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Mi történt azóta, hogy ��
Magyarország is belépett a 
Convention-tagok közé?

– Magyarország az elsők 
között, 2007 nyarán írhatta alá 
a Conventiont.  Azóta három 
alkalommal volt még aláírási ce-
remónia, összességében már 25 
ország kapta meg a lehetőséget, 
hogy a Convention tagja legyen 
– vont mérleget Piller Sándor, az 
MLSZ JB elnökségi tagja. – Az 
első kör esetében még egy külön 
aláírási ünnepséget rendeztek az 
UEFA Nyonban található székhá-
zában, azóta a belépők az UEFA-
kongresszusok alkalmával látták 
el kézjegyükkel a dokumentu-
mokat. További 25 ország áll az 
úgynevezett „on-going” fázisban, 
azaz javában tart a fejlesztési 
folyamat annak érdekében, hogy 
ezek az országok mihamarabb 
tagok lehessenek. Csak 3 UEFA-
tagország nem jelentkezett 
ezidáig még Convention-tagnak. 
Érdekesség, hogy egyikőjük Ang-
lia, ahol igazán nem áll rosszul a 
játékvezetés szintje (évente körül-
belül 5 millió angol fontos büdzsé 
van a játékvezetésre!), de szerve-
zetileg az UEFA részére egyálta-
lán nem elfogadható az, hogy a 
Ligájuknak komoly ráhatása van 
a játékvezetésre, így az angolok 
nem is jelentkeznek. Reményük 
sincs arra, hogy bekerüljenek a 
Convention vérkeringésébe. 

Mennyiben változott ��
az MLSZ JB megítélése a 
Convention-tagság óta az 
UEFA részéről? 

– Az MLSZ és az MLSZ JB 
megítélése véleményem szerint 
nagyon pozitív az európai szövet-
ségnél.  Játékvezetőink keretbeso-

rolása évről évre javul, nagyon 
büszkék lehetünk, hogy 

idén egy Bajnokok 
Ligás és két Euró-
pai Ligás játék-

vezetőnk van – térségünkből ez 
egyedi.  A többi küldés, az ellenőri 
küldések és az informális vissza-
jelzések is elismerésről tanúskod-
nak.  A 2006-os szinthez képest 
– amikor csak a 2. csoportban volt 
játékvezetőnk – hatalmas előrelé-
pés történt.  A Convention-tagság 
egy kitűnő alap a jó megítéléshez, 
amolyan minőség tanúsítvány 
– ez jelzi, hogy a JB mindent a 
nemzetközi szintnek megfelelően 
végez.  Az, hogy én a panel tagja 
lettem, szintén ennek a munkának 
köszönhető, a JB munkájának elis-
merése. Látja az UEFA, hogy an-
nak a munkának az alapján, amit 
a JB végez, más országoknak is 
lehet tanácsokat adni. 

A személyes pozíció egyér-��
telmű sportdiplomácia siker. 
Mennyiben komoly kihívás 
avagy büszkélkedésre okot 
adó teher? 

– Tényleg nem álszerénykedés 
azt mondani, hogy a tagságom a 
bizottság munkájának elismerése, 
hiszen mintegy kétharmadrészt 
olyan országokból kerültek ki a ta-
gok, akik az első körben írtak alá. 
Ha mi nem lettünk volna ott, én 
sem lehetnék a panelban.  Ez nem 
teher, inkább egy szép feladat. 
Persze, elég sok időt kell rászán-
ni, de jóleső érzés, hogy egyrészt 
jelen lehetek abban a folyamat-
ban, ahol megfogalmazódnak az 

európai játékvezetés fejlesztésével 
kapcsolatos elvek, másrészt az is 
üdvözítő, ha tanácsokkal tudok 
segíteni olyan országoknak, akik 
a „bebocsátásra” várnak. 

Milyen konkrét feladat jár ��
a poszttal? 

– A panel egy évben kétszer 
ülésezik Nyonban. Ilyenkor átte-
kintjük a csatlakozási kritérium-
rendszert, ha szükséges, akkor 
módosításokat eszközölünk.  
Megvitatjuk a kandidáló országok 
helyzetét, és javaslatot teszünk az 
UEFA Végrehajtó Bizottságának, 
ha egy adott ország beléphet.  
Ezen kívül a paneltagok több 
országért felelnek – jómagam 
négyért –, ezeket kell időnként 
meglátogatni, és a helyszínen 
meggyőződni a végzett munka 
minőségéről, majd folyamatosan 
tartani a kapcsolatot az adott or-
szággal.  Időről időre beszámolót 
kell készítünk az UEFA illetéke-
seinek.  Nagyon szépen hangzik 
a sok utazás, a világjárás.  Erről 
annyit: legutóbb délután 3-kor 
érkeztem Ciprusra, ahol irány a 
szövetség, tárgyalás, majd közös 
vacsora, aztán hajnali 3-kor indult 
vissza a gép, a vacsoráról mentem 
a reptérre...  Persze, nem ezek a 
kényelmetlenségek nyomják a leg-
többet a latba, hanem az a jó ér-
zés, hogy a játékvezetésért tudok 
tenni valamit – európai szinten. 

Piller Sándor építkezik a panelban

UEFA-székház, Nyon: az aláírási ünnepség 
helyszíne
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A jövő évi világbajnok-
ságra való felkészülés 
jegyében Kassai Viktor, 
erős Gábor és Vámos tibor 
a FiFA meghívása révén 
ott lehetett a nigériai 17 
éven aluliak vébéjén. A 
rangos rendezvény egy 
újabb állomást jelentett 
számukra a dél-Afrikába 
vezető úton. 

A magyar 
trió a torna nyi-
tónapja előtt 
egy héttel, ok-
tóber közepén 
érkezett meg 
Nigériába, ahol 
harminc fokos kánikula, párás 
levegő és trópusi esők jellemzik 
az időjárást. Gyakorlati foglalko-
zásokkal és elméleti előadásokkal 
melegített be a 16 játékvezető hár-
mas, hiszen az egységes szabály-
alkalmazás alapvető követelmény 
egy FIFA-rendezvényen. 

A magyar trojka a Spanyol-
ország-Egyesült Államok találkozón 
mutatkozott be, ahol nem unatkoz-
tak sokáig, mert már az 58. másod-
percben a piros lapot kellett felmu-
tatniuk egy spanyol játékosnak, aki 
gólhelyzetben szabálytalankodott 

ellenfelével szem-
ben. A spanyolok 
2–1-es győzelmével 
zárult találkozó 
nem pusztán emi-
att felejthetetlen 
Kassaiék számára, 
hanem azért is, 
mert a világítótes-
tek átmeneti meg-
hibásodása miatt 
a második játék-
részben 14 percet 
kellett hosszabbí-
taniuk... 

Szerencsére a második mér-
kőzésük (Uruguay-Algéria) jóval 
eseménytelenebb volt, amelyet 
azonban nem bántak. A trió kö-
vetkező fellépésére több mint egy 
hetet kellett várni, és amíg az asz-
szisztensek minden nap szorgal-
masan látogatták a központilag 
vezényelt gyakorlati edzéseket, 
addig Viktor tartalék-játékveze-
tőként további két mérkőzésen 
kapott szerepet. 

A magyarok harmadik meg-
mérettetése a negyeddöntőben 
lejátszott Olaszország-Svájc mér-
kőzés volt, mely után szintén 
pozitív visszajelzéseket kaptak 
a másnapi kiértékelés során. A 
negyeddöntők utáni keretszűkí-

tésben talpon maradtak, és bár 
az európai csapatok jó szereplése 
miatt több mérkőzés vezetésére 
nem jelölték már a magyar tri-
umvirátust. Végül a bronzérem 
sorsáról döntő mérkőzésen (Spa-
nyolország-Kolumbia) Viktor és 
Gábor is bizalmat kapott, mint 
tartalék-játékvezető, illetve tarta-
lék-asszisztens. 

A nigériai tornán levezetett 
három mérkőzésen nyújtott tel-
jesítményükkel a Kassai, Erős, 
Vámos team tovább erősítette 
eddigi pozícióját a világbajnoki 
kiküldetésért zajló versenyben. 
Optimistán várhatják a FIFA ja-
nuári döntését, ahol megnevezik 
a Dél-Afrikába utazó 30 játékve-
zetői csapatot.

Nigériában „melegítettek” Dél-Afrikáért

A Spanyolország–Egyesült Államok meccsen már a 
1. percben villant a piros  (Fotó: www.fifa.com) 

– Hihetetlen óvintézkedések 
mellett zajlott az egész torna. 
Szinte sehol nem voltunk a ho-
telon, az edzőpályán és a mér-
kőzések helyszínein kívül – em-
lítette Erős Gábor. – Roppant 

izgalmas volt, hogy minden-
hova gépfegyveres rendőrök 
kísértek egy brit biztonsági 
cég emberei irányítása mel-
lett. Egy idő után kellemetlen 
volt, hogy szinte sehová nem 
mehettünk engedély nélkül. 
Gondoltuk, nem baj, majd a 
szabadnapon elvisznek minket 
kirándulni, és megismerhetjük 
egy kicsit Afrika jó oldalát is. 
Mi kis naívak! Ebből semmi 

nem lett, hiszen finoman kö-
zölték velünk: nem biztonsá-
gos! Sőt, kifejezetten veszélyes 
is! Így nem maradt más, csak 
a hotel belső világa. Egy biz-
tos: egy életre megtanultuk, 
nagyon örülhetünk, hogy mi 
egy ilyen csodálatos országban 
élünk, mint Magyarország, ahol 
bátran, bármikor szabadon 
járhatunk mindenféle 
veszély nélkül. 

Lépten-nyomon gépfegyveresek 
őrizték a magyar triót

Biztonság mindenekfelett!
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magyar játékvezetői né-
gyesre bízták a bahrein-Új-
Zéland interkontinentális 
playoff-mérkőzést. 

1993-ban (Argentína–Auszt-
rália), illetve 1997-ben (Auszt-
rália–Irán) Puhl Sándor fújha-
tott hasonló találkozókon, ezért 
mindenképpen óriási büszkeség 
volt Kassai Viktor, Erős Gábor, 
Vámos Tibor és Bognár Tamás 
számára, hogy ilyen rangos 
mérkőzés dirigálására kérte fel 
őket a nemzetközi szövetség.

A tét nem volt kicsi, hiszen 
a két mérkőzés után továbbjutó 
csapat megválthatta a repülője-
gyét a dél-afrikai világbajnok-
ságra. 

