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Elmosta  
a meccsét  
a vörösiszap 

/7. oldal

Kényszerpihenőre ítélve /13. oldal

Páratlan páros a párás paradicsomban /19. oldal

Bajnokok Bikája /2. oldal

Kolbászból fonta a pályafutását /18. oldal

Bede Ferenc: 
271!
Nem csak Bede Ferencre, az általa 
adott sárgára is felnéztek. A játék-
vezető számára a 271. élvonalbeli 
mérkőzése jelentette a példátlanul 
gazdag pályafutása végét. A magyar-
országi örökranglista listavezetője a 
Kecskemét–MTK bajnoki után tette le 
a sípot./10-11. oldal
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Tisztelt Sporttársak!
Nagyon változatos, sok si-

kerrel és konfliktussal teli éven 
vagyunk túl ismételten. Válto-
zatos volt, 
hiszen az 
MLSZ élén 
új elnök-
ség állt fel, 
mely újabb 
kihívásokat 
jelentett — a 
játékvezetés 
irányítói és 
az aktívan működők számára 
egyaránt. 

Mindezek mellett kellemes 
gondot jelentett a megnőtt 
nemzetközi feladatok teljesí-
tése. Joggal lehetünk büszkék 
a magyar férfi, női és futsal 
játékvezetőink szereplésére a 
világversenyeken és a nemzet-
közi kupatalálkozókon. Beszé-
des adat: a mögöttünk hagyott 

évben játékvezetőink közel 100 
alkalommal hagyták el a ferihe-
gyi repülőteret.

A legnehezebb feladat termé-
szetesen a hazai bajnokságban 
való helytállás. Mindenekelőtt 
meg kell jegyezni, hogy évek óta 
az egyik legkiegyensúlyozot-
tabb verseny közben vagyunk. 
Ennek ellenére a tapasztalt és a 
fiatal kerettagjaink – néhány té-
vedést leszámítva – megfelelően 
helyt álltak a találkozókon.

A nemzetközi és hazai bajnok-
ságok működtetése mellett át-
alakítottuk az utánpótlásképzést, 
amely egyelőre 34 fiatal, tehet-
séges játékvezető és asszisztens 
előrejutását hivatott segíteni. Az 
európai szintű képzés eredmé-
nyessége várhatóan 2-4 éven be-
lül már érezhető lesz. 

Végül egy gondolat az MLSZ 
Játékvezető Bizottságáról. Bár a 
nemrég kinevezett bizottság ösz-

szetételében lényeges változás 
nem történt, azonban a követel-
mények percről percre növeked-
nek, így még nagyobb szükség 
van a társadalmi munkások, a 
szakreferensek és a megyei ve-
zetők munkájára, támogatására. 
Hamar László elmúlt ciklusban 
végzett vezető munkájáért az 
egész játékvezetői társadalom 
hálás lehet, és személyesen én 
is köszönöm az igyekezetét, a 
jövőben is számítunk a további 
segítségére. Arany Tamás be-
kapcsolódása újabb lendületet 
jelenthet a vezetés számára.

Az év vége közeledtével meg-
köszönöm mindenkinek a játék-
vezetők nagy családjáért végzett 
áldozatos munkáját. Kellemes 
karácsonyi ünnepeket és sikeres 
új évet kívánok!

Őszinte tisztelettel:
Vágner László, 

az MLSZ JB elnöke

Újabb fontos lépések előre

Az UEFA Convention Panel 
november végén tartotta 
évzáró megbeszélését 
Nyonban. 

A Panel egyetlen kelet-európai 
tagja, Piller Sándor képviselte 
ezúttal is hazánkat, e téren évek 
óta ő koordinálja a magyar játék-
vezetés nemzetközi feladatait.

– Az utóbbi időszakban újabb 
országok lettek tagjai az UEFA 
Convention-nek, így a kontinens 
országainak túlnyomó része csat-
lakozott a szervezethez. Az MLSZ 
JB 2007-ben az első 10 ország kö-

zött írta alá a csatlakozásról 
szóló megállapodást, és 

azóta 500 000 sváj-
ci frank támogatást 
kapott. Az európai 

szövetség irányító szerveinek ha-
tározott célja, hogy a támogatási 
r e n d s z e r t 
tovább foly-
tatják, és jó 
esély van 
arra, hogy 
az UEFA 
v é g r e h a j t ó 
bizottsága a 
köze l jövő -
ben ezt jóvá 
is hagyja. Ez azt jelentheti, hogy 
a következő 6-7 évben évente 100 
000 svájci frank érkezhet a ma-
gyar szövetség számlájára, melyet 
szigorúan meghatározott célokra 
(elsősorban az él-játékvezetők és a 
fiatalok képzésére) lehet fordítani.

A következő év elejére egy 
mindenre kiterjedő írásos jelentést 

kell készíteni az elmúlt négy év-
ben végzett feladatokról, a projek-
tek végrehajtásának helyzetéről. 
Kora tavasszal hazánkba érkezik 
az UEFA delegációja, amikor is 
személyesen kell számot adni a 
közelmúlt eredményeiről és a je-
lenlegi helyzetről. A több mint 150 
kérdést tartalmazó értékelő lap ki-
töltése után az UEFA a Játékveze-
tő Bizottság és a Convention Panel 
javaslatának figyelembe vételével 
dönt az adott ország tagságának 
meghosszabbításáról. 

Az erre való intenzív felké-
szülés Vágner László JB-elnök 
és Piller Sándor vezetésével már 
megkezdődött. A magyar játékve-
zetés irányítói bizonyosak a tagság 
meghosszabbításában, és ezáltal az 
anyagi támogatás folytatásában.

További távlatokat nyithat a Convention

Vágner László

Piller Sándor
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Vad-övezet lett a Bajnokok Ligája
Az utolsókból lesznek az 
elsők... A Síp és Zászló 
legutóbbi számának 
hátlapján díszelgett a 
lapzárta előtt frissiben be-
futott beszámoló, amely a 
szingapúri ifjúsági olimpi-
át magasztalta méltán.

Ugyanis Vad II István Ring 
Györggyel és Albert Istvánnal 
a döntőt vezette. Aztán röp-
ke két hónap, és újabb kiugró 
eredménnyel hallatott magá-
ról a „kis Bika”. Az UEFA ér-
demesnek tartotta arra, hogy 
megkapja élete első Bajnokok 
Ligája-mérkőzését. Naná, hogy 
címlapsztorivá nőtte ki magát 
az elsőrangú produkciójával – és 
aligha utoljára... 

A 31 éves sípmester az 
Olympique Marseille–MSK Zilina 
derbit vezette, asszisztensei Ring 
György és Szpisják Zsolt voltak, 
a kapuk mögött Bognár Tamás és 
Andó Szabó Sándor figyelt árgus 
szemekkel, a tartalék-játékvezetői 
teendőket Veizer Roland látta el.

– Amikor letettem a játékve-
zetői vizsgát, természetesen erről 
álmodtam. Csodálatos élmények 
részese lehettem az elmúlt évek-
ben, és ezúton is megköszönöm 
mindenkinek, aki valamilyen 
formában segített az idáig vezető 
úton. Külön öröm, hogy egyszerre 
mutatkozhattunk be a BL-ben Ring 
Gyurival, hiszen korábban vele 
küldtek a legtöbbet. Remélem, 
sok hasonlóan rangos megbízatást 
kapunk a jövőben is – mondta a 
legrangosabb európai kupasorozat 
legfiatalabb játékvezetője.

Ring György azóta már rutint 
is szerzett a Bajnokok Ligájában, 
hiszen ősszel három alkalommal 
lehetett részese az exkluzív él-
ménynek. 

– Minden szinten az elsőnek 
külön jelentősége van, ezért is 
marad örök emlék a marseillei 

mérkőzés. Hátborzongató volt 
először hallgatni a BL him-
nuszát, az pedig különösen jó 
érzés, hogy Pistával közösen 
debütáltunk. A Tottenham–
Internazionale más dimenzió, 
hiszen két sztárcsapat mérkőzött 
egy remek hangulatú stadionban, 
és örömünkre szolgált, hogy az 
egész ország nyilvánossága előtt 
magas színvonalon oldottuk meg 
a feladatot. Miként az előzőt, a 
Braga–Arsenal meccset is Kas-

sai Viktor vezette. Aki járt már 
a portugáliai helyszínen, tudja, 
hogy miért fantasztikus a miliő. 
Óriási, hogy részese lehettem 
mindhárom derbinek.

Természetesen a marseillei ha-
tos minden tagjának hálás nosz-
talgiázni, Veizer Roland az iménti 
két kollégához hasonlóan mérföld-
kőhöz ért. Ő is először vett mély 
lélegzetet a BL hamisítatlan leve-
gőjéből.

– Ugyanolyan fontos volt, mint 
bármely más mérkőzés. Talán 
nem túlzás azt mondani, hogy a 
világ klubfutballjának a topligájá-
ban felemelő érzés a játékvezetői 
csapat részét képezni egy igazán 
különleges és csodálatos stadion-
ban. Az ott töltött napok minden 
pillanata maradandó emlék szá-
momra.

