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Tisztelt Játékvezetők! Ked-
ves Sportbarátaim!

A nyári MLSZ JB elnöki 
kinevezésem óta a győri Síp-
mesterek Fesztiválja az első 
olyan rendezvény, amely ekko-
ra mennyiségű és ilyen minő-
ségű játékvezetőt mozgat meg 
koncentráltan. Természetesen 
a rendezvény jó apropó arra, 
hogy megjelenhessen a Síp és 
Zászló aktuális száma, így aztán 
mindegyik megye képviselői 
magukkal tudják vinni a harma-
dik évfolyamát záró, országos 
méreteket öltött kiadványt. A 
korábbi példányok meggyőztek 
arról, hogy érdemes folytatni a 
hagyományt, van igény a nem 
csak a küllemében színes, tar-
talmas, érdekes magazinra, ami 
egyfajta helyzetjelentés a mi 
nagy családunkról.

A győri tornának is ez az 
üzenete: mi egy összetartó fa-
mília vagyunk a magunk ösz-
szes erényével, sajátosságával, 
hibájával. Amikor a FIFA új 
szabályzatának megfelelve ki-
neveztek a bizottság elnökének, 
egyértelmű volt a feladatom: 
minél hatékonyabban össze 
kell hangolni a JB-tagok tevé-
kenységét. Nyugodtan kijelent-

hetem, hogy a korábbi esetleges 
ellentéteknek, viszálykodások-
nak vége, ami azért is fontos, 
mert nívós munkát csak teljes 
egyetértésben és békében lehet 
végezni. Ehhez kívánok min-
denkinek jó erőt, egészséget, 
kitartást!

Sportbaráti üdvözlettel: 
Berzi Sándor, 

az MLSZ JB elnöke

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a Játékvezetői Bizottság 
elnökével, alelnökeivel Telkiben ült egy asztalhoz

A Bajnokok Ligája idei döntőjében ragyogóan bíráskodó magyar játék-
vezetői csapatot az országos kerettagok jelenlétében jutalmazták meg

„Mi egy összetartó família vagyunk”

n Kassai Viktor a májusi BL-
finálé után elismert személyiség 
lett az európai futballban, és szá-
mos rangos küldést kapott az ősz-
szel. Augusztusban a német-bra-

zil barátságos mérkőzéssel 
és a BL-rájátszásban az 

Apoel Nicosia-Wisla 
Krakow találkozóval 
indult az idény, majd 

a Fehéroroszország-Bosznia-Her-
cegovina Eb-selejtezőt követően 
a Bajnokok Ligájában három 
megbízatást (Bayern München-
Manchester City, Basel-Benfica, 
Leverkusen-Chelsea) kapott. 
Éljátékvezetőnk legrangosabb és 
egyben legvisszhangosabb mér-
kőzése az Eb-selejtezők ráját-
szásában az Észtország-Írország 

meccs volt. A szezont követően a 
Kassai-csapat célja egyértelműen 
az Eb-szereplés kivívása, hogy 
első alkalommal játékvezetői 
ötösfogat képviselhesse a magyar 
játékvezetést Lengyelországban 
és Ukrajnában.

Cél: az Európa-bajnokság
Előre a Kassai-úton
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Vad II István számára a 
lehető legjobb módon zárult 
az esztendő. A Bajnokok Ligája 
idei utolsó körében kapott 
megtisztelő küldést.

A BL rangja megkérdőjelezhe-
tetlen, ugyanakkor a kolumbiai U 
20-as világbajnokságon elért tel-
jesítményét is kiteheti a kirakatba, 
ahol Ring Györggyel és Szpisják 
Zsolttal alkottak maradandót.

– Több mint másfél hónapos 
kemény felkészülési időszakot, 
és a svájci sikeres fizikai tesztet 
követően végre elérkezett a nap: 
elindultunk a távoli Bogotába a 
legfiatalabb európai játékvezetői 
hármasként. A csaknem 24 órás 
utunk Madridon keresztül veze-
tett, majd fáradtan ugyan, de meg-
érkeztünk a FIFA bogotai főha-
diszállására. A rendkívül elegáns 
szállodában a már korábban is ta-
pasztalt profi körülmények vártak 
bennünket – idézte fel élményeit 
Vad II István.

– Az első nap az ismerkedéssel, 
a felszerelések kiosztásával és az 
angol nyelvű tesztek írásával telt. 
A második napon már elkezdődött 
a világ különböző tájairól érkezett 
játékvezetőinek egyhetes felkészí-
tése. A nagyon szoros programra 
azért volt szükség, mert a FIFA 
vezetői szerették volna, hogy a 
világbajnokság alatt minél egy-
ségesebb legyen a játékvezetés. 
Videós anyagok segítségével mu-
tatták be, hogy milyen területekre 
szeretnék felhívni a játékvezetők 

figyelmét.
Ezzel egyidőben elkezdődött a 

fizikai felkészítésünk is. A napon-
ta megtartott két vagy két és fél 
órás edzések kihívást jelentettek 
még a legjobb fizikai állapotban 
lévő játékvezetőknek is – első-
sorban a 2600 méteres tengerszint 
feletti magasság miatt. A helyi 
utánpótláscsapatok segítségé-
vel szimulált játékhelyzetekben 
kellett meghoznunk a megfelelő 
ítéleteket, utána az akciók végén 
a FIFA-instruktorok rögtön érté-
kelték a meghozott döntéseket. 
Az egyhetes felkészítés után már 
mindenki izgatottan várta, hogy a 
mérkőzések elkezdődjenek.

Nem kis meglepetésünkre az 
első játéknapon a forduló ran-
gadójának számító Argentína-
Mexikó mérkőzést bízták ránk, 
így másnap már útra is kelhet-
tünk Medellinbe. A stadionban a 
várakozásoknak megfelelően 26 
ezren tekintették meg a meccset, 
amelyen Argentína rendkívül 
sportszerű keretek között nyert 
1-0-ra. A szakmai munkáért fele-
lős FIFA-instruktorok (Fernando 
Tresaco Garcia, Leslie Irvine és 
Esse Baharmast) elégedett le-
hettek a működésünkkel, mert a 

második fordulóban a Bogotában 
megrendezett Kolumbia-Mali 
meccset bízták ránk. A fővárosi 
nemzeti arénában természetesen 
már a mérkőzés előtt egy órával 
is telt ház, 36 ezer néző várta a 
bemelegítésre érkező csapatokat. 
A hazai csapat 2-0-ra nyert úgy, 
hogy közben több nehéz szakmai 
döntést is kellett hoznunk. Sze-
rencsére bebizonyosodott, hogy 
helyes ítéletek születtek.

Bár ezen a szinten még újonc 
játékvezetőknek számítottunk, a 
két sikeres csoportmérkőzés után 
bizakodtunk, hogy az egyenes 

kieséses szakaszban is vár még 
ránk feladat. – A rövid szünet után 
ismét folytatódott a torna, szeren-
csére a mi közreműködésünkkel. 
A nyolcaddöntő párosításából a 
Barranquillában megrendezett 
Brazilia–Szaúd-Arábia mérkőzést 
vezettük. A játékvezetői szempont-
ból nem túl nehéz találkozón a bra-
zil csapat 3-0-s győzelmet aratott.

Három sikeres mérkőzéssel a 
háta mögött elégedetten vehettek 
búcsút életük eddigi legfontosabb 
világeseményétől a magyar 
trió tagjai, akik több 
mint négyhetes tá-
vollét után térhettek 
haza szeretteikhez.

Magasra tették a mércét a magaslati levegőn

Egy hónapot töltött el Kolum-
biában a magyar trió

Ősszel Vad II István az Atletico Madrid–Udinese 
Európa Liga-mérkőzésen is bizonyított

BL-meccs Mikulásra
n December 6-án ismét Baj-
nokok Ligája-derbit vezethe-
tett Vad II István: Prágában, a 
Viktoria Plzen-AC Milan ösz-
szecsapáson fújhatta a sípot. 
A csoportkör utolsó forduló-
jában Ring György és Kispál 
Róbert asszisztensként, Bog-
nár Tamás tartalék-játékveze-
tőként, a kapuvonalon pedig 
Fábián Mihály és Andó-Szabó 
Sándor segítette a munkáját.
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455 000 forintért kelt 
el Erős Gábor Bajnokok 
Ligája-döntőre készült meze 
a második alkalommal meg-
rendezett Vatera Exkluzív 
jótékonysági árverésen. 

Az egyedi sportrelikviát a 
Manchester United–Barcelona 
meccset levezénylő magyar 
játékvezetői hetes látta el kéz-
jegyével. Az aukción befolyt 
összeget a Gyermekrák Alapít-
ványnak és a Magyar Rákelle-
nes Ligának ajánlotta fel rák-
betegségéből a közelmúltban 
meggyógyult FIFA-asszisztens.

– Boldog vagyok, hogy ilyen 
jelentős összeggel segíthetjük 
a két alapítványt. Amikor a 
Vaterával belevágtunk az ár-
verésbe, nem is reménykedtem 
ekkora sikerben. Külön öröm, 
hogy az anyagi támogatás mel-
lett, a rák elleni küzdelemre is 
fel tudtam hívni a figyelmet – 
mondta el Erős Gábor.

A Vatera történetében is ki-
magaslóan sikeres árverésre 
összesen 91 licit érkezett. A 3 
hétig tartó aukció oldalát közel 
6000-en látogatták meg. A mez 
végül 455 000 forintért kelt el, 
ezt az összeget osztották meg 
a szervezetek között: a Magyar 
Rákellenes Liga 255 000 forin-
tot, a Gyermekrák Alapítványt 
200 000 forintot kapott.

A mez átadóján Erős Gábor 
mellett jelen volt a 2 alapít-
vány elnöke. „Tizennégy éves 
működésünk alatt számtalan jó 
szándékú ember kereste meg 
adományával alapítványunkat, 
de a mostani felajánlás tár-

gya és módja számunkra 
is igazán különleges 

volt. Tudjuk, hogy 
segíteni akaró em-
berek összefogásá-

val javíthatunk a rákos betegek 
gyógyulási esélyein” – mondta 
el Balogh István, a Gyermek-
rák Alapítvány elnöke. Prof. dr. 
Simon Tamás, a Magyar Rákel-
lenes Liga elnöke kiemelte: pél-
daszerű a felajánlás és örvende-
tes a magas leütési összeg. 

– A kezdeti nehézségeket le-
számítva – melyek főleg lelkiek 
voltak – a visszatérést jól éltem 
meg! Szerencsére nagy segítség 
volt a családom és a játékvezetői 
kollegák szeretete. Végig az volt 
a fejemben: gyilkos kór ide, gyil-

kos kor oda, nem szabad feladni. 
Szeretnék mindenkinek példát 
mutatni kitartásból és akaratból, 
amihez nagyon fontos a pozitív 
gondolkodás és az elérhető célok 
kitűzése. Az, hogy felvállaltam a 
betegségemet, könnyebbé tette a 
teher elviselését, hiszen már több 
mint 15 embernek segítettem va-
lamilyen módon. A felajánlásból 
befolyt összegről nem is beszél-
ve. Remélem, még sok szép do-
log  történik az életemben – te-
kintett optimistán a jövőbe Erős 
Gábor FIFA-asszisztens.

Erős-kezdeményezés: közel félmillióval a rák ellen 

„Örvendetes a magas 
leütési összeg”

Balogh István 
különleges-
nek tartja a 
felajánlás 
tárgyát és 
módját
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A november 30-i Rapid 
Bucuresti-Hapoel Tel-Aviv 
Európa Liga-mérkőzéssel lezá-
rult egy korszak Szabó Zsolt 
játékvezetői pályafutásában, 
a 2012-es Európa Liga döntő 
helyszínén. 

– Annak idején, 1998 őszén 
tudtam, hogy egyszer eljön ez az 
idő. Csak akkor nem sejthettem, 
hogy mikor és milyen körülmé-
nyek között. Ma már mindkét kér-
désre választ tudok adni.