Október 9-én a Bahreini Nem-
zeti Stadionban 37 000 néző várta 
a csapatokat, amelyek a nagy tét 
és az óriási meleg miatt megle-
hetősen óvatosan vetették bele 
magukat a küzdelembe. A remek 
hangulatú mérkőzésen mindkét 
együttes rendkívül sportszerűen 
játszott, ezt az is alátámasztja, 

hogy mindössze kétszer húzta elő 
a sárgát Kassai Viktor. Gól nem 
született, a visszavágón Új-Zéland 
válogatottja hazai környezetben 
1-0-ra nyert, és ezzel kiharcolta a 
dél-afrikai repülőjegyet.

A magyar játékvezetői négyes 
a mérkőzés lefújása után boldogan 
fogadta mindkét csapat gratuláció-
ját. A találkozóra kijelölt játékveze-
tői ellenőr a dán Peter Mikkelsen 
volt, akinek szintén nem volt isme-
retlen egy vb-playoff hangulata, 
hiszen 1993-ban az Ausztrália–
Argentína mérkőzésen vezethette 
pályára a csapatokat. A dán FIFA 
JB-tag elismeréssel szólt a magyar 
sporik teljesítményéről, és sok si-
kert kívánt számukra a (remélhe-
tőleg) Dél-Afrikába vezető úton.

Királyság: vb-pótselejtező Bahreinben

Repülőgép még nem maradt 
fenn – szól a mondás. Augusz-
tus 17-én este 8 felé viszont e 
tétel megdőlni látszott, hiszen 
zürichi leszállási engedély híján 
a Malév 566-os járata már a he-
tedik kört tette meg a Bodeni-
tó felett. A pilótáknak és a 
FIFA sofőrjeinek köszönhetően 
azonban 9 órakor már a négy-
csillagos Dolder Waldhaus ét-
termében vacsorázott a Vágner 
László JB-elnök vezette magyar 
minidelegáció.

– Kétnapos szimpóziumot 
szervezett a FIFA JB a 2010-es 
vb-re kandidáló játékvezetők inst-
ruktorai és edzői számára, melyen 
Stamler Péter mesteredzőt he-
lyettesítve vettem részt – kezdte 
élménybeszámolóját Tompos Zol-
tán. – Kassai Viktor és asszisz-
tensei nagyszerű teljesitménye 
révén hazánk is az érdekelt 37 

ország (Európából 13) közé 
tartozik. A megjelentek 

között számos régi 
ismerős, volt neves já-

tékvezető, jelenlegi funkcionárus 
tűnt fel, mint például a svájci 
Urs Meier, a francia Marc Batta, 
a svéd Bo Karlsson, a norvég 
Rune Pedersen, az olasz Alfredo 
Trentalange és a portugál Vitor 
Melo Pereira.

A program a FIFA impozáns 
főhadiszállásán Joseph Blatter 
FIFA-elnök mintegy félórás, 
szellemes és tanulságos megnyitó-
beszédével vette kezdetét. Angel 
Maria Villar Llona, a FIFA JB 
keménykezű elnöke kijelentette, 
hogy az a játékvezető, aki mér-
kőzéséről, ítéleteiről nyilatkozik 

a médiában, illetve a mérkőzésen 
általa elkövetett hibákért elnézést 
kér, kikerül a jelöltek közül. Jose 
Maria Garcia Aranda, a FIFA já-
tékvezetői instruktora a nemzeti 
szövetségek és a konföderációk 
közötti együttműködés szükséges-
ségéről beszélt. Fernando Tresaco 
Gracia a FIFA játékvezetés-fej-
lesztési igazgatója és az amerikai 
Esse Baharmast az újitásokról, 
modern képzési eszközökről, kap-
csolattartásról tartott előadást.  
A kondicionális, az orvosi és a 
pszichológiai területek felelősei is 
hasznos  beszámolókat tartottak , 
délután pedig az instruktorok és 
az edzők számára intenzív, 3 órás 
megbeszélést irányított Leslie 
Irvine és Werner Helsen a FIFA 
erőnléti instruktora.

Másnap összegezték a tapasz-
talatokat, és a négyszemközti 
szóbeli,majd az írásos értékelé-
sekből is kiderült: Kassai Viktort 
és asszisztenseit minden mutató-
juk alkalmassá teszi a világbaj-
noki részvételre.

Svájci szimpózium a vb-kandidálóknak

Az akklimatizáció miatt 3 nappal 
a meccs előtt útnak indultak 

Hajdanán rangos meccsek-
re jártak együtt, ezúttal FIFA-
rendezvényre voltak hivatalosak



poénsaro
k

síp és zászló

5

Palotai Károly. Személye 
fogalom a világ játékve-
zetésében. A hetvennégy 
esztendős győri sportem-
ber pályája békéscsabáról 
indult, és hatalmas karriert 
futott be. játékosként az 
olimpiai bajnoki címig vitte, 
játékvezetőként pedig 
többek között három-há-
rom világbajnokságon és 
ötkarikás játékokon vett 
részt. Keveset hallani róla 
mostanság.

– Amikor visszatértem Német-
országból, Freiburgból 1959-ben, 
letettem a játékvezetői vizsgát. 
Ötven esztendeje! Rég volt, szép 

volt. Nyolc évig még futballoz-
tam, 1967-től viszont nekilódul-
tam a bíráskodásnak. Játékveze-
tőként sokkal nagyobb hírnevet 
szereztem, mint labdarúgóként, 
hiszen három világbajnokságon, 
három olimpián működtem, eu-
rópai kupadöntőket vezettem. 
Örülök, hogy az edzőség helyett 
ezt választottam, mert akkor le-
het, hogy egy idő után el kellett 
volna hagynom Győrt. Én pedig 
azt soha nem akartam...

– Hál’ istennek, az egészség-
gel minden rendben – gyorsan 
lekopogom. Amikor csak időm 
és lehetőségem engedi, nézege-
tem a meccseket a tévén, ahol 
óriási a választék, a bőség za-
varával küzdök. Néha kijárok a 
Győri ETO és a Gyirmót mecs-

cseire, a sok ismerőssel jókat 
beszélgetünk. Nyomon köve-
tem a nemzetközi küldéseket, 
büszke vagyok Gaál Gyöngyi, 
Kulcsár Katalin, Kassai Viktor, 
Szabó Zsolt és Vad II. István és 
asszisztenseinek szereplésére. 
A régi külföldi kollegák közül 
mindenki éli a maga világát, 
az osztrák Paul Schiller évente 
fel szokott keresni, az izraeli 
Abraham Klein is minden évben 
küld üdvözlőlapot. A német és az 
osztrák játékvezetői bizottságok 
elküldik a kiadványaikat, napra-
kész vagyok róluk. Örülök, hogy 
átböngészhettem a Síp és Zászló 
mindkét számát, lekötött, sokáig 
forgattam. Remélem, 
hosszú életű lesz a 
szaklap. 

Ötven éve vizsgázott a 
játékvezetők fejedelme

 Névjegy

Születési hely és idő: Békés-
csaba, 1935. szeptember 11. 

Játékosként: Békéscsabai Elő-
re (1950–1955), Győri ETO (1955–
1956), Freiburg (1956–1958), Győri 
ETO (1959–1967). 

Eredményei: olimpiai bajnok 
(1964), magyar bajnok (1963), MNK-
győztes (1965, 1966, 1967). NB I: 171 
mérkőzés, 45 gól. Olimpiai váloga-
tott: 15/2 gól, B válogatott: 8/1 gól, 
Budapest-válogatott: 3, egyéb válo-
gatott: 13. Játékvezető (1967–1983), 
NB I, 1969–1983: 215 mérkőzés (1970-
ben a Haladás–Salgótarján meccsen 
debütált, 1983-ban a Haladás–MTK 
bajnokin vonult vissza) 

FIFA-bíró: 1972–1984: 27 válo-
gatott mérkőzés, 3 olimpián (1972, 
1976, 1980), 3 vb-n (1974 a döntő 
tartalék bírója, 1978, 1982), 2 BEK- 
(1976, 1981), 1 KEK- (1979), 1 UEFA- 
(1975), 1 Szuperkupa-döntő (1978).

FIFA-instruktor (1985–1998), 
FIFA játékvezető-ellenőr (1985–
1998), UEFA játékvezető-ellenőr 

(1985–2005), FIFA Játékveze-
tő Bizottság tagja (1990–1994). 
Magyar Olimpiai Bizottság 
tagja (1983–1985), az MLSZ JT 
elnökhelyettese, a JB alelnöke 
(1990-2006). Győr-Moson-Sopron 
Megyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke (1990–1998). Győr-Moson-
Sopron Megyei Sportigazgatóság 
vezetőhelyettese (1971–1995). 

Elismerések: Munka Ér-
demrend ezüst fokozata (1964), 
Népsport-kupa (1979, 1980, 1981), 
Aranysíp (1982), Magyar Népköz-
társaság Sport Érdemérem arany 
fokozata (1986), Bauer Rudolf-
sportdíj (1994), Szent László-díj 
(1996), 100 éves MLSZ jubileumi 
emlékérme (2001).

Soha nem akarta elhagyni Győrt

Nyugodt nyugdíjaséletet él

Mérkőzés előtt „jóindulatú” né-

zők kérdezik a „jó hírű” játékveze-

tőt:
– Spori, hányadik mérkőzése lesz 

már ez?
– Huszonnyolcadik! Legyenek 

egész nyugodtak, egyszer nekem is 

sikerülni fog...
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A magyar labdarúgó Szö-
vetség 2005-ben megala-
pította a Hertzka Pál-díjat, 
amelyet az év játékveze-
tőjének ítélnek oda. ez 
a kitüntetés idén Szabó 
Sándort illette. 

– Amikor 1995-ben elkezdtem 
a bíráskodást, pusztán csak ki 
szerettem volna próbálni. Mára 
az életem részévé vált – kezdte 
vallomással felérő gondolatme-
netét a 30 éves FIFA-játékvezető. 
– Édesapám utánpótlás, nagy-
apám NB III-as játékvezető volt, 
így már egész korán megfertő-
ződtem ezzel a csodálatos sport-
ággal. Öt éves koromtól jártam 

edzésekre, akkor még 
inkább a foci iránti 
szenvedély vezérelt. 
Soha nem fociztam 
magasabb szinten, 
nekem ez mindig 
hobbi volt, és 
az is maradt. 

Annak 

idején az általános iskola nem 
engedte, hogy edzésre járjak, 
maradt a futballnézés tévén ke-
resztül, és a „bőr kergetése” az 
iskolatársakkal a salakpályán. 
Rengeteget jártam a Békéscsa-
bai Előre meccseire. 

