
síp  zászlóés
Az MLSZ JB kiadványa II. évfolyam, 1. szám, 2010. február

Futsal Eb-döntő, 
játékvezető: Kovács Gábor 

A 32 éves játékvezetőnek 
Michel Platini, az UEFA 
elnöke gratulál a debre-
ceni finálét követően

Magyar 
hármas 
bizonyíthat 
a világbajnokságon!

Vámos Tibor, Kassai Vik-
tor és Erős Gábor a dél-
afrikai vb-n bizonyíthat 
nyáron 
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A z elmúlt pár hónapban olyasmik történ-
tek játékvezetésünk háza táján, amely 
arra inspirálta az MLSZ Játékvezetői 

Bizottságát, hogy – nem megvárva a „Síp és 
Zászló” következő, tervezett megjelenési ide-
jét – egy különszámban adjon tájékoztatást a 
közelmúlt kiemelt eseményeiről. Igen, kiemelt 
eseményekről szólunk, hiszen volt bőven. Ha 
csak a második alkalommal tartott törökországi 
edzőtáborra, vagy a kiváló hangulatú országos 
„Sípmesterek Fesztiváljára”, Kovács Gábor ha-
zai futsal Eb-döntő vezetésére, és természetesen 
Kassai Viktor, Erős Gábor, Vámos Tibor vb-je-
lölésére gondolok, látható, hogy a szerkesztőnek 
a bőség zavarával kellett megküzdenie. 

Amikor ezt a köszöntőt írom, bevallom, még 
nem került nyilvánosságra a FIFA JB döntése. 
De én és munkatársaim – úgy, ahogy négy éve 
mindig bíztunk a fiúkban – bíztunk most a dön-

téshozókban is. Az érintett hármason kívül ta-
lán csak hozzátartozóik és mi, akik szin-

tén napi kapcsolatban voltunk velük, 
tudhatjuk, hogy mennyi munka, ve-
rejték, lemondás, álmatlan éjszaka 

van a döntés mögött. Mindez már a múlté? Nem. 
Mert aki ezt már végig élte, tudja: nyárig jön a 
még több munka, lemondás és álmatlan éjszaka. 

Természetes, hogy a hír mellett látszólag el-
törpül Kovács Gábor sikere, aki 32 évesen, élete 
első kontinensbajnokságán azonnal a döntőig 
jutott. Pedig a futsal szakágban ez hasonlóan 
kiemelkedő eredménynek számít!

Tisztelt Sportbarátaim! Ne feledjük el, hogy 
az elmúlt 4 év „hétköznapjaiban” az MLSZ elnö-
ke és munkatársai is nemzetközi kapcsolataikkal 
jelentően hozzájárultak játékvezetésünk korábbi 
és jelenlegi sikereihez.

V égezetül vezetőtársaimmal együtt na-
gyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen 
erkölcsileg tiszta, szakmailag elkötele-

zett sportemberekkel dolgozhatunk. Ahogy ezt 
többször mondtuk: a siker a tiétek, a felelősség a 
miénk. De most hadd örüljük mi is egy kicsit.

További sikereket kíván az egész játékvezető-tár-
sadalom minden tagjának az MLSZ JB nevében:

Vágner László
elnök

Tisztelt Sportbarátaim!
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 Kassai Viktor 
Születési hely, idő: 
Tatabánya, 1975. 
szeptember 10.
Foglalkozás: kereske-
delmi vezető
Játékvezetői vizsga 
helye, ideje: Bicske, 
1990. június
Miért lett játékvezető?: édesapja 
ösztönzésére, aki a mai napig is aktív 
játékvezető
Első mérkőzése partjelzőként: 
Szárliget-Óbarok, 1990. június
Első mérkőzése játékvezetőként: 
Kecskéd-Vértessomló ifjúsági, 1991. 
október
Első felnőtt mérkőzése: Ászár-
Császár, 1993. április 11.
Országos kerettagság kezdete: 1997. 
július
Első NB I-es mérkőzése, ideje: 
Zalaegerszeg-BVSC, 1999. március 20.
NB I-es mérkőzéseinek száma: 145
FIFA-kerettagság kezdete: 2003. 
január 1.
Első nemzetközi mérkőzése, ideje: 
Plovdiv-Kelet-Szlovákia, UEFA Regions’ 
Cup, 2000. október 24.
Nemzetközi tornák: UEFA U 19-es 
Európa-bajnokság, Észak-Írország 
(2005), FIFA U20-as világbajnokság, 
Kanada (2007), UEFA Európa-bajnok-
ság, Ausztria, Svájc (tartalék-játék-
vezetőként), Nyári Olimpiai Játékok 
labdarúgó tornája, Kína (2008), FIFA 
U17-es világbajnokság, Nigéria (2009)
Nemzetközi mérkőzések:
Összes mérkőzéseinek száma: 53
Válogatott, vb-, illetve Eb-selejtezők 
száma: 12
Bajnokok Ligája-mérkőzések száma: 
8
Egyéb európai kupamérkőzések 
száma: 18
Legemlékezetesebb nemzetközi 
találkozó: a pekingi olimpia futballtor-
nájának döntője (Argentína-Nigéria), 
2008. augusztus 23.
Játékvezetői ars poeticája: a 
játékvezetők legfontosabb feladata a 
játékosok testi épségének védelme, 
illetve a játék szépségét romboló 
sportszerűtlenségek visszaszorítása. 

 Erős Gábor 
Születési hely, idő: 
Esztergom, 1971. 
szeptember 5.
Foglalkozás: vál-
lalkozó
Játékvezetői vizsga 
helye, ideje: Buda-
pest, 1994. február
Miért lett játékvezető?: futball iránti 
szeretet
Első mérkőzése partjelzőként: 
Nagysáp-Tarján, 1994. augusztus 27.
Első mérkőzése játékvezetőként: 
Nagysáp-Tarján ifjúsági, 1994. 
augusztus 27.
Első felnőtt mérkőzése: Dömös-
Kesztölc, 1994. október 24.
Országos kerettagság kezdete: 
2000. január
Első NB I-es mérkőzése, ideje: 
Videoton-Újpest, 2001. március 17.
NB I-es mérkőzéseinek száma: 162
FIFA-kerettagság kezdete: 2003. 
január 1.
Első nemzetközi mérkőzése, ideje: 
Horvátország-Stájerország (Alpok-Adria 
Kupa), Zaprisce, 2001. október 23.
Nemzetközi tornák: UEFA U21-es 
Európa-bajnokság, Portugália 
(2006), FIFA U20-as világbajnokság, 
Kanada (2007), Nyári Olimpiai 
Játékok labdarúgó tornája, Kína 
(2008), FIFA U17-es világbajnokság, 
Nigéria (2009)
Nemzetközi mérkőzések:
Összes mérkőzéseinek száma: 51
Válogatott, vb-, illetve Eb-selejtezők 
száma: 12
Bajnokok Ligája-mérkőzések száma: 
6
Egyéb európai kupamérkőzések 
száma: 14
Legemlékezetesebb nemzetközi 
találkozó: a pekingi olimpia futballtor-
nájának döntője (Argentína-Nigéria), 
2008. augusztus 23.
Játékvezetői ars poeticája: a 
játékvezetők legfontosabb felada-
ta a játékosok testi épségének 
védelme, és a játék megóvása 
mindennemű sportszerűtlen-
ségtől! Alázattal szolgálni a világ 
legszebb sportját! 

