
Első alkalommal jelenik meg a BLSZ Almanach
2013, azzal a szándékkal, hogy összefoglaljuk Bu-
dapest labdarúgásának elmúlt évi történéseit. A 20
területi igazgatóság közül a főváros speciális hely-
zetben van, hiszen számos csapat szerepel a Nem-
zeti bajnokság különböző osztályaiban. Az éves
beszámolónkban természetesen érintjük ezeket a
csapatokat is, de az Almanach elsődleges célja,
hogy a Budapest bajnokság eseményeiről adjon ké-
pet.
A BLSZ a legnagyobb területi szövetség, 1 6 500

labdarúgó lép pályára hetente a felnőttektől az
utánpótlásig, valamint az öregfiúk csoportjaiban és
a nők mezőnyében. A szervezettséget a BLSZ kü-
lönböző bizottsága garantálják, rendezik a bajnok-
ságot, küldik a játékvezetőket, és ha kell, akkor
fegyelmeznek is.
A bajnoki rendszer átszervezésével rangosabb és

színvonalasabb lett 2013 nyarától a BLSZ I. osz-
tály. Hasonló mondható el a II. osztályról is. Az
alacsonyabb osztályokban olyan csapatok küzdenek
hétről hétre a bajnoki pontokért, ahol a játékosok
„dobják össze” a létezéshez szükséges anyagiakat.
Azok a labdarúgók, akik koruk miatt kiszorulnak
csapataikból a BLSZ bajnokságban, és nem kíván-
ják megszakítani a kapcsolatot kedvenc sportáguk-
kal, pályán maradhatnak. Szervezett formában
zajlik a BLSZ-ben az öregfiúk, az old boys és a ve-
terán bajnokság. Örvendetes, hogy növekszik a női
csapatok száma is.
Az utánpótlás korosztály számára megfelelő lehe-
tőséget biztosit a Bozsik-program. Szervezetten
működik, és a 2013-as esztendőben emelkedett a
csapatok létszáma. A TAO keretében igényelhető
pénzek sokat javítanak az utánpótlás csapatok hely-
zetén.
A bajnokság mellett több hagyományos tornát és
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kupát is szervez a BLSZ. 2013-ban folytatódott a
téli felnőtt és utánpótlás, és a női teremtorna. A
BLSZ támogatásával zajlik évek óta a Csillaghegyi
MTE téli nagypályás tornája. 2013 májusában má-
sodik alkalommal került sor a Pünkösdi Gyermek
Futball Fesztiválra, ahol a nyolc korcsoportban 107
csapat fiataljai mérkőztek egymással.
A játékvezetőknél is folyamatosan kell gondos-

kodni az utánpótlásról, ezért 2013-ban is megszer-
vezte a BLSZ a játékvezetői tanfolyamot. A JB
programjában szerepel az aktív játékvezetők to-
vábbképzése, és edzőtáborozása is. Új kezdemé-
nyezés volt a mögöttünk hagyott esztendőben, hogy
leültek egymással a BLSZ I. osztály csapatainak
képviselői, és a JB vezetői, hogy beszéljenek a je-
lentkező problémákról, és arról, miként lehet javí-
tani a felvetett gondokon.
A BLSZ Almanach részletesen foglalkozik a fel-

soroltakkal, és vélhetőn elnyeri tetszését azoknak,
akik forgatják lapjait. Az elmúlt év történéseiről
több helyen is megjelentek tudósítások, ám ebben a
beszámolóban együtt található összefoglalva mind-
az, melyek a 2013-as esztendőben a legfontosabb
események voltak.

BLSZ
ALMANACH

2013

Tisztelt Olvasók!
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Az MLSZ budapesti igazgatóságának
hivatala

Lovász Tamás István:
MLSZ Budapesti Igazgató
Telefon: 06-30-7742-671
Email: lovasztamas@blsz.hu
lovasz.tamas@mlsz.hu

Hajduk Magdolna
Gazdasági ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-667
Email: magdi@blsz.hu
hajduk.magdolna@mlsz.hu

Kapusi Tünde
Adminisztrátor
Telefon:06-30-7742-666
Email: kapusi.tunde@blsz.hu

Besenyei Brigitta
Igazolási, átigazolási csoportvezető
Telefon: 06-30-7742-665
Email: b.brigitta@blsz.hu
besenyei.brigitta@mlsz.hu

Dobó Balázs
Játékvezetői irodavezető
Telefon:06-30-7742-668
Email: jviroda@blsz.hu

Csapkó Zoltán
Ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-564

Az MLSZ Budapesti igazgatóságának
szakbizottságai

Biztonsági, Technikai és Fair Play
Bizottság
Elnök: Karacs Sándor
Tagok: Kazai Károly, Lengyel Nándor

Edző Bizottság
Elnök:Pári Sándor
Tagok: Balogh Béla, Helm Tamás,
Kaszás Pál

Fegyelmi Bizottság
Elnök: Medák Sándor
Tagok: Albert István, Bászler Géza, Dr.
Gubicza Endre, Dr. Mucsányi Márton,
Ember Tibor, Giba László, Kalocsai
József, Kerek Sándorné, Kovács Tibor,
Mészáros Gyula, Palatinusz Jobbágy
András, Sörös János, Szirtes Róbert

Budapesti Labdarúgó Szövetség
Hivatali elérhetőségek

Számlázási név és cím:
MLSZ Budapesti Igazgatósága
1 1 12 Budapest, Kánai út 2/d.
Adószám: 19020848-2-43

Számlaszám: 1 1707024-20480710
Levelezési cím:

MLSZ Budapesti Igazgatósága
1053 Budapest, Curia u. 3 .

Telefon:
(06-1 ) 318-1 338

Fax:
(06-1 ) 266-0235

e-mail:
blsz@blsz.hu

budapest@mlsz.hu
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2013 évi beszámoló kiadványa

Felelős kiadó: Lovász Tamás István
Szerkesztő: Lázár Lajos

Főmunkatárs: Szőnyi Gábor
Fotók: Ádám József, Kovács Gyula,

Pozsgai Miklós, Szécsi József,
Szőnyi Gábor, Thaly Zoltán
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Medák Sándor
Fegyelmi Bizottság Elnök
Telefon 06-30-7742-664
Email: medak.sandor@mlsz.hu

Kiss László
Szakmai igazgató
Telefon: 06-30-7742-517
Email: kissgol82@freemail.hu

Halászi Ferenc
Bozsik Egyesületi koordinátor
Telefon: 06-30-7742-592
Email: ferenc.halaszi@freemail.hu

Bodoki József
Versenybizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-669
Email: bodoki2005@t-online.hu

Esterházy György
Játékvezetõ Bizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-675
Email: esterhazygyorgy@gmail.com

Czakó Tibor
ÖF és OB Bizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-670
Email: czako64@citromail.hu

Pári Sándor
Edzőképzés megyei koordinátor
Telefon: 06-30-5162-947
Email: parisanyi@gmail.com

Antal Péter
Grassroots koordinátor
Telefon: 06-30-5162-231
Email: antalpeter@hdsnet.hu

Igazolási és Átigazolási Bizottság
Elnök: Dr. Téglási András
Tagok: Dr. Princzinger Péter, Simon
Gábor
Titkár: Besenyei Brigitta

Játékvezetõi Bizottság
Elnök: Esterházy György
Tagok: Bajkai János, Cserna László,
Juhos Attila, Szabó János, Kovács
Gábor
Titkár: Dobó Balázs

Sajtó, Marketing és Jogi Bizottság
Elnök: Dr. Matula Ferenc
Tagok: Dr. Nyakas Levente, Dr. Schadl
György

Utánpótlás Bizottság
Elnök: Halászi Ferenc
Tagok: Bajzik József, Csernik Kornél,
Fazekas Attila, Spekner Szilárd

Verseny Bizottság
Elnök: Bodoki József
Tagok:Budai Miklós, Dévényi Dusán,
Hajdú Imre, László Zoltán, Mészáros
László, Pintér János

Öregfiúk és Old Boys Bizottság
Elnök: Czakó Tibor
Tagok: Sörös Attila, Géró Róbert, Fitz
János, Suscsák János

Öregfiúk, Old Boys és Veterán
Fegyelmi Bizottság Tanácsa
Tagok: Kovács Tibor, Albert István,
Mészáros Gyula

Az MLSZ Budapesti igazgatóságának
társadalmi elnöksége

Elnök: Dr. Török Gábor
Elnökségi tagok:
Bodoki József, Gujdár Sándor,
Gundel Takács Gábor, Horváth Ferenc,
Lipcsei Betta, Szentkirályi Alexandra,
Varga Mihály, WolfLászló

Az MLSZ Budapesti Igazgatósága
Hivatali nyitvatartása

Hétfő - Csütörtök 9:00 - 17:00
Péntek 9:00 - 1 3:00

Igazolási és átigazolási osztály
Pénztári ügyintézés

Hétfő - Csütörtök 9:00 - 16:00
Péntek 9:00 - 12:00



Bajnokcsapatok 2012/2013-ban

Az utolsó fordulóban tisztázódott csak, hogy melyik csapat
büszkélkedhet a bajnoki címmel. Végül drámai körülmények
között dőlt el aranyérem sorsa. A táblázat élén álló Voyage
SE a 2. helyet elfoglaló Ikarus BSE vendége volt. A Voyage
csapatának 59, míg az Ikarus gárdájának 58 pontja volt. A
vendégek számára már elegendőnek bizonyult volna a döntet-
len eredmény is.

A Voyage szerzett vezetést, majd a 87. percben egyenlített a
hazai együttes. Ez az állás még mindig a vendégeknek kedve-
zett, de különböző okok miatt a játékvezető a rendes játékidő
után hosszabbítást jelzett. A 93.percben előnyhöz jutott az
Ikarus, de nem sokáig örülhettek, mert a Voyage a 95. perc-
ben tizenegyesből egyenlített. Ezzel még nem volt vége, a 97.
percben az Ikarus gólt szerzett, és ekkor már kialakult a 3-2-
es
végeredmény.

Az Ikarus BSE Balogh István edző irányításával jól kezdte a
bajnoki évet, ám az őszi hajrában megtorpant a csapat, és az
5. helyről várhatta a tavaszi folytatást. Svantner István elnök
akkor azt nyilatkozta, ennél több van a csapatban, és nem el-
érhetetlen a dobogós helyezés. Télen sikerült erősíteni, ennek
ellenére becsúszott néhány kellemetlen eredmény, és április
elején edzőváltás történt, Krampek Nándor ült le a kispadra.
Belendült
a csapat, kezdte ledolgozni a hátrányt, és a záró forduló előtt
zsinórban háromszor nyert, így a 2. helyről várhatta a mindent
eldöntő összecsapást. Helyzetén könnyített, hogy a Voyage
korábban figyelmetlenül járt el, és 5 ponton levont tőlük a
Versenybizottság. A finálé remekül sikerült az Ikarus gárdá-
jának, az 1975 után ismét bajnokok lettek a Budapest bajnok-
ság I. osztályában.

A bajnoki rendszer átszervezése miatt az 1 . hely nem jelentett
automatikus feljutást az NB III-ba, osztályozót kellett játsza-
ni. Svantner István elnök akkor úgy nyilatkozott, hogy az NB
III-as Diósd erősebb csapat, mint az Ikarus, így esélyesebb, de
igyekeznek felnőni a feladathoz. Nos, ezúttal beigazolódott a
papírforma, az Ikarus együttesének nem sikerült felülkere-
kedni, és maradt a BLSZ I. osztályban.

