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A muzikális hajlamú
Kormány László 
mozdulata azt sugallja:
Most lesz neked 
„ne mulass”!



A mikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke idestova négy
esztendôvel ezelôtt kinevezett a Játékveze-

tôi Bizottság élére, tisztában voltam azzal, hogy mi-
re vállalkozom. Tudtam, hogy mik a sürgôsen orvo-
solandó gondok, ugyanakkor pedig ki kellett jelölni
a hosszú távra szóló irányt. Sok fórumon emleget-
jük, hogy a mi megyénk mûködteti a legnagyobb
menynyiségû csapatot magában foglaló bajnoki
rendszert az országban, ehhez pedig nem pusztán
nagy mennyiségû játékvezetôi tagság szükséges,
hanem folytonos minôségi megújulásra van szük-
ség. A régi állományt megbecsülve, annak szemléle-
tét valamelyest megváltoztatva, erôteljesen fiatalít-
va arra törekedtünk, hogy kioltódjon a köztudatban
„a hazai pálya elônye” szókapcsolat. Arra kérjük a
kollégáinkat, hogy a mérkôzéseken mindkét félnek
egyenlô feltételeket biztosítsanak, ami természete-
sen nem sikerülhet teljes mértékben, de ezen az
úton járunk. 

Az országos trendet követve idôközben nem
pusztán az NB III-tól a megyei másodosztályig kel-
lett figyelnünk, a megyei harmad- és negyedosztály
játékvezetôi küldése és az ehhez kapcsolódó teen-
dôk is az irányításunk alá kerültek. A meg-
növekedett mérkôzésszámmal szaporodtak a tenni-
valóink, és bár akadtak feszültségek, ennek ellenére
kedvezô visszajelzést kaptunk a csapatoktól. A szer-
vezettség és a fegyelmezettség terén szembetûnô

változások következtek be. Az egységesítés elôsegí-
téséért edzôtábort szerveztünk az elmúlt két évben
a legalsóbb szinteken tevékenykedô játékvezetôk-
nek is, az ott tapasztaltakat igyekeznek hasznosíta-
ni a bajnokságban. Az elmúlt idôszakban tehát lét-
számban erôsödtünk, egységes sportfelszerelést
kaptak a bizottság tagjai. A megyei szövetség anya-
gi támogatását mindannyiszor olyan célokra fordí-
tottuk, ami elôsegítette a szakmai jelleg erôsítését.
Országos visszhangot váltott ki a négy esztendeje
életre keltett Piros Lap, idôszaki, önfenntartó kiad-
ványunkban színes formátumban adunk hírt a me-
gyei játékvezetôkrôl.

T ovábbra is az a célunk, hogy a tisztességgel
és alázattal tevékenykedô játékvezetôink
minél kisebb hibaszázalékkal „hozzák le” a

mérkôzéseket. Soha nem lehetünk elégedettek, for-
dulóról fordulóról önvizsgálatot kell tartanunk, és a
felmerülô problémákra igyekszünk megoldást talál-
ni. Azt tartják, hogy az a jó játékvezetô, aki észre-
vétlen marad a pályán. Mi mégis olyan játékvezetôi
bizottságot akarunk mûködtetni a jövôben, amit
igenis észrevesznek – észreveszik a tagság igyekeze-
tét. Közös ügyünk, hogy méltó partnerei legyünk a
megye labdarúgásának.

Hajdó Attila, az MLSZ JB elnökségi tagja, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LSZ JB elnöke

Soha nem lehetünk elégedettek Csakis szerénységgel és alázattal

Csáki László markáns tagjává vált az NB III-as keretnek, többek
között a Balkány-Ibrány megyei presztízsmeccset is Ô vezette

Miután 168 NB I-es és 
50 nemzetközi meccs után
Vágner László befejezte 
15 éves játékvezetôi 
pályafutását. 

1998. december 9-én a Real
Madrid stadionjában búcsúzott a
nemzetközi porondtól, 1999-ben
egy rövid ideig már betöltötte a
pozíciót, 2000-tôl 2006. áprilisáig
pedig a Fejér Megyei LSZ JB elnö-
keként tevékenykedett. Behatóan
ismeri  azt a megyei rendszert,
amelybôl összeáll a több mint
3000 játékvezetôt tömörítô hazai
szervezet. Egy éve ellenôrként tért
vissza az országos vérkeringésbe,
majd ô lett a futsal játékvezetôi bi-
zottság vezetôje. Márciusban pe-
dig kinevezték az MLSZ JB élére.