 Vámos Tibor 
Születési hely, idő: 
Székesfehérvár, 1967. 
január 16.
Foglalkozás: iskola-
igazgató
Játékvezetői vizsga 
helye, ideje: Székesfe-
hérvár, 1983. aug.24.
Miért lett játékvezető?: Fociszeretet-
ből, középiskolás baráti társasággal 
közösen jelentkeztünk tanfolyamra
Első mérkőzése partjelzőként: 
Velence-Pázmánd, 1983. szeptember
Első mérkőzése játékvezetőként: 
Székesfehérvári Ikarus-Pusztavám 
serdülő, 1983. szeptember
Első felnőtt mérkőzése: Zámoly-
Baracska, 1985. február
Országos kerettagság kezdete: 1995
Első NB I-es mérkőzése, ideje: Stadler-
Debrecen, 1996. szeptember 29.
NB I-es mérkőzéseinek száma: 227
FIFA-kerettagság kezdete: 1999. 
január 1.
Első nemzetközi mérkőzése, ideje: 
Csehország-Litvánia, Eb-selejtező, 
1999. március 12.
Nemzetközi tornák: UEFA U19-es 
Európa-bajnokság, Norvégia 
(2002), FIFA U20-as világbajnok-
ság, Kanada (2007), Nyári Olimpiai 
Játékok labdarúgó tornája, Kína 
(2008), FIFA U17-es világbajnok-
ság, Nigéria (2009)
Nemzetközi mérkőzések:
Összes mérkőzéseinek száma: 62
Válogatott, vb-, illetve Eb-selejtezők 
száma: 9
Bajnokok Ligája-mérkőzések száma: 8
Egyéb európai kupamérkőzések 
száma: 22
Legemlékezetesebb nemzetközi 
találkozó: a pekingi olimpia futballtor-
nájának döntője (Argentína-Nigéria), 
2008. augusztus 23.
Játékvezetői ars poeticája: élet 
minden területén csak a becsüle-
tesen elvégzett munka 
hozhat eredményt.A 
játékvezetők lehetőleg 
maradjanak észre-
vétlenek, tartassák 
be a szabályokat. 

Irány Dél-Afrika, a világbajnokság!
A magyar játékvezetői trió tagjai a pekingi olimpia döntőjét tartják  

pályafutásuk eddigi legemlékezetesebb mérkőzésének
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Madarat lehetett volna 
fogatni a Főnix Csarnokban 
Kovács Gáborral, aki a futsal 
Európa-bajnokság debreceni 
fináléját az olasz Massimo 
Cumbóval együtt vezethette. 

– Játékvezetői pályafutásom 
legfontosabb mérföldköveként él-
tem meg az Eb-t. Végig jól éreztem 
magam, igyekeztem élvezni a ren-
dezvény minden pillanatát. „Hazai 
pályán” könnyű helyzetben voltam, 
mert mindig számíthattam a ma-
gyar szervező-kísérő kollégák segít-
ségére. A kitűnő elhelyezésnek és 
precíz szervezésnek köszönhetően 
csak arra kellett koncentrálnunk, 
hogy a ránk bízott mérkőzéseken 
jól működjünk.

Olasz „legenda”

Összesen 3 mérkőzést vezet-
tem, talán sikerült fokozatosan 
javuló teljesítményt nyújtanom. 
A Belgium–Ukrajna csoport-
meccsel kezdtem, amin még iz-
gatottabb voltam a kelleténél. A 
budapesti Szerbia–Portugália 
negyeddöntőt nagy várakozás 
előzte meg az UEFA részéről, de 
a jelenlévő családtagok, barátok, 
kollégák biztatása nyugtatólag 
hatott rám, és a mérkőzés is sze-
rencsésen alakult. Az elődöntőket 
követően pedig óriási megle-
petésemre az olasz „legenda”, 
Massimo Cumbo mellett engem 
jelöltek a Portugália–Spanyolor-
szág finálé játékvezetőjének. Saját 
„szurkolótáborom” előtt igyekez-
tem a lehető legjobban működni, 
és meghálálni a megelőlegezett 
bizalmat.

– Itthon és külföldön egyaránt 
tapasztalt kollégák és el-

lenőrök segítették fejlő-
désemet. Szerencsém 
volt – jókor voltam 
jó helyen. 2008-ban 

rengeteg nemzetközi eseményt 
rendezett az UEFA (U21-es Eb 
és annak selejtezői, UEFA Futsal 
Cup, Vb-selejtezők, valamint to-
vábbképzés az „új generáció” ré-
szére), amelyek többségén esélyt 
kaptam a bizonyításra. Ezenkívül 
pedig meg kell köszönnöm a bizal-
mat Török Karcsinak, hogy a vb-
döntő után, a csúcson befejezte 
pályafutását, ezzel megadva ne-
kem a lehetőséget az előrelépésre.

16 évesen kezdődött...

– Az iskolai bajnokságban leve-
zetett néhány mérkőzés után, 16 
éves koromban, 1994 őszén a testne-
velő tanárom ösztönzésére iratkoz-
tam be játékvezetői tanfolyamra. 
Rögtön megfogott a közeg, nagyon 
jó társaságba kerültem, mai napig 
tartó barátságok alakultak ki, így 
természetesen itt ragadtam. Úgy 
gondolom minden osztályban meg-
felelő időt kaptam a fejlődésre és 
a rutinszerzésre. A körzeti bajnok-
ságban eltöltött egy évet követően 

kerültem a megyei másodosztályú 
keretbe. 1998 márciusában debü-
táltam a megyei első osztályban, 
majd fél év múlva az NB III-ban. 
Utánpótlás-játékvezető csak 3 és fél 
év múlva, 2002-ben lettem, hiszen 
olyan nagyszerű kollégák, barátok 
voltak akkor a Fejér megyei keret-
ben, mint Mészi (Mészáros István), 
Makesz (Makk László) vagy Móricz 
Laci. Balog Janival és Viszokai La-
cival megerősítve egy év elteltével, 
2003 januárban kerültem az orszá-
gos keretbe.

A futsallal 1996-ban ismerkedett 
meg, akkor indult el ugyanis a Fejér 
megyei futsal bajnokság. 

– Ez sajnos pár év után meg-
szűnt, de igyekeztem utána is futsal 
mérkőzéseken működni. 2005-ben 
kerültem az NB I-es, 2007-ben pedig 
a nemzetközi keretbe. Szerencsém 
volt, mert itthon és külföldön is ran-
gos mérkőzéseken működhettem, 
tapasztalt ellenőrök és játékvezető 
kollégák segítették fejlődésemet. 

Szerencsére az egész család tá-
mogat a játékvezetésben, amiért 
mindenképpen köszönettel tarto-
zok. Ma már természetes, hogy 
egy-egy családi rendezvény idő-
pontját a küldés határozza meg. A 
munkaidőmet – főnökeim akarata 
ellenére – igyekszem rugalmasan, a 
meccseknek megfelelően alakítani. 
A barátaim mind „szakmabeliek”, 
velük családdal együtt is összejá-
runk, bármikor számíthatunk egy-
másra. Már csak ezért is megérte 
játékvezetőnek lenni!

Magyarországon vezethette  
a futsal Európa-bajnokság döntőjét

Az első megyei első osztályú 
meccsem egy fehérvári városi 
rangadó volt, ami – finoman 
fogalmazva – nem a legjobban 
sikerült, el is voltam keseredve 

utána, magamba roskadva ül-
tem az öltözőben. Ezt látva az 
ellenőr a következőkkel vigasz-
talt: „Nem baj, Kicsi, azért volt 
jó ítéleted is!”

Minden kezdet nehéz

Kovács Gábor a csúcson, és még 
csak 32 éves...  
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Az első nap jóformán csakis az 
utazással telt el. A szélrózsa min-
den irányából közelítették meg az 
MLSZ székházát az indulás reg-
gelén (a legtávolabb élők hajnali 
négy előtt keltek), ahol a szövet-
ség busza várta a küldöttség tag-
jait. Miután egyenként átvették 
az egyenmelegítőt, a lóerők közé 
csaptak, és a schwechati repülő-

térre hajtattak, ahonnan egyenes 
égi út vezetett az antalyai légiki-
kötőbe. Ott ismét buszos közle-
kedésre váltott a társaság, majd a 
reggel nyolc órás starthoz képest 
viszonylag későn, este hatkor je-
lentkeztek be a szálloda recepció-
jánál. Márton Sándor, Kassai Vik-
tor és Erős Gábor személyében az 
előörs várta a frissen érkezőket, 

ők egy korábbi géppel landoltak, 
hogy még gördülékenyebb legyen 
belakniuk a minden igényt kielé-
gítő hotelt. Ismerős a környezet, 
hiszen utóbb ugyanott volt a 
főhadiszállás. Ezúttal például a 
grúz Zestafoni és a Gagra Tbili-
szi, valamint az ukrán Ilicsivec 
Mariupol választotta a felkészü-
lésének helyszínéül a Hotel Sidét 
és a kiszolgáló helyiségeit. Mintha 
dézsából öntötték volna, akkora 
felhőszakadással szembesültek 
az érkezés estéjén, és az 
előrejelzések hasonló 
folytatást ígértek. 
Mindenesetre a 
hazai mínuszokkal 

(T)örök élményt jelentett az edzőtáborozás

Elküldték őket melegebb éghajlatra
Olyannyira bevált egy esztendeje az elit játékvezetők és 
asszisztensek számára a januári, törökországi edzőtáborozás, 
hogy az MLSZ JB elnöksége a 2010-es esztendő felvezeté-
sénél is ennél a lehetőségnél tette le a voksát. Sokáig nem 
kellett győzködni az érintetteket: az élvonalbeli bírók és a 
FIFA-asszisztensek kivétel nélkül január 16-23-ig az antalyai 
Hotel Side vendégszeretetét élvezhették. 