Kedélyes készülődés a marseillei játékvezetői öltözőben

Magyar játékvezetői csapat az Olympique 
Marseille–MSK Zilina BL-mérkőzésen

Jóbarátok a pályán kívül is
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A FIFA és az UEFA is 
óriási energiát és pénzt 
mozgósít a játékvezető-
képzés modernizálására, 
az időben felfedezett, 
tehetséges játékvezetők 
nemzetközi követelmé-
nyek szerinti, központi 
képzésére. 

Az európai szövetség ezért 
is hozta létre Nyonban közpon-
ti játékvezető-képző centrumát, 
melynek megnyitására, első 
kétheti képzésére nyolc ország 
képviselői kaptak meghívást. 
Magyarországot Farkas Ádám, 
Berettyán Péter és Horváth Ró-
bert képviselték a CORE (Centre 
of Refereeing Excellence) prog-
ram első kurzusán.   

– A kurzus elején nagyon iz-
gultam, feszültebb voltam a kel-
leténél. Pedig nem kellett volna, 
mert olyan körülményeket bizto-
sítottak nekünk, amelyek között 
csak a szakmára kellett koncent-
rálnunk – vallotta be a gyöngyösi 
Farkas Ádám. – Nagyon örülök, 
hogy jól teljesítettünk, a felké-
szültségünket külön kiemelték. 
Rendkívül hasznos volt a két hét, 
olyan szakmai finomságokkal ta-
lálkoztunk, amelyek közül sokat 
azóta is tudatosan alkalmazok. 

A „megpróbáltatások” között 
szerepelt szabályismereti, vide-
ós, fitness- és asszisztensi teszt, 
emellett mérkőzésekre is jártak. 
Hol nézőként, hol pedig aktív 
közreműködőként. Edzéseken, 
előadásokon, meccselemzéseken, 
angolórákon, tesztértékelésen és 
orvosi vizsgálaton is részt vettek 
a két hét során.

– Szinte még mindig libabőrös 
a hátam, ha a két hét bármely pil-

lanatára gondolok – avatott 
be érzelmeibe a hajdú-

szoboszlói Horváth 
Róbert. – Először 
a svájci harmad-

osztályú Baumles–Düdingen 
meccsre kaptunk küldést, majd 
a francia ötödosztályban vezet-
tük a Vesoul–Forbach bajnokit. 
Káprázatos létesítményekkel 
szembesültünk, ott egészen más 
miliő veszi körül a labdarúgást. 
Jó érzés volt elsőként részt ven-
ni a programban, de még jobb 
érzés hétről hétre úgy edzeni, és 
meccsre menni azzal a tudattal, 
hogy áprilisban egy újabb hétre 
ismét az UEFA vendégei leszünk 
a Genfi-tó partján. 

– A kurzus vezetőivel, az 
edzőinkkel azóta is kapcsolatban 
vagyunk, minden hónap végén 
küldjük az edzésnaplót és az 
önértékelő beszámolót. Bízunk 

benne, hogy áprilisi visszatéré-
sünk alkalmával ismét pozitív 
benyomást keltünk, fejlődést 
mutat majd tevékenységünk, és 
mindhárman megkapjuk a ki-
váló teljesítményt nyújtóknak 
járó „UEFA CORE diplomát” 
– jegyezte meg a debreceni 
Berettyán Péter.

UEFA CORE: egy új kor hajnala

Hol Michel Platinivel, hol Nicola Rizzolival kapták magukat len-
csevégre – Pierluigi Collinát sem kellett sokáig győzködni

Farkas Ádám nem táncol, csupán gondosan 
melegít a Pápa–Vasas bajnoki előtt Márkus 
Tamás és Kelemen Attila társaságában

Kritériumok
A részvétel feltételei:

25 és 30 év közötti életkor• 
országos kerettagság• 
angol nyelvtudás• 
A FIFA-kerettagság • 
lehetősége
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A november 11-14. között 
Dunavarsányban meg-
rendezett edzőtábor a 
párját ritkítja, ugyanis 
hasonlóra nem volt pél-
da korábban. A közel két 
hónapos kiválasztást 
követően 24 játékvezető 
és 10 asszisztens kapott 
meghívót a speciális 
összetartásra.

– Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy új időszámítás kezdődött 
a hazai utánpótlás játékvezető-
képzés terén – nyugtázta Szé-
kely Ferenc, a képzés legfőbb 
koordinátora. – Az edzőtábort 

Vágner László JB-elnök nyitotta 
meg. A program változatossága, 
zsúfoltsága (reggel fél nyolctól 
este tíz óráig tartott a hivatalos 
napi program) jelentős kihívást 
jelentett a résztvevők számára. 
Az első két nap az UEFA hason-

ló kurzusának bemutatásán túl 
– melyet a Svájcban járt Farkas 
Ádám és Berettyán Péter, vala-

mint Szabó Zsolt és 
Fábián Mihály tartott 
látványos előadást 
a legfontosabb sza-
bályalkalmazásokról. 
A számtalan DVD-
felvétel jelentős vita-
anyagot szolgáltatott 
a csoportos foglalko-
zásokhoz. 

Szombat délelőtt 
az előző napi Győri 
ETO–Fehérvár FC 

mérkőzés szakmai megbeszé-
lése szerepelt a programban, 
amelyet Huták Antal, az ellen-
őrző bizottság vezetője dolgo-
zott fel a fiatalok aktív bevo-
násával. Délután valamennyi 
játékvezető már a pályán bizo-

nyíthatta képességeit, hiszen 
a fővárosban és környékén 22 
mérkőzésen működtek közre 
„erős ellenőri felügyelet” alatt, 
majd este mindenki megírhatta 
teljesítménye önellenőrzését.

A zárónapon a nemzeti in-
struktorok – Ring János és Szé-
kely Ferenc – DVD-elemzést 
tartottak két találkozóról, szem-
besítve az érintetteket döntése-
ik helyességével, ugyanakkor 
a többi találkozó legfontosabb 
következtetéseit is megismerhet-
ték a játékvezetők. Az összevo-
nás alatti három „mintaedzés” 
Stamler Péter irányítása mellett 
jó segítséget jelentett az ottho-
ni egyéni felkészülésekhez. A 
következő összevonásra február 
elején kerül majd sor, de addig 
is állandó kontroll alatt vannak a 
fiatalok. 

Dunavarsányban új időszámítás kezdődött

Tartalmas programok jó társaságban
– A dunavarsányi edzőtábor 

kiváló színhely volt. Nyugod-
tan állíthatjuk, hogy nagyon 
sokat tanultunk a szabályalkal-
mazás, a fizikai felkészülés, a 
kommunikáció és a magatartás 
tekintetében a négy nap alatt – 
jegyezte meg Szilágyi Norbert 
szabolcs-szatmár-beregi asz-
szisztens a szabolcsjb.hu-n.

– Én nagyon jól éreztem 
magam. Remek előadásokat 
hallgathattunk, országszerte 
elismert emberekkel dol-
gozhattunk együtt, és egy jó 
társaság alakult ki, amely-
nek remélem, sokáig tagja 
maradok – említette Takács 
Tamás békési játékvezető a 
bekessporttars.blog.hu-n.

Vágner László nyitotta meg az első ízben 
megrendezett négy napos edzőtábort

Huszonnégy játékvezető és tíz asszisz-
tens a hallgatóság soraiban

Iskolában feladat a gyerekeknek: 

írják le a 11 legnagyobb magyart.

Mindenki kész, csak Pistike rág-

ja a ceruzája végét.

– Mi a baj, Pistike? – kérdi a ta-

nítónő.
– Semmi, csak nem tudom, ki 

legyen a kapus...
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Hová tűnt Arany Tamás? 
Mire a választ bárki hosz-
szasan kifejtette volna, 
már nem volt aktuális, 
hiszen nem veszett el, 
csak átalakult: ellenőr lett 
a közelmúltban még az él-
vonalban bíráskodó MLSZ 
JB elnökségi tag.  

– Nem titkolom, hiányzik a 
mérkőzések hangulata, a kollégák, 
és az a légkör, mely körbevett egy 
találkozót (és ennek szerves része 
a harmadik félidő is). Huszonöt  
évig – ebből tizenhat az élvonal-
ban. Mindent alárendeltem a já-
tékvezetésnek, talán a levezetett 
185 NB I-es mérkőzés, 76 part-
jelzés (akkor még így hívták), 52 
tartalék-bíráskodás és a több kül-
földi mérkőzés azt igazolja, hogy 
jól döntöttem, amikor a játékve-
zetést választottam – jelentette ki 
Arany Tamás, aki öt esztendeje 
a Fejér megyei JB elnöke, tehát 
nem távolodott el, sőt, most még 
több munka vár rá. 

Nincs nála kasza

Vajon ellenőrként a megteste-
sült szigor, avagy a játékvezetők 
őrangyala?

– Játékvezetőként azt mondták, 
játékos párti voltam, ellenőrként 
pedig lehet, hogy játékvezető 
párti, de ahogy a játékosok elfo-
gadtak, bízom benne, a játékve-
zető kollégák is így tesznek. Nem 
kaszával a kezemben megyek be 
az öltözőbe. Az eddigi tapaszta-
latom az, hogy jó hatással voltam 
a játékvezetőkre. Amikor eddig  
ellenőrként ténykedtem, ragyogó 
teljesítményeket láttam, remélem, 

ez így lesz máskor is. Nyilván 
nem hunyhatok szemet, 

ha olyan hibát vét a 
spori, azonban druk-
kolok nekik, hogy 

jól sikerüljenek a 
mérkőzések.