– Büszkeséggel tölt el az, hogy 
13 évig képviselhettem Magyar-
országot a FIFA-keretben. Az 
NB I-be kerülésem óta pontosan 
125 nemzetközi mérkőzésre jutot-
tam el. Először 1997-ben voltam  
külföldön, akkor még asszisz-
tensként, aztán 1999-től játékve-

zetőként is bemutatkozhattam a 
nemzetközi szintéren. Ennél hosz-
szabb ideig a FIFA-keretben csak 
Zsolt István, Emsberger Gyula, 
illetve Palotai Károly volt, ilyen 
nevek társaságába bekerülni igen 
nagy megtiszteltetés.

Egy szakaszhatárhoz érve ter-
mészetes reakció a mérlegvonás.

– Természetesen magam is 
megtettem. Örömmel tapasztal-
tam a mérkőzések, osztályzatok 
áttekintése során: annak ellenére, 
hogy milyen komoly kontroll van 
egy-egy nemzetközi mérkőzésen, 
a 13 év alatt egyetlen egy ellenőri 
jelentés sem tartalmazott bünte-
tő-, piros lap-, vagy gól hibát, 
amely azért jól jellemzi ennek az 
időszaknak a munkáját.

Persze, ilyenkor sokakat meg 
lehetne említeni, de három em-
bert feltétlenül ki kell emelnem. 
Az egyik az a Nagy Miklós, aki-
nek az elnöksége alatt kerültem a 
FIFA-keretbe Európa legfiatalabb 
nemzetközi játékvezetőjeként. 
Kispál Robival 56 mérkőzésen 
működtem együtt, a munkája, ba-

rátsága nélkül nem lehettem vol-
na az UEFA kupa-Európa Liga-
keretben 10 évig. Kiss Bélát sem 
felejtem el, aki 1991-ben „megjó-
solta” a FIFA-kerettagságomat az 
addigi - alig 3 éves - működésem 
alapján.

– Most új korszak kezdődik a 
pályafutásomban. Nem ilyen be-
fejezésre számítottam azok után, 
hogy augusztusban még az európai 
TOP játékvezetők továbbképzésén 
voltam az UEFA-nál. Ugyanakkor 
megfogalmaztam magam-
nak új célokat, és en-
nek mentén fogok a 
továbbiakban dol-
gozni. 

„Új korszak kezdődik a pályafutásomban”

Kispál Róberttel 56 külföldi 
meccsen vettek részt

Zsolnán a Birkirkara elleni BL-
selejtezőn – fegyelmezés közben

Sok hazai presztízsmeccset 
rábíztak, így a Nyíregyháza–
Debrecen keleti derbit is

Az első magyar játékvezetői team az Európa 
Ligában, a 6 bírós rendszerben,  Zágrábban

n Íme néhány szám, amely 
alapján mindenki maga is meg 
tudja ítélni a nemzetközi pá-
lyafutásomat:

Nemzetközi mérkőzése: 125
Játékvezetőként: 98 (ebből hiva-

talos UFEA/FIFA küldés: 75)
Tartalék-játékvezetőként: 21
Asszisztensként: 5
Kiegészítő játékvezetőként: 1
Felnőtt „A” válogatott mérkőzé-

sek száma: 13
UEFA kupa-Európa Liga-csoport-

mérkőzések száma: 17
Legrangosabb mérkőzés: UEFA 

Kupa, a legjobb 16 közé kerülésért: 
Heerenveen–Newcastle (2005), 
Helsingborg – PSV Eindhoven 
(2008)

Tornák: U 17 Eb, Dánia – 2002 (ne-
gyeddöntővel zárult), Meridián-
kupa, Egyiptom 2003, U 19 Eb, 
Svájc – 2004 (elődöntővel zárult), 
U 21 Eb, Hollandia – 2007

Játékvezetőként meglátogatott 
országok száma: 45

Magyar játékvezető kollégák 
száma, akikkel külföldön mű-
ködtem: 61
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Noha még csak 31 esztendős, 
rutinos élvonalbeli, sőt, 
nemzetközi játékvezetőnek 
számít Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye topjátékvezetője, 
Fábián Mihály. 

Idestova kilenc éve az első 
osztályú keret tagja, tavaly ősz-
szel lépte át a bűvös százas ha-
tárt. Pedig a kezdet korántsem 
volt „százas”, elég ha felidézi a 
Sajópetriben történteket.

–  Mindössze tizenhat éves vol-
tam, amikor a Sajópetri-Hangács 
felnőtt találkozó vezetésére kap-
tam megbízatást – révedt a múltba. 
– A mérkőzésen két hazai kiállítás 
volt (egy a lefújás után), valamint 
még az első félidő közepén ki-
küldtem a pálya mellől a sportte-
lepen kívülre egy idősebb nézőt, 
aki egy biciklinek támaszkodva 
folyamatosan szidott engem és az 
ott partjelző Galán Rolit. A máso-
dik félidő közepén, a kiállításkor 
elszabadult a pokol, és a nézők a 
pálya felé vették az irányt. Két le-
hetőségünk volt: vagy maradunk, 
és megpróbálunk az öltöző felé 
araszolni, vagy a végeláthatatlan 
messzeségbe futásnak eredünk. 
Az előbbit választottuk – vesz-

tünkre. Hatalmas ökölcsapá-
sok, köpködés közepette 

sikerült az öltöző kö-
zelébe jutnunk. Már 
csak pár méter volt 

hátra a megváltást jelentő öltöző-
épület biztonságos kapujáig, ami-
kor is oldalról egy árny vetült rám. 
Mire odafordultam, egy bicikli 
vágódott az oldalamnak, feladója 
természetesen a korábban kivezet-
tetett szimpatikus idős bácsi volt. 

Akkor még javában a pályája 
elején volt a tinédzser játékve-
zető, hiszen 1994 decemberében 
vizsgázott a miskolci körzeti JB-
nél, amely azóta már megyei har-
madosztályú bizottságként üze-
mel. Az elnök akkor Geró Gábor 
volt, aki mindmáig dolgozik ezen 
a poszton. 

– 1995 tavaszán azonnal mű-
ködni is kezdtem, majd fél év 
partjelzés és ifi, serdülő vezeté-
seket követően 15 és fél évesen 
levezettem első felnőtt mérkőzé-
semet, a Kisgyőr-Emőd (3-3) ta-
lálkozót. Emlékszem, augusztus 
20-a volt, lovasnapok, az osztály-
hoz képest sokszoros nézőszám. 

– Rengeteg nagyszerű játékve-
zető működött abban az időben, 
akiktől nagyon sokat tanultam. 
Pecze Pista nevét emelném ki, 
akihez attól a pillanattól kezdve 
nagyon erős viszony fűz, és ta-
nácsaival a mai napig rengeteget 
segített nekem. Kijutott bőven 
nehéz pillanatokból abban az 
időben, gondolok itt egy Mád–
MVSC mérkőzésre, mely után 
Csorba Laci tartotta bennem a 
lelket. 

22 évesen lettem NB I-es já-
tékvezető, a JB elnöke Puhl Sán-
dor volt. A Békéscsaba-Videoton 
(0-2) mérkőzésen mutatkoztam 
be az élvonalban. Szerencsére, ez 
nagyon jól sikerült. 2007 január-
jától lettem FIFA-játékvezető a 
Vágner László által vezetett JB el-
nökségnél, amellyel életem egyik 
nagy álma vált valóra. Tavaly 
októberben vezettem a 100. élvo-
nalbeli mérkőzésemet, az MTK-
Kaposvár találkozót, jelenleg 116 
levezetett NB I-es mérkőzésnél 
tartok. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy bekerülhettem a Kassai 
Viktor által irányított játékvezetői 
teambe kiegészítő asszisztens-
ként, vagy konyhanyelven mond-
va alapvonali asszisztensként. 
Egész életem eddigi legnagyobb 
játékvezetői élménye is ennek kö-
szönhető: a május 28-i Barcelo-

na–Manchester United Bajnokok 
Ligája-finálé. Csodálatos dolog 
volt kivonulni a csapatokkal, és 
felsorakozni az egész világ elé. 
Nagyon boldog voltam, hiszen az 
UEFA ellenőrei, vezetői elégedet-
tek voltak a munkánkkal. Szintén 
örök emlék marad a teljesség 
igénye nélkül az Internazionale-
Bayern München, a Valencia-
Manchester United és a Bayern 
München-Manchester City mér-
kőzés, ahol hasonló szerepkörben 
működhettem. Remélem, hogy 
minél tovább szolgálhatom ezt a 
csodálatos sportot, és a játékosok 
továbbra is partnereim maradnak.

A repülő biciklitől a BL-fináléig

Fábián Mihály 16 évesen 
(1996-ban) asszisztensként 
Orosz Zoltán és Csorba 
László társaságában

Pecze Istvánnal 2002 au-
gusztusában a borsodi szö-
vetség épülete előtt, amikor 
felkerült az NB I-es keretbe

2011. május 28.:  
Bajnokok Ligája-döntő
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Krisztusi korba lépett idén 
Bognár Tamás, akit a sport-
napilap az ősz játékveze-
tőjének titulált az újságírói 
osztályzatok alapján. 

Megadatott neki a nyáron, 
hogy a „surranópályán” tevé-
keny részese legyen a romániai 
U 19-es Eb-döntőnek. Különle-
ges, ahogy felgyorsultak az ese-
mények: június 15-én kapta meg 
az UEFA-tól a meghívólevelet a 
július 19-én kezdődő Eb-döntő-
re, ahová tartalék-játékvezetőnek 
jelölték. Mindez azt jelentette, 
hogy amennyiben a meghívott 6 
játékvezető közül valaki megsé-
rül, vagy nem tudja teljesíteni a 
fizikai tesztet, akkor neki kell ki-
utaznia. Aztán július 18-án 8.15-
kor jelzett a telefonja: 

– Miguel Solis Vazquez hívott, 
hogy az egyik játékvezető meg-
sérült, és még aznap 11.45-kor 
indul a repülőm Bukarestbe. El-
sőre azt hittem, hogy valamelyik 
kedves „londoni” kollégám hív, 
és meg akar tréfálni, ezért meg-

köszöntem a hívást, és letettem 
a telefont. De ahogy kinyomtam 
a készüléket, újra megcsörrent, 
és Miguel bizonygatta, hogy ez 
nem vicc, és tényleg utaznom 
kell. Ekkor már elszállt minden 
kétségem. Mivel dolgoztam, és 
össze sem pakoltam, megbeszél-
tük, hogy az esti géppel utazom 
csak a döntő helyszínére. Éjfél-
kor már egy bukaresti hotelben 
voltam a játékvezetők főhadi-
szállásán, ahol az első tájékozta-
tás az volt felém, hogy másnap 
reggel 8-kor speciális fizikai 

teszt vár rám. Ami egy 30 perces 
bemelegítésből, majd kétszer 
6 különböző távolságú sprint-
futásból és az interval teszthez 
hasonló futásból állt (a 150 m-es 
távot úgy kellett teljesíteni, hogy 
75 méter után egy bóját megke-
rülve oda-vissza lendületes futás 
30 másodperc alatt, majd 35 má-
sodperc séta). Szerencsére nem 
okozott gondot a teszt teljesíté-
se, így teljes értékű tagja lettem 
a kint lévő Európa különböző 
országaiból érkezett játékveze-
tői csapatnak.

– Csodálatos napok voltak, 
ahol belekóstolhattam a pro-
fesszionális játékvezetés légkö-
rébe – kezdte visszaemlékezé-
sét a FIFA-játékvezető. – Örök 
emlék marad számomra, hogy a 
tornán olyan kollégákkal ismer-

kedhettem 
meg és 
köthettem 
barátságot, 
akik Európa 
k ü l ö n b ö z ő 
országaiban és 
a nemzetközi 
szinten vezet-
nek mérkőzé-
seket hétről 
hétre a leg-
magasabb 
szinten.