Testközelben – tesztközelben

Az MLSZ buszával utaztak Schwechatig

Kovács István, az MLSZ versenyigaz-
gatója köszöntötte az edzőtáborozókat 

Lapszemle a schwechati reptéren
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(T)örök élményt jelentett az edzőtáborozás

poénsarokAz egyik olasz játékvezető di-
csekszik a sajtónak:– Amikor Rómában elhagytam a 

stadiont, több százan kezet csókol-
tak nekem!– Olyan jól bíráskodott?– Dehogyis! Püspökruhába öltöz-

tem, hogy kimenekülhessek a feldü-
hödött szurkolók közül.

szemben lényegesen barátibb volt 
a prognózis, ami végül nem igazo-
lódott be teljes mértékben.

Lépcső, napozóágy, moraj

Igazoltan volt távol a Bognár Ta-
más, Viszokai László, Albert István 
trió, ők a katari bajnokság mérkő-
zésén vendégszerepeltek. Dohából 
viszont ők is Antalyába repültek, 
a második napon bekapcsolódtak 
a közös munkába. Addigra már túl 

volt az első edzésen a 
csapat: Stamler Péter 
mesteri ötlettől vezér-

elve lépcső-

zésre invitált, a parti napozóágyak 
feletti szökkenés tökéletesen al-
kalmas volt a vádlik tesztelésére, a 
morajló tenger melletti homokfutás 
úgyszintén elérte célját. S ez még 
csak a kezdet volt! A másfél órás 
tréninget követően szellemi torna 
következett: az elméleti teszt során 
levetített mérkőzésjeleneteket kel-
lett értékelni az ítélkezés és a fegyel-

mezés eszközeivel. Az angol nyelvű 
írásbeli felmérő után január 17-én 
dél körül hivatalosan is megnyílt az 
edzőtábor. Vágner László JB-elnök 
tájékoztatott az elmúlt időszak ered-
ményeiről, a Convention helyzetéről 
és a közeljövő feladatairól. Fél négy-
től már a füves és a műfüves pályán 
vezényelt edzést Stamler Péter, aki 
pókerarccal tette a dolgát. Köztisz-
teletben álló „inkvizítor”. Aznap 
este az éppen 30 esztendős Albert 
Istvánt köszöntötték, és az Antal-
nap is szerves része volt a levezetés-
nek, illetőleg a feltöltődésnek. 

Vad II. István, Ring György és Kassai Viktor is felléphetett a dobogóra

Szilasi Szabolcs 
és Németh Ádám 
szökkenése a 
napozóágyak 
között és felett

Andó Szabó Sándor megédesítette az edzőtáborozás élményét 



síp és zászló

7

Az alaposság egyébként min-
den egyes szónokot jellemezte, 
előzőleg külön-külön egyeztettek 
a mentorokkal. Solymosi Péter 
számára is magasra tették a lécet, 
ő a reklamáló játékosok kezelésé-
nek módszereit ecsetelte. Iványi 
Zoltán a játékvezetői tekintélyről 
értekezett. Elmondta: könnyebb 
lerombolni, mint felépíteni. Cso-
korba gyűjtötte a tekintély kiví-
vásához szükséges személyiségje-
gyeket: határozottság, kisugárzás, 
egyéniség, önbizalom, magabiztos-
ság, higgadtság, hitelesség. A bün-
tetőrúgás megadásának feltételei, 

helyezkedés és a büntetőterület 
felügyelete címmel Andó Szabó 
Sándor terjesztette elő expozéját. 
Sulyok Gergely a szándékos ke-
zezés megítéléséről nyitott építő 
jellegű vitát. 

Kassai Viktor és Szabó Zsolt a 
kommunikációs szettben rejlő lehe-
tőség minél hatékonyabb kiaknázá-
sára törekedett. 

Kérdőív a szettekről

Kérdőíveket osztottak szét, hogy 
egymás között tapasztalatokat gyűjt-
ve leszűrjék a tanulságokat. Bognár 

Tamás és Ring György is páratlan 
párost alkotott, ők az asszisztensek 
és a negyedik játékvezető feladatait 
és kötelességeit taglalták kimerítő 
részletességgel. Fábián Mihály a 
játékosok testi épségének védelmét 
tűzte a zászlajára.

„Nem mellőztük a kritikákat, a szakmailag 
támadható ítéleteket, döntéseket kielemeztük”
A referátumok hosszú sorát az elválaszthatatlan Bede 
Ferenc, Vámos Tibor páros nyitotta. Az élvonalbeli keretek 
legrutinosabbjai a személyes tapasztalataik gazdag tárházá-
ból merítettek, amikor a konfliktuskezelésről, a prevencióról 
és az összműködésről tartottak akkurátus előadást. 

(T)örök élményt jelentett az edzőtáborozás

Hamar László leselemzés közben

Bede Ferenc, a legtöbb él-
vonalbeli meccset vezetett 
játékvezető szavait itta a 
hallgatóság... 

Hartmann Lajos kifogyha-
tatlan volt a sztorikból

Cserna László mindenkit 
szemmel tartott a hátsó 
sorból

poénsaro
k

A játékvezető lefúj egy vitatható 

szabálytalanságot, mire az egyik já-

tékos dühösen:

– Maga vak, spori?

– Mit mondott? – kérdez vissza a 

bíró mérgesen.

– Jézusom, süket is!
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Ring János kitért a videós teszt 
elemzésére. A tartalék-játékvezető 
feladatai, a technikai zóna felügye-
lete – testhez állóbb témakört nem is 
kaphatott volna Oláh Gábor, aki e té-
ren meglehetősen nagy rutint szer-
zett az eltelt években, előadóként 
Szilasi Szabolcs csatlakozott hozzá. 
Vad II. István társult a negyedik 
játékvezetőről alkotott kép összegzé-
séhez, amint kitért a technikai zóna 
felügyeletére. 

Pontok és felkiáltójelek

Szpisják Zsolt konkrét példákat 
kivetítve, elemezve szólt a játékveze-
tő és az asszisztensek összműködésé-
ről leshelyzeteknél, kiemelten kezel-
ve az aktív és a passzív leshelyzetek 
közötti különbséget. Ring János és 
Szabó Zsolt slágertémát vetettek fel, 
és tettek tisztába A kapus és a táma-
dók helyezkedése a szögleteknél és a 
szabadrúgások esetén címmel. 

Veizer Roland az előnysza-
bályról, Berger József a 

nyilvánvaló gólhelyzet 
megítéléséről, Farkas 
Ádám a gólörömről és 
a lapkérésről, Takács 

János a játékosok felszereléséről, 
Kovács J. Zoltán a szimulálásról és 
a sérült játékosok kezeléséről vil-
lantott fel hasznos gondolatokat. 
Kassai Viktor és Németh Ádám 
az ellenőr és a játékvezető kap-
csolatát feszegette. Az előadások 
végeztével Vágner László vonta le 
következtetéseit a plénum előtt: 
„Tanulni jöttünk. Voltak olyan 
kérdőjeles mondatok előzetesen, 
amelyek végére az előadások után 
pontot vagy felkiáltójelet tettünk. 
Arra törekedtünk, hogy a sza-
bályok értelmezésében és alkal-
mazásában egységesek legyünk 
– közelítve a nemzetközi trend-
hez. Hogy a futballunk közelít-e, 
nos, annak megítélése nem a mi 

dolgunk. Több mint száz felvé-
telt mutattunk be okulásképpen. 
Nem a kipellengérezés volt a cél, 
ugyanakkor nem mellőztük a kri-
tikákat, a szakmailag támadható 
ítéleteket, döntéseket kielemez-
tük. Ebből a szempontból is elérte 
célját az edzőtábor” – nyugtázta 
az MLSZ JB elnöke. 