Országos el-
nökségi tag, or-
szágos ellenőr, 
megyei elnök. Ho-
gyan lehet ezt ösz-
szeegyeztetni a ci-
vil foglalkozással, 
nem utolsósorban 
a magánélettel?

– Ezentúl is a 
játékvezetés lesz 
az első! Szerencsére olyan mun-
kaköreim vannak, ahol kötetlen 
munkaidőben vagyok. Minden 
erőmmel igyekszem arra töreked-
ni, hogy arra jusson idő, amire 
kell. Az országos JB-ben fontos 
feladatokat kaptam, szeretném 
meghálálni a bizalmat. A megyei 
JB-ben kitűnő segítőim vannak. 
Önkormányzati képviselőként és 
a móri tévénél is a sport a szak-
ágam, tehát ez esetekben is azt 
csinálhatom, amit szeretek. Meg-

nősülni ugyan még nem 
volt idő – lehet, hogy ez családi 
hagyomány –, de ha úgy alakul, 
én egyből „aranylakodalmat” tart-
hatok.

Nem tette le a sípot

– Visszatérve a játékvezetésre: 
a kollégák hiányoznak, a futás vi-
szont már nem annyira. Huszonöt 
évig becsülettel készültem, bár 
nem volt könnyű, itt, Móron. 
Körbe-körbe unalmas volt egye-
dül futnom az atlétikai pályán, ha 
pedig másfelé indultam, többször 
borospincébe botlottam, és bi-
zony, a polar-óránál vigyáznom 
kellett, ugyanis mindent rögzített. 
Most már könnyebbek a tesztek: 
kívülről figyelem a kollégákat.

– Annyi élményt kaptam a já-
tékvezetéstől, a kollégáktól, hogy 
amennyiben most kezdhetném, 
akkor sem választanék mást. 
Olyan helyekre juthattam el, any-
nyi embert ismerhettem meg, amit 
magánemberként nem tehettem 
volna. Köszönöm szépen azoknak, 
aki támogattak, hogy ennyi ideig 
fújhattam a sípot! A kollégáknak a 
sok-sok segítséget, a rengeteg él-
ményt! Mindenkinek azt kívánom, 
hogy legalább ennyit éljen át. A 
sípot azonban még nem tettem le, 
máig is sok mérkőzésre hívnak, én 
pedig szívesen megyek, mert ezt 
nem lehet abbahagyni...

Az Arany-ember visszatér

Számára szívügy  
a játékvezetés

Tipikus mosoly ba-
jusszal és anélkül
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Hollandia–Törökország 
barátságos mérkőzés 
Amszterdamban – ma-
gyar játékvezetők közre-
működésével. Ráadásul 
nem pusztán a találkozó-
ra volt hivatalos a Kassai 
Viktor, Ring György, Tóth 
Vencel trió, szakmai 
előadás is szerepelt a 
programban. 

„Korábban már részese lehet-
tem több világbajnoki selejtező-
nek, de ilyen magasan jegyzett 
csapattal még nem találkoztam 
– jegyezte meg az ifjabbik Tóth 
Vencel. – Viktor népszerűsége mit 
sem kopott a világbajnokság óta, 
hiszen a repülőgép fedélzetén is 
kiosztott néhány aláírást. Az érke-
zés másnapján a reggelit követően 
útra keltünk Zeistbe, a holland já-
tékvezetés központjába, ahol meg-
csodálhattuk a Holland Labdarúgó 
Szövetség modern székházát, va-
lamint a hozzá tartozó kiegészítő 

létesítményeket. Itt várt Viktorra 
az első feladat: előadást kellett 
tartania a helyi kollégák számára 
a vébéről, és az oda vezető rögös 
útról. Kiderült, hogy mennyi mun-
ka és lemondás árán lehet eljutni a 
labdarúgás csúcseseményére. A jó 
hangulatban véget ért előadást kö-
vetően visszatértünk a mérkőzés 
helyszínére, az Ajax otthonába, az 
Amszterdam ArenA-ba. 

Beteljesült álom

A stadion már messziről lé-
legzetelállító látványt nyújtott, 
ahogy kimagaslott a környe-
zetéből. Szerintem minden já-
tékvezető vágya, hogy hasonló 
pályákon lépjen fel. Jómagam 
is erről álmodtam, amikor 2000-
ben játékvezető vizsgát tettem, 
és most lehetőségem nyílt rá. A 
technikai megbeszélés előtt kör-
bejártuk az impozáns, 51 ezer fő 
befogadására alkalmas létesít-
ményt, ahol Viktorék viccesen 

megjegyezték, hogy olyan, mint 
a Wembley, csak kicsiben. 

Tekintélyes játékvezetés 

Az ebédet és a csendes pihenőt 
követően végre elérkezett az indu-
lás pillanata: a szállodából rendőri 
felvezetéssel keltünk útra. A mér-
kőzés kezdő sípszavára közel 40 
ezer néző gyűlt össze, amelyből 25 
ezer volt török, akik a hátam mö-
götti lelátón, valamint a kapu mö-
gött foglaltak helyet. A fanatiku-
sok remek hangulatot teremtettek 
az egész mérkőzés során, amelyet 
a házigazdák Huntelaar góljával 
nyertek meg. A játékvezető tekin-
télyéről és a csapatok sportsze-
rűségéről mindent elmond, hogy 
Viktornak csak a mérkőzés vége 
felé kellett egyszer a sárga laphoz 
nyúlni. A hármas sípszót követően 
mindkét csapat játékosai és veze-
tői elégedetten köszönték meg a 
játéktéren a hármasnak a működé-
sét. Számomra hatalmas élményt 
jelentett, hogy olyan játékosokkal 
léphettem együtt pályára, akiket 
korábban csak a tévében láttam. 
Remélem, lesz még rá alkalmam, 
hogy világsztárok mérkőzésein, 
telt házas stadionokban 
működjek közre a part-
vonal mellett, zász-
lóval a kezem-
ben”.

Idill a holland tartalék-játék-
vezetővel

Ízletes falatok a vízparti kör-
nyezetben

Holland-török: az élmény örök

Az Arany-ember visszatér
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2010. október 4., a 
vörösiszap-katasztrófa 
napja. A tragédia, mely-
ben több ember életét 
vesztette, és sokan sú-
lyosan, vagy könnyeb-
ben megsérültek. Nem 
túlzás, az egész világot 
megrázta a szörnyű lát-
vány. Gyürüsi Gábor, az 
országos asszisztensi 
keret tagja érintett volt 
a történtekben: 

– Emlékszem. szombat reggel 
volt, amikor elrendelték Kolontár 
kiürítését. Mivel én elsősorban ka-
tona vagyok, és a hazám szolgálata 
az első, nem éreztem sem dühöt, 
sem sértődöttséget, amikor men-
nem kellett, hogy segítsek a bajba 
jutott embereken. Hazudnék, ha 
azt mondanám, hogy nem mentem 

volna szívesen a Tatabánya–Fe-
rencváros II. meccsre, hiszen te-
levíziós mérkőzés lévén a teljesít-
ményem nagyobb figyelmet kapott 
volna. Ugyanakkor átéreztem a 
szörnyűséget, és tudásom legjavá-
val segítettem ott, ahol kellett. 

Gábor nem pusztán a hivatása 
miatt érezte át a helyzet súlyos-
ságát. 

– A párom Kolontáron élt, na-
gyon sok ismerőse lakik, lakott 
ott, nekem pedig több kollégám 
él Devecserben, emiatt személye-
sebben érintett a tragédia. Civil-
ként is indítottunk „segélyszállít-
mányokat”. Rengeteg ismerősünk 
kapcsolódott be a gyűjtésbe: ruhá-
kat, játékokat és babaápolási cik-
keket küldtünk. Azt tapasztaltam, 
hogy az ott élő emberek hihetet-
lenül hálásak minden segítségért. 
Szeretettel vesznek mindenkit 
körül, aki bármit tesz értük, ami 
nem csoda, hiszen egész addigi 
életüket veszítették el. Mindent 
összegezve sajnálom, hogy nem 
lehettem ott a mérkőzésen, de 
nem bánom, mert ott voltam, ahol 
igazán szükség volt rám.

Elmosta a meccsét a vörösiszap

A nyugalom szobraként a 
Vasas–Haladás mérkőzésen

November 15-én Kassai 
Viktor vezette volna 
a nyíregyházi, Sulyok 
Gergely pedig a szom-
bathelyi bajnokit. Egy 
veszélyeztetett terhes-
ség átírta a küldést. 

– Az aznapra szóló küldés-
ben nem szerepeltem – jegyezte 
meg Berke Balázs. Péntek este 
színházba mentem, ami 10 kö-
rül ért véget, utána megnéztem 
a telefonom, 1 nem fogadott hí-
vás: Cserna László. Visszahív-
tam, és mondta, hogy meccsem 
lesz vasárnap: FTC II-Ajka. 
Jeleztem, hogy rendben, ott 
leszek. Hazamentem, aludtam, 

reggel 9:17-kor csörgött 
a telefonom. Cserna 

küldő kérdezte, hogy 
milyen állapotban 

vagyok? Mondtam, hogy így, 
ébredés után kiválóan érzem 
magam! Közölte, hogy jó, 
mert fél órán belül jön értem 
Farkas Balázs, és megyünk 
Nyíregyházára, meccsre. Kicsit 
meglepődtem, és a szerintem 
rekordidős elkészülés (érdekes 
borotválkozás közben reggeliz-
ni) után 9:45-kor elindultunk 
Nyíregyházára. 