– Nem vágytam erre a posztra,
de mivel felkértek, elvállaltam a
megbízatást. Ha pedig így tet-
tem, szeretnék nagy odafigyelés-
sel megfelelni a komoly kihívás-
nak. Éveken át lekötött a Fejér
megyei futballközeg, amióta NB
I-es és NB II-es mérkôzésekre já-
rok, tágult a látóköröm, és sok te-
hetséggel találkozhattam. Kineve-
zésem után rohammunkában
megnéztük az élvonalra esélyes
NB II-es játékvezetôket, közülük
öten bemutatkozhattak az élvo-
nalban. A legmarkánsabb debütá-

lás Szabó Sándoré, de szép élvo-
nalbeli jövô várhat Török Károly-
ra, Mészáros Istvánra, Bognár
Tamásra és Szilasi Szabolcsra is.
Az utóbbi elnökségi határozat ér-
telmében a következô bajnokság-
tól Iványi Zoltán is tagja az NB I-
es keretnek. Két hónap alatt tíz új
asszisztens is bemutatkozott az el-
sô osztályban. Az utánpótlások
közül hét játékvezetô és két asz-
szisztens került az országos ke-
retbe. Azt szeretném, ha nagyobb
lenne az egészséges verseny a já-
tékvezetôk között, éppen ezért
szükség van a fluktuációra, a
folytonos megújulásra. Nem sze-
retem a lehajtott fejû játékvezetô-
ket! Arra kell törekedni, hogy mi-

nél kevesebb hibaszázalékkal tevé-
kenykedjenek, ezt pedig szerény-
séggel és alázattal lehet elérni. 

Vágner László az utolsó ma-
gyar, aki játékvezetôként volt
jelen labdarúgó-világbajnoksá-
gon, és az egyetlen, aki emellett
1992-ben a futsal vébén is kép-
viselte hazánkat. 1998-ban
Franciaországban olyan jeles
európai kollégákkal lehetett ott,
mint a francia Marc Batta, az
osztrák Günter Benkô, az olasz
Pierluigi Collina, a skót Hugh

Dallas, az angol Paul Durkin, a
lengyel Ryszard Wojcik, a spa-
nyol Garcia Aranda, a német
Bernd Heynemann, az orosz
Nyikolaj Levnyikov, a svájci
Urs Meier, a portugál Manuel
Melo Pereira, a dán Kim Mil-
ton Nielsen, a norvég Rune
Pedersen és a holland Mario
van der Ende. Ma is jól csengô
nevek...

Két világbajnokságon is vezetett

A Vágner László által vezetett MLSZ JB elnökségének tagjai

Huták Antal
alelnök, 

az ellenôrzési 
bizottság vezetôje

Puhl Sándor
külföldi referens,

a nemzetközi 
kapcsolatok felelôse

Piller Sándor
az oktatási és

utánpótlás 
bizottság vezetôje

Hamar László
területi referens
(nyugati régió)

Hajdó Attila
területi referens

(keleti régió)



Karnyújtásnyira volt az elsô
helytôl a szabolcs-szatmár-
beregi labdarúgó-játékveze-
tôk csapata a nyolcadik al-
kalommal megrendezett,
Dunán inneni megyék fut-
balljátékvezetôi számára ki-
írt teremlabdarúgó-tornán. 

Ezúttal Derecskén és Nyír-
adonyban bonyolították le a cso-
portmeccseket, utóbbi helyszínen
játszott a Kiss Lajos által vezetett
szabolcs-szatmár-beregi csapat.

A 25 perces találkozók nyitá-
nyán a hajrában szerzett góllal a há-
zigazda hajdú-bihariak nyertek, ek-
kor aligha lehetett sejteni, hogy a
vereség ellenére döntôt játszhatnak
Takácsék. Sôt,
amikor a pes-
tiek elleni fö-

lényes gyôzelmet követôen ikszel-
tek a hevesiekkel, méginkább csök-
kent a finálé esélye. A körbeverések
révén négyen csapat vég-
zett azonos pontszám-
mal, ezért ért sokat a

b o r s o d i a k k a l
szembeni meg-

gyôzô játék. A torna utolsó mérkô-
zésén nem született gól, a hatméte-
resekben 7-6-ra bizonyult jobbnak a
BLSZ gárdája. Így is szépen csillog
az ezüst, ráadásul Vitkai Elemér

kapta a legjobb
kapusnak járó
különdíjat.

