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Vegytiszta fociszeretet
Huták Antal JB-alelnök feltalálói 
kvalitását 23 elfogadott szabadalma
bizonyítja.

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

Írta és szerkesztette: L. Tóth Lajos Lapmenedzser: Takács Attila Készült: Szabolcs nyomda, Nyíregyháza
Üzenet a szerkesztônek: lada@inform.hu, www.szabolcsfoci.hu

A záhonyi Czene
Csaba is rablóból
lett pandúr: a
kapuskesztyût
cserélte fel a
játékvezetôi sípra

Convention. Még csak ízlelgetjük a
szót. Az Európai Labdarúgó Szövetség ál-
tal meghirdetett Convention programnak
tizenegy ország lehet a részese – köztük
Magyarország. Ez óriási sportdiplomáciai
siker, hiszen komoly futballmúlttal ren-
delkezõ nemzetek nem kerültek bele az
elitbe. Az érintettek (hazánk képviseleté-
ben Vágner László és Piller Sándor) de-
cember elején Svájcban pontosították a
2012-ig rájuk váró feladatokat: milyen kö-
vetelményeknek kell megfelelniük ahhoz,
hogy az országok hozzájussanak a játék-
vezetõk képzéséhez szükséges anyagi tá-
mogatáshoz. A követelmények jelentõs ré-
sze ismert, szeptember óta az MLSZ JB
folyamatosan teremti meg a teljesítés fel-
tételrendszerét. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében is komoly feladat hárul az ille-
tékesekre: az instruktorra, a Talent-pro-
gram felelõsére, az ellenõrzési bizottság
vezetõjére, a toborzóra, és rajtuk keresz-
tül az egész tagságra. Becsben tartjuk
eredményeinket, okultunk az elmúlt idõ-
szak hibáiból, és minden idegszálunkkal
arra törekszünk, hogy 2007-ben visszaáll-
jon a megyebeli játékvezetõink presztízse.

Hajdó Attila
az MLSZ JB elnökségi tagja, 

az Sz.-Sz.-B. megyei LSZ JB elnöke

Convention:
új távlatok
nyílnak

Füzesgyarmati 
edzôtábor 

4. oldal

Kis hírek a
nagypályákról

5. oldal

I. JB-kupa, Levelek: 
Maffia 390
forintos dorkója 

6. oldal

Vitkai Elemér kecses akciókö-
vetése a Tiszalök–Tiszavasvári
presztízsmeccsen 



Rendkívül vadregényes Hu-
ták Antal civil élete, vala-
mint játékvezetõi pályafutá-
sa, no és ellenõrként is kü-
lönleges a históriája. 

Jelenleg õ az MLSZ JB alelnöke,
az ellenõrzési bizottság vezetõje, a
küldõ bizottságon belül az élvonal-
beli mérkõzések felelõse, országos
ellenõr, és nem utolsósorban a
BLSZ JB elnöke. Mindazonáltal ve-
gyészmérnöki diplomával családi
vállalkozást üzemeltet, feltalálói
kvalitását 23 elfogadott szabadalma
bizonyítja. Játékvezetõként dúskál-
hatott a fontos megbízatásokban.
Egyetemistaként látta azt az inspi-
ráló újsághirdetést, amiután An-
gyalföldön 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. no-
vember 26-án rendezett Pécs–Vác
búcsúmeccsével együtt 166-szor bí-
ráskodott a legmagasabb osztály-
ban. Még NB II-es bíró volt, amikor
1978-ban, a 30. születésnapján part-
jelzett a PSV Eindhoven–Glasgow
Rangers mérkõzésen. Ez volt az el-
sõ külföldi küldése, de a java még
azután következett:

– Öt ország kivételével Euró-
pában mindenütt bíráskodtam.
Nehéz választani a sok élmény
közül, a BEK-ben például a
Dnyepr–Legia Varsó meccset ve-
zettem, mûködtem a KEK-ben,.
az UEFA-kupából eszembe jut a
Leverkusen–Dukla Praha talál-
kozó, én fújtam az Albánia–Spa-
nyolország és a Portugália–Svájc
vb-selejtezõt, a Svájc–Svédor-
szág és az Izrael–Görögország
olimpiai selejtezõt, vezettem az
indiaiu Nehru-kupán, az izraeli