Az egyik edzésen, 1995-ben 
Győri tanár úr megkérdezte: 
„Kisfiam, nem akarsz játék-
vezető lenni?” Mit is válaszol-
hattam volna: „Szeretnék az 
lenni, csak még fiatal vagyok.” 
Ő erre azt mondta: „Nem baj, 
majd elintézem, hogy mehessél.” 
Ugyanis Budapesten jártam gim-
náziumba, így adott volt, hogy a 
BLSZ-nél iratkozok be a tanfo-
lyamra, és ott is vizsgázok majd. 
Miután Ring Jánosnál sikeres 
vizsgát tettem, az első mérkőzé-
semen 1995 augusztusában asz-
szisztáltam: Vésztő–Mezőberény 
II. (Békés megyei harmadosztály). 

Az első felnőtt mecs-
csem a Gyula Magán 

SE–Medgyes-
bodzás ta-
lálkozó volt. 
Három évvel 
később vezet-
tem az első 
megyei első 
osztályú mér-
k ő z é s e m e t 

(Szarvas–Doboz), 
ekkor már az NB III-as asz-

szisztensi keret tagja voltam. 
Rá egy esztendőre, 1999-ben 
bemutatkoztam NB III-as játék-
vezetőként a Csongrád–Martfű 
összecsapáson. 2001-ben lettem 
utánpótlás játékvezető, majd 
2002 decemberében felkerültem 
az országos játékvezetői keret-
be. Utána tavasszal debütáltam 
az NB II-ben a Bőcs–Nyírbátor 
mérkőzésen. Emlékezetes egy 
2005-ös női NB II-es derbi Lágy-
mányoson, ahol asszisztenseim 
Iványi Zoltán és Medovarszki 
János voltak – ma mindannyian 

az NB I-es keret tagjai vagyunk. 
2006-ban kerültem fel az NB 
I-es játékvezetői keretbe, április 
14-én a DVSC–REAC (4-1) mecs-
csen estem át a tűzkeresztségen, 
segítőim is Békés megyeiek vol-
tak (Szpisják Zsolt, Tóth Péter, 
Medovarszki István, ellenőr: 
Huták Antal). Az első felnőtt 
nemzetközi mérkőzésem 2008. 
június 24-én volt a montenegrói 
Grbaljban, ahol a házigazdák 2–1-
re győzték le a bosnyák Celiket 
(Intertotó Kupa, asszisztensek: 
Szpisják Zsolt, Albert István, el-
lenőr Franz Wöhrer).

Tanul a hibáiból

– Úgy érzem, az eltelt időszak-
ban a csapatok elfogadtak. Fiatal 
korom ellenére sikerült pozitív 
képet kialakítani magamról, ami 
nagyon sok munkámba került. 
Minden mérkőzésre a legjobb tu-
dásom szerint, a legnagyobb el-
hivatottsággal készülök. Tudom, 
vannak hibák. Csak az nem vét 
hibát, aki nem dolgozik. A hibák-
ból, hibáimból tanulok, és arra tö-
rekszem, hogy legközelebb ilyen 
már ne fordulhasson elő. Egy já-
tékvezető számára az lehet a leg-
fontosabb, hogy jó játékvezetővé 
váljon, vagy legyen, ehhez pedig 
a következő sorrendet kell betar-
tani: 1. a család, 2. a munka, 3. az 
elhivatottság, 4. az alázat. Ehhez 
tartom magam...

Hertzka Pál-díj, 2009: Szabó Sándor

Ki volt 
Hertzka Pál?
Az 1898-as szüle-

tésű sportember 

1934-ben lett nem-

zetközi játékveze-

tő, bíráskodott az 

1936-os olimpián és 

az 1938-as világbaj-

nokságon.

A Kaposvár-Debrecen meccsen is 
igyekezett megfelelni a kihívásnak 

Szabó 
Sándor a 
tenyerén 
hordoz-
hatja a 
díjat
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tolna megyét az országos 
keretben egyedüliként Kis 
Zoltán képviseli asszisz-
tensként, Sóthy András 
pedig az nb ii-es ellenőri 
keret tagja.

– Jelenleg a sikeres tobor-
zás a legfontosabb feladatunk. 
Mennyiségileg jelenleg nincs 
nagy problémának, azonban a 
megfelelő kvalitású játékveze-
tők biztosítása gyakran nehéz 
– jegyezte meg Kis Zoltán élvo-
nalbeli asszisztens. – Az utóbbi 
három évben szerencsére olyan 
kollégák vizsgáztak, akikkel 
hosszútávon magasabb osztály-
ban is találkozhatunk, ha meg-
futják a bennük rejlő pályát. 
Nálunk nem volt divat, de most 
van olyan idén márciusban vég-
zett fiatal, akire az őszi szezon 
végén megyei első osztályú 
mérkőzést is rá mertünk bízni. 
A két évvel ezelőtt végzettek 
között pedig van, aki ma az NB 
III-ban vezet, és talán nemso-

kára az utánpótlásban meglevő 
gondjainkon is segít.

Ráthgéber, a főnök

Jelenleg 95 aktív játékveze-
tőnk van a megyében rajtam 
kívül, ebből nagyjából 80 áll 
rendszeresen a küldő rendelke-
zésére. Amennyiben az alapfo-
kú tanfolyamon ezt a számot 
sikerülne 10-15 fővel emelni, 

nagyon elégedettek lennénk – 
ezért dolgozunk.

A Tolna megyei JB összeté-
tele: Ráthgéber László elnök, 
Sebestyén Ágoston (ellenőr-
zés), Rákosi Gusztáv (küldés), 
Sóthy András (oktatás), Vincze 
István (talent-mentor prog-
ram, gazdasági ügyek), Bogos 
Márton (etikai kérdések, szer-
vezés), Kis Zoltán (toborzás-
megtartás).

Tolna: előtérben a toborzás

Kis Zoltán, a tolnai zászlóvivő a fehér mezes Lippai Ákos mellett – 
a diósgyőri játékost az ő jelzésére állították ki később Pápán

A nyár közepén a baranya 
megyei labdarúgó Szövet-
ség elnöksége Czakó dé-
nest bízta meg a jb elnöki 
teendők ellátásával. 

Jelenleg 174-en alkotják a tag-
ságot, közülük heten hölgyek. Az 
országos keretben egyedül Iványi 
István asszisztens reprezentálja a 
megyét. 

Kulisszatitkok

Czett Szabolcs titkár, megyei 
adminisztrációs vezető közölte, 
hogy az őszi, pécsi Magyarország–
Örményország női U 19-es Euró-

pa-bajnoki selejtező ap-
ropóján közös elemzést 
tartottak a baranyai 
kollégák. A lefújást 
követően találkoztak 
az UEFA játékveze-
tői ellenőrével, illetve 
a női játékvezetők-
kel, a beszélgetésen 
sok kulisszatitkot 
tudtak meg. Szakmai 
érdekességekben bő-
velkedő élménnyel gaz-
dagodtak a Talent-
programban részt vevők.  

A Baranya megyei JB elnök-
ségének összetétele, munkameg-

osztása a következő: Czakó 
Dénes (elnök, küldő), Ta-
más Armand (ellenőrzési 
vezető), Kovács Nándor 
(oktatás, megyei instruk-
tor), Nagy István (elnök-

ségi tag), Bata László (el-
nökségi tag), Poszt József 
(mohácsi képviselő), Tóth 

István (szigetvári képvise-
lő). Nem elnökségi tag: 
Czett Szabolcs titkár, me-
gyei adminisztrációs 
vezető és Szigeti 
Szabolcs tobor-

zási vezető.

Baranyai elemzés az Eb-selejtezőn

Iványi István bemele-
gítés közben
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bár a magyar válogatott 
nem jutott ki a svédországi 
u 21-es európa-bajnok-
ságra, mégis volt honi 
résztvevője a kontinensvi-
adalnak Ring György FiFA-
asszisztens személyében. 

Ez már csak azért is nagy szó, 
mert ez a korosztályos versengés 
a felnőtt Eb után a második leg-
rangosabb – válogatott szintű – 
UEFA-rendezvény! A mindössze 
28 éves sportember megszolgálta a 
bizalmat: három csoportmérkőzé-
sen, az egyik elődöntőn, valamint 
a fináléban is lengetett. Vámos Ta-
más készített vele interjút.

Igazi villámkarrier a tied, ��
hiszen három éve még BLASZ-
mérkőzéseken lengettél…

– Ahogy mondani szokták, az 
előrelépésemhez nagy szerencsé-
re is szükség volt, hiszen a 2006 
nyári feljutásom után már az 
őszi idényben bemutatkozhattam 
az NB I-ben. Több alkalommal is 
tévés mérkőzésen működhettem, 
és voltak olyan ítéleteim, ame-
lyek azt bizonyították: éles szitu-
ációkban is megállom a helyem.

Hogy jutottál ki erre a ��
kontinensviadalra?

– 2008 januárja óta 
tartozom a nemzet-

közi asszisztensi keretbe, tavaly 
nyáron pedig részt vehettem a 
törökországi U 17-es Európa-
bajnokságon. Gondolom, az ott 
nyújtott teljesítményem, vala-
mint az év közbeni nemzetközi 
mérkőzések is sokat nyomhattak 
a latba. Mindenesetre nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy az UEFA 
az U 21-es Eb-re név szerinti 
meghívót küldött.

Mely mérkőzéseken mű-��
ködtél közre?

– Az Anglia-Finnország nyitó-
meccsen, a Spanyolország-Anglia 
és a Szerbia-Svédország találko-
zókon. Utóbbi igazán éles volt, 
hiszen csak a győztes léphetett 
tovább, és a rendező ország vá-
logatottjának mérkőzése mindig 
kiemelt jelentőségű. Nagy örö-
mömre a csoportmeccsek után 
is bennmaradt a nevem abban 
a bizonyos kalapban, ennek kö-
szönhetem, hogy az Olaszország-
Németország elődöntőben, majd 
végül a fináléban, a Németország-
Anglia mérkőzésen is közremű-
ködhettem. Nagy élmény volt, 
hogy az Eb-döntő emlékplakett-
jét személyesen Michel Platini 
UEFA-elnöktől vehettem át.

Milyen volt az U 21-es Eb ��
belülről?

– Fantasztikus körülmények 

között működhettünk, nem vélet-
lenül volt a torna szlogenje, hogy 
„a ma sztárjai, a holnap szuper-
sztárjai”. Csodálatos volt a hangu-
lat, minden mérkőzésem telt ház, 
20 ezer néző előtt zajlott, és olyan 
játékosok léptek pályára, akik már 
a felnőtt mezőnyben is bizonyítot-
tak. Elég, ha csak az angol Theo 
Walcott, az olasz Mario Balotelli 
vagy éppen a svéd Marcus Berg 
nevét említem meg. Ezeknek a 
futballistáknak nem csak a játé-
kán, hanem az összes reakcióján 
érezni lehetett: sztárklubok valódi 
profijairól van szó. Az is örök em-
lék marad, hogy olyan kollégákkal 
működhettem és kötöttem barátsá-
gokat, akik már BL-mérkőzéseken 
fújják a sípot. 

