
Jubileumot ünnepeltünk 2016-ban, kilencven
éve, 1 926-ban alakult meg a Budapesti Labdarúgók
Alszövetsége. Az elmúlt kilenc évtizedben többször
is átalakult a forma, a BLASZ-ból BLSZ, majd hat
évvel ez előtt a szövetségből az MLSZ Budapesti
Igazgatósága lett, a tartalom azonban változatlan
maradt. A BLSZ név továbbra is használható, és a
BLSZ előkelő helyet foglal el a 20 területi igazgató-
ság mezőnyében. Szép múltra tekinthetünk vissza,
jelenleg is eredményesek vagyunk, és ami jövőt il-
leti, bizonyára évek múlva is lesz BLSZ.
Folytatjuk a hagyományt, az előző három évhez ha-
sonlóan ismét megjelenik a BLSZ Almanach, amely
a 2016-os jubileumi esztendő történéseit idézi fel.
Az Almanach elsődleges célja, hogy a BLSZ szer-
vezésében zajló események összefoglalóját adja, de
hiba lenne megfeledkezni a magasabb osztályokban
szereplő fővárosi csapatok teljesítményéről. A 20
területi igazgatóság közül Budapest helyzete egye-
di, hiszen számos csapat képviseli a Nemzeti Baj-
nokság különböző osztályaiban, ennyi élvonalbeli
együttessel egyetlen megye sem büszkélkedhet.
A területi igazgatóságok közül Budapest foglalkoz-
tatja a legtöbb labdarúgót, a felnőttektől az utánpót-
lásig bezárólag hetente valamivel több, mint 16 000
játékos lép pályára a bajnoki mérkőzéseken. A
BLSZ I. osztály színvonalát igazolja, hogy előző
években bajnokságot nyert csapatok az NB III-ban
sem okoztak csalódást. Az utánpótlás korosztály
számára a Bozsik-program biztosít megfelelő lehe-
tőséget. Az aktív játékos pályafutásukat befejezők
számára a BLSZ három korcsoportban is szervezett
bajnokságot, nagyon népszerű az öregfiúk, az old
boys, valamint a veterán labdarúgók vetélkedése.
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2016-ban emelkedett a női csapatok száma, és egy-
re népszerűbb a futsal, és itt kiemelkedik az egyete-
mi csapatok futsal bajnoksága, amelyre az
országban másutt nincs példa. A bajnokságok mel-
lett több hagyományos tornát is szervez a BLSZ
szabadtéren és teremben, és továbbra is támogatója
immár hat éve a Csillaghegyi MTE téli nagypályás
tornájának.
2016-ban nemcsak az alapítás jubileumát ünnepel-
hettük, jubileumához érkezett a Budapest Kupa is.
A 40. BK selejtezőiben 100 csapat kezdte a küzdel-
meket, és viaskodott, hogy minél tovább juthasson.
A döntő külsőségekben méltó volt a jubileumhoz,
és remek mérkőzésen dőlt el a végső győzelem. Új-
donság, hogy első alkalommal a női csapatok részé-
re is megrendezésre került a Budapest Kupa.
2016 nyarán átalakult a társadalmi elnökség, sike-
rült több olyan személyt is megnyernünk, akik be-
kapcsolódásával még eredményesebbek lehetünk.
Igyekeztünk úgy kiválasztani az elnökségi tagokat,
hogy egy-egy területnek alapos ismerői legyenek.
Az elmúlt évtizedben nem voltak „ügyek” a BLSZ-
ben, nem adtunk témát a bulvár sajtónak. Szeret-
nénk, ha erre a jövőben sem kerülne sor. Meg kell
említeni az igazgatóság munkatársainak, és a külön-
böző bizottságokban tevékenykedők teljesítményét.
Ők valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy ered-
ményes volt a jubileumi év.
A 2016-os év történéseiről számos helyen jelentek
meg tudósítások, beszámolók, ám most itt együtt
található mindaz, melyek az elmúlt esztendő legfon-
tosabb eseményei voltak. Szíves figyelmükbe aján-
lom a „BLSZ Almanach 2016” kiadványunkat,
remélve, hogy elnyeri tetszésüket.

Gundel Takács Gábor
az MLSZ budapesti társadalmi elnökségének

elnöke
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Lovász Tamás István
igazgató

Kapusi Tünde
igazgatói asszisztens

Dobó Balázs
versenyiroda-vezető

Hajduk Magdolna
gazdasági ügyintéző

Kozsák János
igazolási, átigazolási ügyintéző

Hofmann-né Sasvári Anikó
igazolási, átigazolási ügyintéző

Szőnyi Gábor
bizottsági ügyintéző
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Bodoki József
Horváth Ferenc

Esterházy György Klementiszt-Csikós
Gábor

Lipcsei Betta
Somogyi Zsolt
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elnök

Dr. Borbély Zoltán
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Az MLSZ Budapesti Igazgatóságának
hivatala

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

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

Kapusi Tünde
Titkárság, Igazgatói asszisztens
Telefon:06-30-7742-666
Email: kapusi.tunde@mlsz.hu

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

Kozsák János
Igazolási, átigazolási ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-567
Email: kozsak.janos@mlsz.hu

Hoffmann-né Sasvári Anikó
Igazolási, átigazolási ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-665
Email: sasvari.aniko@mlsz.hu

Szőnyi Gábor
Bizottsági ügyintéző
Telefon: 06-30-1963-673
Email: szonyi.gabor@mlsz.hu

Az MLSZ Budapesti igazgatóságának
szakbizottságai

Biztonsági, Technikai Bizottság
Elnök: Kázsmér Tamás
Tagok: Tóth Szabolcs, Szentiványi
Balázs, André Béla, Karacs Sándor

Fegyelmi Bizottság
Elnök: Medák Sándor
Tagok: Bászler Géza, Bernáth Tamás,
Dr. Szabó Gergely Balázs,
Dr. Mucsányi Márton, Ember Tibor,
Giba László, Bernáth Tamás, Muraközi
Lajos, Kovács Imre, Dr. Polgár Péter
Titkár: Kozsák János

Kiss László
Szakmai Bizottság Elnök
Telefon: 06-30-7742-517
Email: kiss.laszlo@mlsz.hu

Dévényi Dusán
Intézményi koordinátor
Telefon: 06-30-3816-232
Email: devenyi.dusan@gmail.com

Antal Péter
Grassroots koordinátor
Telefon: 06-30-5162-231
Email: antal.peter@mlsz.hu

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

Juhos Attila
Játékvezetõ Bizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-675
Email: juhos.attila62@gmail.com

Medák Sándor
Fegyelmi Bizottság Elnök
Telefon 06-30-7742-664
Email: medak.sandor@mlsz.hu

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

Kiss Baranyi Sándor
Edzőképzés megyei koordinátor
Telefon: 06-30-7742-528
Email: kbs@mlsz.hu

Fellebviteli Bizottság
Elnök: Dr. Matula Ferenc
Tagok: Dr. Cseh Katalin,
Dr. Szalai Viktor, Esterházy György,
Nagy Mátyás
Titkár: Kapusi Tünde

Igazolási és Vitarendezési Bizottság
Elnök: Dr. Téglási András
Tagok: Dr. Gremsperger Gábor, Simon
Gábor, Dr. Kukorelli András

Játékvezetõi Bizottság
Elnök: Juhos Attila
Tagok: Bajkai János, Kispál Róbert,
Tóth Vencel, Kovács Gábor
Titkár: Dobó Balázs

Szakmai Bizottság
Elnök: Kiss László
Tagok: Dombó János, Dufek János,
Halászi Ferenc, Újvári Gábor, Pisont
István, Prukner László

Verseny Bizottság
Elnök: Bodoki József
Tagok: Benedek Péter, Budai Miklós,
Dévényi Dusán, Dr. Vásárhelyi Buda,
Hajdú Imre, Magyari Balázs, Mészáros
László, Pintér János
Titkár: Szőnyi Gábor

Öregfiúk és Old Boys Bizottság
Elnök: Czakó Tibor
Tagok: Albert István, Király Gábor,
Sörös Attila, Suscsák János
Titkár: Kozsák jános

Az MLSZ Budapesti
társadalmi elnöksége

Elnök: Gundel Takács Gábor
Alelnökök:
Dr. Borbély Zoltán, WolfLászló
Elnökségi tagok:
Bodoki József, Esterházy György,
Horváth Ferenc, Lipcsei Betta,
Klementiszt-Csikós Gábor,
Somogyi Zsolt

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

MLSZ Budapesti Igazgatósága

Hivatali elérhetőségek

Számlázási név és cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1 1 12 Budapest, Kánai út 2/d.

Adószám: 19020848-2-44

Számlaszám: 1 1707024-20480710

Levelezési cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1053 Budapest, Curia u. 3 .

Telefon: (06-1 ) 201 -7690

Fax:(06-1 ) 266-0235

e-mail: blsz@blsz.hu,

budapest@mlsz.hu
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Bajnokcsapatok 2016-ban

Az ASR Gázgyár két BLSZ II-es esztendő után 2015-ben ke-
rült vissza a legmagasabb fővárosi ligába, az amatőr szinten
jelentős múltú egyesület korábbi sikereihez méltóan óriási
bravúrral, három fordulóval a vége előtt megnyerte a
2015/2016-os Budapest I. osztályt. Az ASR vezetősége jól
igazolt a nyáron egy olyan csapatba, amely amúgy is a felső-
házba lett volna várható.
Metzger Tibor vezetőedző remekül rakta össze a keretet, pe-
dig a sorozat kezdete előtt akár azt is gondolhattuk volna,
hogy ennyi dudás nem fér majd meg egy csárdában. Mindenki
beállt a sorba, és az óbudaiak összes labdarúgójáról tudnánk
valami emlékezeteset írni. Gondolhatunk Ivancsó Dávid csele-
ire, és bombagóljaira, a két szélső védő Scheiber Bence és
Lóska Csaba felfutásaira, Lajos László fejeseire, és salagmen-
tes védekezésére, Nagy Róbert tanári futballjára, Balogh Péter
fáradhatatlanságára, Kaltenekker Attila beadásaira, Fehér
Kende góljaira, és még sorolhatnánk a neveket…
„Azt gondolom, hogy egy csodát vittünk véghez azzal, hogy
újoncként ekkora előnnyel nyertük meg ezt a bajnokságot –
mondta Metzger Tibor, a bajnok vezetőedzője. - Ezt a csodát
kizárólag annak köszönhetjük, hogy a játékosok, az edzők, az
elnök, a szakmai vezető, a pályamunkás, a szertáros, szurkoló
mind egyet akart, és nagyon alaposan végezte a munkáját, sa-
ját területén a maximumot produkálta. Újoncként elsősorban a
stabilitást, a megbízhatóságot, a kiegyensúlyozottságot tűztük
ki a zászlónkra. Tapasztalatlanok voltunk, nem ismertük
annyira a mezőnyt, így nem is mertünk más utat választani. A
bajnokság közben minden ellenfelet megnéztünk, és elemez-
tünk. Ez is egy fontos része volt a sikerünknek. Ötmeccses pe-
riódusokban gondolkodtunk, a szakaszok után mindig vontunk
egy konklúziót, ahogy egyre jobban megismertük a mezőnyt,

BLSZ I. osztály
Felgyulladt a gázláng! Újoncból bajnok lett az ASR!
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úgy bátorodtunk föl. Először a kiesés elkerülése volt a cél, de
aztán elkezdett nőni az étvágy. A vége felé már úgy voltunk
vele, hogy ki kell használni a lehetőséget. Nem akartunk szé-
pen futballozni, jól és eredményesen akartunk játszani. A mi
filozófiánk szerint az eredmények a fontosak. Akadtak olyan
meccseink, amelyen szépen játszottunk, de nem vitatom, hogy
nem ez volt a legfontosabb. Az én edzői elképzelésem is az
eredménycentrikus játék alapjain nyugszik.”
A Gázgyár nem csak a pályán volt sikeres, örömteli volt látni,
hogy a lelátón is egyre többen jelentek meg a csapat mérkőzé-
sein.
„Örülünk, hogy egyre több szurkolónk van – folytatta Metzger
Tibor. - Egy nagy családias légkör kialakításán vagyunk, és
azt gondolom, hogy ebben is jó úton haladunk. Egyszer már
volt nagyon jó közeg itt, és most is egyre jobb és jobb a han-
gulat. Köszönjük mindenkinek a támogatást. Úgy érzem, hogy
újra felgyulladt a gázláng!”

A bajnok Gázgyár kerete:
Baksa Bálint, Balló Harold, Balogh Péter, Bodon Zoltán,
Fehér Kende, Füle Mátyás, Garai Viktor, Horváth János, Hor-
váth László, Hostyisovszky Patrik, Ivancsó Dávid, Kaltenek-
ker Attila, Kovács Tibor, Kovács Dávid, Kövesdi Boldizsár,
Lajos László, Lóska Csaba, Majtényi Dominik, Mankó Ger-
gely, Mihut Mihály, Molnár Attila, Mátrai Dominik, Nagy
Róbert, Scheiber Bence, Sebestyén Örs, Vámos Benjámin,
Závodszky Ádám
Vezetőedző: Metzger Tibor
Pályaedző: Horváth László,
Szakmai vezető: Borbély László

Balogh Péter magasba emelte a legjobbnak járó serleget
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A Kelen SC miután 2015-ben kiesett a budapesti másodosz-
tályba, elhatározta, hogy új utakon fog járni. Korábbi BLSZ I-
ben szereplő játékosállományának jelentős része a második
csapatba került, az első keretbe pedig a frissen kinevezett ve-
zetőedző, Csernik Kornél az előző években vele dolgozó ifjú-
sági játékosokat sorolta be. A Kelen a mérkőzéseken
többnyire 19 év alatti átlagéletkorú csapatával ősszel sorba
szállította a győzelmeket, nem is akármilyeneket, a későbbi
nagy vetélytárs Pestszentimrét például egyenesen 7-3-ra verte
a 3. fordulóban. Száguldottak a zöld-fehérek, és a téli szünetig
7 pontos előnyt gyűjtöttek össze, 1 2 győzelem, 3 döntetlen és
0 vereség volt a mérlegük.
„Nem volt tervünk, hogy őszi elsők legyünk, de nagyon nagy
szüksége volt a klubnak arra, hogy sikerélmény érje– mondta
Csernik Kornél. - Bebizonyítottuk, hogy vannak értékeink, és
a Kelen most a saját nevelésű játékosok klubja, tavasszal sze-
retnénk még fiatalokat felhozni a keretbe. Tudtunk egy újsze-
rű dolgot hozni, kérdés, hogy erre a szünet után hogyan
fognak reagálni az ellenfelek, hiszen most már mindenki is-
mer mindenkit.”
Bár a Kelen az ősszel csapatként volt leginkább nagyon jó,
egy meghatározó játékosára mégis lecsaptak a télen, a Ferenc-
városi Torna Club leigazolta az edző fiát, a 1 5 mérkőzésen 13
gólt szerző ifjabbik Csernik Kornél a magyar rekordbajnok-
hoz igazolt. Sokszor mondják, hogy egy fecske nem csinál
nyarat és ez igaz is, de a Kelen megérezte a tehetséges támadó
hiányát, és mindössze két gólt szerezve két döntetlennel kezd-
te a tavaszt. A Kelen a továbbiakban is szórogatott el ponto-
kat, és mire eljött az utolsó kör, már csak egy maradt az
előnye a PSK előtt, amelyet egyébként másodszorra is sikerült
legyőznie (0-2). Az utolsó fordulóban és után nem mindenna-
pi, sokáig emlékezetes események játszódtak le. A Kelen a

a BVSC otthonában egy győzelemmel bebiztosíthatta volna a
bajnoki címet, erre minden esélye meg is volt, mert Somogy-
vári Norbert góljával már 18. percben vezetést szerzett. Az
előnyt a 84. percig tudták megtartani, ekkor Bükszegi Zoltán
kiegyenlített. A bajnoki cím ünneplése helyett a döbbent
csend lett az úr a Szőnyi úton, a Kelen már csak abban bízha-
tott, hogy a Pestszentimre nem tud majd nyerni az RTK ottho-
nában. A pálya kímélése miatt elmaradt az RTK és a PSK
meccse, amelynek pótlásához a rákosmentiek már nem is ra-
gaszkodtak. Végül azért a mérkőzés megrendezése mellett
döntöttek, de ekkor még egy fordulat következett be. A Kelen
SC jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt megóvta a
BVSC elleni meccsét. Károlyi Dávidot a zuglói csapat a 94.
percben cserélte be mezőnybe, a játékos ugyanezen a napon a
BLSZ IV-es tartalékcsapat találkozóján is pályára lépett, ott
kapusként. A labdarúgó a szabályok szerint nem játszhatott
volna ugyanazon a napon két mérkőzésen. A tárgyalás után a
VB a BVSC – Kelen SC 1 -1 -es végeredményét törölte, és a 3
pontot a Kelen SC javára igazolta. Ezzel a pótolt mérkőzését
egyébként megnyerő PSK nem tudott előzni.

A bajnok Kelen kerete:
Adámy Péter, André Milán, Baliga Attila, Csernik Kornél,
Garamszegi Ábris, Imre Ábris, Juhász Viktor, Junghausz Ger-
gő, Kanizsay Boldizsár, Kátai-Benedek Szabolcs, Kollár
Márk, Koós Bálint, Kopcsa Balázs, Kovács Marcell, Könczey
Balázs, Langer Attila, Lénárt Balázs, Ötömösy István, Pozso-
nyi Tamás, Perepelica Kirill, Prainer Róbert, Satori Leonardo,
Schön Dániel, Seres Máté, Soóky Norbert, Somogyvári Nor-
bert, Strausz András, Szeip Tamás, Tóth Norbert, Van den
Aker Alex, Varga Viktor, Vágó Soma, Várkonyi Ádám, Zsi-
borás Zalán Vezetőedző: Csernik Kornél

BLSZ II. osztály
Két bajnok nem lehetett!

Csernik Kornél azonnal visszajuttatta a Kelent a BLSZ1 -be
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BLSZ III. osztály

A Pestszentimre második csapata 2015-ben 10 pont előnnyel
nyerte a BLSZ III/1 -es bajnokságot, ugyanakkor feljutni nem
tudott, mert az első csapat a BLSZ II-ben indult. A
2015/2016-os bajnokság során így a duplázásért szállhatott
harcba a PSK II., amely természetesen a sorozat favoritjának
számított. Jól is kezdték az évadot, Szabó József ontotta a
gólokat és többek között egy 8 meccses győzelmi sorozatot
is elkönyveltek. A remek mutatóba a Previfitt piszkált bele,
amelynek Dobosi Norbert 90. percben szerzett góljával sike-
rült kiharcolnia a döntetlent. Ez az egál a 1 3 mérkőzésből 1 1
győzelem ellenére azt jelentette, hogy csak a második helyen
töltheti a téli szünetet a Pestszentimre II, mert a Goldball
még ennél is jobban szerepelt. A két pontos hátrány ledolgo-
zása azonban nem tűnt lehetetlen feladatnak, főleg azután
nem,hogy március 26-án Szabó József korai találatával meg-
nyerték a bajnokság rangadóját a Goldball ellen.