Hatméteresekkel vesztettek    a döntôben a szabolcsiak
Nyíradonyi csoport: Hajdú-

Bihar-Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-0,
Heves-Pest 0-2, Hajdú-Bihar-Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 1-0, Szabolcs-
Szatmár-Bereg-Pest 5-2, Heves-
Borsod 1-0, Hajdú-Bihar-Pest 1-1,
Szabolcs-Szatmár-Bereg-Heves 2-
2, Pest-Borsod 3-1, Heves-Hajdú-
Bihar 2-0, Szabolcs-Szatmár-
Bereg-Borsod 4-0

A csoport végeredménye:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 pont
(11-5), 2. Pest 7 (8-7), 3. Heves 7 (5-
4), 4. Hajdú-Bihar 7 (3-3), 5. Bor-
sod 0.

Derecskei csoport: Békés-
Csongrád 3-1, Bács-Kiskun-Jász-
Nagykun-Szolnok 0-1, Budapesti
LSZ-Csongrád 5-0, Békés-Bács-

Kiskun 1-0, Szolnok-BLSZ 2-1,
Csongrád-Bács-Kiskun 1-2, Szol-
nok-Békés 0-2, Bács-Kiskun-
BLSZ 0-1, Csongrád-Szolnok 3-3,
BLSZ-Békés 1-0.

A csoport végeredménye:
1. BLSZ 9 (8-2), 2. Békés 9 (6-2), 3.
Jász-Nagykun 7, 4. Bács-Kiskun 3,
5. Csongrád 1.

Helyosztók. A 9. helyért:
Csongrád-Borsod 1-1, hatmétere-
sekkel nyertek a borsodiak. 

A 7. helyért: Bács-Kiskun-
Hajdú-Bihar 1-0

Az 5. helyért: Szolnok-Heves
2-3.

A 3. helyért: Békés-Pest 4-1
Döntô: BLSZ-Szabolcs-Szat-

már-Bereg 0-0, hatméteresekkel 7-6.

EREDMÉNYEK

A fotókat (e kivéte-

lével) készítette:

Ficze István

Idill a döntô elôtt: Vad II. István, Kiss
János, Nagy Csaba és Vitkai Elemér

Bronzpozícióban zártak a békésiek

Aki éppen arra járt, rákerülhetett a csoportképre

Népes hallgatóság: Hajdó Attila, Ortó Gyula, Németh Vilmos,
Zvolenszky László, Fábián Mihály, Horváth Gábor és Papp Csaba

Bearanyozódott a BLSZ hajdú-bihari hét végéje Egyszer kaptak ki a hevesiek, mégis ötödikek lettek Éppen csak lemaradtak az aranyról a szabolcsiak

Dorozsmai Lajos porzó torokkal 

A szabolcsiak kapitá-
nya, Kiss Lajos hara-
pós kedvében volt



A március elején zárult
alapfokú játékvezetôi tan-
folyamon 31-en vizsgáztak,
mely példázza, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei LSZ JB vezetôsége
egy jelentkezôkben bôvel-
kedô tanfolyamot bonyolí-
tott le. Közülük  már ôk 28-
an el is kezdték a mûkö-
dést a megyei harmad- és
negyedosztályban. 

A megyei harmad- és negye-
dosztály két játékvezetôi felelôse
Kiss Lajos és dr. Bendik Tamás,
a küldést utóbbi készíti ezen osz-
tályokban. A keretet tavasszal a
korábbi 75 fô és a 28 újonc játék-
vezetô alkotta. Hétvégente 43
mérkôzés küldését kellett meg-
szervezni a fehérgyarmati,
kisvárdai, mátészalkai, nyíregy-
házi és vásárosnaményi megye
hármas, illetve a fehérgyarmati
és nyíregyházi megye négyes cso-
portokban. A JB vezetése, amikor
a magasabb osztálybeli küldések
lehetôvé tették, illetve a nagyobb
téttel bíró M-III, IV-es mérkôzé-
seken a magasabb osztálybeli
mérkôzéseken mûködô (NB-III-
as kerettagtól a M-II-es keretta-
gig) játékvezetôket is elküldte M-
III, IV-es mérkôzésekre. Össze-

sen 110 felnôtt mérkôzést vezet-
tek magasabb kerettagságú játék-
vezetôk a M-III,IV tavaszi sze-
zonjában, ennek puszta számada-
ta is figyelemre méltó.

