
H ogy múlik az idő!... Hét éve 
rendeztük meg Leveleken és 

Baktalórántházán a Dunán inneni me-
gyék játékvezetőinek kispályás lab-
darúgó-tornáját. Tavaly decemberben 
Székesfehérváron elvállaltuk, hogy idén 
mi leszünk a házigazdái az azóta már or-
szágos méretűvé bővült rendezvénynek, 
a Sípmesterek Fesztiváljának. December 
11-12-én Nyíregyházára várjuk a komo-
lyan vett szórakozásra vágyó kollégá-
kat. Szeretnénk, hogy a közel négyszáz 

vendégünk – miként 2003-ban – örök 
emlékekkel távozzon. A főhadiszállás a 
Bencs-iskola modern tornacsarnoka lesz 
(a másik helyszín a Bem-iskola), ide 
szerveztük meg a hagyományos megyei 
évzáró bálunkat is. Reméljük, a főpróba 
és az előadás egyaránt sikeres lesz. Az 
idő múlásáról még annyit: 2004-ben je-

lent meg először a Piros Lap, ami azóta 
elmaradhatatlan kelléke a báli terítéknek. 
Úgy gondolom, ezúttal is falni fogják a 
cikkeket, hiszen rólunk szól-
nak. Jó böngészést kívánok! 

Hajdó Attila
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei LSZ JB elnöke

VII. évfolyam
2010. december

Piros Lap a fehér terítőkön

Játékvezetőink 
és asszisztenseink ebben az év-
ben is odatették magukat, a fotók 
tanúsága szerint Vitkai Elemér, 
Kozics László és Papp Ferenc is 
koncentráltan olvasták a játékot.

Ellesett pillanatok: Czene Csaba szájában síppal, Ésik István „receptfelírás” közben, Kiss László a szó 
erejében bízva, Rajzinger Illés a labdaejtés epicentrumában

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának időszaki kiadványa
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A magyar labdarúgó-já-
tékvezetés történetében 
különleges jelentő-
séggel bír a november 
11-14. közötti időszak. 
Az új alapokra helyezett 
utánpótlás-képzés kere-
tében rendezték meg a 
dunavarsányi edzőtábort, 
ahol Szabolcs-Szatmár-
Bereget játékvezetőként 
Karakó Ferenc, asszisz-
tensként Szilágyi Norbert 
képviselték. 

 
Szilágyi Norbert végig nyi-

tott szemmel járt, és az alábbi-
akban megosztja tapasztalatait a 
Piros Lap olvasóival: 

Minden nap nagyon szoros 
volt a programunk, számos 
előadáson vettünk részt, ahol 
többek között Szabó Zsolt, 
Fábián Mihály, Farkas Ádám, 
Székely Ferenc, Vágner Lász-
ló, Török Károly és a vezető-
ségi tagok láttak el bennünket 
tanácsokkal. A fizikai edzé-
seket Stamler Péter vezette 
a nagyon jó talajú füves fo-
cipályán. A nyitónapon egy 
másfélórás mozgást, másnap 
háromnegyedórás meccsre 
hangolást, a záráskor pedig 
ötven perces regeneráló edzést 
vezényelt. Az asszisztensek 
pénteken délelőtt további két 
órát töltöttek a füvön, ahol 
lesszituációkat szimulált a tár-
saság egyik fele, míg a másik 
döntéseket hozott. Mindezt 
kamerával rögzítették, amit 
később önállóan kellett érté-
kelnünk. 

Szombaton délelőtt Buda-
fokon vezettünk mérkőzést 
Karakó Ferivel, a hármasunk 
egy Vas megyei asszisztens-
sel, Kóbor Petivel alakult ki. 
Ellenőrünk Huták Antal volt, 
aki Hartmann Lajos társasá-
gában követte a történéseket. 
Szombaton és vasárnap szin-
te mindenki mérkőzésekre 
utazott a dunavarsányi tábor-

ból  az osztályának megfelelő 
helyre, az NB II-től egészen a 
BLSZ megyei II. osztályáig. 
Este mindenkinek kézzel írott 

önértékelést kellett készíteni 
saját mérkőzésén nyújtott tel-
jesítményéről.