Duplázott a Pestszentimre II.

A PSK II-nek ezután már saját kezében volt a sorsa, és a do-
bogó legfelső fokáról innentől kezdve már nem is szállt le. A
végső sikerhez 26 meccsből 23 győzelem kellett, ezzel a fan-
tasztikus teljesítménnyel is mindössze két ponttal lett bajnok a
második helyen végző Goldball előtt.

Vissza a magasba! TF-arany a BLSZ III/2-ben
a bajnokságot. Azonban sikerült korrigálniuk a formán és az
utolsó előtti fordulóban a későbbi házi gólkirály, Keresztesi
András klasszikus mesternégyesével egy 5-0-ás Erzsébeti TK
elleni győzelemmel bebiztosították a bajnoki címet. A végső si-
kerhez kellett még a második helyezett BEAC 1 -1 -es idegenbe-
li döntetlenje az ESMTK II ellen. A Tesi előnye így lett 4 pont
legnagyobb ellenfelével szemben az utolsó forduló előtt.

A Kelen II. nagy csatában lett bajnok
A 2015-ben BLSZ IV-es bajnokságot
nyerő Kelen tartalék az első csapat-
hoz hasonlóan összetartó, és játék-
erőben is erős kerettel rendelkezett a
2015/2016-os BLSZ III-as bajnok-
ságban is. Miután az első csapatnál
teljes keretfrissítés volt, a régiek kö-
zül többen csatlakoztak a Szőke
László - Modla Gábor edzőpáros ve-
zette gárdához. A budai zöld-fehé-
rek legnagyobb ellenfele szintén egy
tartalék volt, az újpalotát képviselő
Testvériség II. Három fordulóval a
BLSZ III. 3 . csoportjának vége előtt
a Kelen és a Tesi a vesztett pontok
alapján ugyanúgy állt az első két he-
lyen, ekkor jött el közös meccsük, a
"bajnoki döntő". A csapatok a közös-

Kelen SC II. - Testvériség II. 2-1 (1 -0)
Remek időben és meglehetősen sok néző
előtt játszották a találkozót. A Kelen korán
megszerezte a vezetést, Garamszegi Ábris
ugratta ki Gréczy Mártont, aki higgadtan
lőtt a kapuba. A mérkőzés az első félidő
végére eldőlni látszott, mert a Testvéri-
ségből Asztalos Krisztiánt kiállította a já-
tékvezető.Az újpalotai csapat azonban nem
hagyta annyiban a dolgot, jól kezdte a má-
sodik játékrészt, és az 50. percben Baksa
Roland kiegyenlített. Hat percig tartott a
Tesi II. kellemesebb helyzete, ekkor Gré-
czy Márton visszaadta a gólpasszt Garam-
szegi Ábrisnak és újból a Kelennél volt az
előny, amelyet már nem is adott ki a kezé-
ből. Ez a győzelem gyakorlatilag a bajnoki
cím realizálását jelentette a budaiaknak.

2014-ben a TF SE BLSZ2-es jogosultsága ellenére csak a
BLSZ IV-be nevezett be. Mindenki tudta, hogy a legsporto-
sabb egyetem csapatának nem ott van a helye, a játékosok
ezt két év alatt gyorsan be is bizonyították. 2015-ben a BLSZ
III-ba jutott a TF, 2016-ban pedig egy újabb bajnoki címmel
visszakerült a budapesti másodosztályba. A 2015/2016-os
bajnokság során elképesztő mennyiségben termelte a gólokat
kék-fehér csapat, 26 meccsükön 132-szer találtak az ellenfe-
lek hálójába. A Csáki István vezetőedző által vezényelt társa-
ság már a szezon elejétől az élre állt, és onnan nem is
mozdult el, végig birtokolva az első helyet. Az első kilenc
fordulóban 100%-os teljesítménnyel vezették a tabellát, és
csak ezután szenvedtek vereséget, de az élen elfoglalt helye-
zésüket ez nem befolyásolta. A bajnokság végéhez közeled-
ve ugyan megnyerő fölénnyel álltak az első helyen, de egy
kisebb botlássorozat következett be, aminek következtében
az üldöző BEAC közelebb került az éllovashoz, nyílttá téve

BLSZ II-ben is jól megy a Kelen II-nek

ségi oldalon és más különböző fórumokon
is jól beharangozták az év mérkőzését,
amely aztán nem is maradt el a várakozá-
soktól. A meccs pedig mindent eldöntött.

A TF egyre feljebb kezd közepet

A TF SE újoncként
a 2016/2017-es
BLSZ2-es bajnok-
ság őszi idénye so-
rán is remekül
szerepelt, harmadik
helyről várta a ta-
vaszt, egy pontra az
első helytől!

Igazi pestszentimrei év volt
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BLSZ IV. osztály

Bajnoki cím újoncként

Rossz rajt után belendült a Flotta

Egy sikeres találkozás is meghatározó volt abban, hogy az
Újpesti Flotta magabiztosan szerezte meg az aranyérmet a
BLSZ IV. 3. csoportjában. A tulajdonos és elnök Pörneki
Zsolt korábban futballozott a Flotta együttesében, majd ami-
kor szétesőben volt a gárda, úgy döntött 2007-ben, hogy
megmenti a csapatot. 2015-ben találkozott az egykori csepeli
futballistával, Ármai Károllyal, aki átvette a szakmai irányí-
tást, és a Pörneki-Ármai „tandem” az első helyre navigálta a
Flotta gárdáját. Felfrissült a keret, a régiek mellé fiatalokat
hozott az új edző.

A rajt nem sikerült 2015 nyarán, vereséggel indultak, majd
következett egy döntetlen, ettől kezdve viszont már nem le-
hetett megállítani őket. Egy vereség került még a nevük mel-
lé a tavasszal, de végül 9 pontos előnnyel nyertek.
Érdekesség, hogy volt egy olyan győzelmük a 6. fordulóban,
ami bekerülhet a rekordok könyvébe, 24-1 -re diadalmaskod-
tak a Hunreal FC ellen.
A csapat „őse” a honvédség flottillásaiból tevődött össze, és
mivel a laktanyájuk Újpesten volt, így lettek Újpesti Flotta. A
név megmaradt, és Tábor utcában játszották a mérkőzéseiket.
2015 nyarán azonban a jobb pályaviszonyok miatt átköltöz-
tek a Goldball sporttelepre. A bajnoki cím megnyerése után
vállalták a magasabb osztályt, a 2016/2017-es idénybe már a
BLSZ III. osztályban indultak.

Régi vágya volt a Rúg-6 FC-nek, hogy sikerüljön odaérnie az
érmes pozícióba. 2016-ban a legfényesebbet sikerült meg-
szerezniük a BLSZIV 1 . csoportjában, miután két fordulóval
a bajnokság vége előtt a Spartacus elleni döntetlennel bebiz-
tosították első helyüket a tabellán. A bajnoki címről és a
Spartacus elleni bajnoki utolsó pillanatairól Szilvási János
edző számolt be a csapat hivatalos oldalán, tőle idézünk:

„24. forduló: megcsináltuk! !
3R Spartacus SC - Rúg-6 FC 3-3 (3-1 )
A hosszabbításban sikerült kiharcolni egy büntetőt, amit
hosszas unszolásra Cservák Gyuri értékesített. Ezek után jó
értelembe véve elszabadult a pokol! Miközben a játékvezető
lefújta a mérkőzést, az egész csapat a pálya szélén egy ku-
pacban fetrengett, mindenki a maga módján üvöltött. Néhány
csapatfotó, részemről néhány pillanat a levegőben, az öltöző
felrobbant, mindenki énekelt, hosszan tartó sörözés, ünneplés
kezdődött a pálya büféjében. Szerénytelenség nélkül mond-
hatom, ennek a becsületes baráti társaságnak hosszú évek
után kijárt ez a dicsőség. Annak ellenére, hogy két forduló
még hátra van a bajnokságból, köszönöm minden játékosnak,
szurkolónak, szimpatizánsnak, aki részt vett ebben a menete-
lésben.”

2014-ben alakult a Magyar Utánpótlás Nevelésért SE (MUN
SE), majd benevezett a bajnokságba, és újoncként elhódítot-
ta az első helyet. A csapat a Szent Pál Akadémia II-ből, és a
megszűnt Kispest SE játékosaiból állt össze, és parádésan
kezdték a BLSZ IV/2 őszi idényét. A 8. fordulóig 7 győzel-
met arattak, egyszer döntetlent játszottak. A 9. fordulóban
szakadt meg a sorozat, amikor a későbbi bronzérmes Külker
SE nyert ellenük. Tavasszal becsúszott még két vereség, de
összességében a 22 győzelem önmagáért beszél. Kilenc pon-
tos előnnyel lettek bajnokok, és a BLSZ III. osztályban 2016
őszén ott folytatták, ahol a IV. osztályban befejezték, az első
helyről várhatják a tavaszt. Érdekesség, hogy a 2016-os tava-
szi idény nyitányán 15-0-ra nyertek a Thán Károly SE ellen.

„A hazai meccseinket Budafokon rendezzük, és a kezdeti si-
ker után egyre többen jelentkeznek, hogy szeretnének nálunk
futballozni – mondta Tánczos Ferenc, a MUN SE társedzője
és szövetségi képviselője – 2016 nyarán már megalakíthat-
tuk a tartalék csapatunkat, és neveztünk a bajnokságba. Ter-
vezzük az U19-es csapatot is, mert ha nem jön közbe valami,
akkor jövőre akár a BLSZ II. osztályba szerepelhetünk, és
ott a nevezés feltétele az utánpótlás csapat.”

A Rúg-6
valóra váltotta régi álmát

A BLSZ IV 4. csoportjának bajnoka a BVSC második csa-
pata lett. A Porvay János vezette társaság újoncként vágott
neki a sorozatnak, és alakulásának kezdetekor kevesen gon-
doltak arra, hogy ilyen magasan fognak zárni, hiszen a csa-
patban rengeteg volt az újrakezdő, az összeszokottságban
sem lehetett bízni eleinte. Azonban hiába volt egy frissen
alakult csapat a BVSC II, a téli szünetben mindössze egy
vereséget begyűjtve 3 pontos előnnyel vezette a tabellát. Ta-
vasszal a zuglóiak legnagyobb ellenfele a TF volt, amely
meg is verte őket 3-0-ra, de az arany végül mégis az övéké
lett. Élményeiről Porvay János vezetőedző beszélt, aki nyá-
ron a KISE-hez távozott.
„Jó érzés volt arannyal zárni hosszú BVSC-s pályafutásom.
Nagyon örültünk a bajnoki címnek. Örülök, hogy sikerült
egy olyan közösséget kialakítani, hogy több mint 20-an vol-
tak mindig az edzéseken, ez egy BLSZ4-es csapat esetében
nagy dolog. Nagyon sok korábbi BVSC nevelést sikerült
visszacsábítani a labdarúgás körforgásába. A TF-el nagy
versenyt folytattunk, az utolsó pillanatig izgalmas volt a
bajnokság. Igaz, pont az utolsó meccsünkön az Unione II
otthonában már egy 9 gólos győzelemmel tudtunk ünnepel-
ni, így ott nem forgott veszélyben a bajnoki címünk. Örü-
lök, hogy a bajnokcsapatból többen velem tartottak a
KISE-be, és így tovább dolgozhatok velük, immár a
BLSZ2-ben."

BVSC-arany a 4. csoportban



Hagyomány, hogy a téli időszakban te-
remtornákat szervez a BLSZ a holtsze-
zon tartalmas kitöltésére. Évtizedes
múltra tekint vissza a felnőtt férfi torna,
de később pályára léptek a női csapatok,
és az utánpótlás is több korosztályban.
A műfüves pálya lehetőségét kihasznál-
va 201 1 -ben a Csillaghegyi MTE szer-
vezésében, a BLSZ támogatásával, első
alkalommal került kiírásra a Téli Nagy-
pályás Torna, amely nagy sikert aratott,
és azóta, minden évben megrendezésre
kerül az év első két hónapjában. Össze-
állításunkban visszapillantunk a 2016-os
évre, de az Almanach megjelenésének
időpontja lehetővé teszi, hogy beszá-
moljunk a 2017-es esztendő első hónap-
jában rendezett eseményekre is.

Téli utánpótlás teremtorna

2016 februárjában került megrendezésre
a BLSZ hagyományos téli utánpótlás te-
remtornájának döntői. A torna színhelye
a Budafoki MTE tornacsarnoka volt. A
selejtezők után korosztályonként négy-
négy együttes került a fináléba, ahol
körmérkőzés után alakult ki a végső sor-
rend.
Az U9-es korcsoportban az Ikarus BSE
együttese végzett az élen, miután min-
den mérkőzését megnyerte. A második a
Gloriett SE lett, amely az első mérkőzé-
sén kikapott az Ikarustól 3-0-ra, de aztán
a Baráti Bőrlabda és az Újbuda ellen is
szép győzelmet aratott. A bronzérmes az
Újbuda lett, a Baráti Bőrlabda pedig a
negyedik helyet szerezte meg.
Különdíjban részesültek a csapatok leg-
jobbjai, és a legjobb kapus. Az U9-es
korcsoportban különdíjat kapott Boga
Bálint (Ikarus BSE), Hárshegyi Csanád
(Gloriett SE), Vitályos Viktor (Újbuda
FC), Farkas Nimród (Baráti Bőrlabda).
A legjobb kapus André László Martin
(Baráti Bőrlabda) lett.
Az U10-es korcsoportban is az Ikarus
BSE együttese végzett az élen. A XVI.
kerületi egyesület csapata megállíthatat-
lannak bizonyult, mindhárom mérkőzé-
sét megnyerte, ráadásul fölényesen. A
második a Baráti Bőrlabda FC lett,
amely az első mérkőzésén még 4-0-ra
legyőzte a CSHC-t, aztán az Ikarustól 5-
0-s vereséget szenvedett, majd a Mé-
szöly Focisuli ellen újra győzni tudott.
A bronzérmes a Mészöly lett, a CSHC
pedig a negyedik helyet szerezte meg.
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Tornák teremben és szabadtéren

A különdíjasok a következők voltak:
Balogh Zsombor (Ikarus), Kovács
Zsombor (Baráti Bőrlabda), Doroszlai
Ádám (Mészöly FS), Barna Tamás
(CSHC 94 SE). A torna legjobb lány já-
tékosa Steier Emese (CSHC 94 SE) lett.
Az U11 -ben az Újbuda játszott a leg-
meggyőzőbben, és meg is nyerte a tor-
nát. A XI. kerületi csapat tavaly az
U10-es korosztályban ezüstérmet szer-
zett, többen már annak a keretnek is tag-
jai voltak. A második helyen a Gloriett
végzett, amely a torna egyik legjobb
hangulatú mérkőzésén legyőzte az akkor
már bajnok Újbudát. A harmadik helyet
a Budafoki LC szerezte meg, amely csak
rosszabb gólkülönbsége miatt csúszott a
dobogó legalsó fokára. A negyedik he-
lyezett az Ikarus BSE lett.
Ebben a korcsoportban különdíjat kapott
Vidnyánszki Mátyás (Újbuda), Vörös
Dominik (Gloriett), Pongrácz Balázs
(Budafoki LC), és Major Nemes Kristóf
(Ikarus).
Az U12-ben a KISE, az Újbuda és a Gl-
oriett csapatának is megvolt az esélye az
első helyre. A Kőbányának és az Újbu-
dának is öt pontja volt és a Gloriett is
ugyanennyi ponttal zárhatta volna a tor-
nát, de a Darazsak ellen végül nem sike-
rült a kapuba találniuk, 0-0 lett a fontos
mérkőzés. Érdekesség, hogy ezen a
meccsen kívül még három találkozón
nem esett gól. Mivel a KISE és az Újbu-

da is 3-1 -re verte a Darazsakat, a Glori-
ettel és egymással pedig döntetleneztek,
ezért a torna első helye büntetőkkel dőlt
el a két csapat között. A párbajt a KISE
nyerte.
Különdíjat kapott Hinics Bálint (KISE),
Dukát Botond (Újbuda FC), Haronisz
Joannisz (Gloriett SE), Berkes Gábor
(Darazsak).
Az U13-as korosztályban is izgalmasan
dőlt el az első hely sorsa. A Szent Pál
Akadémiának és a Gloriettnek ugyan-
annyi pontja volt a torna utolsó találko-
zója előtt, amit ketten játszottak. Az
Akadémia a második félidő elejére már
3-1 -re vezetett, és úgy tűnt, hogy gyor-
san megnyeri a finálét, de a Gloriett SE
szépített, majd az utolsó percben egyen-
líteni is tudott. 3-3 után a büntetők kö-
vetkeztek. A Gloriett az első lövésnél
hibázott, viszont a Szent Pálosok kö-
nyörtelenül lőttek és 3-1 -re megnyerték
a párbajt. A harmadik helyet a CSHC
’94 SE szerezte meg, miután legyőzte a
negyedikként végző Budafoki LC-t.
Az U13-as korosztályban különdíjat ka-
pott Kun Patrik (Szent Pál Akadémia
FC), Kukoricza András (Gloriett SE),
Ződi Mátyás (CSHC ’94 FC), Maszárik
Dorián (Budafoki LC). A legjobb kapus
Jakab Balázs (Szent Pál Akadémia) lett.
Az ünnepélyes díjkiosztón a kupák és az
érmek mellett az edzők és a gyerekek
ajándékokat is kaptak.

Nagy verseny volt minden korosztályban



12. BLSZ Téli felnőtt teremtorna

2016. december 1 1 -én 24 csapat részvé-
telével kezdődött a XII. BLSZ Felnőtt
Téli Teremtorna. A csoportmérkőzések
több hétvégén keresztül zajlottak, míg-
nem eljött az egyenes kieséses szakasz,
a döntő mérkőzéseket 2017. január nyol-
cadikán játszották. A negyeddöntők után
a négy közé az 1908 SZAC KSE, a
Szent Pál Akadémia, a 43.sz. Építők és a
Testvériség jutott be.

