Aranyalma
A hagyomány ápolása jegyében ismét a
napkori Aranyalma
Étteremben rendezi
meg a szabolcs-szatmár-beregi LSZ játékvezetõi bizottsága az évzáró bálját. A
France Football szaklap számára minden esztendõ végén az Aranylabda-szavazás, esetünkben az Aranyalma jelenti az állandóságot. Egyúttal azt is,
hogy az ünnepi asztalon tálaljuk a Piros Lap friss, ropogós számát, amelyben többek között lehull a lepel a mögöttünk hagyott idõszak megyei legjobbjairól. A választás szubjektív, lehet
rajta vitatkozni, természetesen mindenki számára tetszõ eredményt nem
hirdettek még soha. Mint ahogy olyan
küldés sem készült még a világon,
amely osztatlan elismerést váltott volna ki.
A 2007-es esztendõ országszerte a
Convention jegyében telt. A Talentprogramtól a toborzásig megyénk is
aktív szerepet vállalt. Ezzel párhuzamosan igyekeztek helyt állni játékvezetõink az élvonaltól a megyei negyedosztályig. Szükség van egy kis lazításra decemberben, hogy aztán újult erõvel igyekezzünk megfelelni a tavaszi
szezon kihívásainak.

Sándor Csaba lett
Szabolcs-SzatmárBereg megye utánpótlás játékvezetôje. /3. oldal

Hajdó Attila
az MLSZ JB elnökségi tagja, megyei elnök

Magyarok a BL-ben
kilenc év után
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FIFA-asszisztens lett
Az Év Játékvezetõje
Szabolcs-Szatmár-Beregben
3. old.

Debütáltak – lehet õket avatni

Az Év Játékvezetõje: Dr. Kulcsár Judit

Az elmúlt idõszakban többen is debütáltak az NB
III-ban, a megyei elsõ és
másodosztályban játékvezetõként.

Picit sántít az elnevezés,
jobban csengene Az Év
Asszisztense titulus, az viszont vitathatatlan, hogy
dr. Kulcsár Judit a legmagasabb szinten foglalkoztatott szabolcs-szatmárberegi játékvezetõhölgy.

Az NB II-ben utánpótlás-aszszisztensként négyszer kapott
küldést Papp Ferenc, és közremûködhetett az MTK putnoki kupameccsén (ahol kiestek a budapestiek). A harmadosztályban Sándor Csaba, Szíjjártó Zsolt, Sipos

Ésik Lajos

Sipos László

Szíjjártó Zsolt

László, Nagy Ferenc és Szûcs
Norbert mutatkozott be, bár tény,
hogy utóbbi sporttárs hajdú-bihariként már fújt a Tisza-csoportban. A megyei elsõ osztályban
nemrégiben vezetett elõször
Czene Csaba, Ésik Lajos, Rajzinger Illés, Tomori Péter, Tömöri
György és Tordai Miklós. A megyei másodosztályban Csizmadia
Zoltán, Szilágyi Norbert, Erdélyi
Péter, Molnár Sándor és Kis Attila bontogathatta a szárnyait.

 A december 8-i, immár hagyományosan a napkori Aranyalma
Étteremben megrendezendõ bálban a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei LSZ JB díjazta a jubilánsokat.
10 év: Benkõ Pál, Benkõ Róbert, Bíró Csaba, Földi Gábor,
Molnár István, Moldován Miklós, Takács Attila
15 év: Bendik József
20 év: Danilló László, Ficze István
25 év: Fekete Sándor, Szabó István, Sztányi János
30 év: Orosz Tibor, Zahorán Sándor
35 év: Kerezsi Antal, Labancz András

Dr. Kulcsár Judit sapkában

gában. A házigazdák 6–0-ra
leiskolázták a belga Rapide
Wezemaal együttesét a világ
legjobb játékosa, a 21 éves brazil
Marta vezérletével.
Judit már 28 férfi felnõtt NB
II-es mérkõzésen asszisztált.
Idén két NB I-es együttes, a Va-

sas és a Debrecen Magyar Kupatalálkozóján is közremûködött.
Ha nem ütközik az országos küldéssel, a megyében is kap megbizatást, az utolsó õszi fordulóban lengetett harmincadik alkalommal a szabolcs-szatmár-beregi megyei elsõ osztályban.

A megye utánpótlás-játékvezetõje: Sándor Csaba
Mozgalmas évet tudhat a
háta mögött Sándor Csaba.
Januárban kapta meg a lehetõséget, a Talent-program
résztvevõjeként õ lett a
szabolcs-szatmár-beregiek
utánpótlás-játékvezetõje.