BLSZ I. osztály

Az utolsó forduló döntött az Ikarus javára

Már az őszi szezon után első helyen állt a Testvériség SE, de
a bajnoki tabellán közvetlenül mögötte lévők csak csekély
hátrányban voltak. A Szent Pál Akadémia 2 ponttal, az Inter-
nationale CDF SE és a 43. Sz. Építők mindössze 3 egységgel
volt lemaradva a zöld-fehérektől. Az előnyük már rögtön a
16. fordulóban eltűnt, amikor is az Építők elleni rangadón egy
gólos vereséget szenvedtek.

A folytatásban a 23. fordulóig a Szent Pál Akadémia birtokol-
ta az aranyérmes pozíciót, azonban az Építők csapata Kardos
Józseféket is megállította, az 1 :1 -es döntetlen pedig sokba ke-
rült az akadémikusoknak. Ismét átvette a vezetést a tabellán a
Testvériség, amely folyamatosan kiütéssel nyerte meccseit.

Az élen ezután már nem történt változás. A későbbi bajnok
támadó gépezete, annyira jól működött, hogy a mérkőzéseken
szinte csak az volt a kérdés, hogy hány gólt fog szerezni. En-
nek jeles bizonyítéka, hogy Tóth Attila 28 (! ) góllal, úgy lett a
Budapest bajnokság II. osztályának társgólkirálya , hogy
mindössze a sorozat második felében szerepelt. A Testvériség
folyamatosan szállította az ellentmondást nem tűrő eredmé-
nyeket. A Merkaptot például 1 1 :1 -re győzte le. Ez a siker a
bajnokság legnagyobb arányú győzelme volt. Kiemelendő a
Szent Pál Akadémia elleni rangadó megnyerése is, amikor a
Gyűrű Lajos és Törőcsik András által vezetett társaság az első
félórában négy találatot szerezve eldöntötte a fontosabb kér-
déseket.

A Testvériség bajnoki címe két fordulóval a bajnokság vége
előtt vált biztossá, a KISE elleni halasztott meccsét 6:2-re
nyerte a bajnok. - Nagyon-nagyon boldog vagyok és a csapat
is! – nyilatkozta a mérkőzés után az öt gólt szerző Tóth Attila
– Életem eddigi legnagyobb sikere ez csapatban. Nagyon
nagy eredményt értünk el! Nehezen indultunk be, de utána
meglódult a szekér, és nem volt megállás a bajnoki címig!
Bajnokokhoz méltóan nyertük meg a pótolt meccset, és meg-
érdemelten lettünk elsők! Külön öröm számomra, hogy ezzel
a szüleimet is boldoggá tettem! "

A Testvériség mellett az Internationale CDF jutott fel a Buda-
pest I. osztályba, a harmadik helyen a 43. Sz Építők zárt.

BLSZ II. osztály

Letámadta a bajnokságot a Testvériség
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Az NB III-as Újbuda Kft. tartalékcsa-
pata 2012 nyarán került fel a BLSZ IV.
osztályból a III. osztályba. A vezetés
nem várta a csapattól, hogy ismét lépjen
egyet előre, a játékosok azonban nem
így gondolták. Az őszi szezont a 6. he-
lyen zárták, és ezt akkor ezt mindenki
megfelelő eredménynek tartotta. Ta-
vasszal azonban belendült a Suskó Fe-
renc irányította gárda, és a 21 .
fordulóban az élre állt.

A riválisok ellen először az őszi lista-
vezető Budatétény II. ellen arattak 4-1 -
es magabiztos győzelmet, majd idegen-
ben szerezték meg a 3 pontot 3-1 -es
győzelemmel a Budai XI csapatától,
végül az utolsó előtti fordulóban a Tö-
rökbálint felett diadalmaskodtak 3-0-ra.
A tavaszi 1 3 mérkőzésből 10 végződött
győzelemmel, kétszer játszottak döntet-
lent, és mindössze egy találkozót

tán az utolsó fordulóban találkozott
egymással a két csapat, és a drámai kö-
rülményekre jellemző, hogy a mindent
eldöntő találat a 97. percben született,
bajnok lett az Ikarus BSE. Véleményem
szerint ezt a bajnoki címet a Voyage SE
vesztette el.

A 10. helyezett Budatéténytől lefele 7
csapat esett ki az I. osztályból. A II.
osztályban a Testvériség SE csapata
magabiztosan nyerte meg a bajnokságot
a jól hajrázó Inter CDF SE elött, míg a
43. számú Építők SK csapata kellemes
meglepetésre a bronzérmet szerezte
meg. A negyedik helyen a tavasszal re-
meklő Csillaghegyi MTE csapata vég-
zett, a hájrára elfáradó Szent Pál
Akadémia előtt. Örvendetes, hogy a
BLSZ III. osztály mindhárom csoport-
jának bajnoka – Közterület, Újbuda Kft
II. , BÜSKE – vállalta a magasabb osz-
tályban való szereplést, és ez mondható
el a IV. osztály bajnokairól is, feljebb
lépett a CsHC 94 FC, a Hunicorn, és a
BVSC-Zugló.

2013/2014 ősz

Öt budapesti csapat esett ki az NB III-
ból és indult a BLSZ I. osztályú baj-
nokságbán. Ezáltal a korábbi évekhez
képest is nagyon megerősödött a baj-
nokság.

Három csapat (III. Kerületi TVE, Pénz-
ügyőr SE, RAFC) kimagaslóan szere-
pelt az őszi szezonban, a Budafoki LC
is a közvetlen élmezönyhöz tartozik, és
csak az RTK-VASLÓ gyengélkedett
közülük.
Sajnos figyelmetlenség miatt – nem
megfelelő sportorvosi – 6 pontot kellett
levonni az Ikarus BSE csapatától. Az
Inter CDF SE 14 pontos hátrányba ke-
rült utánpótlás csapatai miatt.
Pozitívum, hogy ebben az osztályban
bevezettük az elektronikus jegyzőkönyv
használatát.

A BLSZ II. osztályban a Chinoin SC
csapata bentmaradó helyen végzett, de
a kötelező utánpótlás csapat hiánya mi-
att a III. osztályba nevezett, így a Pest-
szentimrei SK csapata indulhatott a
második vonalban. Az őszi teljesítmény
alapján jelenleg négy csapatnak – 43.
sz. Építők, KISE, ASR Gázgyár, Szent
Pál Akadémia – van a legnagyobb esé-
lye a bajnoki címre, és a még feljutást
jelentő 2. hely megszerzésére.

Értékel Bodoki József
a Versenybizottság elnöke

2012/2013

Az NB II és NB III átszervezése miatt a
tavaszi szezon minden csapatnak nagy
jelentőséggel bírt, különösen a BLSZ I.
és II. osztályúaknak. Az első osztályban
mindvégig kiélezett küzdelem folyt a
bajnoki címért a Voyage SE és az Ikarus
BSE között. A sorsolás szeszélye foly-

A BLSZ IV. bajnokai:

1 . csoport: CSHC '94 SE
2. csoport: Hunicorn SE
3. csoport: BVSC-Zugló FC
4. csoport: TF SE II.

BLSZ III. osztály 2. csoport

Jól hajrázott az Újbuda II.

A Közterület SC egy 8:1 -es '33 ' FC el-
leni sikerrel kezdte a bajnokságot, majd
Ausztriába utazott, ahol megmérkőzött
helyi testvércsapatával. A mérkőzésről
az osztrák közszolgálati TV is beszá-
molt. Ezen a meccsen kikapott a volt
Bundesliga-játékosokat is felvonultató
ellenféltől, a bajnokságban viszont már
nem igazán talált legyőzőre a csapat.
Szikszai Zoltán együttese mindössze
két vereséget szenvedett el.

A bajnoki címet a tavaszi szezon során
reálisan már csak a szintén jól szereplő
AC Zrínyi veszélyeztette. Közös
meccsükön azonban - melyet a 16. for-
dulóból május 1 -re halasztottak - a ké-
sőbbi bajnok egy pazarul sikerült első
félidő után, végül nagy csatában 2:1 -re
győzött.

Három fordulóval a sorozat vége előtt
behozhatatlan előnyre tett szert a Köz-
terület, és a 2012/2013-as évad első
BLSZ-s bajnoka lett. A csapat a tavaszi
szezon során az összes mérkőzését
megnyerte.

A bajnoki cím mellett a Közterület adta
a bajnokság gólkirályát is, Ángyási
Gergely 35 góllal végzett az élen.

BLSZ III. osztály 1 . csoport

Hengerelt a Közterület

vesztettek el. Az őszi idény végén 21
pont szerepelt a csapat neve mellett a
bajnoki táblázaton, tavasszal viszont 32
pontot gyűjtött össze az Újbuda II. gár-
dája. Ez a remek tavaszi szereplés je-
lentette a magasabb osztályba lépés
lehetőségét a csapat számára.

BLSZ III. osztály 3. csoport

Mindenkit meglepett a BÜSKE

Az ügyvédek az őszi szezon végeztével
a negyedik helyen álltak a tabellán, 6
pontos távolságra az első helyezett
Margitszigettől. Ekkor kevesen fogad-
tak volna arra, hogy később ők lesznek
a bajnokok.

A téli szünetben megmutatták oroszlán-
körmeiket. A BÜSKE megnyerte a
BLSZ Téli Teremtornát, melyen bebi-
zonyította, hogy összeszokott, jó társa-
ság.

A siker a bajnokság folytatására is ki-
hatott. A csapat tizenhárom meccséből
tizenegyszer győztesen hagyta el a já-
tékteret. Mivel legfőbb vetélytársaik
többször is botlottak, mire eljött az
utolsó forduló, már az élen állt az ügy-
védcsapat. A bajnoki cím begyűjtéséhez
a középmezőny vége felé tanyázó Gra-
fito SC-t kellett legyőzniük, ez 3:2-re
egy izgalmas mérkőzésen sikerült is. A
BÜSKE lett a 2012/1 3-as évad bajnoka,
és ezzel feljutott a Budapest bajnokság
másodosztályába.

A bajnokság gólkirályát is a BÜSKE
adta, 27 találattal Nemes Iván Sándor
szerezte meg a címet.
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A 2012/1 3. évi Budapest bajnokságok végeredménye

I. osztály

III. osztály 3. csoport

IV.osztály 4. csoport

*a Nagytéténytől 5 pont levonva.
**a Voyage-tól 5 pont levonva.

II. osztály

*a MAFC-EEDA-tól 1 pont levonva
**a BEAC-tól 3 pont levonva

***a Pestszentimrétől 3 pont levonva

III. osztály 1 . csoport

*az ABE SE-től 3 pont levonva
**a Flotta 2001 KSE-től és a Kármán DSK-tól 19-19
pont levonva

III. osztály 2. csoport

*a Rákosligeti AC évi összeredményéből 3 büntető pont
levonva

IV. osztály 1 . csoport

Női bajnokság felsőház

* a Rúg-6 FC-től és a Dupló FC-től 1 -1 pont levonva
** a Maximo SE-től 22 pont levonva

IV. osztály 2. csoport

*a Rend-őr 07 FC-től 3 pont levonva
**a Külker SC-től 1 9 pont levonva
***a Nagytétény SE II-től 1 7 pont levonva

IV. osztály 3. csoport

*a Hunreál FC-től 4 pont levonva
*a BMC-től és a Sashalomtól 1 -1 pont levonva

Női bajnokság alsóház

**az Astra Hungary-tól 4 pont levonva

*a Kormányőrtől 1 pont levonva
***a Híd-Unió SE-től 3 pont levonva

6

Ünneplés az Ikarus bajnoki címe után



*a Pestszentimrétől 3 pont levonva
**a Nagytétény SE-től 7 pont levonva

***a Testvériség SE -től 4 pont levonva

****a 1908 SZAC KSE-től 1 7 pont levonva
*****a KISE-től és a Fővárosi Vízművek SK-től 1–1
pont levonva

******a Gerrzo KFT-től 3 pont levonva
*******Újpesti Torna Egylettől 2 pont levonva

Ifjúsági U17

*a Szt. Pál Akadémiától, az Eötvös SE-től és a
Nagytétényi SE-től 1 -1 pont levonva.

