
A leveleki Takács János 
októberben debütált az élvo-
nalban, méltán lett az Év Já-
tékvezetője 2008-ban Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében./3.

Újra szabolcsi játékvezető az NB I-benÖt év után
Egyedülálló évet pro-

dukáltak a magyar játék-
vezetők: Kassai Viktor 
Erős Gáborral és Vámos 
Tiborral az olimpia, Török 
Károly a futsal-vb, Mészá-
ros István a beach soccer 
világbajnokság döntőjében 
bíráskodhatott. Az ibrányi 
FIFA-asszisztensünk, dr. 
Kulcsár Judit a francia-
országi U 19-es Eb-fi nálé 
aktív részese lehetett, az 
elmúlt napokban pedig a 
chilei U 20-as vébén asz-
szisztált Gaál Gyöngyinek.

Régi álom vált valóra: 
öt év után újra szabolcs-
szatmár-beregi játékveze-
tő mutatkozhatott be az 
élvonalban. 2003 novem-
berében a Sopron–Újpest 
meccset vezettem, októ-
berben a Debrecen–REAC 
találkozón fújhatta a sípot 
Takács János. Remélem, 
hosszú és eredményes utat 
tesz meg a stafétabottal.

Hajdó Attila 
az MLSZ JB elnökségi 

tagja, megyei elnök

A csúcson hagyta abba: 

vb-döntőt vezethetett

Megnyugtatja 

a méhek zsongása
9. oldal 5. oldal
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Kassai Viktor a magyar 

labdarúgó-játékvezetés 

jelenkori zászlóshajójaként 

közlekedik a nemzet-

közi vizeken. Jó széllel 

menetrendszerűen halad, 

ráadásul a közeledő cél is 

látszik: a 2010-es, dél-af-

rikai rendezésű világbaj-

nokság. 

Idén az osztrák-svájci közös 
kontinensviadalon is szerepet 
kapott, tartalék-játékvezető-
ként ismerkedhetett behatób-
ban az elitkörrel. Erős Gábor 
és Vámos Tibor assziszten-
sekkel ott lehetett a pekingi 
olimpián, ahol augusztus 23-
án megkoronázhatták telje-

sítményüket: ők vezették az 
Argentina–Nigéria fi nálét. 

– Különleges élmény volt 
az olimpia, hiszen egyrészt 
oda eljutni sem mindenna-
pos, a döntőben közreműköd-
ni pedig végképp exkluzív 
lehetőség. Természetesen ezt 
tekintem pályafutásom ed-
digi csúcspontjának. Jó érzés 
volt összenézni kollégáimmal 
Pekingben, hogy lám, idáig is 
sikerült eljutnunk. Ez ugyan-
is abszolút csapatmunka, 
hiszen egy játékvezetőnek 

komoly segítséget nyújtanak 
az asszisztensek a döntések 
meghozatalánál. 

A világbajnokságra való kiju-
tásért összesen harmincnyolcan 
maradtak versenyben, a szűkí-
tésnél nagy egyéniségek kerül-
tek ki a kalapból. 

– Az európai bírók keret-
szűkítése után tizennégyen 
maradtunk. A következő rostá-
lás 2010 februárjában lesz, egy-
előre bizonytalan, hogy nyolc 
vagy tíz játékvezető képviseli 
a földrészt Dél-Afrikában. 

Kassai Viktor a magagagaggggyaryararyaryaryaryyy  

labblaa dardarrúgóúgóúgógó-játékté vezveze etéés s
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Kassai Viktorék viktóriája: 

olimpiai döntő és Bajnokok Ligája
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Miközben halomba hullottak 

a sárguló levelek, lázban 

égett a szabolcsi nagyköz-

ség, Levelek. A háromezer 

lelkes település lelkes 

futballjátékvezetője, Takács 

János 2008. október 2-án 

valósította meg álmát, az 

esős szombaton vezette első 

élvonalbeli mérkőzését. 

A 10. fordulóban megrende-
zett Debrecen–REAC találko-
zón – túlzás nélkül állítható – 
többen szurkoltak neki, mint a 
vendégcsapatnak. Családtagok 
és játékvezető kollégák szorítot-
tak élte a Loki-lelátón, ahonnan 
sok gólt (6–2-es Loki-győzelem) 
és eredményes debütálást lát-
hattak. Az NB I-es keret leg-
újabb tagjának a nyíregyházi 
L. Tóth Lajos és a békéscsabai 
Medovarszki János asszisztens-
ként, a nyíregyházi Bendik 
Gábor tartalék-játékvezetőként 
segített. A harmadik félidő 
helyszíne már a szabolcsi me-
gyeszékhely volt, ahol zárt kör-
ben nyíltak meg a meghívottak, 
a tipikus éjféli étek, a babgulyás 
elfogyasztása közben változatos 
sztorikkal múlatták az időt, a 

mulatást a bálra tartogatták. Az 
ősz további részében másodszor 
is vezethetett a legmagasabb 
osztályban, a Diósgyőr–Szom-
bathelyi Haladás derbi (1–0) 
dirigálását kapta feladatként. 
Nem szokványos, hogy 36 esz-
tendős korában mutatkozhat be 
bárki az elitben.