11 99 00 88 SSZZAACC –– SS zz tt .. PP ááll AAkkaaddéémmii aa
22 -- 22 bbüünnttee ttőőkkkkee ll :: 44 -- 33
ee ll őőddöönnttőő
Az első elődöntőt a már minden bajtól
szenvedő, mindössze egy cserejátékossal
rendelkező SZAC a Szent Pál Akadémi-
ával játszotta. A Szent Pál Hollósi Má-
tyás góljával már az 5. percben vezetést
szerzett, majd Lukácsi Áron révén még
ebben a játékrészben 2-0-ra növelte elő-
nyét. A pestszentlőrinciek helyzete so-
káig reménytelennek tűnt, de a második
félidő közepén Gálvölgyi István egy
szabadrúgásból szerzett góllal minimá-
lisra csökkentette a különbséget. A játék
képe alapján még ekkor is a Szent Pál-
nak állt a zászló, de 5 másodperccel a
meccs vége előtt Horváth Dávid csak ki-
egyenlített. 2-2 A büntetőpárbajban Gál-
völgyi István kihagyta az első büntetőt,
Lukácsi Áron viszont belőtte. Óriási
előnyben volt így a Szent Pál. Ezután
Horváth Gellért valamit súgott Bacsa
Patrik kapusnak, aki ezután kivédte az
Akadémia mindkét lövését. A SZAC
nem hibázott többször, és a teremtorna

döntőjébe jutott. A drámai döntőbejutás
után a szentlőrincieknél már csak az volt
a kérdés, hogy a döntőben majd, hogy
fognak tudni kiállni, mert 5 emberük
maradt, abból is egy sérült volt.

44 33 .. ss zz .. ÉÉpp íí ttőőkk –– TTee ss ttvvéé rr ii ss éégg 55 -- 33
ee ll őőddöönnttőő
Két veretlen, és sokak szerint a két leg-
erősebb csapat vívta a második elődön-
tőt, a Testvériség és az Építők.
Vécsi Gábor korai találatával a tavalyi
bajnok kék-fehérek szereztek vezetést,
majd a félidőig nem is változott az ered-
mény. A második játékrészben ismét
Vécsi szerzett korán gólt, majd a 28.
percben Vezsenyi Patrik zárkóztatta fel
a Tesit.
Vécsi Gábor azonban egy perc múlva
újabb találatot jegyzett, és fontos mes-
terhármasával már 3-1 volt az eredmény
az Építőknek. Illés Károly is megmutat-
ta azonban, hogy lehet rá számítani, gólt
szerzett és 3-2-nél teljesen nyílt lehetett
volna a meccs, ha nem jön azonnal Ér-
sek Róbert válasza. 4-2.
Tóth Ákos ezután még szépített, de a
meccs vége előtt 5 perccel ismét jött Vé-
csi Gábor, aki negyedik góljával beállí-
totta az 5-3-as végeredményt.
Ezzel az Építők sorozatban negyedszer
jutott be a BLSZ Téli Teremtorna dön-
tőjébe.

TTee ss ttvvéé rr ii ss éégg–– SS zz tt .. PP ááll AAkkaaddéémmii aa 88 -- 22
33 .. hhee ll yyéé rrtt
A bronzmeccs elég sima volt, a döntőbe
jutás elmulasztása miatt bosszús Testvé-
riség a Szent Pál ellen lelt vigaszt.
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11 990088 SSZZAACC KKSSEE –– 4433 .. sszz.. ÉÉppííttőőkk SSKK 22--55
ddöönnttőő
Az ezersebből vérző SZAC-nak veszíte-
nivalója nem volt, és utolsó erejét össze-
szedve a 2. percben meg is szerezte a
vezetést, Kaszab Bence lőtt a kapuba. A
kék-fehérek ezután sorba hagyták ki a
helyzeteket, majd a 7. percben Spáth
Márton kiegyenlített. Ezután egy eladott
labdát követően a 13. percben Vécsi Gá-
bor megszerezte a vezetést az Építők-
nek. A félidő végén meglepetésre óriási
esély nyílt az egyenlítésre a SZAC előtt,
mert büntetőhöz jutottak, amelyet azon-
ban Graeser Krisztián kivédett. Maradt a
2-1 -es félidő. A büntetőt kihagyó Ka-
szab Bence a második játékrészben is-
mét ki tudott egyenlíteni. 2-2 A döntő
csak az utolsó 6 percben dőlt el végleg,
amikor Mészáros Dominik, Spáth Már-
ton és a legvégén újra Vécsi Gábor is a
kapuba talált.
Vécsi utolsó pillanatokban szerzett gólja
nem csak az 5-2-es végeredményt jelen-
tette, hanem azt is, hogy pont ugyanúgy
16 gólt szerzett Budafokon, mint Mészá-
ros Dominik, és ezzel csapattársával
egyetemben a torna gólkirálya lett. A
mérkőzés után mindkét csapatot vastaps-
sal köszöntötték, a SZAC-ot hősiessége
miatt, az Építőket pedig 100 százalékos
eredménnyel megnyert bajnoki címe
okán.
Az ünnepélyes díjátadón a díjakat Wolf
László és dr. Borbély Zoltán az MLSZ
Budapesti Igazgatóság társadalmi elnök-
ségének alelnökei és Lovász Tamás Ist-
ván az MLSZ budapesti igazgatója adták
át.

A 43.sz. Építők SK csapata lett a 12. BLSZ Téli felnőtt teremtorna győztese!

da is 3-1 -re verte a Darazsakat, a Glori-
ettel és egymással pedig döntetleneztek,
ezért a torna első helye büntetőkkel dőlt
el a két csapat között. A párbajt a KISE
nyerte.
Különdíjat kapott Hinics Bálint (KISE),
Dukát Botond (Újbuda FC), Haronisz
Joannisz (Gloriett SE), Berkes Gábor
(Darazsak).
Az U13-as korosztályban is izgalmasan
dőlt el az első hely sorsa. A Szent Pál
Akadémiának és a Gloriettnek ugyan-
annyi pontja volt a torna utolsó találko-
zója előtt, amit ketten játszottak. Az
Akadémia a második félidő elejére már
3-1 -re vezetett, és úgy tűnt, hogy gyor-
san megnyeri a finálét, de a Gloriett SE
szépített, majd az utolsó percben egyen-
líteni is tudott. 3-3 után a büntetők kö-
vetkeztek. A Gloriett az első lövésnél
hibázott, viszont a Szent Pálosok kö-
nyörtelenül lőttek és 3-1 -re megnyerték
a párbajt. A harmadik helyet a CSHC
’94 SE szerezte meg, miután legyőzte a
negyedikként végző Budafoki LC-t.
Az U13-as korosztályban különdíjat ka-
pott Kun Patrik (Szent Pál Akadémia
FC), Kukoricza András (Gloriett SE),
Ződi Mátyás (CSHC ’94 FC), Maszárik
Dorián (Budafoki LC). A legjobb kapus
Jakab Balázs (Szent Pál Akadémia) lett.
Az ünnepélyes díjkiosztón a kupák és az
érmek mellett az edzők és a gyerekek
ajándékokat is kaptak.



10

7. BLSZ női teremtorna

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság szer-
vezésében 1 1 csapat részvételével 2017.
január 21 -én és 22-én a Budafoki MTE
Sportcsarnokában került megrendezésre
a BLSZ Női Teremtorna. Szombaton a
csoportmérkőzésekre, míg vasárnap a
helyosztókra került sor. A második
napon nyolcan folytathatták a küzdelme-
ket egyenes kieséses rendszerbe, majd
az ünnepélyes díjátadó szerepelt a prog-
ramban. A torna a Metis sikerét hozta,
Mészáros Lászlónak az első csapata baj-
nok lett, míg a Metis II. a bronzérmet
szerezte meg, a második a ¾ pályás baj-
nokságban jól szereplő Környe lett!

Fortuna - Környe 2-2
büntetők: 2-3
elődöntő
Az első elődöntőt két olyan csapat ját-
szotta, amely százszázalékos teljesít-
ménnyel jutott a négy közé. Ez
előrevetítette, hogy egy rendkívül izgal-
mas mérkőzést láthatunk majd, ezt erősí-
tette az a tény is, hogy a Fortuna és a
Környe a végső sikerre is esélyes volt.
A mérkőzésen a későbbi gólkirálynő,
Schlapar Brigitta révén a Környe szer-
zett vezetést, de nem sokkal később Sza-
layova Viktória kiegyenlített.
A mérkőzés második felében Schlapar
Brigitta visszavetette az előnyt. Amikor
már úgy tűnt, hogy a Környe még a ren-
des játékidőben továbbjut ellenfelén, Su-
rányi Tímea az utolsó percben
félpályáról kiegyenlített.
Következtek a büntetők, amely során a
szerencse nem a Fortunával, hanem a
Környével volt.

Metis I. – Metis II. 3 -2
elődöntő
A második elődöntő egy „testvérpárhar-
cot” hozott, a két Metis egymás ellen
vívhatta ki a továbbjutást. A Metis első
csapata a negyeddöntőn könnyen jutott
túl, a BVSC legyőzése nem jelentett
problémát számukra, a második csapat
nehezebben, a Vasas 1 -0-s elleni sikeré-
vel vívta ki a négy közé jutást. Az elő-
döntő igazi presztízs összecsapás volt.
Nyílt játékot hozott a rangadó, a gólok
száma és a játék képe jól mutatta, hogy
bármelyik csapat megérdemelte volna a
finálét.
Farkas Klaudia, Váradi Eszter és Juhász
Andrea találatára sokáig csak Pozsárné
Julianna tudott válaszolni, így 3-1 volt
az állás az utolsó perc előtt, amikor

A Fortunának nem volt szerencséje a büntetőkkel

Malik Dóra felzárkóztatta a kettes csa-
patot. A gól csak az eredmény szorossá
tételére volt elegendő, Váradi Juditték az
egyenlítést már nem engedték meg klub-
társaiknak.

Fortuna – Metis II 2-2
büntetőkkel 2-3
3 . helyért
A bronzmérkőzést jól kezdte a Metis II. ,
az első hat perc után 2-0-s előnyt szer-
zett Mészáros László csapata. A mérkő-
zés második felében összekapta magát a
kissé csalódott Fortuna és méltóan torna
elej i önmagához Horváth Klára és Sza-
layova Viktória góljával kiegyenlített.
Egy nagyon izgalmas büntető párbaj kö-
vetkezett, az első 3-3 kísérlet után dön-
tetlen maradt az állás. A bónusz körben
az első 9 méteres kimaradt a Fortunánál,
így Bilku Bernadetten volt a csarnok
szeme, aki egy szépen helyezett lövéssel
megszerezte a Metis II. bronzérmet je-
lentő gólját.

Környe - Metis 0-4
Döntő
A döntőben úgy alakult, hogy a Környé-
ben mezőnyjátékos kellett, hogy védjen,
ennek ellenére sokáig jól tartotta magát
a csapat. Váradi Eszter találata után
azonban minden megváltozott.
A továbbiakban is mindkét döntős gólra-
törően játszott, de míg a Metis Császár
Anikó duplájával és Pásztor Beatrix ré-
vén újabb szép gólokat szerzett, addig a
Környe helyzetei sorra kimaradtak, így a

vége felé a tavalyi győztes idei sikere
nem volt kérdéses.

Végeredmény:
1 . Metis I.
2. Környe
3. Metis II.
4. Fortuna
5. Kelen
6. Vasas
7. Future Stars
8. BVSC

Gólkirálynők:

Zemplényi Zsófia (Környe) 10 gól
Schlapar Brigitta (Környe) 10 gól

A torna díjait Kiss László a BLSZ Szak-
mai Bizottságának elnöke és Lovász Ta-
más István az MLSZ Budapesti
Igazgatóság igazgatója adta át.

A Metisnél jó helyen volt a labda



A 2016-os 6. Téli Nagypályás Torna

Hatodszor került megrendezésre a Csil-
laghegyi MTE által, az MLSZ Budapesti
Igazgatóság támogatásával megrendezett
hét héten keresztül zajló Téli Nagypá-
lyás Torna. A csapatokat a 2016-os év-
ben két osztályba sorolták be, a
vándorserlegért az elit ligában lehetett
megküzdeni, de a normál ligában is
ugyanúgy jártak díjak.

Az elit liga döntőjét a Goldball '94 FC
U19 és a Maglódi TC csapata játszotta.
A két csapat a B-csoportban már találko-
zott egymással az 5.fordulóban. Az a
mérkőzés 3-3-as döntetlenre végződött,
így most is izgalmas találkozóra volt ki-
látás. A Goldball kezdett jobban, és há-
rom nagy lehetőségig is eljutott, az
egyiknél a kapufa mentette meg a Mag-
lódot
A 32. percben büntetőből mégis a Pest
megyei csapat szerzett vezetést. A tizen-
egyeshez Lukács Bálint állt oda és bár
Bene Máté kapus jól érezte az irányt,
nem tudott hárítani, így megszerezte a
vezetést a Maglód. A kapott gól kissé
megfogta a fiatalokat, így a félidő hátra-
lévő részében a maglódiak domináltak
és akár meg is duplázhatták volna elő-
nyüket. Nem esett újabb találat, így a
félidő 1 -0-val ért véget. A második fél-
idő nagyon kiegyenlített játékot hozott.
Mindkét csapat előtt adódtak kisebb-na-
gyobb helyzetek. Az egyenlítés végül
nem jött össze Kolozsvári Lászlóéknak,

A normál liga végeredménye:
1 .Pestszentimrei SK
2.Goldball '94 FC I
3.Budapesti Erdért SE
4.Csillaghegyi MTE öregfiúk
5.Kormányőr SE I
6.Kormányőr SE II
7.Újpesti Haladás FC
8.Újpesti Haladás FC U17
9.Zuglói Kinizsi FC
10.Inter 04 FC
11 . Rúg-6 FC
12. Goldball '94 FC II

Négy főváros tornáj a

Június végén Ljubljanában Szlovénia,
Horvátország, Szlovákia és Magyaror-
szág ifjúsági amatőr válogatottjainak
részvételével ismét megrendezésre ke-
rült a Négy főváros tornája.
Budapest a harmadik helyen végzett.
„Először a házigazda Ljubljana csapatá-
val játszottunk, egy nagyon szoros
meccsen kikaptunk 1 -0-ra. Sok pihe-
nőnk nem volt, másnap a Zágráb követ-
kezett. A horvátok ellen az első
félidőben két egyéni hibából gólt kap-
tunk, de a következő játékrészben ne-
künk is sikerült betalálni, így
visszajöttünk a meccsbe. Aztán követke-
zett egy kellemetlen 5 perc, ellenfelünk
egy lesgóllal és egy tizenegyessel eldön-
tötte a találkozót. Végül Pozsony csa-
patával játszottunk 0-0-t, a harmadik
helyet tizenegyesekkel sikerült elérni.” –
mondta Steer Ferenc a csapat edzője.
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a VI. Téli Nagypályás Tornát a Maglód
TC csapata nyerte meg, amely így egy
évig őrizhetik a TNT Vándorserleget. A
Maglód az első nem BLSZ-bajnokság-
ban játszó győztese a TNT-nek. A har-
madik az Unione csapata lett, miután a
bronzmérkőzésen az Ikarus vegyes csa-
patát 9-1 -re verte. A torna gólkirályát az
Unione FC adta, Keresztesi Botond 14
találattal lett a legjobb.

A normál liga döntőjét a Pestszentimre
és a Goldball játszotta, a találkozó 2-2-
es döntetlent hozott. A büntetőpárbajt 4-
2-re a Pestszentimre csapata nyerte. A
normál ligában a bronzmérkőzés, az Er-
dért - CSMTE öregfiúk is büntetőkkel
ért véget, itt is 2-2 volt a rendes játékidő
eredménye. A tizenegyesekben az Er-
dért bizonyult jobbnak. A normál liga
gólkirálya, Cservák György lett a Rúg-6
FC-ből 14 találattal.

Az elit liga végeredménye:
1 . Maglód TC
2. Goldball '94 FC U1 9
3 . Unione FC
4. Ikarus BSE II
5 . KISE
6. Szent Pál Akadémia FC
7. Testvériség SE
8 . Nagytétényi SE
9. BEAC
1 0. Csillaghegyi MTE
1 1 . 1 908 SZAC KSE
1 2. Hallássérültek válogatottj a

2016-ban az időjárás is kegyes volt a TNT-hez, nem mintha sokat számítana



Az MLSZ Budapesti Igazgatóság szer-
vezésében három korosztályban zajló
Budapesti Utánpótlás Futsal Bajnokság
döntőire 2016 április 2-án és 3-án került
sor a Budafoki MTE Sportcsarnokban.
Az U15-ös korosztályban 2015-ben 21
csapat kezdte meg a bajnokságot három
csoportban, a döntőbe a három csoport-
első, a Pénzügyőr SE, a Kispest SE, és
az Airnergy Hungary FC mellett a leg-
jobb csoportmásodik, a BME Futsal ke-
rült be. A csapatok a négyes döntőben
körmérkőzéses rendszerben mérték
össze erejüket.
Az első mérkőzések után gyorsan kide-
rült, hogy ketten ebből a négyesből is ki-
emelkednek, a bajnoki cím sorsa a
Pénzügyőr és az Airnergy FC között dőlt
el. A két remek csapat óriási meccset ví-
vott egymással, amelynek minden perce
a semleges nézők számára is élvezetes
volt. Az Airnergy a hajrában nehéz
helyzetből felállva 2-2-re alakította az
eredményt, de a találkozó utolsó pillana-
tában a 3 pontot büntetőből szerzett gól-
lal mégis a Pénzügyőr szerezte meg. A
Kénoszt Ferenc vezette PSE ezzel veret-
lenül nyerte a bajnokságot, hiszen a cso-
portmérkőzések során sem kapott ki.

Az U15-ös korosztály döntőjét megtisz-
telte Csiki Károly a Magyar Labdarúgó
Szövetség korábbi versenyigazgatója, az
ünnepélyes díjátadón pedig a kupákat és
az érmeket Berzi Sándor az MLSZ alel-
nöke és Lovász Tamás István az MLSZ
budapesti igazgatója adta át. Az MLSZ
Budapesti Igazgatóság a döntőben sze-
replő csapatok legjobbjait is díjazta, a
játékosok a különdíjakat Kiss László 33-
szoros magyar válogatott labdarúgótól, a
BLSZ szakmai igazgatójától vehették át.

Az U15-ös Futsal bajnokság döntőjének
végeredménye:

1 . Pénzügyőr SE 9 pont
2. Airnergy Hungary FC 6 pont
3. Kispest SE 3 pont
4. BME Futsal 0 pont

Az U15-ös korosztályban Kovács István
(Pénzügyőr SE), Varga Gergő (Airnergy
Hungary FC), Pető Dániel (Kispest SE)
és Rónaszéky Botond (BME Futsal)
kapta a legjobb játékosnak járó különdí-
jat. A 15 évesek döntője után az óvodá-
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soké lett a pálya. A Dufek János irányí-
totta Kispest SE által szervezett óvodás
bajnokság 5. fordulójára az MLSZ Bu-
dapesti Igazgatóság jóvoltából a döntő
programjába illesztve került sor. A 7
éves labdarúgópalánták a BLSZ-től
aranyérmet, csokoládét és üdítőt kaptak
ajándékba.