Jubilánsok a megyében

Azóta árgus szempárok fürkészték az NB III-as mérkõzé-

seken, az országos ellenõri keret tagjai osztályozzák a tevékenységét.
Két félév után versenyben
van a majdani feljutásért a
balkányi fiatalember, aki sportos családban él. Édesapja, Sándor János hosszú éveken át bíráskodott, ám makacs sérülése
miatt mostanság csak nézõként

kíséri el. Testvére, Gábor az
NB II-es Baktalórántháza kapusa, az õszi zárófordulóban az
Üllõi úton mutatott be bravúros
védéseket.
A megyei LSZ JB elnöksége
Sándor Csabának ítélte oda a
Tamás Lajos-díjat, amelyet a
legjobb utánpótlás-játékvezetõt
illeti meg.

Lengváry József-díj: Kis Attila
Kavar a honlapszerkesztõ

Ficze István immár
az ellenôrök kenyerét
eszi, igyekszik észrevétlen maradni, de
nem mindig sikerül

 No persze, némileg a borsodabaúj-zempléniek is kihúzhatják
magukat, elvégre bár Judit ibrányi, a munkahelye Tokajhoz
köti.
Negyedik esztendeje tagja a
FIFA asszisztensi-keretnek, ez
idõ alatt rengeteg mérkõzés, utazás és élmény részese lehetett.
Legutóbb a svédországi Umeában
járt, az UEFA Women's Cup keretében Gaál Gyöngyinek lengetett
Makkosné Petz Brigitta társasá-

 Vasas János megyei elsõ osztályú játékvezetõ ha éppen nem sípot, akkor ez esetben fakanalat
tart a kezében. Õ fõzte ki a honlapot: szszbjb.extra.hu. Érdemes belekóstolni.

Szereti az izgalmas helyzeteket Kis Attila, aki
„forró nyomon” a baktalórántházi szakközépiskolába igazolt át.
 A 17 éves nyírteleki fiatalember harmadik esztendeje tette le
a játékvezetpi vizsgát, majd a városkörzeti bajnokságban kezdte
el bontogatni a szárnyait. Az õszi
szezonban már vezetett a megyei
másodosztályban, a megyei elsõ

osztályban pedig asszisztens
volt. Tagja a Talent-programnak,
tehát már belekóstolt az országos
követelményrendszerbe. Mentora, utcabelije Ficze István, és a
földrajzi közelséget kihasználva
rendületlenül bombázza a regionális instruktort friss történeteivel. Fogékony, igényli a törõdést,
ifjonti hévvel járja a pályákat.
Lapjárása, kártyavetése olykor
átcsap túlbuzgóságba, de gyúrható, érdemes vele foglalkozni.

Meg kell tanulnia szenvednie a
majdani sikerért. Annak viszont
már most örülhet, hogy õ lett a
tehetségek
számára
kiírt
Lengváry József-díj 2007. évi birtokosa.

Stamler kapitány

Már mi nálunk, babám...

A tornagyôztes szabolcs-szatmár-beregiek

Szoros emberfogás

Volt egyszer egy Játékvezetôi Nap
Felejthetetlen sporifoci a nyíregyházi

Elegáns mozdulat

Oláh nem bánik
csehül a labdával

A közeljövõ programja
z
z
z
z
z

2007. december 8.: szabolcs-szatmár-beregi JB-bál, Napkor
2007. december 15-16.: országos játékvezetõi torna, Szombathely
2008. január 6.: az alapfokú tanfolyam kezdete, Nyíregyháza
2008. február, késõbb kijelölendõ nap: frissítõ kurzus, Nyíregyháza
2008. március 8.: megyeszerte a tavaszi szezon kezdete

Ha bál, akkor Veres János „NB I-es hangulatban”

Szikora
szakácsként
jeleskedett

Sporifoci eredmények
Játékvezetôi nap
Mûfû: 1. Szabolcs-SzatmárBereg, 2. MLSZ, 3. Borsod-AbaújZemplén, 4. Hajdú-Bihar.
Kispálya: 1. Harmadik félidõ,
2. Baráti Kör, 3. Bikák, 4. MTT, 5.
Kóstolók, 6. Vadkanok.
Kisvárdai megyei játékvezetõi teremtorna: 1. Baráti Kör, 2.
Gladiátorok, 3. Bikák, 4. Profik, 5.
Amatõrök, 6. Oroszlánok.
2007. december 15–16. a Vas
megyei JB szervezésében bonyolítják le a következõ országos futballjátékvezetõi tornát. A nagysikerû utóbbi, békéscsabai rendezvény élcsoportja: 1. BLSZ, 2.
Bács-Kiskun, 3. Pest, 4. Békés.

stadion mûfüves és salakos pályáján

Éljen a megbonthatatlan
szabolcsi-borsodi barátság!