– Talán éppen abból ková-
csolhatok erényt, hogy tizen-
négy éves játékosmúlt áll mö-
göttem, tehát ismerem a másik 
oldalt. Tudom, hogy egy-egy 
ítéletnél milyen reakció várha-
tó, igyekszem tisztában lenni a 

labdarúgó lelkivilágával – emlí-
tette Takács János, aki futbal-
listaként lakóhelye NB III-as 
csapatában szerepelt. Amikor 
leszállóágban volt az együttes, 
váltott, 1998-ban tette le a játék-
vezetői vizsgát. Idestova 2005 
tavasza óta tagja az országos 
keretnek. A feladat adott: minél 
markánsabb kell megszilárdíta-
ni a pozícióját a az élvonalban.
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MMikkM özbözben e halallha ombombomba ha ha ullullottottak 

aa a ssa árggulóulóóuló le le velelek,k,e  lálá lázbaban

ééégégett aa sa sszzzababolcsi nagna yköz-

Takács János harminchat évesen 

lépett be az élvonal szűk kapuján

Magyarok a kezdőkörben Pekingben 

Kézfogás után kifogástalan 
élmény 

2008 Játékvezetője Szabolcs-Szatmár-Beregben

A Diósgyőr–Haladás találkozón 
már túlesett a tűzkeresztségen

Szabolcsi trió a Debrecen–
REAC bajnokin

Kijevben került a BL vér-
keringésébe tavaly, és azóta 
már rutint szerzett az elitben 
a 33 esztendős Kassai Viktor. 
Dinamo Kijev–Manchester 
United, Slavia Praha–Sevilla, 
Villarreal–Celtic, Werder 
Bremen–Panathinaikosz... 

november 25-én pedig 
Fiorentina–Lyon. Lapzár-
takor vezette a meccset a 
magyar topbíró Firenzé-
ben, ahol egy-kettőre 1–2 
lett a végeredmény. Mind 
az öt meccsen ott lehetett 
vele Vámos Tibor, három-

szor Erős Gábor, kétszer 
Szpisják Zsolt asszisztált a 
csapatmunka sikeréhez.

Ötös a Bajnokok Ligájában

EEEEEEEE őőőőőő GGGáGáGáGáGáGáGGááGááábbbbbbbbbbbb kkkkkkkkkkétééttéé

2008. december 6.: megyei játékvezetői bál, Napkor

2008. december 13-14.: országos játékvezetői torna, Gyöngyös

A közeljövő programja
2009. január 4.: az alapfokú tanfolyam 

kezdete, Nyíregyháza

2009. február: frissítő kurzus 

(később pontosítandó időpontban 

és kijelölendő helyszínen)

2009. március 8.: megyeszerte a 

tavaszi szezon kezdete 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonatkozású időpontok
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Sinka Zoltán átadja a helyét 
a fiatalabbaknak az NB 
III-ban. A Tisza-csoporttól 
a Nyíregyháza Spartacus 
II–Nyírmada bajnokin búcsú-
zott el, a megyében viszont 
tovább folytatja a tartalmas 
pályafutását.

– Idestova 1993. február else-
jén tette le a játékvezetői vizsgát. 
Fiatalabb koromban aktívan fut-
balloztam. Az elkerülhetetlen ki-
sebb sérülések miatt sajnos abba 
kellett hagynom, de mivel nem 
akartam végképp elszakadni a 
labdarúgástól, úgy döntöttem, 
megpróbálom a játékvezetést 
– kezdte összegző visszaemlé-
kezését.  

– Az első két évemet az ál-
talam nagyra becsült és tisztelt 
Fehér Sanyi bácsi irányítása 
alatt töltöttem. A nyíregyházi 
városkörzetben szereztem meg 
az alapokat, amit később kama-
toztattam. A közel 16 éves labda-
rúgó játékvezetői pályafutásom 
alatt több mint 12 évig NB III-as 
játékvezető voltam. Ezen évek 
alatt sok tapasztalatot szereztem 
és élményekkel gazdagodtam. 
Azt nagyon sajnálom, hogy 
utánpótlás játékvezetőként az 
utánpótlás országos vezetőjével 

egy apró nézeteltérésbe kevered-
tem, emiatt meghiúsult a felju-
tás lehetősége. 

– Számomra az egyik legna-
gyobb élmény volt a Diósgyőr-
Újpest juniormérkőzés vezetése. 
A 90-es évek végén az NB I-es 
meccsek előtt rendezték, és a 
DVTK-stadionban a végére már 
telt ház lett, és a borsodiak az 
utolsó percben szerzett góllal 
nyertek. Hátborzongató volt az 
ünneplés. Ugyanakkor a játékve-
zető számára a működése során 
vannak kellemetlen élmények is. 
Volt részem  autós üldözésben, 
előfordult, hogy rendőri kíséret-
tel tudtuk csak elhagyni a léte-
sítményt, sajnálatos módon arra 
is volt példa, hogy egy szurkoló 
a mérkőzés közben lelte halálát 
a nézőtéren.

Noha az NB III-as játékveze-
tést abbahagytam, de még pár 
évig szeretnék a megyei osztá-
lyokban részt venni a mérkőzé-
seken.