Maccabi Játékokon, bíráskodtam
Thaiföldön, Vietnamban, az
Egyesült Államokban és Brazíliá-
ban. Szép emlék az is, hogy part-
jeleztem a Benfica–Roma rang-
adón. A borozóm elõterében tar-
tom az ereklyéket, jólesõ érzés
fog el, amikor felidézhetem a
szebbnél szebb utakat és mérkõ-
zéseket. Büszke vagyok arra,
hogy az 1988/1989-es évadban Az
Év Játékvezetõjének választottak.

A rangos eredmények felsorolá-
sa után Huták Antal kitért a közel-
múlt történéseire és a közeljövõ ki-
hívásaira is:

– Õsszel eredményesen dolgo-
zott a JB, amit az bizonyít legin-
kább, hogy csendesen, botrányok
nélkül zajlott a szezon. A mélyvíz-
ben helytálltak a fiatalok, és a jövõ-
ben is komoly szerepet adunk a
Talent-programon keresztül a fel-
törekvõ tehetségeknek. Török
Károly nagypályás búcsúmeccsét
megtekintette az összes országos
játékvezetõi ellenõr, mindanny-
iójuknak értékelniük kellett a látot-
takat. A Convention kívánalmai-
nak eleget téve alakítottuk ki a top-
ellenõri keretet. Úgy érzem, jó
úton járunk, amirõl nem szeret-
nénk letérni.

Vegytiszta fociszeretet Az Év Játékvezetõje: Kiss László
A tények azt bizonyítják,
hogy a krisztusi korban lévõ
sporik a legalkalmasabbak
Az Év Játékvezetõje cím el-
nyerésére. 

Tavaly a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Labdarúgó Szövet-
ség JB elnöksége a 33 éves Kristán
Zoltánnak ítélte oda a kitüntetõ cí-
met, ezúttal a hasonló korú, úgy-
szintén NB III-as Kiss Lászlót illeti
a rangos titulus. Vizsgázása után
villámgyorsan vette a lépcsõfoko-
kat, mára rutinos bírónak számít a
Tisza-csoportban.

– Nagycserkeszi vagyok, az
odavalósi Benkõ Pali indíttatására
vizsgáztam le 1998-ban. Elõtte kö-
zel tíz évig csatárként játszottam
a község együttesében, a második
térdmûtét után viszont elérkezett-
nek 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 lehetõ-
séget a bemutatkozásra, a vizsga
után néhány hónappal a Keme-
cse–Biri meccs (20–0) volt az elsõ
megyei másodosztályú találko-
zóm. Egy évvel késõbb, 1999. 8. 8-
án debütáltam a megyei elsõ osz-
tályban, ahol a Tarpa–Tuzsér ta-
lálkozót vezethettem. Akkor Az
Év Utánpótlás-játékvezetõje let-
tem a megyében, a következõ esz-

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

kodtam. A földrajzi közelség mi-
att a legtöbbet Szlomoniczki Pis-
tával, Jekõ Józsival, Ficze Pistával
és Kerezsi Tónival küldtek, tõlük
tanultam a legtöbbet – említette
Kiss László, aki a nagycserkeszi
önkormányzat alkalmazottja, kép-
viselõ testületi tag, korántsem
mellesleg dinnyetermesztéssel is
foglalkozik. A gyümölcsnek tulaj-
donítja, hogy nem tudott utánpót-
lásként elõretörni, amikor lehetõ-
sége lett volna tovább lépni, a
dinnyeszezon kellõs közepén vá-
laszút elé került. Az a játékvezetõ,
aki a futball szeretete miatt vezet.
Az Év Játékvezetõje címmel pá-
lyafutása csúcsára ért.

Papp Ferenc ismét díjat érde-
melt ki. Két éve a Lengváry Jó-
zsef által alapított elismerésben
részesült, ezúttal pedig a Tamás
Lajos nevével fémjelzett A me-
gye utánpótlás-játékvezetõje ki-
tüntetõ címet kapta meg. 