A vasárnapi napon először a 1 3 évesek
döntője következett. Ez a bajnokság 28
csapattal indult el, az alapszakasz során
négy csoportban játszottak a csapatok, a
döntőbe az ASI Dinamo Star SE, a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia, a Cse-
pel Utánpótlás SE, és a Kispest SE
került be. Kiegyenlítettebb volt a me-
zőny, mint az U15-ösöknél, az első hely
sorsa az utolsó előtti mérkőzésen dőlt el,
az Ughy Márk vezette Városgazda UP
többek között Zsigmond Rajmund re-
mek játékának köszönhetően 4-1 -re dia-
dalmaskodott az ASI DSE ellen. A
négyes döntő utolsó mérkőzésének tétje
a harmadik hely sorsa volt, az első két
helyezettel is szoros meccseket játszó
Csepeli UP 3-0-ra legyőzte a Kispest
SE-t, így Fazekas Attila csapatáé lett a
bronzérem.

Az U13-as Futsal bajnokság döntőjének
végeredménye:

1 .Városgazda UP Akadémia 9 pont
2. ASI Dinamo Star SE 6 pont
3. Csepel Utánpótlás SE 3 pont
4. Kispest SE 0 pont

Az U13-as korosztályban Zsigmond
Rajmund (Városgazda), Kálmán Valen-
tin (ASI DSE), Márfi Dávid (Csepel) és
Joó Milán (Kispest SE) kapta a legjobb
játékosnak járó különdíjat.
A második nap az U11 -es korosztály
döntőjével zárult. A fináléba a Hideg-
kúti SC, a Gerrzo KFT, a KISE és az
ASI DSE csapata jutott be.
A nagy verseny itt sem maradt el. A
négy döntős közül a Gerrzo és a KISE
kiemelkedett, az első két hely sorsát az ő
közös mérkőzésük döntötte el, amely a
Budapesti Utánpótlás Futsal Bajnoksá-
gok utolsó mérkőzése volt. Laczkovics
Ádám és Kovács Máté góljaival elhúzott
a Gerrzo, de Balog Csaba révén még a
szünetig szépített a kőbányai csapat. A
második játékrészben sokat tett a fordí-
tásért a KISE, többször csak a szerencse
mentette meg ellenfelét a góltól, de az
eredmény már nem változott, így a Gerr-
zo lett az U11 -es bajnok.

Az U11 futsalbajnokság döntőjének vég-
eredménye:

1 . Gerrzo KFT
2. KISE
3. Hidegkúti SC
4. ASI DSE

Az U11 -es korosztályban a legjobb játé-
kosnak járó különdíjat Antal Pétertől Er-
dei Balázs (Gerrzo KFT), Dékány
Levente (KISE), Törő Botond (Hideg-
kút) és Ady Csaba (ASI DSE) vehette át.

Utánpótlás Futsal

Az izgalmakra nem lehetett panasz



A 2015. decemberében tizenegy csapat
részvételével kezdődő Budapesti Egye-
temi Futsal Bajnokság négyes döntőjére
2016. április 6-án, szerdán került sor a
XI. kerületi Gabányi László sportcsar-
nokban. Több online sportoldal úgy ha-
rangozta be az eseményt, hogy az
„Egyetemi sport ünnepe következik! ”.
Nem tévedtek, fantasztikus hangulatú
volt a döntő, amelynek végén a Testne-
velési Egyetem csapata örülhetett a leg-
jobban, a TF SE lett a 2015/2016-os
Egyetemi Futsal bajnokság győztese! A
testnevelésiek ezzel másodszor nyerték
meg a sorozatot.

BME - ELTE-BEAC-PPK 5-3
elődöntő
Az ünnepélyes megnyitó után az első
elődöntőt, az ELTE-BEAC-PPK és a
BME játszotta. A tavalyi bajnok műsza-
kisokat kicsit meglepte a final fourba az
alapszakasz negyedik helyéről bejutó el-
lenfele. A 2. percben Nagy Szilárd gól-
jával vezetést szerzett az ELTE, amit
még egy perc múlva Fábián Gábor ki-
egyenlített, de a 20. percben Soltész Le-
vente találatával ismét a négyes döntő
előtt esélytelenebbnek tartott csapatnál
volt az előny. A második játékrészben is
ellenállhatatlanul küzdött a Sajben Mar-
cell vezette társaság, de ahogy telt az
idő, a BME egyre nagyobb nyomást
gyakorolt ellenfelére, amit nem lehetett
kapott gólok nélkül kibírni. Végül töb-
bek között Fodor Bálint remek játékának
köszönhetően 5-3-ra Műszaki Egyetem
nyert, és bejutott a fináléba!

TF SE – NKE SE 4-1
elődöntő
Rövid szünet után következett a máso-
dik elődöntő, amelyet a 2014-es bajnok
Testnevelési Egyetem és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem vívott egymás-
sal. A két csapat szépszámú szurkoló tá-
bora nagyon kitett magáért, de az első
félidőben hiába próbálták hálóba szur-
kolni a labdát, 0-0-val fordultak a csapa-
tok. A második játékrész Csizmadia
Gergő (TF) korai kiállításával kezdő-
dött, majd beindult a gólgyártás is, a 31 .
percben Fűzi Patrik (NKE) találatára
Demeter Viktor (TF) reagált azonnal (1 -
1 ). Ezután jött a fordulat, és a TF öröm-
játéka, Sztranyovszky Márk kétszer,
Horváth Gábor pedig egyszer vette be
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az NKE kapuját, eközben Akay Bence
remekül védett, így végül a Testnevelési
Egyetem 4-1 -es győzelemmel jutott a
döntőbe.
A mérkőzés után az ELTE Cheer Dance
Team szórakoztatta a közönséget, majd
következett a bronzéremért zajló találko-
zó.
A teremben már óriási volt a hangulat, a
200 néző mellett nagy számban voltak
jelen a média képviselői, és számos
díszvendég is megtekintette a helyosztó-
kat. Jelen volt többek között Prof. Dr.
Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetem
rektora, Prof. Dr. Kiss Ádám a Magyar
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
elnöke, Dr. Freyer Tamás a Budapesti
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség el-
nökségi tagja, Dr. Karácsony András a
BEAC elnöke, Simon Gábor a BEAC
ügyvezető igazgatója, Huszár Viktor a
BME Futsal elnöke is.

ELTE BEAC-PPK – NKE SE 3-2
3. helyért
A bronzmérkőzés végig kiegyenlített
küzdelmet hozott. Az első félidő köze-
pén a nagy formában játszó Demeter
Dávid megszerezte a vezetést az ELTE
csapatának, de Fűzi Patrik találatával az
NKE a 17. percben egalizált. Amikor
már úgy tűnt, hogy döntetlen lesz a mér-
kőzés, jött a hajrá hihetetlen izgalmak-
kal! A 47. percben Soltész Levente
visszavette a vezetést az eltéseknek, egy
perc múlva viszont Pálfi Zoltán újra
egyenlített, azonban a 2-2-es állás is
csak egy percig tartott, a 49. percben
Nagy Szilárd belőtte az ELTE-BEAC-
PPK bronzérmet jelentő gólját!

TF SE – BME 2-3
döntő
Kiélezett és kiegyenlített volt a két leg-
erősebb csapat találkozója. Nagyon so-
káig 0-0 volt az állás, aztán a 36.
percben Fazekas Bálint megszerezte a
vezetést a BME-nek, a válasz a gólra 4
perc múlva érkezett, Csernay Dávid
egyenlített. A rendes játékidőben nem
tudták dűlőre vinni a dolgot a csapatok.
Jött a kétszer öt perces hosszabbítás.
Mindkét félnek három-három büntető
pontja volt a ráadás előtt, ez pedig borí-
tékolta az izgalmakat. Az 52. percben
Demeter Viktor megszerezte a vezetést a
TF-nek, és a BME egészen a hosszabbí-
tás végéig nem tudott mit kezdeni ezzel
a helyzettel. 25 másodperccel a vége
előtt Fábián Gábor a hálóba lőtt. Hihe-
tetlen, de nem maradt 2-2 az eredmény,
nem jöttek a büntetők, mert a következő
pillanatban Balazsin András kapura lőtt,
és a labda még egy TF-s játékos segéd-
letével utat találta kapuba. Nem volt to-
vább! 3-2-re győzött és 2014 után
2016-ban újra a TF lett a bajnok! A ku-
pákat és az érmeket Lovász Tamás Ist-
ván az MLSZ budapesti igazgatója,
Prof. Dr. Kiss Ádám a Magyar Egyetemi
Sportszövetség elnöke és Dr. Karácsony
András a BEAC elnöke adta át a csapa-
toknak. A BLSZ díjazta az alapszakasz
gólkirályát, a négyes döntő legjobb ka-
pusát és legjobb játékosát. A gólkirály
Weimann Richárd (BME) lett 21 találat-
tal, a döntő legjobb kapusának Akay
Bencét (TF), a legjobb játékosnak pedig
Csernay Dávidot (TF) választották. A
különdíjakat Simon Gábor a BEAC ügy-
vezető igazgatója adta át.

A TF lett a budapesti egyetemi futsal bajnoka

Fantasztikus hangulatú volt a döntő



Öregfiúk bajnokság
Megvédte címét az Újpest
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A BLSZ szervezésében az idősebb
korosztályhoz tartozó egykori aktív
labdarúgók három korcsoportban
folytatják a rendszeres futballozást. Az
Öregfiúk 34 éves kortól játszhatnak, az
Old Boys korosztályban 44 év az alsó
korhatár, míg a Veteránok mezőnyében
azok léphetnek pályára, akik már
betöltötték az 54 évet. Visszafelé lehet
szerepelni, vagyis egy Veterán
korosztályos játszhat az Öregfiúk
csapatában, de egy „fiatalabb”
korcsoportos nem léphet pályára az
„idősebbeknél”, be kell tartani a
korhatárokat.

Az Öregfiúk I. osztályában a 2015/2016-
os bajnoki évben az Újpest végzett az
élen. A korábbi években a lila-fehérek
az ősi ellenféllel, a Ferencvárossal
rivalizáltak az aranyéremért. 2015
nyarán az Újpest került ki győztesen a
párharcból, és 2016-ban is ők állhattak
fel a képzeletbeli dobogó legmagasabb
fokára. Megvédték bajnoki címüket, ám
ezúttal a Honvéd majdnem
meghiúsította az újpestiek újabb sikerét.
Az újonc Honvéd a pályán elért eredmé-
nyek alapján 59 pontot szerzett, az Új-
pest 56 pontot, míg a Ferencváros 48
pontot.A Honvéd azonban”botlott”, játé-

-kos jogosulatlan szereplése miatt a Ver-
senybizottság 12 pontot levont a kispes-
tiektől, így az Újpest és a Ferencváros is
léphetett egyet előre.
A 2016/2017-es bajnoki év őszi idényé-
ben az előző szezonhoz hasonlóan 12
csapatos a mezőny, és a címvédő Újpest
az első helyről várhatja a tavaszi folyta-
tást. Szoros az élcsoport, hiszen a 28
pontos Újpest mögött az egyaránt 27-27
pontos Honvéd, illetve Ferencváros áll.
Meglepetés az újonc Pestszentimre jó
szereplése, a 4. helyen zárták az őszt.
- Ebben a korosztályban játszik a leg-
több ismert, egykori válogatott labdarú-
gó – mondta Czakó Tibor, az Öregfiúk
Versenybizottságának elnöke – Az Új-
pest csapatában ott van Sebők Vilmos,
Fehér Csaba, Kovács Zoltán, és Zombo-
ri Zalán is. A Ferencváros erőssége
Lisztes Krisztián, és Lipcsei Péter, míg a
Honvédból Bárányos Zsolt, Hamar Ist-
ván, valamint Bücs Zsolt.
Az Öregfiúk II. osztályában az 1 . cso-
portban a 2015/2016-os bajnoki évben a
Budaörs szerezte meg az aranyérmet, és
vállalta a magasabb osztályba a szerep-
lést. Itt az induláskor 12 csapatos volt a
mezőny, de két együttest – RKSK, Test-
vériség – létszámhiányos kiállás miatt
törölni kellett. A 2. csoport szintén 12

Az Újpest Pasaréten is nyert (fotó: ujpestfc.hu)

csapatos volt, és fölényesen nyert a
Pestszentimre. Fentebb már volt róla
szó, az I. osztályba jutott Pestszentimre
gárdája 2016 őszén kitett magáért, ott
van a dobogó közelében.
A II. osztályban 2016 őszén mindkét
csoport 1 1 -1 1 csapattal indult. Az 1 .
csoportot az 1908 SZAC vezeti, de szo-
rosan áll mögötte az AC Zrínyi, és a
REAC. A 2. csoport listavezetője a
Goldball 94 FC.
A III. osztályban a 2015/2016-os évad-
ban, két csoportban 13-1 3 csapat neve-
zett. Az 1 . csoport győztese a KISE
együttese lett, a 2. csoport tabelláját a
43. sz. Építők vezeti.
„Változatlanul sok csapattal működnek
az Öregfiúk bajnokságaink – kezdte
Czakó Tibor az Öregfiúk és Old Boys
bizottság elnöke. - Az Öregfiúk első
osztály 12 csapatos, a másodosztály két
csoportos, mindkét csoportban 12-12
csapattal, a harmadosztályban 28-an
szerepelnek, és itt is két csoport van. Az
első osztályban évek óta kiemelkedő
teljesítményt nyújt az Újpest, amelynek
most is nagy esélye van a bajnoki cím-
re. 2015-ben is ők nyerték a bajnoksá-
got, Ambrus Imre jól tartja össze a
remek labdarúgókból álló gárdát.



Old Boys bajnokság
Újoncként lett bajnok a B.O.SZ. FC
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Megismétlődött, ami az előző bajnoki
évben történt az Old Boys I. osztályban.
A 2014/2015-ös évadban az újonc 1 . FC
Skorpió szerezte meg az aranyérmet, a
2015/2016-os idényben szintén egy
újonc gárda állhatott fel a dobogó leg-
magasabb fokára, az aranyérmes a
B.O.SZ. FC együttese lett. A bajnok az
előző évben a második helyen végzett a
II. osztályban, de a győztes nem vállalta
az I. osztályt, így elfogadta a felkérést a
B.O.SZ. FC. Kiderült, hogy nem volt
magas a léc számukra, már az őszi
idényben az élen zártak a 1 1 csapatos
mezőnyben.
Az újonc tavasszal is őrizte vezető he-
lyét, és 47 pontot gyűjtve lett első a 43
pontos 1 . FC Skorpiót megelőzve. A
harmadik helyen a Ferencváros végzett,
de ha nem hibáznak a zöld-fehérek, ak-
kor az ezüstöt is megszerezhették volna,
de éves teljesítményükből négy pontot
levont a Versenybizottság, így 40 pont-
tal zártak. A Ferencvárosban egyébként
olyan játékosok is pályára léptek, mint
Albert Flórián, Keller József, vagy Szei-
ler József.
A II. osztályban 12 csapat indult, és a
bajnok az MTK együttese lett 50 pontos
eredménnyel. A versenykiírás értelmé-
ben a bajnok mellett a 2. helyezett is fel-

léphetett volna az I. osztályba, ám az
RTK, akárcsak egy évvel korábban,
most sem vállalta a feljutást. Így a baj-
nok MTK mellett a 3. helyezett RKSK
léphetett feljebb.
A III. osztályban, két csoportban 14-14
csapattal zajlott a 2015/2016-os idény.
Az 1 . csoportban létszámhiányos kiállás
miatt a Gázgyár és az UTE csapatait tö-
rölni kellett. Az aranyérmet a BVSC-
Zugló szerezte meg 53 ponttal a 49 pon-
tos MFC Favorit SE, valamint a 45
pontos 1908 SZAC KSE előtt. Az MTK
vállalta a II. osztályt.
A 2. csoportban végig rendben zajlott a
bajnokság, és az első helyen az ESMTK
csapata végzett, megelőzve a Százha-
lombatta gárdáját. Az ESMTK is vállalta
a megmérettetést a magasabb osztály-
ban.
2016/2017-es bajnoki évben az őszi
idény után az I. osztályban a két évvel
korábbi bajnok 1 . FC Skorpió áll az élen
27 ponttal, de szorosan ott van mögötte
a Budafok. A címvédő B.O.SZ. FC a 3.
helyet foglalja el. Jól szerepeltek ősszel
az újoncok, az MTK és az RKSK egy-
aránt 17-17 ponttal a középmezőny élén
foglal helyet. Meglepetésre az előző év-
ben eredményes Ferencváros, és a Gö-
döllő csak az alsóházban tanyázik.

A B.O.SZ. nem teketóriázott, aranyra tört

A II. osztály őszi tabelláját a Pénzügyőr
vezeti 30 ponttal a 28 pontos előző évi
ezüstérmes RTK előtt. A III. osztály 1 .
csoportjában 14 csapattal indult az
idény, de menetközben a Senior kizárása
miatt csökkent a létszám. A tavaszt a
Duna SK várhatja az élről. A 2. csoport-
ban a fővárosi együttesek mellett Pest
megyei csapatok is szerepelnek, és az
egyaránt 29-29 pontos Dunaharaszti va-
lamint a Dunavarsány folyik a nagy csa-
ta az aranyéremért. Az őszt 3. helyen
záró Dini SE együttesének is van esélye,
hiszen mindössze 2 ponttal van lemarad-
va az éllovasok mögött. Meglepetésre
készül a 26 pontos Közterület is.
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Veterán bajnokság
Huszárik László 74 góllal lett gólkirály

Számos egykori labdarúgó szívesen ját-
szott volna még, de sokuk számára az
Old Boys bajnokságban való szereplés
túlságosan nagy feladat elé állította vol-
na őket. Ezért döntött úgy a BLSZ Ver-
senybizottsága, hogy kiírja a Veterán
bajnokságot, ahol az 54. évüket betöltöt-
tek léphettek pályára. A mérkőzéseket
félpályán játszák, 1 kapussal és 8 me-
zőnyjátékossal ötször kétméteres kapuk-
ra. A Veterán bajnokság a 2012/2013-as
idénnyel indult.
A 2015/2016-os bajnok évben az I. osz-
tály 12 csapattal indult, és a bajnoki cí-
met az MTK együttese szerezte meg 59
ponttal. Fölényesen nyertek, hiszen a 2.
helyen végző Ferencváros 44 ponttal
zárt. Szorosabb lett volna a verseny az
aranyéremért vívott küzdelembe, de az
MTK 1888 CTC teljesítményéből 16
pontot levont a Versenybizottság jogo-
sulatlan szereplés miatt, így a bajnoki év
befejezésekor csak 30 pont kerülhetett a
nevük mellé a bajnoki táblázaton. Ha
nincs a fegyelmezetlenség, akkor az
ezüstérem birtokosai lehettek volna.
Az egyéni teljesítmények közül kiemel-
kedett a bajnok MTK játékosa Huszárik
László, aki 74 találattal lett gólkirály. Az
MTK az év folyamán 132 gólt ért el,

ennek több mint felét Huszárik László
szerezte. A gólerős, egykori élvonalbeli
labdarúgó a veteránok mellett pályára
lépett az Öregfiúk és az Old Boys baj-
nokságban is. Az idősebb játékos ugyan-
is játszhat a fiatalabbak között, és
Huszárik László kihasználta ezt a lehe-
tőséget.
A mezőnyben ott találhattuk az egykori
NB I-es játékosok közül Rab Tibort, Po-
gány Lászlót, vagy Valuch Ernőt. Az
MTK csapatának játékosa a népszerű
humorista Farkasházy Tivadar, és Hiszé-
keny Dezső országgyűlési képviselő is.
A Veterán II. osztály mezőnyében 7 csa-
pat indult, és a 2015/2016-os idény vé-
gén a Pest megyei Gödöllő szerezte meg
az aranyérmet. Ebben az osztályban több
Pest megyei gárda is szerepelt, és a 2.
helyen az FC Dabas végzett. Nagy csata
volt a két csapat között, mert az őszi
szezon végén még az FC Dabas állt az
élen három ponttal megelőzve a Gödöl-
lőt. Tavasszal viszont jobbaknak bizo-
nyultak a gödöllőiek, és hat pont
előnnyel zártak a dabasiakkal szembe. A
44 pontot összegyűjtő Gödöllő vállalta a
magasabb osztályt.
A 2016/2017-es bajnoki év őszi idénye
után az I. osztályban a címvédő MTK áll

az élen 31 ponttal. A 2. helyet az MTK
1888 CTC foglalja el 26 ponttal, míg a
3. helyen álló Ferencvárosnak 25 pontja
van. Érdekesség, hogy a 2015/2016-os
év gólkirálya Huszárik László átigazolt
az MTK másik csapatába, ám az 1888-
as gárdában „csak” 6 gólt szerzett
ősszel. A góllövő listát az egykor szin-
tén élvonalbeli labdarúgó, Handel
György (MTK) vezeti. A II. osztályban
három csapattal bővült a létszám, így a
2016/2017-es évadot már 10 csapat
kezdte el.