A JB vezetésének a M-III-as,
IV-es mérkôzéseket érintôen na-
gyon jó és napi jellegû a kapcso-
lata a területileg felelôs csoport-
vezetôkkel. A kisvárdai Balla Fe-
renc , a fehérgyarmati Kiss Bar-
nabás, a mátészalkai Máté József,

a vásárosnaményi Tóth József,
valamint a nyíregyházi Maródi
Gyula tevékenységükkel aktívan
segíti a munkát.

A JB vezetésének célja a M-III-
as, IV-es játékvezetôk szakmai
színvonalának emelése. Ezt azzal
is próbálja elôsegíteni, hogy elsô
alkalommal a füzesgyarmati já-
tékvezetôi edzôtáborba minden
megyebeli játékvezetô egyszerre,
egyidôben vehet részt. 

Zahorán Sándor saját elhatározásból fejezte be a játékvezetést

– Szép volt, jó volt, elég volt.
Egyrészt fáj a lábam, másrészt
pedig sok az a harminc év, amit
eltöltöttem a labdarúgásban – só-
hajtott egyet a géberjéni
Zahorán Sándor, aki 53 évesen
fejezte be. – A mátészalkai kör-
zetnél vizsgáztam le, majd nyolc
év múltán a megyéhez kerültem,

1984-ben vezettem az elsô megye
egyes meccset. Megadatott,
hogy öt évadban az NB III-ban
mûködjek, így eljutottam olyan
helyekre, mint például Karcag,
Edelény, vagy Miskolc, ezek
kedves emlékek. Sok bajnoki cí-
met befolyásoló meccset, osztá-
lyozót vezettem közmegelége-

désre. Próbálok csak a szépre
emlékezni, és külön köszönöm a
családnak a megértést, hiszen
1976 óta majdnem minden hét
végén távol voltam tôlük, bizto-
san szokatlan lesz, hogy ezután
többet látnak.

A Jánkmajtis-Nyírbéltek megyei elsô osztályú találko-
zón a hármas sípszó nem pusztán a mérkôzés és a
bajnokság végét jelentette, Zahorán Sándor játékve-
zetô is utoljára fújt bele a  sípba. Kereken három évti-
zedes pályafutás után saját elhatározásból intett bú-
csút a futballpályáknak.

Harminc év után búcsú a síptól

Hárman a szabolcs-szatmár-beregi megyei harmad- és negyedosztályból

Sitku István: „Miután 1983-
ban levizsgáztam, 4 évet bírás-
kodtam, aztán sportvezetô vol-
tam Vasmegyeren. Hosszú kiha-
gyás után 2005 tavaszán, 42 éve-
sen keztem újra a játékvezetést,
ami ma is sok örömet szerez szá-
momra. Szeretem megelôzni az
esetlegesen felmerülô problémá-
kat, ezért az igazoltatásoknál köz-
löm a játékosokkal az elvárásai-
mat, a kéréseimet, ez már több
kényes szituációnál jól jött. A leg-
emlékezetesebb a Szabolcsveres-
mart-Pátroha meccs számomra,
ami olyan hôfokú volt, hogy
egyik csapat sem tudta volna elvi-
selni a piros lapot, mégis sikerült
magam mellé állítani a feleket.”

Kis Attila: „Már 6 éves ko-
romtól fociztam, hamar belesze-
rettem a sportágba. Még nem töl-
töttem be a 17. életévemet, és más-

fél éve bíráskodom. Felnôtt mecs-
cset vezethettem a megyei har-
madosztályban,
ahol igyekeztem
e s e m é n y k ö -
zelben lenni, így
elfogadták az íté-
leteimet. Estén-
ként futni járok,
rendszeresen bú-
jom a szabálykönyvet. Sokat ta-
nulok szomszédomtól, az NB
III-as ellenôr Ficze Istvántól. A
nyíregyházi Zrínyi-gimnázium-
ban leszek harmadikos, osztály-
társaim azt mondják, hogy ôk
ezt semmi pénzért nem csinál-
nák. Én jól érzem magam ebben
a közegben, és szeretnék minél
hamarabb feljebb jutni.”