A kálmánházi ifjúsági csapat-
tal bajnoki címet szerzett, közép-
pályásként tett sokat azért, hogy
elsõk legyenek a megyei másod-

osztályban. Ugyanabban a kate-
góriában 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 sza-
kán végzett 27 éves játékvezetõ
szeretné még elõrébb lépni a
ranglétrán.

A megye utánpótlás-játékvezetõje: Papp Ferenc

Lengváry József-díj: Szíjjártó Zsolt
A Lengváry József által a fel-

törekvõ megyei tehetségek ré-
szére alapított díjat 2006-ban
Szíjjártó Zsolt kapta. A nyíregy-
házi fiatalember tizenévesként a
baktalórántházi, a sényõi és a
kertvárosi csapatban játszott,
ám az iskola után szögre akasz-
totta a csukát, és a játékvezetés
mellett döntött.

– Húsz éves voltam, amikor
elhatároztam: játékvezetõ le-
szek. Négy esztendeje vizsgáz-
tam, idõközben gazdasági infor-
matikusi végzettséget szerez-
tem. Jelenleg is tanulok, a Nyír-

egyházi Fõis-
kola gazdál-
kodási szaká-
ra járok, ese-
tenként pedig
az egyik szó-
rakozóhelyen
p u l to s k é n t

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 mu-
tatkozott be a megyei másod-
osztályban.Jubilánsok a megyében

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 Já-
nos, 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 játékve-

zetéstõl visszavonult Zahorán Sándor.

Fontosabb dátumok
2006. december 2.: I. megyei JB-kupa kispályás lab-

darúgó-torna, Levelek
2006. december 9.: hagyományos megyei évadzáró,

Napkor
2006. december 16-17.: országos játékvezetõi labda-

rúgó-torna, Békéscsaba
2007. január-március: alapfokú játékvezetõi tanfo-

lyam, Nyíregyháza
2007. január 26-29.: országos téli edzõtábor, Duna-

varsány
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 foci-
edzés a megyei játékvezetõk számára.



UEFA-kupa küldések
November utolsó két napján két

UEFA-kupa csoportmeccset is ma-
gyar négyesek vezettek. Az isztam-
buli Besiktas–Bruges találkozót be-
ugróként a Szabó Zsolt, Kispál Ró-
bert, Hegyi Péter, Sápi Csaba
kvartett, a krakkói Wisla–Basel mér-
kõzést a Kassai Viktor, Erõs Gá-
bor, Vámos Tibor, Török Károly
négyes hozta le kiváló színvonalon.

Gyászszünet 
November 17-én, életének 79.

évében elhunyt Puskás Ferenc,
minden idõk legnagyobb magyar

labdarúgója. Az ország minden
pályáján egyperces gyászszünet-
tel adóztak az Aranycsapat legen-
dás futballistájának emlékére.

Visszavonultak
A labdarúgó élvonal 8. fordulójá-

ban Szarka Zoltán a Kapos-
vár–Diósgyõr, Megyebíró János a
Sopron–Zalaegerszeg mérkõzésen
vonult vissza a bíráskodástól, míg
az Újpest–Pápa Magyar Kupa-
meccsen Varga László fejezte be
asszisztensi pályafutását.

Kis hírek a nagypályákról

Keleti rangadók
A román és a moldáv szövetség

is magyar játékvezetõi hármasokat
kért egy-egy
rangadóra. A
Kassai Vik-
tor, Székely
Ferenc, Nagy

Imre Attila trió a Dinamo–Rapid
(3–1) bukaresti presztízsmeccset
vezette, a Bede Ferenc, Székely

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

Bede Ferenc Kisinyovban

Felsõfokon vizsgázott a Vác-
REAC találkozón a játékveze-
tõi adó-vevõ készülék. 

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

tõinek, Erõs Gábornak és Vá-
mos Tibornak küldte. A feltörek-
võ FIFA-játékvezetõnek jelentést
kell írnia tapasztalatairól, hogy mi-
ként vált be a másfél millió forin-
tot érõ kommunikációs készlet.