**a Testvériség SE-től 1 1 pont levonva
***a 1908 SZAC KSE-től 1 5 büntető pont levonva
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Ifjúsági U19,U18

*a Hegyvidék-Szent István SE-től 1 pont levonva

Serdülő U14 1 . csoport Serdülő U12 1 . csoport

Serdülő U15 felsőház

* az FTC lány csapatától 4 pont levonva
** az Ikarus BSE-től 2 büntető pont levonva
*** a SZE-FI-től 1 pont levonva

*a Rákosmentétől 1 pont levonva
**a Gloriett SE-től és az Újpesti TE-től 1–1 pont levonva

Serdülő U14 2. csoport

*a Ferihegy-Vecséstől 1 pont levonva
**az AC Zrinyitől 3 pont levonva

Serdülő U13 1 . csoport

Ifjúsági U15 alsóház

Ifjúsági U16

Serdülő U13 2. csoport

Serdülő U13 3. csoport

*az RTK-Vasló évi összeredményéből 3 büntető pont
levonva
**az Újpesti Torna Egylet, az Újbuda KFT, a Testvériség
SE és Gerrzo KFT évi összeredményéből 1 - 1 büntető
pont levonva

Serdülő U12 2. csoport

*az Újpesti Torna Egylet, a BVSC-Zugló, a Vasas
Kubala Akadémia, a Bravó DSE és a Szt. Pál Akadémia
csapatától 1–1 pont levonva

** a Baráti Bőrlabda csapatától 2 büntető pont levonva
***az Újbuda KFT-től 3 büntető pont levonva

Serdülő U12 3. csoport

*a Csepel FC SE és a Pénzügyőr SE csapatától 1 -1 pont
levonva
**az Újpesti Torna Egylettől 2 pont levonva

Serdülő U12 4. csoport

Serdülő U12 5. csoport

*a Csepel FC SE-től 10 pont levonva
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Öregfiúk I. osztály

*a Budafoki LC-től 1 pont levonva
**a Tököl VSK-tól 1 pont levonva
*** az MTK-tól 3 pont levonva
**** az Oxygentól 5 pont levonva
***** a Rubeolától 2 pont levonva

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

*a BVSC-Zugló-Rudolf SC-től 1pont levonva
**az RTK-tól 10 pont levonva
*** a Pénzügyőr SE-től 1 pont levonva
**** a Richter-Fabulon SC-től 1 pont levonva
***** az 1 .FC Skorpiótól 23 pont levonva
****** az MLTC-től 3 pont levonva
******* a H.Zrínyitől 23 pont levonva

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

*a Budaörs SC-től 1 pont levonva
**a Testvériség-Duna SK-tól 4 pont levonva
*** a DMTK-tól 1 pont levonva

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

*a Santimona-Kréta SE-től 1 pont levonva
**a Páty LSE-től 7 pont levonva

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

*a Délegyházától 2 pont levonva
**a CSHC-tól 2 pont levonva
*** a Duplo FC-től 2 pont levonva

Bajnok lett az FTC öregfiúk csapata!

Öregfiúk III. osztály 3. csoport

*a BEAC-tól 1 büntető pont levonva

**a Tipográfiától 2 pont levonva
*** a Kispest SE-től 3 pont levonva

Old Boys I. osztály

A Vasas SC visszalépett

*a Budakeszi SC-től 6 pont levonva
**a Budaörs SC-től 4 pont levonva
*** az 1 .FC Skorpiótól 8 pont levonva

Old Boys II. osztály

*a Csillaghegy-Békástól 5 pont levonva

Old Boys III. osztály 1 . csoport

A Soroksár visszalépett
*a Tipográfia TE-től 2 pont levonva
**a Dini SE-től 1 pont levonva

Old Boys III. osztály 2. csoport

*a B.O.SZ. SC-től 1 8 pont levonva
**a Duna SK-tól 1 pont levonva
*** a BEAC-tól 1 pont levonva
**** a Senior ’92 FC-től 4 pont levonva
***** a H.Sashegytől 31 pont levonva

Veterán

*az 1908 SZAC-tól 1 pont levonva
** a III.Ker TUE-Skála-tól 1 pont levonva
*** a Pestszentimre SK-től 6 pont levonva

fotó: ftcbk.hu



A 2013/14. évi Budapest bajnokságok őszi végeredményei

I. osztály

* az Ikarus BSE-től 6 pont levonva
** az Inter CDF SE-től 14 pont levonva

II. osztály

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

III. osztály 3. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

Sokszor volt oka az ünnepre a Soroksárnak

* a Rúg-6 FC-től, az FC Pifutól, a Flotta 2001 SE-től és a
3R Spartacustól 1–1 pont levonva

IV. osztály 3. csoport

IV. osztály 4/A csoport

IV. osztály 4/B csoport

Női

* az RTK-Vaslótól 5 pont levonva
* a Közterülettől 1 pont levonva

*a Previfitt SE-től 1 pont levonva

*a Thán Károly SE-tőll 1 9 pont levonandó

A III. Kerület csapata a Pénzügyőr elleni siker után

9



Ifjúsági U19

Az Airenergy FC visszalépett.
* a Csillaghegyi MTE-től 1 pont levonva

Ifjúsági U17

Az 1908 SZAC KSE, az Air Energy és az MTK BK
visszalépett. * az Inter CDF SE-től 1 pont levonandó

Ifjúsági U16

A Goldball '94 FC visszalépett
* az Inter CDF SE-től 4 pont levonva

Serdülő U15

Az Inter CDF SE, a Pilisvörösvár és a Nagytétény SE
visszalépett.

Serdülő U15

Serdülő U14 3/4 pálya 1 .csoport

Serdülő U14 3/4 pálya 2.csoport

Egyetemi futsal

U15 futsal 'A' csoport

U15 futsal 'B' csoport

U13 futsal 'A' csoport

U13 futsal 'B' csoport

U13 futsal 'C' csoport

U13 futsal 'D' csoport

U11 futsal 'A' csoport

U11 futsal 'B' csoport

FUTSAL
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Öregfiúk I. osztály

Öregfiúk III. osztály 3.csoport

Veterán I. osztály

*a Ferencvárostól 1 pont levonva
**az ESMTK-tól 6 pont levonva
*** a Vasas SC csapata kizárva

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

* a Chinoin SC csapata kizárva

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

*a Híd-Unió SE csapata kizárva
**a Káptalan KSE csapata kizárva

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

a KISE visszalépett
*a BRSC-től 1 8 pont levonva
**a DINI SE-től 16 pont levonva

Old Boys I. osztály

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 .csoport

*a Tipográfia TE-től 1 pont levonva

Old Boys III. osztály 2.csoport

Az 1908 SZAC KSE veterán csapata az előző évi ezüstérem után ismét az aranyért van harcban

Veterán II. osztály
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Országos kitekintő az NB I-től az NB III-ig

Az élvonalbeli csapatok számát tekintve
Budapest helyzete más, mint a megyé-
ké. A labdarúgás a kezdetektől főváros
centrikus volt. Az utóbbi évtizedekben
ugyan sokat változott a kép, de a
2012/2013-as bajnoki évben a 16 NB I-
es csapat közül 4 budapesti volt. Ez a
létszám a 2013/2014-es idényre sem
változott. A bajnoki rendszer átszerve-
zése miatt viszont az NB II-ben és az
NB III-ban kevesebb lett a fővárosi csa-
patok száma. Kiadványunk elsősorban a
BLSZ bajnokságát értékeli, de az NB-s
együttesek is a „mieink”, ezért áttekint-
jük az elmúlt évi szereplésüket.

NB I

2012/2013: 3 . Budapest Honvéd (52
pont), 4. MTK Budapest (51 ), 5. Fe-
rencvárosi TC (49), 9. Újpest FC (41 ).

201 3/2014 őszi szezon után: 5. Ferenc-
városi TC (27), 9. Budapest Honvéd
(23), 1 0. Újpest FC (21 ), 1 5. MTK Bu-
dapest (1 5).

NB II

A 2012/2013-as bajnoki évben kétcso-
portos volt a második vonal, majd 2013
nyarától már egy 16 csapatos csoport-
ban szerepelnek a csapatok.

2012/2013 Keleti-csoport: 2. Vasas (55
pont), 8. Ferencvárosi TC II. (41 ), 1 1 .
Újpest FC II. (38), 1 2. Budapest Hon-
véd II. (38).

2012/2013 Nyugati-csoport: 1 2. BKV
Előre (33).

NB III-ba került a Ferencvárosi TC II. ,
az Újpest FC II. , a Budapest Honvéd II.
és a BKV Előre.

2013/2014 őszi szezon után: 10. Vasas
(20)

NB III

A 2012/2013-as bajnoki évben 12
budapesti csapat szerepelt az NB III-
ban. A fővárosi együttesek négy
csoportban – Alföld, Bakony, Duna,
Mátra – játszottak. A Duna-csoport
szervezője az MLSZ Budapesti
Igazgatósága volt.

2012/2013 Alföld-csoport: 1 . Soroksár
SC (52 pont).

2012/2013 Bakony-csoport: 6. Újbuda
FC (49).

2012/2013 Duna-csoport: 2. ESMTK
(57), 6. Csepel FC (46), 9. III. Kerületi
TVE (36), 1 1 . Pénzügyőr SE (35), 1 3 .
Budafoki LC (21 ), 1 4. RTK-VASLÓ
(14), 1 5. RAFC (8)

2012/2013 Mátra-csoport: 3 . REAC
(54), 4. MTK Budapest II. (51 ), 5.
RKSK (47).

A Soroksár SC osztályozót játszhatott a
Cegléd csapatával az NB II-es szereplés
jogáért, de mindkét mérkőzését elvesz-
tette (0-3, 2-3), és maradt az NB III-ban.
Az NB III-ból kiesett a BLSZ bajnok-
ságba a III. Kerületi TVE, a Pénzügyőr
SE, a Budafoki LC, az RTK-VASLÓ és
a RAFC. Az NB III-ban maradásért
osztályozót játszhatott a REAC, két
mérkőzését megnyerte a Berkenye ellen
(3-1 , 4-2). Szintén megnyerte mindkét
mérkőzését az MTK Budapest II. a Kis-
kunfélegyháza ellen (10-0, 9-0), de nem
élt a lehetőséggel, az MTK megszüntet-
te tartalékcsapatát. Az RKSK az osztá-
lyozón hazai pályán győzött a
Veresegyház ellen (3-2), a visszavágón
azonban vesztett (1 -3), és a visszalépé-
seknek köszönhette, hogy bent marad-
hatott az NB III-ban, ahogy a Csepel is.

201 3/2014 Keleti-csoport az őszi szezon
után: 1 2. Ferencvárosi TC II. (1 7), 1 5.
REAC (14).

2013/2014 Közép-csoport az őszi sze-
zon után: 1 . Soroksár SC (41 ), 3 . Buda-
pest Honvéd II. (30), 4. RKSK (30), 1 1 .
ESMTK (19).