Papp István: „Barátaim, a
mátészalkai Tomori Péter és a
hozzám hasonlóan géberjéni
Szikora László biztatására tet-
tem le az év elején a játékvezetôi
vizsgát. Elôtte még ódzkodtam
tôle, de amint belekóstoltam,
megtetszett, és félév után jók a
tapasztalataim. Huszonöt éves
vagyok, elôtte Kocsordon,
Ököritófülpösön és Géberjénben
futballoztam. Vezetôbíróként a
Kántorjánosi-Nyírvasvári fel-
nôtt meccsen mutatkoztam be,
és partjeleztem a Szatmárcseke-
Jármi megyei másodosztályú
bajnokin, ami nekem nagy él-
ményt jelentett. Idôvel szeret-
ném magasabb osztályban is ki-
próbálni magam.”

Nyári tábor minden 
megyei játékvezetônek

A nyírtassi Bíró János
évek óta megbízható
munkát végez a megyei
harmadosztályban

Csendélet a magyar–lett futsalmérkôzés
elôtt, Bendik Gábor labdával a kezében

Elôtérben a hátország

A következô évadtól nem
találkozhatunk az NB III-as
meccsek játékvezetôi kö-
zött Bendik Gábor nevével,
amit ô bán a legkevésbé,
hiszen elérte célját, felju-
tott az országos keretbe. 

– Noha másfél éve vagyok után-
pótlás játékvezetô, mégis meglepe-

tésként ért a bejelentés. Nagyon
örültem a hírnek, és persze szeret-
ném megállni a helyem a maga-
sabb osztályban – közölte Bendik
Gábor, a Nyíregyházi Fôiskola
földrajz-környezetvédelem szakos
hallgatója.

Nyolc és fél éve vizsgázott le, 15
évesen elôször a Tiszadada–Tisza-
dob mérkôzésen partjelzett. Édes-

apja, József, valamint testvére, Ta-
más is játékvezetô, és elôfordult,
hogy a Magyar Kupa országos fô-
tábláján rendezett meccset a há-
rom Bendik vezette. Gábor öt éve
futsalbíró is, idén többek között ô
vezette a magyar–lett barátságos
meccset és a Szentes–Gödöllô baj-
noki elôdöntôt.

Belecsöppent az országos vérkeringésbe
A nyíregyházi Bendik Gábor 24 évesen vezethet NB II-es mérkôzéseket

TÉNYEK

ÉÉlleettkkoorraa:: 24 év.

A vizsgázás ideje: 1998. január.

Elsô játékvezetései:
BBuujj––BBaasshhaalloomm
(városkörzeti, 1998. aug. 20.),
TTiisszzaallöökk––VVaassmmeeggyyeerr
(megyei II. o., 2000. 4. 15.),
TTúúrrrriiccssee––NNaaggyykkáállllóó  
(megyei I. o., 2002. 05. 01.),
LLééttaavvéérrtteess––HHaajjddúúbböösszzöörrmméénnyy
(NB III, 2002. 09. 04.).

Kis Attila



A SZABOLCSIAK EREDMÉNYEI

Mozgalmas napokat éltek át az év
elején a szabolcs-szatmár-beregi lab-
darúgó-játékvezetôk, hiszen ezúttal
futballtudásukról adtak számot a fe-
hérgyarmati Szövetség-kupán és az
elsô alkalommal megrendezett duna-
újvárosi országos találkozón. A mó-
kamesteri érzékkel megáldott Ficze
István olyannyira az ominózus tor-
nák hatása alá került, hogy élményeit
nem rejtette véka alá:

„Fehérgyarmaton az ellenfelek
több játékosa – elôrehaladott koruk
miatt – a tornára ingyen utazott a
menetrend szerinti autóbuszjáraton.
Gyanús volt, hogy rettenetes rutin-
jukban bízva az erônlét fogalmát
nem is emlegették,
úgynevezett futó-
emberük nem
volt. A kivívott
bronzérem hamis-
kásan csillogott. A
legjobb játékos dí-
ját egy igazi szak-
avatott, jó nevek-
bôl álló zsüri ítélte
oda. Elnökünk kapta. Sokan kétel-
kedtek az ítélet jogosságában. Én
nem. Én a technikai tudás, a zseniali-
tás, az improvizatív képesség és az
erônlét olyan szintû elegyét láttam,

hogy ôszintén, tiszta szívbôl és elfo-
gultságtól mentesen én még a máso-
dik és a harmadik legjobbnak ítélt dí-
jat is az elnök úrnak adtam volna. A
döntés után a zsürit a VIP-szobába
hívták meg fogadásra, de oly módon,
hogy nem túl sötét botjukat és hozzá-

juk növô kutyái-
kat az elôtérben
kellett hagyniuk.
Furcsa volt, hogy
a hidegtálat is kéz-
rátétellel és hôkö-
vetôvel találták
meg.