Az UEFA ajándéka

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó-
játékvezetõk edzõtábora, 2006 – Füzesgyarmat

A népes hallgatóság itta az elôadó szavait

Sok jó bíró kis jacuzziban is elfér 
A Hotel Gara tökéletesen alkalmas játék-
vezetôi edzôtáborok lebonyolítására

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

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

Ajler „Öcsi” 
emlékére

Elment a megye talán leg-
ismertebb játékvezetõje.
Ajler Józsi hosszas betegség
után hetvennégy éves korá-
ban hunyt el novemberben.
A labdarúgópályák egykori
sípmesterét gyászolják a
sportszeretõ emberek.

Öcsi – mert a baráti kör-
ben így szólította mindenki
– egymás követõen három-
szor választották Szabolcs-
Szatmár-Bereg legjobb játék-
vezetõjének. Talán ha a fõ-
városban lakik, többre vihet-
te volna. Egyszer megje-
gyezte: szüleimet, barátai-
mat, Nyíregyházát nem
hagynám el semmi pénzért.

Büszke vagyok arra, hogy
több mérkõzésen mûködhet-
tem vele. Sokat tanultam tõ-
le. Legfõképpen azt: sose le-
gyél részrehajló, legyen te-
kintélyed a pályán, tisztes-
séggel fújd a sípot. Öcsi
ilyen volt. Volt egyszer egy
zseniális bíró. 74 évet adott
neki a Jóisten. Nyugodjék
békében!

Szabó Lajos

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

Katarban bíráskodtak
Hagyományosan jó a kapcsolat a

katariakkal, ennek köszönhetõ,
hogy sûrûn tartanak igényt a FIFA-
kerettagok szolgálataira. Szeptem-
bertõl novemberig a Kassai Viktor,
Erõs Gábor és a Bede Ferenc,
Szpisják Zsolt, valamint a Szabó
Zsolt, Tompos Zoltán duók tevé-
kenykedtek az arab bajnokságában,
ahol Emerson, Carlos Tenorio,
Okocha, R. de Boer és Bak is játszik.



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

Tompi – a becenév fogalom
bíróberkekben. Egy évtize-
de FIFA-asszisztensként is-
merik Tompos Zoltánt, arra
már kevesebben emlékez-
nek, hogy 33 általa leveze-
tett NB II-es mérkõzés áll
mögötte. 

A játékvezetõi pályafutása 19
évesen kezdõdött, akkor döbbent
rá végérvényesen: játékosként
nem õ váltja meg a magyar fut-
ballt. 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 1986-
ban igazolt a BLSZ-hez, rá három
évre vezette elsõ NB III-as talál-
kozóját. 1991-ben lett utánpótlás-
játékvezetõ, és oly sikeres volt
számára az az esztendõ, hogy a
decemberi edzés elõtt a Népstadi-
onban Nagy Miklós JT-elnök kö-
zölte vele a hírt: tagja lett az or-
szágos keretnek. Az NB II-nek
1995-ben a Sényõ–Eger (2–6) ösz-
szecsapás után intett búcsút.

– Már 1994 végén felajánlotta
Nagy Miklós, hogy a következõ

évtõl FIFA-asszisztens lehetek,
ám én bíztam a játékvezetõi elõ-
relépésemben. Amikor másod-
szor is válaszút elé állított, már
igent mondtam, így 1996-tól tag-
ja lettem a nemzetközi keretnek
– idézte fel partjelzõi pályafutá-
sának kezdetét Tompos Zoltán. –
Óriási szerencse, hogy Ring Já-
nossal együtt Vágner László asz-
szisztense 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 mecs-
csünk a Mönchengladbach–Fe-
yenoord KEK-negyeddöntõ volt,
amit az Ajax–Panathinaikosz BL-
elõdöntõ követett. Rengeteg él-
ményt 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 világ-
bajnokságon jártam, ott ismer-
kedtem meg Norikóval, aki a ko-
reai-japán rendezésû vébé szerve-
zõi csapatához tartozott. A talál-
kozásból elõbb szerelem, majd
házasság lett, melynek két kisfiú
a gyümölcse. Jövõre töltöm be a
45 éves korhatárt, szeretném szé-
pen lezárni a tartalmas pályafu-
tásomat.