– Közel azonos évben kezdtem 
méhészkedni, mint játékvezető-
ként működni. A méhészkedés 
nagyon jó kikapcsolódást jelent 
számomra. Ellentétben a futball-
pályával, a méhek körül csend és 
nyugalom van, csak a méhek halk 
zsongását hallani. A méhészke-
dést legalább annyira szeretem, 
mint a játékvezetést. Méhészked-
ni a feleségemmel és a családom-
mal szoktam, de a futballpályára 
őket soha nem vittem magammal. 
Azt hiszem, ez mindenki számára 
érthető, hiszen néha olyan szavak 
is elhangzanak, aminek a család 
nem biztos, hogy örülne.
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Sinka Zoltán át á adjd a aa a heh lyélyéyétt t 
a faaaa iatttalaala bbabb knananaak ak az Nz NB 

A teltházas diósgyőri stadiontól 
a méhek nyugtató, halk zsongásáig

Dr. Jekő József, Éva István, Sinka Zoltán és Benkő Róbert a 
Nyíregyháza Spartacus II–Nyírmada találkozón

A feltörekvő tehetségek 

közül 2008-ban a 23. évét 

november 8-án betöltő 

nyíregyházi Szilágyi Norbert 

lett a Lengváry Józsefról elne-

vezett díj birtokosa. 

A játékvezetői vizsgát 2006 
februárjában tette le, azóta már 
vezetett megyei másodosztályú 
felnőtt meccset (tavaly ősszel a 
Nyírcsaholy–Tyukod találko-
zón debütált) és asszisztensként 
bemutatkozott a megyei első 
osztályban.

– Nagyon szeretem és élve-
zem a játékvezetést, örülök, 
hogy néhány évvel ezelőtt 
elkezdtem bíráskodni. Ma-

gam elé azt 
tűztem ki 
tavalyelőtt, 
hogy a ben-
nem rejlő le-
hetőségnek 
megfelelően 
a legtöbbet 

szeretném elérni. Bizonyítani 
akarok magamnak és azok-
nak, akik bíznak bennem és 
megadják számomra a lehe-
tőséget. 

Úgy gondolom, a rosszul 
sikerült mérkőzések is hasz-
nosak, tanulni szeretnék hibá-
imból. Szeretnék majdan a leg-
magasabb szinten, elismerésre 
méltó módon működni.
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Minden meccs motiválja
Lengváry József-díj: Szilágyi Norbert

Tamás Lajos-díj: Hadházi László
Nagy boldogság érte Hadházi 

Lászlót: felesége szeptem-

ber 10-én kislánynak adott 

életet. S hogy az év is jól 

végződjön: őt illeti a megye 

legjobb utánpótlás-játék-

vezetőjének kiírt Tamás 

Lajos-díj. 

Idén ünnepelte a 30. születés-
napját. A Nyíregyházi Főiskola 
földrajz tanári szakán végzett 
Hadházi László Debrecenben 
él feleségével és kislányával. 
Egy kereskedelmi cég területi 
képviselőjeként dolgozik. 

– A labdarúgás már gyer-
mekkoromban is nagyon ér-
dekelt. A játékvezetői vizsgát 
2001 februárjában tettem le. 
Először a megyei másodosz-
tályban kezdhettem el a mű-

ködést, mert 
akkoriban a 
városkörzeti 
bajnokságot 
még külön 
működte t -
ték – idézte 
fel a kez-
detet. – A 2003-2004-es sze-
zonban kerültem az NB III-as 
asszisztensi keretbe. Innentől 
kezdve számos megyei első 
és másodosztályú mérkőzést 
vezettem. A 2005-ös őszi sze-
zonban sikerült az NB III–as 
játékvezetői keretbe is bekerül-
nöm. Ekkor vezettem le máig 
egyetlen meccsemet ebben az 
osztályban, egy Létavértes-
Miskolc találkozót.

A 2006-os szezonban lehe-
tőséget kaptam arra, hogy én 

lehettem a megye utánpótlás 
asszisztense, de a feljutás 
sajnos nem sikerült. Azóta is 
folyamatosan számítanak a 
munkámra asszisztensként az 
NB III-as mérkőzéseken. Idén 
szeptemberben ismét óriási 
lehetőséget kaptam az elnök-
ségtől, amikor bekerültem az 
országos játékvezetői bizott-
ság által koordinált Talent-
programba. Hatalmas kihívást 
jelent ez számomra, melynek 
nagyon szeretnék megfelelni. 
Tudom, hogy mind fi zikailag, 
mind szakmailag a legtöbbet 
kell kiadnom magamból, de 
ha ez sikerül, akkor teljesül-
het egyik legnagyobb álmom: 
az országos asszisztensi keret 
tagjaként szeretnék NB II-es 
mérkőzésen bemutatkozni.

TaT más Lajos-díd j: Haddháh zi LLásászlzlóó
Nagy boldogsogságá értee Hadházi ködést, mert ehehettettemm a megygye utánpótóttlááláslásásláss

Kislányát babusgatja, álmait dédelgeti  
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A napkori bálban huszonkettő jubiláló szabolcs-
szatmár-beregi játékvezető kapott emléktárgyat. 

10 éves játékvezetői tevékenységéért: Bendik 
Gábor, Kiss László, Kocsis Zsolt, Kozics László, 
Kristán Zoltán, Maleskovits Rudolf, Osztolykán Zol-
tán, Pokoraczki Tibor, Takács János, Tóth Miklós. 