– Azon dolgozom nap mint 
nap, hogy előbbre lépjek, és mi-
nél nagyobb téttel bíró mérkő-
zéseket bízzanak rám itthon és 
külföldön egyaránt. Nyilvánva-
lóan ez nem megy egyik napról 
a másikra.

Ehhez rengeteg segítséget ad 
a hazánkban is működő talent-
mentor program. Ez idő alatt 
kitűnő szakemberek segítettek 
abban, hogy fejlődjek. Szar-
ka Zoltán, Ábrahám Attila, 
Hanacsek Attila, Huták Antal, 
és most Puhl Sándor a mento-
rom. Valamint több jelenleg is 
működő vagy már nyugalma-
zott kollégával beszélünk mér-
kőzések után, és igyekszünk 
egymástól is tanulni. Impozáns 
névsor, akiktől rengeteget ta-
nulhattam, és tanulhatok mind 
a mai napig.

Ehhez még elengedhetetlen, 
hogy hazánk játékvezetői bi-
zottsága is bízzon bennem, és 
támogasson, amire szintén nem 
lehet panaszom. Tehát csak 
rajtam, és persze, egy kis sze-
rencsén is múlik, hogy újabb 

lépést tegyek előre a szak-
mai ranglétrán, de úgy 

gondolom, hogy jó 
úton járok – jegyezte 
meg végezetül a 82 

NB I-es mérkőzést 
vezetett Bognár 
Tamás, aki az 
idei BL-döntőn 
AAR-ként, azaz 
az egyik kapu 
mögötti játék-
vezetői segítő-
ként lehetett ott a 

Wembleyben.

Viccnek vélte, hogy utazhat az Eb-döntőre
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– A szív- és keringési rendszer 
az edzések és a mérkőzések alatt 
elérheti a határterhelés szint-
jét. Éppen ezért a szervezetnek 
szüksége van pihenőre. Az edzés 
hatására a leépítő folyamatok ke-
rülnek túlsúlyba, ugyanakkor ezt 
követően a pihenési fázisban a 
szervezet fokozott helyreállítását 
mutató jelenségek kerülnek elő-
térbe. Ezáltal az energiaraktárak 
feltöltése a terhelés előtti kiinduló 
állapot szintjénél magasabb szint-
re kerül. Ez egy pozitív folyamat, 
az úgynevezett szuperkompenzá-
ció. Amennyiben az edzések túl 
ritkán követik egymást, akkor 
a rendszertelen edzés hatására 
nem jön létre teljesítményjavulás. 
Ugyanakkor, ha az egyes edzés-
ingerek túl gyakran következnek, 
akkor a teljesítményünk csökken-
ni fog, túledzés jeleit tapasztal-
hatjuk magunkon.

Átmeneti időszak
Csak akkor várható emelke-

dés a teljesítőképességben, ha az 
edzésterhelések szakszerűen, elő-
re meghatározott terv szerint hal-
mozódnak. Azonos edzéshatást 
kiváltó, ismétlődő edzések sorára 
van szükség ahhoz, hogy tartósan 
megjelenő változások jöjjenek 
létre a szervezet alkalmazkodá-
si rendszerében. A tervszerűen 
rendeződő, elvégzett edzések 
sorozatát edzésfolyamatnak ne-

vezzük. Az egymást követő 
edzések során létrejövő 

túlkompenzációk so-
rozata már létrehozza 
az edzettséget. Az 

edzettségi szint állapota azonban 
nem jelent egyenletes teljesít-
ményszintet. Az adott időpontban 
megjelenő teljesítmény-színvo-
nalat nevezzük sportformának. 
Tehát nem kell megijedni, ha az 
egyik (mondjuk) hétközi mérkő-
zésen rosszabbul teljesítünk (fizi-
kai mutatók), a hét végi mérkőzés 
során pedig fittebbnek érezzük 
magunkat. Ez normális folyamat-
nak számít, különösen figyelembe 
véve a hosszú bajnoki idényt. 

Az év utolsó hónapja átmeneti 
időszaknak tekinthető. A fordulók 
végeztével a játékvezetők napi 
szintű életvitele is megváltozik. 

– A július óta tartó aktív edzés 
és bajnoki időszak viszonylag 
hosszú periódus – folytatta gon-
dolatmenetét Sáfár Sándor. – Az 
edzéselméletben végzett kutatá-
sok azt bizonyították, hogy hosz-
szabb idő elteltével a szervezet-
nek szüksége van a szokásostól, 
általánostól eltérő edzésmunkára 
is. Az általánostól eltérő mozgást 
alternatív, vagy átmeneti edzések-
nek is tekinthetjük. 

Ne lustálkodjunk!
Zömében szív–keringési rend-

szert érintő állóképességi edzések 

teszik ki a felkészülés jelentős 
részét. A téli átmeneti időszak-
ban tehát javallott másfajta mun-
ka végzése, amivel a fél éven át 
tartó hasonló edzésmódszerek 
alkalmazását kiválthatjuk. Ilyen-
kor ajánlott olyan edzésmunkát 
végezni, amelyre nincs idő a fel-
készülés alatt, vagy csak egysze-
rűen a kellemes mozgásérzetért 
végezzük. Jót tesz a szervezetnek, 
ha általános vagy  kompenzációs 
törzserősítést végzünk, úszunk 
egy fél órát, vagy átgyúratjuk a 
fáradt izmainkat. Hatékony lehet 
egy hosszú séta, vagy kocogás 
az erdőben vagy terepen, de egy 
jó iramú futsalmérkőzés is hatá-
sos. Szinte mindegy, hogy ezek 
közül melyik munkát alkalmaz-
zuk, csak egyet ne tegyünk: ne 
lustálkodjunk! A szervezetünk az 
aktív hónapok alatt hozzászokik 
a viszonylag állandó terheléshez. 
Átmeneti időszak alatt a fokozott 
anyagcsere-folyamatok megma-
radnak, de ha teljesen leállunk, 
egyáltalán nem edzünk, a leépítési 
folyamatok megszűnnek (edzés, 
mérkőzés alatti fizikai terhelés), 
ugyanakkor a felépítési folyama-
tok nem változnak. Az eredmé-
nye az lesz, hogy egy hónap alatt 
felugrik ránk egy pár plusz kiló, 
amit a jövő évi felkészülés kezde-
ti hónapjaiban nagyon nehéz lesz 
leadni.

A táplálkozási szokásainkat – 
ha csak kis mértékben, de – mó-
dosítanunk kell a decemberi át-
meneti időszak alatt. Az ünnepek 
közeledtével hajlamosak vagyunk 
túllépni a javasolt napi bevitelt. 
Akkor, ha 5 vagy 10 százalékkal 
csökkentjük a napi adagjainkat, 
már jelentős lépést tettünk a nem 
kívánatos elhízás ellen.

Kellemes pihenést az ünne-
pekre, jó felkészülést kívánok a 
következő évre!

A decemberbe nyúlt őszi szezon végeztével a holt idényben sem 
pihennek (vagy mégis?) a játékvezetők és az asszisztensek, és 
ez így van rendjén. Sáfár Sándor, az MLSZ JB erőnléti edzője 
hasznos tanácsokkal szolgált a bajnoki szünetre, előtte azonban 
összegezte az elmúlt félév edzésfolyamatait, és az ez idő alatt a 
szervezetben lejátszódó változásokat.

Hová és mennyit fussunk, ha támad a bejgli?

Sáfár Sándor Ring György-
nek és Vad II Istvánnak is 
lépcsőzetesen építette fel az 
edzésprogramot
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A híres kapusnak álmában megjele-

nik régen meghalt apja szelleme. Az első 

ijedtség után szóba elegyednek:

– Apám, a túlvilágon létezik futball?

– Nos, fiam, ezzel kapcsolatban van 

egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mond-

jam először?

– A jót!

– Igen, a túlvilágon is van foci!

– És mi a rossz?

– A hé tvégén már Te állsz a kapuban.

Amikor hajdanán letették a 
játékvezetői vizsgát, abban 
reménykedtek, hogy egykor 
a legmagasabb osztályban 
fújhatják a sípot. 

A két Balázsnak, Berkének 
és Böcskeinek a 2011/2012. 
évi bajnokság előtt adatott meg 
a kategóriaváltás, azóta nem 
pusztán átestek a tűzkeresztsé-
gen, hanem meccsről meccsre 
igyekeznek elfogadtatni magu-
kat immáron élvonalbeli játék-
vezetőként.

– Az őszi szezonban 4 NB 
I-es, 8 NB II-es, 3 Ligakupa- 
és 1 Magyar Kupa-meccset 
vezettem, szóval a foglalkozta-
tottságomra nem lehet panasz – 
summázott a Zala megyei Ber-
ke Balázs.  – Úgy érzem, hogy 
kiegyensúlyozott teljesítményt 

tudtam nyújtani, és ez igaz a 
tavaszra is, tehát összességében 
eredményes évet zártam. 

Megtapasztalhatta a saját 
bőrén, hogy mekkora a különb-

ség a másod- és az első osztály 
között.

– Óriási élmény és megtisz-
teltetés az élvonalban meccset 
vezetni. Sokkal gyorsabb a 
játék, kevesebb a szabálytalan-
ság, a reklamálás az NB II-höz 
képest. Viszont sokkal nagyobb 
a felelősség, egy-egy döntésnek 
sokkal nagyobb súlya van. Jobb 
hangulatúak a meccsek, több 
néző előtt kell vezetni, amit ki-
fejezetten élveztem. Szerintem 
jó úton járok ahhoz, hogy a kol-
légák teljesen elfogadjanak. 

Ezúton is szeretném meg-
köszönni családomnak, mento-
romnak, Stamler Péternek, az 
egykoron aktív és jelenleg aktív 
zalai kollégáknak a segítséget 
és támogatást, amivel hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a legmaga-
sabb osztályban vezethessek.

Berke és Böcskei első osztályú szárnybontogatása

Berke Balázs: Soha rosszabb 
szezont magamnak!

Böcskei Balázs Berkéhez 
hasonlóan négy alkalom-
mal vezetett ősszel az első 
osztályban.

– Nem lehetek elégedetlen, 
de ez nem jelenti azt sem, hogy 
nem maradt javítani való. El-
sődleges célom az eredményes 
bemutatkozás volt, a kiegyensú-
lyozott mérkőzésvezetés, a biza-
lom visszaigazolása, továbbá a 
korábbi ellenőrzésekből és mér-
kőzésekből okulva az azokon 
tapasztalt hibák kiküszöbölése. 
Ezt szolgálja a mentorommal, 
Arany Tamással való folyama-
tos kapcsolattartás is – akinek 
ezúttal is szeretném megkö-
szönni folyamatos segítségét a 
feljutástól a mai napig. Mellette 
a családomnak és Győr-Moson-
Sopron megye játékvezető-tár-
sadalmának is köszönettel tarto-
zom, akik nem csak az NB I-ig 

segítették utamat, hanem azóta 
is támogatásukról biztosítanak, 
és tanácsokkal látnak el.  

– NB I-es játékvezetőként a 
rutin, az elismerés és az elfoga-
dás is egy folyamat eredménye, 
azaz nem gondolom, hogy ez 

egy könnyen lezárható „pro-
jekt” lenne. A játékosok sze-
mében újoncként még számos 
mérkőzésen keresztül kell majd 
ezért az elismerésért – jó érte-
lemben – megküzdenem, eb-
ben nagy segítségemre vannak 
a kollégák, akik folyamatosan 
látnak el tanácsokkal, megoldá-
si javaslatokkal, az „elismerés” 
kisleckéivel. 

Böcskei Balázs: Felelős dön-
tést kell hozni a legalsóbb 
osztályban is 
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Hírlapszerkesztőség, nyüzsgés, 

lapzárta előtti állapot. Belép egy „két-
ajtós szekrény” méretű fiatalember.

– Ez a sportrovat?– Igen. Kit keres? – kérdezik döb-
bent arccal az izomkolosszust.

– Amelyikük azt állította a tegna-
pi lapban, hogy a balegyenesem már 

nem a régi!