Vasárnap rövid értékelést 
hallottunk a JB elnökétől a 
mérkőzésekről. Két szombati 
meccsről videofelvétel segítsé-
gével kaptunk részletes elem-
zést, mégpedig a mérkőzést 
ellenőrétől. Összességében 
nyugodtan állíthatjuk, hogy na-
gyon sokat tanultunk a szabály-
alkalmazás, a fizikai felkészülés 
és a kommunikáció, továbbá a 
magatartatás tekintetében a 
négy nap alatt.

Szárnybontogatás 
Dunavarsányban

Szilágyi Norbert adandó alka-
lommal szívesen bemasírozna 
az országos keret kapuján

A Nyírsuli–Videoton-
Puskás Akadémia 
mérkőzést dirigálta Vitkai 
Elemér. 

A kiemelt U 17-es bajnoki 
86. percében a menteni igyekvő 
nyíregyházi játékos eltalálta a 
fehérváriak 4. számú játékosát, 
aki összerogyott, közben orrá-
ból, szájából folyt a vér.

– Azonnal cselekedtem, 
mert láttam, hogy szájzárat 
kapott. Szerencsére nem nyelte 
le a nyelvét. Amíg nem jöttek 
ki a mentősök, oldalfekvésbe 
tettem az eszméletét vesztett 
játékost. Volt tapasztalatom, já-
tékosként éltem már át hasonló 
esetet. Este meglátogattam a 
kórházban, ott tudtam meg, 
hogy elrepedt az arccsontja. Jó-
lesett neki, hogy felkerestem. 
Kiprich József fiát, Kiprich 
Dávid Józsefet. 

Az ófehértói albérletben 
rendezett Levelek–Máriapócs 
megyei másodosztályú ifjúsági 
mérkőzésen történt...

– Éppen készülődtünk a kö-
zépkezdéshez egy leveleki gól 
után, amikor észrevettem, hogy 
a lelátóról legurul egy néző – 
idézte fel a hátborzongató ese-
tet Szikora László. – Habozás 
nélkül odasiettem, mert láttam, 
hogy nagy a baj. Addigra már 
odaért az ifjúsági csapat edző-
je, és hozzáláttunk az életmen-
téshez. Az epilepsziás roham 
végén lilult a feje szegénynek, 
ugyanis a nyelve hátracsúszott. 
Közös erővel segítettünk rajta, 
aztán kiérkeztek a mentősök 
is. Kötelességemnek tartottam, 
hogy közbeavatkozzak, hiszen 
első az emberi élet, és csak utá-
na következhet a játék. Ahogy 
elment a mentő, rendben befeje-
ződött a mérkőzés.

Vitkai, Szikora: az életmentők
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Az élet úgy hozta, hogy a 
legjobb sípos – Sipos. A 
megyei JB elnöksége úgy 
döntött, hogy 2010-ben 
a Fehérgyarmaton élő já-
tékvezetőt illeti a titulus. 

2005-ben már kiérdemelte a 
Lengváry József-díjat az akkor 
tarpai 25 éves fiatalember a 
feltörekvő tehetségek kategó-
riájában. Mivel nem érzett elég 
motivációt játékosként a helyi 
csapatban, 2003-ban letette a 
játékvezetői vizsgát, majd két 
évvel később a Nyírcsaholy–
Nábrád mérkőzésen debütált 
a megyei másodosztályban. 
Szép lassan ugrotta az előtte 
tornyosuló akadályokat, egyre 

magasabb célokat tűzhetett ki 
maga elé. 

Később kiderült: futó ka-
land volt számára az országos 
kerettagság lehetősége, végül 

nem sikerült átugrania a lécet. 
Azóta az NB III-as keret masz-
szív tagja, és bár ő sem hibát-
lan, a legkiegyensúlyozottabb 
teljesítményt nyújtva rászol-
gált a díszes serlegre.