15: Bendik Tamás dr., Bíró János, Gáthi Pál, Rabóczki 
Zoltán, Sinka Zoltán. 20: Balogh József. 25: Aranyos 
Tibor, Németh Tibor, Sitku István, Vámos Péter. 30: 

Jekő József dr., Kertész Árpád. 
Különdíjasok: Ruszkovics József, Fürjes János, 

Szikora László, Kriser István, Benkő Róbert, Papp 
Ferenc, Sándor Csaba, Tordai Miklós, Vitkai Elemér, 
Kulcsár Judit dr. 

5

Jubilánsok és különdíjasok

Karban tartás
Ficze Istvánnak elenged-

hetetlenül fontos Kulcsár 
Judit. Az NB III-as ellenőr 
a nagykállói edzőtábort 
használta ki arra, hogy ér-
zékeltesse: a világjáró FIFA-
asszisztens ápolja a megyei 
kapcsolatait. Az ibrányi 
hölgy november végén Chi-
lébe utazott Gaál Gyöngyi 
játékvezetővel, ahol a lapzár-
takor is tartó U 20-as női vb-n 
képviselték Magyarországot.
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Már-már legendába illő sztori 
kering a köztudatban. A szár-
mazási hely nem Szabolcs 
megye, a szereplők kilétét 
jótékony homály fedi. 

A fontos mérkőzés eredmé-
nyének alakulásában az előzetes 
egyeztetések nyomán komoly 
szerepet kapott a játékvezető. 
Annak rendje és módja szerint 
be is fújt egy tizenegyest. A 
végrehajtónak be kellett rúgnia 
(mármint a labdát a hálóba), 
különben... Biztos, ami a biztos, 
a spori, viccesnek tűnő módon, 
ámde nagyon is komolyan így 
szólt a kapusnak: – Ha ki meri 
védeni, kiállítom!  

S mit ad az ég, a játékos 
miután hanyag eleganciával ne-
kifutott a labdának, azt a kapu 
mellé küldte. A védőcsapat be-
avatatlan tagja örömében a leve-
gőbe csapott:

– Még az Isten is velünk 
van!

Nem jött zavarba az időköz-
ben a vészforgatókönyvet író 
sípmester:

– Akkor maguk eggyel többen 
vannak. Legalábbis mostanáig! – 
csattant fel, és azzal a lendülettel 
villant a piros, a létszámhátrány-
ba került együttesnek ettől kezd-
ve esélye sem volt.

MárMáMM -mámmáárr lr lrr egegeegegeeeeeegeendándándándáándn bbabba ba ba ba ba illillilllliiii ő ső ső ssztozttooz ri ri
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Isteni sugallat

Amikor az elnökségi tagok egyhangúlag döntenek

A budapesti összevont, országos NB III-as napon a Tisza-csoport tagjai közös ülésre is vállalkoztak  

Jogi eset, 
ha a kótaji 
fanatikus 
Szabolcsi 
doktor 
humorral 
gyógyít

piroslap

JogJJoJJJJJJJJJ
hhhahahahaha hhhhah
ffanfanannf nfannan
SSSzSzaSzazzzaaSzaz
ddododdodd
hhuhhuhuhuhuhhhu
ggygyógyógyógyógygy

Kis Attila az NB III-as játék-

vezetői keret legfiatalabb 

tagja. Jövő nyáron lesz húsz 

éves. Vajon mit tesz azért, 

hogy a rutinos, minden háj-

jal megkent játékosokkal is 

elfogadtassa magát?   

– Eddig 4 NB III-as felnőtt 
mérkőzést vezettem. Eleinte a 
meccs kezdetétől a fegyelmezés 
terén a kártyákra fektettem a 
hangsúlyt. Néha ez a fajta mód-
szer még mindíg visszaköszön, 

de mentorom és az ellenőrök 
útmutatásait követve egyre töb-
bet próbálok kommunikálni a 
játékosokkal, ezáltal megfékezve 
indulataikat. Igyekszem a mérkő-
zésen jól helyezkedni, hogy minél 

közelebb legyek az események-
hez, ezzel kevesebb ,,támadási 
felületet” hagyni magamon egy-
egy vitatható döntés után. Még 
sok rutinra, tapasztalatra van 
szükségem, hogy tekintélyem le-
gyen a pályán, akár kártyák nél-
kül is! Megpróbálom megfogadni 
az idősebb, a rutinosabb játékve-
zetők tanácsait. Kezdek rájönni, 
sokkal nehezebb, de jobb érzés 
egy játékost – persze szabályos 
keretek között – a pályán tartani, 
mint kiállítani...
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Kis Attila az NB III-a- s játék-

vezv etői kkeree t legfiatalalaalabb bb

közelebb b leglegleglegyek az eseméeményen k-
hez, eezzez l kl kl kl kevesebb ,,támadási 

Egy Kis-bíró tekintélyes törekvése

dedee mentortorom éss aaaz ellellenőrök
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Érdekes körülmények között 

kezdődött a megyei első osz-

tályú labdarúgó-bajnokság. A 

2. fordulóban a Tiszavasvári–

Nyírbátor mérkőzésen cserét 

kért a játékvezető. 