Balu nagyon jó so-
főr, 12-re a stadionban 
voltunk (szerencsére 
az autópályán csak a 
másik oldalon mér-
tek). Közben felvettük 
Kelemen Attilát is, 
hogy még jobb legyen 
a hangulat. A meccs 
előtti felkészülés rend-
ben volt, a meccs jól 
sikerült, bár mindenki 

Viktorra számított, ehhez képest 
velem kellett beérniük. Bemele-
gítés közben mondta egy néző: 
Hogy megváltozott Kassai! Neki 
Szombathelyen kellett helyet-
tesíteni, útközben szállt ki Balu 
kocsijából (még Budapesten). 
Ilyenben még soha nem volt ré-
szem, de nagyon jól éreztem ma-
gam. Még mindig jókat nevetek, 
ha erre a hét végére gondolok.

Reggelizés borotválkozás közben 

Berke Balázs aznap reggel nem sejtette, 
hogy Nyíregyházán kell csipkednie magát 
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Nagy Imre Attila vezető 
beosztásba került: 
októbertől ő a Győrtől 4 
kilométerre található, 
1445 lelkes Győrújfalu 
polgármestere. 

A Győr-Moson Sopron megyei 
LSZ JB elnökségi tagja másfél 
éve költözött oda, ahol a válasz-
tók többsége rá voksolt. Nemrég 
a 27 helységből álló Győri Több-
célú Kistérségi Társulás terület-
fejlesztésért felelős alelnöke lett, 
az elnök Borkai Zsolt. A 33 éves 
településvezető 1994-ben tette 
le a játékvezetői vizsgát, 2002-
2009-ig közel száz élvonalbeli 
mérkőzésen asszisztált. 

„A győrújfalui önkormány-
zatnak hitele nincs, de az idei 
költségvetést az előző testület 
hiánnyal fogadta el. 2011-ben 
olyan költségvetésben gondol-

kodom, amelyben a bevételi 
oldal meghaladja a kiadásit. 
Nemcsak magánszemélyeknek, 
hanem az önkormányzatnak is 
vannak még beépíthető terüle-
tei, így a település lélekszáma 
tovább nőhet. Az iparűzési 
adó csökkentésével szeretném 
elérni, hogy több cég jelent-
kezzen be Győrújfalura, ezáltal 
nagyobb legyen a település adó-
bevétele. Ez adhatná ugyanis a 
fejlesztési pályázatok önrészét” 
– nyilatkozta. 

Két éve lengetett utoljára az 
élvonalban, azóta is a megyé-
ben koordinálja a játékvezetők 
oktatását.

„Mindkét térdemben térdsza-
lag- és porcszakadásom volt, 
ezért döntöttem úgy, hogy in-
kább befejezem a játékvezetést. 
A legnagyobb külföldi élményt 
a Dinamo és a Rapid bukaresti 

ragadója jelentette. Magyar pá-
lyán egy Ferencváros–Újpest 
örökrangadó volt számomra 
felejthetetlen élmény. Renge-
teg helyre eljuthattam, nagyon 
sok embert megismerhettem. 
Csak bátorítani tudom azokat, 
akiknek megfordult a fejében, 
hogy játékvezetők legyenek. 
A sikerek eléréséhez viszont 
biztosan nem elég a fiatalok 
többségének gondolkodásmód-
ja szerinti, „szeretnék NB I-es 
játékvezető lenni” felfogás. 
Akarni kell, és rendkívül sokat 
tenni a sikerért!”

Győrújfalu polgármestereként  
hozhat döntéseket ősztől

Játékvezető vizsgán:

– Mondja, milyen lépéseket tenne, 

ha feldühödött szurkolók rohannának 

Ön felé a játéktéren, egy ítélete után?

– Hát kérem..., jó nagyokat!

Játékvezető sportorvosnál:

– Dohányzik?

– Nem, köszönöm, inkább innék 

valamit...

A tüzes derbikhez szo-
kott viharsarki játékve-
zetők és asszisztensek 
nagy fába vágták a 
fejszéjüket: beneveztek 
a békéscsabai lecsófesz-
tiválra. 

Addig-addig kavartak, míg-
nem elnyerték a zsüri elismeré-
sét.

A tizedik alkalommal meg-

rendezett rendezvényen Oscar-
díjjal jutalmazták Medovarszki 
János ételremekét, aki nem csak 
a partjelzői zászló, hanem a faka-
nál kezeléséhez is ért. Az Iványi 
Zoltán által irányított előkészüle-
tekhez példásan asszisztált Albert 
István, Szpisják Zsolt és Viczián 
Mátyás.

Frankó Attila, a fesztivál 
szervezője megosztotta az általa 
legjobban csípett csabai lecsó 

receptjét: „Füs-
tölt szalonna 
zsírjában kell 
párolni a lila- és 
vöröshagymát, 
majd hozzá 
kell keverni a 
meghámozot t 
paradicsomot 

és a töltenivaló paprikát. Az 
ízesítéshez legjobb az egyéves 
füstölt csabai házikolbász és a 
szintén Békéscsabán előállított 
fűszerkeverék. A lecsó lassú 
tűzön főzve 20 perc 
alatt elkészül”. Hát, 
nem ennivaló!?

Jani lett az Oscar a csabai lecsófesztiválon

Megérte a sok kavarás: díjazták 
a remek bográcsételt
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Visszavonult a legtöbb NB I-es          meccset vezető Bede   Ferenc 

Gazdag pályafutása utat mutat 
a feltörekvő fiataloknak

Szakmájukban legek

Együtt a vb-trióval az Akropoliszon

Az utolsó nemzetközi meccs helyszí-
nén, a Braga–Arsenal BL-mérkőzés 
különleges stadionjábanUgye, mi jóbarátok vagyunk? Igen!

Vágner László és Huták Antal is emelte a búcsúmérkőzés rangját
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Visszavonult a legtöbb NB I-es          meccset vezető Bede   Ferenc 

Kifogástalan fizikai 
állapotban vezette 
a meccseket

A ciprusi ellenőrrel a Valencia-Manchester United BL-derbi 
alkalmával

Antalyában a napozóágyak sem jelen-
tettek leküzdhetetlen akadályokat

Farkas Balázzsal, Oláh Gáborral és 
Vámos Tiborral alkottak négyest 
Kecskeméten

Itt a Végh! A türelem Rósát terem

Tököli Attila sem akart ki-
maradni a gratulálók né-
pes táborából
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Focimeccsen egy férfi mind 
a két csapatot szidja. Kérdi tőle a 
szomszédja:– Tulajdonképpen maga kinek 

szurkol?
– A bírónak, hogy meg ne ver-

jék. Ő a bátyám!

Serfőző Zsoltot 2010. 
július elsején nevezték 
ki a Csongrád Megyei 
Labdarúgó-szövetség 
Játékvezetői Bizottsága 
elnökének. 

„Egy egységes játékvezetői 
kar kialakítása volt az elsőd-
leges cél a kinevezésemkor. 
Úgy érzem, az előző viharos 
időszakhoz képet e téren előre-
léptünk. Elindultunk egy úton, 

azonban ez az út 
hosszú. Nem le-
het ebben a hely-
zetben azonal ha-
talmas eredményt 
elérni, hiszen egy 
válogatott labda-
rúgót sem lehet 

két-három év alatt kinevelni. 
Mi kis, apró lépésekkel haladva 
szeretnénk az előttünk álló fel-
adatokat megoldani. 

Biztos vagyok benne, hogy 

hibákat fogunk elkövetni – hi-
szen a világbajnokságokon is 
bakiznak a játékvezetők –, de 
igyekszünk ezeket a hibákat 
a minimálisra csökkentve a 
Csongrád megyei labdarúgást 
szolgálni. 

Az utóbbi időszak mérkő-
zésszámához viszonyítva a já-
tékvezetői létszám nem mindig 
elégséges, ezért mindenképpen 
gondoskodnunk kell a megfele-
lő utánpótlásról.”

Serfőző-lépések a csongrádi úton

Serfőző 
Zsolt

Tizennegyedik alkalom-
mal rendezték meg a 
labdarúgó-játékvezetők 
kispályás tornáját a pápai 
sportcsarnokban. 

A veszprémiek veretlenül dia-
dalmaskodtak, Tapolca, Pápa és 
Ajka volt a további sorrend.

Szép hagyomány, hogy a 
szervezők a legjobbakat külön is 
díjazzák. Ezúttal is így történt, a 
torna legjobb kapusának Kun Gá-

bort (Pápa), játékosának Bognár 
Tamást (Tapolca) választották. A 
gólkirályi címet a veszprémi Gö-
rög Imre szerezte meg.

Pápán ő „vadászik” a játékvezetőkre
Aki volt már Pápán, jól 
tudja, hogy amint belép a 
játéktérre, minden mozdu-
latát meg kell fontolnia, 
hiszen a „fotós szeme” 
mindent lát. Stemmer 
István 34 éve hódol eme 
szenvedélyének. 