A játékvezetésnek 
köszönheti a családját

Régóta dédelgetett 
vágyukat váltották valóra
december elsõ szombatján
a szabolcs-szatmár-beregi
labdarúgó-játékvezetõk. 

Takács Attila ötletére és haté-
kony közremûködésével rendez-
ték meg az 1. JB-kupát a leveleki
sportcsarnokban. Közel hetven
spori kergette a labdát, egyértel-
mûen pozitív volt a fogadtatása a
kezdeményezésnek. A gyõzelmet
a Profik szerezték meg pontvesz-
teség nélkül. A Kiss Lajos által
vezetett csapat majdnem azonos
azzal az együttessel, amely a de-
cember 16-17-i békéscsabai tornán
képviseli a megyét.

A csapatvezetõk nagy elánnal
szervezték meg lelkes kis társu-
lataikat. Ki-ki a maga módján
készült a tornára: Henzsely
László (jótékony homály fedi,
hogy miért Maffia a beceneve)
Leveleken avatta fel a 390 forin-
tos dorkóját, ami már az elsõ
mérkõzésen góllövõcipõnek bi-
zonyult. 

Az ádáz versengés után külön-
díjakat is adtak át: a legjobb me-
zõnyjátékos Szabó II. István
(Profik), a legjobb kapus L. Tóth

Lajos (Gladiátorok) lett, a gólki-
rályi titulus pedig Rajzinger Il-
lést (Baráti Kör) illette. A hagyo-
mányteremtõ célzattal életre hí-
vott torna olyannyira nagy hatás-
sal volt a résztvevõkre, hogy az
ígéretek szerint egy-két hónap
múlva Kisvárdán találkoznak új-
ra – kibõvített létszámban. A kö-
zösségkovácsolásnak is remekül
bevált körmérkõzéses rendszerû
torna végeztével a leveleki asszo-
nyok jóságának köszönhetõen íz-
letes babgulyást és káposztás
cvekedlit fogyasztott a népes tár-
saság – természetesen a tájjellegû
étvágygerjesztõk sem hiányoztak
az asztalokról.

Síp után bárd
Szabó Lajos múltidézõ rova-

tában Brincken Tiborról emlé-
kezett meg, akit sokan síppal a
kezében ismertek, a nyíregyhá-
zi piaccsarnokban viszont bárd-
dal is lehet látni, hiszen hús-

boltban dolgozik az egykori
NB-s bíró.

– A játékvezetés a szenvedé-
lyem volt. Imádtam a labdarú-
gást, szerettem egyedül lenni, e
kettõ a pálya közepén valósulha-
tott meg. Egyetlen síppal érhet-
tem el a tökéletes magányt: sen-
kihez sem tartoztam, mégis min-

denki fölé emelkedtem egy
meccsen. A bíró ugyanolyan tar-
tozéka a pályának, mint a vona-
lazás, a gyep és a sarokzászló.
Mégis jóval több annál, hiszen ér-
zõ lélek. Nekem rengeteget adott
a játékvezetés, nagyszerû dolog
visszaidézni azt a sok élményt,
amit adott nekem.

Maffia 390 forintos dorkója

Az 1. JB-kupa eredményei:

Profik–Bikák 2-1, Gladiáto-
rok–Amatõrök 0–0, Profik–Ba-
ráti Kör 3–1, Bikák–Gladiá-
torok 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, Amatõ-
rök–Bikák 0–1.

A végeredmény: 1. Profik
2. Bikák, 3. Gladiátorok, 4. Ba-
ráti Kör, 5. Amatõrök.

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

Zahorán spori és Kiss
Lajos higgadtan ele-
mezték a mérkôzéseket

A Profik mindenkit legyôztek
A szatmári Bikák marhá-
ra kihajtották magukat