Az Év Játékvezetője: Sipos László

Az Év Játékvezetői az el-
múlt években Szabolcs-
Szatmár-Beregben:
2003: Kocsis Zsolt
2004: Takács János
2005: Kristán Zoltán
2006: Kiss László
2007: dr. Kulcsár Judit
2008: Takács János
2009: Sándor Csaba

Az elődök

Karakó Ferenccel egyivá-
sú Sipos Ádám, ugyanis 
egyszerre vizsgáztak 
2008 márciusában. 

Az Eötvös-gyakorló peda-
gógusa igyekszik tanári módon 
vezetni, ennek is köszönheti, 

hogy ősszel bemutatkozhatott 
az NB III-ban. A feltörekvő te-
hetségeknek kiírt Lengváry Jó-
zsef-díj idei birtokosa lett még 
akkor is, ha az utolsó pillanat-
ban lemaradt az újjáformált or-
szágos utánpótlás-keretről. Ez 
korántsem végleges állapot, jö-

vőre odaérhet... A 
most elnyert kupát 
hét éve Magyar 
Mihály, 2004-ben 
Papp Ferenc, azt 
követően Sipos 

László, rá egy esz-
tendőre Szíjjártó 

Zsolt, majd Kis Attila, utána 
Szilágyi Norbert, tavaly pedig 
Karakó Ferenc kapta.

Lengváry József-díj: Sipos Ádám

Karakó 
Ferenc 

mutatós tel-
jesítményt 
nyújtott az 
elmúlt idő-

szakban

A megye utánpótlás-játékvezetője: Karakó Ferenc
Villámkarrier az övé. 
Három esztendeje vizs-
gázott, és üstököst idéző 
sebességgel haladt előre. 

Karakó Ferenc tavaly a fel-
törekvő tehetségek közül emel-
kedett ki, idei eredményeivel 
viszont már az utánpótlás-vona-
lon alkotott maradandót. A Ta-
más Lajos-díjat 2003-ban Csáki 
László, utána Király Adalbert, 

két évvel később Vitkai Elemér, 
aztán Papp Ferenc, 2007-ben 
Sándor Csaba, tavalyelőtt Had-
házi László, az elmúlt esztendő-
ben pedig Szíjjártó Zsolt kapta. 
Ősszel nem pusztán az NB III-
ben vezetett Karakó sporttárs 
utánpótlás-meccseket, hanem 
két másodosztályú együttes, a 
BKV Előre és a Vác Magyar Ku-
pa-találkozóján fújhatta a sípot. 
S ha egy üzlet beindul... 

Az NB III-as keret masszív tagja

Sipos 
Ádám
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Úgy gondolom, hogy az uta-
kon és a pályán egyaránt 
pihentnek és felkészültnek 
kell lenni, és a szabályok 
tudatában gyorsan és pon-
tosan  kell dönteni – elmél-
kedett „Maci”, azaz Gergely 
Sándor, aki kamionsofőr-
ként dolgozik hétköznapon-
ként, hét végente a sípot 
fújja, tehát folyamatosan 
„vezető beosztásban” van. 

– A tíz éves futballmúltam után 
úgy gondoltam, hogy megpróbá-
lok a másik oldalon is tisztesség-
gel helytállni. 2000-ben vizsgáz-
tam, azóta kijártam a ranglétrát. 
Két év elteltével jutottam  el odá-
ig, hogy az első megyei másod-
osztályú felnőtt mérkőzésemet 
vezethettem. Az idő  múlásával 
egészen az NB III-as keretig is 

eljutottam. Nagyon jól érzem ma-
gam a játékvezetők között, renge-
teg barátot szereztem, amelyikből 

egy pár talán életre szóló lesz. Én 
úgy gondolom, hogy a sikerért 
meg kell dolgozni.

Ha a játék igényli, Gergely sporttárs rálép a gázpedálra

Testvérekkel jár a meccsekre
– Vezetni felelősség. Én 
szeretek vezetni, szeretem 
a munkámat. Ez a mondat 
mind a két énemet igazolja, 
mert a játékvezetés is az 
életem része lett – említette 
Homonai Péter, aki beteg-
szállítóként járja az utakat, 
majd vezeti a meccseket.