– Pápai születésű vagyok, ott 
nőttem  fel, és még nem voltam 
16 éves, amikor 1965. április 5-én 
kezembe vehettem a játékveze-
tői igazolványomat. Az elkövet-
kezendő két évben 108 küldést 
kaptam, hiszen akkor még a kü-
lönböző üzemi bajnokságok mér-

kőzésein is hivatalos játékvezetők 
fújtak. A foci után „átnyergeltem” 
az atlétikára, és a sporttal máig is 
élő a kapcsolatom. A Pápai Sport-
egyesületnek és a Veszprém me-
gyei Atlétikai Szövetségnek egy-
aránt az elnöke vagyok. Emellett 
a fiam „jóvoltából” nagyon sok 
Lombard-mérkőzésen voltam, 
vagyok, és bizonyára leszek is, 
ha nem ütközik az atlétikával. Ő 
ugyanis nagy szurkolója csapat-
nak, míg én más szemmel nézem 
a mérkőzéseket. A fényképezéssel 
1976 óta foglalkozok, fő témám a 
sport. Úgy gondoltam, amikor 
elkezdtem a játékvezetők fény-

képezését, hogy róluk viszonylag 
kevés szó esik, talán néha ez a jó. 
Azt is gondoltam, hogy bizonyára 
idősebb korukban jó lesz megnéz-
ni a róluk készült k é -
peket, és talán 
még kellemes 
emlékeket is 
ébreszt ben-
nük. 

Vigadó veretlen veszprémiek

Görögék az élre görögtek
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– Először március vége felé 
éreztem fájdalmat egy edzés után 
a combizmomban – tekintett visz-
sza Király Gergő, NB II-es já-
tékvezető. – A pihenés után úgy 
éreztem, hogy jó lesz a lábam, 
jelentkeztem, aztán le is vezettem 
áprilisban a Mezőkövesd–Cegléd 
meccset. Sajnos, a mérkőzés utáni 
napon alig bírtam menni, mert fájt 
a lábam. Ezután három hét pihe-
nés következett, és akkor is úgy 
éreztem, hogy rendben vagyok. 
Elmentem Felcsútra, a Videoton 
II–Kozármisleny meccset vezet-

ni, de utána a napok megint csak 
a szenvedésről szóltak. Nem ma-
radt más, július 7-én befeküdtem 
a kórházba. Szeptember elsején 

kezdtem el a tréningeket, a lábam 
javul, azonban még nem az iga-
zi, és még erőnléti próblémák is 
vannak. Szerintem három hónap 
kihagyás és a műtét után ez ter-
mészetes.

Nehezen éltem, élem meg a 
helyzetet, mert aki egész életében 
focizott és mozgott, annak nagyon 
kellemetlen három hónapig sem-
mit sem csinálni. A műtét utáni 
napok nem voltak túl jók, de az a 
lényeg, hogy újra tudok edzeni. A 
diagnózis egyébként combizom-
gyulladás volt (ágyéksérülés).

Kényszerpihenőre ítélve...

Május elseje nekem 
nem az ünnepről marad 
emlékezetes – révedt a 
múltba Sulyok Gergely, 
az NB I-es játékvezető 
keret tagja. 

– Aznap a Gyirmót-Ajka 
mérkőzést vezettem, és a máso-
dik félidő közepén valószínűleg 
egy rossz mozdulat következ-
tében az egyik porckorongom 
elmozdult, és elnyomott egy 
ideggyököt. 

A fájdalmat nem csak a há-
tamban éreztem, hanem ez az 
egész bal lábamra zsibbasztóan 
hatott. A meccset még levezet-
tem, az ellenőr az értékelésnél 
megjegyezte, hogy a végén hi-
ányoztak a sprintek…

Másnap kórházba kerültem, 
ahol három hétig konzervatív ke-
zelésben részesítettek: infúzió, 
gyógytorna, masszázs. Speciális 
hátizomerősítő gépeken és egyéb 
más eszközökön végeztem a re-
habilitációt. Ezúton is köszönöm 

B e n k o v i c s 
Editnek és az 
egész gyógy-
tornász csa-
patnak, hogy 
segítették a 
mihamarabbi 
visszatérése-
met.

Bő hat hónappal később, no-
vember 11-én sikerült a tesztet 
megfutnom, és a Haladás–Szol-
nok bajnokin sikerült visszatér-
nem az NB I-be.

Ideggyököt nyomott az elmozdult porckorong

Rendszeresen begyulladt a királyi combizom

Sulyok  
Gergely

Visszavágyik a pályára

Erős Gábor barátja állandó-
sult jelzőjeként is funkcionált 
hosszú-hosszú éveken át (Kassai, 
Erős...), azonban hónapok óta hi-
ába keressük a küldésekben. Mi 
lett vele?

– A világbajnokság után kicsit 
fájt a hasam. Mivel fejben és fi-
zikálisan is rendben voltam, a ru-
tinvizsgálatok közben orvosi en-
gedéllyel jártam a mérkőzésekre. 
Voltam a Valencia–Manchester 
United BL-csoportmeccsen, az 
NB I-ben pedig a Vasas–Fe-

r e n c v á r o s 
bajnokin jár-
tam utoljára. 
Az orvossal 
konzultálva 
abban marad-
tunk, hogy el-
kerülhetetlen 
az operáció. 
Október ele-
jén laparatoszkópos eljárással 
megműtöttek, majd az előíráso-
kat szigorúan betartva teltek a 
napjaim. November közepe óta 

újra edzek, a januári edzőtábor-
ban már teljes értékű munkát 
tudok végezni. Természetesen 
kicsit szomorú voltam a meccs-
nélküliség idején, de úgy fogtam 
fel, hogy ez egy teljesen más 
mérkőzés, amiből végül győz-
tesen jöttem ki. Viktor minden 
nap meglátogatott a kórházban, 
tartotta bennem az erőt. Átérez-
tem a műtét fontosságát. Most 
már előre tekintek, várom az új 
kihívásokat – mondta végezetül 
a FIFA-asszisztens.

Erős Gábor: Ez egy merőben más mérkőzés volt

Erős Gábor
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Ortó Gyula nem várta 
meg, hogy betöltse a 45. 
életévét, az őszi szezon 
kellős közepén vonult 
vissza az aktív asszisz-
tensi munkától. 

Jeles alkalmat választott a bú-
csúra: amikor a borsodi zászlóvívő 
Fábián Mihály a 100. NB I-es 
meccsét vezette, ezt egybekötötte 
a saját elhatározásának beteljesí-
tésével – neki pedig az volt a 160. 
élvonalbeli lengetése. 

Az MTK-pályán illusztris el-
lenőrök és játékvezetők sora fog-
lalt helyet. Magyarán korántsem 
egy spontán ünnepről volt szó, 
hanem egy előre megfontolt szán-
dékú össznépi gratulációról. Amit 
aztán egy kedélyes kikapcsolódás 
követett a dubicsányi kastélyban, 
Gyula második otthonában.

– Egyéves házas voltam, ami-
kor a barátommal brahiból elvé-
geztük a játékvezetői tanfolya-
mot. Huszonhat évesen a megyei 
első osztályú szintre taksáltam 
magam, aztán szép lassan vettem 
az akadályokat, mígnem négy 
esztendő múltán már oddaértem, 
amit előre elterveztem. Ráadásul 
az NB III-ban is bemutatkozhat-
tam: a Selyp–Jászberény talál-
kozót játékvezetőként több nem 
követte, ugyanis onnantól már 

csakis az asszisztensi 
pályára összpontosí-

tottam. Mire bejutot-

tam az országos keretbe, a Bognár 
István, Kurmai Zoltán kettős ab-
bahagyta, a későbbiekben zöm-
mel Bukovics Józseffel, Drucskó 
Jánossal, majd Fábián Mihállyal 
küldtek Borsodból. Tizenkét esz-
tendőt húztam le, ezalatt négy 
elnök irányította a játékvezetői 
bizottságot. Ötször volt külföldi 
küldésem, idén pedig a Ligakupa-
döntőben működhettem Berger 
Józseffel és L. Tóth Lajossal. 
Rengeteg barátot és ismerőst sze-
reztem az eltelt évtizedekben.

A futsal számomra egy ma is 
élő szerelem, csak ott már máso-
dik esztendeje ellenőrként járok a 
mérkőzésekre. Eleinte még 4+1-
es terembajnokságnak hívták, és 
időmérő sem volt. Főleg az Al-
kaloida-kupára jártunk Szabolcs-
Szatmár-Beregbe Drucskóval 
párban. Vezettem a magyar válo-
gatottnak nemzetközi mérkőzést, 
de számtalan emlékezetes ütkö-
zetet fel lehetne sorolni. Kívülről 
nézve egészen más, majdan – 

amennyiben számítanak rám – a 
nagypályán is szeretnék országos 
ellenőr lenni. Mindenesetre ta-
vasztól a szolgálati rendet betart-
va elkezdem a megyénél...