Innen már csak egy ugrás, ��
hogy felnőtt világversenyen is 
pályára lépj? 

– Természetesen szeretnék 
előre lépni, de ez az UEFA je-
lenlegi szisztémájában csak úgy 
lehetséges, ha egy játékvezetői 
csapat tagjaként számítanak 
rám. Jelenleg Vad II Istvánnal 
benne vagyok az UEFA Talent-
programjában, az őszi szezon fo-
lyamán együtt utaztunk Európa 
Liga csoportmérkőzésekre, vb-
selejtezőre, és a jövőben is teljes 
mértékben meg szeretnék felelni 
az elvárásoknak. 

Ring György a holnap szupersztárjai között

Ring György

síp és zászló
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A Györ-moson-Sopron me-
gyei labdarúgó Szövetség 
elnöksége 2007 decem-
berében a jelenlegi jb-
elnököt bízta meg, mellyel 
új időszámítás kezdődött a 
megye játékvezetésében. 

Felállt az ötfős elnökség: 
Dubraviczky Attila elnök, Bő-
sze Gyula alelnök (küldés, el-
lenőrzés), Nagy Imre Attila 
(oktatás), Segovits Antal (talent, 

Convention), Szabó György 
(Soproni csoportkoordinátor). 
Sikerült egy asztalhoz ültetni az 
elmúlt harminc év JB-elnökeit, 
Kőrös Lászlót és Bay Ferencet, 
akik elnöki tanácsadóként vesz-

nek részt a munkában. A labda-
rúgó szövetség Páder Vilmost 
bízta meg a bizottság felügyele-
tével, aki szintén hosszú évekig 
volt elnöke a JB-nek.

– Az első és legfonto-
sabb változás az arculat-
formálás volt azért, hogy 
a játékvezetők mindegyi-
ke egy irányba húzza azt 
a bizonyos szekeret, min-
denki beálljon a sorba 
– révedt a múltba Bősze 
Gyula alelnök. – Beve-
zettük az évi négyszeri 
tesztelést, amelynek ta-
pasztalatai egészen jók. 
Hivatalba lépésünk óta 
két alapfokú tanfolya-
mot szerveztünk, ame-
lyen mintegy száz fő tett 

eredményes játékvezetői vizsgát.
Feladatunk közé tartozott a 

női játékvezetés színvonalának 
emelése is. Bátran, szerényte-
lenség nélkül kijelenthetjük, 
ebben rendkívüli eredményeink 
vannak. Kulcsár Katalin FIFA-
játékvezető, dr. Makkosné Petz 
Brigitta, valamint Hima Andrea 
a FIFA asszisztensi keret tagja. 
Nagy Zita és Szeles Krisztina 
országos kerettagok. 

Az országos játékvezetői ke-
retbe került Böcskei Balázs, aki 
jelenleg az NB II-es keret tagja. 
Benne látjuk a jövőt, ő 
az, aki merészebb ál-
mokat is dédelgethet. 
Schuszter Roland, Pé-
ter Tamás és Hofbauer 
Roland az országos 
asszisztensi keret tag-
jai. Az NB I–es ellenőri 
keretben Dubraviczky 
Attila, és Kőrös László 
képviseli a megyét, Kiss 
Géza pedig az NB II–es 

keret tagja. Mindhárman FIFA-
játékvezetők voltak. 

– A JB elnöke gazdasági szak-
ember, amely azonnal éreztette 
hatását az anyagiakban is. Az or-
szágban egyedülállóan a téli fris-
sítő kurzusokat, valamint a nyári 
edzőtáborokat a minden igényt 
kielégítő négycsillagos Famulus 
Hotelban tartottuk. Az elmúlt év 
tavaszán a megye összes játék-
vezetője térítésmentesen kapott 
egy öltözet játékvezetői szerelést. 
Munkánkhoz maximális segít-
séget, illetve támogatást kapunk 
a labdarúgó szövetség elnökétől, 
illetve főtitkárától. Egyébként 
az elnök vizsgázott, a főtitkár 
pedig tiszteletbeli játékvezető. 
Győr–Moson–Sopron megyé-
ben 2008-tól minden osztályban 
az elektronikus jegyzőkönyvet 
használjuk. A labdarúgó szövet-
ség minden egyesületnek vett 
egy laptopot, amelyhez csak az 
internet-hozzáférést kell bizto-
sítani. Mivel az anyagi fedezet 
rendelkezésre áll, ezért a megyei 
első-, másod- és harmadosztály-
ban hetente tizenkettő–tizennégy 
ellenőr tud működni. Az utolsó 
fordulóban elbúcsúztattuk a 73 
éves Kiss–Tóth Imrét, valamint 
a felső korhatárt elért (50 éves) 
Nagy Zoltánt, igaz őt csak az NB 
III–as asszisztensi keretből.

Győr-Moson-Sopron:  
optimális feltételrendszer

Ideális kapcsolat
Az ETO FC vezetésével 

rendkívül jó a kapcsolatunk, 
ezért a tanfolyamokat euró-
pai körülmények között, az 
ország legmodernebb léte-
sítményében tudjuk megtar-
tani. A VfB Stuttgart–Győr 
UEFA Kupa-mérkőzésre 
az ETO vezetése két játék-
vezetőt vendégként meghí-
vott három napra. Az NB 
III–as Szántai Endrének és 
a megyei másodosztályban 
működő Czinger Gézának 
egy életre szóló élményt 
nyújtott a meghívás.

Dubraviczky Attila JB-elnök és gazdasági 
szakember egyszemélyben a mikrofont is 
igyekszik egykézben tartani Nagy Imre At-
tila mellett

Évente négyszer tesztelnek
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Doki, a szikszói főbíró
dr. Varga Zsolt 1997 szep-
tember elsejétől dolgozik a 
bíróságon. jelenleg a Szik-
szói Városi bíróság elnöke, 
és büntetőügyeket tárgyal, 
azaz a területükön történt 
bűncselekmények miatt 
ítéli el a vádlottakat. 

– A játékvezetői vizsgát 1998 
májusában tettem le, tehát előbb 
választottam a jogi pályát – kö-
zölte a borsodi FIFA-asszisztens. 
–.Igazából korábban nem is igazán 
gondoltam arra, hogy játékve-
zető legyek. A munkámmal úgy 

tudom összeegyeztetni, 
hogy elég sok a törvény 

által biztosított sza-

badnapom, és ezt 
használom fel a hét-
köznapi játékvezetői 
eseményekre, a hét 
vége meg értelemsze-
rűen szabad. Azért is 
dolgozom egy kisebb 
bíróságon egyelőre, 
hogy a hétközna-
pokat könnyebben 
meg tudjam oldani. 
A munkatársaim egy 
része, aki szereti a 
focit, mindig is ér-
deklődött, hogy hová 
megyek meccsre. Aki 
focizott, nem igazán 

értette, hogy egy általa normá-
lisnak tartott ember hogyan me-
het el játékvezetőnek. Akit nem 
érdekelt a sport, az értelmetlen 
dolognak tartotta, bár most már, 
hogy sikerült eljutnom külföldre 
a játékvezetés révén, értékeli és 
kicsit kíváncsi is – leginkább az 
utazás részére. 

Szpigi, a „főtiti”
Szpigit, azaz Szpisják 
Zsoltot „főtitinek” becézik 
– idestova nyolc esztendeje 
a békés megyei labdarúgó 
Szövetség főtitkára. 

– Természetesen a civil pályá-
ra készültem előbb, ahogy min-
denki. A játékvezetés akkor ke-
rült egyáltalán szóba, amikor úgy 
döntöttem, hogy a nagypályás 
amatőr focit abbahagyom. Ekkor 
tettem le a játékvezetői vizsgát, 
és tettem próbára magam. Abban 
az időben még nem arra a civil 
pályára készültem, amit azóta 
hozott a sors nekem, hanem az 
eredeti szakmámban gondolkod-
tam (programozó). A jelenlegi 
munkahelyemet a játékvezetés 
folytán ismertem meg, belevon-

tak a szövetség 
életébe, és évről 
évre több feladat-
tal bíztak meg 
– először éppen 
szoftverfejlesz-
téssel a szövetség 
számára. A civil 
foglalkozásom 
a futballnak egy szelete. Nem 
okoz problémát a napi feladatok 
átcsoportosítása azért, hogy a 
mérkőzésekre el tudjak menni. 
A munkatársaim – mint a labda-
rúgásban élő szakemberek – ma-
ximálisan támogatják és segítik, 
érdeklődve figyelik pályafutáso-
mat, annak minden mozzanatát. 

Rácson innen és túl
Oláh Gábor meglehetősen 
zárt világban tölti a hétköz-
napjait, kiváló kikapcso-
lódás számára, amikor a 
szabadban meccset vezet. 

– A büntetés-végrehajtási szer-
vezethez 1996-ban szereltem fel, 
ekkor kerültem a tököli Fiatal-
korúak Büntetés-végrehajtási 
Intézetének állományába, mint 
körletfelügyelő, ám később vol-
tam sporttiszt, nevelő, biztonsági 
osztályvezető-helyettes, jelenleg 
a Büntetés-végrehajtás Országos 

P a r a n c s -
nokságán 
dolgozom 
k i e m e l t 
főreferens-
ként. A 
játékveze-
téssel való 
kapcso la -
tom is köt-
hető a szak-
m á m h o z , 
mert éppen 
sporttiszt-

Ítélkeznek, döntenek, büntetnek       – a futballpályán kívül is

poénsarok

Dr. Varga Zsolt leskelődés közben

Oláh Gábornak 
volt elítélt is 
gratulált

Szpisják Zsolt

A főnök találkozik a beosztottjával 
a futballmérkőzésen:– Mégis csak disznóság – dühöng. 