 – Már gyermekkoromban is 
csak a labda körül mozgolód-
tam, éjszakába nyúlóan is fociz-
tunk. Így választottak ki annak 
idején a nyíregyházi utánpótlás 
focisulijába. A későbbiekben több 
csapatban játszottam, de sérülés 
miatt abbahagytam az intenzív 
labdarúgást. De hogy ne szakad-
jak el ettől a világtól, Józsa Attila 
barátom ösztönzésére kezdtem el 
a játékvezetést. Utólag is úgy gon-
dolom, hogy életem egyik legjobb 
döntése volt. A kilenc év alatt sok 
barátra és életre szóló élményekre 
tettem szert. Pályafutásom alaku-
lása szerencsémre felfelé ívelt, a 
ranglétrán gyorsan haladva hamar 

az NB III-ban találtam magam. A 
nyitótanfolyam alatt megfogalma-
zott célomat elértem. Olyan játék-
vezető szerettem volna lenni, mint 
az akkori oktatónk, Ficze István 
(azóta barátom) mondta: „a szikrá-
zó megyei rangadókra a megfelelő 
embereink megvannak” – nos, én 
ezek közé szerettem volna tartoz-
ni. Megtiszteltetés a játékvezetők 
nagy családjához kötődni, öröm-
mel megyek minden játékvezető 
társammal mérkőzést vezetni, 
mert akkor tudom, hogy csak egy-
másra számíthatunk és megbízunk 
egymásban. Ez egy kicsit olyan, 
mintha arra a 90 percre a testvére-
im lennének.

Maci ül a kormánynál

Olykor a piros is előkerül

– A tanfolyamra azért je-
lentkeztem mert egyszerűen 
szeretem a focit 
– indokolta a 
játékvezetéshez 
való vonzódását 
a Papon élő Hí-
res Tibor, aki 
2008. március 
9-én vizsgázott. 
– Sok-sok évig fociztam, 
szaladtam a labda után, és 
amikor utolértem, belerúg-
tam. Ebből tanultam, most is 
szaladok ugyan, de nem kell 
utolérnem. Azt bánom, hogy 
egy kicsit későn kezdtem 
el. Egy biztos, hogy amely 
meccset én vezetem, ott nem 
lejt a pálya. Természetesen 
volt már olyan meccsem, 
amely után elgondolkodtam 
a folytatásról – de kinek nem 
volt ilyen élménye? Megyek 
előre, csinálom, szerintem jó 
úton járok.

Pap Híres  
játékvezetője

Híres 
Tibor
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adártávlatbólIdőről időre úgy gondolják egyes játékvezetők, hogy a változatosság gyönyörköd-

tet, és az élet más területén igyekeznek bizonyítani. Elkerülnek a kollégák látókö-
réből, keveset tudni róluk. Közülük ezúttal Tukacs Lászlót és Sitku Istvánt kértük 
meg arra, hogy ossza meg a friss gondolatait a Piros Lap olvasóival:

Önszántukból az oldalvonalon kívül

– Miért nem sípolok mos-
tanában? Nos, elvállaltam a 
Fehérgyarmati FC ificsapatát 
– edzősködöm. 
Túristvándi a szívem 
csücske, én szerveztem 
újjá ott a focit, és még 
49 évesen játszom az 
egykori tanítványaim-
mal. De ez csak az egyik 
ok... Más lett a világ. Az 
emberek megváltoztak. 
Amióta a megye küldi 
a falusi mérkőzésekre 
a játékvezetőket, gyak-
ran nem a megfelelő 
személy kerül egy-egy 
„rangadóra”, mert azért itt is 
vannak vérbeli összecsapások. 
Véleményem szerint felhígult 
a keret. A „szamárlétrát” végig 
kellene járni. 1991-ben vizsgáz-
tam. Akkor még Papp Attila és 
szegény Lakatos Berti irányította 
a fehérgyarmati körzet labdarú-
gását. Csepelyi Zsigával voltam 
sokat párban. Amikor Kiss Barna 
került a vezetői posztra, utána 