A Borsod Volán üdülőjét ve-
zetem Dubicsányban, bizonyára 
sokan emlékeznek a báli tom-
bola felajánlásokra. Manapság 
a közlekedési vállalat old boys 
csapatában játszom a miskolci 
városi bajnokságban. Többet hó-
dolhatok a szenvedélyeimnek, el-
sősorban a síelésnek. Kedvencem 
a chopper, emellett borgyűjtő va-
gyok. Noha elértem a bűvös kor-
határt, annyi teendőm van, mint 
ősszel a kosnak... 

Egy skót kisváros csapata fel-
oszlik.

– Miért oszlott fel? – kérdezik 
az ott lakókat.– Mert ellopták a labdát...!

Brahiból lett játékvezető a dubicsányi celeb

A Kecskeméten rendezett Debrecen–Paks Liga-
kupa-döntőt tényleg a fair play jellemezte

Dubicsányban rendezték meg a mérkőzés harmadik félidejét

Borsodi bírók az 
MTK öltözőjében



VI. ORSZÁGOS SÍPMESTER FESZTIVÁL 
 

 

BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Résztvevők 

C csoport: Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád 

D csoport: Szabolcs-Szatmár-Bereg, BLSZ, Győr-Moson-Sopron, Baranya,  
Jász-Nagykun-Szolnok  

Csoport Kezdés Párosítás 

D 8:00 Szabolcs-Szatmár-Bereg - BLSZ 

C 8:25 Nógrád - Borsod-Abaúj-Zemplén 

D 8:50 Győr-Moson-Sopron - Baranya 

C 9:15 Tolna - Bács-Kiskun 

D 9:40 Szabolcs-Szatmár-Bereg - Győr-Moson-Sopron 

C 10:05 Nógrád - Tolna 

D 10:30 Baranya - Jász-Nagykun-Szolnok 

C 10:55 Bács-Kiskun - Csongrád 

D 11:20 Szabolcs-Szatmár-Bereg - Baranya 

C 11:45 Nógrád - Bács-Kiskun 

D 12:10 BLSZ - Jász-Nagykun-Szolnok 

C 12:35 Borsod-Abaúj-Zemplén - Csongrád 

D 13:00 Szabolcs-Szatmár-Bereg - Jász-Nagykun-Szolnok 

C 13:25 Nógrád - Csongrád 

D 13:50 BLSZ - Győr-Moson-Sopron 

C 14:15 Borsod-Abaúj-Zemplén - Tolna 

D 14:40 Győr-Moson-Sopron - Jász-Nagykun-Szolnok 

C 15:05 Tolna - Csongrád 

D 15:30 BLSZ - Baranya 

C 15:55 Borsod-Abaúj-Zemplén - Bács-Kiskun 

 

VI. ORSZÁGOS SÍPMESTER FESZTIVÁL 
 

 

BENCS LÁSZLÓ SZAKISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Résztvevők 

A csoport: Heves, Pest, Fejér, Zala, Somogy 

B csoport: Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém, Hajdú-Bihar, Békés 

  

Csoport Kezdés Párosítás 

B 8:00 Vas - Komárom-Esztergom 

A 8:25 Heves - Pest 

B 8:50 Veszprém - Hajdú-Bihar 

A 9:15 Fejér - Zala 

B 9:40 Vas - Veszprém 

A 10:05 Heves - Fejér 

B 10:30 Hajdú-Bihar - Békés 

A 10:55 Zala - Somogy 

B 11:20 Vas - Hajdú-Bihar 

A 11:45 Heves - Zala 

B 12:10 Komárom-Esztergom - Békés 

A 12:35 Pest - Somogy 

B 13:00 Vas - Békés 

A 13:25 Heves - Somogy 

B 13:50 Komárom-Esztergom - Veszprém 

A 14:15 Pest - Fejér 

B 14:40 Veszprém - Békés 

A 15:05 Fejér - Somogy 

B 15:30 Komárom-Esztergom - Hajdú-Bihar 

A 15:55 Pest - Zala 

 

VI. Sípmesterek fesztiválja

A LEGJOBB NYOLC KÖZÖTT BENCS ISKOLA / VASÁRNAP

Kezdés Csoport Ford. Mérkőzés

8:20 Felsőház 1 „A” 1. hely „B” 2. hely

8:45 Felsőház 2 „C” 1. hely „D” 2. hely

9:10 Felsőház 3 „D” 1. hely „A” 2. hely

9:35 Felsőház 4 „B” 1. hely „C” 2. hely

10:00 5-8. helyért 5 1. m - 2. m vesztesei

10:25 5-8. helyért 6 3. m - 4. m vesztesei

10:50 Elődöntő 1 7 1. m - 2. m győztesei

11:15 Elődöntő 2 8 3. m - 4. m győztesei

11:40 7. helyért  5. m - 6. m vesztesei

12:05 5. helyért  5. m - 6. m győztesei

12:30 3. helyért  7. m - 8. m vesztesei

12:55 Döntő  7. m - 8. m győztesei

A 9-12. HELYÉRT BEM ISKOLA/VASÁRNAP

Kezdés Csoport Ford. Mérkőzés

8:20 9-12. hely 1 „C” 3.hely „D” 3. hely

8:45 9-12. hely 1 „A” 3. hely „B” 3. hely

10:00 9-12. hely 2 „A” 3. hely „C” 3. hely

10:25 9-12. hely 2 „B” 3. hely „D” 3. hely

12:30 9-12. hely 3 „A” 3. hely „D” 3. hely

12:55 9-12. hely 3 „B” 3. hely „C” 3. hely

A 13-16. HELYÉRT BEM ISKOLA / VASÁRNAP

Kezdés Csoport Ford. Mérkőzés

7:30 13-16. hely 1 „A” 4.hely „B” 4. hely

7:55 13-16. hely 1 „C” 4. hely „D” 4. hely

9:10 13-16. hely 2 „A” 4. hely „C” 4. hely

9:35 13-16. hely 2 „B” 4. hely „D” 4. hely

11:40 13-16. hely 3 „A” 4. hely „D” 4. hely

12:05 13-16. hely 3 „B” 4. hely „C” 4. hely

A 17-20. HELYÉRT BENCS ISKOLA / VASÁRNAP

Kezdés Csoport Ford. Mérkőzés

7:30 17-20. hely 1 „A” 5 hely „B” 5. hely

7:55 17-20. hely 1 „C” 5. hely „D” 5. hely

A 17-20. HELYÉRT BEM ISKOLA / VASÁRNAP

10:50 17-20. hely 2 „A” 5. hely „C” 5. hely

11:15 17-20. hely 2 „B” 5. hely „D” 5. hely

13:20 17-20. hely 3 „A” 5. hely „D” 5. hely

13:45 17-20. hely 3 „B” 5. hely „C” 5. hely

Nyíregyháza, 2010. december 11–12.
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Szilasi Szabolcs annak 
rendje és módja szerint 
megünnepelte a 36. 
születésnapját, aztán 
néhány nappal később a 
füléhez kapott. Olyan te-
lefonhívás futott be, ami 
után felmerült a kétely: 
jól hall-e? 

Amikor felocsúdott a kábulatból 
a nagyváradi születésű, a Veszprém 
megyei Tótvázsonyban élő élvo-
nalbeli játékvezető, tudatosult ben-
ne: tartalék-játékvezető lehet az Al 
Ittihad–Al Shabab bajnokin Szaúd-
Arábiában. Eddig is jártak oda ma-
gyarok, de csakis trióban, ezúttal 
viszont bővebb keretet igényeltek. 
A pénzügyőr százados a felkérésre 
nem szabadkozott, boldogan csatla-
kozott a Vad II Istvánból, Lémon 
Oszkárból és Viszokai Lászlóból 
álló csapathoz.

– A ferihegyi indulás után 
Isztambulban 3 órás várakozást 
követően próbáltunk volna fel-
szállni a Jeddah felé tartó gépre, 
de a beszállás előtt adódott egy 
kis technikai probléma. Ugyanis 
a felszálláshoz szükséges vízu-
munkról a török reptéren nem volt 
tudomásuk. Néhány perces tele-
fonálgatást követően a kinyom-

tatott okmányt bemutatva 
végül felszállhattunk a 

gépre. A pár órás re-
pülést követően haj-
nali 1 óra környékén 

érkeztünk meg 
Jeddah-ba. Ott 
a Szaúdi Lab-
darúgó Szövet-
ségtől egy úr 
várt bennünket, 
aki elkérte az 
útleveleinket, 
és másfél órás 
várakozás után 
indulhattunk a szállodába. Ez a 
másfél óra az ottani vámos kol-
légáknak köszönhető, ugyanis 
ennyi idő telt el, amíg vissza-
kaptuk az útlevele-
inket. A szállodába 
érve megkaptuk a 
szobákat, ahol lepi-
hentünk. A másnap 
(azaz amikor feléb-
redtünk) pihenéssel 
és városnézéssel 
telt. A meccsnap 
délelőttjébe belefért 
egy rövid kártya-
parti, ebéd, aztán 
némi pihenést kö-
vetően elindultunk 
a stadionba. Ott egy 
helyi játékvezető 
volt segítségünkre a 
jegyzőkönyv kitöl-
tése és a mérkőzés 
előtti teendők során. A találkozót 
közel 10 ezer néző előtt kezdő-
dött helyi idő szerint 19.40-kor 
Vad István sípszavára, miköz-
ben 29 fokot mutatott a hőmérő. 
Nem fáztunk november elején... 
Talán a nagy meleg nyomta rá a 

bélyegét az első félidőre,  mert a 
csapatok „csak ismerkedtek egy-
mással”: ment a színészkedés, 
de a játékvezető kollégákat nem 

tudták átverni. 
Vad II. mindig a 
nyakukon volt, és 
látták, hogy itt ma 
nem nagyon lehet 
színészkedni! 