Az MTK uralta a veterán korosztályt (fotók: mtk.hu)

Huszárik László, a megállíthatatlan



A Metis NFC mérlege egy arany és egy ezüst
a női bajnokságban
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A BLSZ női bajnokságába a 2015/2016-
os évre 1 3 csapat nevezett. Ez minden-
képpen a szakág népszerűségét jellemzi,
hiszen az előző idényben „csak” 10 csa-
pat viaskodott. A bajnokságot végül 1 1
együttes fejezte be, mert az Újpesti Ha-
ladás csapatát kizárta a Versenybizott-
ság, míg a TFSE visszalépett.
A fővárosi csapatok mellett indult egy
Pest megyei gárda is, a Monor a BLSZ-
be nevezett, mert terveik között szere-
pelt az NB II-be jutás. Tekintettel arra,
hogy Pest megyében nem indult egész-
pályás bajnokság, a BLSZ jelentette a
legjobb lehetőséget a monoriak számára.
A bajnoki címet végül a Monor szerezte
meg, és felléphetett az NB II-be. A cím-
védő Metis NFC a dobogó második fo-
kán zárt, és az Astra HFC a bronzérmet
vehette át. A korábbi évhez hasonlóan
teljesítettek a csapatok, a változás annyi
volt, hogy a Csepel lecsúszott a dobogó-
ról, a 4. helyen végzett, és a helyét a do-
bogó harmadik fokán az előző idény 4.
helyezettje vette át.
A 2016/2017-es bajnoki évre 1 1 csapat
nevezett, de az őszt csak 9 együttes fe-
jezte be, mert a Gamma és az Airnergy

visszalépett. A Monor távozásával ismét
a Metis NFC került az élre. Mészáros
László csapata valamennyi mérkőzését
megnyerte, előnye nyolc pont a 2. he-
lyen álló 16 pontos Kerepes BSE előtt.
2016 nyarán annyi változás történt,
hogy a korábbi UTE szétvált, és kivált
játékosokból alakult a Kerepes BSE, va-
lamint az Újpest FC. Új csapat volt a
Future Stars FC, amely a korábbi Csepel
együttesére épült. Az erőviszonyok
alapján nehéz lesz megelőzni a Metis
hölgyeit. Többször nyertek már bajnok-
ságot, de egy alkalommal sem vállalták
a magasabb osztályt. Most úgy tervezik,
hogy élnek a lehetőséggel, és ha a körül-
mények nem változnak, indulnának az
NB II-be.
A nagypályás bajnokság mellett három-
negyed pályás bajnokság is zajlik a
BLSZ szervezésébe. A 2015/2016-os
idénybe hat csapat nevezett, és a három
fővárosi együttes mellett két Komárom
megyei – Amazonok SE Tatabánya,
Fortuna Komárom – valamint egy Fejér
megyei gárda – Ercsi Kinizsi – indult.
Ősszel és tavasszal is kétszer találkoztak
egymással a csapatok, és nagy harc folyt

a dobogós helyekért. Az aranyérmet vé-
gül a Metis NFC szerezte meg a Fortuna
SE, és az Amazonok SE előtt.
A 2016/2017-es bajnoki évre 10 csapat
küldte el nevezését. Később hétre csök-
kent a létszám, és így három fordulós
abajnokság. A mezőnyben újonc Kör-
nye – korábban több bajnoki címet is
nyert más megyékben – várhatja az élről
a tavaszi folytatást. A címvédő a 2. he-
lyet foglalja el az őszi mérkőzések után,
míg az előző évi ezüstérmes Fortuna a
dobogó harmadik fokán áll.

Gólkirálynők

A 2015/2016-os bajnoki év győztese a
„vendég” Pest megyei Monor együttese
lett, és onnét került ki a gólkirálynő a 40
találatot elérő Nagy Viktória személyé-
ben. Ha csak a fővárosi csapatok kapura
legveszélyesebb játékosait nézzük, ak-
kor Futó Erzsébet (Kormányőr SE) volt
a legjobb, 36 góljával második lett. A
bajnoki évet ezüstéremmel záró Metis
NFC legtöbb gólját Külüs Zsuzsanna
szerezte, 26 találatot ért el, és holtver-
senybe a 4. helyen végzett.
A 2016/2017-es évad őszi idénye után
Németh Flóra (Metis NFC) áll az élen
17 találattal, öt gólos előnnyel. Az előző
év ezüstérmese Futó Erzsébet csak 7.
helyet foglalja el 8 góllal. A háromne-
gyed pályás mezőnyben a 2015/2016-os
szezonban a komáromiak diadalmaskod-
tak, a Fortuna csapatából kerültek ki a
dobogósok. Érdekesség, hogy a bajnok
Metis NFC legeredményesebb játékosa
Simon-Balláné Kalamár Andrea csak 8.
lett 8 góljával. A 2016/2017-es év őszi
idénye után Mosolics Alexandra (Fortu-
na) vezet 17 góllal, míg az előző évben
dobogós klubtársai közül csak Pajorova
Kinga maradt meg az élcsoportban. A
legjobb budapesti, Györgyövics Szilvia
(Metis NFC) 7 góljával az 5. helyezett.
áll.

Mészáros Lászlót, a Metis edzőjét nem érdekli, hogy új vitrint kell vennie a díjaknak



A 2015/16. évi Budapest bajnokságok végeredménye
I. osztály

III. osztály 3. csoport

IV.osztály 4. csoport

* a KISE évi összeredményéből 1 büntetőpont levonva

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

IV. osztály 3. csoport

* az ASR Gázgyár II, a THSE-Sashalom II és az Unione
FC II évi összeredményéből 3 – 3 büntetőpont levonva
** a Közterület SC II-től 1+3+3+4 (tizenegy)
büntetőpont levonva
*** a Csep-Góltól és a Rákosszentmihálytól 1 – 1 (egy)
büntetőpont levonva levonva
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** a Lánchídtól és a Gammától 1 büntetőpont levonva
** a Híd-U-tól és a Siketektől 3 - 3 büntetőpont levonva
*** a Lurkó SE-től 4 büntetőpont levonva

Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

II. osztály

* a PSE II-től és a CSMTE-től 1–1 büntetőpont levonva

* a Merkapt SE-től 7 büntetőpont levonva

* a Duna SK-tól 2 büntetőpont levonva ** a BÜSKE-
től,Budai XI SE-től és a Sziget S-tól 3 – 3 pont levonva

* RAC-tól és a Piramis SE-től 3 – 3 büntetőpont levonva
** az FC Pifu-tól 4 büntetőpont levonva

a Külkertől és az Istenhegytől, a CSHC’ 94-től és a
Goldballtól a Thán Károlytól, a Csabagyöngyétől 1 – 1
büntetőpont levonva
a Dinamo Torpedotól 3 büntetőpont levonva

BRSC és a Z.Kinizsi II visszalépett, a Hunreál kizárva
* a Kőbányai Egyetértés FC, az ARK SE és a BMC évi
összeredményéből 3 büntetőpont levonva

A Kelennél mindenki beállt a sorba



Női bajnokság Serdülő U15

Ifjúsági U17 2.csoport

Serdülő U-14 1 . csoport alapszakasz
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Ifjúsági U19

Az ESMTK visszalépett
A Szent Pál Akadémia visszalépett
*az Újpesti Haladás és a Fenomenom évi összeredmé-
nyéből 1 – 1 (egy) büntetőpont levonva
** a Kőbányáért évi összeredményéből 1+1 (kettő) bün-
tetőpont levonva

Női 3/4 pályás bajnokság

Serdülő U-14 3. csoport alapszakasz

FUTSAL U15 döntő

FUTSAL U13 döntő

FUTSAL U11 döntő

Egyetemi futsal négyes döntő

* az Astra HFC-től és a Monori SE-től 3 büntetőpont
levonva
** a Hidegkúti Angyaloktól 1 büntetőpont levonva

Ifjúsági U17 1 . csoport

Ifjúsági U16

A Siketek SC visszalépett
A Budakeszi LA visszalépett

* a Vízművek-Mészöly FS és a RAFC évi
összeredményéből 1–1büntetőpont levonva

Serdülő U-14 1 . csoport felsőház

Serdülő U-14 1 . csoport alsóház

Serdülő U-14 2. csoport alapszakasz

* a Fővárosi Vízművek és a Lőrinc United FC évi
összeredményéből 1 – 1 (egy) büntetőpont levonva

Serdülő U-14 2. csoport felsőház

Serdülő U-14 2. csoport alsóház

* a Fővárosi Vízművek és a Lőrinc United FC évi
összeredményéből 1 – 1 (egy) büntetőpont levonva

Serdülő U-14 3. csoport felsőház

Serdülő U-14 3. csoport alsóház

Egyetemi futsal alapszakasz



Öregfiúk I. osztály

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

A Pestszentimre öregfiúk bajnokságot is nyert

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Old Boys I. osztály

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 . csoport

Old Boys III. osztály 2. csoport

Veterán I. osztály

20

*a Főv. Közterület SK évi összeredményéből 4 büntető
pont levonva
**a Merkapt Maraton SE évi összeredményéből 3 büntető
pont levonva
*** a CSHC '94 se évi összeredményéből 3 büntető pont
levonva
**** a THSE-Sashalom évi összeredményéből 7 büntető
pont levonva

Veterán II. osztály

*a Hidegkúti SC évi összeredményéből 4 büntető pont
levonva
**az Újpesti Haladás évi összeredményéből 4 büntető
pont levonva

*a Ferencvárosi TC évi összeredményéből 4 büntető pont
levonva
**a Nagytétényi SE és a Budaörs évi összeredményéből
1 büntető pont levonva

budapest.mlsz.hu

*a Honvéd FC évi összeredményéből 12 büntető pont
levonva
**az ESMTK évi összeredményéből 7 büntető pont
levonva

*a BEAC évi összeredményéből 4 büntető pont levonva
**a SANTIMONA-KRÉTA évi összeredményéből 1
büntető pont levonva
levonva



A 2016/17. évi bajnokságok őszi végeredményei
I. osztály

II. osztály

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

IV. osztály 3. csoport
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Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

Szoros az élboly, de a BLSZ I. elején a THSE

*a Műegyetem évi összeredményéből 7 büntető pont
levonva

* a Kelen SC II és a BVSC-Zugló évi összeredményéből
4 – 4 (négy) büntetőpont levonva
** a Rákosszentmihályi SC és a Közterület SC évi
összeredményéből 1 – 1 (egy) büntetőpont levonva

III. osztály 3. csoport

*az FC Pifu-tól 1 büntetőpont levonva
** Pestszentlőrinci SFA-tól 4 büntetőpont levonva

IV. osztály 4. csoport

Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu



Női

Ifjúsági U17
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Női 3/4pályás

Ifjúsági U19

*a Jobsforward évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva

*a Pomáz- Ico és a Hidegkúti SC versenyen kívűl
szerepel a bajnokságban.

Ifjúsági U16

*a Kőbányáért évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
** a Lőrinc United FC évi összeredményéből 1
büntetőpont levonva
Az Inter CDF SE kizárva

Serdülő U15

Serdülő U14 1 . csoport

Serdülő U14 2. csoport

Serdülő U14 3. csoport

Nagy a harc a nőknél



Öregfiúk I. osztály

Old Boys 1 . osztály

Veterán I. osztály

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 .csoport

Old Boys III. osztály 2.csoport
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Veterán II. osztály

www.horfer.hu

* a Romhány SE évi összeredményéből 4 büntetőpont
levonva
** a Senior '92 kizárva a bajnokságból.

* Az AC Zrínyi évi összeredményéből 1 pont levonva
** A REAC évi összeredményéből 1 pont levonva

* Az Csepel FC évi összeredményéből 1 pont levonva

Ambrus Imre és az Újpest ismét aranyat nyert (fotó: ujpestfc.hu)



Országos kitekintő az NB I-től az NB III-ig
Kiadványunk elsősorban a BLSZ
bajnokságban szereplő csapatokkal
foglalkozik, de a fővárosnak magasabb
osztálybeli együttesei is vannak. Szót
ejtünk ezekről a csapatokról is,
megnézzük milyen eredményeket értek
el a 2015/2016-os bajnoki évben, és
miként teljesítettek a 2016/2017-es
idény őszi fordulójában.
A 2015/2016-os évadban az NB I-ben öt
fővárosi csapat – Ferencvárosi TC,
MTK Budapest, Újpest FC, Budapest
Honvéd, Vasas FC – szerepelt. Az NB
II-ben csak a Soroksár képviselte
Budapestet, míg az NB III három
csoportjában 12 budapesti gárda lépett
pályára. Összeállításunkban áttekintjük
a fővárosi NB-s csapatok elmúlt évi
szereplését.

NB I

2015/2016:
1 .Ferencvárosi TC (76 pont), 4. MTK
Budapest (51 ), 6. Újpest FC (46),
8. Budapest Honvéd (43), 1 0. Vasas FC
(32).

Az előző évi ezüstérmes Ferencváros
nagy fölénnyel végzett az élen, de akár-
csak 2015 nyarán most is korán búcsú-
zott a nemzetközi porondról. Az MTK
sokáig esélyes volt arra, hogy a dobogón
végezzen, ám a hajrában botlottak a kék-
fehérek. Az újonc Vasas FC viszont pa-
rádésan hajrázott, az utolsó három for-
dulóban 7 pontot szerzett, és így
kiharcolta a bennmaradást.

2016/2017 őszi szezon után:
2.Budapest Honvéd (34 pont), 3 . Vasas
FC (34), 4. Ferencvárosi TC (30), 6. Új-
pest FC (27), 1 1 . MTK Budapest (20).

Kellemes meglepetés volt a Vasas őszi
teljesítménye, A papírforma szerint a
bajnoki címre esélyesek közül idegen-
ben nyert a Videoton ellen, míg a Fe-
rencvárost ellen a megszerezhető hat
pontból négyet ért el. Kitett magára a
Honvéd is, ha így folytatják a kispestiek,
akkor akár dobogós helyen zárhatnak a
bajnokság végén. Némi csalódás viszont
a Ferencváros, a zöld-fehérek elmarad-
tak az előző évi teljesítményüktől. Nincs
könnyű helyzetben az MTK, kieső hely-
ről várják a tavaszi folytatást.

NB II

2015/2016:
7.Soroksár SC (47 pont)

Az őszi idény végén a soroksáriak a táb-
lázat utolsó helyén álltak, és csak 12
pontot gyűjtöttek össze. Tavasszal meg-
táltosodott a csapat, kétszer annyi pontot
szerzett, mint ősszel, és felzárkóztak a
középmezőnybe.

2016/2017 őszi szezon után:
2.Soroksár SC (38 pont)

A Soroksár tavaszi lendülete az őszre is
megmaradt. Hivatalosan az ősz „bajno-
ka” lett a gárda, mert a 19. fordulót kö-
vetően az élen álltak. Tavaszról előre
hoztak egy fordulót, és ebben 2-0-ra
vesztettek a Puskás Akadémia otthoná-
ban, így helyet cserélt a két csapat a táb-
lázaton.

NB III

A 2015/2016-os évadban 12 csapat
képviselte a sportág harmadik
vonalában, és a 12 együttes három
csoportban szerepelt.

2015/2016 Keleti- csoport:

7.RKSK (51 pont), 1 0. Újpest FC II(41 ),
1 6. REAC (24)

2015/2016 Közép-csoport:
4.Budafoki MTE (50), 5. Pénzügyőr SE
(46), 1 0. Budapest Honvéd-MFA II
(40), ESMTK (39)

2015/2016 Nyugati-csoport:
1 .Ferencvárosi TC II (72), 8. BKV Elő-
re (47), 9. MTK Budapest II (46), 1 2.
III. Ker. TVE (39), 1 4. Csepel FC (26)

A létszám felemelése miatt a
2016/2017-es évadban is maradt a 12
csapat, de átkerült a Keleti-csoportba az
MTK Budapest II. , a BKV Előre és az
ESMTK. A BP. Honvéd-MFA II a Nyu-
gati-csoportba lett besorolva.