Turistaszezonban látványosság, januárban viszont edzésre csábít

Szabó Zsolt a habok között 

Berger József és Takács 
János harapós kedvében

Előadás hangzott el a 
helyes táplálkozásról 

Földi paradicsom

Stamler Péter útmutatásai sosem 
maradtak visszhang nélkül

Fábián Mihály gyakori hozzászólá-
sainak kézzelfogható jelei voltak

(T)örök élményt jelentett az edzőtáborozás
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Venni vagy nem venni? 
– avagy „Ali baba” és 
„Maffia” alku közben

Hidegzuhany: Oláh Gábor friss NB 
I-es kerettagként ismerkedett a me-
dencével, Kispál Róbert pedig rossz-
kor volt rossz helyen

A nagy leleplezés a Kész átverés vé-
gén – pezsgő hangulattal

A karaoke-esten egy animátor 
is színesítette az Afrika című 
slágert, sőt, még Kovács Ist-
ván is dalra fakadt 

(T)örök élményt jelentett az edzőtáborozás

Az edzőtábor nem éppen 
zárkózott, magukba forduló 
egyéniségek gyülekezete 
volt. A napi penzum (edzések 
délelőtt és délután, előadá-
sok délelőtt és délután) telje-
sítését követően minden nap 
más program szerveződött. 

Hol beltéri fürdőzés, hol közös 
filmnézés, hol karaoke-est, hol a 
futballra nyomokban emlékeztető 
játszadozás, hol ázsiai vagy mexikói 
étterem látogatása színesítette a 
forgatókönyvet. Spontán szervező-
dött egy több napos előkészületet 
igénylő, a végére az összes táborla-

kót megmozgató történet. 
Látszatkonfliktust kezde-

ményezett a poén-

petárdákat gyakran robbantgató 
Solymosi sporttárs Vad II. kollé-
ga vecsési hovatartozását illető-
en. A káposztataposástól a falusi 
(?) lét apró öröméig terjedtek a 
csipkelődő megjegyzések. „Bika” 
ezekre egytől egyig válaszolt, 
amit egyre szomorúbb, a tehetet-
lenségtől elkeseredett arccal foga-
dott a halimbai illetőségű Lémon 
asszisztens. Egyre inkább a lelké-
re vette a számára civakodásnak 
tűnő szópárbajt. Miután a készülő 
csattanóba beavatott elnökség tagjai 
is dörgedelmesen jelezték, „ez így 
nem mehet tovább”, Oszi személyes 
kudarcának vette, hogy nem tudja 
kibékíteni a feleket. Az egyik este 
hangos, Solymosi kontra Vad II. af-
fér bontakozott ki a hotelszobában, 
„véletlenül” éppen arra kellett jár-
nia Lémon Oszinak. Addigra hatan 
az erkélyen, hatan a fürdőszobában, 

ke t ten 
a függöny mögött, egy szólista a 
két ágy között, a többiek a liftajtó-
nál gondosan elrejtőztek. Az üvöl-
tözést egycsapásra hatalmas kacaj 
váltotta fel. Erős Gábor a Kész 
átverés show-ra emlékeztető jáksói 
parókával és egy üveg pezsgővel 
borult a lóvá tett Oszi nyakába. Az 
egyébként távoli Halimba és Vecsés 
abban a pillanatban karnyújtásnyira 
került egymáshoz. 

Halimba, Vecsés...

Emlékezetes antalyai aranyköpések:
 l Huták Antal: „Bemutatom a két előadót, Bede 

Ferencet és Vámos Tibort.”

A háttérből: „Te, melyik a Bede???”

l Hartmann Lajos jótanácsa edzés közben: „Vág-

jatok szenvedő arcot, hátha hamarabb vége lesz!”

l Szabó Zsolt: „Kinek romlott már el a kommu-

nikációs szettje?”
Fábián Mihály közbevetése: „Nekem csak a 

hang ment el…”

Derültséget keltő szófoszlányok:
l Solymosi Péter a reklamáló játékosokról tar-

tott előadása közben: „Akiknél leereszkedik a 

köd, akiket nem lehet a pályán tartani – azokat 

orvosi nyelven szóva el fogjuk veszíteni.”

l Dr. Varga Zsolt a civilben belügyi alkalmazott 

Kovács J. Zoltán avatása közben: „Akkor ez most 

hivatalos személy elleni erőszak esete lesz.”

l Huták Antal a büfé előtt vizslatta a macskát: 

„Szia, Cicamica!” 
Hartmann Lajos ezt sem hagyta szó nélkül: 

„Tóni! Ne bántsd a vacsorát…”
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Sípmesterek              TornájaSzékesfehérvár, 
2009. december 12-13.

Bács-Kiskun

BLSZ

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fejér

Hajdú-Bihar

Baranya

Békés

Csongrád

Győr-Moson-Sopron

Heves
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Sípmesterek              TornájaSzékesfehérvár, 
2009. december 12-13.

Jász-Nagykun-Szolnok

Somogy

Tolna

Veszprém

Komárom-Esztergom

Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vas

Zala

Nógrád
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Ezúttal Székesfehérvár adott 
otthont a játékvezetők ha-
gyományos évzáró labdarúgó 
tornájának. 

Az V. Országos Sípmesterek 
Fesztiválján valamennyi megyei 
csapat képviseltette magát. A 
hétvégi kétnapos tornát Pauker 
Kálmán, a rendező Fejér Megyei 
Labdarúgó Szövetség alelnöke 
nyitotta meg. A két műfüves 
pályával rendelkező csarnokban 
közel 360 sípmester, köztük gya-
korlatilag a teljes élvonalbeli já-
tékvezetői keret pályára lépett. 

Kihasználva az alkalmat, tar-
talmas tanácskozásra került sor a 
megyei szövetségek játékvezetői bi-
zottságainak elnökei között, a meg-
beszélésen elsősorban az utánpótlás 
helyzetéről, valamint az alapfokú 
játékvezetői tanfolyamokról volt 
szó. A közös vacsorán Nemes Fe-

renc MLSZ-alelnök, a me-
gyei szövetség vezetője 

köszöntötte a résztve-
vőket és adta át Kis-
teleki Istvánnak, az 

MLSZ elnökének üdvözletét. Ezt 
követően Vágner László, az MLSZ 
játékvezetői bizottságának irányító-
ja vázolta a hazai és a külhoni ered-
ményeket. Köszöntötte továbbá az 
NB I-es keret két új tagját: Oláh 
Gábort (Pest megye) és Kovács J. 
Zoltánt (Fejér megye), valamint az 
országos keretbe felkerült Fenyvesi 
Szabolcsot (Pest megye) és Kulman 
Tamást (Zala megye). A kiváló ren-
dezésért ajándéktárgyat adott át a 
szövetség elnökének és Arany Ta-
más megyei JB-elnöknek. 

Az eredményhirdetésen az 
aranyérmet Baranya megye 
csapata vehette át, megszakít-
va a BLSZ sorozatát, amelynek 
ezúttal a második hely jutott. A 
képzeletbeli dobogóra még Jász-
Nagykun-Szolnok megye csapata 
állhatott fel. A legjobb játékos 
Dala Géza (Fejér), a legjobb ka-
pus Mocsári Tamás (BLSZ), a 
gólkirály pedig Hosnyánszki 
Zsolt (Tolna) lett. A Sípmeste-
rek Fesztiváljának következő 
állomása decemberben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye lesz.

