelenleg õ az MLSZ JB alelnöke,
az ellenõrzési bizottság vezetõje, a
küldõ bizottságon belül az élvonalbeli mérkõzések felelõse, országos
ellenõr, és nem utolsósorban a
BLSZ JB elnöke. Mindazonáltal vegyészmérnöki diplomával családi
vállalkozást üzemeltet, feltalálói
kvalitását 23 elfogadott szabadalma
bizonyítja. Játékvezetõként dúskálhatott a fontos megbízatásokban.
Egyetemistaként látta azt az inspiráló újsághirdetést, amiután Angyalföldön levizsgázott 1970-ben.
Hat évvel késõbb már az országos
keretben vezetett, 1980. augusztus
23-án pedig a Pécs–Csepel bajnokin
debütált az élvonalban. Az 1992. november 26-án rendezett Pécs–Vác
búcsúmeccsével együtt 166-szor bíráskodott a legmagasabb osztályban. Még NB II-es bíró volt, amikor
1978-ban, a 30. születésnapján partjelzett a PSV Eindhoven–Glasgow
Rangers mérkõzésen. Ez volt az elsõ külföldi küldése, de a java még
azután következett:

– Öt ország kivételével Európában mindenütt bíráskodtam.
Nehéz választani a sok élmény
közül, a BEK-ben például a
Dnyepr–Legia Varsó meccset vezettem, mûködtem a KEK-ben,.
az UEFA-kupából eszembe jut a
Leverkusen–Dukla Praha találkozó, én fújtam az Albánia–Spanyolország és a Portugália–Svájc
vb-selejtezõt, a Svájc–Svédország és az Izrael–Görögország
olimpiai selejtezõt, vezettem az
indiaiu Nehru-kupán, az izraeli

Maccabi Játékokon, bíráskodtam
Thaiföldön, Vietnamban, az
Egyesült Államokban és Brazíliában. Szép emlék az is, hogy partjeleztem a Benfica–Roma rangadón. A borozóm elõterében tartom az ereklyéket, jólesõ érzés
fog el, amikor felidézhetem a
szebbnél szebb utakat és mérkõzéseket. Büszke vagyok arra,
hogy az 1988/1989-es évadban Az
Év Játékvezetõjének választottak.
A rangos eredmények felsorolása után Huták Antal kitért a közelmúlt történéseire és a közeljövõ kihívásaira is:
– Õsszel eredményesen dolgozott a JB, amit az bizonyít leginkább, hogy csendesen, botrányok
nélkül zajlott a szezon. A mélyvízben helytálltak a fiatalok, és a jövõben is komoly szerepet adunk a
Talent-programon keresztül a feltörekvõ tehetségeknek. Török
Károly nagypályás búcsúmeccsét
megtekintette az összes országos
játékvezetõi ellenõr, mindannyiójuknak értékelniük kellett a látottakat. A Convention kívánalmainak eleget téve alakítottuk ki a topellenõri keretet. Úgy érzem, jó
úton járunk, amirõl nem szeretnénk letérni.

Fontosabb dátumok

Jubilánsok a megyében

2006. december 2.: I. megyei JB-kupa kispályás labdarúgó-torna, Levelek
 2006. december 9.: hagyományos megyei évadzáró,
Napkor
 2006. december 16-17.: országos játékvezetõi labdarúgó-torna, Békéscsaba
 2007. január-március: alapfokú játékvezetõi tanfolyam, Nyíregyháza
 2007. január 26-29.: országos téli edzõtábor, Dunavarsány
 2007. február: megyei továbbképzés, Nyíregyháza
 2007. március 17.: a tavaszi idény várható kezdete a
megyei bajnokságokban
 Október óta minden kedden 19 órától a nyíregyházi
Móra Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában fociedzés a megyei játékvezetõk számára.

A hagyományos decemberi bálban a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LSZ JB
díjazta a jubilánsokat. Jármi Tamás négy
évtizede tette le a játékvezetõi vizsgát!