2013/2014 Nyugati-csoport az őszi sze-
zon után: 3 . Csepel FC (32), 5. BKV
Előre (29), 7. Újbuda FC (22).

A Soroksár SC nagy menetelése

A 2013-as esztendő – az osztályozótól
eltekintve – igazán sikeres volt a So-
roksár SC csapatának számára. A
2012/2013-as bajnoki évben az NB III
Alföld-csoportjában szerepeltek, és az
őszi idény után 17 ponttal a 8.helyet
foglalták el. Tavaszra azonban minden
megváltozott, 1 1 alkalommal nyertek, 2
döntetlen eredmény született, és veret-
lenek maradtak. A remek tavaszi soro-
zatnak köszönhetően megnyerték a
bajnokságot. Az NBII-be jutásért kiírt
osztályozó a Cegléd ellen azonban nem
sikerült, és maradt az NB III.

A nyári átszervezés után a Közép-cso-
portba került a csapat, és a rajt nem a
legjobb volt, Orosházán vereséget szen-
vedtek. A 2. fordulótól viszont szárnyalt
a soroksári gárda, veretlen maradt, és
csak 2 alkalommal játszottak döntetlent.
Így az őszt 6 pontos előnnyel zárták.

-A célunk az NB II-be jutás, és ha meg-
tartjuk a jelenlegi helyünket, akkor ez
sikerül, mert most már nem kell a baj-
noknak osztályozót vívnia – nyilatkozta
az egykori élvonalbeli labdarúgó, a So-
roksár SC szakmai igazgatója, Szűcs
Mihály – Rendezett az anyagi háttér,
együtt marad az őszi remek sorozatot
teljesítő csapat, és még erősíteni is sike-
rült. Két olyan játékos került hozzánk,
mint Végh Bence Kozármislenyből, és
Rábold Richárd Maglódról, akik hasz-
nára lehetnek a csapatnak. Folyamatban
van az öltöző felújítása, műfüves pályá-
ink is vannak, egyszóval minden bizto-
sított az NB II-es szerepléshez.
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Tornák teremben és szabadtéren

Téli felnőtt teremtorna

A sorozat még 2012 decemberében el-
kezdődött, és a szervezők 24 csapat ne-
vezését fogadták el. A sorrendben
immár 8. alkalommal megrendezett tor-
na döntője 2013. január első hétvégéjén
volt a Budafoki MTE sportcsarnokában.
Az elődöntőben a BLSZ I. osztályú Má-
tyásföld számára nem jelentett különö-
sebb gondot a II. osztályú Szabadkikötő
legyőzése, míg a másik ágon meglepe-
tésre az esélytelenebb III. osztályú
BÜSKE nyert a II. osztályú AC Zrínyi
legyőzése. A fináléban így a Mátyásföld
és a BÜSKE találkozott egymással.
Kétosztálynyi különbség volt a két
együttes között, mégis az ügyvédek gár-
dája bizonyult jobbnak, 7-3-ra verték az
MLTC csapatát.

Rendkívül izgalmas volt a 3. hely sorsát
eldöntő összecsapás, az AC Zrínyi –
Szabadkikötő találkozó. Az AC Zrínyi
már 3-0-ra, majd 4-1 -re is vezetett, de a
Szabadkikötő ledolgozta a hátrányát, és
6-6 lett a végeredmény. A bronzérem
sorsát végül büntetők döntötték el, és
ebben az AC Zrínyi bizonyult jobbnak.
A torna gólkirálya Oláh Csaba (Mátyás-
föld) lett 1 6 találattal.

A dobogón végzett csapatok egy-egy
garnitúra felszerelést vehettek át Lovász
Tamás Istvántól, az MLSZ budapesti
igazgatójától. A 4. helyezett csapat lab-
dákat kapott ajándékba.

2013 decemberében indult a selejtezők-
kel a 9. BLSZ téli felnőtt teremtorna. Az
előző esztendőhöz hasonlóan szintén 24
csapat nevezését fogadták el a szerve-
zők, majd a középdöntőbe 12 együttes
jutott. 2014. január 4-én játszották há-
rom csoportban a középdöntőt, egy nap-
pal később került sor már egyenes
kiesése rendszerben az elődöntőre, majd
a döntőre a Budafoki MTE sportcsarno-
kában. A döntőbe a BLSZ I. osztályú
RAFC, és a II. osztály listavezetője, a

43. sz. Építők került. Drámai volt a
mérkőzés hajrája. Nem sokkal a talál-
kozó vége előtt 5-5-ös állásnál a RAFC
egy kiállítás miatt emberhátrányba ke-
rült, ezt kihasználta az Építők, és veze-
téshez jutott. Öt másodperc volt már
csak hátra, amikor egyenlített a hát-
rányban lévő RAFC, következhettek a
büntetőrúgások. Ebben a RAFC diadal-
maskodott, így a torna győztese lett. A
3. helyért vívott összecsapáson: MTK
BK – AC Zrínyi 8-7.

A kupát és az érmeket Lovász Tamás
István, az MLSZ budapesti igazgatója
adta át a csapatoknak, míg a torna gól-
királya Wachutka Zoltán (Róna SC) a
különdíjat Kiss Lászlótól, a BLSZ
szakmai igazgatójától vehette át.

Téli utánpótlás teremtorna

Öt héten keresztül zajlott öt korcsoport-
ban a BLSZ téli utánpótlás teremtorna.
Az esemény döntője 2013. február 3-án
volt a Kánai úti Sportházban, és az öt
aranyérmen két csapat fiataljai osztoz-
tak. Az U9 – 10 – 1 1 -es korosztályok-
ban a Gloriett SE végzett az élen. Az
U11 -es korcsoportban csak a gólkü-
lönbség döntött a Gloriett javára, az
azonos pontszámú Mészöly Focisuli
együttesével szemben.

Az U12-esek mezőnyének döntője is
rendkívül izgalmasan alakult. A Csepel
FC és a III. Kerületi TUE között bünte-
tőrúgások alakították ki a végső sorren-
det a Csepel FC javára. Az U13-as
korosztályban a Csepel FC végzett az
élen.

A legjobbak kupát és érmeket kaptak,
de minden csapat ajándékot is átvehe-
tett. A díjak átadói Török Gábor az
MLSZ budapesti igazgatóságának tár-
sadalmi elnöke, Lovász Tamás István
az MLSZ budapesti igazgatója, és a
kétegykori válogatott labdarúgó, Kiss
László a BLSZ szakmai igazgatója, va-
lamint Gujdár Sándor az elnökség tagja
voltak.

A BLSZ szervezésében vagy támogatá-
sával a bajnokság és a Budapest Kupa
mellett számos torna került megrende-
zésre teremben és szabadtéren is. Pályá-
ra léptek felnőtt és utánpótlás korú
csapatok mindkét nem képviselői közül.

A Rákosszentmihályi AFC tornagyőztes csapata
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A 2014-es BLSZ téli utánpótlás terem-
tornára 80 csapat nevezését fogadták el
a szervezők. Öt korosztályban – U9-től
U13-ig –léptek pályára a csapatok, és a
selejtezőben négyes csoportokban ját-
szottak. A csoportok élén végző csapa-
tok jutottak be a 2014. február 8-án és
9-én a Kánai úti Sportházban rendezett
döntőbe. A döntőben is körmérkőzése
formában zajlott a torna.

Az U9-es korcsoportban az MTK-Mé-
szöly Focisuli végzett az élen veretle-
nül, míg az U10-es korosztályban is
MTK-Mészöly Focisuli győzelem szü-
letett. Az U11 -esek mezőnyében is az
MTK-Mészöly Focisuli diadalmasko-
dott. Az U12-es korosztályban megsza-
kadt a sorozat, az első helyet itt a REAC
SI SE szerezte meg. Az U13-as korosz-
tályban viszont újabb Mészöly Focisuli
sikerrel zárult a torna.

A dobogós csapatok kupát és érmeket
kaptak, de mindenegyüttes ajándékot is
átvehetett. A rendezők az edzőkről sem
feledkeztek meg, ők szakkönyvet kap-
tak, és különdíjban részesült vala-
mennyi csapat legjobb teljesítményt
nyújtó játékosa. A díjátadók Lovász
Tamás István, az MLSZ budapesti igaz-
gatója, Kiss László, a BLSZ szakmai
igazgatója, valamint a szervező bizott-
ság tagjai Antal Péter és Pári Sándor. A
torna koordinátora az előző évekhez ha-
sonlóan most is Halászi Ferenc volt.

Téli női teremtorna

A Budapest bajnokságban szereplő női
csapatok részére is tornát írt ki a BLSZ,
és négy csapat jelezte indulását. A kör-
mérkőzés után az 1 . és a 2. helyezett új-
ból találkozott egymással, és a
rájátszásban a III. Kerületi TVE 64-re
nyert az Inter 04 együttese ellen. A 3.
helyen a Kormányőr csapata végzett. A
legjobb kapusnak járó díjat Veres Ág-
nes (Inter 04) kapta, míg a gólkirálynő 5
találattal Balogh Nikolett(III. Kerület)
lett. Az eseményre a Budafoki MTE
sportcsarnokában került sor 2013. feb-
ruár 10-én.

2014. február 2-án már 9 csapat neve-
zett a BLSZ téli női teremtornára.
A hármas selejtező csoportokból az első

helyen végző csapatok, valamint a leg-
jobb második jutott az elődöntőbe.
A döntőt az Astra Hungary és az UTE
Profisport együttesei vívták. Az Astra
nyert 4-1 -re, így a torna győztese lett. A
3. helyen a Metis csapata végzett. A
legjobb kapusnak járó tiszteletdíjat Vá-
radi Judit (RKSK) vehette át, a gólki-
rálynő Molnár Mercédesz (Astra) lett 7
találattal.

Első alkalommal került megrendezésre
a Retro torna, hat csapat meghívásával,
és 34 év feletti hölgyek léphettek pályá-
ra a Budafoki MTE sportcsarnokában.
A csapatokban számos egykori váloga-
tott játékost láthattak a nézők. A döntő-
ben az Írisz együttese 4-1 -re nyert a
Virágszálak ellen, a 3. helyen a Femina
végzett.

A BLSZ téli utánpótlás termtornájának éremátadója

Nagy volt a küzdelem a retro tornán
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Téli Nagypályás Torna

A Csillaghegyi MTE 2013. január 12 és
február 24 között rendezte meg a BLSZ
támogatásával a 3. Téli Nagypályás
Tornát a Siketek sporttelepén. A bene-
vezett 24 csapat hatos csoportokban
vívta a selejtezőt, majd a döntőbe a
Csillaghegyi MTE és a Testvériség ju-
tott. Az összecsapás 2-2-es döntetlenre
végződött, így következtek a büntetőrú-
gások. Az első hely sorsa csak a tízedik
körben dőlt el a Testvériség javára. A
TNT végeredménye: 1 . Testvériség, 2.
Csillaghegyi MTE, 3. MAFC. A gólki-
rály Tóth Attila (Testvériség), a legjobb
kapus Bózsik Márton (Budakalász), míg
a legjobb mezőnyjátékos Illés Károly
(Testvériség) lett. Érdekesség, hogy a
TNT mérkőzésein a BLSZ játékvezető
tanfolyamának hallgatói voltak az
asszisztensek, akik számára ez volt a
gyakorlati foglalkozás.
A 3. Téli Nagypályás Torna záró ün-

nepségén a díjakat Puskás Péter Óbuda-
Békásmegyer alpolgármestere, Lovász
Tamás István az MLSZ budapesti igaz-
gatója, Boldizsár Imre a rendező Csil-
laghegyi MTE elnöke, és Nagy Miklós
az MLSZ JT örökös tiszteletbeli elnöke
adta át.
Farsangi RAFC Kupa

A RAFC 40 csapat részvételével ren-
dezte meg a Sashalmi tornacsarnokban,
2013 februárjában a Farsangi RAFC
Kupát. Az öt korcsoportban zajló ese-
mény támogatója volt a BLSZ, és a
XVI. kerületi önkormányzat. A legfia-
talabbaknál, az U6-os korosztályban a
rendező RAFC csapata nyert. Az U7-es
korosztályban a Grund, az U8-asoknál a
Dalnoki Akadémia végzett az első he-
lyen. Az U11 -es korcsoportban a Lá-
batlan csapata, míg az 12-esek
mezőnyében a Budatétény szerezte meg
az első helyet.