A második fél-
idő már kifejezet-
ten jó iramú, izgal-
mas játékot hozott, 
és 2–2-es döntet-
lennel ért véget a 
találkozó. Nekem, 
mint az arab világ-
ban először járó 
já tékveze tőnek , 
furcsa volt, hogy 
amikor bementünk 
az öltözőbe, ott 

már tévén nézhettük a mérkőzés 
elemzését. A jegyzőkönyv kitöl-
tését követően egy ünnepélyes 
vacsorára voltunk hivatalosak, 
ahol a helyi szokásoknak megfe-
lelően étkeztünk (bárányhús, rizs, 
stb.). Utána visszamentünk a szál-
lodába, összepakoltunk, és 2 órás 
pihenést követően indultunk a rep-
térre, hogy Isztambulon keresztül 
problémamentesen Budapestre 
érkezzünk. 

Az utazás során nagyon sok 
pozitív élményben volt részem, és 
ami még fontosabb: a mérkőzés is 
jól sikerült! 

Birkatürelemmel a birkasült 
felett

Csendélet az Al Ittihad–Al Shabab helyi derbi előtt

Barátságosan fogadták 
őket Jeddah-ban

szilasi szabolcs
Játékvezetői vizsga: • 
1999
Országos keret tagja: • 
2004-től
Első NB II-es mérkőzés: • 
Celdömölk–Pénzügyőr 
(2004. 03. 27.)
2006-tól NB I-es • 
kerettag
Első NB I-es mérkőzés: • 
Tatabánya–Pécs (2006. 
04. 29.)
Első külföldi út tartalék-• 
játékvezetőként: Zulte 
Waregem–Sparta Praha 
UEFA kupa-csoportmér-
kőzés (2006. 11. 02.)

Az első magyar tartalék-játékvezető 
szaúd-Arábiában
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Az élvonalbeli játékve-
zetőknél jegyzik a jeles 
jubileumokat, az alsóbb 
osztályokban ennek vi-
szont nincs különösebb 
publicitása. 

Ezért is volt különleges dá-
tum szeptember 26-a a játékve-
zető és a Pest megyei JB életé-
ben: Solymosi András a 200. 
NB III-as mérkőzését vezette. A 
Törökbálint–Százhalombatta ta-
lálkozón úgy lett 4–4 a végered-
mény, hogy a szünetben még 
3-0 volt az állás, majd a vendé-
gek emberhátrányból egyenlítve 
szerezték meg az egy pontot. 
Asszisztensként Farkas Balázs 
és Márton Zsolt segítették a 
munkáját. Mindkét asszisztens-
sel gyakran küldik élvonalbeli 
futsal mérkőzésekre is. Balázs 
az ő biztatására tette le a vok-
sát a teremfoci mellett, Zsolttal 
pedig az NB III-as meccseinek 
legalább a felét töltötték együtt, 
„csizmatársakként” húztak le 
két utánpótlásszezont is.

Úgy érkezett el a kétszázas 
limithez, hogy mindössze 34 
esztendős, tehát bőven szaporít-
hatja még a mérkőzések számát. 
Tizennégy éve tapossa a játékve-
zetők rögös útját a PMLSZ-ben, 
a harmadosztályban 1998 óta 
működik. 

– Az az év számomra azért is 
emlékezetes, mert nem pusztán az 
NB III-as karrierem kezdődött el, 
hanem párhuzamosan a futsal NB 
I-en is elkezdtem bíráskodni. Na-
gyon szeretem a kispályát, ahol 
gyorsabban kell dönteni, jobban 
kell olvasni a játékot, rendkívüli 
jelentősége van a konfliktuske-
zelésnek és a játékosokkal való 
kommunikációnak.

Két szezonon keresztül után-
pótlás-kerettag volt, ám hiába 
igyekezett, és tett meg mindent 
lehetőségeihez mérten 2004-ben, 
nem született számára pozitív 
döntés. Felmerült benne, hogy 
véget vet a nagypályás játékve-
zetésnek, de a barátok meggyőz-
ték, így azóta is két végén égeti a 

gyertyát. Pontosabban erről jóval 
többről van szó. A sorrendet ek-
képpen határozta meg: család, 
futsal, nagypálya.

solymosi: család, futsal, nagypálya

Török Károly mindkettejükre bízvást támasz-
kodhatott a magyarországi futsal Eb-n

A magyar–görög mérkőzésen Perepatics Lillával, 
Farkas Balázzsal és Márton Zsolttal

Solymosi András biztatására 
lett futsaljátékvezető Farkas 
Balázs

Akkurátus játékvezető a reklamáló 

játékosnak:
– Spori! A következőket tudom elmon-

dani az Ön felvetésére:

– Árva gyerek vagyok, édesanyámat 

nem ismertem.

– Csak a nőket szeretem.

– Most cseréltem két és felesre a kon-

taktlencsémet.

– Maga pedig ki van állítva!

(Zvolenszky László gyűjteményéből)



síp és zászló

18

síp és zászló

Hamar Lászlónak meg-
adatott, hogy Európa-
bajnoki elődöntőben 
és Bajnokok Ligája 
fináléban lengethessen. 
Az országos ellenőri 
keret karizmatikus tagja 
elárulta, hogy a kezdet 
nem volt éppen zökkenő-
mentes...

– Már gyermekkoromban is a 
labdarúgás közelében éltem, so-
kat jártam mérkőzésekre. Egye-
temistaként pedig fociztam is. 
Aztán később úgy gondoltam, 
ideje megismerni a szabályokat 
is, ezért 1979-ben elvégeztem 
Veszprémben egy játékvezetői 
tanfolyamot. Azonban eszem 
ágában nem volt meccset vezet-
ni. Amikor életem első küldését 
megkaptam, a futballcipőmön 
kívül semmim sem volt. Az 
egyik, akkor már jó nevű kézi-
labda játékvezető adta kölcsön 
a mezét, a sárga és piros lapokat 
pedig magam gyártottam. Aztán 
megtetszett a légkör, és ott ra-
gadtam.

Először a körzeti bajnokság-
ban vezettem mérkőzéseket, 
majd a megyei első osztályban, 
aztán az akkori területi bajnok-
ságban (a mai NB III-ban). Ez-
után lettem az utánpótlás keret 
tagja, majd az NB II-ben működ-
tem, és másfél év után vezettem 
a Haladás-Debrecent 1984-ben 
az NB I-ben.

Amikor visszaminősítettek, 
tragédiaként éltem meg. Abba is 
akartam hagyni a játékvezetést. 
A családom – főként édesapám 
– és barátaim biztatattak, hogy 
igenis fel lehet innen állni, és 
nem szabad feladni. A négy NB 
II-es év alatt voltam a játékveze-

tők között első, harmadik, 
ötödik, de végül mégis 

csak visszakerültem 
az NB I-es keretbe 
1992-ben.

Az olaszor-
szági vb után 
a FIFA úgy 
döntött, hogy 
kettéválasztja 
az asszisztensi 
és a játékve-
zetői feladato-
kat. Az 1991-
es év végén 
felállította a 
n e m z e t k ö z i 
partbírói ke-
retet. Választ-
hattam, hogy leszek itthon egy 
középszerű NB I-es játékvezető, 
vagy nemzetközi szinten asz-
szisztens. Az utóbbi mellett dön-
töttem.

Sok mérkőzésen vettem részt, 
amelyek közül talán az 1996-os 
angol–német Eb-elődöntőre, il-
letve az 1997-es Bajnokok Ligá-
ja-döntőre (Dortmund–Juventus) 

vagyok a legbüszkébb. Mindket-
tő óriási élmény volt számomra.

Az ellenőri élet egy teljesen 
más jellegű feladat. Akkor kez-
dődik, amikor az aktív játékve-
zetés véget ér. Remélem, hogy 
akár a nemzetközi szinten akár 
az itthon megszerzett tapasztala-
taimmal segíteni tudom a jelen-
legi kerettagokat. 

A kölcsönkért meztől a BL-döntőig

asdf

Divinyi Béla emblematikus 
személyisége a hajdú-bihari 
játékvezetésnek. A megyei JB 
elnöki posztját 1985 januárja 
óta tölti be az egykori FIFA-
játékvezető.

– Tizennyolc 
éves koromig 
szülőhelyemen, 
Nyírbátorban 
éltem, ahol 16 
évesen bemu-
t a tkozha t t am 
a helyi felnőtt 
futballcsapat-
ban. Az NB III-ban is játszot-
tam, majd 1961-ben leigazolt 
az Újpesti Dózsa. Mivel nem 
találtam meg a számításomat, a 
következő évben visszatértem, 
utána szerződtetett a nyíregy-
házi Spartacus. Szép éveket 
töltöttem 1970 januárjáig. 
Mivel 186 centis magas és 73 

kilós voltam, Kolbásznak be-
céztek, a közeli ismerőseim és 
a sportbarátaim a mai napig is 
így szólítanak.