2016/2017 Keleti-csoport az őszi szezon
után:
4.RKSK (30), 5. REAC (30), 8. MTK
Budapest II (28), 1 3 . BKV Előre (21 ),
1 5. ESMTK (20), 1 8. Újpest FC II (0)

2016/2017 Közép-csoport az őszi sze-
zon után:
2.Budafoki MTE (43), 7. Ferencvárosi
TC II (26), 8. Pénzügyőr SE (25)

2016/2017 Nyugati-csoport az őszi sze-
zon után:
7.III. Ker. TVE (27), 1 0. Budapest Hon-
véd-MFA II (25), 1 2. Csepel FC (24)

A legkedvezőbb pozícióból a Budafoki
MTE várhatja a tavaszi folytatást a 12
fővárosi csapat közül, 6 ponttal vannak
lemaradva a listavezető Szigetszentmik-
lós mögött, és esélyesek a bajnoki cím
elnyerésére. A III. Kerület előkelő
helyről várhatja a folytatást. Tragikus
viszont az Újpest FC II szereplése,
egyetlen pontot sem szereztek.
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A Vasas nagyot kűzdött a Fradival (fotó: MTI)



A Budapest bajnokság 2016/2017 évi idényének
őszi gyorsmérlege

Interjú Bodoki Józseffel, a Versenybizottság elnökével
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A Budapest bajnokságban négy osztály-
ban szerepelnek a felnőtt csapatok, míg
az utánpótlás öt korcsoportban mérkőzik
a bajnoki pontokért. A BLSZ I. és II.
osztályban 16-16 csapat szerepel, a III.
osztályban, három csoportban 14-14
együttes, a IV. osztály négy csoportos,
és itt a 4. csoportba a tartalék csapatok
kerültek. A 2015/2016-os bajnoki év vé-
gén történt változásokról, és az őszi
idényben nyújtott teljesítményekről Bo-
doki Józseffel, a BLSZ Versenybizottsá-
ga elnökével beszélgettünk.

-Miként alakult a BLSZ I. osztály mező-
nye 2016 nyarán?

-A bajnoki címet az ASR Gázgyár
együttese szerezte meg, de úgy érezték,
hogy a háttér még nem biztosított a ma-
gasabb osztályhoz, ezért nem vállalták
az NB III-as szereplést. Tekintettel arra,
hogy az NB III-ból nem volt fővárosi ki-
eső, és a Budafokon történt fúzió miatt a
BLSZ II. osztályból a hivatalos két fel-
jutó – Kelen és a Pestszentimre – mel-
lett még maradt egy üres hely. A
szabályok értelmében felkértük a II. osz-
tály 3. helyezettjét, a II. Ker. UFC
együttesét, és ők vállalták a magasabb
osztályt.

-A BLSZ I. osztályban történt változás a
II. osztályt is érintette. Hogyan?

-A III. osztály három csoportjának baj-
nokai, a Pestszentimre II. a TFSE, és a
Kelen SC II. is élt a jogával, ősztől a
BLSZ II. osztályban folytatták. Itt a II.
Ker. UFC helyére a Goldball 94 FC volt
jogosult, de ők jelezték, maradnak a III.
osztályban. A hiányzó helyet végül a II.
osztály legjobb kiesője, a Rákosszentmi-
hály foglalta el.

-A BLSZ III. osztályba mely csapatok
léphettek fel a negyedik vonalból?

-Csoportonként két-két csapat, az első és
második helyezettek, valamint a legjobb
harmadikak voltak jogosultak. A Rúg-6
FC, a Dini SE, a MUN SE, a Mahatma
Gandhi, az Újpesti Flotta, a Káposztás-

megyer, a BVSC-Zugló II. és a TFSE II.
előtt volt „zöld” a jelzés, a harmadik he-
lyen végzők közül a Külker SC nem élt
a jogával, így a 3R Spartacus, valamint
a BFCE kapott lehetőséget.

-Milyen teljesítmény jellemezte az őszi
idényt?

-Az előző bajnoki években rendre akadt
olyan csapat a BLSZ I. osztályban,
amely kiemelkedett a mezőnyből. Gon-
dolok itt a III. Kerületre, majd a Pénz-
ügyőr együttesére. 2016 őszén
kiegyensúlyozottabb a mezőny. A dobo-
gón álló Tintahalak, a 43. sz. Építők, és
a RAFC mellett még van esélye a Gáz-
gyár, valamint az Ikarus gárdájának is a
bajnoki címre. Sajnos, a 8. forduló után
utánpótlás csapatának létszámhiányos,
illetve ki nem állása miatt az előző évi
bronzérmes Inter CDF együttesét törölni
kellett. A II. osztályban a BVSC-Zugló
és a Budafok várhatja a feljutó helyről a
tavaszi folytatást, de figyelni kell a re-
mekül rajtoló újonc TFSE együttesére,
és nem mondott még le a feljutás lehető-
ségéről a Szent Pál Akadémia sem. A
BLSZ III. osztályban az 1 . csoportban a
Szabadkikötő, a Goldball 94 FC, és a
CSHC 94 FC, a 2. csoportban az újonc
MUN SE, valamint az egykor sikeres
Budatétény, a 3. csoportban a Testvéri-
ség II. a Törökbálint, a 33 FC, és a Má-

-tyásföld teljesített legjobban 2016
őszén.

-Hogyan zajlik az utánpótlás bajnokság?

-Az U19-es korosztályban a kezdeti ne-
hézségek után rendeződtek a sorok, itt
1 6 csapat szerepel. Az U17-es mezőny-
ben 10 csapat van, az U16-os 16 csapat-
tal indult, de az Inter CDF törölve lett.
Az U15-ös mezőnyben Pest megyei csa-
patok is szerepelnek, itt 1 2-es a létszám.
Az U14-es korosztály háromnegyed pá-
lyán játszik, és három csoportban 12-12
csapat nyert besorolást.

-A Budapest Kupa jubileumához érke-
zett, 40. alkalommal került kiírásra.
Szólna a Budapest Kupáról és a Magyar
Kupáról is?

-A BK döntője méltó volt a jubileum-
hoz, a fináléban a RAFC nyert az Ikarus
ellen 2-1 -re, így immár negyedik alka-
lommal nyerte el a kupát. A 2016/2017-
es sorozatra 73 csapat nevezett, és ta-
vasszal a 3. fordulóval folytatódik a
sorozat. A Magyar Kupában az előző
évektől eltérően külön selejtező kellett
játszani. Ide 23 csapat nevezett, és az or-
szágos főtáblára az Inter CDF, a Testvé-
riség, valamint a 43. sz. Építők jutott fel.
Helytálltak, de fejet kellett hajtaniuk az
erősebb ellenfelekkel szembe.

Bodoki József a Gázgyár játékosainak gratulál a bajnoki címhez



Játékvezetőkeret 2015/2016
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BLSZ játékvezetők

Antal Szabolcs
Bácsi Iván
Bacsinszki Ádám
Balog Attila
Baranyi Gábor
Bardi Kinga
Bardi Klaudia
Bartkó József
Bartók András
Bartos Zoltán
Bartus Olivér
Bencze András
Benedek Csaba
Berki Zoltán
Boros Róbert
Busai Attila
Búz Roland
Csányi Zoltán
Csékei Andor
Csepregi Tamás
Csercser Dávid
Csíky Lajos
Csorbai Nikolett
Decsi Dániel
Domján Anna
Dorogi Gergő
Dudás István Gábor
Erdős Ádám
Fenyvesi Péter Bence
Fórgó Norbert
Fóris Renáta
Frei Gábor
Gajzágó Imre id.
Gajzágó Imre ifj .
Garzó Gyula
Gellén Elizabeth
Gerstmayer Péter
Grimm György
Gulyás Dávid
Gutyán Krisztián
Gyana Gergely
György Ábel
Hegedűs Viktor
Hegyesi Dávid
Homoki Zoltán
Horváth Balázs
Horváth Márton
Horváth-Laklia Ágnes
Huszár Ákos
Huszti András Norbert
Ilinszky Gábor
Jámbor László György
Jenei Krisztián
Kalcakosz Tamás
Kalocsai József
Katz Róbert

Kénoszt Éva
Kerék Ádám
Késmárki Kristóf
Kiss Gábor
Kiss II. Gábor
Kiss György Dávid
Knon Máté
Koczák Roland Zorán
Kovács Márk
Kovács Péter
Krix Dávid
Kudrén Dániel
Kurtej János
Lantos Tamás
Lukács Patrik
Magyar Ádám
Märcz Rajmund
Máté Levente
Mezei Ádám
Mészáros József
Miháczi Attila
Müller István
Nagy Arnold János
Nagy József
Néma Péter
Németh Annamária
Németh Zsombor
Nyári Krisztián
Nyekita Benjamin
Papp Alex
Pető Nimród
Pintye Medárd
Piskóti Dénes
Rátkai Ákos
Rauzer Zoltán
Sándor Miklós
Sarnyai Dániel
Schlichter Ádám
Sebestyén Ádám
Sikorszki Péter
Somkúti Gábor
Sörös Attila
Spengler József
Stamler Ferenc Soma
Sudicky Bálint
Szabó József
Szabó Levente
Szabolcsi Gábor
Székely András
Szemők Péter
Szerémi Rebeka
Szingajevszkij Julian
Szuhodovszki Dávid
Szuhodovszki István
Temleitner Márió
Tiringer Máté
Tóth Attila

Tóth Csaba

Tóth II. Tamás
Tóth III. Tamás
Ughy Csaba
Válóczi György
Varga Lilla
Vitárius Gábor
Weigl Zsolt
Zelman Pál Rámil

BLSZ II Játékvezetők

Agócs Róbert
Apkó Tamás
Bartis László
Bódy Benjamin
Csorba Sándor
Dobó Gábor
Fekete László
Fekésházy Mátyás
Filep Zsolt
Grünvald Gábor
Ivacs Vince
Kénoszt Zsolt
Lovász László
Pintér Gábor
Práth Dávid
Somogyi Sára
Tihanyi Norbert
Tóth István Márk
Török Zsolt
Vámos Tamás
Várhegyi Károly
Vida Gábor
Vörös Zoltán

BLSZ I Asszisztensi keret

Bartkó Dániel
Czár Krisztián
Czeglédi Barna

Csengery Zoltán
Dósa-Rácz Kitti
Ésik Ádám
Gendúr Ákos
GráfAndrás
Kispál Márk
Milavecz Péter
MAdari Adrián dr.
Móré Balázs
Nyekita Brúnó
Olaj Mátyás Pál
Reszler Csaba
Szalai Krisztián
Tóth I. Tamás
Urgyán Antal

BLSZ I Játékvezetők

Bodzay Áron
Czene-Joó Ádám
Döme Gábor
Fodor Bence
Gál Péter
Gelb Tamás
Harmath Zsolt
Horváth János
Káprály Mihály
Király Gergő
Király Szilveszter
Kiss Gergő
Kovács Máték
Landeszmann László
Molnár Imre
Rábel Alfréd
Szanyi Ádám dr.
Szij jártó Zsolt
Zám László
Zimonyi Péter

A Budapest Kupa döntőt dr. Szanyi Ádám vezette



Nem voltak főszereplők a játékvezetők
Interjú Juhos Attila BLSZ JB elnökkel
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2014 nyarán került a BLSZ JB élére Ju-
hos Attila. Az elnök – aktív játékvezető-
ként 175 NB I-es mérkőzést vezetett, és
az 1997-es Bajnokok Ligája döntőjének
tartalék játékvezetője lehetett – az el-
múlt két évben alaposan felmérhette a
fővárosi játékvezetés helyzetét. Már az
előző évben mérleget készíthetett arról,
hogy az elnöki pozíció átvételekor meg-
fogalmazott elképzelései közül mit sike-
rült megvalósítani. Jelentős
módosításokat nem kellett hozni, a 2014
nyarán meghirdetett irányvonal nem
változott. Az interjúban arra kerestünk
választ a JB elnökétől, hogy 2016-ban
mi jellemezte a BLSZ-ben foglalkozta-
tottak teljesítményét, mi az, amivel elé-
gedett a Bizottság vezetése, és mi az,
amin javítani kellene.

-A legfontosabb, hogy a mögöttünk ha-
gyott esztendőben nem voltak főszerep-
lők a játékvezetők, ténykedésükkel nem
alakították a mérkőzések eredményét,
vagy, ahogy mondják, nem szóltak bele
a meccsekbe – kezdte a beszélgetést Ju-
hos Attila – Ez pozitívum, még akkor is,
ha a BLSZ III. valamint IV. osztályában
időnként a csapatok kritizálták a bírás-
kodást. Ezekben az osztályokban a fia-
tal játékvezetők rutintalanságából ered,
hogy tévedhetnek egyes helyzetek meg-
ítélésében. Maradva ennél a két alacso-
nyabb osztálynál, nagy előrelépés, hogy
2016 őszétől már ide is küldhetünk já-
tékvezető ellenőrt. Ezek az osztályok el-
hanyagoltak voltak, akik itt
bíráskodnak, azokat évek óta nem látta
ellenőr. Fontos, hogy találjunk olyan fi-
atalokat, akik magasabb osztályban is
vezethetnek.

-Megfelelő a játékvezetők létszáma a
Budapest bajnokságban?

-Országosan 800-1000 játékvezető hi-
ányzik, és ebben a hiányban Budapest is
benne van. Nőtt a csapatok száma, és
nem emelkedett arányosan a játékvezető
létszám. Nemzetközi szinten elismertek
a magyar játékvezetők, de itthon, az ala-
csonyabb osztályokban csökkent a meg-
becsültségük, ezért egyre kevesebben
jelentkeznek játékvezetőnek. Mivel ke-
vés a játékvezető, hétvégeken több
meccset is kell vállalniuk, ami fizikai

megterhelést jelent, melynek velejárója
a mentális fáradtság is. Így nagyobb a
hibaszázalék. Egyébként az egyesületek
is többet tehetnének azért, hogy megfe-
lelő számú játékvezető legyen. Az ala-
csonyabb osztályokban a csapatok
rendre a játékvezetőket okolják a kudar-
cért, így a fiatalnak nem lesz sikerélmé-
nye, előbb-utóbb abbahagyja a
bíráskodást.

-A BLSZ-ből a rendre kikerültek olyan
játékvezetők, akik nemcsak a hazai él-
vonalban bíráskodhattak, a nemzetközi
porondon is elismerést váltottak ki. A
2016-os évben lépett fel játékvezető az
országos keretbe?

-Örömmel mondhatom, hogy igen.
Több éves kimaradás után 2015-ben Le-
él –Őssy Ádám léphetett feljebb, míg
most nyáron Kovács Imre lett az orszá-
gos játékvezető keret tagja, és Kovács
Brankó valamint Nyerges Zsolt az
asszisztensi keretbe került.

-A BLSZ-ben is vannak keretek?

-Az I. és II. osztályban külön keret van,
és ennek a két magasabb osztálynak
asszisztensi kerete is van. A III. és IV.
osztályban nincs elkülönített assziszten-
si keret, aki itt vezet, az elképzelhető,
hogy a következő fordulóban asszisz-
tens lesz. A keretek részére rendszere-
sek a továbbképzések. 2016 nyarán a
korábbi évekhez képest még kedvezőbb
körülmények között rendezhettük a nyá-
ri táborozásunkat, ahova az egyik napi-
rendi ponthoz meghívást kaptak a
csapatok vezetői is. Ezt azért tartjuk
fontosnak, hogy közösen vitassuk meg a

felmerülő problémákat. Az elektronikus
jegyzőkönyv szinte már mindenütt köte-
lező, ezért a 2016/2017-es bajnoki év ta-
vaszi idénye előtt ebben a témában is
szerepel a továbbképzés.

-2016 nyarán módosultak bizonyos sza-
bályok. Sikerült megfelelő „hullám-
hosszra” állni?

-Nem volt gond, zökkenő mentes volt az
átállás. Az ellenőrök nem tapasztalták,
hogy elsősorban a lapok használatában
történt finomítást hibásasan alkalmazták
volna játékvezetőink. A csapatok részé-
ről sem érkezett negatív visszajelzés.

-2015-ben voltak kezdeményezések a
JB vezetése részéről, melyek elismerést
váltottak ki. Folytatódott a hagyomány?

-Más megyékhez hasonlóan mi is meg-
szerveztük a játékvezetők bálját, amely
sikeres volt, és ezért erre sor kerül a jö-
vőben is. A bálon kerül átadásra az év
játékvezetőjének járó díj , a Kürti Imre
emlékdíj . A két évvel ezelőtt elhunyt
Kürti Imre hosszú időn keresztül meg-
határozó személyisége volt a BLSZ JB-
nek. Neki volt munkatársa Nagy Zoltán,
akinek tiszteletére évek óta megrendez-
zük a róla elnevezett emléktornát, ahol a
BLSZ különböző játékvezetői kereteiből
összeállított csapatok lépnek pályára.

A női kupadöntőt vezető Gál Péter (balra) lett az év játékvezetője



6. hely az Országos Sípmester Fesztiválon

28

Ezúttal Szombathely adott otthont a ho-
ni játékvezetők labdarúgó tornájának, az
immáron tizenkettedik országos Síp-
mester Fesztiválnak. A 20 csapat, mint
mindig, most is két napon keresztül ver-
sengett egymással. A többszörös győz-
tes Budapest nagy reményekkel vágott
neki a sorozatnak, címvédőként nem is
lehetett más a célja, mint az újabb tor-
nagyőzelem. Csapatunknak azonban vi-
szonylag gyorsan átíródtak esélyei a
végső sikerre, ugyanis az első három
mérkőzés után három sérülttel és egy el-
tiltottal kellett számolnia Stamler Péter
vezetőedzőnek. A csapat erősségének
számító ifj . Kovács Imrét már az első
mérkőzésen kiállították, és a többi
találkozón már nem is játszhatott. Az
eredetileg cserének számító játékveze-
tők is előtérbe kerültek, és meg is állták
a helyüket, Kovács Gábor teljesítménye
például igazi meglepetés volt. Budapest
végül problémáktól sújtva is a 6. helyen
végzett, ráadásul csak az utolsó
meccsén kapott ki. Csapatunkat a ne-
gyeddöntőben a Békés megye búcsúz-
tatta 0-0 után büntetőkkel, pont az a
Békés megye, amelynek csapatát tavaly
legyőztük a fináléban. Jövőre Pécsett
lesz a torna, talán majd visszavágunk.