– Maga azt mondta nekem, hogy a 
nagybátyja temetésére kell mennie, és 
most itt találom!– Várjuk ki a végét főnök! – vála-

szol a beosztott.     – Nagybátyám vezeti a meccset...
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Ítélkeznek, döntenek, büntetnek       – a futballpályán kívül is
ként a bv-intézetben dolgoztam, 
amikor megláttam a játékvezetői 
tanfolyamról szóló újsághirde-
tést. A vizsgát 1999-ben tettem le, 
2005 nyarán kerültem fel az or-
szágos keretbe. Ehhez természe-
tesen sok szerencsére, és főként 
az engem körülvevő közeg – a 
család, a feleségem, a munkahely 
– támogatására is szükség volt. 
Mindenkori munkahelyi vezető-
im mindvégig, így a mai napig 
is segítő támogatást nyújtottak 
és nyújtanak, a hétköznapokon is 
mindig elengednek mérkőzések-
re, edzésekre, rendezvényekre. 
Előfordult már olyan is, hogy 
mérkőzésen találkoztam néző-
ként jelenlévő volt elítélttel, aki 
gratulált a teljesítményemhez. 

Columbo, a „zászlós”
Albert istván FiFA-
asszisztensként lenget a 
zászlóval, eközben ő a békés 
megyei Rendőrfőkapitányság 
sajtóreferense, közeli bará-
tai Columbónak becézik. 

– Már 14 éves koromban ren-
dészeti szakos gimnáziumba 
mentem tanulni, az érettségi után 
tiszthelyettes képző iskolában 
kezdtem az „igazi” rendőri pá-
lyát. 16 évesen minden idők leg-
jobb oktatójánál, a legendás Győri 
László Tanár Úr kezei alatt tanul-
tam a játékvezetés alapjait. Az 
első mérkőzésem 1997 májusában 
volt: a Csorvás-Gádoros serdülő 
mérkőzésen partjeleztem. 1999. 
július 1-től vagyok a rendőrség 
hivatásos állományú tagja. Ez az 
a két időpont, amióta játékvezető-
nek és rendőrnek érzem magam. 
Szerencsémre a jelenlegi főnö-
köm fociszerető ember, így meg-
értő, ha akár 1-2 nappal a meccs 
előtt jön a küldésem, és minden 

meccs után „beszámoltat” a tör-
téntekről. Emellett sok rendőr 
szereti a focit, érdeklődnek a 
kulisszatitkokról, a pályámról és 
akár egy-egy meccsről is. Leg-
többször gratulálnak és örülnek, 
ha a tévében látnak, de azt is meg-
jegyzik, amennyiben tévedek egy 
lesintésnél. Azt ők is tudják, hogy 
ez nekem nem csak hobbi, hanem 
az életem első számú hivatása. 

Fordulatos főszerkesztő
böcskei balázs, az nb ii-es 
játékvezetői keret tagja 
meglehetősen egyedi foglal-
kozást űz a dolgos hétköz-
napokon. 

– 2000 nyarán, harmadikos 
gimnazista koromban tettem le a 
játékvezetői vizsgát. Később fel-
vettek az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karára, a Politikatudo-
mányi Intézetbe. Bár Budapestre 
költöztem, nem szakadtam el a 
Győr-Moson-Sopron megyei já-
tékvezetők társadalmától. Jelenleg 
egy vezető, angolszász típusú po-
litikai agytrösztnél vagyok kutató. 
Tavaly kerültem a kutatói csa-
patba, azt megelőzően politikai 
tanácsadóként tevékenykedtem, 
amelyet továbbra is folytatok, 
elsősorban a kormányzati szférá-
ban dolgozó politikusok munká-

ját segítem. A „szürke 
hétköznapjaimnak” még 
része, hogy egy társada-
lomtudományi folyóirat-
nak (Fordulat) vagyok 
a főszerkesztője, amely 
szintén igényel némi időt 
és energiát. A kiegyensú-
lyozott teljesítményhez 
elengedhetetlen, hogy a 
területek közötti határt 
„láthatóan” meghúzzam. 
Szerencsés helyzetben 
vagyok, mert munka-

társaim és környezetem nemcsak 
hogy a labdarúgás szerelmese, de 
általában is sportkedvelő, így nem 

valami „furcsa lényként” tekintem 
rám. A mérkőzések másnapján 
rendszeresen élménybeszámolót 
kell tartanom, a hibákat sem hall-
gathatom el előttük, nem túlzás, 
ha azt állítom: szurkolnak 
azért, hogy minél köze-
lebb kerüljek céljaim-
hoz.

poénsaro
k

Albert István a pápai örömgúla mögött

Böcskei Balázs kutatói csapat 
tagja

 A meccs után így szól a szi-

gorú ellenőr a játékvezetőhöz:

 – Fiam, meglepetést okoztál 

nekem! Legutóbb mikor látta-

lak, azt hittem ettől rosszabbul 

nem lehet vezetni...!
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Hat játékvezető egy mérkő-
zésen. A kísérleti stádium 
után immár az európai 
liga-mérkőzéseket is ezzel 
a szisztémával rendezik. 
A magyarok Zágrábban és 
Hamburgban debütáltak, 
közülük ketten osztják meg 
tapasztalataikat. 

– A szervezés egy fokkal ne-
hezebb, hiszen hat fővel talán 
több dolga van az UEFA-nak és 
a kísérőnek, mint négy játékve-
zetővel – fejtegette Szabó Zsolt 
FIFA-játékvezető. – A felelős-
ségünk is jóval nagyobb, hiszen 
egy rossz játékosnak adott sárga 
vagy piros lap nehezen magya-
rázható, ezt nem lehetne senki-
nek a torkán lenyomni azzal a 
szöveggel, hogy „elnéztem”. A 
hat bíróból valakinek jól kell lát-
ni egy adott szituációt. Ugyanez 
igaz egy játékvezető háta mögöt-
ti durvaság esetén is. 

A századik mérkőzés

Nagyon nagy segítséget je-
lent egy általam nem (tisztán) 
látott szituáció után az AAR 
(Additional Assistant referee) 
segítsége. Ismerjük azt az érzést 
mindannyian, amikor megadunk 
egy büntetőt, de esetlegesen 

felmerülnek kétségek a 
döntés tökéletességét il-
letően. Egy ilyen eset-
ben egy megerősítés 

nagyon nagy segítséget ad.
A hangulattal nem volt egy-

szer sem gond, hiszen nagyszerű 
kollégákat kaptam magam mellé. 
Kispál Robi 15 éve „hű fegy-
verhordozóm”, akinek a jelen-
léte is nyugalmat jelent. Varga 
Zsolt hamar alkalmazkodott a 
kéréseimhez, jól beilleszkedett a 
csapatba. Szabó Sándor idáig na-
gyon szerencsés volt, hiszen nem 
sok szituációt kellett megítélnie, 
míg a nehezebb feladat Sulyok 
Gergőnek jutott, több nehéz szi-
tuáció volt már az oldalán. Ger-
gő kiváló nyelvtudása komoly 
segítséget jelent a mérkőzés után 
kötelezően írandó több oldalas 
jelentéshez. Solymosi Peti hozta 
eddigi formáját mind szakmai-
lag, mind emberileg (mindig van 
egy vicce…). 

– A Dinamo Zagreb–
Anderlecht mérkőzés nem csak 
egy kísérleti rendszer első mecs-
cse, hanem az volt a 100. nem-
zetközi mérkőzésem, amelyen 
külföldön működtem akár játék-
vezetőként, asszisztensként, 4. 
játékvezetőként. 

Sulyok Gergely NB I-es játék-
vezető is tagja lett Szabó Zsolt 
„hatosfogatának”: 

– Szeptember 17-én a zágrábi 
mérkőzésen a helyi ultrák előtt 
kezdhettem ténykedésem az NK 
Dinamo Zagreb–RSC Anderlecht 
mérkőzésen, majd október 22-
én az FC BATE Boriszov–AEK 
Athén meccs következett. Mint 

AAR (a fordítása talán Kiegészí-
tő Játékvezető Asszisztens lehet-
ne) legfőbb feladatom a büntető-
területen belül való szituációkban 
segíteni a játékvezetőt a helyes 
ítélet meghozatalánál. Így olyan 
kisebb döntéseknél is nyújthatok 
segítséget, mint például a kirúgás 
vagy a szögletrúgás, de természe-
tesen a játéktéren való helyzetem-
ből adódóan feladatom lényege 
az, hogy fajsúlyosabb szituáci-
ókban is (egy másik szemszög-
ből látva az esetet) segítsem a 
játékvezetőt a helyes döntés meg-
hozatalában. Ilyen komolyabb 
esemény lehet egy büntető-nem 
büntető szituáció, vagy annak el-
bírálása, hogy a labda teljes terje-
delmével áthaladt-e a gólvonalon 
vagy sem. Egyúttal a kapu közeli 
beadásoknál, szabadrúgásoknál, 
illetve szögletrúgásnál igyekszem 
a játékosokkal érzékeltetni, hogy 
nagyobb kontroll alatt vannak, 
mint eddig, ezáltal jelenlétem 
preventív hatással is bír.

Eddig Zágrábban és Minszk-
ben is kijutott a jóból: mindkét 
mérkőzésen volt éles, „nem bün-
tető” szituáció, melyekben igye-
keztem segíteni a játékvezetőt, a 
második meccsen pedig bünte-
tőt is „adtunk” az én oldalamon. 
Ráadásul a két meccsen esett öt 
gól mindegyike kivétel nélkül 
nálam született. Már jeleztem 
AAR kollégám felé, hogy jó len-
ne, ha ő is kivenné a munkából 
a részét…

Újítás a hat, ami a játékra hat

Nem Solymosi Péter készí-
tette a fotót, ugyanis tarta-
lék-játékvezetőként várta a 
zágrábi meccs kezdetét

síp és zászló
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A stadionban folyó kábelfek-

tetés során, földmunkások egy 

műfogsorra, kevéssel később 

egy bírói sípra bukkannak.

– Óvatosabban ássatok fiúk! 

Talán itt van valahol a bíró egész 

csontváza is – szól a munkave-

zető.

Különleges helyzetben 
van Veszprém megye 2008 
nyara óta, ugyanis a Zala 
megyei Garabonc polgár-
mestere, Koma lászló 
látja el attól fogva a jb-
elnöki teendőket. 

Előzőleg ő irányította a Zalai 
JB-t, tehát gyakorlati tapaszta-
lattal bír az olykor daloskedvű 
települési és bizottsági vezető. 
Személye és stábja garancia a 
minőségi munkára. Hamar Lász-
ló az MLSZ JB elnökségi tagja, 
NB I-es ellenőr, Kaibás Dezső 
pedig az NB II-es ellenőri kere-
tet erősíti. Az országos keretben 
három játékvezető (Solymosi 
Péter, Szilasi Szabolcs – NB I, 
Ákos Dávid – NB II) és négy asz-
szisztens (Lémon Oszkár FIFA, 
Takács Gábor, Gyürüsi Gábor – 

NB I, Mohos Milán) képviseli a 
megyét. 