Farkas Ádám, Berettyán 
Péter, Horváth Róbert. Ők 
hárman voltak az európai 
szövetség által kiírt CORE-
program első fecskéi Magyar-
országon. 

A második kurzusra kizáró-
lag új hármast jelölt az MLSZ 
elnöksége: Németh Ádám, 
Bozó Zoltán és Kormányos Gá-
bor lett a kedvezményezett.

–    Az előző kurzus tapasztalait 
felhasználva „csak” tíz napos 
volt, nem pedig két hét, mint az 
előttünk ott levőknek – újságol-
ta ifjabb Kormányos Gábor, az 
asszisztensi keret tagja. –  Mi 
kevésbé izgultunk annyit, mint 
Farkas Ádámék, ugyanis felké-
szítettek bennünket, beszerez-
tük a szükséges információkat 
előzetesen. Tudtuk, hogy mire 
készüljünk, hogy  mi várható, 
hogy mire figyeljünk oda. A tíz 
nap felejthetetlen élmény volt 
mindannyiónk számára.

– Nekünk mindössze egy 
mérkőzés jutott, mert a tíz 
napban csak egy hét vége volt. 
Mi a svájci harmadosztályú 
Serriéres–Schötz meccset kap-
tuk. A légkör, a körítés, a sta-
dion egy kicsit profibb, mint 

itthon. A találkozót 
olyan műfüves pályán 

rendeztek, amit 

még a mérkőzés előtt tíz perccel 
is locsoltak – közölte Németh 
Ádám, aki az új esztendőt FIFA-
kerettagként kezdheti meg.

– Rengeteg edzésen, előadá-
son vettünk részt, melyeken na-
gyon sok hasznos dolgot, újdon-
ságot hallottunk, tapasztaltunk. 

Az edzéseinkbe, a bemelegíté-
seinkbe azóta mindezt beépítet-
tük. A gyakorlati foglalkozáson 
volt mérkőzés-szituációs teszt, 
ahol arra voltak kiváncsiak, 
hogy bizonyos helyzeteket mi-
ként oldunk meg. Ilyenek vol-
tak például tömegverekedéses, 
a büntető-, illetve a szabadrú-
gás-szituációk. Mindemellett 
volt asszisztensi teszt is. Azon 
a hét végén, amelyik nap nem 
volt meccsünk, elmentünk egy 
másik mérkőzésre, amit szintén 
a CORE-programban résztvevő 
kollegáink vezettek – tette hoz-
zá Bozó Zoltán, az asszisztensi 
keret kimagasló alakja. 

– A tíz nap elég szoros volt, 
de azért így is jutott idő egy 

kis kikapcsololódásra. Elvittek 
bennünket genfi városnézésre. 
Volt lehetőség egy kis lazításra 
is, ahol sokkal oldottabb volt a 
hangulat. Az egyik napon átvit-
tek egy franciaországi élmény-
fürdőbe, ott egy kicsit lehetett 
szórakozni, pihenni, kikapcso-
lódni – vette át a szót Kormá-
nyos Gábor.

– A CORE-program vezető-
ivel azóta is tartjuk a kapcsola-
tot. Havi rendszerességgel kell 
küldenünk a meccsriportokat, 
valamint az edzésnaplót, és heti 
rendszerességgel kell online 
angol tanfolyamon rész ven-
nünk, sőt, hetente kell skype-on 
keresztül beszélgetnünk egy 
angol tanárral, mert elég nagy 
hangsúlyt fektetnek a fizikai 
felkészültség mellett az angol 
nyelvi tudásra is – említette Né-
meth Ádám.

Végezetül Bozó Zoltán meg-
jegyezte: 

– A szeptemberi kurzus má-
sodik „felvonása” márciusban 
lesz. Akkor egy hétre ismét 
meglátogatjuk a Genfi-tó part-
ját, ahol ismét kapunk egy 
mérkőzést, fizikai, asszisztensi 
és angol nyelvi felmérésen ve-
szünk részt, és ha mindenben 
tudunk addigra fejlődni, akkor 
– reményeink szerint – egy-egy 
diplomával a kezünkben térünk 
haza.

Újabb magyar trió a második CORE rajtjánál

Nyeregben is érezhették ma-
gukat a Genfi-tó partjánál

A magyar trió tagjai kimagasodtak a többiek közül



síp és zászló

11

Tóth Vencel

Tóth Vencel 1992-1998-ig volt 
az élvonalbeli játékvezetői 
keret tagja, 121 első osztályú 
mérkőzésen bíráskodott. 

Amikor elérte a bűvös korha-
tárt, FIFA-kerettagként vonult 
vissza. Az országos NB I-es el-
lenőri keret tagjaként volt jelen 
az őszi JT-közgyűlésen, ahol a 
testület elnökévé választották.  

– Kissé váratlanul ért a visz-
szahívásom, mint ahogy annak 
idején az eltávolításom is. Ami-
kor visszatértem, azt tapasztal-
tam, hogy a közel három év 
alatt szép számmal kicserélő-
dött a keret. Természetesen a 
távolból követtem az esemé-
nyeket, de az új játékvezetőket 
csak névről ismertem. Amikor 
személyesen találkoztam velük, 
el kellett telnie csaknem egy 
évnek, míg a többségét tényle-
gesen megismertem – árulta el 
Tóth Vencel, aki Puhl Sándor 
vezetése mellett az ellenőrző 
albizottságban is tevékenyke-
dik. – Az ellenőrzés lényege 
nem változott, legfeljebb a kül-

csín lett más. Az albizottságban 
azon dolgozunk, hogy megvál-
toztassuk az ellenőrzési szisz-
témát. Egy az 
egyben átvesz-
szük az UEFA 
e l l e n ő r z é s i 
formáját, ami 
remélhetőleg 
átlátható lesz, 
és jobban le-
het majd dif-
ferenciálni.

Az MLSZ JT közgyűlésén 
a jelenlévők Tóth Vencelt vá-
lasztották meg az új elnöknek, 
a testület elnökségébe további 
négy tag került: Fazekas János, 
Hazafi Miklós, Kurmai Zoltán 
és Mező Béla.

– Óriási megtiszteltetés volt 
számomra már az elnöki jelölés 
is. A nagy elődök után nem kis 
felelősség betölteni ezt a posz-
tot. Az újjáalakult JT-elnökség 
segítségével azt szeretném 
elérni, hogy azok a bizonyos 
csatabárdok jó mélyen legye-
nek elásva. Remélhetőleg a 
szépszámú játékvezetői család 

egyirányba mozdul majd, mi-
ként a nyolcvanas évek végén, 
a megalakulás idején. Az adók-
ból befolyó egy százalékokból 
pedig szeretnénk támogatni az 
arra rászoruló idősebb játékve-
zetőket – sajnos, sokan vannak. 
Rövidesen konzultálunk az elő-
dömmel, Hanacsek Attilával, 
hogy a folyamatban lévő ügyek 
ne szakadjanak meg. 

Tóth Vencel életét nem csak a 
futballpályák, hanem a kondenz-
csíkok is behálózzák, ugyanis a 
polgári repülésnél légiforgalmi 
irányító.

– Civil foglalkozásom már 
csupán egy hónapig van, mert 
az év végén nyugdíjba vonulok. 
Azt követően minden szabad-
időmet a játékvezetés tölti majd 
ki. Nagyon örvendetes, hogy ez 
a generáció egyre jobban fejlő-
dik,  természetesen figyelem a 
fiam ténykedését, valószínűleg 
én vagyok a legkritikusabb vele 
szemben. Nagyon szurkolok 
Bognár Tamásnak is, aki szépen 
felzárkózott Kassai Viktor és 
Vad Pista nyomába.

Nyugdíjba készülődik a JT elnöke

Kőrös László volt FIFA-
játékvezetőt Berzi Sándor 
MLSZ-alelnök, a JB elnöke a 
Videoton-Haladás Magyar 
Kupa-mérkőzésen búcsúz-
tatta el.

Kőrös László 1960-ban tette 
le játékvezetői vizsgáját, majd 
1967-ben lett az országos keret 
tagja, és 1987-ig 157 NB I-es és 
82 nemzetközi mérkőzést veze-
tett. 1979-ben KEK-döntőben, 

1981-ben BEK-döntőn működött 
Palotai Károllyal. 1973-től 1992-
ig a Győr-Moson-Sopron megyei 
Játékvezető Bizottság elnöki 
tisztjét is ellátta.

1988-ban lett az országos el-
lenőri keret tagja, mostani visz-
szavonulásáig 258 NB I-es mér-
kőzést ellenőrzött. Kőrös László 
játékvezetői pályafu-
tása során összesen 
1150 mérkőzésen 
működött közre.

Kőrös László elbúcsúzott a játékvezetéstől

Hetven évesen is megőrizte a jó 
kedélyét
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Régi-új vezetője van a játék-
vezetői toborzásnak országos 
szinten. Hanacsek Attila 
korábbi FIFA-játékvezető mind-
emellett tagja lett az MLSZ 
JB elnökségének is. Az NB I-es 
ellenőri keret tagja először azt 
részletezte, hogy milyen stra-
tégiára épül az éppen aktuális 
toborzási idény. 

– Nyilván először tisztában 
kell lenni azzal, hogyan is állunk. 
Mennyi játékvezetőre van szükség 
ahhoz, hogy a bajnokságok - és itt 
elsősorban a legalsóbb szintekre 
gondolok- zavartalan lebonyolítá-
sához szükséges létszámot elérjük? 
Az NB I-ben mindig lesz elegen-
dő számú játékvezető, köztudott 
azonban, hogy mennyire kevés az 
alacsonyabb osztályokban. Szinte 
kivétel nélkül minden megye lét-
számhiánnyal küszködik.

Motivációs tényezők
Mindezek ellenére úgy gon-

dolom, a toborzással különösebb 
gond nincs, az eddig is remekül 
működött. A probléma inkább a 
megtartás területén jelentkezik. Ez 
azt jelenti, hogy a levizsgázott já-
tékvezetőket pályán is kell tartani, 
hiszen óriási a kiáramlás. Például 
az elmúlt négy évben országos 
szinten 2 500 fő levizsgázott, de 
majdnem ugyanennyien be is fe-
jezték a működésüket: 2 200 fő. 
Kevesebben vagyunk, mint 2007-
ben. 

Meg kell találni azokat a mo-
tivációs tényezőket, amelyek a 
pályán maradást segítik. Termé-

szetesen az MLSZ erőfeszíté-
sei: a jelentős díjemelés, a 

játékvezetőket ért fizikai 
támadás esetén a meg-

védésük (hivatalból büntetőeljá-
rás kezdeményezése) mind-mind 
olyan fontos lé-
pések, amely bi-
zonyosan előse-
gíti majd ennek a 
hihetetlen nagy-
ságú kiáramlás-
nak a lelassítását. 
De nem csak a 
külső körülmények megváltoz-
tatása szükséges, hanem a belső, 
a játékvezetői társadalmon belüli 
változások elérése ugyancsak 
fontos feladat. Arra gondolok, 
hogy mindenképpen nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani a fiatalok, 
s persze az idősebb játékvezetők 
megtartására is. Erre hivatott az 
úgynevezett BST program.

– Mik a legfrissebb adatok? 
Megközelítőleg hány játékvezető 
van ma Magyarországon? Ho-
gyan alakult az emelkedés az el-
múlt években?

– Az aktív játékvezetők száma 
pillanatnyilag: 3293 fő. Ez az év 
végi tanfolyamok után 500-700 
fővel nőni fog, azonban, ahogy 
említettem, a legnagyobb kérdés 
mennyit tudunk közülük meg is 
tartani. 

Célkorosztály:  
a középiskolások

A toborzási adatokat vizsgálva 
megállapítható, hogy a jelentke-
zők közel 75 százaléka a fiatalabb, 
30 év alatti korosztályból kerül ki. 
A legmagasabb jelentkezési kedv 
a 15-20 év közöttiek korcsoport-
jában mérhető. Több év adatait 

vizsgálva egyértelműen megálla-
pítható: a toborzás célkorosztálya 
a 15-19 évesek, ők adják az összes 
jelentkező 35 százalékát. A tobor-
zás célkorosztályát tehát a közép-
iskolások jelentik.