A csapaton
Kiss Lajosnak,

Sóstóhegy Mourinhójának egyetlen
hét alatt újra alakítania kellett. Be-
tyáros arcára a banda újabb ráncokat
karcolt. Aztán elindultunk a Duna-
parti iparvárosba, az odaút fölöttébb

jól sikerült, remekül szolgálta a felké-
szülést és az összekovácsolódást.
Megbeszéltük, hogy sietünk, és kevés
helyen állunk meg. De a szirének
éneke mindig erôsebb volt, és a há-
rom Odüsszeusz rendre eltépte a kö-
teleket. A borsókúti pihenônél a két
beregi jóbarát már felvette a gömbö-
lyû talpú cipôt, és a pisai ferdetor-
nyot meghazudtoló kilengésbe kezd-
tek. Átaraszoltunk a Lágymányosi
hídon, és spricceltünk a 6-oson a cél
felé. Éktelen vajúdás és tolófájás
hangjai hasítottak a naplemente lus-
tán terülô csendjébe. A vizelési szü-
netért könyörgô testvérek egyre tor-
zuló hangját hallottam. Végül egy la-
kótelep mellett egy hóval fedett tisz-
tás közelében halálsikolyok közepette
álltam meg. Bekapcsolva az elakadás-
jelzôt, nem nagy, kb. két kilométeres
torlódást okoztunk az úton. Hôseink
annyi habot produkáltak, mely egy
erômû oltásához is túlzás lett volna,
majd diadalittasan, megkönnyebbül-
ve szálltak vissza a védett helyre,
mely mint anyaméh, a biztonságot és
az újabb táplálékfelvételt jelentette
számukra.

Másnap az elsô meccset elvesztet-
tük, miként Nyíradonyban. A szokás
hatalma. A piszoárban két nagydarab

CCssooppoorrttmméérrkkôôzzéésseekk::
Szabolcs-Szatmár-Bereg-BLSZ 0-2
- Hajdú-Bihar 1-0, gól: Nagy F.
- Tolna 1-0, gól: Takács J.
- Gyôr-Moson-Sopron 0-0

NNeeggyyeeddddöönnttôô::  - Somogy 3-0, gól:
Homonnai 2, Takács J.

EEllôôddöönnttôô::  - Pest 1-1, gól: Nagy F.,
hatméteresekkel: 2-3

AA  33..  hheellyyéérrtt::  - Csongrád 3-0, gól: Ta-
kács A. 2, Takács J.

VVééggeerreeddmméénnyy:: 1. Bács-Kiskun, 2.
Pest, 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Hajdú-Bihar megye 

Az MLSZ JB csapata 

Zala megye Bács-Kiskun megye Somogy megye Tolna megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nógrád megye 

Fejér megye Gyôr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye 

Körtánc a harmadik félidôben

Vas megye 

Csongrád megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Veszprém megye 

Zsüritagok vakvezetô kutyákkal
Felejthetetlen fehérgyarmati és dunaújvárosi labdarúgótornák 

sajátságos szemszögbôl

pasas beszélgetett: „Te, mi a frász van
a csapatunkkal? A múltkor tíz csapat
volt, tizedikek lettünk. Most húsz
együttes van, huszadikok leszünk. Va-
lami sikerélmény kellene nekik, ami át-
lendítené ôket a holtponton.” Megszó-
laltam: „A jövô héten rendezettek egy
hármas tornát!” Úgy felnyerítettek,
mint a lipicai ménes. Miközben nem
zárták el a biológiai csapot, fuldokoltak
a röhögéstôl.