Valódi focivarázs a műfüvön
A torna végeredménye:
1. BARANYA MEGYE
2. BUDAPESTI  

LABDARÚGÓ  
SZÖVETSÉG

3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYE

4. BÉKÉS MEGYE
5. FEJÉR MEGYE
6. VAS MEGYE
7. NÓGRÁD MEGYE
8. GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYE
9. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
10. VESZPRÉM MEGYE
11. TOLNA MEGYE
12. BÁCS-KISKUN MEGYE
13. CSONGRÁD MEGYE
14. HEVES MEGYE
15. SOMOGY MEGYE
16. KOMÁROM MEGYE
17. PEST MEGYE
18. SZABOLCS-SZATMÁR-

BEREG MEGYE
19. BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉN MEGYE
20. ZALA MEGYE

Békés egymás mellett állás

Nagy Tímea évek óta nagy szívvel játszik

Fő a jókedvBoxutca

Forgács, Berta 
– a futsalspe-
cialista duó A nógrádiak is sztoriztak 

Székesfehérvár, 
2009. december 12-13.

Nemes Ferenc, az MLSZ alelnöke 
is üdvözölte a résztvevőket 
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Veizer Roland, az élvonal-
beli játékvezetői keret 
tagja sportos család sarja. 
Édesapja magasra tette a 
mércét, hiszen válogatott 
vízilabdázó volt.

– Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert már kisgyermek-
ként is a sport volt az érdeklődé-
sem középpontjában. Mivel édes-
apám pólózott, én is úsztam, és 
rajongtam a sportért. Több sport-
ágat is űztem különböző szinte-
ken, majd a labdarúgásnál kötöt-
tem ki. Egy akkori csapattársam 
1999 nyarán szólt, hogy napokon 
belül kezdődik a játékvezetői tan-
folyam. Némi gondolkodás után 
– leginkább a kíváncsiságtól ve-
zérelve – beiratkoztam egy másik 
barátommal együtt. Akkoriban 
még játszottam, és nem döntöt-
tem el, hogy mit is kezdjek a 
vizsgát követően. Aktív labdarú-
gó voltam megyei szinten, ezért a 
debreceni körzetben és kispályás 
városi mérkőzéseken kísérletez-
tem – edződtem közel két évig. 

Elég sok impulzus ért, hogy ta-
lán érdemes lenne komo-
lyabban foglalkoznom 
ezzel a területtel. A me-
gyei elnökség bizalmát 
2004-ben elnyerve után-
pótlás-játékvezetőként 

képviseltem a megyét, 
és 2005 végén kerültem 

fel az országos keretbe.
Szinte minden mérkő-

zésből maradtak meg 
fontosabb mozza-

natok, termé-
szetesen a 

debütálásoknak különös íze 
van, legyen szó akár a me-

gyei első osztályú Derecske–
Hajdúsámson, az NB III-as 
Tuzsér–Szakoly, az NB II-es 

Jászapáti–Orosháza, vagy az NB 
I-es Tatabánya–Nyíregyháza be-
mutatkozó meccsemről.

Négy esztendeje párhuzamosan 
űzi a nagypályás játékvezetést a 
futsallal – úgyszintén élvonalbeli 
szinten.

– A 2006-os év tavaszán kezdő-
dött a kettősség, akkor lépett be a 
futsal az életembe. Némi tapasz-
talatom volt az amatőr kispályás 
bajnokságokból, de leginkább a 
gyors alkalmazkodás és a tanu-
lás volt feladatom, hiszen rövid 
időn belül NB I-es mérkőzéseken 
kellett bizonyítani. A futsal által 
szerintem még bővíthetőbbé és 
flexibilisebbé válhat a játékvezetői 
repertoárom. Mindez rajtam mú-
lik, hogyan tudom hasznosítani.

Újabban sűrűn jár külföldre, 
ugyanis tagja lett az egyik ma-

gyar játékveze-
tői hatosnak, 
amelyik Euró-
pa Liga-mec-
csekre kap 
küldést. 

– Meglepetésként ért, hogy 
a hat játékvezetős rendszerben 
szerepet kaptam, és egyben 
nagy kihívás is számomra. Ez-
által négy Európa Liga-csoport-
mérkőzésen működtem az őszi 
szezonban. A legfontosabb, 
hogy mindvégig őszinte és tisz-
ta sportemberek maradjunk, 
és a profi körülmények között 
profi teljesítményt nyújtsunk, 
ezáltal is öregbítve a magyar já-
tékvezetés hírnevét. Ez az érzés 
az igazi élmény. Természetesen 
emlékezetes momemtum, hogy 
néhány hét leforgása alatt a 
2009-es (Fenerbahce) és a 2010-
es (Hamburg) esztendő Európa 
Liga-döntő helyszínéül szolgá-
ló stadionokban működhettem 
mint játékvezető, va-
lamint maradan-
dó élmény az 
UEFA elnö-
kével, Michel 
Platinivel való 
bilbaói találko-
zás.

A medencéből Platiniig tempózott

Aczél Zoltán kiönti a szívét Fej vagy írás?

Itt a piros, hol a piros Még pályafutásom elején for-
dult elő velem az a kellemetlen 

helyzet, hogy a mérkőzés megkez-
dése után vettem észre: az öltö-
zőben maradt a sárga és piros la-
pom. Nem szerettem volna, hogy 

a jónevű rutinosabb asszisztens 

kollégám számára  ez nyilvánvaló-
vá váljék, ezért diszkréten a másik 

asszisztensnél érdeklődtem, aki-
nél szintén nem volt lap, így nem 

maradt más hátra, mint előre. 

Szerencsére jól sikerült preventív 

módon vezetni a mérkőzést. 
Ez azért is maradt emlé-
kezetes számomra, mert 
azóta kínosan figyelek 
arra, hogy minden nálam legyen...
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Oláh Gáborral „fut a szekér”. 
Utóbbi számunkban is 
szerepelt egy speciális ösz-
szeállításban, ahol azokat a 
játékvezetőket és asszisz-
tenseket mutattuk be, akik a 
futballpályán kívül is ítélkez-
nek, döntenek és büntetnek. 

A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán kiemelt főrefe-
rensként tevékenykedő sportem-
ber ezúttal azzal hívta fel magára 
a figyelmet, hogy felkerült az NB 
I-es keretbe. A játékvezetői vizsgát 
1999-ben tette le, a ráckevei körzet-
ben Barát Zoltán körzeti jb-elnök 
útmutatásai alapján kezdett el mű-
ködni. 

– Pályafutásom első nagy mér-
földköve a megyei keretbe való 
2000-es besorolásom, a második 
pedig a 2002-es NB III-as felkerülé-
sem volt.  A nagy ugrás 2005 nyarán 

következett be, amikor utánpótlás 
játékvezetőként – a teljes megyei 
vezetés, a kollégák és Szabó János 
segítő támogatását magam mögött 
tudva – felkerültem az országos 
keretbe. Ehhez természetesen sok 
szerencsére, és főként az engem 
körülvevő közeg – a család, a fe-
leségem, a munkahely – támogatá-
sára is szükség volt. Büszkeséggel 
tölt el az is, hogy mind közvetlen 
vezetőim, mind pedig a büntetés-
végrehajtási szervezet vezetői is 

figyelemmel kísérik 
pályafutásomat, rend-
szeresen érdeklődnek 
a hétvégi mérkőzések 
történéseiről, ez jól-
esik, és a mai világban 
nagyon fontos.

– Munkám és a já-
tékvezető tevékenysé-
gem között annyiban 
vonható párhuzam, 
hogy mindkét esetben 

nagyon nagy szerepe van a peda-
gógiának, az emberekkel való bá-
násmódnak, a szabályok betartása 
mellett a közös hang megtalálásá-
nak, ám amennyiben az nem megy, 
akkor természetesen az arányos 
fegyelmezési módszerek megvá-
lasztásának. Mindig arra töreked-
tem mind a játéktéren, mind pedig 
a munkám során, hogy utóbbi csak 
a szükséges esetekben, és lehetőleg 
arányosan kapjon főszerepet.

Gyors léptékkel haladt a 
ranglétrán Kovács J. Zoltán: 
2003 őszén kezdte el a játék-
vezetést, és 2010 tavaszán 
bemutatkozhat a legmaga-
sabb osztályban.