10 év: Ésik Lajos, Fácska Ottó, Koi Balázs,
Szilágyi László, Szmolka Tamás.
15 év: Cserpák János, Éva István, Kozma János, L. Tóth Lajos.
20 év: Csonka József, Márta Gyula, Szilágyi
Miklós, Vámos György, Vámos Péter.
30 év: Tassy Tamás, Zahorán Sándor.
40 év: Jármi Tamás.
A megyei JB különdíjában részesül a játékvezetéstõl visszavonult Zahorán Sándor.

Az Év Játékvezetõje: Kiss László
A tények azt bizonyítják,
hogy a krisztusi korban lévõ
sporik a legalkalmasabbak
Az Év Játékvezetõje cím elnyerésére.
Tavaly a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Labdarúgó Szövetség JB elnöksége a 33 éves Kristán
Zoltánnak ítélte oda a kitüntetõ címet, ezúttal a hasonló korú, úgyszintén NB III-as Kiss Lászlót illeti
a rangos titulus. Vizsgázása után
villámgyorsan vette a lépcsõfokokat, mára rutinos bírónak számít a
Tisza-csoportban.
– Nagycserkeszi vagyok, az
odavalósi Benkõ Pali indíttatására
vizsgáztam le 1998-ban. Elõtte közel tíz évig csatárként játszottam
a község együttesében, a második
térdmûtét után viszont elérkezettnek láttam az idõt a búcsúra. A
sportágtól viszont semmiképpen
sem akartam elszakadni, ezért is
jött kapóra Benkõék példája –
idézte fel azt az idõszakot, amikor
rálépett a bírók rögös pályájára. –
Elég hamar megkaptam a lehetõséget a bemutatkozásra, a vizsga
után néhány hónappal a Kemecse–Biri meccs (20–0) volt az elsõ
megyei másodosztályú találkozóm. Egy évvel késõbb, 1999. 8. 8án debütáltam a megyei elsõ osztályban, ahol a Tarpa–Tuzsér találkozót vezethettem. Akkor Az
Év Utánpótlás-játékvezetõje lettem a megyében, a következõ esz-

tendõben pedig az NB III-ban is
bizonyíthattam,
elõször
az
Edelény–Bõcs mérkõzésen bírás-

kodtam. A földrajzi közelség miatt a legtöbbet Szlomoniczki Pistával, Jekõ Józsival, Ficze Pistával
és Kerezsi Tónival küldtek, tõlük
tanultam a legtöbbet – említette
Kiss László, aki a nagycserkeszi
önkormányzat alkalmazottja, képviselõ testületi tag, korántsem
mellesleg dinnyetermesztéssel is
foglalkozik. A gyümölcsnek tulajdonítja, hogy nem tudott utánpótlásként elõretörni, amikor lehetõsége lett volna tovább lépni, a
dinnyeszezon kellõs közepén válaszút elé került. Az a játékvezetõ,
aki a futball szeretete miatt vezet.
Az Év Játékvezetõje címmel pályafutása csúcsára ért.

Lengváry József-díj: Szíjjártó Zsolt
A Lengváry József által a feltörekvõ megyei tehetségek részére alapított díjat 2006-ban
Szíjjártó Zsolt kapta. A nyíregyházi fiatalember tizenévesként a
baktalórántházi, a sényõi és a
kertvárosi csapatban játszott,
ám az iskola után szögre akasztotta a csukát, és a játékvezetés
mellett döntött.
– Húsz éves voltam, amikor
elhatároztam: játékvezetõ leszek. Négy esztendeje vizsgáztam, idõközben gazdasági informatikusi végzettséget szereztem. Jelenleg is tanulok, a Nyír-

egyházi Fõiskola gazdálkodási szakára járok, esetenként pedig
az egyik szórakozóhelyen
pultosként
dolgozom. Meccs elõtti napon
odafigyelek, ha olyan a helyzet,
inkább lemondom a munkát a
játékvezetés kedvéért – állította
Szíjjártó Zsolt, aki õsszel a
Mándok–Anarcs bajnokin mutatkozott be a megyei másodosztályban.