Sajnos, ritka balszerencsével, a
büntetôpontról elvégzett rúgásokkal
maradtunk le a döntôrôl, miután az
ellenfél egy perccel a mérkôzés vége
elôtt egyenlített. A szabolcsi csapat a
bronzéremmel elévülhetetlen ered-
ményt ért el abban, hogy megyénk,
otthonunk neve szépen csillogott meg-
tépázott labdarúgásunk némileg faku-
ló egén.”

Tuti tipp: Totó a zsüriasztalnál

Terülj, terülj asztalkám!



Erôs Gábort nagy megtisztel-
tetés érte. Az esztergomi
FIFA-asszisztens egyedüli
magyarként ott lehetett az U
21 Európa-bajnokság portu-
gáliai döntôjében, ahol sike-
rült maradandót alkotnia.

– Tizenkét éve kezdtem a játékve-
zetést a dorogi körzetnél, majd 1995-
ben lettem a megyei keret tagja.
Négy esztendô múlva lettem után-
pótlás asszisztens, egy évre rá pedig
országos, NB II-es asszisztens, 2003-
ban pedig FIFA-asszisztens. Az elsô
nemzetközi torna, amin részt vet-
tem Litvániában volt, Ábrahám At-
tilával mûködtünk együtt. Két évvel
ezelôtt voltam az arab térség váloga-
tottjainak kiírt kuvaiti Gulf-kupán,
ahol Kassai Viktor, Urs Meier, Igor
Sramka és jómagam voltunk jelen
Európából. Itthon 94 NB-I es mérkô-
zésem volt, nyolcvan százalékban
Viktorral, aki nem csak jó kolléga,
hanem kitünô barát is! 

Erôs Gábor pályafutásából ki-
emelkedik a júniusi, portugáliai U
21 Eb-döntô, összesen négy találko-
zóra kapott megtisztelô küldést.

– Három csoportmérkôzésen
(holland-ukrán, portugál-német,
dán-ukrán) és egy elôdöntôn vet-

tem részt. A csoportmeccsek után a
14-bôl 6 játékvezetôt hazaküldtek.
Nagy meglepetésemre maradtam –
bár titkon reméltem –, mivel két
mérkôzés is az én ítéletemmel dôlt
el (les, nem les szituáció), amibôl gól
született. Az elôdöntôn két angol és
egy belga kollégával müködtem a
szerb-ukrán derbin. Mindenféle-
képpen sikernek könyvelem el,
hogy ott maradhattam az elôdön-
tôn, ráadásul én voltam az egyedüli
Kelet-Európából. Nagyon dolgozott
bennem a bizonyítási vágy, hiszen

így talán a magyar játékvezetésnek
is (ha kicsit is, de) jót tudok tenni
nemzetközi szinten. Fôleg azért is,
mert az elôdöntôt az egész UEFA-
elnökség látta! Rengeteg élményt
szereztem, és nagyon sokat tanul-
tam is. A szervezés egyszerûen
szenzációs és profi volt.

Mit hozhat a jövô Erôs Gábor
számára? Nos, ez nem pusztán raj-
ta múlik.

– Egy assziszten nagyban függ a
játékvezetôtôl is. Rajtam nem fog
múlni semmi, ezt megígérhetem.
Remélem még minél több esemény-
re eljutok, és szeretném, ha ez Kas-
sai Viktorral együtt lehetne. Mi ket-
ten szinte egymásra nézünk, és tud-
juk mit szeretne a másik, ami egy
mérkôzésen óriási segítség tud len-
ni. Azt, hogy idáig eljutottam, kö-
szönöm szépen mindenkinek, aki
segített és támogatott!

– Hová tûnt a tavaszi sze-
zonban?

A kálmánházi Szabó József
nevét hiába kereste bárki is az
utóbbi küldéseken, egyetlen for-
dulóban sem mûködött idén:  

– Alaposan
megjártam, mert
a szalagszakadá-
som nem gyógy-
ult kellôképpen.
Bevérzett, emiatt
vérömleny kelet-
kezett az izmok
között a bal lábamban. Továbbra
is be van dagadva, ám nem fáj,
még most sem tudom, hogy kell-e
mûteni. A játékvezetés híján ta-
vasszal több idôm volt Dávid fi-
am meccseire járni, aki Szergej
Pacaj tanítványa a Nyírsuli 1994-
es születésûek csapatában, amely-
lyel a harmadik helyen végeztek a
bajnokságban.    