Éppen ezért kell minden kö-
zépfokú oktatási intézményben 
a játékvezetést népszerűsítő, a 
játékvezetői tanfolyamot hirdető 
plakátok kihelyezése, és egyúttal 
a testnevelő tanárok bevonása ép-
pen ezért elengedhetetlen. 

Természetesen az idősebb 
korosztály bevonása sokkal 
ideálisabb lenne, de az életkor 
előrehaladtával egyre kisebb a 
jelentkezési kedv, egyre keveseb-
ben akarnak játékvezetők lenni. 
Fontos a pályájukat befejező, ru-
tinos labdarúgók megnyerése is. 
Ugyanakkor egy-egy hét végén a 
megemelt díjakból megkereshető 
summa sem elhanyagolható szem-
pont, most már az alacsonyabb 
osztályokban is ez talán egy vonzó 
tényező lehet.

– A toborzás és a megtartás 
egységet alkot. Mekkora nagy-
ságrendileg az átmenő forgalom?

– A bejövő forgalommal nincs 
gond, óriási probléma viszont a 
pályaelhagyók kérdése. A valós 
okok feltárása érdekében sze-
retnénk ezután minden pálya-
elhagyót megkeresni, és rövid 
kérdőív formájában megtudni 
tőlük: mi volt az oka annak, hogy 
befejezték a pályafutásukat? Ezek 
összesítésével és elemzésével az 
a célunk, hogy tényadatokat kap-
junk, fel tudjuk tárni pontosan, 

Ezer játékvezetőre lenne szükség 
szerte az országban

Hanacsek  
Attila
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Ezer játékvezetőre lenne szükség 
szerte az országban

mely ok, okok vezettek oda, hogy 
ennyien fejezik be a pályafutásu-
kat. Hallottam olyanról például, 
hogy valahol a játékvezetőket 
ért támadások miatt, a fegyelmi 
bizottság enyhe döntései voltak 
a pályaelhagyás hátterében. Volt 
olyan, aki több éve működött 
már, és egyszer sem ellenőrizték, 
mások pedig azért hagyták abba 
a játékvezetést, mert elmúltak 30 
évesek, és nem volt már előrelé-
pési lehetőségük. 

– Milyen adat adna okot az 
elégedettségre a tavaszi vizsga 
során?

– A legkevesebb vizsgázó szá-
ma sohasem volt 500 fő alatt. Én 
úgy gondolom, akár még ez a 
szám is elfogadható lenne, ha csu-
pán a természetes fogyás lenne jel-
lemző. Azonban ennél lényegesen 
több játékvezetőre van szükség 
ahhoz, hogy a bajnokságok zavar-
talanul lebonyolíthatók legyenek. 
És akkor még nem beszéltünk az 
MLSZ stratégiai tervében megfo-
galmazott tömegesítésről, a futball 
tömegbázisának szélesítéséről. 
Amennyiben a futball társadalmi 
bázisának szélesítése ténylegesen 
elindul, az a jelenlegi, minimálisan 
szükséges játékvezetői létszámot 
is várhatóan jelentős mértékben 
növelni fogja. El kell érni, nehogy 
pont a képzett sportszakemberek, 
a játékvezetők hiánya legyen a 
labdarúgás fejlődésének akadá-
lya, magyarul legyen elég képzett 
játékvezető a mérkőzések leveze-
téséhez.

Sürgős szemléletváltás
Természetesen tisztában va-

gyok azzal, hogy nem lehet meg-
váltani a világot egyik napról a 
másikra, azonban nagyon égető a 
helyzet. Sürgős szemléletváltásra 
van szükség, nem csak ezen a te-
rületen dolgozók, hanem bizony 
az összes működő játékvezető 

vonatkozásában. Nyilván, azon 
a társadalmi közegen, ami körül-
veszi a futballt, mi játékvezetők, 
nem tudunk sokat változtatni, 
azonban a belső viszonyokon 
igen. Ezt mindenkiben tudatosíta-
ni kell. Hiszen az, hogy az adott 
játékvezetői közösség milyen, 
az nem a külső körülményeken, 
hanem leginkább rajtunk múlik. 
A játékvezetői közösségen belüli 
emberi viszonyok a leghatáso-
sabb megtartó erő. Hogy egy jó 
közösségben működhessünk, csak 
rajtunk, játékvezetőkön múlik, mi 
tudunk tenni ezért a legtöbbet, és 
nem mástól kell várni a megol-
dást. Nem egyszerű feladat ezen 
változtatni, de nem is lehetetlen! 
El kell gondolkodni, mit lehet 
tenni ennek érdekében, mindenki-
nek a saját szintjén.

Visszatérve a konkrét kérdés-
hez: a legfontosabb tehát az, hogy 
mennyit tudunk a levizsgázottak 
közül megtartani. Nem szabad el-
felejtkezni azonban azokról sem, 
akik már a rendszerben vannak, 
a kiegyensúlyozott és megbízha-
tó teljesítményt nyújtó idősebb 
bírókról. Eléjük olyan reális kö-
vetelményeket kell állítani, mely 
igazodik a működési szintjükhöz. 

– Mennyi játékvezetőre lenne 
még szükség?

– Legalább 1000 játékvezetőre! 

Egyértelmű a cél. Első lépésként 
legalább ennyi játékvezetőt kell 
a rendszerbe bevonni, és meg is 
tartani. Ezután jön a következő 
feladat, a tömegbázis szélesítése 
miatt szükséges létszámbővítés. 
Ennek megoldására is létezik el-
képzelés, mely azonban csak az 
MLSZ támogatásával valósítható 
meg.

– Mekkora motiváló ereje van 
az idei toborzásnál Viktorék BL-
döntőjének és a jelentős tarifa-
emelésnek?

– Vitathatlanul óriási. Ezért is 
választottuk Kassai Viktort idén 
is a reklámkampányunk arcának. 
Ő és a magyar játékvezetői team 
tagjai szerepelnek azon az igazán 
tetszetős plakáton, melyet Király 
Krisztián segítségével tudtunk 
pár nap leforgása alatt elkészíte-
ni. Ugyanolyan hatással számo-
lunk, mint annak idején, amikor 
Puhl Sándor vb-döntőt vezetett, 
és utána rekordszámú jelentkező 
volt. 

Abban pedig nagyon bízom, 
hogy a jövő évi kontinensviadal 
után is adott lesz a játékvezetői tan-
folyamot hirdető plakát témája… 
Egy Eb-döntős magyar játékveze-
tői team jól mutatna a 2012-
es tanfolyamot hirdető 
plakáton. Szívből kívá-
nom, hogy legyen így!
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A csúcson maradni talán 
még nehezebb, mint odaérni. 
Amire kevesen számítottak: 
ismét világbajnoki döntőben 
bíráskodhatott Mészáros 
István strandlabdarúgó FIFA-
játékvezető. 

Korábban úgy tűnt, hogy a 
2008-as év  megismételhetetlen 
esztendő lesz Mészi pályafutásá-
ban. Három évvel ezelőtt ugyan-
is a világbajnoki finálé mellett 
ő vezethette az év legrangosabb 
afrikai és ázsiai tornájának dön-
tőjét is. Az idei év azonban ismét 
hasonló, ha nem nagyobb sikere-
ket hozott a dunaújvárosi játékve-
zetőnek. 

Az év első külföldi megméret-
tetése júliusban a berlini Európa 
Liga-forduló volt, ahol többek 
között a torna döntőjét jelentő 
Oroszország-Portugália mérkő-
zést vezethette. Augusztus elején 
a moszkvai Európa Liga-döntőjén 
vett részt, ami a strandfoci Euró-
pa-bajnokságának felel meg. A 
csoportmeccsek és egy elődöntő 
után az Oroszország-Svájc dön-

tőt dirigálhatta. A hab a 
tortán a szeptemberi 
ravennai világbajnok-
ság volt, ahol három 

csoportmérkőzést és egy negyed-
döntőt követően 2008 után ismét 
a világbajnoki döntőben (Brazí-
lia-Oroszország) fújhatta a sípot. 
Ha tehetné, az orosz válogatott 
minden fontos mérkőzésére őt 
kérné fel játékvezetőnek, mert 
mindhárom döntőben diadalmas-
kodtak, de ez nem a magyar játék-
vezetőnek, hanem az orosz csapat 
teljesítményének köszönhető. 

– Fantasztikusan sikerült szá-
momra a 2011-es év – nyugtázta 
Mészáros István. – Nagyon meg-
nőtt a FIFA strandfoci játékveze-
tőinek száma, sajnos, sokuknak 
egyetlen torna sem jutott idén. 
Ezzel szemben nekem három 
tornán is sikerült részt vennem. 
Közte sorrendben a negyedik 
világbajnokságomra! Minden 
torna utolsó mérkőzésén a pályán 
lehettem, amit álmodni sem mer-
tem volna. Moszkva azért marad 

különleges számomra, mert ko-
rábban még nem vezettem Euró-
pa Liga-döntőt. A világbajnokság 
mindig, mindenhol egészen más 
kategóriát képvisel. Már a meg-
hívás is óriási megtiszteltetés. 
Ravennában a világbajnokság 
után a vezetőnk elárulta nekem, 
hogy az első körben még szere-
pelt a nevem a csoportmeccsek 
után hazautazó játékvezetők lis-
táján, de az utolsó csoportmecs-
csen, majd a negyeddöntőben 
nyújtott teljesítményem ered-
ménye a hazautazással szemben 
a világbajnoki döntős szereplés 
lett! Rendkívül felemelő érzés 
volt a döntő után átvenni az érmet 
a FIFA vezetőitől, miközben az 
egész stadion tapsolt a játékveze-
tői csapatnak, a vezetőink pedig a 
vállunkat veregették.

Ez az év egy fontos vissza-
igazolás is volt nekem, hogy egy 
törést követően ismételten sike-
rült folyamatosan ugyanolyan 
kiemelkedő teljesítményt nyújta-
nom, mint 2007-2008-ban.

A hazautazók listájáról a vb-döntőig 
menetelt a homokban

Ravennában szinte a mélyből 
jutott a csúcsra

Sok színes egyéniség alkotja a 
strandfoci-játékvezetők krémjét

Egy törést követően sikerült 
talpra állnia

Mészáros István idén a negye-
dik világbajnokságán vett részt

„Rendkívül felemelő érzés volt 
a döntő után átvenni az érmet”
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A hazautazók listájáról a vb-döntőig 
menetelt a homokban

Kóbor Péter egyedüli asszisz-
tensként került fel az országos 
keretbe a nyár folyamán. Alig 
töltötte be a 14. életévét, 
2003-ban levizsgázott. Azóta 
fokozatosan lépett előre a 
ranglétrán.

– 2008 elején lettem az NB 
III-as asszisztensi keret tagja- Két 
esztendővel később  jelentkeztem, 
és felvételt nyertem az akkor in-
duló Játékvezető Akadémiára 
– említette. – Büszke vagyok rá, 
hogy az akadémia legelső évfo-
lyamába bekerülhettem, hiszen 
ennek a képzésnek mi voltunk 
az „úttörői”. Sokat köszönhetek 
jóformán az egész Vas megyének. 

Végig támogattak, illetve magá-
nak az akadémiai képzésnek is há-
lás lehetek, mivel sokat fejlődtem 
szakmailag, és korántsem melles-
leg: remek társaság jött össze.

Nagyon örültem, amikor kide-
rült, hogy az országos assziszten-
si keret tagja lettem. Viszonylag 
könnyen hozzászoktam a közeg-

hez, köszönhetően a rutinosabb 
kollégáknak, akik mindenben se-
gítenek. Civilben egyébként egy 
fuvarozócégnél dolgozom, mel-
lette főiskolára járok 
Szombathelyen.