– A 20. perc környékén mind-
két lábam a talpamnál kezdve 
elkezdett zsiborogni – idézte 
fel a történteket Kozics Lász-

ló. – Úgy éreztem, itt valami 
gáz van, mert ilyet még soha 
nem tapasztaltam. A zsibbadás 
elindult felfelé, és deréktól le-

felé nem éreztem a lábaimat, 
nem akartak engedelmeskedni, 
nem tudtam járni. Ekkor kinéz-
tem Rajzinger Illésre, az egyes 
számú assszisztensre, és mu-
tattam neki, készüljön, mert be 

kell ugrania. Alig vártam, hogy 
elhagyja a labda a játékteret, 
megállítottam a játékot, és mu-
tattam: kész, vége, nem megy 
tovább. Jöttek segítettek, lekí-
sértek, bevonszoltam magam az 
öltözőbe. Jött egy rohamkocsi, 
feltettek a hordágyra és már 
vittek is. Ahogy betettek a men-
tőbe, megtapsoltak a nézők, job-
bulást kívántak. A vizsgálatok 
eredménye negatív volt. Azóta 
jól vagyok, vigyázok nagyon 
magamra, óvatosan kell bánni a 
gerincsérvvel...
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Nyártól keddenként Nyíregy-

házán szervezett keretek 

között edzhetnek a játékve-

zetők a Tiszavasvári úton. A 

tréningeket Nagy Gábor, az 

ellenőri keret tagja vezeti:  

– Az edzések tapasztalatai 
eléggé vegyesek. Örvendetes, 
hogy kialakult egy mag, akik 
szinte minden héten megje-
lentek.Ők azok, akiknek mind 
a mozgásukon, mind a fi zikai 

teljesítményükön 
látszik a fejlődés. 
Ehhez még heten-
te egy-két napot 
hozzá is edzenek. 
Ha viszont a játék-
vezetői bikzottság 
létszámát veszem 
alapul, még a nem 

Nyíregyházán élőket leszámítva 
is, akkor nagyon nagy a hiány-
érzetem. Hiszen ezek a közös 
mozgások abban is segítenének, 
hogy aki néhányszor megjelenik, 
az, ha nem akar kötött formában 
edzeni, a minták alapján fel tudja 
építeni magának a mérkőzésekre 
való felkészülést. 
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Arcvonalak a szabolcsi labdarúgó szövetségből

Tordai Miklós 36 éves koráig 

Tiszakanyáron futballozott, 

majd 2005 elején tette le a 

játékvezetői vizsgát. 

– Sajnos, elég későn lettem 
bíró, de amit azóta elértem, 
arra büszke vagyok. Idén ta-
vasszal a Nyírbátor–Csenger 
meccsen mutatkoztam be a 
megyei első osztályban, ahol 
ősszel további három bajnokin 
fújhatam a sípot. Civilben a GE 

Hungary Zrt. 
k i s v á r d a i 
g y á r á b a n 
dolgozom ve-
gyész-tech-
n ikusként . 
A jövőben 
i g ye k s z e m 
megfe le ln i 

az elvárásoknak, és törekedve 
a maximumra, szeretnék helyt 
állni a megyei első osztályú ke-
retben.

A játékvezető-
barát Kanda 
Ferencet 
nehezen 
lehet kihozni 
a sodrából, 
akkurátus 
könyveléssel 
múlatja az 
időt 

Tordai Miklós 363636 63636 36 36 36 36 66366 3663636663636 36 3666336333666 éveéveéveévévéveéveéveéveéveeéveééveéveéveéveéveévevevvé evv s ks ks ksss ks ks ks kkkkks kkks ks kkkkkkkkkkkks kks ks kkkkss ks ks kkkkkkkkkoráoráoráoráoráoráorororáoráoráoráoráoráráororáráráoráráráoráráoráááror ig ig igigig ig ig ig ig ig igig gigig gigggigiggggg

TisTisTisTisTisTisTissssiTisiiiiiii zakzakzakzakzakzakakkzazazazazaazazazazaaazazazazazazazaazzaz aanyanyanyanyanyanyanyyyyyaa yya yyaa ároároároáároároároároároároárororororoároároáá oá n fn fn fn fn fn fn fnn fn fn fn fn fnn ffn ffff fffutbutbutbutbututbutbutbutbutbutbutbutbutbutbuutbutbtbtbutuu butu allallalallallallalllllllaallllla llllozoozoozoozoozoooozoozoozozzozoozoozozozoozoozooozoooozzzz tttttt,tt,tt,tt,tt,tt,tt,t,t,ttttt,ttt,ttt,tt,ttttt,tttttt,ttttttttt,t,tttt  

ununununununununnununununuununununununuunuunuuungggggarggggarggarggggggggargarrrgarggggggg y Zy ZZy ZZZZy ZZZy ZZZZZy ZZy ZZy Z ZZrtrt.ttrt.rtrtttrtttrtrt
i ssssi ssi sssssi s v áv á rvvvv áv á rv á rv áávvvv áv ávv áv ávvvvvvvvvvvvv d a id addddd a idd ad aadd add ad ad add aaaaaaaaa  

Vegytiszta törekvés: megfelelni az elvárásoknak

g yg yyg yg yg yg yyyg yg yg yg yyg yg yyyyyyyyyy
dodododododododdddodddodddoddodododdooododdooododdddddddddddddddddddddddd
gyggyggygygggggggggggggggggggggygggyggyggggyggygggggggy
nnnnnn innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
A A AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA
ii ggi gi
memmmmmm

lll ááá áá áá áá áá áá ááá áááá á kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkk ééé

HHHHuHHuHHHuHuHHHuHuuHHHuHuHHuHHuHuHHHHHuHHHuHHHHHHHHHHHHH
kkkkkk ikkk ikkkk ikk ikkkkkkkkkkkkkkk ikkk ikkkkkkkk i



piroslap8

Ú
J

O
N

C
O

K

piroslap 9

VB
-D

Ö
N

TŐ
K

A bíráskodást tizenöt éve 

kezdő Mészáros István 

vezette a FIFA Beach Soccer 

World Cup, azaz a nemzetközi 

szövetség égisze alatt futó 

világbajnokság Brazília-Olasz-

ország döntőjét. 