A megye utánpótlás-játékvezetõje: Papp Ferenc
Papp Ferenc ismét díjat érdemelt ki. Két éve a Lengváry József által alapított elismerésben
részesült, ezúttal pedig a Tamás
Lajos nevével fémjelzett A megye utánpótlás-játékvezetõje kitüntetõ címet kapta meg.
A kálmánházi ifjúsági csapattal bajnoki címet szerzett, középpályásként tett sokat azért, hogy
elsõk legyenek a megyei másod-

osztályban. Ugyanabban a kategóriában az elsõ levezetett felnõtt
mérkõzése a Tiszalök–Apagy
párharc volt három esztendeje.
Idén tagja volt annak a keretnek,
akik az országos nõi meccseken
bíráskodtak. Az Egészségügyi
Fõiskola ügyvitel-szervezõi szakán végzett 27 éves játékvezetõ
szeretné még elõrébb lépni a
ranglétrán.

Katarban bíráskodtak
 Hagyományosan jó a kapcsolat a
katariakkal, ennek köszönhetõ,
hogy sûrûn tartanak igényt a FIFAkerettagok szolgálataira. Szeptembertõl novemberig a Kassai Viktor,
Erõs Gábor és a Bede Ferenc,
Szpisják Zsolt, valamint a Szabó
Zsolt, Tompos Zoltán duók tevékenykedtek az arab bajnokságában,
ahol Emerson, Carlos Tenorio,
Okocha, R. de Boer és Bak is játszik.

UEFA-kupa küldések

A népes hallgatóság itta az elôadó szavait

 November utolsó két napján két

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgójátékvezetõk edzõtábora, 2006 – Füzesgyarmat

UEFA-kupa csoportmeccset is magyar négyesek vezettek. Az isztambuli Besiktas–Bruges találkozót beugróként a Szabó Zsolt, Kispál Róbert, Hegyi Péter, Sápi Csaba
kvartett, a krakkói Wisla–Basel mérkõzést a Kassai Viktor, Erõs Gábor, Vámos Tibor, Török Károly
négyes hozta le kiváló színvonalon.

Gyászszünet
 November 17-én, életének 79.
évében elhunyt Puskás Ferenc,
minden idõk legnagyobb magyar

Erôs Gábor, Horatio Elizondo (a vb-döntô bírája), Kassai Viktor
és Rodolfo Otero (a vb-döntõ egyik asszisztense) Katarban

Kis hírek a nagypályákról
labdarúgója. Az ország minden
pályáján egyperces gyászszünettel adóztak az Aranycsapat legendás futballistájának emlékére.

Visszavonultak
 A labdarúgó élvonal 8. fordulójá-

ban Szarka Zoltán a Kaposvár–Diósgyõr, Megyebíró János a
Sopron–Zalaegerszeg mérkõzésen
vonult vissza a bíráskodástól, míg
az Újpest–Pápa Magyar Kupameccsen Varga László fejezte be
asszisztensi pályafutását.

Keleti rangadók
Domokos János fõtitkár köszöntôje közben Hajdó
Attila Szlomoniczki Istvánnak: – Szlomi, tiszta vizet
kellene önteni a pohárba!
Szlomi: – Elgondolkodtató...

Bulátkó Csaba és Tóth Miklós érzelemdús
duettje a felejthetetlen karaoke-esten

 A román és a moldáv szövetség
is magyar játékvezetõi hármasokat
kért egy-egy
rangadóra. A
Kassai Viktor, Székely
Ferenc, Nagy
Imre Attila trió a Dinamo–Rapid
(3–1) bukaresti presztízsmeccset
vezette, a Bede Ferenc, Székely
 Felsõfokon vizsgázott a VácREAC találkozón a játékvezetõi adó-vevõ készülék.

Sok jó bíró kis jacuzziban is elfér

A Hotel Gara tökéletesen alkalmas játékvezetôi edzôtáborok lebonyolítására

A nemzetközi mérkõzéseken és
néhány külföldi pontvadászatban
már alkalmazott headset az
UEFA ajándéka, az európai szövetség Kassai Viktornak és segí-

Bede Ferenc Kisinyovban

Ferenc, Tóth Vencel team pedig
a Sheriff Tiraspol–Zimbru Chisinau (0–0) derbit dirigálta õsszel.