A csapat tagjai:
Farkas Tibor, Farkas Mátyás, Milavecz
Péter, Urgyán Antal, Práth Dávid,
Berényi Tamás, Nyerges Zsolt, Káprály
Mihály, Kiss Gergő, Kovács Imre ifj . ,
GráfAndrás, Kovács Gábor
vezetőedző: Stamler Péter segédedző:
Baghy Csaba

Budapest a D csoportban szerepelt:

Győr-Moson-Sopron – Budapest 3-3
Budapest – Csongrád 1 -0
Komárom-Esztergom – Budapest 1 -2
Hajdú-Bihar – Budapest 0-0

1 . Budapest 8 pont (6-4)
2. Hajdú-Bihar megye 8 pont (5-3)
3. Csongrád megye 4 pont
4. Komárom-Esztergom megye 3 pont
5. Győr-Moson-Sopron megye 2 pont

Budapest veretlenül az első helyen jutott
tovább csoportjából jobb gólkülönbségé-
nek köszönhetően.

negyeddöntő:
Budapest – Békés 0-0 bu.: 0-2
5-6. helyért
Budapest – Hajdú-Bihar megye 1 -3

Döntő:
Békés megye – Vas megye 0-1
III. helyért:
Heves megye – Bács-Kiskun megye 2-1

Elődöntő:
Heves megye – Békés megye 0-2
Vas megye – Bács-Kiskun megye 3-1

Végeredmény:
1 . Vas megye
2. Békés megye
3. Heves megye
4. Bács-Kiskun megye
5. Hajdú-Bihar megye
6. Budapest
7. Somogy megye
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
9. Komárom-Esztergom megye
10. Csongrád megye
1 1 . Borsod-Abaúj-Zemplén megye
12. Fejér megye
13. Baranya megye
14. Jász-Nagykun-Szolnok megye
15. Veszprém megye
16. Zala megye
17. Nógrád megye
18. Tolna megye
19. Győr-Moson-Sopron megye
20. Pest megye

A budapesti játékvezetők válogatottja



Alakulásának 90. évfordulóját ünnepli a BLSZ
1926-ban alakult a Budapesti Labdarúgók Alszövetsége
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A fővárosi amatőr labdarúgó egyesületek 1926-ban úgy ha-
tároztak, hogy szövetségbe tömörülnek, és megalapítják a
Budapesti Labdarúgók Alszövetségét. Az alakuló ülésen a
küldöttekből megválasztották a tisztikart, ám az elnök sze-
mélyének kiléte nagy vitát váltott ki. Végül sikerült megál-
lapodni, és a BLASZ első elnöke dr. Zsarnóczay János
ügyvéd, gazdasági főtanácsos lett, aki egy rövid kitérővel
1939-ig látta el ezt a tisztséget.
A szövetséget azért alapították, hogy legyen egység az ama-
tőr csapatok körében, és ennek az egységnek a megteremté-
se volt az első lépés. Az, hogy ez a lépés a korábbi belső
harcok ellenére sikeres volt, bizonyíték az elmúlt kilencven
esztendő. A hosszabb távra szóló határozatok között szere-
pelt az utánpótlás fejlesztése, és ezért kapcsolatba lépve az
iskolákkal is, bevezették az „újonc” bajnokságot. A csapa-
tok intézői részére tanfolyamokat tartottak, és kezdemé-
nyezték a labdarúgók rendszeres orvosi vizsgálatát.
Döntéseikkel elérték, hogy a múlt század harmincas éveire
a BLASZ az ország legnagyobb szövetségévé fejlődött.
1 945-ben Nádas Ödön lett a BLASZ elnöke, aki 1930-1931
között a főtitkári teendőket látta el, erről akkor azért mon-

Elnökök

1926 – 1939 Dr. Zsarnóczay János

1939 – 1942 Barcsay János

1942 – 1945 Kulcsár Sándor

1945 – 1949 Nádas Ödön

1950 – 1972 Kiss Hugó

1972 – 1985 Dr. Tímár György

1986 – 1989 Kakó Gyula

1990 – 1998 Martos Győző

1998 – 2002 Dr. Lévay Tibor

2002 – 2005 Fa Sándor

2006 Kovács Attila

2007 – 2010 Török Károly

201 1 – 2016 Dr. Török Gábor

2016 – Gundel Takács Gábor

Főtitkárok

1926 – 1929 Lénárt Ernő

1929 Kovács Leó

1930 – 1931 Nádas Ödön

1931 – 1938 Lénárt Ernő

1939 Barcsay János

1939 – 1942 Dr. Kovács Endre

1942 Nagy Zoltán

1943 – 1945 Bottka György

1945 – 1949 Gárdonyi Henrik

1950 – 1959 Földesi Péter

1959 – 1982 Góliás Róbert

1983 – 1989 Somogyi Mihály

1990 – 1998 Vad István

1998 – 2002 Nem volt főtitkár.*

2002 – 2006 Vida Gábor

2006 – 2007 Maros Réka

2007 - 2010 Lovász Tamás István

*Fa Sándor ügyvezető elnökként látta el a feladatot.

A Budapesti Labdarúgó Szövetség
Elnökei és Főtitkárai 1 926-tól 2010-ig

dott le, mert kinevezték a magyar válogatott szövetségi kapi-
tánynak. A nemzeti tizenegy az ő irányításával jutott ki az
1934-es világbajnokságra. Nádas Ödönt az elnöki székben az
1950-ben történt központi átszervezéskor Kiss Hugó váltotta.
Ekkor változott a név is, a BLASZ-ból Budapesti Labdarúgó
Szövetség (BLSZ) lett. Kiss Hugó 22 évig állt a BLSZ élén.
Legendás alakja volt a BLSZ-nek Góliás Róbert is, aki 1959 és
1982 között látta el a főtitkári teendőket.
2010-ben átalakult a szervezeti forma, a szövetségekből igazga-
tóság lett. Ettől kezdve a BLSZ – ez a név továbbra is használ-
ható – a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatósága
lett. A társadalmi elnökség élére az elnököt az MLSZ nevezte
ki, és a főtitkárokat igazgatók váltották fel, akiknek kinevezésé-
re eredményes pályázat után került sor. A meghirdetett pályázat
győztese a BLSZ addigi főtitkára – 2007-ben került ebbe a be-
osztásba – Lovász Tamás István lett, aki így az MLSZ Buda-
pesti Igazgatóságának első igazgatója. Az MLSZ Budapesti
társadalmi elnökségének elnökévé 201 1 -ben dr. Török Gábor
egyetemi docenst nevezték ki, és ő 2016 nyaráig látta el ezt a
feladatot. 2016-ban az új elnök Gundel Takács Gábor televíziós
újságíró lett.



Hajdú-Biharban járt a Budapest válogatott
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Annak ellenére, hogy 2016 végén ezút-
tal nem került megrendezésre a Megyei
Válogatottak tornája, a Budapest Válo-
gatott számos edzőmérkőzést játszott, az
évet pedig egy különleges találkozóval
zárta.
A fővárostól 234 kilométerre lévő Ebe-
sen vendégeskedett a főváros amatőr vá-
logatottja, amely Hajdú-Bihar megye
legjobbjaival mérkőzött meg. A beha-
rangozó plakáton „barátságos mérkő-
zés” szerepelt, de a presztízs tétmeccsé
varázsolta a találkozót, amelyet végül
1 -0-s hazai vezetés után 4-1 -re a
budapesti csapat nyert meg.

Hajdú-Bihar megyei válogatott –
Budapest válogatott 1 -4 (1 -0)

A Budapest válogatott pályára lépő ke-
rete:
Zubány Miklós, Tóth Ádám, Kayali
Viktor, Kaszala Patrik, Mazán Zsombor,
Csillag András, Picikász Vaszilisz, Lu-
kácsi Áron, Kavalecz Márk, Demeter
Viktor, Jakab Máté, Lóska Csaba, Ba-
logh Péter
Szakmai stáb: Kiss László, Bajzik Jó-
zsef Gyúró: Kerényi Máté

Ahhoz képest, hogy az első magyar
nyelvemlékek közül a Váradi Regest-
rum már 1271 -ben említi Ebest, gyors
közvéleménykutatást folytatva kiderült a
Budapest válogatott tagjai 2016. decem-

ber 3-án először jártak a kellemes han-
gulatú községben.
Itt született viszont a kezdőrúgást elvég-
ző Kapusi Tünde, az MLSZ Budapesti
Igazgatóság igazgatói asszisztense, aki-
nek a mérkőzés leszervezésében kulcs-
szerepe volt.

A találkozót megtekintette Csige László
az MLSZ Hajdú Bihar megyei igazgató-
ja, és Lovász Tamás István budapesti
igazgató is.

Kapusi Tünde kezdőrúgását követően
kiderült, ha Budapest nem veszi kellő
komolysággal a mérkőzést, akkor veszí-
teni fog, mert Hajdú-Bihar megye kellő-
en feltüzelt állapotban állt hozzá a
meccshez, mi pedig az első félidő első
felében, mintha még a buszon lettünk
volna.
A 25. percben ébredt fel a főváros, ami-
hez az kellett, hogy egy kontra végén a
hazaiak megszerezzék a vezetést.
Míg a gólig szinte csak hajdú-bihari
helyzeteket láttunk, az eredménymódo-
sulás után nem sokkal Balogh Péter 20
méteres lövése kevéssel hagyta el a ka-
pu fölött a játékteret, majd Tóth Ádám
lövését rúgták ki a gólvonalról.
A Budapest válogatott javulása ellenére
a félidőben maradt az 1 -0-s állás.
A szünetben a 68. születésnapját éppen
ezen a napon ünneplő Antal Pétert kö-
szöntötte a budapesti igazgatóság.

Antal Péter hiperaktivitását mutatja,
hogy aznapi szövetségi ellenőri feladatai
mellett szakított időt erre a meccsre is.
A második játékrész elejétől kezdve egy
fantasztikus hozzáállású budapesti csa-
patot láttunk a pályán, amely fordítani
akart, és fordított is.
Az 52. percben még Kayali Viktor be-
adása után Lóska Csaba fejesét ki tudták
rúgni a gólvonalról, de aztán egy perc
múlva Lóska labdaszerzése után Tóth
Ádám remek 16 méteres lövése utat ta-
lált a kapuba (1 -1 ).
Mintha kicserélték volna csapatunkat,
úgy mentek a játékosok előre, mint 8
évszázaddal ezelőtt Ebesen a királyi ud-
varház agarai. Jött is az újabb budapesti
gól, Kaszala Patrik vette be 15 méterről
a kaput (1 -2).
Kaszala Patrik nagyon belejött, egy perc
múlva egy szép csel után 16 méterről
lőtt, kemény labdája átcsorgott a hazai
hálóőr kezein, amely megállt volna a
gólvonalon, de ő nem hagyta annyiban a
dolgot, utána ment a lecsorgónak és
közvetlen közelről a hálóba bombázott
(1 -3). Gyors és komoly volt a fordulat, a
szünetben lecserélt Kavalecz Márk, és
Balogh Péter nem is nagyon hitt a fülé-
nek az eredmény hallatán, amikor kijött
az öltözőből. Pedig itt még nem volt vé-
ge, a 73. percben az Építők játékosa,
Demeter Viktor 20 méterről parádés
szabadrúgásgólt szerzett, totálisan el-
döntve a meccset (1 -4).

Jöttünk, láttunk, győztünk



Az MLSZ Fejér megyei igazgatósága
szervezésében 2016 június 1 1 -én négy
csapat részvételével női megyei
válogatottak tornájára került sor. A
labdarúgó eseményen Fejér megye,
Bács-Kiskun megye, Somogy megye és
Budapest legjobb női amatőr labdarúgói
mérték össze erejüket.
Budapest két 0-0-s döntetlennel kezdte a
tornát, míg Fejér megye kezdésként
mindkét ellenfelét legyőzte. Az utolsó
mérkőzést a házigazdával játszotta a
fővárosi csapat, amely számára a 6
pontos hazaiak mögötti második hely
volt a tét, ehhez pedig nyerni kellett.
A végig izgalmas találkozón Budapest a
20. percben büntetőhöz jutott, és Soltész
Bettina a tizenegyesből meg is lőtte a
hőn áhított gólt. Ez óriási előny volt,
hiszen a Mészáros László vezette csapat
védekezése remekül működött, és ezzel
a stabilitással Fejér megye sem tudott
mit kezdeni, maradt a fővárosi ezüstöt
érő 1 -0.

Eredmények:

Fejér megye – Somogy megye 2-0
Bács-Kiskun megye – Budapest 0-0
Somogy megye – Budapest 0-0
Fejér megye – Bács-Kiskun megye 2-1
Budapest Fejér megye 1 -0
Bács-Kiskun megye – Somogy megye
0-0

A torna végeredménye:
Fejér megye 6 pont
Budapest 5 pont
Bács-Kiskun megye 2 pont
Somogy megye 2 pont

A Budapest válogatott kerete:
Váradi Judit, Dreisziger Dóra, Pavlik
Júlia, Soltész Bettina, B. Nagy Viktória,
Farkas Mónika, Márton Dóra, Juhász
Andrea, Orosz Katalin, Tarpataki Nóra,
Külüs Zsuzsanna, Hegedűs Nóra, Dani
Bernadett, Németh Flóra, Blayer Zsófia,
Németh Felícia, Molnár Nikolett.
vezetőedző: Mészáros László,
másodedző: Könczey Zsolt

A BLSZ bajnokság legjobb női labdarú-
gói is egy barátságos mérkőzéssel zárták
az évet. Az MLSZ Budapesti Igazgató-
ság szervezésében Budapest női váloga-
tottja Komárom-Esztergom megye
labdarúgónőit fogadta.
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Budapest-válogatott -
Komárom-Esztergom megyei válogatott
1 2-2
Budafok, Promontor utca
Vezette: Somogyi S. (Dósa-Rácz K., Fó-
ris R.)

A Budapest-válogatott kerete:
Kapus: Váradi Judit, (Metis NFC) Me-
zőnyjátékosok: Bognár Edina, Kovács
Bernadett,(Kelen SC), Major Ilona (Fu-
ture Stars), Horváth Dóra, ( Vasas Kub-
ala), Heer Anett, Futó Erzsébet,
(Kormányőr SE), Farkas Klaudia, Vára-
di Eszter, Juhász Andrea, Blayer Zsófia,
Németh Flóra, Külüs Zsuzsanna, Halász
Evelin, Kalász Kitti, Pásztor Beatrix,
(Metis). Vezetőedző: Mészáros László

Budapest azonnal kezébe vette az irányí-
tást, és a 3. percben Külüs Zsuzsanna
megpattanó lövésével rögtön munkát
adott Boros Andreának, aki ügyesen
fogta a kellemetlenül érkező labdát.
Sorba jöttek a hazai lehetőségek, és csa-
patunk a 8. percben Külüs Zsuzsanna 16
méterről leadott lövésével meg is szerez-
te a vezetést. Ezután a feltűnően jól
mozgó és jó formában lévő Kalász Kitti
pillanatai következtek, aki a 1 1 . percben
még 17 méterről kevéssel a jobb kapufa
mellé lőtt, de egy perc múlva egy méter-
rel hátrébbról óriási gólt lőtt a jobb felső
sarokba (2-0) ! Budapest nagyon elkapta
a fonalat, az első negyedóra végén Futó
Erzsébetet ugratták ki, akinek lövését a
kapujából kifutó Boros Andrea bravúrral
védte, majd nem sokkal később Bognár
Edina remek beadása után Farkas Klau-
dia lőtt 8 méterről a bal kapufára. A 20.

percben megérkezett a harmadik főváro-
si gól is, Juhász Andrea passza után Kü-
lüs Zsuzsanna emelte át 16 méterről a
komáromi hálóőrt (3-0).
A gól után a vendég csapat is nagy hely-
zetbe került, de Szekeres Aliz 14 méter-
ről,leadott lövése a hosszú kapufa mellé
ment. A 26. percben Bognár Edina, a
Kelen támadója is gólt szerzett, kicselez-
te Boros Andreát, majd az üres kapuba
lőtte a BLSZ-válogatott negyedik gólját!
4-0 Tíz perc múlva Külüs Zsuzsanna
megszerezte harmadik találatát, a tizen-
hatos előtt lefejelte magának a labdát,
majd 17 méterről egy pattanás után a ka-
puba bombázott (5-0). A 37. percben
Komárom is villant egyet, nagy volt az
öröm a vendégeknél, amikor Szabó Va-
lentina egy szép lövéssel megszerezte a
szépítő találatot (5-1 ). A 45. percben
Farkas Klaudia is megszerezte a maga
gólját, így 6-1 -el vonultak szünetre a
csapatok. A pihenő után sem jött túl
nagy változás. A 61 . percben Kalász
Kitti újra villant, és egy parádés támadás
végén Horváth Dóra passza után a jobb
sarokba lőtt (7-1 ). Ez a gól beindította a
gólgyárat, és előbb Farkas Klaudia szer-
zett újabb találatot a 66. percben (8-1 ),
majd Külüs Zsuzsanna lőtt 1 0 perc múl-
va távolról a kapu jobb oldalába (9-1 ). A
csereként beállt Heer Anett pillanatai
jöttek el, a 81 . és a 83. percben is beta-
lált (1 1 -1 ). Újabb egy perc múlva Gyö-
keres Georgina egy remek akció végén
megszerezte Komárom második gólját,
de a különbség végül csak 10 lett, mert
Budapest a 88. percben büntetőhöz ju-
tott. A labda mögé a kapus, Váradi állt,
aki beállította a 12-2-es végeredményt.

Szórta a gólokat Budapest női válogatottja

Budapest erős a női mezőnyben is



Emlékezetes futballdélután volt a
a 40. Budapest Kupa döntő

32

2016. május 1 -jén a Csepel SC Stadionban
az MLSZ Budapesti Igazgatóság egy ünne-
pélyes futballdömpinggel lepte meg az
amatőr labdarúgás kedvelőit, melynek fő-
mérkőzése a 40. Budapest Kupa döntő
volt, a finálét két XVI. Kerületi rivális, a
RAFC és az Ikarus csapata játszotta. A fut-
balldélután első meccse 14:45-től az I. Női
Budapest Kupa Döntő volt, amelyet a Me-
tis NFC ellen 2-0-ra a Monor SE csapata
nyert meg. A hölgyeket követően, a főmér-
kőzés előtt a Magyar Íróválogatott és a
Magyar Művészválogatott 45 perces csatá-
rozása következett, a mérkőzést Esterházy
Péter Kossuth díjas magyar író tiszteletére
játszották, aki ekkor súlyos betegséggel
küzdött, és sajnos két és fél hónapra a tisz-
teletére rendezett találkozó után elhunyt. A
40. Budapest Kupadöntő különlegessége
volt, hogy az M4sport.hu Horthy Gábor
közvetítésével élőben tudosított a helyszín-
ről, így országszerte követhető volt az ese-
mény. Az ismert riporter a döntő után még
egy lelkendező cikkben is beszámolt a fi-
náléról, amelyben komoly hibájának ne-
vezte, hogy korábban még nem hallott a
Budapest Kupáról. Többek között az M4-
nek is köszönhetően, most már jóval keve-
sebben vannak így ezzel, a stadionban 400-
an, otthonról pedig többezren láthatták,
ahogy a RAFC 2-1 -es sikerével megszerzi
negyedik kupagyőzelmét.