– A megyei bizottságunknak 
179 tagja van. Körülbelül 25-en 
kellenének még ahhoz, hogy 
ideálisabb legyen a létszám – 
jegyezte meg Takács Gábor, 
aki az utóbbi „A megye legjobb 

sportolója” választáson 
szakszövetségi kitünte-
tést vehetett át. Novem-
ber végén kezdődtek 
a csoportok évzárói, 
beindult az alapfokú 
játékvezetői kurzus, a 
megyei bál január 30-án 
esedékes. Zajlik az élet 
Komáéknál...

A Veszprém megyei 
JB elnökségének tagjai: 
Koma László elnök, 
Takács Gábor elnök-
helyettes, megyei inst-
ruktor, Uszkai György 

(ellenőrzés), Kéri Árpád (szerve-
zés, gazdaság), Mező Béla (talent 
felelős), Pákh Csaba (küldő). A 
csoportvezetők: Wenczel Imre 
(Ajka), Ákos Csaba (Pápa), Ta-
kács Gábor (Tapolca), Rogácsi 
Balázs (Veszprém).

Veszprém: a garabonci Koma a garancia

Veszprémi négyes az NB I-ben: Lémon Oszkár, 
Solymosi Péter, Takács Gábor és Ákos Dávid

Heten képviselik Vas megyét 
az országos keretben: Bognár 
Tamás FIFA-játékvezető, Török 
Katalin FIFA-asszisztens, Kovács 
Zoltán NB I-es asszisztens, Hu-
szár Balázs NB I-es asszisztens, 
Pintér Csaba NB II-es játékveze-
tő, Király Krisztián NB II-es já-
tékvezető, Szarka Zoltán NB I-es 
ellenőr.

– A megyei játékvezetői létszám 
189 fő, a zavartalan működéshez el 
kellene érnünk a 210 fős aktív, mű-
ködő létszámot. Ehhez elsősorban 
a területi versenybizottságokat kell 
megerősítenünk – állapította meg 
Király Krisztián instruktor, orszá-
gos kerettag. – Tavalyelőtt decem-
berben a Sípmesterek Hétvégéjén 
vendégül láthattuk az ország já-
tékvezetői csapatait, erre nagyon 
büszkék vagyunk. Mindenképpen 
megemlítendő, hogy decemberben 
Barki Lajos visszavonul a minden-

napok játékve-
zetői munkájá-
ból. Júliusban 
ünnepelte 70. 
születésnapját, 
méltán mond-
hatjuk, hogy 
a megye já-
t é k v e z e t ő i 
társadalmának 
emblematikus 
alakja, hisz 40 
évet dolgozott Vas megye játékve-
zetéséért. 

– A nyári frissítő kurzuson si-
keresen vezettük be a játékvezetők 
gyakorlati képzését. A Bognár Ta-
más FIFA-játékvezető által koordi-
nált gyakorlatok során a játékveze-
tők a gyors és helyes döntéshozást 
és a fegyelmezés formai elvárásait 
tökéletesítik, míg az asszisztensek 
a les megítélésének folyamatát 
fejlesztik. A képzést minden nyári 

frissítő kurzus alkalmával ismétel-
ni kívánjuk.

A Vas megyei JB elnöksége: 
Szarka Zoltán elnök, Molnár József 
alelnök, ellenőrzés, Tuczai Miklós 
küldő, Pál László sárvári csoport-
vezető, Szerdahelyi János szombat-
helyi csoportvezető, Gaál László 
körmendi csoportvezető, 
Király Krisztián inst-
ruktor, oktatás.

Gyakorlatias képzés Vas-akarattal

Barki Lajos, a 
vasiak emble-
matikus alakja
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Eb-n kovácsolódhat
 
Az UEFA kihirdette a 

Magyarországon rendezen-
dő futsal Eb játékvezetőit  (a 
torna mérkőzéseinek január 
19-30-ig a debreceni Főnix 
Csarnok és a budapesti 
Papp László Sportaréna ad 
otthont). A kontinensvia-
dalon lesz magyar bíró is: 

Kovács Gábor bekerült 
a tizenhat kijelölt 

sípmester közé.
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brazíliába ritkán jut ki 
magyar játékvezető. iványi 
Zoltánnak sikerült...

– Nagyon örültem, amikor 
értesítettek arról, hogy két hetet 
eltölthetek a futball hazájában. 
Azt gondolom, hogy ezt az elis-
merést az utóbbi három esztendő 
futsal mérkőzései alatt nyújtott 
teljesítményemért kaptam. Már 
ezért megérte, hogy annak idején 
elkezdtem a futsal-játékvezetést!

– Tizenhat országból érkeztek 
focisták és játékvezetők a torná-
ra, ennek köszönhetően sokféle 
játékvezetői stílust ismertem 
meg. Alkalmunk volt megbeszélni 
és megvitatni a szakmai dolgokat. 
A kollégák rendesek és nagyon 
közvetlenek voltak mindvégig, 
véleményem szerint szakmailag 
van lemaradásuk a magyar futsal 
játékvezetőkhöz képest. Mindent 
egybevetve úgy gondolom, ez 
a torna mindenképpen hasznos 
volt számomra, és az ott szerzett 
tapasztalatokat kamatoztathatom 
a hazai mérkőzéseken. Jó érzés 
volt hallani, hogy még Dél-Ame-
rikában is sokan ismerik és elis-
merik Török Károlyt. 

– A helyi szokásokról nem 
sokat tudtam meg, mivel a napi 
program nagyon zsúfolt volt, ti-

zennégy napból négy utazással 
telt. A két szabad délutánból az 
egyiken a várost néztük meg, a 
másikon pedig a helyi első osztá-
lyú nagypályás csapat meccsére 
látogattunk ki. Nagyon furcsa volt 
látni, hogy ott mennyire imádják 
a focit, és igazán tudnak szurkolni 
kedvenceiknek. Ezen a két napon 
volt délelőtt a fizikai felmérés és 
a terheléses vizsgálat, melynek 
az eredményét a torna végére fel-
dolgozták és egyénileg értékelték. 
A többi napokon a mérkőzéseket 
két helyszínen, Goianiaban és 
Anapolisban rendezték. 

Iványi Zoltán mindemellett a 
nagypályás élvonalbeli játékveze-
tői keret stabil tagja. 

– Jóformán a közepébe csöp-
pentem, nem volt ismerkedési és 
rávezető szezonom. A három év 
alatt közel 
hatvan első 
osztályú és 
számos ku-
pamérkőzést 
ve z e t t e m , 
eközben tar-
talék-játék-
vezetőként 
lehetőséget 
k a p t a m 
nemzetközi 
mérkőzése-
ken is. Ezt 
nem gondol-

tam, mikor néhány csapattársam-
mal levizsgáztam 2001 nyarán. Az 
elején jó „mókának” tűnt, de ahogy 
ráéreztem az ízére, egyre jobban 
megszerettem és vált hivatássá. A 
kezdetekben sok tanácsot kaptam 
Győri Lászlótól, „Tanár úr” nagy-
ban segítette a pályafutásomat. 
Manapság már el se tudnám kép-
zelni az életemet, hogy ne menjek 
hét végenként mérkőzésre. Ha va-
lami oknál fogva nem kapok kül-
dést, szinte bele vagyok betegedve. 
Legfőbb tervem az, hogy még éve-
kig vezessek az NB I-ben, ezalatt 
az idő alatt pedig sok rangadón 
szeretnék bíráskodni. A legna-
gyobb álmom az, hogy a nemzetkö-
zi porondon is bemutatkozhassak, 
mint játékvezető. Tudom, rengete-
get kell még dolgoznom, hogy az 
álmom valóra váljon.

Csodálatos élmény a futball hazájában

Nemzetközi egyveleg: angolai, mozambiki, iráni és magyar játék-
vezető Brazíliában az V. Grand Prix nyitómérkőzésén

A Diósgyőr–Újpest meccsen hiteles pozícióból ítélt 
büntetőrúgást
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Zénó. Országszerte így 
ismerik régóta Farkas 
Györgyöt, a jász-nagykun-
Szolnok megyei játékveze-
tői bizottság elnökét. 

A JB elnökségét Farkas 
György elnök, Szabari Miklós tit-
kár, Tombor József küldő, Vígh 
Tibor (oktatás), id. Agócs János 
(ellenőrzés), Varga Sándor (talent 
felelős), Paróczai Dezső  (Szolnok 
városi vezető), Pikó Attila (Jász-
berény városi vezető), Nemes 
Zoltán (Kunsági körzet vezető) 
alkotják. Az országos keretben 
ifj. Agócs János és Vígh Tibor 
asszisztensként, Varga Sándor 
ellenőrként tevékenykedik.

– Összesen 108 aktív tagja 
van a megyei keretnek, jelenleg 
Felföldi Kitty az egyedüli hölgy 
– számszerűsített „Zénó”. – A 
Convention-program keretében a 
vizsgázók nagy része még ma is 
aktív futballista, ezért viszonylag 

kevés közülük a működő 
játékvezető. Mivel a mérkő-
zések jelentős részét szom-
bati napokon rendezik a 
csapatok, további játékve-
zetőkre van szükségünk, 
hogy könnyebb legyen a 
küldés, és kevesebb legyen 
azoknak a száma, akiknek 
szombat-vasárnap működ-
niük kell – jelenleg tolerál-
juk a helyzetet.

Zénó-tolerancia Jász-Nagykun-Szolnokban

Elnöki útmutatás

Nemrégiben töltötte be 70. 
életévét Terenyei Joachim NB-
III-as ellenőr, aki 41 éve tett 
játékvezetői vizsgát, és azóta 
megszakítás nélkül működik.

– A családban nem szakad 
meg a játékvezetés hagyománya, 
mert a vejem, Farkas György 9 

évig volt az 
országos keret 
tagja, és nagy 
ö r ö m ö m r e 
szolgál, hogy 
a kisunokám, 
Farkas Dáni-
el Zénó már 
16 évesen 
sikeresen ténykedik a serdülő 
mérközéseken. Sajnos, egyszerre 
nem sikerült pályára lépnünk.

Bírócsalád

A Komárom-esztergom me-
gyei labdarúgó Szövetség 
játékvezetői bizottsága a 
jelenlegi elnökséggel 2008 
tavasza óta működik. 

Az elnökség tagjai, illetve a 
feladatkörük: Tóth Attila elnök, 
Ács Réka titkár, Csejtei István 
küldő, Miráki Lajos ellenőr 
küldő, Madlena József gazda-
sági felelős, Joó János oktatási 
felelős, Mihályi László tag (a 
dorogi térség képviseletében), 
Paulovics Imre tag (a komáromi 
térség képviseletében).