 Az NB I-ben 2006. április 
8-án, 37. születésnapja előtt egy 
nappal Diósgyőrben debütált. 
Azon a nyáron  Arany Tamás 
elhívta a hazai strandfutball 
Grand Prix-sorozat városligeti 
rendezvényére. 

– Fantasztikus miliőbe csöp-
pentem: étel, ital, nők, jó han-

gulat... Majd megkérdezték, 
lenne-e kedvem vezetni strand-
meccseket, és én rögtön igent 
mondtam – nyilatkozta a Nép-
szabadságnak.  

Mészi 2007-ben már európai, 
később dél-afrikai vb-selejtező-

ket vezetett, a múlt őszi, Rio 
de Janeiró-i vb-n pedig időmé-
rőként a fi nálén is szerepet ka-
pott. Idén Marseille-ban négy 
mérkőzés jutott neki a döntő 
előtt, a fi náléval megkoronázta 
a teljesítményét.

A beach soccer másik ma-
gyar FIFA-játékvezetője, 
Herbály Péter idén elődöntőt 
vezetett a vb-selejtezők európai, 
benidormi állomásán, döntőt 
fújt a winterthuri viadalon és 
a lignanói kvalifi káción, és az 
Európai Beach Soccer Liga 
szuperdöntőjének fi náléjában is 
fújhatta a sípot.
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Berobbant a strandfoci-játék-
vezetők elitjébe

A  gyöngyösi Magyaror-

szág–Írország barátságos 

futsalmérkőzésen búcsúzott 

már-már utolérhetetlenül 

tartalmas pályafutásától 

Török Károly.

Karrierjét a világbajnoki 
döntő levezetésével koronázta 
meg. A brazíliai vébé után a 
www.futsal-hungary.hu oldalán 
részletes élménybeszámolót 
tartott, ebből szemezgetünk: 

„Amikor 1995-ben Vágner 
Lacival lementem a lőrinci 
sportcsarnokba, és elkezdtem 
vezetni a futsal mérkőzéseket 
(nem vezetni, inkább közelről 
nézni, mert a Laci rendezte 
az eseményeket, én inkább is-
merkedtem a közeggel), nem 
gondoltam volna, hogy valaha 
vb-döntőt fogok vezetni. A cél 
persze az volt, hogy egy bra-
zil-spanyol döntőt vezessek, de 

akkor ez csak egy nagyon szép 
álomnak tűnt. De a nagyokkal 
(Vágner, Hornyák, Herbály, 
Szabó J.) 3 év alatt levezetett 
több mint 2000 mérkőzés meg-
tanított az alázatra, a tiszteletre 
és a koncentrálásra. Persze, ala-
pok nélkül nem megy, de végül 
is megtaláltam a helyes utat, és 
végül a végeredmény engem 
igazol.

Amikor Brazíliában az elő-
döntök játékvezetőinek kihir-
detése után együtt mentem fel 
a nagyfőnökkel a liften, és rám 
kacsintott, ez döntőt jelentett – 

akkor az olyan érzés volt, amit 
leírni nem lehet. Fantasztikus 
érzés volt hallani a nevem a 
döntő mérkőzés levezetésének 
kihirdetésekor. 

A döntőről és arról a napról 
nem tudok mit írni, mert az 
olyan élmény volt, amit nem 
lehet szavakba foglalni. Ami kü-
lön öröm számomra, hogy ez a 
nagy nap úgy telt el, hogy a nap 
végén, büszkén nézhettem a tü-
körbe, és pörgethettem vissza a 
legnehezebb és legcsodálatosabb 
harminc napomat. Három Eb-
döntő, négy BL-döntő, egy vb-
elődöntő, valamint az a 105 nem-
zetközi és több mint 200 NB I-es 
mérkőzés után méltón lehetek 
büszke arra, hogy egy vb-dön-
tővel koronáztam meg pályafu-
tásom. Egy barátom azt írta – 
azon kevesek közé tartozol, aki 
valóban elmondhatja: Karcsi, te 
a csúcson hagytad abba.” 
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A  gyöngyösi Magyayaror-

szág–Írorország barátsááágosggogo  

akkor az z olyolyolyolyan érzés vololt, t, amit
leírnini ne n m lllehet. Fantasztikus

Vb-döntőn koronázott futsalkirály

Török Károly vitte el a pálmát     

Takács Zoltán: – Mérlegre 
téve azokat az impulzusokat, 

melyek az 
egy esztendő 
során értek, 
a mérleg ser-
penyője egy-
értelműen a 
pozitív oldal 
felé billen. 