– Miként éli meg, hogy busz-
sofôrként kikerült a „vezetôi
beosztásból”, és a jövôben up-
asszisztens lesz?

A nyíregyházi Homonai
Péter 2002 januárjában tette le
a játékvezetôi vizsgát, és 33 éve-
sen kapta meg a kiugrási lehetô-
séget:

– Ha nekem ju-
tott ez a megtisz-
telô feladat, ak-
kor annak igyek-
szek eleget tenni.
Örömmel fogad-
tam a hírt, úgy
érzem, képes le-
szek alkalmazkodni az új hely-
zethez. A bíráskodás szintén
nagy odafigyelést és felelôssé-
get igényel, mint a buszvezetés.
Utánpótlás-asszisztensként sze-
retnék még nagyobb sebességre
kapcsolni! 

– Miért tette le végleg a ka-
puskesztyût?

A záhonyi Czene Csaba ti-
zenkilenc év után tavaly hagyott
fel az aktív játékkal, ráadásul há-
rom évadon át párhuzamosan
volt kapus és játékvezetô.

– Egyre kevés-
bé tudtam össze-
egyeztetni a két
elfoglaltságot. Há-
rom éven át szom-
batonként vezet-
tem a meccset,
másnapra pedig ki
kellett pihennem magam, ha a
maximumot akartam nyújtani a
záhonyi csapat kapujában. Végül
meghúztam a határt, jobbnak lát-
tam letenni a kapuskesztyût. A
megyei másodosztályban elôször
a Tiszaszalka–Dombrád meccset
vezettem, most már csak a bírás-
kodásra összpontosítok.

Nem szalad, mert elszakadt a szalag
Három, személyre szabott kérdésre felelnek Kálmánházától Záhonyig

Megint állt a bál Napkoron

Papp Ferenc virágos kedvében
Kocsis Zsolt és Veres
János kéz a kézben

Szlomoniczki István mozdonyvezetôi szerepbenDr. Helmeczy László,
az MLSZ alelnöke

Nem gyenge: Erôs 
az U21-es EB-n!

A Piros Lap krónikása, 
Szabó Lajos kérte meg a
hetven esztendôs Palotai
Károlyt arra, hogy idézze fel
az általa vezetett 1978-as
argentín-brazil világbajnoki
elôdöntôt. (0–0)

– A huszonkét játékos úgy ron-
tott egymásnak, mintha másfél óra
alatt akarnák megtorolni mindazt,
amit ôseik az évszázadok során el-
követtek egymás ellen. Ha egyálta-
lán elkövették... A két dél-amerikai
óriás meccsén a sárga lapot hamar
megmutattam a három legszenve-
délyesebb labdarúgónak. Ami utána
következett, az döbbenetes: mérkô-
zés a javából! A lefújást követôen a
szurkolók ellepték a játékteret. Si-

került egérutat nyernem, és már ott
tátongott elôttem az alagút bejára-
ta, amikor két kisfiú ugrott elém.
Az egyikük Argentína, a másik
Brazília feliratú trikót viselt, lélek-
szakadva rohantak felém, és egy-
szerre kaptak a hátsó zsebükhöz.
Ezek most lelôlek? – villant át az
agyamon. Ehelyett a srácok elô-
kaptak egy-egy golyóstollat és vala-
mi gyûrött kis papírt. Egy autogra-

mot, szenyor Páltái... Ja?! Hát, ak-
kor nem is vezethettem olyan na-
gyon rosszul ezt a mérkôzést.

Így történt Palotai Károly
megpróbáltatása és „mennybe-
menetele” Rosario városának sta-
dionjában.

Hetvenéves a bírómogul PALOTAI KÁROLY

Születési hely, idô: Békéscsaba,
1935. szeptember 11.

Játékosként: olimpiai bajnok (1964),
magyar bajnok (1963), MNK-
gyôztes (1966, 1967), 171 élvonal-
beli meccsen 45 gólt szerzett.

Játékvezetôként: 215 mérkôzést
vezetett (1969-1984).

Nemzetközi mérkôzéseinek szá-
ma: 143 (1970-1984).

Kiemelkedô események: 3 világ-
bajnokság (1974, 1978, 1982), 2
olimpia (1972, 1976), BEK-dön-
tô (1978), KEK-döntô (1979),
UEFA-kupa döntô (1975), Szu-
perkupa-döntô (1978).