– A szerencsének is köszönhetően 
az osztályváltásokat, mivel enélkül, 
azt hiszem, nem lehet sikereket 
elérni – kezdte az NB I egyik újon-
ca, aki a hétköznapokban hivatásos 
tisztként az államigazgatás területén 
dolgozik. – Féléves ciklusokkal jutot-
tam el a megyei első osztályú mérkő-
zések vezetéséig. Egy évet töltöttem 
el az NB III-ban, fél évig voltam a 

talent-keret tagja, majd 2006 
őszén felkerültem az or-

szágos keretbe..
Egyébként a játék-

vezetői vizsgát egy 

korábbi ifjúsági csapattársam, a 
jelenleg is aktív, ragyogó játékve-
zető kollégám, Pánczél Krisztián 
barátom hatására tettem le.

– Hogy idáig eljuthattam, jelen-
tős szerepet tulajdonítok azoknak 
az embereknek, akik láttak bennem 
lehetőséget, fantáziát, és támogat-
tak az előresorolásoknál. Itt a Fejér 
Megyei JB, valamint az MLSZ JB el-
nökségére gondolok. Szakmai téren 
Szűcs László és Kassai Csaba bará-

taimnak, Fejér megyei játékveze-
tőtársaimnak köszönhetek nagyon 
sokat, akik konstruktív, építő jel-
legű észrevételeikkel, tanácsaikkal, 
feltétlen emberséggel támogattak, 
és hiba nélkül segítettek a felkerü-
lésnél fajsúlyos mérkőzések során. 
Természetesen szinte vég nélkül 
felsorolhatnám azokat az országos 
asszisztenstársaimat is, akik a pálya 
széléről nagyszerű csapatjátékos-
ként – mert hát esetünkben is erről 
van szó – segítették a munkámat. 
Akiről még eddig nem ejtettem 
szót, de az ő támogatása nélkül nem 
juthattam volna idáig, az a felesé-
gem, Pataki Judit, aki a kisgyerme-
keink (egy három éves kislány, és 
egy másfél éves kisfiú) által okozott 
leterheltsége mellett is maximálisan 
tolerálta a tőlük elvett időt, és báto-
rított engem mindvégig. 

Oláh Gábor: Fontos a pedagógiai érzék

Kovács J. Zoltán: A csapatmunka diadala

Oláh Gábor 
akár a debrece-
ni Oláh Gábor 
utcában is 
fújhatja a sípot

Kovács J. Zoltán hálás 
a sok segítségért

A tavaszi szezonban debütálhatnak az élvonalbeli játékvezetői keretben
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Fenyvesi Szabolcsot hétről 
hétre árgus szempárok 
figyelték az NB III-as mecs-
cseken, többnyire az MLSZ 
JB elnökségének tagjai előtt 
vezethette az utánpótlás ta-
lálkozókat. Igyekezetét siker 
koronázta: tavasszal már az 
NB II-ben bíráskodhat. 

– Játékvezetői vizsgámat 2000-
ben tettem le a Pest Megyei Lab-
darúgó Szövetségnél – a szintén 
játékvezető édesapám elbeszélé-
sei, élményei hatottak rám. Azon 
a tavaszon a Monor-Cegléd kör-
zeti bajnokságban mutatkoztam 
be, ősszel pedig a megyei má-
sodosztályba kerültem. A megyei 
első osztályból 2008-ban jutottam 
feljebb, az elmúlt két évet NB 

III-as kerettagként töltöttem el. 
Nagy örömömre 2010-től immár 
a másodosztályban vezethetek. 
Azt, hogy idáig eljutottam, min-
denkinek kollégámnak köszönöm, 
akivel voltam valamilyen szintű 
mérkőzésen. Egy jó góllövő csa-

tár sem érne semmit 
a csapattársai nélkül, 
én sem értem volna el 
ezt a sikert a kollégák 
nélkül! Természete-
sen a háttérben min-
dig ott voltak, van-
nak, és remélem, még 
nagyon sokáig ott is 
lesznek a szüleim, 
akiknek rengeteget 
köszönhetek. Testvé-
remnek, Arnoldnak 
is hálás vagyok, aki 
szintén játékvezető, ő 

mindig segített a nehéz időkben. 
A PMLSZ összes vezetőjének, 
mindenkinek, de tényleg min-
denkinek! Köszönöm nagyon... – 
áradozott meghatottan a civilben 
úszómester „Fenya”.

Kulman Tamás öt év alatt 
jutott el a startpozícióból 
a célig: 2005 februárjában 
vizsgázott, és 2010 hasonló 
időszakában már az országos 
asszisztensi keret tagjának 
vallhatja magát.

– Mindig is amatőr szinten fut-
balloztam. Idővel be kellett látnom, 
hogy túl nagy karrier nem vár 
rám játékosként. A labdarúgástól 
viszont nem akartam elszakadni, 
ezért gondoltam arra, hogy elvég-

zem a játékvezetői 
tanfolyamot. Rövid 
időn belül eldön-
töttem, hogy já-
tékvezetői asszisz-
tensként próbálom 
kihozni magamból 
és a lehetőségeim-
ből a maximumot. 
Így aztán a 2006-
os tavaszi szezont 
már az NB III-as 
asszisztensi keret-
ben kezdtem meg, 
2008 tavaszától pedig négy félévet 
töltöttem el az országos utánpótlás 
asszisztensi keretben – taglalta a za-
lai sportember. – Az utolsó félévem 
elég zsúfoltra sikerült: összesen 13 
mérkőzésen kellett bizonyítanom, 
hogy megfelelek egy magasabb osz-
tály elvárásainak. Szerencsére siker-
rel tudtam venni az akadályokat. Itt 
ragadnám meg az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak mindenkinek, 
aki bármilyen módon segített az út 

során. Külön köszönöm a ZMLSZ 
játékvezetői bizottságának a min-
denkori támogatását, mentorom, 
Szarka Zoltán segítségét, és az elő-
ző megyei JB-elnök, Koma László 
munkáját. Végül, de talán elsősor-
ban családom és barátnőm kitartó 
támogatását – jegyezte meg végeze-
tül a Budapesti Gazdasági 
Főiskola zalaegerszegi 
intézetének pénzügyi 
és számvitel szakos 
hallgatója.

Fenyvesi Szabolcs a boldogságban úszik

Fejest ugorhat az NB II-be

Korán eldöntötte, hogy asszisztensként 
próbálja kihozni magából a maximumot

Haladás  
a Haladás-
pályán

Kulman Tamás zászlóval ugrotta az akadályokat

Tavasszal már az országos keretben bontogathatják a szárnyaikat
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Tanár Úr, Győri László halála 
után új elnökség alakult 
Békés megyében. Az elnöki 
feladatok ellátására Dankó 
Béla, a Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöke Hrabovszky 
Andrást bízta meg. 

Az elnökség tagjai: Iványi Zol-
tán (küldő bizottság), Kurucz And-
rás (ellenőrző biz.), Csonka János 
(talent vezető), Scsitovics János 
(szervezési biz.), György Sándor 
(vidék csoportvezető).

– Nem az elnökség tagja, de 
nagy lelkiismerettel végzi munká-
ját Medovarszki István instruktor 
– tette hozzá Hrabovszky András. 
Az országos keretben Iványi Zoltán 
(NB I-es játékvezető), Albert István, 
Szpisják Zsolt (FIFA-asszisztensek), 
Medovarszki János, Viczián Mátyás 
(NB I-es asszisztensek) képviselik a 
megyét, békési kötődésű a jelenleg 
Budapesten élő Andó Szabó Sándor 
(FIFA-kerettag játékvezető). – Az 
alapfokú kurzuson 25-en vesznek 
részt, bízunk benne, hogy a február 
14-i vizsgán sikeresen szerepelnek, 

és tavasszal már a zöld gyepen is 
bizonyíthatnak. Velük kiegészül a 
jelenleg rendszeresen működő közel 
száz játékvezető. A hagyományos 
bálunkat január 30-án a Jókai Szín-
ház Vigadójában rendeztük 130 fő 
részvételével. Ezen a rendezvényen 
adtuk át az őszi szezonban legjobb 
teljesítményt nyújtó játékvezetőknek 
az elismerést. A sorrend osztályon-

ként úgy alakult ki, hogy minden 
elnökségi tag, ellenőr és játékvezető 
email-en egy szavazatot adhatott le. 
Az NB III-as játékvezetők között 
Benyovszki Zoltán kapta a legtöbb 
szavazatot, a megyei első osztályban 
utcahosszal Medovarszki István 
végzett az élen. A megyei másod- és 
harmadosztályban két kondorosi 
fiatal, Kocsondi Bálint és Nagy Gá-
bor lett a befutó. Az asszisztensek 
között Petrovszki György nyert.