Berényi Tamás viharos gyor-
sasággal az országos játékve-
zetői keretben találta magát, 
mivel - 2007 februárjában 
vizsgázott le a BLSZ-ben. Két 
évet töltött el a  BLSZ II-ben, 
és egy-kettőre a „kettőből az 
egybe” jutott. 

– A 2010-es őszi teljesítmé-
nyemnek köszönhetően  tavasz-
szal már az NB III-as keret tagja 
voltam, majd a nyári országos 
edzőtábor alatt értesültem arról, 
hogy a 2011-es őszi szezont már 
országos kerettagként kezdhetem 
meg – mondta fiatalos lendülettel 
Berényi Tamás.   Budapesten ta-
nul a Budapesti Műszaki Egyetem 
gazdaságtudományi karán, veze-
tés és szervezés mesterszakon fog 
végezni 2012 júniusában.

– Az akadémiai képzéssel pár-
huzamosan léptem előre a BLSZ 
I-be és az NB III-ba. Az edzőtá-
borok során szerzett elméleti és 

gyakorlati tudásnak köszönhető-
en gyorsan sikerült elfogadtatnom 
magam az adott bajnokságokban 
(annak ellenére, hogy elismerem: 
nem sok időt működhettem ott). 
Az akadémia által biztosítva volt 
az állandó szakmai segítség, így 
meccsről meccsre fejlődhettem.  
Rengeteget köszönhetek Hornyák 
Lajosnak, korábbi mentoromnak. 
Ő karolt fel, és nagyon sokat se-
gített a bátorításban és a szakmai 
kérdések tisztázásában. Továbbá 

aktuális mentorom, Cserna Lász-
ló is nagyon sokat segít, amit ez-
úton is köszönök neki.

– Bízom benne, hogy sikerült, 
illetve sikerül megvetnem a lá-
bam az országos keretben (hiszen 
még csak néhány hónapja vagyok 
kerettag). Az első egy-két mér-
kőzésemen még kissé idegenül 
mozogtam a pályán, de már úgy 
érzem, hogy sikerül megszoknom 
az új környezetet, és lassan meg 
is ismernek.

Megvetné a lábát az „ismeretlen idegen”
Berényi 
Tamás a Me-
zőkövesd–
Diósgyőr 
Ligakupa-
mérkőzésen 
belekós-
tolt, hogy 
milyen egy 
élvonalbeli 
csapatnak 
vezetni

Átlépett a Vas-ajtón: kinőtte az akadémia kereteit

Kóbor Péter mellett Kovács 
Gábor, kinek balján vasi kolle-
gája, Huszár Balázs

A stadion legdrágább ülőhelyén, 

8 év körüli fiúcska élvezi a meccset. A 

szomszédja megkérdezi tőle:

- Honnan van neked ide belépőd, 

öcsi?
- A papámtól! - vágja rá a kisinas.

- És hol van a papád?

- Otthon keresi a belépőjét...
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Farkas Tibor az NB II-es 
játékvezetői keret tagja. 
Farkas Tibor volt válogatott 
labdarúgó, a Honvéd utánpót-
láscsapatának edzője. Farkas 
Ádám a másodosztályú Eger 
házi gólkirálya. Nem csak az a 
közös bennük, hogy a futball 
családjához tartoznak...  

– Nálunk még anyu is ért a 
labdarúgáshoz. De azért persze 
nem minden a foci körül forog. 
Bár el kell ismerni, hogy a kö-
zös vasárnapi ebédek ritkák – 
jegyezte meg Farkas Tibor, aki 
– hogy teljes legyen a sportos 
kép – a XII. kerületi önkor-
mányzat sportcsoportjának a 
vezetője. 

– Egyébként soha nem eről-
tették otthon, hogy a labdarúgás 
rögös ösvényén induljak el. 
Amikor apu „feljött” a Vasas-
hoz, a pályán lakott egy faház-
ban, ami a pályarekonstrukció 
óta már nincs meg. Itt éltem 
első hónapjaimat, és ányuval 
mindig jártunk a meccseire. Ha 
egy gyerek a pálya mellett nő 
fel, mondhatjuk, törvényszerű, 
hogy magával ragadja a játék.

Az egyetem alatt választa-
nom kellett a foci és a tanulás 

között. Én a tanulást 
választottam. Apu 

– hogy mentse a menthetőt – 
elém rakott egy Nemzeti Spor-
tot, amiben ez állt: játékvezetői 
tanfolyam indul. Hogy megnyu-
godjon a lelke, elmentem. Hálás 
vagyok neki ezért! Jól érzem 
magam ebben a családban, na-
gyon sok remek embert ismer-
tem meg. Semmi előnyt nem 
jelentett édesapám ismertsége, 
teljesen más ez világ, hiába lab-
darúgás mindkettő. 

– Szépen végig jártam a 
ranglétrát. Nagyjából kétévente 
ugrottam egy osztályt. Hét és fél 
évvel a vizsgám után kerültem 
az országos keretbe. Vezettem 
két Budapest Kupa-döntőt, egy 
Magyar Kupa-nyolcaddöntőt, 
NB I-es csapatoknak fújtam a 
sípot a Ligakupában. Volt két 
NB II-es tévésmeccsem (az 
egyik 7 ezer néző előtt), de 

Diósgyőrben is élmény volt ve-
zetni kétezer fanatikus előtt egy 
helyi rangadót a Kazincbarcika 
ellen. Az ilyen mérkőzések en-
gem is jobban feldobnak.

Sajátságos helyzet a küldők 
szempontjából is, hogy azonos 
osztályban szerepel a futballista 
testvérével.

- A nyáron mindenki Ádá-
mot szerette volna leigazolni, 
mert az humánusabb, mint 
rólam leiratkozni... A küldők 
most inkább a Nyugati csoport 
felé irányítanak, de egy-egy ke-
leti meccs is becsúszik, figyel-
ve hogy a fair play ne sérüljön. 
Barátságos meccsen vezettem 
már neki, így tisztelem a kollé-
gákat, akik neki fújnak... – je-
gyezte meg hamiskás mosoly 
kíséretében az ambíciózus já-
tékvezető.

Farkaséknál ritka a közös vasárnapi ebéd

Együtt a Farkas család Ádám szalagavatóján

Ritka, hogy a Keleti csoportban vezet, a Kazincbarcika–Békés-
csaba mérkőzés épp erre volt példa ősszel

Sportszerboltban:– Segíthetek?– Igen, cipőt szeretnék vásárolni.
– Mihez kell? Futball, kézilabda, 

kosárlabda, tenisz, kocogás?– Hááát..., én csak úgy járni sze-
retnék benne. Lehetséges?
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VII. Országos Sípmester Fesztivál
Győr, 2011. december 10-11.

Sorsolás, időrend- 2011. december 10., szombat, Egyetemi csarnok

Sorsolás, időrend – 2011. december 11. vasárnap, Egyetemi csarnok

Fsz. Idő-
pont

Mérkőző
csapatok Csapatok megnevezése Eredmény Játékvezető I. Játékvezető II.

1. 8,00 C2 – C5 Szabolcs – Zala - Somogy Hajdú
2. 8,25 D2 – D5 Csongrád – Heves - Baranya Szolnok
3. 8,50 C3 – C4 Győr - Veszprém - Vas Békés
4. 9,15 D3 – D4 Fejér – Nógrád - BAZ Tolna
5. 9,40 C1 – C5 Komárom – Zala - Pest Hajdú
6. 10,05 D1 – D5 Bács – Heves - BLSZ Szolnok
7. 10,30 C2 – C3 Szabolcs – Győr - Somogy Vas
8. 10,55 D2 – D3 Csongrád – Fejér - Baranya BAZ
9. 11,20 C1 – C4 Komárom – Veszprém - Pest Békés

10. 11,45 D1 – D4 Bács – Nógrád - BLSZ Tolna
11. 12,10 C5 – C3 Zala – Győr - Hajdú Vas
12. 12,35 D5 - D3 Heves – Fejér - Szolnok BAZ
13. 13,00 C4 – C2 Veszprém – Szabolcs - Békés Somogy
14. 13,25 D4 – D2 Nógrád – Csongrád - Tolna Baranya
15. 13,50 C1 – C3 Komárom – Győr - Pest Vas
16. 14,15 D1 – D3 Bács – Fejér - BLSZ BAZ
17. 14,40 C4 – C5 Veszprém – Zala - Békés Hajdú
18. 15,05 D4 – D5 Nógrád – Heves - Tolna Szolnok
19. 15,30 C1 – C2 Komárom – Szabolcs - Pest Somogy
20. 15,55 D1 – D2 Bács – Csongrád - BLSZ Baranya
21 16,20 A1 – A2 Pest – Somogy - Komárom Szabolcs

22. 16,45 B1 – B2 BLSZ - Baranya - Bács Csongrád

A torna fővédnőke: Dr. Borkai Zsolt olimpiai bajnok tornász, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke, Győr polgármestere, országgyűlési képviselő 

Fsz. Idő-
pont

Mérkőző
csapatok Csapatok megnevezése Eredmény Játékvezető I. Játékvezető II.

1. 8,00 A2 – A5 Somogy – Hajdú - Szabolcs Zala
2. 8,25 B2 – B5 Baranya – Szolnok - Csongrád Heves
3. 8,50 A3 – A4 Vas – Békés - Győr Veszprém
4. 9,15 B3 – B4 BAZ – Tolna - Fejér Nógrád
5. 9,40 A1 – A5 Pest – Hajdú - Komárom Zala
6. 10,05 B1 – B5 BLSZ - Szolnok - Bács Heves
7. 10,30 A2 – A3 Somogy – Vas - Szabolcs Győr
8. 10,55 B2 – B3 Baranya – BAZ - Csongrád Fejér
9. 11,20 A1 – A4 Pest – Békés - Komárom Veszprém

10. 11,45 B1 – B4 BLSZ – Tolna - Bács Nógrád
11. 12,10 A5 – A3 Hajdú – Vas - Zala Győr
12. 12,35 B5 - B3 Szolnok – BAZ - Heves Fejér
13. 13,00 A4 – A2 Békés – Somogy - Veszprém Szabolcs
14. 13,25 B4 – B2 Tolna – Baranya - Nógrád Csongrád
15. 13,50 A1 – A3 Pest – Vas - Komárom Győr
16. 14,15 B1 – B3 BLSZ – BAZ - Bács Fejér
17. 14,40 A4 – A5 Békés - Hajdú - Veszprém Zala
18. 15,05 B4 – B5 Tolna - Szolnok - Nógrád Heves
19. 16,20 A1 – A2 Pest – Somogy - Komárom Szabolcs
20. 16,45 B1 – B2 BLSZ - Baranya - Bács Csongrád
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Nem csak a magyar váloga-
tott, hanem Farkas Balázs 
FIFA-játékvezető is részt vett a 
Futsal Grand Prix-n Brazíliában. 
Felemelő élménnyel gazdagod-
va tért haza Dél-Amerikából a 
nagypályán asszisztensként 
tevékenykedő sportember. 