Coca-Cola Cup

Az MLSZ és a Coca-Cola cég közös
rendezvénye volt a Coca-Cola Cup,
melyen 1994. január 1 és 1997. decem-
ber 31 között született fiatalok szerepel-
hettek a csapatokban, olyanok, akik nem
kötődnek egyesületekhez. A fővárosi
tornára 75 csapat nevezett, és a selejte-
zők már télen elkezdődtek teremben,
majd folytatódtak tavasszal szintén kis-
pályán. A Vasas sporttelepén megren -

Pünkösdi Gyermek Futball Fesztivál

A BLSZ II. Pünkösdi Gyermek Futball
Fesztiváljára a 8 korosztályba 107 csa-
pat nevezett. A selejtezőket több hely-
színen rendezték, és az U15-ös
korosztály tornája lány csapatokkal
nemzetközi volt. A döntőket a Csepel
stadionjában tartották. Nemcsak buda -

Tóth Attila a 2013-as TNT gólkirálya

dezett döntőbe 16 csapat került, és az
első hely sorsát eldöntő mérkőzést a
Trefort Ágoston Szakközépiskola vívta
a Grizzly Beer fantázia nevet használó
Szent István Gimnázium ellen. A Tre-
fort az utolsó percben lőtt góllal nyert
1 -0-ra.

Az eseményen a selejtezőktől kezdve
közel 800 fiatal lépett pályára. A leg-
jobbaknak a díjakat Pinnyei Richárd, a
torna budapesti koordinátora, és Antal
Péter, a szervező bizottság tagja adta át.

pesti csapatok vettek részt a fiúk cso-
portjaiban, az ország több pontjáról ér-
keztek gyerekek.
A legfiatalabbak, az U7-esek korcso-

portjában a Rendőr TE Szeged végzett
az élen. Az U8-as korosztályban a Szi-
gethalom, az U9-esben a Csepel FC
szerezte meg az első helyet. Szoros volt
a csata az U10-es korcsoport döntőjé-
ben, ahol a Dunakeszi VSE – Gloriett
összecsapás 1 -1 -es döntetlenre végző-
dött. Következtek a büntetőrúgások, és
ebben a Dunakeszi bizonyult jobbnak.
Az U11 -es korosztály döntője is a Du-
nakeszi sikerét hozta. Az U12-esek me-
zőnyében a PMFC Futball Akadémia
úgy végzett az első helyen, hogy a torna
folyamán egyetlen gólt sem kapott. Az
U13-es korosztályban a selejtező cso-
portmérkőzései során a CsHC FC nyert
az UTE ellen. A két csapat a döntőben
ismét találkozott egymással, és vissza-
vágott az UTE. A mérkőzés ugyan dön-
tetlenre végződött, ám a büntetőrúgások
az újpestieknek kedveztek.
A lányok mezőnyében, az U15-ös kor-
osztályban Budapest és a Nyugat-Ma-
gyarország válogatottjai, valamint a
Viktória (Szombathely) mellett indult a
szlovák FK Slovan Duslo Sala és az FK
Slovan Bratislava, továbbá a cseh SK
Slavia Praha és az SK Sparta Praha. A
címvédő Budapest válogatottja jól
kezdte a tornát, négy győzelmet aratott,
de következett két vereség, és így 3. lett
a csapat. Az 1 . helyet az SK Sparta Pra-
ha együttese szerezte meg.
- Valamennyi helyszínen jól érezték
magukat a gyerekek, és mindenütt a
játék öröme volt a középpontban –
értékelte az eseményt Lovász Tamás
István, az MLSZ budapesti igazgatója. –
Jól döntöttünk akkor, amikor a torna
elnevezés helyett idén már a fesztivál
nevet adtuk a rendezvénynek.

A Pünkösdi Gyermek Futball Fesztivál díjátadóján
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OTP Bank Bozsik-program
Budapest

2013 tavasz és ősz

A tavasz:

A Bozsik-program szerte az országban jóval zökkenő
mentesebben indul tavasszal, mint ősszel. Ennek oka a
„felkészülési” idő mennyisége. A gyerekek iskolaidőhöz
kötöttek. Így ősszel szeptember elején 1 -2 hét idejük van csak
az edzőknek arra, hogy főleg a kicsiket edzésbe hozzák, a
leigazolásokat elintézzék, a sport orvosikat megejtsék,
szakmailag felkészítsék őket. A tavaszi felkészülésre tehát van
bőven idő. Így volt ez 2013 elején is.

Budapesten a tavaszi számok a következőképpen alakultak:

Óvodai csoportok száma: 1 12 csoport - 1 120 gyerek

Iskolai csoportok száma:

1 -es korcsoport: 84 csoport - 840 gyerek

2-es korcsoport: 80 csoport - 800 gyerek

3-as korcsoport: 32 csoport - 320 gyerek

4-es korcsoport: 20 csoport - 200 gyerek

Összesen: 328 csoport - 3280 gyerek

Az előző évihez képest az intézményi programban résztvevő
iskolák, óvodák száma emelkedést mutatott.

Összesen 12 kerület intézményei vettek részt az eseményen.

Egyesületi program:

U 7-es korosztály: 1 01 csapat - 61 3 gyerek

U 9-es korosztály: 1 1 1 csapat - 1 109 gyerek

U 11 -es korosztály: 1 220 csapat - 1 220 gyerek

Összesen: 317 csapat - 2942 gyerek

Az előző évihez képest nőtt a résztvevő egyesületek, csapatok,
gyerekek száma. Azt lehet mondani, hogy a tavasz
problémamentesen, a Bozsik-program szellemiségének
megfelelően alakult.

A nyár folyamán új elemek is megjelentek a programban.

U 14-es Budapest válogatott edzőtábor
Helyszín: Dunavarsány

U 13-as alközponti válogatottak edzőtábora
Helyszín: Dunavarsány

Remekül sikerültek a táborok. Gyerek, edző, mindenki
nagyon jól érezte magát. A visszajelzések is kedvezőek
voltak a szülők részéről. Reméljük jövőre is megkapjuk ezt a
lehetőséget.

A résztvevő alközpontok:

- III. kerület alközpont - alközpontvezető - Sólyom Ferenc
- CSHC alközpont - alközpontvezető - Halászi Ferenc
- BVSC alközpont - alközpontvezető - Hernády András
- Újbuda alközpont - alközpontvezető - Pári Sándor

Hernády András munka közben

A nyáron a Bozsik OTP Bank programja tovább fejlődött,
újabb feladatokat kellett megoldani.

- Az egyesületi program része lett az U 13 is. Ebben a
korosztályban az őszi tornákra összesen 86 csapat nevezett!

- Másfél év után végre újraindult a megújult „C” licensszel az
edzőképzés

- Elindítottuk az U 11 , az U 13, az U 15 fiú futsal
bajnokságokat

- Az egyetemi bajnokság is rendben megkezdődött

- Sikerült elindítani egy 8 csapatos kispályás női bajnokságot

- Mivel több egyesület nevezett a programba, újabb két
egyesület kezdte meg munkáját fővárosunkban: a KISE és a
REAC.

16



Az alközpontok és a vezetők személye a következő:

Alközpont: CSHC alközpontvezető: Halászi Dániel
Telefonszám: 06-70-4338-938

Alközpont: III. Ker. TTVE alközpontvezető: Sólyom Ferenc
Telefonszám: 06-70-601 -887

Alközpont: Újbuda alközpontvezető: Kenyó Zoltán
Telefonszám: 06-30-9771 -1 56

Alközpont: BVSC alközpontvezető: Hernády András
Telefonszám: 06-30-2563-764

Alközpont: KISE alközpontvezető: Kovács József
Telefonszám: 06-20-3381 -422

Alközpont: REAC alközpontvezető: Spekner Szilárd
Telefonszám: 06-70-9306-071

A megnövekedett feladatokért a következő munkatársak
felelnek nyártól.

Szakmai Igazgató: Kiss László
Telefonszám: 06-30-7742-517

Egyesületi koordinátor: Halászi Ferenc
Telefonszám: 06-30-7742-592

Edzőképzés, intézményi labdarúgás koordinátora: Pári Sándor
Telefonszám: 06-30-5162-947

Grassroots koordinátor: Antal Péter
Telefonszám: 06-30-5162-231

Az ősz:

Intézményi (óvodai-iskolai) program:

Óvodai csoportok száma: 1 38 csoport - 1 380 gyerek

Iskolai csoportok száma:

1 . korcsoport: 1 1 6 csoport - 1 160 gyerek

2. korcsoport: 1 03 csoport - 1 030 gyerek

3. korcsoport: 31 csoport - 310 gyerek

4. korcsoport: 24 csoport - 240 gyerek

Összesen: 412 csoport - 4120 gyerek

A 30 %-s emelkedés a létszámban nagyon szép eredmény. Le
a kalappal a szervezők, a gyerekek előtt. Sajnos továbbra is
vannak „fehér foltok”, inaktív kerületek!

Bozsik-program országosan

Az MLSZ hivatalos honlapjának beszámolója szerint a prog-
ram intézményi részében 2013-ban már több mint 67 ezer, az
Egyesületi programban több mint 70 ezer fiatal futballozott,
közülük egyre nagyobb a lányok aránya. Az MLSZ gondot
fordít arra, hogy kizárólag megfelelően képzett, a modern kor
elvárásainak megfelelő tudással rendelkező felkészítő edzők
vehessenek részt a programban. Az MLSZ utánpótlásképző
programjának indulásakor az intézményi részben (vagyis az
óvodai és iskolai programban) 27 731 gyerek focizott, egy év-
vel később meghaladta az 50 ezret a fiatalok száma, a
2013/2014-es tanévben pedig már 67 231 gyerek rúgja a lab-
dát. Ezzel párhuzamosan közel megháromszorozódott a részt-
vevő intézmények száma: míg az indulásnál 675 intézmény
adott fiatalokat a programba, mostanra 1892 intézményben
focizhatnak a bozsikos gyerekek.

A program indulásakor az MLSZ különös figyelmet fordított
arra, hogy a legkisebbeket, az óvodás korúakat is megszólítsa
és bevonja a labdarúgásba, ennek köszönhetően pár ezerről
mostanra 15 ezerre nőtt az ovisok száma, míg a lányok eseté-
ben ugyancsak megtöbbszöröződött a létszám, már 13 ezren
vesznek részt az intézményi programban. /mlsz.hu/

Az egyesületi program:

U 7-es korosztály: 79 csapat - 381 gyerek

U 9-es korosztály: 1 14 csapat - 1026 gyerek

U 11 -es korosztály: 1 1 5 csapat - 1 278 gyerek

U 13-as korosztály: 86 csapat - 992 gyerek

Összesen: 294 csapat - 3677 gyerek

Valamennyi esemény gondmentesen a Bozsik program szel-
lemiségének megfelelően lezajlott, mindenki megelégedésére.