Hét végéről hét végére rengeteg 
tapasztalatot szereztem, meg-
próbáltam a lehető legkevesebb 
hibával ellátni a feladataimat, 
ami véleményem szerint töb-
bé-kevésbé sikerült. A jövőben 
akár az élet más területein, a 
játékvezetésben is rengeteget 
kell és szeretnék is fejlődni, ru-
tint szerezni. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy mind fi zikálisan, 
mind mentálisan naprakész le-
gyek, ennek az útnak azonban 
még messze nem járok a végén, 
de szeretném elérni. Jelen pilla-
natban az a legfontosabb, hogy 
a lehető legnagyobb odaadással 
és alázattal járjam a futballpá-
lyákat, szerintem ezt másképp 
nem is érdemes csinálni.

Bernáth Richárd: – Ilyen vi-
szonylag kevés idő alatt nekem 
is van véleményem, ami ugyan-
úgy szubjektív, mint bárki másé. 
A játékvezetői kollegalitásról 
csak jókat tudok mondani (pl.: 
nagykállói edzőtábor, hétfői 

kiértékelések). Úgy gondolom, 
hogy ez a bizottság közösség-
ként jól működik. Néhányukkal 
baráti viszont is kialakítottam. 
A tétmérkőzések játékvezetői 
hozzáállása és alázata sokszor 
meghaladja a játékosok hozzá-
állásának komolyságát a:megyei 
harmad- és negyedosztályban. 
Az atrocitásokról pedig any-
nyit: megvetem és mélyen 
elítélem az olyan viselkedést, 
amely nem futballpályára való. 
Összeségében elmondhatom: 
eddigi pályafutásom alatt sokat 
tanulhattam azoktól a játékve-
zetőktől, akik már régóta – szó 
szerint – a pályán vannak. 

Fogarasi Zoltán: – Amilyen 
váratlanul csöppentem bele a 
játékvezetés vi  lágába a fo ci-
edzőskö dés mellett, annyira 
megszerettem ezt a pályát! Vol-
tak nehézségek az első év alatt, 
de mivel elég hamar bedobtak 
a mély vízbe (felnőtt mérkőzé-
sek vezetése), ezért ezeket a 

nehezebb akadályokat kisebb-
nagyobb sikerrel képes voltam 
l eküzden i , 
ami újabb 
önbizalmat 
adhat a kö-
vetkező évre 
is. A mérkő-
zések folya-
mán megpró-
báltam mindig a játékos fejével 
gondolkodni, így sokszor meg 
tudtam előzni komolynak tűnő 
konfl iktushelyzeteket is. Ter-
mészetesen nagyon sokat kell 
még fejlődnöm minden téren, 
de az ellenőrzések folyamán a 
negatívumok mellett sok-sok 
pozitívumot is láttak a mun-
kámban, ami további erőt és 
lelkesedést adhat a komolyabb 
megmérettetésekhez, hiszen 
szeretnék minél előbb maga-
sabb osztályban is működni! 

Karakó Ferenc: – Össze-
gezve a január óta szerzett 
tapasztalataimat, kijelenthe-
tem, hogy egy olyasmi nyert 
teret az életemben, amire 
mindig is vágytam. Szeren-
csésnek mondhatom magam, 
mivel elég hamar komolyabb 
feladatok elé állítottak. Nem 
feledkezve meg arról, hogy 
még nagyon az út elején járok, 
töretlen lelkesedéssel várom 
az újabb kihívásokat. 

Takács Zoltán: –– Mérlegre 
téve aazokzokkatat az azzaz az az impulzulzuusokat, , 
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A márciusban 
vizsgázott 

Sípos Ádám a Rakamaz–
Nyírpazony meccsen 

vezetett először a megyei 
másodosztályban
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Szokatlan látványt nyújtot-

tak a nyíregyházi gyepsző-

nyegen felsorakozók az U 

19-es Eb-selejtezőn. Először 

a Magyarország–San Marino 

mérkőzésen dörzsölhették 

a szemüket mindazok, akik 

előzőleg nem értesültek a 

kísérletről. 

Az európai szövetség kez-
deményezésére két extra já-
tékvezető is szerepet kapott 
a mérkőzéseken, ők külön-
külön a büntetőterületen 
belüli történéseket kísérték 
fi gyelemmel, és adandó alka-

lommal a headset segítségével 
közbeavatkozhatnak. A csapa-
tokkal együtt öten álltak fel 
az üdvözlésnél, plusz a tarta-
lék-játékvezető is része volt a 
stábnak. Így aztán ötről hatra 
jutottak.  

Előzőleg Szlovéniában 
próbálták ki az új rendszert, 
Michel Platini, az UEFA el-
nöke elégedetten nyilatkozott 
a tapasztalatokról. Utána Ma-
gyarország mellett még Ciprus 
is otthont adott a kísérletezés-
re alkalmat biztosító U 19-es 
tornának. Legközelebb a jövő 
évi, Dél-Afrikában lebonyolí-

tandó Konföderációs Kupán 
tesztelik, ahol a különböző 
kontinensek bajnokai vesznek 
majd részt. Amennyiben a 
módszer sikeresnek bizonyul, 
akkor elképzelhető a szélesebb 
körű alkalmazása.   