Az UEFA ajándéka
tõinek, Erõs Gábornak és Vámos Tibornak küldte. A feltörekvõ FIFA-játékvezetõnek jelentést
kell írnia tapasztalatairól, hogy miként vált be a másfél millió forintot érõ kommunikációs készlet.

Ajler „Öcsi”
emlékére
Elment a megye talán legismertebb
játékvezetõje.
Ajler Józsi hosszas betegség
után hetvennégy éves korában hunyt el novemberben.
A labdarúgópályák egykori
sípmesterét gyászolják a
sportszeretõ emberek.
Öcsi – mert a baráti körben így szólította mindenki
– egymás követõen háromszor választották SzabolcsSzatmár-Bereg legjobb játékvezetõjének. Talán ha a fõvárosban lakik, többre vihette volna. Egyszer megjegyezte: szüleimet, barátaimat, Nyíregyházát nem
hagynám el semmi pénzért.
Büszke vagyok arra, hogy
több mérkõzésen mûködhettem vele. Sokat tanultam tõle. Legfõképpen azt: sose legyél részrehajló, legyen tekintélyed a pályán, tisztességgel fújd a sípot. Öcsi
ilyen volt. Volt egyszer egy
zseniális bíró. 74 évet adott
neki a Jóisten. Nyugodjék
békében!
Szabó Lajos

Régóta dédelgetett
vágyukat váltották valóra
december elsõ szombatján
a szabolcs-szatmár-beregi
labdarúgó-játékvezetõk.
Takács Attila ötletére és hatékony közremûködésével rendezték meg az 1. JB-kupát a leveleki
sportcsarnokban. Közel hetven
spori kergette a labdát, egyértelmûen pozitív volt a fogadtatása a
kezdeményezésnek. A gyõzelmet
a Profik szerezték meg pontveszteség nélkül. A Kiss Lajos által
vezetett csapat majdnem azonos
azzal az együttessel, amely a december 16-17-i békéscsabai tornán
képviseli a megyét.
A csapatvezetõk nagy elánnal
szervezték meg lelkes kis társulataikat. Ki-ki a maga módján
készült a tornára: Henzsely
László (jótékony homály fedi,
hogy miért Maffia a beceneve)
Leveleken avatta fel a 390 forintos dorkóját, ami már az elsõ
mérkõzésen góllövõcipõnek bizonyult.
Az ádáz versengés után különdíjakat is adtak át: a legjobb mezõnyjátékos Szabó II. István
(Profik), a legjobb kapus L. Tóth
Az 1. JB-kupa eredményei:
Profik–Bikák 2-1, Gladiátorok–Amatõrök 0–0, Profik–Baráti Kör 3–1, Bikák–Gladiátorok 0–2, Amatõrök–Baráti
Kör 1–2, Profik–Gladiátorok
2–0, Bikák–Baráti Kör 6–0,
Amatõrök–Profik 1–2, Baráti
Kör–Gladiátorok 4–4, Amatõrök–Bikák 0–1.
A végeredmény: 1. Profik
2. Bikák, 3. Gladiátorok, 4. Baráti Kör, 5. Amatõrök.

Síp után bárd
Szabó Lajos múltidézõ rovatában Brincken Tiborról emlékezett meg, akit sokan síppal a
kezében ismertek, a nyíregyházi piaccsarnokban viszont bárddal is lehet látni, hiszen hús-

Tompi – a becenév fogalom
bíróberkekben. Egy évtizede FIFA-asszisztensként ismerik Tompos Zoltánt, arra
már kevesebben emlékeznek, hogy 33 általa levezetett NB II-es mérkõzés áll
mögötte.

Henzsely László fejsérülése után: Oda a szépségem!...