Kiss László, a Bozsik-program szakmai igazgatója és az ifjú gólkirály
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Több mint 2000 játékos az Öregfiúk bajnokságaiban

A 34. életévüket betöltött labdarúgó a
Budapest bajnokság keretében három
korcsoportban léphetnek pályára hétről
hétre. A 2012/2013-as bajnoki évben az
Öregfiúknál – ők a 34-44 közöttiek – a
BLSZ I. osztályban 13 csapat szerepelt.
A 2013/2014-e bajnoki év is 1 3 csapat-
tal indult, de időközben a Vasas vissza-
lépett.

Az Öregfiúk BLSZ II. osztályban két
12 csapatos csoport volt az előző bajno-
ki évben, és 2013 őszén is hasonló
rendszerben indult ebben az osztályban
a bajnokság. Az 1 . csoportban annyi
változás történt, hogy a versenybizott-
ság kizárta a Chinoin csapatát. Tekin-
tettel arra, hogy a Chinoin lejátszotta
mérkőzőseinek ötven százalékát, ta-
vasszal a kisorsolt ellenfelek megkapják
a három bajnoki pontot.

A 2012/2013-es bajnoki évben az
Öregfiúk BLSZ III. osztályban három
csoport volt 1 2-es létszámokkal. 2013
őszén is három csoporttal indult ez az
osztály. Az eltérés annyi volt,hogy az 1 .
csoportba 1 1 csapat nevezett, de idő-

közben a Híd- Unió együttesét kizárta a
versenybizottság, és a Káptalan SE
visszalépett. A 2. csoport létszáma is
1 1 , míg a 3. csoport 12 csapattal indult,
ám menetközben a KISE visszalépett.

Az Old Boys bajnokságban a 44. élet-
évüket betöltött játékosok szerepelhet-
nek. Itt az I. osztályban a 2012/2013-as
idényben 12 csapat indult, és az új , a
2013/2014-es bajnoki év is hasonló lét-

2013 őszén 9 csapattal indult, míg a II.
osztályban 8 csapat szerepel. A II. osz-
tályban háromfordulós a bajnokság a
csapatok száma miatt.

A Veterán bajnokságban olyan játéko-
sok léphetnek pályára, akiknek életkora
elérte az 54. évet.
Jelenleg a három korcsoport – Öregfi-
úk, Old Boys, Veterán - a 34 év feletti
játékosok számára kiadott versenyen-
gedélyek száma 2200.

számmal kezdődött.
Az Old Boys BLSZ
II. osztályban stabil a
12-es létszám, és a III.
osztály változatlanul
kétcsoportos 12-12
csapattal. A Veterán
bajnokságban az elő-
ző bajnoki évben egy
osztály volt 1 2 csa-
pattal. Ez a létszám a
2013/2014-es bajnoki
szezonra 17-re bővült,
így a Versenybizott-
ság két osztályt ala-
kított ki. Az I. osztály

A képen a Pénzügyőr öregfiúk csapata látható

Neves előadók az edzőbizottságban

2013 januárjában váltás volt az MLSZ
edzőképzésének vezetésében, és ez
kedvező változást jelentett a fővárosi
edzőképzésben. Budapesten korábban,
már másfél éve nem volt alap, azaz „C”
tanfolyam. Kora ősszel el is indult a ki-
mondottan fővárosi képzés, és 2014 ja-
nuárjában 24 edzőjelölt sikeresen
vizsgázott. Az edzőbizottság tervében
szerepel 2014-ben is tanfolyam indítása.
Három tanfolyamindítása biztosra ve-
hető, de lehet, hogy négy lesz belőle.

Ősszel két olyan elő-
adást szerevezett a bi-
zottság, melyet
nyugodtan nevezhe-
tünk hiánypótlónak.
Először Dr. Lénárt
Ágota előadása aratott
nagy sikert a „TF”- n
szeptemberben. Mint-
egy 50 fő volt kíváncsi
az ország egyik, ha
nem a legjobb sport
pszichológusának elő-
adására. Decemberben
a Bozsik programzáró
értekezlet keretében
Dr. Gombocz János

Fontos feladatnak tartja a BLSZ edző-
bizottsága, hogy a már megfelelő vég-
zettséggel rendelkező, és csapatoknál
tevékenykedő edzők folyamatosan ké-
pezzék magukat. Ezért 2013-ban szere-
pelt a programban egy UEFA B licenc
megújító továbbképzés.

2013 tavaszán hirdette meg az MLSZ a
megyei felnőtt válogatottak amatőr tor-
náját. Budapest két edzéssel és két
edzőmérkőzéssel készült a Siófoki nyári
tornára, sajnos a selejtezőből, ahol öt

csapat szerepelt, nem sikerült kiharcolni
a döntőbe jutást. Ősszel már meg is
kezdte a csapat a felkészülést a 2014-es
tornára. Csákváron, a helyi csapat ellen
előkészületi mérkőzést játszott Budapest
válogatottja november végén, és 2-1 -re
nyert.

tartott feledhetetetlen előadást. 71 edző
hallgatta végig a tanár urat. Érdekesség,
hogy már akkor jelezte a hallgatóság,
hogy 2014-ben is szeretne a tanár úrral
találkozni. Ígérjük – teljesítjük!

2013-tól újra van Budapesten „C” tanfolyam
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Játékvezetés: 94 sikeres vizsgázó

A BLSZ bajnokság valamennyi osztá-
lyában – felnőttek, utánpótlás, öregfiúk
– egy hétvégén közel 400 játékvezetőt
kell foglalkoztatni. Ahhoz, hogy ne le-
gyen fennakadás, minden mérkőzésre
jusson játékvezető és asszisztens, évente
gondoskodni kell az utánpótlásról. Van-
nak, akik kiöregszenek, vagy felhagynak
a bíráskodással, ezért az elvárásoknak
megfelelően kell figyelni a pótlásra.
Ezért az igazgatóság minden évben
meghirdeti a játékvezetői tanfolyamot.

2013-ban 101 jelentkező volt, és a tan-
folyam előadói egykori neves élvonal-
beli játékvezetők voltak. A jövő
játékvezetői olyanoktól ismerhették
meg az alapokat, mint Juhos Attila, Vad
II. István, Szabó György, Ring György,
akik nemzetközileg is nevet szereztek
maguknak. Az előadók között volt még
a BLSZ JB korábbi elnöke, Koch
György, valamint a tanfolyamok rend-
szeres instruktora, Kovács Gábor. Az
előadások mellett gyakorlati foglalkozás
is szerepelt a tanrendben, a jelöltek
asszisztensként közreműködtek a Téli
Nagypályás Torna mérkőzésein. A tan-
folyam zárásaként írásbeli vizsga volt,
és a fizikai tesztet is teljesíteni kellett.
Ezt követően jöhetett a szóbeli vizsga,
és a 101 jelentkezőből 94 fiatal megfe-
lelt a követelményeknek.

Az aktív játékvezetők számára elen-
gedhetetlen a rendszeres továbbképzés.
A BLSZ JB júliusában kétnapos elmé-
leti képzést tartott a Budapest bajnokság
I. és II. osztályú keretének játékvezetői,
valamint az I. osztály asszisztensi kere-
tének tagjai részére. Ezen a képzésen
96-an vettek részt, majd július 25-én fi-
zikai tesztet is kellett teljesíteni a baj-
noki osztályoktól függően. A BLSZ I.
osztályban működőknek például
hússzor 200 méter, melyből 1 50 méter
volt a futás, 50 méteres sétákkal kiegé-
szítve.

A továbbképzés következő lépcsője a
július 26-28 közötti edzőtáborozás volt
Jászberényben. Itt Esterházy György, a
BLSZ JB elnöke értékelte az előző baj-
noki évben nyújtott teljesítményeket, és
szólt a feladatokról.
Átadásra került az év játékvezetője ki-
tüntetés, amit Király Gergő vehetett át,
míg a legjobb asszisztens Milavecz

A BLSZ JB elnöke Esterházy György
értékelte a játékvezetés helyzetét:

-Pozitívumnak tartom, hogy fiatalodik a
játékvezetői keret, hiszen egyre tempó-
sabbak a mérkőzések, és ez megkívánja
a jobb fizikai teljesítményt. Igaz, ennek
negatívuma, hogy hiányzik a rutin. Kö-
zépiskolások, egyetemisták vannak a
frissen vizsgázottak között, és bizony jó
pár esztendő kell ahhoz, hogy kellő ta-
pasztalattal rendelkezzen egy játékve-
zető. Szerencsés lenne, ha néhány
érettebb korú is jelentkezne. Elmondha-
tom, az elmúlt évben kevesebb atrocitás
érte a játékvezetőket, de még előfordul,
hogy bennük keresik a hibát. Azt azon-
ban tudomásul kell venni, hogy tévedés
nélkül nincs mérkőzés. Azért, hogy rit-
kábban forduljon elő, évente kétszer is
tartunk elméleti, és fizikai felmérést.
Igyekszünk minél több mérkőzésre el-
lenőrt küldeni, és aki a teszteken, vala-
mint a meccseken nem az elvárásoknak
megfelelően teljesít, azokat „pihentet-
jük”. Örömünkre 2013-ban először ke-
rült sor párbeszédre az igazgatóság, a JB
és a csapatok képviselői között. Ez a ta-
lálkozás valamennyi érintett számára
sokat jelentett, bízom, hogy lesz folyta-
tása.

Így látta az elnök

BLSZ I asszisztensi keret:

Dósa-Rácz Kitti, Ésik Ádám, Farhang Goudarzi,
Gyöngy Krisztina, Kovács Brankó, Kovács Péter,
Laklia Ágnes, Máté István, Milavecz Péter, Nye-
kita Brúnó, Nyerges Zsolt, Puskás Gabriella,
Reszler Csaba, Szalai Krisztián, Takács Zoltán,
Tamássy Attila, Temesi Tibor, Tóth Tamás, Varga
Lilla

BLSZ II játékvezetői keret:

Agócs Róbert, Bánki György, Besnyő Márton Dá-
vid, Czene-Joó Ádám, Csete Csongor, Dobó Gá-
bor, Gál Péter, Gelb Tamás, Gráf András,
Harmath Zsolt, Kömpf Gyula, Orbán Pál, Oroshá-
zi Dávid, Rábel Alfréd, Róka Márton, Tihanyi
Norbert, Vida Gábor, Zám László, Czár Krisztián,
Csibra Gábor, Fekésházy Mátyás, Filep Zsolt,
Horváth Balázs, Huszti András Norbert, Lukácsi
Balázs, Madari Adrián dr., Saskőy Szabolcs, Vá-
mos Tamás, Várhegyi Károly

BLSZ játékvezetői keret:

Árpási Bendegúz, Bácsi Iván, Bagó Krisztián, Ba-
log Attila, Baranyi Gábor, Bárányos András, Bar-
tis László, Bartkó Dániel, Bartkó József, Bartos
Zoltán, Bartus Olivér, Bayer László, Bencze And-
rás, Bíró Viktor, Bodzay Áron, Böröcz Ferenc,
Bunya Dániel, Búz Roland, Czeglédi Barna, Czi-
gány Máté, Cseh Szilárd, Csékei Andor, Csikós
Péter, Csorba Sándor, Deák Bence Tamás, Dor-
mán Barnabás, Erdős Máté, Fenyvesi Péter Bence,
Gaál Balázs, Gajzágó Imre, Garzó Gyula, Golecz
Gábor, Gombor Jácint, Gutyán Krisztián Ádám,
Győri Tamás, Hart Vilmos, Jámbor László, János
Gergő, Janzsó Péter, Jézsó Tamás, Kalocsai Jó-
zsef, Kantorák Viktor, Kapitány Balázs, Kénoszt
Zsolt, Kerék Ádám, Kispál Márk, Kiss Gábor,
Kiss Olivér, Kósa László, Kovács András Gábor,
Kovács Imre id., Kovács Krisztián, Kovács Márk,
Kovács Máté, Kovács Miklós, Kovács Tibor Pé-
ter, Kranauer Tamás, Krix Dávid, Kupecz Sándor,
Kupó Márton, Kurtej János, Kurucz János Péter,
Lantos Tamás, Majtán Máté, Mándoky Olivér,
Medzay Attila, Mezei Ádám, Molnár Dávid, Mül-
ler István, Nagy Ákos, Nagy Gábor, Nagy József,
Novák B. János, Nyári Krisztián, Oláh Zsolt, Olaj
Mátyás Pál, Őrhalmi-Riesz Károly, Pajkos Nor-
bert, Patócs Gábor, Pető Nimród, Pintér Gábor,
Piskóti Dénes, Pulay Marcell,Rieth Benjámin,
Ritzl András, Rózsa Norbert, Sallai Sándor, Sch-
lichter Ádám, Sebestyén Ádám, Seres László, Sis-
kó Árpád, Somoskői Tamás, Sörös Attila,
Stefánka Norbert, Stelcz Ádám, Szabó Ferenc,
Szabó Levente, Szabolcsi Gergő, Szalai Viktor,
Szemők Péter, Szij jártó Zsolt, Szingajevszkij Juli-
an, Szombathelyi Ervin, Takács Marcell, Tiringer
Máté, Tóth Attila, Tóth Tamás, Török Zsolt,
Trungel Péter, Turgyán Péter, Urgyán Antal, Vaj-
da Ernő, Válóczi György, Vértes Miklós, Vitárius
Gábor, Vörös Zoltán, Weinber Péter, Winkler Bá-
lint, Zellei Richárd

BLSZ asszisztensi keret:

Bacsinszki Ádám, Busai Attila, Csengery Zoltán,
Gendúr Ákos, Gerstmayer Péter, Hanfeldt Lajos,
Jó Árpád, Kénoszt Éva, Lipták Márk, Lovász
Viktor Árpád, Markos László, Móré Balázs, Orosz
Csaba, Stark Gábor, Szalai Máté Dénes, Szepesi
Péter

Öregfiúk keret:

Patkó Bálint, Tihob Gyula

Péter lett. A jászberényi rendezvényen
az előadók között szerepelt Szabó
Zsolt, Vámos Tibor, Vad II. István, Ju-
hos Attila, Ring György, Cserna Lász-
ló, Stamler Péter, Koch György, Szabó
János, Szőts Gergő. Az MLSZ buda-
pesti igazgatója, Lovász Tamás István
is tartott tájékoztatót, míg a bajnoki
rendszer átszervezéséről Vida Gábor, az
MLSZ munkatársa adott információt.

201 3 nyarától az NB III-as bajnoki osz-
tály is az MLSZ-hez került, és az át-
szervezett játékvezetői keretbe került a
BLSZ-ből Bereczki Miklós valamint
Farkas Mátyás. Az asszisztensi keret
tagja lett Bagi Csaba, Horváth Kriszti-
án, Kovács Gábor, Teimleitner Kriszti-
án és Vad Anita.

BLSZ I játékvezetői keret:

Antal Szabolcs, Dancs Boldizsár, Döme Gábor,
Grünvald Gábor, Horváth János ,Káprály Mihály,
Király Gergő, Király Szilveszter, Kovács Imre,
Landeszmann László, Leél-Őssy Ádám, Lovász
László, Szanyi Ádám dr., Zimonyi Péter
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Emlékezés az eltávozottakra
Id. Medák Sándor
(1924-2013)

Fél évszázadot töltött el a BLSZ-ben
Medák Sándor. Mindenkit ismert, akik
részesei voltak a főváros labdarúgásá-
nak. Ez fordítva is igaz volt, aki valamit
is számított ebben a sportágban, az tud-
ta, hogy ki az a Medák Sándor. Fiatalon
futballozott, de az aktív játék befejezté-
vel sem szűnt meg a vonzódása a labda-
rúgás iránt. Így aztán az első hívó szóra
igent mondott, amikor egyik munkahe-
lyi kollégája megkérdezte, nem vállal-
na-e feladatot a BLSZ-ben. Mindez
1957-ben történt, és Sanyi bácsinak –
így szólították nagyon sokan – második
otthona lett a BLSZ.
Kezdetben az volt a feladata, hogy el-
lenőrizze a jegyzőkönyveket, tabellát
számoljon, majd bekapcsolódott a fe-
gyelmi bizottság munkájába. Később
elnöke lett a bizottságnak, és amikor az
egyik NB III-as csoport irányítása a
BLSZ-hez került, ott is vezette a fe-
gyelmi bizottságot. Tizenöt éven ke-
resztül tagja volt a BLSZ elnökségének,
és a szövetség megalakításának 80. év-
fordulóján Életmű-díjat kapott, és örö-
kös tiszteletbeli elnökségi tag lett. Egy
alkalommal megkérdezték tőle, mi a tit-
ka annak, hogy ötven évet tölthetett el a
BLSZ-ben. Sanyi bácsi így válaszolt:
„Harag, ellenségeskedés nélkül, a fut-
ball iránti szeretettel, és a kollégák irán-
ti tisztelettel láttam el a feladatot.”

Dr. Ila Lajos
(1941 -2013)

Már a hatvanas éveiben járt, amikor
még mindig vezetett meccseket. Az
1970-es évek elején lett játékvezető a
BLSZ-ben, és lépésről lépésre haladva
eljutott az NB III-as kerettagságig. Ha-
tározott, a szabályokat jól ismerő,és kö-
vetkezetesen betartó dr. Ila Lajos azok
közé a játékvezetők közé tartozott, aki-
ket elfogadtak a csapatok. Amikor a fe-
lek megtudták, hogy ki fúj ja a sípot, azt
mondták, nem lesz gond. Az idő múlá-
sával elfogadta, ha kispályás mérkőzés-
re kapott küldést. Nem tartotta kisebb
feladatnak ezt sem, számára az volt a
fontos, hogy ott lehessen a pályán. Vál-
lalt ellenőrzést is, és szívesen adott tan-
ácsolat a fiatal kollégáknak.

Pusztai László
(1948-2013)

Hasonlóan számos szövetségi aktivistá-
hoz, Pusztai László is az aktív játék be-
fejezését követően, feladatot vállalt a
BLSZ-ben. A fegyelmi bizottságban
kapott feladatot, és idős Medák Sándor
mellett „tanulta ki a mesterséget”. Kö-
zel tíz évet töltött már el a fegyelmi bi-
zottságban, amikor ifjabb Medák
Sándor – akkor már ő volt az elnök –
nem láthatta el tovább a feladatot, lévén
a szövetség alkalmazásában állt, és őt
jelölték a helyére. Kifogástalanul, a
szabályok alapos ismeretében, tárgyila-
gosan végezte munkáját. Még azok sem
kifogásolták döntéseit, akiknek az nem
a „legkedvezőbb” volt. Még hosszú
évekig vezethette volna a fegyelmi bi-
zottságot, ám közbeszólt a betegség, és
a megkezdett munka „befejezetlen”ma-
radt.

Gál Gyula
(1944-2013)

A futball befejezésével nem szakad el a
sportágtól, az edzői pályát választotta.
Edzősködött a Bp. Honvéd utánpótlás-
nál, majd következtek a felnőtt csapatok
a BLSZ-ben. Irányította a szakmai
munkát többek között a Hazai Pamut
SE, a Ganz Danubius, a Csatornázási
Művek, a Sörgyár, az Erdért, és a
Goldball 94 FC együtteseinél. Ült a
BLSZ válogatott kispadján is. Az edzői
szakma iránti tiszteletből feladatot vál-
lalt a BLSZ edzőbizottságában, mely-
nek 1994-1996 között vezetője volt.
Munkáját alapos szakmai felkészültség,
tervszerűség jellemezte. Ez volt az
edzői hitvallása, és nagy odaadással,
lelkesedéssel dolgozott. Részletes tervet
készített, és annak betartásával nagyon
sokat segített az amatőr csapatok edzői-
nek. Továbbképzéseket szervezett a
szakma legjobbjainak bevonásával, és
ezeken óriási volt az érdeklődés.

Gyűrűs János
(1942-2013)

A Nagytétény csapata elképzelhetetlen
volt nélküle. Az ifjúsági csapatban kez-
dett védeni, majd eljutott a felnőtt csa-
pat kapujába is. Egy kupameccsen a
Ferencváros volt a Nagytétény ellenfele,
és az idősebbek még ma is emlékeznek
arra, hogy nem volt még kerítés a pá-
lyán, és a dombon 6000 néző szoron-
gott. A tétényieknél Gyűrűs János
védett, és bár érvényesült a papírforma,
a fradisták is elismerően szóltak telje-
sítményéről. Végig Nagytétényben ma-
radt, és amikor átadta a helyét a
kapuban, amolyan mindenes lett. „Puci”
bácsi – így szólította csaknem mindenki,
talán a hivatalos nevét sem tudták –
tagja lett a szakosztályvezetésnek, szer-
tárosságot is vállalt, vagy időnként in-
tézte kedvenc csapata ügyeit a
BLSZ-ben. Mindene volt a csapat, és
annak ellenére, hogy az utóbbi években
betegeskedett, ha tehette, ott volt a ked-
venceinél.

Gál Gyula annak örült, ha egy kolléga
sikeres volt, és igyekezett tapasztalatai-
val segíteni azokat, akiknek csapata ne-
héz helyzetbe került.

Ódor Zoltán
(1952-2013)

Amolyan Minarik Ede típus volt. Ódor
Zoltánnak mindig kellett egy csapat. Ha
megszűnt az egyesület, ahol tevékeny-
kedett, akkor jelentkezett, vagy hívták
egy új csapathoz. Hosszú ideig volt a
Rákosmenti Rojik FCmindenese, a régi
értelemben vett intézőként látott el fel-
adatokat. Legutóbb a KISE szövetségi
képviselőjeként járt be rendszeresen a
BLSZ-be, intézett igazolásokat, mérkő-
zés időpontokat. Szürke eminenciás,
csendes ember volt, és csendesen távo-
zott az élők sorából is.
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Pályaépítési program

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége által 2012 elején indított Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében eddig 30
műfüves pálya épült meg (1 pálya építése folyamatban) az MLSZ 70%-os pályázati támogatásával, a pályázók 30 %-os önere-
jével Budapesten. A 2013 végén beadott 26 pályaépítési igény mindegyike támogatásra került. A tervek szerint ezek a pályák
2015 júniusáig épülnek meg.
Az alábbi két táblázat ezek összesítését tartalmazza kerületenként.

Országos Pályaépítési Program 1 -4. ütem, Összesítő Budapest

A VI. beruházási ütemben jóváhagyott
pályaépítések

N: Nagypálya 3/4: Háromnegyedes pálya K: Kispálya O: Óvodás (6X12m) Ö: összesen

Közterület - SZAC mérkőzés az új pestszentlőrinci pályán.
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Válogatottak tornája

Az MLSZ 2013-ban kiírta a megyei fel-
nőtt válogatottak tornáját, melyen a 19
megye és a főváros amatőr játékosai
léptek pályára. A 20 együttest négy cso-
portba osztották, és a selejtező csopor-
tok első helyezettjei jutottak a döntőbe.
Budapest válogatottját Antal Péter és
Bajzik József edzők készítették fel. Bu-
dapest csapata Baranya, Fejér, Somogy
és Tolna válogatottjaival került egy cso-
portba, melynek színhelye Siófok volt
július 27-én.