– A szőnyi edzőtáborban 
az elméleti képzés minőségére 
garanciát jelentett Joó János 
oktatási felelősön felül Kassai 
Viktor és Erős Gábor személye 
is – idézte fel a nyári rendez-

vényt Tóth Attila, a KEMLSZ 
JB elnöke. – A programot meg-
tisztelte Vágner László is, aki a 
rendezvény keretében plaket-
tet adott át Radics Antalnak 
a több évtizedes játékvezetői 
és ellenőri tevékenységének 
elismeréséül. A játékvezető kol-

legák 2 új garnitúra bírói mezt 
vehettek át, bővítve ezzel a fel-
szerelésüket.

Két szomszédos megyével 
(Győr-Moson-Sopron, Fejér) 
több éves kapcsolatunk van, 
ami a csereküldések révén idén 
is megfelelően működik. Ősztől 
a szlovákiai észak-komáromi 
térség játékvezetőivel kezdemé-
nyeztünk együttműködést. 

Jelenleg 75-80 fővel műkö-
dünk, célunk, hogy minél több 
fiatalt tudjunk bevonni a kép-
zésbe. Példakép lehet előttük a 
két FIFA-kerettag, Kassai Vik-
tor játékvezető és Erős Gábor 
asszisztens. Rajtuk kívül még 
nyár óta Szalai Dániel 
asszisztensként tagja 
az országos keret-
nek.

Komárom-Esztergom: Kassai és Erős a húzóerő

Radics Antal elismerése 
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márton Zsolt nem éri be a 
fizikai tréningekkel, a fel-
mérőkkel, szereti a futóka-
landokat. legutóbb elindult 
a bécs–Pozsony–budapest 
szupermarathonon csapat-
ban. nem ez volt az első 
ilyen jellegű próbatétele 
az nb i-es asszisztensnek, 
futsal játékvezetőnek. 

– Sokat hallottam már a 
szupermarathonról, és foglalkoz-
tatott az indulás gondolata. A 
laktanyának, ahol dolgozom, van 
egy egyesülete, amely indított 
egy csapatot. Mivel nem volt meg 
a létszám, egyesületi elnökként 
beugrottam, és futottam velük 
egyet. Nem bántam meg, tényleg 
nagy buli és kellemes edzés. Le-
het, hogy a játékvezetői bizott-
ságnak is kellene indítani egy csa-
patot az ilyen versenyeken, ami a 
toborzás kiváló formája is lehet. 
Tavasszal voltunk a feleségemmel 
Olaszországban egy játékvezetői 
futáson a tengerparton, ahol több 
száz játékvezető futott egyszerre, 
és toboroztak a futás ideje alatt.

– Visszatérve a szupermara-
tonra: Pozsony után, az első fris-
sítő ponton megszólítottak: „Üdv, 
spori!”. Nem ismertem, de Hon-
véd-mezben volt. Udvariasan kö-
szöntem neki, majd beszélgetésbe 

elegyedtünk. Megdöb-
bentem azon, hogy tud-

ta, mikor 

asszisztáltam utoljára a kedvenc 
csapatának. Ugyanazon a szaka-
szon már majdnem beértem a cél-
ba, amikor még mindig nem ment 
el mellettem a kísérőautónk. Kezd-
tem aggódni. A cél előtt másfél 
kilométerrel értek utol, vontattak 
egy másik buszt, és kiáltott a váltó-
társam, hogy ne nyomjam ennyire, 
mert még be kell melegítenie. Pár 
száz méterre volt egy frissítő pont 
a helyi lakosok jóvoltából finom 
sütikkel, ezért aztán megálltam 
elfogyasztani egy kis zserbót teá-
val. Csak azért, hogy legyen ideje a 
társamnak bemelegítenie...

Az anyós kérése szent 

– Amikor 14 évesen elkezdtem a 
katonai pályafutásomat, ott ismer-
kedtem meg a hosszútávfutással. 
Évente kellett futni egy hosszabb 
távot. Elsőnek 11 km-t a Sokoró 
dombjai között, majd 21 km-t. Az-
tán idővel ez elmúlt, és csak később 
jött elő, amikor szerettünk volna 
összeházasodni Lillával. Anyósom 
csak úgy adta oda a lányát, ha az 
esküvő előtt pár nappal lefutom a 
családdal a Pécs–Harkány közötti 
25 km-es távot. Mint fociszerető, 
nem voltam híres a futásról, ekko-
ra már 4-5 km-nél többet nem futot-

tam, de a szerelem csodákra 
képes. Mosollyal az arcomon 
teljesítettem ezt a távot, és a 
végén megkaptam az áhított 
igent. Azóta évente többször 
teljesítjük a félmarathont, 
és évről évre – ha tehetjük a 
Pécs-Harkányt. 

– A katonai főiskola első 
évfolyamában egy volt ko-
rábbi osztálytársam szólt, 
hogy van egy tanfolyam a 
Pest megyei szövetségnél, és 
ötszáz forintba kerül. Tet-
szett a buli, és elmentünk. Ő 
eltűnt a második alkalommal, 
nekem meg mindegy volt, hol 
alszom át a délutánt. Csak 
mindig Solymosi Bandi ba-

rátom hangja zavart meg, amikor 
mellőlem kérdezett. Akkor még 
úgy gondoltam, biztosan nem ért 
a focihoz, ha ennyit kérdez. Aztán 
elkezdtem, és egyre jobban meg-
tetszett. 

Feleségem, Perepatics Lilla szin-
tén játékvezető. Amikor meghá-
zasodtunk, az esküvőnk után egy 
futsalmeccsre mentünk Csömörre. 
Gondoltuk, hogy csütörtökön nincs 
semmilyen forduló és meccs, ezért 
erre a napra tettük az esküvőnket. 
Természetesen az akkori országos 
futsalküldőnél nem iratkoztam le 
(ha nincs forduló, akkor minek-elv-
ből kiindulva). Ezért előtte este 10 
után hívott a küldő, és az egyetlen 
elmaradt meccset rám sózta azzal 
a kiáltással, hogy tud az esküvőről, 
de őt ez nem érdekli, és ha nem 
megyek el, kikerülök. Mivel évekig 
küzdöttem, hogy felkerüljek az 
NB.I-es keretbe, ezt sem szerettem 
volna elveszíteni. Már akkor kitar-
tott mellettem a feleségem, és gond 
nélkül megoldottuk. Ő végezte a 
kezdőrúgást, együtt működtünk 
Török Károllyal, majd pár év 
múlva már FIFA-játékvezetőként 
tért vissza a pályára a feleségem. 
Sosem lehet tudni, mi indítja el az 
embert a nagy úton...

Esküvőjük után meccset vezettek

Márton Zsolt buliból tette le a játék-
vezetői vizsgát, de most már nagyon 
komolyan gondolja

Játékvezető vizsga Miskolcon, 
anno...

Az elnök furfangos kérdést eszel ki:
– Mit cselekedne, ha döntő pillanat-

ban leszakadna a keresztléc, és éppen 
a kapuvonalon állítaná meg a labdát!?

– Azonnal értesíteném a megyés 
püspököt – válaszol a talpraesett jelölt. 
– Rögtön szálljon ki a helyszinre, mert 
csoda történt.
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vad II. István számára 
igencsak sikeres volt a 2009-es 
esztendő. Tovább erősítette po-
zícióját a FIFA-keretben, amit 
bizonyít, hogy ott lehetett az U 
19-es Európa-bajnokság ukraj-
nai seregszemléjén. Olyannyira 
kitartott a végjátékig, hogy őt 
jelölték az ukrán–angol finálé 
tartalék-játékvezetőjének. A 
donyecki stadionban ő segítette 
a cseh Jiri Jech munkáját.

Az Európai Ligában három 
csoportmérkőzést is vezethe-
tett a hat játékvezetős sziszté-
ma szerint: Hamburg–Hapoel 
Tel-Aviv, Athletic Bilbao–
National Madeira, Ventspils–
Hertha. Noha Katarban nem 
járt, azon a vidéken ismét 
sikerült öregbítenie a magyar 
játékvezetés hírnevét Szaúd-
Arábiában. Világbajnoki részt-
vevők barátságos mérkőzését 
dirigálta Zsolnán (Szlovákia–
Chile).

„Vadkettőt” a kollégák, az 
ellenőrök többnyire Bikának 
vagy Kisbikának szólítják. 
Mivégre? Nos, úgyszintén 
FIFA-játékvezető édesapja (lám, 
nem esik messze az alma a fájá-
tól) kapta anno az állati becene-
vet, ami a küzdőképességére és a 
szívósságára utalt. Ezt örökölte 
meg a kis Vad. 

Hidasi gyulát bíróberkek-
ben kevésbé keresztnevén szó-
lítják, beceneve annak idején 
futótűzként elterjedt. Legendák 
keringenek, többek között az 
a verzió is szárnyra kelt, hogy 
egykor a tudatlan újságírónak 
úgy mutatkozott be: Tóth O., 
ami hajaz arra, hogy Totó. 

– Valójában a 1990-es években 
a játékvezetők közös edzésén 
ragadt rám ez a név, mert úgy 
lőttem a gólokat, mint Toto 
Schilacci, aki azokban az évek-
ben tűnt fel. Lehet, hogy nem a 
gólok szépsége és száma miatt, 
hanem a lesipuskás stílusomról 
jutott eszükbe „jószándékú kol-
légáinknak” az ő neve – mond-
ta el a tutit Totó, majd hosszas 
nyomozás után kiderült, hogy 
Tompos Zoltán a keresztapa, 
neki jutott eszébe a becézés eme 
formája.

A békéscsabai viczián Má-
tyással egy éve incselkednek 
a megyei kollégák. Akkor kap-
ta ugyanis becenevét: Plüss.

Bat tonya–Mezőhegyes 
Békés megyei első osztályú 
szomszédvári rangadó. Rész-
let az ellenőri jelentésből: „...A 
mérkőzés megkezdése előtt 
megérkezett a mezőhegyesi 
csapat mintegy 10-12 fős szur-
kolótábora, akik azonnal pénz-
tárgépszalag gal árasztották 
el a két kis-
pad előtti 
j á t é k t e r e t . 
Viselkedésük 
m i n d v é g i g 
i d e g e s í t ő , 
néhány eset-
ben egyértel-
műen sport-
s z e r ű t l e n 
volt. A 34. 
percben egy 
plüssállattal 
megdobták 
az egyes 
számú asz-
szisztenst, 
aki kihívta a játékvezetőt, 
majd megkérték a főrendezőt 
a rend helyreállítására....” 