– Óriási megtiszteltetésnek 
tartom, hogy októberben részt 
vehettem a hagyományosan 
16 nemzet válogatottja számá-
ra megrendezett Futsal Grand 
Prix-n – mondta patetikus han-
gon Farkas Balázs. – A Brazil 
Futsal Szövetség ebben az évben 
Manaus városában rendezte meg 
a nagyra értékelt tornát, ahol sok 
hasznos tapasztalattal gazdagod-
hattam. A résztvevők java része 
Dél-Amerikából érkezett, de az 
elismertségre, népszerűségre jel-
lemző, hogy az öt európai, a há-
rom afrikai és az iráni válogatott 
mellett az Egyesült Államok is 
képviseltette magát. Én a magyar 
válogatottal utaztam, így a meg-
lehetősen hosszú kiutazás közben 
volt kikkel beszélgetni. A lissza-
boni alvást is beleértve több mint 
30 órát voltunk úton, végül sze-
rencsére mindenféle fennakadás 
nélkül érkeztünk meg. A torna 
előtti napon elméleti és gyakorla-
ti foglalkozást tartottak nekünk. 
A fő hangsúly az egységes he-
lyezkedésen és jelzéseken volt. 
Nagyon érdekesnek találtam, 
amikor kipróbáltuk, hogy kinek 
mennyi a négy másodperc (ami 

ebben a sportágban roppant 
fontos tényező). Há-

rom-négy másodperc-
nyi szórás volt első 
alkalommal, majd 

ezt egyre inkább közelítettük. 
Szintén kiemelten foglalkoztunk 
a múlt esztendőben alapjaiban 
megváltoztatott és idén finomított 
kapusjáték-szabályok alkalmazá-
sával. Este hirdették ki a küldést, 
rögtön a torna nyitómérkőzését, 
a Brazília-Guatemala találkozót 
vezettem. Mindig fantasztikus 
hangulat övezi a brazil futsal 
válogatott meccseit, az a mini-
mum, hogy a 11 ezres kapacitá-
sú sportcsarnokban telt ház volt.
Mind a 6 meccsnapon vezethet-
tem, és mellette voltam időmérő, 
valamint tartalék-játékvezető is. 
Mivel a döntő időpontjában már 

úton kellett lennünk hazafelé, 
ezért ennek vezetéséről nem is 
álmodozhattam. 

Mindazonáltal szép és hasznos 
tapasztalatokkal teli emlékként 
maradt meg valamennyi mérkő-
zésem, többek között az Oroszor-
szág-Argentína elődöntő is.
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Farkas Balázs hasznos ta-
pasztalatokkal gazdagodott

Több mint 30 óra utazás után érkezett 
meg a magyar küldöttség Manausba

Megérte átutazni a fél világot emiatt: 
teltházas meccset vezetett Brazíliában

Vonzódás Olaszországhoz
n Az elmúlt évi Európa baj-
noki-döntőt dirigáló Kovács 
Gábor rövid idő alatt három 
feladatot is kapott: november 
16-án Olaszországba, a futsal 
bajnokcsapatok tornájára uta-
zott, majd december 14-19. 
között ugyancsak Olaszor-
szágban rendezik négy vá-

logatott vb-selejtezőjét, ahol 
szintén szerephez jut. Az él- és 
tehetséges futsal-játékvezetők 
továbbképzését az UEFA de-
cember 5-7. között Prágában 
tartotta, ahol Kovács Gábor és 
Farkas Balázs játékvezetők és 
Török Károly nemzetközi el-
lenőr képviselték hazánkat.
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Két hosszú őszi hét végén 
vannak túl a Játékvezető 
Akadémia hallgatói: szep-
temberben Telkiben, no-
vemberben pedig Siófokon 
töltöttek el 3-3 tartalmas 
napot az utánpótlásképző 
növendékei. 

– Berzi Sándor, a JB elnöke, 
Puhl Sándor és Vágner László al-
elnökök is meglátogatták a fiatal 
sporikat, akik lelkesen vetették 
bele magukat a programba. Nagy 
hangsúlyt fektettek az elméleti 
és gyakorlati foglalkozásokra, 
változatos és érdekes napirendek-
ben bővelkedtek az edzőtáborok. 
Az edzéseken Stamler „Mester” 
mozgatta meg a fiúkat (az erőn-
léttel biztosan nem lesz gond), az 

elméleti képzésbe pedig jelenleg 
aktív játékvezetők, asszisztensek 
és ellenőrök is besegítettek. Ring 
János szakmai vezetésével több 
saját és NB I-es mérkőzést, sok-
sok tanulságos szituációt elemez-
tek a résztvevők. Természetesen 

az írásos és a videótesztek sem 
maradtak el. Elmondhatjuk, hogy 
tartalmasan és hasznosan töltöt-
ték együtt az összejöveteleket a 
hallgatók. Folytatás 2012-ben... 
– foglalta össze akadémiai szintre 
emelt gondolatait Arany Tamás.

Fekete humor.

– Csókolom, Pisti lejöhet focizni?

– De hiszen Pisti meghalt, kisfiam!

– Nem baj, a labdát azért tessék 

már ledobni...

Két játékvezető feleség beszélget:

- Te miért kisérgeted minden meccs-

re a férjedet?

- Tudod, gyakran üldözik a végén, 

legyen aki hazahozza a ruháit...

Akademista kiruccanás Siófokra: 
lelkesedve haladnak előre fokról fokra

Hasznos hosszú hét végét töltöttek 
el a Balaton-parti főhadiszálláson

– Arany Tamás szavai nyitot-
ták az edzőtábort, a program a 
szokásosnak megfelelően sűrű 
volt – idézte fel siófoki élmé-
nyeit Szilágyi Norbert szabolcs-
szatmár-beregi akademista asz-
szisztens, akit tavasszal és ősszel 
összesen 24 alkalommal küldtek 
NB II-es mérkőzésre.

– Péntek este közös meccs-
nézés szerepelt a menetrendben: 
előbb mindenki számára kötele-
ző volt a Magyarország–Liech-
tenstein barátságos mérkőzés 
megtekintése, majd a többség a 
Törökország–Horvátország Eb-
pótselejtező során a tévé előtt 
folytatta a beszélgetést. Már az 
utazás előtt megkezdődött az 
akadémiai program, hiszen házi 

feladat volt az egy héttel korábbi 
Videoton–Újpest NB I-es mérkő-
zés alapos megfigyelése. Nyolc 
különböző szempont alapján 
kellett elemezni a látottakat. A tá-
borban aztán a mérkőzés játékve-
zetőjével, Fábián Mihállyal és az 
ellenőrrel, Ring Jánossal közösen 
értékeltük a bajnoki tapasztalata-
it, természetesen videófelvétellel 
alátámasztva az elhangzottakat. 

Előadást tartott Németh Ádám 
élvonalbeli játékvezető a CORE-
program svájci edzőtáboráról, 
valamint a közelmúlt nemzetkö-
zi meccseiről. Többek között az 
Atletico Madrid–Udinese EL-
összecsapásról, ahol ő is a Vad II 
István irányította csapat tagja volt. 
Szombaton Vámos Tibor FIFA-

asszisztens tartott élménybeszá-
molót, és hogy a szakmai rész sem 
szenvedjen csorbát, a lesszituációk 
megítélése is szóba került. Ring 
János ismét remek feladatokkal, 
videoteszttel segítette e l ő 
szakmai fejlődésünket.

Élménybeszámolók, lesszituációk, videotesztek
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Játékvezető a sportorvosnál:
– Doktor Úr! Mit csináljak a törött 

lábammal?
– Sántítson, fiam!Két játékvezető beszélget:

- Képzeld, a fiamat elbuktatta 
a tanítónője matekból!- És legalább sárgát adtál neki? 20

Megadta a módját a búcsúnak 
Tóth István: utolsó élvo-
nalbeli mérkőzésén teltház 
előtt lengetett a Ferencváros 
diósgyőri vendégjátékán. A 
rutinos nógrádi asszisztens 
április 20-án lett 45 éves, 
így nyilvánvaló volt, hogy az 
őszi szezon végén országos 
kerettagként le kell zárnia egy 
emlékezetes korszakot. 

Hosszú éveken keresztül ő 
képviselte egyedül a megyéjét. 
Kiválásával kiváltképpen vál-
tozik ez a helyzet: a 2012-es év 
úgy kezdődik, hogy senki sem 
reprezentálja Nógrádot. 

– A somoskőújfalui csapat-
ban végig jártam a ranglétrát a 
serdülőtől a felnőttig, ahol a me-
gyei első osztályban játszottam. 
A futball szeretete miatt tettem 
le 1996-ban a játékvezetői vizs-
gát. Az országos asszisztensi 
keretbe 1999-ben jutottam fel, 
ugyanabban az esztendőben le-
vizsgáztam Futsal játékvezető-
nek is, és 2007-ig működtem ott 
az NB I-ben.

Noha menet közben nem ké-
szített statisztikákat, a DVTK–
F T C derbi után elkészítette a 

számvetést:
– Az elmúlt 12 év-

ben ösz-

szesen 148 NB I-es nagypályás 
mérkőzésen segítettem a játék-
vezető munkáját asszisztens-
ként. A legmagasabb osztályba 
sorolt Magyar Kupa- és Liga 
Kupa-mérkőzéseken összesen 
35 alkalommal vettem részt, il-
letve lehetőséget kaptam, hogy 
Szuper Kupa (2006: Debrecen 
–Fehérvár), valamint a Magyar 
Kupa (2008: Debrecen–Honvéd) 
döntőjében asszisztálhassak. És 
a hab a tortán: ebben az eszten-
dőben megadatott, hogy aktív 
részese legyek a  Puskás-stadi-
onban a Vasas–AS Roma barát-
ságos találkozónak. 

Noha a mondás úgy tartja, 
hogy senki sem lehet próféta a 
hazájában, Tóth István Nógrád 
megyében háromszor is meg-
kapta az Év Játékvezetője díjat, 
illetve többször részesült külön-

díjban. Jelenleg is aktívan részt 
vesz a Nógrád Megyei Labda-
rúgó Szövetség Játékvezetői Bi-
zottságának munkájában: egy-
szerre elnökségi tag, mentor, a 
megyei játékvezetők edzője, va-
lamint játékvezetői küldő. Noha 
országos kerettagként lezárult 
egy fejezet a pályafutásában, 
bővel lesz teendője szűkebb pát-
riájában.

Az utolsó nógrádi mohikán

UEFA rendezvényen is járt
Öt alkalommal külföldön gyarapíthatta futballélményei számát:
2004: UEFA Kupa, Banská Bystrica–FK Qarabah
2006: BL-selejtező, Siroki Brijeg–Hearts
2009: U 20, Horvátország–Szlovákia
2011: Lengyel bajnokság, Wisla Krakow–Polonia Warszawa
2011: U 20, Szerbia–Horvátország

Tóth István búcsúmeccse örök emlék marad: telt ház előtt ren-
dezték a Diósgyőr–Ferencváros (2-3) találkozót, ahol Berettyán 
Péter, Karakó Ferenc és Solymosi Péter gratulált a salgótarjáni 
asszisztens pályafutásához

Vasas–AS Roma: egymás kö-
zelében Totti és Tóth I.
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Nyugodtan lehet világuta-
zónak elkönyvelni Pápai 
Zoltánt, az asszisztensi keret 
tagját. E tekintetben is átlé-
pett már több határt, a civil 
életben viszont roppant sűrű 
a programja. Ősszel például 
olyan egzotikus országba is 
eljutott, mint Malawi...

– November közepén az egyik 
este egy madridi projekttalál-
kozóról érkeztem haza, másnap 
reggel pedig indultam egy mal-
möi konferenciára. Mindez an-
nak köszönhető, hogy a miskolci 
polgármesteri hivatal a munkahe-
lyem 1997 szeptemberétől, azaz 
az egyetem befejezése után ott 
kezdtem, és azóta is ott vagyok. 
Környezetvédelemmel foglalko-
zom (az első diplomám környe-
zetmérnök, aztán posztgraduális 
képzések keretében még megcsi-
náltam a mérnök-közgazdászt, 
majd az Európa-szakértőit), több 
Európai Unió által támogatott 
ilyen témájú projektünk van, 
ezért járok külföldre. Van, amikor 

a konkrét projekttalálkozókon 
kívül meghívnak konferenciákra, 
munkaértekezletekre is, és az is 
előfordul, hogy előadást tartok. 
Voltam már tanulmányút, tréning 
és ösztöndíjprogram keretében is 
külföldön. Általában európai or-
szág az úticél, de időnként elju-
tok különlegesebb távoli helyek-
re is, például Tajvan, Egyesült 
Államok, Kanada, Dél-Korea és 
Malawi – jegyezte meg a rutinos 
borsodi asszisztens, majd korké-

pet festett a harmadik világról:
– Nos, az egy tényleg teljesen 

más világ. Dél Afrikában csak 
egy napot voltunk, nem akartam 
kockáztatni a rövid átszállási idő 
miatt, ezért szerveztem úgy. Jo-
hannesburgban szerettünk volna 
várost nézni, de amikor megláttuk 
a szálloda környékét, utána pedig 
a hotel körüli elektromos kerítést, 
és az összes bejáratnál posztoló 

biztonsági őröket, akkor úgy dön-
töttünk: inkább nem mászkálunk. 
Az egyik német partner (egy 
hölgy) lekéste a csatlakozást, ő 
egy helyi fekete (szintén nő) ide-
genvezetővel megnézte a belvá-
rost, és néhány múzeumot. Egész 
idő alatt mindössze öt fehér em-
bert számolt. Lezárt autóval, 
felhúzott ablakokkal, fegyverrel 
a kesztyűtartóban mentek, mivel 
katasztrofális a közbiztonság.