– Megállapítható, hogy az orszá-
gos keretben működők megbízható-
an teljesítettek az őszi szezonban. 
A tavaszi frissítő kurzuson kiemelt 
téma lesz az elmúlt esztendőben 
félbeszakadt mérkőzések elemzése. 
Az edzések látogatottsága megfele-
lő, 25-30-an tréningeznek hetente. 
Szeretnénk a nem Békéscsabán 
élőket is gyakrabban az edzéseket 
látni... – jegyezte meg végezetül 
Hrabovszky András, aki az orszá-
gos ellenőri keret tagja.

Békés: Vivát, Benyovszki!

Albert István és Iványi Zoltán nem 
csak nagypályán járnak gyakran 
együtt bajnokikra, rangos élvonalbe-
li mérkőzéseken bíráskodnak együtt

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
az ország legnagyobb, legné-
pesebb megyéje és a legtöbb 
labdarúgó-játékvezetővel 
rendelkezik országos szinten, 
ennek megfelelően a felada-
tok is megsokszorozódnak.

– Szerencsés helyzetben va-
gyunk, mert a nagy számok tör-
vénye alapján könnyebb a sok jó 
játékvezető közül kiválasztani azo-
kat a kiválóságokat, akik országos, 
esetenként nemzetközi szinten is 
megállják a helyüket – mondta 
Pecze István megyei elnök. A já-
tékvezetői bizottság a Balázs And-
rás elnök által vezetett labdarúgó 
szövetség égisze alatt működik. 
A bizottság elnökségének tagjai: 
Zvolenszky László főtitkár, Czirba 
Sándor, Fábián Mihály, Horváth 
Gábor, Kálmán Imre és Kurmai 

Zoltán. További rendkivül 
aktív tagok: Fodor Sándor 

gazdasági felelős, Geró 
Gábor jb-iroda vezető, 

Mozgó Tibor küldő bizottsági veze-
tő, Pápai Zoltán futsalfelelős.

– Külön feladatuk van az orszá-
gos játékvezetőknek, valamint az 
idősebb, nagy rutinnal rendelkező 
játékvezetőknek, akik sok munkával 
és tanácsokkal segítik az elnökség 
minél hatékonyabb munkáját. Meg-
van az eredménye a mindenkibe 

vetett bizalomnak, hiszen megyénk-
nek van egy FIFA-játékvezetője Fá-
bián Mihály személyében, aki több 
nyelven beszélő komoly gazdasági 
szakember, és kevesen tudják róla, 
hogy megkapta Miskolc városának 
Nívódíját. Dr. Varga Zsolt FIFA-
asszisztens a Szikszó Városi Bíróság 
Elnőke. A többi országos játékveze-
tő és asszisztens intelligens, szakmá-
jában komoly, elismert szakember: 
Nagy Róbert, Radványi Ádám já-
tékvezetők és Demeter János, Már-
kus Tamás, Ortó Gyula, Pápai Zol-
tán asszisztensek. A jb elnökségének 
továbbra is az a feladata, hogy minél 
több nemzetközi, országos szintű 
játékvezetőt neveljen ki, és akik 
maradnak a megyében, azoknak a 
tudása se legyen kevesebb az elöttük 
járóknál. Törekszünk arra, hogy 
megyénk játékvezetői egységesek 
legyenek, jóbarátként üdvözöljék és 
az élet minden területén segítsék 
egymást. Jelszavunk: az emberség, 
a szeretet, az egymás iránti megbe-
csülés a legfontosabb a világon.

Borsod-Abaúj-Zemplén: a legek megyéje

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei dí-
jazottak a bálban: Vass László (a 
legjobb 30 év alatti játékvezetője), 
Galán Roland (az esztendő asz-
szisztense), Radványi Ádám (az év 
játékvezetője) és Molnár II József 
(35 éve vizsgázott az ellenőrként 
tevékenykedő sportember)
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Játékvezetők tesztelnek:

– Képzeld, 15 mp alatt futottam 

a 150 métert!

– Ne hülyéskedj, hogy csináltad?

– Találtam egy rövidebb utat...

Különleges körülmények 
között ünnepelt a Vad II 
István, Kispál Róbert, Lémon 
Oszkár trió. Az MLSZ JB-hez 
érkezett felkérésre gyorsan 
kellett reagálni, és miután 
rájuk esett a választás, távol 
a hazától karácsonyoztak és 
szilvesztereztek. 

– Nem volt egyszerű háromgyer-
mekes apaként útra kelni, de a csa-
láddal közösen hoztuk meg a döntést 
– sóhajtott nagyot Kispál Róbert, 
aki 2000 óta FIFA-asszisztens. Az 
NB I-ben eddig 216 alkalommal len-
getett, összesen 79 mérkőzésen ka-
pott szerepet külföldön. A Csongrád 
megyei Kisteleken nőtt fel, 1984-ben 
tette le a játékvezetői vizsgát Sze-
geden. Szolnokhoz is kötődik, az 
ottani főiskolára járt négy évig. Az 
országos keretbe a BLSZ-ből került 
fel 1996-ban, két évvel később lett 
asszisztens. 

– Miután december 23-án meg-
tartottuk az otthoni karácsonyt, 
másnap reggel nyolckor indultunk 
el. Ez az ötödik katari küldésem, 
tehát tisztában voltam vele, hogy 
mire számíthatok. Amikor itt-
hon ünnepeltek, mi 26-án fizikai 

tesztet teljesítettünk a tunéziai 
kollégákkal. Túl voltunk a beug-
rón, ott lehettünk a nemzetközi 
tornán, ahol Katar, Mali, Irán és 
Észak-Korea válogatottjai vettek 
részt. A Katar–Irán találkozóval 

kezdtünk mindhárman. A Katar–
Észak-Korea meccsen bahreini 
bírónak segítettünk Oszkárral. Az 
első mérkőzés hármasának jutott a 
Katar–Mali összecsapás, ezen kívül 
január elsején egy helyi kupameccs-
re kaptam küldést, ahol két tunézi-
aival működtem. A kilenc nap alatt 
egyébként a négy mérkőzésen kívül 
hat edzésen vettünk részt. 

Ahogy említettem, a karácsony 
teszteléssel telt el, a szilveszter is 
sajátságos volt. December 31-én 

este egy elegáns iráni étterem-
ben hivatalos vacsora részesei 
lehettünk. Ott nincs különösebb 
jelentősége az év utolsó napjá-
nak. Onnan a dohai magyarok 
társaságához mentünk, és mivel 

két órával előrébb vannak, 
kétszer is koccintottunk az 
évfordulóra: előbb a katari 
éjfél szerint, majd a Duna 
tévét nézve énekeltük el a 
Himnuszt. Nekem persze 
az előző nap is emlékeze-
tes ünnep, akkor érkezett 
meg ugyanis a hat napja 
elveszettnek hitt bőrön-
döm...

Katari karácsony,  
szolid szilveszter

...és a terített asztalnál

... a rekortánon...

Hárman három-
féleképpen: a 
sivatagnál...

síp és zászló
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poénsarokIdősödő játékvezető büszkél-
kedik kollégájának:– Én minden reggel 8-tól lefu-

tok 5 kilométert egyfolytában!
– És mit csinálsz délután?– Akkor futom az utolsó ki-

lométert...

A Csongrád Megyei Labdarú-
gó Szövetség berkein belül 
tevékenykedő Játékvezetői 
Bizottság 105 fős aktív lét-
számmal látja el feladatait a 
bajnokságokban. 

A mérkőzésekre minden esetben 
elegendő játékvezetőt tudnak biz-
tosítani. A felnőtt bajnokságokban 
három, a megyei harmadosztály-
ban a csapatok kérésére – anyagi 
helyzetükre tekintettel – két játék-
vezetőt jelölnek. Az elnökség tagjai: 
Pál Sándor (elnök), Boros Sándor 
(küldés), Rischák Károly (ellenőr-
zés), ifjabb Kormányos Gábor (ins-
truktor), Gera Imre, Samu László, 
Szekeres Ferenc, Varga András 
(csoportvezetők), Wittmann Sán-
dor (futsal és kispálya). 