Varga Zolival, Kiss Dezsővel 
és Gáthy Palival hoztunk le sok 
nehéz meccset... Szerintem nem 

is játékvezető, 
aki nem vezetett 
Kispalád-Botpalád 
„örökrangadót”! 
Nekem kétszer is 
megadatott. Miért 
lettem játékveze-
tő? A foci iránti 
szeretetből, a lab-
darúgás iránti alá-
zatból. Nem érde-
kelt soha, hogy az 
Uszka-Magosliget 
F C – K ö m ö r ő 

meccsen lengetek, vagy a Szpari 
edzőmeccsét sípolom Gyar-
maton. Jó kondit adott, na meg 
rengeteg jóbarátot. Ők nagyon 
hiányoznak! Most is öröm velük 
találkozni. Az első mérkőzésem 
óta sok-sok eseményen részese 
lehettem. Kispályán még mindig 
sípolok a gyarmati városi baj-
nokságban. Erdélyben is voltam, 
a Református Egyházmegyék 

közötti kispályás tornán működ-
tem. Nem lehet ezt „csak úgy” 
abbahagyni. Mint testnevelő, el-
mondhatom, nem pénzért csinál-
tam. Bevallom, vágyok vissza. 
Főleg a jóbarátok miatt. Pedig 
labdarúgóként nem vagyok egy 
könnyű eset. A gyáva, megalku-
vó játékvezető mindig kihoz a 
sodromból. Majd ha visszavonu-
lok, mindenkitől elnézést kérek, 
akiket megbántottam. Jó erőt, 
egészséget kívánok valamennyi 
játékvezető kollégának!

Mindegy, hogy Uszka-Magosliget vagy Szpari...

„Örülök, hogy gondoltatok 
rám is, megtiszteltetésnek tartom 
a lapban való szereplés lehetősé-
gét. Ezúton is üdvözlök minden 
játékvezető kollégát, jó egészsé-
get, sikeres működést kívánok 
mindenkinek innen, Dél-Ang-
liából. Jelenleg ugyanis Poole 
városában élek, itt dolgozom a 
családommal együtt. A város kö-
rülbelül Nyíregyháza nagyságú 
az English Channel, azaz a La 
Manche-csatorna partján fek-

szik, és Ang-
lia-szerte híres 
a tiszta levegő-
jéről és a sok 
napsütésről.

A játékveze-
tői vizsgát anno 
azért tettem le, 
mert mindig 
is nagyon sze-
rettem a lab-
darúgást, a meccsek hangulatát. 
Egy középiskolai osztálytársam 

ötlete volt, hogy legyünk játék-
vezetők. Végül 1983 tavaszán 
vizsgáztam le, abban az évben 
kezdtem el működni. Évekig az 
akkori járási bajnokságban ve-
zettem. Munkahelyi elfoglaltság 
miatt hosszabb szünet követke-
zett, majd 2003 tavaszán tértem 
vissza, de innen már ismeritek 
a sztorit. Most nagyon hiányzik 
a játékvezetők családja, amikor 
hazamegyek, mindenképpen 
szeretném folytatni”. 

Tukacs László vissza-
vágyik a jóbarátokhoz 

Sitku István ha 
hazatér, foly-
tatja…

Üdvözletem küldöm a La Manche-csatorna partjáról 

Maci ül a kormánynál

Jármy Tamás búcsúmeccséhez Far-
kas Fanni és Ványi András asszisztáltak
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Máté Viktória két éve tag-
ja a játékvezetői családnak. A 
kézilabdázást a 
Móricz-iskolá-
ban kezdte el, 
majd a Kölcsey-
ben folytatta. 
Ott teljesedett 
ki: egy évtizedet 
húzott le az NB 
II-es csapatban. Tavalyelőtt 
Hajdúböszörményben játszott, 
második esztendeje pedig a 
Kállósemjént erősíti. Eközben 
tette le a labdarúgó-játékve-
zetői vizsgát. – Édesapám is 
játékvezető, főleg kispályán 
vezet meccseket. Édesanyám 
a Szpari női csapatában ját-
szott. Engem mindig érdekelt 
a játékvezetői hivatás. A hét 
végéim úgy telnek, hogy az 
egyik nap kézilabdázok (a heti 
három edzés után), a másikon 
pedig asszisztens vagyok a 
futballpályán. Nem zavarnak a 
nézők bekiabálásai, megjegy-
zései, a külvilágot ilyenkor 
teljesen kizárom!         