– Malawiba egy Fair Trade té-
májú projekt kapcsán mentünk. A 
tervezett tudatformáló kampányt 
éppen a jövő évi Európa-bajnok-
ság idején rendezik meg minden 
partnervárosban (Hannover, Poz-
nan, Litomerice, Miskolc). Az út 
nagyon érdekes volt: Malawiban 
50-60 USD az átlagbér, nagyon 
sokan élnek mélyszegénységben, 
ennek ellenére a gyerekek bol-
dognak tűnnek, mosolyognak. 
A foci ott is a legnépszerűbb 
sport, de amit láttunk, az egészen 
torokszorító: a falusi gyerekek 
műanyag fóliákból összetekert, 
madzaggal átkötött „labdák-
kal” fociznak. Amikor a német 
főpartnertől kapott egy iskola 
egy igazi focilabdát, olyan üdv-
rivalgásban törtek ki, mintha a 
világot kapták volna meg. Saj-
nos, ezt nem tudtam előre mert 
nem szóltak, egyébként 
biztosan én is vittem 
volna jó pár labdát 
magammal aján-
dékba.

Pápai-látogatás Malawiban

Határtalan élmények érték
n „2001 januárjában vizsgáz-
tam le. 2005 decemberében 
kaptam a levelet, melyben 
az állt, hogy felkerültem az 
országos asszisztensi keret-
be. Egy finnországi UEFA 
Kupa selejtezőre (Bede Fe-
renccel, Kelemen Attilával, 
Szilasi Szabolccsal) és egy 
izraeli Intertotó Kupa mérkő-

zésre (Vad II Istvánnal, Tóth 
Vencellel) és a szlovákiai 
Alpok-Adria Kupa meccsre 
(Solymosi Péterrel, L. Tóth 
Lajossal) vagyok a legbüsz-
kébb. Évek óta vezetek a 
futsal NB I-ben, idén a válo-
gatott kíséretében vezethet-
tem a lengyelországi Négy 
Nemzet tornáján”.

A teaültetvény mellett szárad 
a helyi csapat szerelése

Itt kapta meg az iskola az 
igazi focilabdát

Magyaros techni-
ka fólialabdával
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Kulcsár Katalin masszív 
tagja a női FIFA játékvezetői 
keretnek. Idén teljesítményé-
vel tovább erősítette pozíció-
ját. Ugyanakkor immár tagja 
egy exkluzív társaságnak is. 
Elvégre egy sportos elme...

– A „Sportos Elmék” egy tizen-
három tagú, sportolókból álló cso-
port, ami szeptemberben alakult a 
Magyar Sporttudományi Társaság 
keretein belül. Meglepődtem, 
amikor a nyár folyamán megkér-
dezték: nincs-e kedvem csatla-
kozni? Örömmel mondtam igent. 
A csoport tagjai között én vagyok 
az egyedüli, aki nem teljesen spor-
toló tag. Példaként említhetem  
Steinmetz Ádám vízilabdázót, 
Harsányi Gergely kézilabdázót, S. 
Kovács Ádám karatékát, az egyet-
len magyar Világjátékok-győz-
test és Balzsay Károly ökölvívót. 
Olimpiai és világbajnokok vannak 

benne, akik mindannyian fontos-
nak tartják a tanulást a sportkarrier 
mellett, illetve szeretnének a ma-
gyar sportért, a magyar sportban 
dolgozni. Ezt a szemléletet sze-
retnénk elsősorban népszerűsíte-
ni. Egyelőre még minden kezdeti 
fázisban van. Havonta egyszer 
találkozunk, a köztes időben pedig 
e-mailben tartjuk a kapcsolatot. 
Szerencsére az ősz folyamán elő-
fordult, hogy nemzetközi küldés 
miatt nem tudtam részt venni a 

csoport találkozóján. Hat mérkő-
zést vezettem ebben a szezonban, 
ami női szinten nagyon jónak szá-
mít. Voltam egy Bajnokok Ligá-
ja-minitornán a selejtező körben, 
majd a legjobb 32 között a tavalyi 
BL-második, a nyolcaddöntőben 
pedig a BL-győztes csapat mérkő-
zésén működhettem. A Bajnokok 
Ligája-meccsek között két Európa-
bajnoki selejtezőt is megjártunk dr. 
Kulcsár Judittal és Makkosné Petz 
Brigittával.

Sportos elmeként exkluzív társaságban

Kulcsár Katalin dr. Kulcsár Judit és Makkosné 
Petz Brigitta között Akureyriben, a BL-ben

Páldi Edét az MTK részé-
ről „Sneci”, azaz Schneider 
Sándor, a Pécs vezetéséből 
Bérczy Balázs köszöntötte

Alkalomhoz illő mezt kapott 
ajándékba a bírólegenda

Örök nyugalom
n Életének 78. évében 
hunyt el Ruzsa István volt 
NB I-es játékvezető. A Győr-
Moson-Sopron megyei 
sportembert október 6-án 
a komáromi temetőben he-
lyezték örök nyugalomra.

A menő asszisztens kölcsönadja egy 
buli meccsre a zászlóit, tokkal együtt.

Mikor újra találkoznak, kérdezi:
-Jó buli volt?-Jó.

-Ettetek?-Ettünk.
-Ittatok?-Az itt van, de a zászlókat szétver-

ték a hátunkon...

Páldi Ede Baranya első FIFA-
játékvezetője volt, aki életé-
ben 559 focimeccset vezetett: 
ezek közül 114 nemzetközi, 211 
pedig NB I-es találkozó. 

Mindez 29 év alatt... 1939-ben, 
25 esztendősen tette le a bírói 
vizsgát. Ő volt Magyarországon 

az első vidéki, aki nemzetközi 
kerettagként járhatta a futball-
pályákat. Vavika Ferenc és Tatai 
Péter szervezésében december 
3-án, a Pécs–MTK Magyar Ku-
pa-visszavágó előtt köszöntötte 
Berzi Sándor az MLSZ részéről 
abból a jeles alkalomból, hogy 
95 éves lett. 

Páldi Ede 95 esztendős
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Aranyköpés.

– A sportot sose késő elkezdeni, 

úgyhogy én még várok...

A mérkőzés szünetében odaszól a 

hazai csapat edzője a szpíkernek:

– Kérem, nem tudná lassabban 

közvetíteni a meccset? A fiúk nem 

bírnak ilyen tempóban játszani.
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– Emlékszem, a kaposvári 
kupameccsre utaztunk, amikor 
ütköztettük az álláspontjainkat 
– reagált Iványi István. –  Egy-
szer csak Béci megjegyezte, 
hogy azért „harcolunk” állan-
dóan egymással, mert mind a 
ketten Mérlegek vagyunk. Erre 
kontráztam: Bélus! A Mérle-
gekre pont az a jellemző, hogy 
szeretik a harmóniát, és nem 
szeretik a veszekedéseket, azaz 
ők általában a békítők (mérle-
gek a viaskodók között). Vi-
szont én a „határon” születtem, 
így van bennem körülbelül 70 
százalék Mérleg. Néha kijön be-
lőlem a Skorpió, és akkor nem 
nagyon fedezhető fel bennem 
Mérleg-vonás. Valószínüleg 
ebből adódnak néha köztünk a 
riposztváltások. Idézek a párbe-
szédünkből:

Béci: – A határon születtél? 
Mert én is. 

Én: – Te pontosan mikor 
születtél? 

Béci: – Október 22-én. 
Én: – Na, neee!!! Most 

komolyan! Tényleg, mikor? 
(Szentül meg voltam győződve, 
hogy vagy szórakozik velem, 
vagy a kedvemben akar járni!) 

Béci: – Esküszöm. Miért, te 
mikor? 

Én: – Októóóóber 22-én! 
Béci: – Micsoda? Ez most 

komoly? Hát, ez őrület! Akkor 
mi egy napon születtünk, és egy 
megyéből, ráadásul egy város-
ból valók vagyunk. És Kapos-

váron, a meccs előtt egy órával 
derül csak ez ki…

Én: – Figyelj, Béci! Mókás 
lenne, ha épp a szülinapunkon 
kapnánk egy közös küldést. 

Béci: – Még simán összejö-
het, mert idén 22-e pont szom-
batra esik. 

Én: – Nézd meg, a végén 
még így lesz. Mindenesetre az 
első akadály, mármint az idő-
pont leküzdve.

– Egyébként az eset óta sze-
rintem még közelebb kerültünk 
egymáshoz, és jobban is tole-
ráljuk egymást. Persze ehhez 
az is kellett, hogy a mérkőzé-
sek alatt elég jól megismertük 
egymást. A viszonyunk az eset 
előtt is jó volt, de a történet után 
szerintem még ideálisabb lett – 
fejtegette Iványi István.

– Alátámasztom Pisti szava-
it. Gyakran járunk együtt mér-
kőzésre, az elmúlt egy év alatt 

sikerült egymást kiismernünk. 
Elöljáróban csak annyit, hogy 
mind a ketten szeretjük, ha 
nekünk van igazunk, és azt is, 
ha mienk az utolsó szó. Ebben 
biztosan hasonlítunk. Vagyunk 
annyira jóban, hogy a vélemé-
nyünket sem rejtjük véka alá: 
többször előfordult már, hogy 
egy meccsszituáción, egy-egy 
ítéleten hetekkel később is ösz-
szevesztünk – természetesen 
építő jelleggel – vallotta be 
Botló Béla. 

És a slusszpoén: a küldő alig-
ha tudta, mekkora boldogságot 

okozott azzal, hogy október 
22-én Botló és Iványi sporttár-
sak együtt mehettek a 
Dunaújváros–Baja 
mérkőzésre…

Ugyanaz a megye, ugyanakkor a születésnap
Az, hogy két illetőnek aznap van a születésnapja, annak álta-
lában 1:365 az esélye. Az, hogy egy megyéből ketten vannak 
az országos keretben – realitás. Legalábbis most, előzőleg 
ugyanis Iványi István egyedüliként képviselte Baranyát. 
Másfél éve Botló Bélával sűrűbben járják együtt a pályákat. 
Októberben döbbentek rá arra, hogy ugyanakkor ünneplik a 
születésnapjukat.

Iványi István és Botló Béla külön-külön azt 
szeretik, ha nekik van igazuk... 



Fő a 
tekintély...

„Kezdjük, ami kezem ügyébe esik, a 
nyelvvel. Játékvezető, mondják. Nem 
azért tartom ezt rossz szónak, amiért 
én partdobást még nem dobtam, csak 
taccsot, nem hajtottam végre súlypont-
áthelyezést, legföljebb, igaz, pontatlan, 
keresztlabdákat adtam, és spiccel rú-
gok a labdába, és nem csőrrel, azt meg, 
hogy a rüsztöt hogyan szokták monda-
ni, nem is tudom hirtelen, szóval nem 
ezekért, hanem főként azért, mert a 
játékot nem kell vezetni, minthogy az 
magát vezeti. Az a csúnya, fekete em-
ber éppen akkor kell, amikor a játék 
megszűnik játék lenni, felborul a világ 
tisztes rendje, s ő helyreállítja azt”.

Esterházy Péter: A káprázat országa