Aztán a hatvanas-hetvenes 
évek fordulóján előnyös le-
hetőséget kaptam a debreceni 
MGM Vasastól, ahol négy 
évet töltöttem el. A játékveze-
tői vizsgát 1974-ben tettem le, 
három esztendő múltán lettem 
tagja az országos keretnek. 
Életem első NB I-es meccsét 
1980. november 22-én vezet-
tem (Békéscsaba–Zalaeger-
szeg). Ugyanott búcsúztam az 
élvonaltól 1987. június 13-án, 
akkor a Haladás volt a vendég, 
és szintén a viharsarkiak nyer-
tek 1–0-ra. A két dátum között 
71 mérkőzést vezettem a leg-
magasabb osztályban, 1983-tól 
három éven át FIFA-kerettag 
voltam.

Kolbászból fonta a pályafutását

Hamar László Szpisják 
Zsoltot is jó alanynak tartja

Divinyi 
Béla
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Trinidad és Tobago. Hu-
szonegy kisebb szigeten 
elterülő ország Venezu-
ela partjaitól tizenegy 
kilométerre. Keveseknek 
adatik meg oda eljutni, 
két honfitársunknak 
sikerült. Gaál Gyöngyit és 
Makkosné Petz Brigittát 
a FIFA kínálta meg a női 
U17-es világbajnoksággal.   

– Már az utazás során bonyo-
dalmak adódtak, hiszen lekéstük 
a miami csatlakozást. Hat órás 
frankfurti várakozás után végül 
New Yorkon keresztül jutottunk 
el Port of Spainbe a harminc 
órás utat követően, ahol miután 
reggel volt, egyből mehettünk 
edzésre a 35 fokban – említette 
Gaál Gyöngyi.

– Minden nap edzettünk más-
fél órát, kivéve azokat a napo-
kat, amikor meccsünk volt. Az 
első héten nem volt ritka a 40 
fokos hőség, de a szervezetet 
inkább a 90-95 százalékos pára-
tartalom viselte meg – mesélte 
Makkosné Petz Brigitta. 

Az első napok az átállással 
teltek, hozzá kellett szokniuk az 
időjárási körülményekhez. 

– A fizikai teszt is nehezített 
körülmények között zajlott:  na-
gyon magas páratartalommal, az 
eső és a tűző napsütés váltakozá-
sával. Sajnos, hatan ki is estek, 
így még hívtak két asszisztenst 
Mexikóból, azokat pedig haza-
küldték, akiknek nem sikerült 
– vette át a szót Gyöngyi. – Az 
első feladatunk a Trinidad–Chi-
le nyitómérkőzés volt, majd egy 
érdekes csoportmeccset vezet-
tünk (Brazília–Kanada), hiszen 
itt dőlt el a továbbjutás.

Az a megtiszteltetés ért, 
hogy vezethettem a Korea–

Japán elődöntőt, bár itt 
már két olasz asszisz-
tenssel működtem, de 
azt gondolom, hogy 
Briginek is sikerült 
nagyon jó formában 

bemutatkozni egy 
újabb FIFA tor-
nán a 2005. 
évi Algarve 
Kupa után. Re-
méljük, hogy 
egyszer ma-
gyar női triót 
is meghívnak 
egy nagyobb 
eseményre. 

– Csodála-
tos élményben 
volt részem, 
és köszönet-
tel tartozom 
a Játékvezető 
Bizottságnak, 
hogy idehaza 
a megfele-
lő számú és 
s z í n v o n a l ú 
küldésekkel 
segítették a 
felkészülése-
met – jegyezte 
meg végezetül 
Brigi.

Páratlan páros a párás paradicsomban

– Bár csak U 17-es torna 
volt, teljesen profin kezeltek 
minket – kitűnő szervezés 
mellett. A tervezett hajóki-
rándulást ugyan az eső el-
mosta, de az utolsó edzésünk 
egy nagyon szép pálmafás 
tengerparton volt. A 2008-as 
chilei túrából tanulva – ahol 
sikerült egy vírusos fertőzést 
összeszednem – most ké-
szültünk egy kis haza szat-
mári szilvával. Azonban sze-
rencsére tovább maradtunk, 
mint az üveg tartott, így a 
torna végén áttértünk 
a trinidadi rumra, 
mint fertőtlenítő-
szerre.

szatmári szilva, 
trinidadi rum

A szlovák asszisztens és a görög tartalék-játék-
vezető társaságában

A főhadiszállás előtt
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Toborzási és vizsgázási adatok megyékre lebontva, 2006-2010
  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010
Megye  Toborzás  Vizsga  Toborzás  Vizsga  Toborzás  Vizsga  Toborzás  Vizsga
Bács-Kiskun  49  40  51  47  52  46  56  54
Baranya  40  23  37  37  24  24  34  34
Borsod-Abaúj-Zemplén  34  25  50  46  43  33  78  72
Békés  49  47  49  39  41  40  24  23
Budapest  93  93  112  96  129  102  97  91
Csongrád  21  20  26  11  27  18  33  33
Fejér  28  26  28  24  55  48  29  28
Győr-Moson-Sopron  27  15  41  41  49  43  79  77
Hajdú-Bihar  45  42  44  40  24  24  24  24
Heves  18  11  25  22  22  20  12  9
Jász-Nagykun-Szolnok  14  14  25  24  48  47  28  25
Komárom-Esztergom  23  16  33  32  19  19  24  24
Nógrád  26  21  19  18  25  19  21  21
Pest  77  75  36  36  64  54  101  80
Somogy  20  18  20  20  13  9  15  15
Szabolcs-Szatmár-Bereg  24  23  31  31  47  47  28  21
Tolna  29  28  15  15  15  15  14  12
Vas  41  41  19  19  34  31  19  19
Veszprém  21  16  32  32  45  42  35  34
Zala  38  38  45  45  29  28  37  36

Tompos Zoltán harma-
dik esztendeje felel a 
játékvezetői toborzá-
sért országos szinten.

– A fejlődés töretlen, ezt a 
számok egyértelműen bizo-
nyítják. Kimutatott tény, hogy 
a leghatékonyabb módszer az, 
amikor a működő játékvezető a 
rokonait, a barátait, az ismerő-
seit tájékoztatja a lehetőségek-
ről, mesél nekik az elsőre nem 
túl szimpatikusnak tűnő pálya 
szépségeiről. Hatásosak a kü-
lönböző honlapokon megjelenő 
hirdetések, a napilapokban ol-
vasható agitáló cikkek, a szóró-
lapok, a plakátok, az MLSZ fel-
hívásai és a Nemzeti Sport által 
közzétett reklámok. Ezúttal már 
minden megyében december-
ben elkezdődnek az alapfokú 
játékvezetői tanfolyamok.

Országos szinten 
töretlen a fejlődés

LABDARÚGÓ JÁTÉKVEZETŐI TANFOLYAM INDULItt a (karrier)lehetőség – Légy Te is játékvezető!Az UEFA és az MLSZ támogatásával decemberben kezdődnek  a 2010/2011-es alapfokú játékvezetői tanfolyamok. Várjuk 14 év feletti hölgyek és urak jelentkezését. A sikeresen vizsgázók már 2011. márciu-sától mérkőzéseket vezethetnek. A legalább alapfokú angol nyelvismeret-tel rendelkezők a későbbiekben külföldön is működhetnek.  Megyénkénti jelentkezés és további információk:
Budapest (06-1) 318-1338, (06-70) 934-9070 Heves (06-20) 559-7960
Baranya (06-30) 267-7639, (06-20) 934-7515 Békés (06-66) 540-870, (06-30) 349-8165Borsod-Abaúj-Zemplén (06-70) 371 6754 Fejér (06-20) 661-3995
Győr-Moson-Sopron (06-70) 778-2626,  (06-30) 268-2950

Csongrád (06-62) 426-940,  
(06-30) 205-7539

Hajdú-Bihar (06-70) 702-1111,  
(06-70) 702-1117, (06-70) 702-1100

Somogy (06-20) 669-1639,  
(06-20) 669-1653

Veszprém (06-20) 367-5990,  
(06-70) 376-2073  

Pest (06-70) 320-4841, (06-70) 320-4825, (06-70) 931-8611
Komárom-Esztergom (06-70) 778-2854,  (06-70) 778-2871, (06-70) 331-5557,  (06-70) 364 6550

Tolna (06-20) 916 0678, (06-20) 350-8590, (06-20) 378-7586, (06-30) 267-0376, (06-74) 412-857 (8-16 h között)Szabolcs-Szatmár-Bereg (06-20) 360-8621, (06-20) 986-0770
Nógrád (06-70) 953-6192 (Salgótarján),  (06-70) 708-4568 (Balassagyarmat)Jász-Nagykun-Szolnok (06-30) 772-0492, (06-70) 774-5195
Zala (06-92) 510-359, (06-92) 348-206, (06-70) 375-7301, (06-70) 778-2949Bács-Kiskun (06-70) 935-8214 (Kecskemét), (06-70) 935-8191(Baja),  (06-70) 935-8216 (Kecel) (06-70) 935-8205 (Kalocsa) (06-70) 935-8231 (Kkfélegyháza),  (06-70) 935-8113 (Kkhalas)

Vas (06-30) 979-5684, (06-30) 897-7882, (06-20) 661-3808, (06-20) 661-3781
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