– Ideális körülmények kö-
zött foglalkozhattunk a játék-
vezetés kísérleti kérdéseivel. 
Nem kellett semmi másra kon-
centrálni, csak a munkánkra, 
igyekszünk kielemezni minden 
apró részletetet – mondta bú-
csúzóul Marc Batta, az európai 
szövetség játékvezetői bizott-
ságának befolyásos tagja.
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Extra játékvezetőkkel kísérleteztek

i

Szokatlan a látvány: öt játékvezető a nyíregyházi gyepszőnyegen

Emsberger Gyula egykori 
FIFA-játékvezető idézett fel 
egy emlékezetes történetet: 
– Egy Pécs–Csepel meccset 
vezettem. A közönség csendes 
belenyugvással fi gyelte tény-
kedésemet. Az eredmény gól 
nélküli döntetlen volt. Csak 
egyetlen gúnyos hang harsant 
fel majdnem minden egyes íté-
letemnél. Amikor felfedeztem 
az illetőt, odafutottam az első 
sorban áldolgáló vézna ember-
kéhez, és ráförmedtem:

– Hagyjon fel végre ezzel az 
ostobasággal. Tulajdonképpen 
melyikőnk itt a játékvezető?

Egy pillanatig tűnődött, az-
tán így szólt:

– Egyikünk sem, uram.

* * *
Concetto Lo Bello a síp 

hercege egy-egy mérkőzés 
után tömegével kapta a leve-
leket. Akadt olyan szurkoló, 
aki a nevét és a címét is rá-
írta a borítékra. Mint például 
signor Bianchini megrög-
zött Juventus-drukker. Lo 
Bello végtelenül udvariasan, 
de agyafúrt módon vála-

szolt neki: „Kedves signor 
Bianchini! Gondolom, nem 
árt ha tud róla, hogy egy 
őrült visszaél az Ön nevével, 
és olyan levelet írt nekem, 
amely elmeorvosi tanulmány 
alapja lehetne. Bizonyára 
egyetért velem abban, hogy 
az efféle mocskos csirkefo-
góknak régóta börtönben 
lenne a helyük. Tudom, 
hogy számíthatok intelligens 
megértésére, maradok az Ön 
híve: Concetto Lo Bello” 

Cserna László a Magyar Labdarúgó 
Szövetslg Játékvezetői Bizottságának 
küldője. Lám, milyen kicsi a világ, 
ugyanis felesége mátészalkai kötődésű, 
ráadásul a Nyíregyháza–Siófok meccs 
miatt eggyel kevesebb élvonalbeli mecs-

cset vezetett (a 
vendégek nem 
érkeztek meg), 
mi több, élete 
l e g n a g yo b b 
harcsáját Vaján 
fogta a foci-
csukák világá-
ból kilépve.

SZABÓ LAJOS MÚLTIDÉZŐ ROVATA

KISKÉPEK A NAGYVILÁGBÓL
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Ne bántsátok a feketerigót!

Cserna László
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Rajzinger Illésnek sike-
rült debütálnia játékve-
zetőként a megyei első 
osztályban. Hol másutt 
lakhatna Ajakon, mint a 
Sport utcában!? Játékos-
ként megadatott neki 
egy NB I-es mérkőzés: 
az 1990/1991-es kiírás-
ban a Pécs–Tatabánya 
bajnokin a vendégek szí-
neiben lépett pályára.
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Nagy Lajos, a me-
gyei másodosz-
tályban menetelő 
Nábrád edzője: 
„A biztató jeleket 
még mindig azok-
tól a sporiktól 
látom, akik már 
letettek valamit 
az asztalra,tehát 
nem a fi atalabb generációtól. Egy-egy 
sajátságos felfogásban bíráskodó sporit 
megérteni olyan, mintha lankadt szer-
számmal szeretnél kuplerájban dorbé-
zolni:– gyakorlatilag lehetetlen.”
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Sárga láz.
November 
végén a 
Mainz–St. 
Pauli német 
másodosztá-
lyú mérkőzé-
sen Thomas 
Metzen játék-
vezető két 
játékosnak 
adott sárgát 
egyszerre.

Megorrolt 

a sporira. 
A portói 
Derlei 
egészen 
közelről 
kérte 
számon a 
kiállítását.
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Ajánlatunk:

Könyvelés

Bérszámfejtés

Cégalapítás

Adótanácsadás

Könyvvizsgálás

Átvilágítás

Cégvizsgálat

 Az Adótipp Kft. 1991-ben alakult. 
Az alakulást követő évtől a jelenlegi 
irodában végezzük munkánkat, mely 
lassan két évtizedes múltra tekint 
vissza.

 A fő tevékenységi körünk a könyve-
lés, ami további szolgáltatások egész 
sorával egészül ki. A szolgáltatások 
között szerepel az adótanácsadás, 
könyvvizsgálat és vagyonvizsgálat, 
melyet egyedülálló módon magyar 
mellett angol, német, orosz és ukrán 
nyelven is magas szinten végzünk. 
Több éves gyakorlattal, magasan 
képzett munkatársakkal állunk ügyfe-
leink rendelkezésére. 

 Érdekünk, hogy hosszú távú és 
eredményes munkakapcsolatot ala-
kítsunk ki ügyfeleinkkel, és elégedet-
tek legyenek szolgáltatásainkkal.

 A közös együttműködés reményé-
ben szeretettel várjuk leendő ügyfele-
ink jelentkezését.

Írta és szerkesztette: L. Tóth Lajos

Üzenet a szerkesztônek: lada@inform.hu

Tördelés: Szentpáli Szabolcs

Nyomdai munkállatok: Lakatos Zoltán