Maffia 390 forintos dorkója
Lajos (Gladiátorok) lett, a gólkirályi titulus pedig Rajzinger Illést (Baráti Kör) illette. A hagyományteremtõ célzattal életre hívott torna olyannyira nagy hatással volt a résztvevõkre, hogy az
ígéretek szerint egy-két hónap
múlva Kisvárdán találkoznak újra – kibõvített létszámban. A közösségkovácsolásnak is remekül
bevált körmérkõzéses rendszerû
torna végeztével a leveleki asszonyok jóságának köszönhetõen ízletes babgulyást és káposztás
cvekedlit fogyasztott a népes társaság – természetesen a tájjellegû
étvágygerjesztõk sem hiányoztak
az asztalokról.

A Profik mindenkit legyôztek

boltban dolgozik az egykori
NB-s bíró.
– A játékvezetés a szenvedélyem volt. Imádtam a labdarúgást, szerettem egyedül lenni, e
kettõ a pálya közepén valósulhatott meg. Egyetlen síppal érhettem el a tökéletes magányt: senkihez sem tartoztam, mégis min-

A játékvezetõi pályafutása 19
évesen kezdõdött, akkor döbbent
rá végérvényesen: játékosként
nem õ váltja meg a magyar futballt. Elõször 1982 áprilisában a
Magyar
Pamut–Testvériség
BLSZ III-as meccsen lengetett,
másnap pedig õ fújta a sípot a
Gázmûvek–Ganz Villany serdülõ
II-es derbin. Angyalföldrõl 1986ban igazolt a BLSZ-hez, rá három
évre vezette elsõ NB III-as találkozóját. 1991-ben lett utánpótlásjátékvezetõ, és oly sikeres volt
számára az az esztendõ, hogy a
decemberi edzés elõtt a Népstadionban Nagy Miklós JT-elnök közölte vele a hírt: tagja lett az országos keretnek. Az NB II-nek
1995-ben a Sényõ–Eger (2–6) öszszecsapás után intett búcsút.
– Már 1994 végén felajánlotta
Nagy Miklós, hogy a következõ

A játékvezetésnek
köszönheti a családját
évtõl FIFA-asszisztens lehetek,
ám én bíztam a játékvezetõi elõrelépésemben. Amikor másodszor is válaszút elé állított, már
igent mondtam, így 1996-tól tagja lettem a nemzetközi keretnek
– idézte fel partjelzõi pályafutásának kezdetét Tompos Zoltán. –
Óriási szerencse, hogy Ring Jánossal együtt Vágner László aszszisztense lehettem. Laci tagja
volt a bõ Eb-keretnek, és emiatt a
bel- és a külföldi meccseken is
együtt kellett küldeni bennünket.
Az elsõ közös nemzetközi mecscsünk a Mönchengladbach–Feyenoord KEK-negyeddöntõ volt,
amit az Ajax–Panathinaikosz BLelõdöntõ követett. Rengeteg élményt szereztünk Európa nagy
stadionjaiban a Wembleytõl

mindhárom isztambuli arénáig.
Ott lehettem Laci búcsúmeccsén
is, a Real Madrid–Szpartak
Moszkva találkozón. Eddig több
mint 50 nemzetközi küldésem
volt, az NB I-ben pedig 200-nál
több mérkõzésen lengettem.
Tompi a mintapéldája annak,
aki ténylegesen a játékvezetésnek
köszönheti a családját.
– Japánban egy speciális világbajnokságon jártam, ott ismerkedtem meg Norikóval, aki a koreai-japán rendezésû vébé szervezõi csapatához tartozott. A találkozásból elõbb szerelem, majd
házasság lett, melynek két kisfiú
a gyümölcse. Jövõre töltöm be a
45 éves korhatárt, szeretném szépen lezárni a tartalmas pályafutásomat.

Zahorán spori és Kiss
Lajos higgadtan elemezték a mérkôzéseket

A szatmári Bikák marhára kihajtották magukat

denki fölé emelkedtem egy
meccsen. A bíró ugyanolyan tartozéka a pályának, mint a vonalazás, a gyep és a sarokzászló.
Mégis jóval több annál, hiszen érzõ lélek. Nekem rengeteget adott
a játékvezetés, nagyszerû dolog
visszaidézni azt a sok élményt,
amit adott nekem.

A Wembley 80 ezres poklában: Sztoicskov, Tompos, Vágner, Ring és Shearer