Vad II harapós kedvében

Arany-élete van!

Az NB III-ban vezet, a válogatottban véd
Nyírbogdányból indult el
Szvorda Melinda anno,
manapság a magyar
nõi labdarúgó-válogatott kapusa, mi
több, futballmecscseket
vezet.
– Egerben, Miskolcon
és Gyõrben védtem,
Szombathelyre 2003 tavaszán
kerültem. Fél évet Sindelfingenben légióskodtam a Bundesligában, térdsérülés miatt döntöttem a hazatérés mellett. A

válogatottban eddig 37-szer
játszottam.
Olyannyira imádja
a
labdarúgást,
hogy játékveze-

tõként
is járja a pályákat.
– Az országos keret
tagja voltam, amikor Németország-

ba igazoltam kapusként, valószínûleg emiatt nem maradtam tartósan
a legmagasabb
szinten bíróként. Azóta 24
férfi felnõtt
NB III-as meccset vezettem, utóbb a
Zalaegerszeg
II–Csorna találkozón fújtam a sípot.
Õsszel a Mór–Sopron Magyar Kupa-mérkõzésen lengettem – árulta el végezetül a
Szombathelyen élõ, nyírbogdányi
kötõdésû sportember.

Megjárta még A rettegés fokát is
Három, személyre szabott kérdésre felelnek Nyíregyházától Dögéig
nünket senki sem bántott, inkább megtapsoltak.

Vitkai Elemér

– Az Üllõi út nem volt A
rettegés foka?
A nyíregyházi Vitkai Elemér részese lehetett A rettegés
foka televíziós túlélõshow-nak.
Argentinában forgattak, és
párjával az aktuális adás legjobbjainak bizonyultak. Szintén
idén az NB II-es Baktalórántháza cserekapusaként járt az
Üllõi úton az egyébként NB IIIas játékvezetõ.
– A Ferencváros otthona
egyáltalán nem olyan félelmetes, mint amilyenre korábbról
emlékezhetünk. Persze, egy
olyan szentély, ahol jó volt játékosként megfordulni. Ráadásul
gól nélküli döntetlent játszottunk az utolsó fordulóban, a
bajnokavatás elmaradt. Ben-

– Hogy kerül ez a fotó az
iwiwen a személyes képek
közé?
A nyíregyházi Nagy Csaba
1991-ben vizsgázott le, három évig
bíráskodott. Nyolc esztendei kihagyás után kezdte újra, azóta járja a
megye pályáit. Civilként postai alkalmazott.
– Tavaly tavasszal hirdettek
meg egy hasonmás-versenyt.
Küldtem magamról mms-t, mint
Majka alteregója. Megnyertem,
és a Találkozások címû mûsorban interjú is készült velem. Két
karórával ajándékoztak meg.
Egyébként a rap nem az én világom, inkább a diszkózenét választom.

Nagy Csaba

K

Virtás András

– Milyen érzés a „barikád
túloldalán” állni?
A dögei Virtás András egy
híján harminc éven át volt kapus. Hat-hat évadot húzott le
Kisvárdán és Nyírkarászban,
tagja lehetett nemrég az NB IIes Baktalórántháza keretének.
– Tavaly még Papon védtem
egy félévet, azóta csak játékvezetõként járom a pályákat. Ez
egy más világ, de szeretem mûvelni. Bennem van a hét végi
ritmus, ha vasárnap, akkor foci. Eddig nekem dirigáltak,
most a kezemben a síp. Akik ismernek, tudják, hogy kapusként nem volt gondom a bírókkal.