Külvilág kizárva!

„Mintha csak a „KGST-pia-
cokon” anno üldözött „itt a 
piros, hol a piros” szeren-
csejáték labdarúgásra 
vetített változatát, az „itt 
egy sárga, ott egy pirost” 
játszották volna a Tiszalök–
Tiszakanyár NB III-as mérkő-
zésen a 14. fordulóban. 

Számoljunk csak! Ötször vil-
lant a piros, négy esetben a máso-
dik sárga lapot követően, egyszer 
egyből. Ezeken kívül további 
öt tiszakanyári és két tiszalöki 
labdarúgó részesült az enyhébb 
fokozatú figyelmeztetésben. Az 

azt jelenti, hogy Bendik Tamás 
összesen tizenötször vette elő a 
zsebéből a sárga, ötször pedig 
a piros kártyát, vagyis húsz (!) 
alkalommal lebegett a kezében 
valamilyen színű lap...” – írta a 
Kelet-Magyarország.  

Bendik Tamás – aki hat és fél 
éven át volt az országos keret 
tagja – a következőképpen kom-
mentált: 

– A mély, csúszós talajú pá-
lyán következetesnek kellett 
maradni, ami az egyik oldalon 
piros volt, az a másikon is. A 
játékosok hangulata érezhe-
tően feszült volt a tét miatt (a 
Tiszalöknek a kiesés elkerülése, 
a Tiszakanyárnak az első hely 
megtartása lehetett fontos). A le-
vonulás során hozzánk egy rossz 
szót sem szóltak, a meccs végén 
a két csapat megköszönte a mér-
kőzésvezetést.

„Lapos” meccs: öt piros, tizenöt sárga

Bendik Tamás a kis Tomikával

Tóth Istvánt a barátai és az 
ismerősei csak Grízesnek 
szólítják, de sokan csak 
megszokásból, és azt sem 
tudják, hogy honnan ered a 
becenév...  

– Édesapámtól ragadt rám, 
aki malomban dolgozott, és ott 
becézték így, amely 
aztán apáról fiúra 
szállt. A megyei 
másodosztálytól el-
jutottam az NB III-
ig. Tizennyolc évig 
Baktalórántházán játszottam, tagja 
voltam a Szabad Föld-kupát nye-
rő baktai csapatnak. Olyan csapa-

tok ellen játszottam, mint például 
a Leskóval és Adzsojevvel felálló 
Diósgyőr, a Baranyit és Vancsát 
foglalkoztató Csepel, vagy az ak-
kor jónevű Bag. 

A futballt Vaján hagytam abba. 
Nem akartam elszakadni a focitól, 
és mivel az edzői pálya nem von-
zott, ezért lettem rablóból pandúr. 
A játékvezetők nagy családjában 
jól érzem magam. Sok kollégát 
ismertem játékoskoromból, de 
a többiekkel is igyekszem jó vi-
szonyt kialakítani. Szeretek részt 
venni a játékvezetői összetartáso-
kon, a bulimeccseken. Próbálok 
egyre jobban beilleszkedni ebbe 
a csapatba is.

Máté 
Viktória

Grízesnek sokat ér a Szabad Föld

Nemcsik Józsefnek az a 
különös ismertetőjele, hogy ő 
az egyetlen, aki a megyei har-
madosztályban működők közül 
rendszeresen részt vesz a hétközi 
közös edzéseken. 

– Azért járok oda, mert jó a 
társaság, és a kellő kondícióra 
szükség van a hét végi mérkő-

zéseken. Egyébként a pályafu-
tásomat 2005-ben kezdtem, és 

azóta sok kellemes 
élmény ért. Minden 
kezdet nehéz, ez az 
esetemben is igaz, 
ugyanis a legelső 
meccsem félbesza-
kadt...