A keretbe öt egyesület – Ikarus BSE,
Fővárosi Vízművek, Voyage SE, III.
Kerületi TVE, Hegyvidék – adta a játé-
kosokat. A mérkőzések kétszer 25 per-
cesek voltak, és Budapest válogatottja
az első fordulóban Fejér megye gárdájá-
val találkozott. A csapat kitett magáért,
3-1 -re nyert Kiss Norbert (2) és Loska
Csaba góljaival. A sorsolás szeszélye
folytán nem volt idő pihenésre, máris
következett az újabb összecsapás Bara-
nya ellen. Az ellenfélnek ez volt az első
mérkőzése, és kihasználva helyzeti elő-
nyét, 2-0-ra győzött.

A harmadik fordulóban Tolna váloga-
tottjával találkozott Budapest váloga-
tottja. A rendes játékidő végén 3-2-re
vezetett csapatunk, ám a hosszabbítás-
ban egyenlített az ellenfél. Budapest
gólszerzői Spáth Márton (2), és Kiss
Norbert voltak. A csoport utolsó mérkő-
zésén nem sikerült javítani, Somogy el-
len 2-0-ra vesztett Budapest, és így
végül a 3. helyen végzett.

Budapest válogatottja bizakodva utazott
a tornára, a tervet, azt, hogy bejusson a
Nyíregyházán rendezendő döntőbe, nem
sikerült megvalósítani. Mentség, hogy a
sorsolás nem kedvezett, hiszen pihenés
nélkül, egymás után kellett játszani két
mérkőzést. Az is nehezítette a csapat
helyzetét, hogy a nyári bajnoki szünet
miatt nem sikerült, a felsoroltak mellett,
más egyesületekből is meghívni játéko-
sokat.

Győzelem a Csákvár ellen

A 2013-14-es bajnoki év őszi szezonja
után a Budapest válogatott edzője, Baj-
zik József új keretet hirdetett, amelybe

portjának őszi bajnoka, az Aquital-
Csákvár FC volt. Válogatottunk 2:1 -es
győzelmet aratott, a csapat játéka után a
szakmai stáb és az ellenfél is elismerően
beszélt.
A mérkőzést helyszínen tekintette meg
az Ikarus BSE csapatának vezetőedzője
Krampek Nándor, aki így nyilatkozott
az eseményről: - Kifejezetten jó meccs
volt, és nem csak azért, mert 2:1 -re
nyert a válogatott. Egy tényleg magas
színvonalú mérkőzést láttam. Akik a
keretben voltak, mind nagyon kitettek
magukért. Azt gondolom, hogy az
NBIII egyik listavezetőjét szépen sike-
rült meglepni. Jó volt, így együtt látni
azokat a játékosokat, akik a bajnokság-
ban egymás ellenfelei voltak, és azt is jó
volt nézni, hogy milyen profi módon
álltak hozzá a dologhoz.

A Budapest válogatott kerete:

Berhidai Zoltán (Nagytétény), Hmely-
ovszky Tibor (Ikarus), Horváth Ákos
(Hegyvidék), Kovács Gergely (Buda-
fok), Kovács Tibor (III. Ker.), Krampek
Nándor (Ikarus), Picikász Vaszilisz
(Ikarus), Praczkó Iván (Pénzügyőr),
Veress Balázs (Hegyvidék), Balogh
Bence (Ikarus), Balogh Péter (Vízmű-
vek), Baranyai Péter (FFC), Csabai Ta-
más (Budafok), Paholics Máté
(Voyage), Scheffer Bence (FFC), Si-
mon Zoltán (Testvériség), Téglás Máté
(RAFC), Kiss Norbert (Vízművek),
Sztrunga Zsolt (Pénzügyőr)

azok a játékosok ke-
rültek be, akik az
őszi szezon során
klubjukban jó telje-
sítményt nyújtottak.
November 26-án a
csapat tagjai egy
edzésen vettek részt a
Könyves Kálmán
körúti Siketek-pá-
lyán, majd másnap
már mérkőzésen bi-
zonyíthatták tudásu-
kat. Az ellenfél az NBIII Nyugati cso-

Szlovákiában jártak a fiatalok

Sikeres szlovákiai túrán vett részt 2013
áprilisában az U14-es és az U15-ös Bu-
dapest válogatott. A csapatok Nagyme-
gyer városában egy-egy mérkőzést
játszottak.

U 15-s válogatott mérkőzés
Komarno területi válogatott – Budapest
válogatott 0–3 (0-1 )
Gólszerzők: Tömösvári Bálint (2),
Bayer Bence

A keret: Szalai Alex (Újpest), Csákó
Dániel (FTC),Pásztor Dávid (REAC),
Oros Patrik (FTC), Zahorán Balázs
(Honvéd), Micsinai Miklós (Vasas),
Bayer Bence (Tabán), Szalánszky Ger-
gő (Honvéd), Tömösvári Bálint (Hon-
véd) Gulyás Mihály(Vasas), Kaczor
Patrik (Kelen), Schmid Áron (Újpest),
Csernik Kornél (Kelen), Lőrinc Pé-
ter(REAC)

Kiss László szakmai igazgató értékelte
a mérkőzést: - Budapest válogatottja
rendkívül fegyelmezetten, sportszerűen
és jól játszott. Ellenfelünk /1 -4-2-3-1 / a
szokásos Szlovák iskolát képviselte. A
mérkőzést érdemes volt lekötni, elérte a
célját! Úgy gondolom, remek hírverése
volt a futballnak.

U 14-s válogatott mérkőzés
Komarno területi válogatott - Budapest
válogatott 0 - 12 (0:3)
Gólszerzők: Farkas Máté (5), Kovács
Nikolasz (3), Gál Márk (2), Szegedi Ti-
bor, Stoiacovici Dávid

A keret: Berla Attila (Honvéd), Var-
szamisz Dávid (Vasas) Erdélyi Botond
(Honvéd), Debre Dávid (Újpest), Gál
Márk (Vasas), Czifra Attila (Honvéd),
Szabó Botond (Vasas), Stoiacovici Dá-
vid (Honvéd), Szegedi Tibor (Vasas),
Farkas Máté (Vasas), Illovai Balázs
(Honvéd), Kovács Nikolasz (FTC),
Ubrankovics Gergő (Goldball), Borza
Bence (Csepel), Sztojanovics Zoltán
(REAC), Major Olivér (Honvéd)

A felnőtt csapat a Csákvár elleni mérkőzés után

Pályán Budapest felnőtt és utánpótlás válogatottja
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A 37. Budapest Kupa győztese: Voyage SE

1977-ben avattak először győztest a
Budapest Kupában. Akkor az azóta már
megszűnt Törekvés gárdájának csapat-
kapitánya vehette át a díszes serleget. A
BK elindítói a kiírásban rögzítették, ha
egy csapat „zsinórban” háromszor nyeri
el a kupát, véglegesen a birtokába ke-
rülhet. Ez, az elmúlt három és fél évti-
zedben csak a RAFC együttesének
sikerült. Sorozatban 1995-ben, 1 996-
ban és 1997-ben diadalmaskodtak a fi-
náléban, és a BLSZ új serleget készítte-
tett, hiszen az eredeti Rákos-
szentmihályra került. A Honvéd Köteles
SE – már megszűnt a csapat – szintén
büszkélkedhetett három győzelemmel,
de ezt nem egymás után következő
években érték el.

A Budapest Kupa 2012/2013-as küz-
delmeiben 107 csapat indult. Valójában
a BLSZ bajnokság valamennyi felnőtt
osztályának együttese ott voltak a neve-
zők között. A Versenybizottság az első
fordulóban kiemelte a 16 BLSZ I. osz-
tályú csapatot, és a kiemeltek között
volt még 5 II. osztályú gárda is. A ki-
emeltek a 2. fordulóban léptek pályára
először, csatlakozva az 1 . fordulóból to-
vábbjutottakhoz. Az 1 . fordulóban így
86 csapat mérkőzött egymással, és a to-
vábbjutó 43 együttes kiegészült a ki-
emeltekkel. A kiírás értelmében mindig
az alacsonyabb osztályú csapat volt a
pályaválasztó. A sorozat vége felé már
előfordult, hogy azonos osztályúak ke-
rültek szembe egymással, ilyenkor so-
rolás döntötte el, hogy melyik lesz a
pályaválasztó. A 37. Budapest Kupa
döntőjébe végül két BLSZ I. osztályú
gárda, a Voyage SE és az Unione FC
került.

Út a döntőig

Az Unione FC valamennyi mérkőzését
idegenben vívta, és a 2. fordulóban lé-
pett először pályára, amikor az Art Cor-
ner SZKSE ellen nyert (1 -3).
Következett a Rákosligeti AC (0-5),
majd az 1908 SZAC (0-4). A legjobb
nyolc között a Törökbálinti FC együtte-
sét búcsúztatta az Unione FC (2-4), az
elődöntőben pedig az AFC Soroksár
csapatát (0-2).

A Voyage SE a bemutatkozáskor „elgá-
zolta” a Siketek SK csapatát (1 -1 7),
majd a 32 között nem állt ki ellene a
Rúg-6 FC, és következhetett a szintén I.
osztályú Gázművek MTE. A helyszín
kiválasztásában a sorsolás a Voyage
számára volt kedvező, fogadta ellenfe-
lét, és nyert is (4-2). Az elődöntőbe ju-
tásért a BVSC volt az ellenfél (1 -3),
majd a döntőbe jutásért az Inter CDF
(1 -3).

A döntő jegyzőkönyve

Voyage SE – Unione FC 6-2 (0-1 )

Csepel FC Stadion, Budapest, Béke tér.
Vezette: Berényi Tamás
(Tamássy Attila, Kovács Péter)

Voyage SE: Skravanek – Cseh, Szabó,
Vörös (Bodrogi), Gerencsér – Paholics,
Ubránkovics (Sipaki), Visegrádi, Bog-
nár (Németh) – Benedek (Fehérvári),
Spáth (Ferincz). Edző: Bajnóczi Tamás.

Unione FC: Reidel – Szabó V. (Babos
Áron), Scheer, Frick, Babos Ádám –
Szekeres, Szabó T. (Márkus), Bősze
(Szilágyi), Horváth (Wukovics) – Bódi,
Bárdosi (Hámori). Edző: Szabó András.

Gólszerző: Paholics (3), Szabó, Bene-
dek, Spáth illetve Szekeres, Bódi.

Bajnóczi Tamás: - Nagyon örülök en-
nek a szép sikernek, úgy érzem sokat
dolgoztunk ezért, de megérte. A máso-
dik félidő alapján egyértelmű volt ez a
nagy különbségű győzelem.

Szabó András: - Az első félidőben jól
játszott a csapat, vezettünk is, de szünet
után kaptunk két potya ízű gólt, és ezt
követően szétestünk. Megérdemelten
nyert a Voyage, gratulálok a győzel-
mükhöz.

A kupát és az érmeket Lovász Tamás
István, az MLSZ budapesti igazgatója,
és Csiky Károly, az MLSZ verseny-
igazgatója adta át a csapatoknak. A
döntő játékvezetői az emlékplaketteket
Esterházy György BLSZ JB elnöktől
vehették át.

Szekeres Tamásnak Lovász Tamás István adja át
az ezüstérmet

A Voyage SE kupagyőztes csapata
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