ulimár, Pétervári, Brincken... Nem akár- tárt a büntetõterületen belül belegyalulták a
milyen nevek. Kiváló, tekintélyt paranföldbe. Tizenegyes! Mindenki tombolt, õrjöncsoló szabolcsi játékvezetõk voltak. A hetvegött, majd jött a kegyelemdöfés. 3–4, ezzel a
nes években egy MNKpályaválasztók kiestek.
mérkõzésen dirigáltak,
Ezzel az ökör életben maahol alacsonyabb osztályú
radt! Amikor a Kulimár
volt a vendéglátó. A kiírás
által vezetett bírói hárszerint az iksz a házigazmas elbúcsúztak a búvaldának kedvezett. 89. perc,
bélelt
házigazdáktól,
Szabó Lajos múltidézô rovata
3–3 az állás. A hazaiak lelmegállapíthatták, hogy
kes szurkolótábora az élõ alapanyagot is odamegmentették egy árva ökör életét, de talán
vonszolta az ünnepi ökörsütéshez. A vendégek
õk voltak a legnagyobb ökrök, amikor a mecmég egy utolsó rohamra indultak, a kitörõ csacset elvállalták.

Az ökörkör

Minden futballjátékvezetô
álma, hogy a Bajnokok Ligájában vezethessen. Kassai Viktornak beteljesült a
vágya, õ fújta a sípot a
Dinamo Kijev—Manchester
United (2–4) derbin október 23-án, kedden.
 Magyar négyes tevékenykedett
a találkozón: Erõs Gábor és Vámos Tibor asszisztensként, Szabó Zsolt tartalék-játékvezetõi
szerepben segítette Kassai munkáját. Puhl Sándor (11), Vágner
László (11) és Piller Sándor (1) dirigált eddig BL-meccset, kilenc
év után tehát újra magyar bíró
bizonyíthatott a legrangosabb
kupasorozatban. Utóbb Vágner
vezette 1998. december 9-én a
Real Madrid–Szpartak Moszkva
(2–1) mérkõzést.

Magyarok a BL-ben kilenc év után

Valóra vált egy régóta dédelgetett álom – Szabó Zsolt, Vámos
Tibor, Kassai Viktor és Erõs Gábor a kijevi öltözôben

– Nem csak nekünk volt hatalmas kihívás és büszkeség a Bajnokok Ligájában közremûködni.
Végre ismét a magyar játékvezetést képviselhettük ezen a szinten.
Amikor 1990-ben letettem a

játékvezetôi vizsgát, meg sem fordult a fejemben, hogy valaha idáig eljuthatok – vallotta be a 32 esztendõs Kassai Viktor, aki 1999 óta
vezet az élvonalban, és 2003-ban
lett FIFA-bíró.

Arannyal felérõ bronzmeccs
 Gaál Gyöngyi vezette az
Egyesült
Államok–Norvégia
bronzmérkõzést a kínai nõi labdarúgó-világbajnokságon szeptember végén. Hatalmas elismerés mindez, hiszen a FIFA által
kijelölt 12 játékvezetõ közül

mindössze hárman képviselték
Európát.
Februárban a magyar labdarúgás történetében elõször õ vezetett elõször hölgyként az élvonalban, a Kaposvár–Vác bajnokin
fújta a sípot.

A FIFA elnöke társaságában

Nagyon nagy sikerek a kispályán

Kovács Gábor csukott szemmel is ura a helyzetnek

 Török Károly volt a tartalék-játékvezetõ a november végi
portugáliai spanyol–olasz Ebdöntõn (3–1), elõzõleg a portugál–spanyol elõdöntõt vezette.
Idén egyébként a BLSZ elnöke
lett, tehát nem túlzás, hogy a
futball az élete kis- és nagypályán egyaránt a volt élvonalbeli
bírónak.

Kovács Gábor nem pusztán részese volt a brazíliai Világ Kupának, õ volt az egyik játékvezetõje a
Brazília–Irán (4–0) finálénak.
Farkas Balázs számára is emlékezetes az esztendõ, hiszen
amellett, hogy FIFA-kerettag
futsaljátékvezetõ, asszisztensként úgyszintén járt külföldön
nagypályás mérkõzéseken.

Mészi vb-döntõn „üdült”
 Ettõl az évtõl lett a strandlabdarúgó-játékvezetõk táborában FIFAkerettag a dunaújvárosi Mészáros
István. Az NB I-es bíró a novembert
a napfényes Copacabanán töltötte,
ám nem csak a sugarak cirógatását
és a riói karnevált idézõ hangulatot
élvezte, komoly megbizatásoknak

tett eleget. Miután helytállt
az elõcsatározások
során,
egyike volt a brazil–francia elõdöntõ
játékvezetõinek, a fináléban pedig õ
lehetett az idõmérõ, ami idõtlen idõkig örök emlék marad számára.

Idôt mért a fináléban