Félbeszakadt az első mérkőzése

Tóth István

Nemcsik 
József
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akik szeretik, ha áll a bál
bulifelelősök

Lucsik Tamás jóformán 
egyszemélyes zenekar. 
Garantálja a jó hangula-
tot, ráadásul imponáló az 
ajánlólevele. Számtalan 
buliban, rendezvényen 
bizonyított már Tommy. A 
játékvezető a nyári tábor-
ban letette a névjegyét, 
ezúttal pedig az évzáró bál 
résztvevőit szórakoztatja. 

– A zenei hajlamot édes-
apámtól örököltem. Ő is zenész, 
igaz, már nem műveli ezt a szép 
„hivatást”. Én nyolc évesen do-
bolással kezdtem, Nyíregyhá-
zára jártam úgynevezett stúdió 

szakra. Manapság bármilyen 
rendezvényen szívesen fellépek, 
amire meghívnak, gondolok a 
falunapokra, születésnapokra, 
névnapokra, bálokra, szilveszte-
ri mulatságokra, de a fő profilom 
a lakodalmi zenélés. A billentyűs 
hangszerre húsz éve, 1990-ben 
tértem át, azóta folyamatosan 
bűvölöm. Van egy társam is, 
vele együtt játszunk a játékveze-
tői bálon. Ami pedig a bírásko-
dást illeti: nos, sajnos, soha nem 
adatott meg, hogy nagypályán 
focizhassak. Régi játékveze-
tők unszolására döntöttem úgy 
1997-ben, hogy megpróbálok le-
vizsgázni, azóta vagyok aktív já-
tékvezető. Természetesen voltak 
már meleg helyzetek, de soha 
nem fordult meg még a fejem-
ben, hogy abbahagyjam. Nekem 
ez a második családom, és itt is, 
mint a rendes családommal, jól 
érzem magam, és még szeretnék 
sokáig játékvezető lenni. 

Neki ujjgyakorlat a szórakozás

Géppuskaláb a színpadon
Salamon Márknak 
köszönhető, hogy a 
december 11-12-én Nyír-
egyházán rendezendő 
Sípmesterek Fesztivál-
ján fellép az Everdance 
táncszínház. 

„Márk” csak azért is, mert 
Salamon sporttárs a szabolcs-
szatmár-beregi játékvezetői 
keret tagjaként felajánlotta az 
emlékezetesnek ígérkező fel-
lépés lehetőségét.   

– Gyermekkoromban is-
merkedtem meg a tánccal, 
és már kicsi korom óta meg-
határozta az életemet. Álta-

lános iskolában néptáncol-
tam, majd 3 évig a Szabolcs 
Néptáncegyüttes tagja vol-
tam. Jelenleg az Everdance 
táncszínház tagja vagyok, és 
életem egyik legkedvesebb 
élménye egy augusztus 20-i 
megemlékezés, ahol a Hősök 
terén 300 táncossal és több 
ismert színésszel (Kamarás 
Iván, Puskás Péter) egy egész 
estés előadást adtunk, amit az 
m1 is közvetített. Emellett az 
Everdance táncszínházzal az 
ország több pontján, valamint 
a határon kívül is megfordul-
tam. Ugyanakkor a játékveze-
tés is a szívem csücske...

A magánéletben nagyon 
keveset beszélek, és amikor 
megemlítettem 
a szüleimnek, 
hogy egy nap 
vőfély leszek, 
egy hétig ne-
vettek egyfoly-
tában. Ilyen 
m i n ő s é g b e n 
még nem voltam  játékve-
zető lakodalmában, de ami 
késik, nem múlik. Addig is 
egy kis duma, ha netán ti is 
úgy járnátok, mint én, ezt 
sose feledjétek: „Rám tört ma 
egy rémes álom, a focistákat 
pucéran látom. Esküszöm az 
égre, hogy nem ítélek bünte-
tőt soha-soha többé, csak az 
álom váljon nagyon gyorsan 
köddé. Ha a szavam meg nem 
tartom, a Kiss Lajos csapjon 
nyakon”.

Béci, a vőfély

Salamon 
Márk: ever 
dance...

Kozma 
Béla

Tommy a keresztfiával
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