– Természetesen híre ment 
az esetnek, és mivel a Békés 
megyei JB telis-tele van jobb-
nál jobb humorú emberrel, ha-
mar meg is született az új ne-
vem: Viczián „Plüss” Mátyás. 
Ám ez még nem volt minden. 

A téli játékvezetői 
bálon, hogy-hogy 
nem, a piros 68-as 
számú tombolajegy 
hozzám került, 
melyet egészen vé-
letlenül kihúztak a 
kalapból. A nyere-
mény pedig nem 
volt más, 
mint egy 
plüssállat!

Lubos Michel és Jozef Marko is gratulált Vad II. Istvánnak Zsolnán

Viczián Mátyás Fajkusz Csaba jobbján ko-
cog a kezdéshez 

Lesipuskás Totó, Vad Bika, Plüss Mátyás

Tapad hozzá a labda
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A magyar strandfoci-válo-
gatott sajnos nem jutott 
ki az idei világbajnokság-
ra, de mészáros istván 
ismét meghívót kapott 
az eseményre. összesen 
három olyan európai bírót 
invitáltak dubajba, akik az 
elmúlt két vb-n is fújhatták 
a sípot – köztük a dunaúj-
városban élő mészit is.

– Közel egy hetes felkészítést 
követően az első játéknapon az 
Elefántcsontpart-Salvador mér-
kőzést vezettem a holland kollé-
gával. Az esélytelenebb salvado-
riak már 5–1-re is vezettek, végül 
mégis az afrikaiak nyertek 7-6-ra. 
Összesen hat sárga és egy piros 
lapot osztottunk ki annak ellené-
re, hogy nem volt egy durva talál-
kozó. A sárgákat inkább aprósá-
gokért kellett adni, míg a pirosat 
azért kapta az elefántcsontparti 
játékos, mert arcánál fogva ellök-
te ellenfelét. Következő napon a 
Salamon-szigetek–Egyesült Arab 
Emirátusok, valamint a Bahrein–
Brazília meccsen voltam har-
madik számú játékvezető, ahol 
nem volt nehéz dolgom és egy 
oldalbedobást követő kettős 
érintésre is sikerült felhívnom 
a játékvezető figyelmét, aki ezt 
nem érzékelte.. Harmadik nap 
a Costa Rica-Olaszország talál-
kozó játékvezetője voltam, ahol 
az itáliaiaknak pontokat kellett 
szerezniük, ha a negyeddöntőben 

szerették volna folytat-
ni, ami sikerült is (3-
1). A találkozó nagy-

részt békés mederben csordogált, 
de a az utolsó két percben felpö-
rögtek az események. Előbb ítél-
tem egy szabadrúgást az olasz 
csapatnak az oldalvonal és a bün-
tetővonal közelében. A szabályta-
lankodó játékosnak reklamálásért 
sárga lapot kellett adnom. Ekkor 
szólt a tartalék játékvezető, hogy 
az egyik kispadon helyet foglaló 
játékost is fegyelmeztessem ha-
sonlóképpen. Eközben a kapus is 
„produkálta magát”, akit pedig 
a kettes játékvezető figyelmez-
tetett. Így szaladt ki egy időben 
három sárga lap. Az utolsó perc-
ben pedig egy büntetőterületen 
belüli esést követően adtam sárga 
lapot műesésért az olaszok egyik 
sztárjának, aki így kénytelen volt 
kihagyni a negyeddöntőt.

A nap végén a vacsorát köve-
tően ismét összetartás volt, és be-
jelentették, melyik az a tizenkét 
játékvezető, akinek csütörtökön 
haza kell utaznia. Jómagamat és 
a többieket is legjobban az lepte 
meg, hogy én is rákerültem a 
tizenkét hazautazót tartalmazó 
listára, mint ahogy a 2007-es vb-
döntőt vezető holland, az utolsó 
napokban mindig feladatot kapó 
olasz vagy a szintén régi bútor-
darab francia játékvezető is. Egy-
más között arra a  megállapításra 

jutottunk, hogy 
nem a vb-n nyúj-
tott teljesítmény 
döntött, mert a 
listát már az első meccsnapon 
össze kellett állítani, a repülője-
gyeink keltezése alapján. 

Természetesen nem voltam 
boldog, hogy kimaradtam a to-
vábbi küzdelmekből, de nagyon 
örülök neki, és büszke vagyok 
rá, hogy zsinórban harmadszor 
vehettem részt a sportág leg-
nagyobb rendezvényén. Ha vé-
giggondolom az elmúlt három, 
nemzetközi strandfociban töltött 
esztendőmet, azt kell mondanom: 
még álomnak is túlságosan szép, 
amit a strandfocitól kaptam.

„Még álomnak is szép, amit 
eddig a strandfocitól kaptam”

Csúcs ez a háttér

Mészáros István zsinórban harmadszor vehetett 
részt világbajnokságon 
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poénsarokKét hozzáértő játékvezető-
feleség beszélget:– Tényleg megint megdobál-

ták a férjedet?– Miből gondolod?– Ő mesélte, hogy legutóbb 
nagy kő esett le a szívéről...
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Gaál Gyöngyi játékveze-
tőként, dr. Kulcsár judit 
asszisztensként képvisel-
te magyarországot a női 
európa-bajnokságon.

 
 

– Nagy 
v á r a k o -

zás előzte 
meg a finnorszá-

gi kiutazást, hiszen 
a felkészítő táborok, 
illetve a play-off 
meccsek után joggal 
bizakodhattunk az 

esetleges Eb-szerep-
lésben. Azért is vár-
tam a tornát, mert 
bár nekem már ez a 
második felnőtt Eu-
rópa-bajnokságom 
volt, magyar asz-
szisztenssel együtt 
először vehettünk 
részt a kontinens-
viadalon. Szinte 
az egész nyaram 

a felkészülés je-
gyében telt, és 
ez így, utólag 

belegondolva jó 
döntésnek bizonyult – vélekedett 
Gaál Gyöngyi.

– Korábban már jó néhány-
szor jártam Finnországban, és 
tudtam, hogy a házigazdák nagy-

szerű vendéglátók lesznek, pró-
bálnak a lehető legtöbbet kihozni 
a tornából. A skandináv női foci 
köztudottan nagyon erős, amit az 
is bizonyít, hogy mind az öt észa-
ki csapat kvalifikálta magát.

Az ukrán-dán és az orosz–
olasz csoportmérkőzést ve-
zettem, majd sajnos, a cso-
portmeccsek után csapatunk 
megbomlott, mert Juditnak haza 
kellett utaznia. Azt gondolom, 
hogy az elődöntőhöz (angol-
holland) az előző mérkőzések jó 
teljesítménye is kellett, amiben 
Juditnak elévülhetetlen érdemei 
voltak. 

Augsburgi arénavató

Nagyon jól éreztem magam, 
annál is inkább, hiszen ismét 
olyan játékvezetőkkel tölthet-
tem el több hetet, akikkel már 
több világversenyen jó kapcso-
lat alakult ki. Az Eb után októ-
berben női BL- és vb-selejtező 
mérkőzéseken vettem részt 
(Olaszországban, Csehország-
ban és Svédországban), illetve 
az az óriási megtiszteltetés 
ért, hogy a DFB meghívott az 
augsburgi arénaavató találkozó-
ra. Ez azért is megtisztelő szá-
momra, mert a világranglista 
második helyéről – a mostani 
vereség miatt a brazilok mögé 
harmadik helyre visszaeső – 

német válogatott ellenfele az az 
amerikai válogatott volt, ame-
lyik jelenleg is vezeti a FIFA 
női világranglistáját. Azt gon-
dolom, hogy az előzmények, 
maga a mérkőzés, valamint a 
közel 30 ezer néző örök élmény 
számomra. 

– Bízom benne, hogy jövőre 
is hasonló szintű feladatok vár-
nak ránk, hiszen tagja vagyok 
a 2011-es németországi világ-
bajnokság bő keretének. Re-
mélhetőleg jövőre valamilyen 
FIFA-tornán szerepelhetek. 
Mindemellett szeretném itthon 
is a lehető legjobb teljesítményt 
nyújtani.

– A civil életben egy 
multicégnél vagyok felsővezető, 
ami elég sok munkát jelent. Bár 
a vezetőim között nem sok fut-
ballőrült van, de szerencsére az 
évek során elfogadták a játékve-
zetést, és amiben tudnak, támo-
gatnak. Nagyon büszkék rám, 
legutóbb például az említett 
augsburgi mérkőzésen jó néhány 
kollégám megjelent mind az itt-
honi, mind a külföldi cégtől, és 
egy többméteres drapériát szo-
rongattak a kezükben egy nagy 
szívvel ellátott „We love Gyön-
gyi” felirattal. Kivonuláskor a 
sok német zászló között nagyon 
jó érzés volt látni ezt a feliratot, 
melyet azóta is az iro-
dámban őrzök.

Csupaszív kollégák: We love Gyöngyi

Kulcsár Ka-
talin vezette 
az U 17-es 
női Európa-
bajnokság 
döntőjét, 
ahol török 
és svéd asz-
szisztensek 
segítették a 
munkáját.

Bobby Charlton szerint:

– A jó játékvezető olyan, 

mint a loch ness-i szörny. 

Mindenki beszél róla, de még 

senki sem látta.

(Zvolenszky László  

gyűjteményéből)
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Törökországi táborral han-
goltak az elitjátékvezetők a 
szezonra

Török Károlyt választotta a 
Futsal Planet szaklap az előző 
év legjobb futsal játékvezető-
jének a világon 

Szőts 
Gergely 
budapes-
tiként az 
ország 
különböző 
csücskeibe 
is eljutott 

Farkas 
Ádám  
mintha 
éppen 
gyógyító 
szándékkal 
receptet 
írna fel

Varga 
László 
az NB 
II-es 
keret 
egyik 
legruti-
nosabb 
játék-
vezető-
jének 
számít 

A Talent-napon Telkiben fizikai 
felmérőn teszteltek a fiatalok

Takács 
Gábor 
lépést 
tartott a 
játéko-
sokkal a 
Diósgyőr–
Debrecen 
derbin

Szabó 
Zsolt és 
Kabát 
Péter 
diskurzusa 
egy sárga 
apropóján

Vígh  
Tibor-
nak sok 
élvonalbeli 
meccs 
előtt nyílt 
lehetősége 
malom-
körzésre

Nagy  
Róbert  
ugrását 
árgus 
szempárok 
figyelték 
Baktalóránt-
házán

Fábián 
Mihály az 
öltözőbe 
vezető 
utat 
mutatta 
az újpesti 
Pollák 
Zoltánnak A BLSZ címvédőként érkezik a 

játékvezetők országos kispályás 
tornájára Székesfehérváron