A JB tevékenységében kiemelt 
szerepet szán a folyamatos to-
vábbképzésnek, melyre kétheti 
rendszerességel kerül sor a cso-
portokban, illetve a bajnoki sze-
zonban minden hónapban egyszer, 

összevontan, minden 
játékvezető részvételé-

v e l a szövetség nagyelő-
adójában. Az 

évi két frissítő kurzus is fontos 
része a játékvezetőkkel való fog-
lalkozásnak. A téli időszakban 
Szegeden a stadion ad otthont a 
fizikai tesztnek, melyet egész na-
pos – a labdarúgó szövetség által 
biztosított étkezéssel egybekötött 
– elméleti program követ. A nyári 
felkészülést hagyományosan há-
rom napos edzőtábor szolgálja. Az 
utóbbi években ezekre a megyétől 
távolabb került sor (2007, 2008: 
Tiszaújváros, 2009: Telki), ami a 
közösségépítési céloknak is mesz-
szemenően megfelelt. 

A júliusi felkészítésen valameny-
nyi játékvezető tesztelhette asszisz-
tensi képességeit, melyet rögzítet-
tek, és az őszi továbbképzéseken 
levetítve mindenki szembesülhetett 
teljesítményével. Az ellenőrök a 

helyszínen a felvétel idején leír-
ták a döntésüket, a visszanézéskor 
kontrollálhatták az eredményüket. 
A megyei játékvezetés fontos ré-
szét képezi a 16 ellenőr rendszeres 
foglalkoztatása, akik minden héten 
ellenőriznek, és a játékvezetőkkel 
azonos módon kapják díjazásukat. 
A működő játékvezetők létszáma a 
bajnokságok zavartalan üzemelteté-
sét lehetővé teszik. Az újonnan vizs-
gázottak és a lemorzsolódók száma 
évek óta közel azonos. A 2010. évi 
téli alapfokú képzésre nem hiába 
mozgósítottak nagy erőket,  ugyan-
is rekordszámú jelentkező iratkozott 
be – a képzésen rendszeresen 35-en 
vesznek részt (az előző két évben 17-
en, illetve 19-en vizsgáztak).  

A szövetség az elsők között, 
1998-ban bevezette a központi játék-
vezetői kifizetést, ami mára a csapa-
tok részéről is „visszavonhatatlan” 
igényként jelentkezik. A játékveze-
tők kifizetése elérte a heti rendsze-
rességet, a hét végi mérkőzéseket 
követő szerdán minden játékvezető 
használhatja járandóságát. 

Jelenleg ketten tagjai az orszá-
gos keretnek Fajkusz Gábor játék-
vezető és ifjabb Kormányos Gábor 
asszisztens személyében. 

síp és zászló

Csongrád: kicsi a bors, de lehet erős

Utóbb Telkiben 
futballparadicsomi 
körülmények között 
edzőtáboroztak 

Fajkusz Gábor és ifjabb Kormányos 
Gábor tagjai az országos keretnek

n KOMÁROM-ESZTERGOM. 
Február 20-án a tatabányai Sport Ho-
tel és Étteremben lesz a megyei bál.

n VESZPRÉM. A 2009-es év leg-
jobb játékvezetője Balogh János, asz-
szisztense Krámli András, a megyei 
másodosztályú bajnokság legjobb 
játékvezetője Berta Attila lett. 

n SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. 
Az NB II-es keretbe tavaly feljutott 
Sándor Csaba lett az év játékvezetője. 

n ZALA. A Zala Megyei Labda-
rúgó Szövetség elnöksége a Zala 
Megye Labdarúgásáért-díjat 2009-
ben három jeles sportembernek 
ítélte oda. Egyikőjük Hegedüs 
Károly volt NB II-es játékvezető, 
aki 54 éven át tevékenykedett a 
sportágban.

Megyei morzsák
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Csatár a szemorvosnál:

– Doktor úr! Ha kiderül, hogy 

rövidlátó vagyok, vége a futball 

karrieremnek!

– Már hogy volna vége! Elfelej-

tette, hogy a fociban szükség 

van játékvezetőkre is?

(Zvolenszky László gyűjteményéből)

Nagy lelkesedéssel tanítja a kisdiá-
kokat egy gyöngyösi iskolában

Közös bemelegítés a megyebeliekkel, 
Kelemen Attilával és Farkas Ádámmal

Játékvezetői nap a Puskás-stadionban

Urbán Eszter fiatal 
kora ellenére már 
rutinos országos 
kerettagnak számít, 
elvégre már 2003 
óta tagja az elitnek. 

A hevesi játékveze-
tőhölgy régóta döngeti 
a FIFA-keret ajtaját, 
és mivel elérte az alsó 
korhatárt, felnyílt előt-
te a sorompó. Magyar-
országon vezetett már 
férfiaknak Liga Kupa-
mérkőzést, Magyar Ku-
pa-találkozót, NB II-es 
meccseket, tartalék-já-
tékvezető lehetett az él-
vonalban Diósgyőrben, 
az pedig megszokott do-
log, hogy hölgyeknél az 
NB I-ben bíráskodik. 

– Már egészen fi-
atalon vonzódtam a 
labdarúgáshoz. Együtt 
fociztam a környékbe-
li gyerekekkel, mivel 
azonban szülőhazám-
ban, Gyöngyösön nem 
volt női csapat, egy 
ismerősöm invitálására 
kezdtem el a játékveze-
tői tanfolyamot. Eger-
ben vizsgáztam 2001-
ben, és még ebben az 
évben levezettem életem 
első felnőtt mérkőzését, 
a Gyöngyös-körzeti 
Domoszló-Visznek ta-
lálkozót – nosztalgiázott 
az 1985-ös születésű Esz-
ter, aki az ELTE testne-
velés-földrajz szakának 

elvégzése óta egy gyön-
gyösi általános iskolá-
ban testnevelést tanít, 
munka után, esténként 
pedig úszást oktat. Eb-
ben az évben beteljesült 
az álma: FIFA-kerettag 
lett. – Célom, hogy telje-
sítményemmel megszi-

lárduljon a helyem, és a 
későbbiekben szeretnék 
még komolyabb ered-
ményeket elérni. Mivel 
egészen korán kezdtem 
ezt a szakmát, volt időm 
arra, hogy megfelelő ru-
tint szerezzek, ami re-
mélhetőleg segít majd a 
külföldi mérkőzéseken. 
Egyébként ha tehetem, 
mostanság is működök 
a megyei bajnokságban, 
ahol az eltelt évek alatt 

elfogadtak a férfiak és a 
kollégák. Tavaly három 
alkalommal volt Ma-
gyarországon rendezett 
nemzetközi minitorna 
résztvevője negyedik 
számú játékvezetőként. 

– Valamennyi nagy 
élményt jelentett, és re-
mek alkalom volt arra, 
hogy tapasztalatokat 
szerezzem. Nagy meg-
tiszteltetés ért azáltal, 
hogy áprilisban Baj-
nokok Ligája-
negyeddöntőre 
utazunk Gaál 
G y ö n g y i ve l , 
Makkosné Petz 
Brigittával és 
Hima Andreával. 
Ezúttal főleg a 
nemzetközi fel-
adatok teljesítésén 
van nagy hangsúly, 
de természetesen az 
itthoni elvárások-

nak is szeretnék megfe-
lelni, és remélem, hogy 
még a hazai porondon 
is várnak rám komoly 
feladatok.

A slusszpoén: a feb-
ruári Heves megyei 
bálban őt választották 
meg Az Év Játékveze-
tőjének!

Beteljesült álom: FIFA-kerettag és  
Az Év Játékvezetője Heves megyében

Hevesen dobog 
a szíve  



Törökországi edzőtábor
M

iként az előző esztendőben, ezúttal is T
örökországban töltöttek el egy hetet 

január közepén az élvonalbeli játékvezetők és a F
IFA

-asszisztensek. Ideális kör-
nyezetben készülhettek fel a februárban kezdődő tavaszi szezonra. 