A döntő jegyzőkönyve

Metis NFC – Monor SE 0-2 (0-2)
Csepel FC Stadion. Vezette: Zimonyi Péter (Kovács Péter, Fodor Bence).
Tartalék játékvezető: Dobó Gábor.
Gólszerzők: Gólik Fruzsina (19' és 39')

Metis NFC: Váradi Judit, Pásztor Beatrix (Németh Flóra), Jakob Szabina
(Szabó Katalin), Blayer Zsófia, Juhász Andrea, Halász Evelin, Kalász Kitti,
Malik Dóra (Bilku Bernadett), Farkas Klaudia, Külüs Zsuzsanna, Császár
Anikó.
Monor SE: Kókai Krisztina – Teleki Borbála, Répás Enikő, Pünkösd Katalin,
Prót Tereza,Linke Nikolett, Gólik Fruzsina, Manev Fanni, Nagy Viktória,
Bakó Dóra, Schermann Dóra.
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Mészáros László (Metis NFC): - Álmo-
san, tompán kezdtük a meccset, de a
második félidőben a cseréink segítségé-
vel bebizonyítottuk, ha mindenki a mér-
kőzés elejétől odafigyel, akkor ez akár
lehetett volna 0-0 vagy 2-2 is.
Mindazonáltal megérdemelten nyert a
Monor, többet tettek a sikerért, főleg az
első félidőben.
Mi is nagyot küzdöttünk, de a föntiek
sem voltak velünk, ennek ellenére be-
csülettel, tisztességgel helytálltunk. Én,
mint a kupa kitalálója nagy örömmel
vettem, hogy izgalmasnál izgalmasabb
kupaelődöntők voltak, majd szerintem a
két legjobb csapat jutott a döntőbe. A
vereségünk ellenére élmény volt itt lenni
Csepelen, mert az egész esemény remek
hangulatú volt. Fantasztikus volt a
szervezés. Várjuk az új sorozatot, akkor
is szeretnénk a fináléba kerülni, és ott
lehetőleg már győzni!

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság 2016-
ban első alkalommal írta ki a Női Buda-
pest Kupát.
A sorozat döntőjébe egy Pest megyei
csapat, a Monor SE és a budapesti Metis
NFC jutott be. A Monor a Budapest-baj-
nokság listavezetője volt ekkor, fővárosi
szereplésének oka, hogy itt volt egyedül
női nagypályás amatőr bajnokság. A
Metis az előző évek sikercsapata, amely-
nek döntőbe jutása ellenfeléhez hasonló-
an nem volt meglepetés.
A meccset a pest megyei csapat kezdte
jobban, és az első negyedórában szinte
végig a Metis térfelén pattogott a labda.
Ennek eredményeként a korai gól sem
maradt el, a 19. percben Gólik Fruzsina
kapott remek labdát, és nevéhez méltóan
ziccerben nem is hibázott.
A Monor vezető találata után nem sokat
változott a játék képe, a bajnokság lista-
vezetője uralta a pályát, és a 39. percben
egy Metis védelmi megingás után Gólik
újabb góljával 2-0-ra növelte előnyét.
A szünetben Mészáros László edző, há-
rom cserével próbálta frissíteni bajban
lévő csapatát, számításai pedig hellyel-
közzel be is jöttek. A Metisnek megvol-
tak a lehetőségei a gólszerzésre, de a há-
lóba a nagyon erős utolsó 10 percük
ellenére sem tudták bejuttatni a labdát,
így 2-0-s győzelmével a Monor lett az I.
Női Budapest Kupa győztese.
Az ünnepélyes díjátadó a 40. Budapest
Kupa döntő, a RAFC -Ikarus mérkőzés
félidejében volt. A két csapatnak a ku-
pákat, az érmeket és az ajándéklabdákat
Barczi Róbert az MLSZ versenyigazga-

Boldog monori lányok

tója, Lovász Tamás István az MLSZ bu-
dapesti igazgatója és Kiss László koráb-
bi női szövetségi kapitány, a BLSZ
szakmai igazgatója adta át.

Edzői vélemények:

Fehér Tamás (Monor SE): - Azt gondo-
lom, hogy jobb csapat vagyunk, mint a
Metis. Ha a helyzeteinket berúgjuk az
első félidőben, és a második játékrész-
ben a három ziccerünket, akkor úgy ér-
zem, hogy jóval nagyobb győzelmet
arathattunk volna. Jó volt itt lenni, mert
egy remek színvonalú rendezvény volt a
döntő, bevonulással, kivonulással, Him-
nusszal, férfi kupadöntővel, női ered-
ményhirdetéssel, a művészek és az írók
meccsével. Nagyon színvonalas rendez-
vény volt, amire kilátogattak jó páran.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy ennek
a programnak a részesei lehettünk.

A Monor nyerte az I. Női Budapest Kupát



Az 1 . Női Budapest Kupa Döntő és a
40. Budapest Kupa Döntő között egy 45
perces találkozóra is sor került, amely a
Magyar Íróválogatott és a Magyar Mű-
vészválogatott között zajlott. A mérkő-
zést az ekkor súlyos betegséggel küzdő
Kossuth díjas magyar író, Esterházy Pé-
ter tiszteletére játszották, aki korábban
az írók csapatában futballozott is. A két
csapat a mérkőzés kezdete előtt egy dra-
périát feszített ki, melyen gyógyulásra
szólította fel a nemzetközileg is elis-
mert írót.
Esterházy Péter kötödött az amatőr
labdarúgáshoz. Az Esterházy testvérek –
Péter, Márton, György – a Csillaghegyi
MTE csapatában futballoztak. Márton a
válogatottságig vitte, míg György 201 1
és 2014 között a BLSZ JB elnöke volt,
és jelenleg az MLSZ Budapesti Társa-
dalmi elnökség tagja. Esterházy Péter
több művében is szerepel a futball, és
nem egy alkalommal eleveníti fel azokat
az időket, amikor még csillaghegyi szí-
nekben játszottak. Ezek közül egy az
„Utazás a tizenhatos mélyére”, ahol az
indulásra emlékezik vissza.
A Magyar Íróválogatott történetének
kezdete 1995 őszére datálódik, Kukor-
elly Endre a csapat alapítója a Librarius
kortárs kulturális magazinnak így mesélt
a kezdetekről: „1995 őszén Dél-Francia-
országban, egy Die nevű kisváros iro-
dalmi rendezvényén a szervező kérdezte
tőlem, volna-e kedvem kosarazni a ha-
zaiak ellen a nemzetközi csapatában.
Akkor azt mondtam, hogy inkább fociz-
nék, és hívják meg jövőre a magyar író-

válogatottat. Ez csak úgy kiszaladt a
számon, mert egyáltalán nem volt
olyan, hogy magyar íróválogatott. Az-
tán a következő évben odaautóztunk, és
10:2-re lezúztuk a Rest of the World-
öt. Farkas Zsolt az egyik alapember, ő
tényleg zseniálisan tehetséges, de ak-
kor játszott még Esterházy, Zeke Gyula
és Garaczi is. Ellenünk pedig például
Viktor Jerofejev és Jevgenyij Popov.”

A Budapest Kupa döntő gálamérkőzé-
sén a Magyar Íróválogatott színeiben
Belányi József, Benedek Szabolcs,
Berka Attila, Bíró Dénes, Farkas Zsolt,
Hajtós Bertalan, Nagy Dániel, Purosz
Leonidasz, Sárközi Richárd, Erdei L.
Tamás, Szőllőssy Balázs, Tinkó Máté,
Majtényi György, Kukorelly Endre lé-
pett pályára.
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A Bukva Géza korábbi NB1 -es labdarú-
gó által irányított Művészválogatott
nagy előkészületek közepette vállalta a
szereplést, mert pár nappal később egy
nagy nemzetközi tornán vett részt. A
Budapest Kupa döntőn Csabankó Mik-
lós, Herczeg László, Gyetván Csaba,
Fekete Balázs, Benkő Gábor, Karikás
István, Leányvári József, Liszkai Ger-
gely, Vranik Krisztián, Fekete Balázs,
Juhász György, Zombori Zalán és Buk-
va Géza képviselte a csapatot.
Remekül! A nézők számára szórakozta-
tó és sokak számára meglepően színvo-
nalas mérkőzést 4-1 -re a
Művészválogatott nyerte. A találkozó
emelte a 40. Budapest Kupa Döntő fé-
nyét, és egy nagyon emberi üzenet volt
a két és fél hónappal később, 2016. júli-
us 14-én elhunyt Esterházy Péter felé.

Írók és Művészek üzentek a kupadöntőn

Kukorelly Endréék nem bírták a művészek nyomását

Megható volt a csapatok gesztusa
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A 40. Budapest Kupa döntőjébe két
XVI. kerületi rivális verekedte be magát.
A mérkőzés csodásan kezdődött az Ika-
rus számára, a 3. percben Borgulya Ist-
ván 19 méterről nagy gólt lőtt a kapu
jobb alsó sarkába. A korai gól úgy sok-
kolta a RAFC játékosait, mint az Ikarust
a 25. perc eseménye: Gyalai Péter egy
jobb oldalról beívelt labdába kézzel ért
bele, amiért megkapta második sárga
lapját, csapata ellen pedig büntetőt ítélt
Dr. Szanyi Ádám játékvezető. A 11 -es
pontra letett labda mögé Vörös Péter
állt, lövését elsőre Hmelyovszki Tibor
remek vetődéssel kiütötte, de a labda
visszapattant Vörös elé, aki másodjára a
kapuba lőtt. 1 -1 A szünetig maradt a
döntetlen állás, de aztán a második fél-
idő eleje is gólt hozott és majdnem
ugyanolyat, mint amilyet az Ikarus szer-
zett az első félidőben. A 49. percben
Vörös Péter szólózott végig az Ikarus
térfelén majd 19 méterről a hálóba lőtt.
1 -2
A gól után még jobban megnyugodott a
RAFC, és ezután többnyire csak neki
voltak helyzetei. A 83.percben viszont
nem sok hiányzott az egyenlítéshez, De-
vecser Zsolt ajtó-ablak helyzetben nem
tudott gólt szerezni. Ez volt az utolsó
esély az egyenlítésre, a RAFC Vörös Pé-
ter vezényletével megnyerte a 40. Buda-
pest Kupát. Az ünnepélyes díjátadón a
két csapatnak a kupákat, az érmeket va-
lamint az ajándéklabdákat Csomor Ervin
a XVI. kerület alpolgármestere és Lo-
vász Tamás István az MLSZ budapesti
igazgatója adta át.

A döntő jegyzőkönyve
Ikarus BSE – RAFC 1 -2 (1 -1 )
Csepel FC Stadion. Vezette: Szanyi Ádám (Nyekita Brúnó, Milavecz Péter).
Tartalék játékvezető: Dobó Gábor.
Gólszerzők: Borgulya István (3 ') ill. Vörös Péter (26' és 49') Kiállítva:Gyalai
Péter (25')

Ikarus BSE: Hmelyovszky Tibor, Gillich Máté, Gyalai Péter, Orosz József,
Horváth Krisztián, Borgulya István, Kasinszky István (Kurucz Martin), Balogh
Bence, Rőthy Martin (Devecser Zsolt), Bálint Dávid (Holló Richárd), Szabó Pál
(Steurer Roland).
RAFC : Ivanics Bence – Etler Pál, Rácz Viktor, Gálosi Csongor, Balatoni Máté,
Kocsi János (Henrik Gergely), Vörös István (Mórocza László), Vörös Péter,
Téglás Máté (Derda Dániel), Lukács Ádám (Bencze András), Berndt András
(Zöld Bálint).

Negyedszer nyert Budapest Kupát a RAFC

Edzői vélemények:

Czinege László (Ikarus BSE): - Először
is ott kezdeném, hogy nagyszerű szerve-
zés volt, gratulálok a budapesti igazgató-
ságnak, az ilyen alkalmakért érdemes
futballozni, az ilyen rendezésű esemé-
nyekért. Vesztes félként is nagyon jó
volt itt lenni ezen a kupadöntőn. Kö-
szönjük szépen! Megtettünk mindent a
meccsen, főleg az elején. A játékvezető
jól vezette a mérkőzést, de Gyalai Péter
első sárgáját mi nem láttuk feltétlenül
indokoltnak, a tizenegyes, és a második
lap jogos volt. 60 percet játszottunk em-
berhátrányban, ennek meg is ittuk a le-
vét. Mindent egy lapra tettünk föl, a
végén meg is volt a lehetőségünk, de
sajnos kimaradt a helyzet. Gratulálok a
csapatoknak, egy igazi kupadöntő volt.
Szeretném még kiemelni a két szurkoló-
tábort, remek hangulatot teremtettek.

Vörös Péter (RAFC): - Aki kilátogatott,
az egy nagyon jó döntőt láthatott. Izgal-
mas volt, helyenként jó játék is kiala-
kult. Az elején kaptunk egy gólt, de
nem rogytunk meg tőle, ugyanúgy foly-
tattuk tovább a megbeszélt játékunkat.
Aztán a szerencse is mellettünk volt,
amikor kerületi riválisunk piros miatt
megfogyatkozott és tizenegyeshez
jutottunk. Az egyenlítés után mi irányí-
tottuk a játékot. A második félidő elején
a vezetést is megszereztük, ellenfelünk
mindent megpróbált a végén, egy kicsit
be is szorultunk, de szerencsére nem
kaptunk gólt és győztesen vonulhattunk
le a pályáról.
A mérkőzés előtt azt mondtam a csapat-
nak, mindenki élvezze ki ezt a döntőt,
mert abban az osztályban, ahol mi ját-
szunk, ez a csúcs! Ezt tettük, megpró-
báltuk minden pillanatát kiélvezni
ennek a finálénak!

A rekordgyőztes RAFC nagy ünneplést rendezett



A Budapest Kupa győztesei

A Budapest I. osztály bajnokai
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1977 - Törekvés SE
1978 - EMG SK
1979 - Budapesti Spartacus
1980 - Bányagép
1981 - Honvéd Köteles SE
1982 - Honvéd Köteles SE
1983 - Ikarus BSE
1984 - ESMTK
1985 - Honvéd Köteles SE
1986 - Budafoki MTE
1987 - Mátyásföld
1989 - Magyar Kábel
1991 - FÉG SK
1992 - Soroksár
1993 - Multi Rocco FC
1994 - Elektromos SE

1995 - Rákosszentmihályi AFC
1996 - Rákosszentmihályi AFC
1997 - Rákosszentmihályi AFC
1998 - Láng SK Angelland
1999 - Herta BLC
2000 - Törekvés
2001 - MLTC
2002 - Szabadkikötő SK
2003 - Bp. Erőmű
2004 - Bp. Erőmű
2005 - Budatétény SE
2006 - Duna SK
2007 - TF SE
2008 - Nagytétény
2009 - Rákosmenti KSK
2010 - Újbuda TC II

201 1 - Ferencvárosi FC
2012 - Grund 1986 FC
2013 - Voyage SE
2014 - Testvériség SE
2015 - Pénzügyőr SE
2016 - Rákosszentmihályi AFC

1926/1927 BVSC
1927/1928 Testvériség SE
1928/29 Törekvés
1929/30 Törekvés
1930/31 Törekvés
1931 /32 FTC amatőr
1932/33 Törekvés
1933/34 Elektromos
1934/35 Újpesti TE amatőr
1935/36 Újpesti TE amatőr
1936/37 Törekvés
1937/38 Zugló
1938/39 BVSC, WMTK (Weisz-Man-
fréd TK, Csepel)
1 949/40 WMTK
1940/41 Wekerletelep SC
1941 /42 MAFC
1942/43 Budafoki MTE
1943/44 Zuglói Danubia, BEAC, MÁV
Előre
1944/45 félbeszakadt
1945/46 Testvériség
1946/47 Gázgyár
1947/48 Erzsébeti TC
1948/49 Újlaki FC, Csepeli MTK II.,
FTC II., UTE II.
1 949/50 Zsolnay MSE, Fésűfonó, Lam-
part, 33 Ganz-Villany
1950/51 ELőre Mávaut, Fonó Munkás,
Törökőr, Óbudai Lombik
1951 Magyar Acél, Standard, K. Lom-
bik, Kistext, Kénsavgyár
1952 Előre Belsped, Óbudai Építők,
Mátyásföldi Iljusin, Pesterzsébeti Vasas,
Vasas Kerámia
1953 Belsped, Pénzügyőrök, Vasas Ge-
nerátor, Bp. Spartacus, Kistext

1954 Bp. Szállítók, Kábelgyár, Kismo-
tor, K.Húsos, Kistext
1955 Bp. Építők, Gázművek, Városi Ta-
nács, VL.Sortex, Jacqard
1956 Láng-Gépgyár, DélBudai Sparta-
cus, Vasas Mávag, XX.ker. Bástya, VM
Vendéglátó
1957/58 Kénsavgyár, Chinoin, Józsefvá-
rosi Szállítók, Nagytétény
1958/59 Budatétény, Testvériség,József-
városi Szállítók, Generátor, Újlaki FC
1959/60 Kábelgyár, Gheorghin Dej Ha-
jógyár, BRSC, Sashalmi Elektronikus,
TF
1960/61 Nagytétény, Chinoin, Tûzoltó
1961 /62 Autóbusz, Autótaxi, Kerámia,
Tehertaxi, Statisztika Petőfi
1962/63 Magyar Acél, Tűzoltó Dózsa,
Rákoscsabai TK, Goldberger, BEAC
1963 (ősz) Gázművek, Testvériség,
Lőrinci Fonó, Vegyiművek, TFSE
1964 Gázművek, Sörgyár, Lőrinci Fonó,
Vegyiművek, Magyar Kábel
1965 Testvériség, Postás, Vasas Dina-
mó, Kinizsi Húsos, Honvéd Tisztiiskola
1966 Erdért, 1 .sz. ÉPFU, MAFC, H. Bu-
dai Nagy Antal SE
1967 Bányagép, V. Dinamó, Vasas HTG
1968 Telefongyár, Középítők
1969 Csillaghegy, Törekvés
1970 (tavasz) Duna Cipőgyár, TFSE
1970/71 Sütőipar, Április 4. Gépgyár
1972/73 Erdért, Medicor
1973/74 H. Nógrádi SE, K. Lombik
1974/75 Sütőipar
1975/76 Vasas Ikarus
1976/77 Honvéd Köteles Jenő SE

1977/78 Április 4
1978/79 ESMTK
1979/80 Soroksári VOSE
1980/81 Soroksári VOSE
1981 /82 Vasas Izzó
1982/83 TF SE
1983/84 III. Kerületi TTVE
1984/85 Honvéd Köteles Jenő SE
1985/86 Honvéd Osztapenko SE
1986/87 Rákosmenti TK
1987/88 Magyar Kábel
1988/89 Malév SC
1990/91 Kőbányai Sörgyár
1991 /92 Malév
1992/93 Multi-Rocco
1993/94 Elektromos
1994/95 Malév
1995/96 Dreher Sörgyár
1996/97 RAFC
1997/98 Erőmű SE
1998/99 Rákosmenti TK
1999/00 Törekvés
2000/01 BTC
2001 /02 Láng SK
2002/03 III. Kerületi TVE
2003/04 Erőmű
2004/05 Rákosmenti TK
2005/06 Unione FC
2006/07 Láng SK-Csepel
2007/08 Csillaghegy
2008/09 RKSK
2010/1 1 Gázművek
201 1 /12 RTK-Vasló
2012/1 3 Ikarus BSE
2013/14 III. Kerületi TVE
2014/1 5 Pénzügyőr SE
2015/16 ASR Gázgyár

*1948-1974-ig több csoportos volt a Budapest I. osztály.
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Emlékezés a 2016-ban eltávozottakra

Fitz János
(2016. 04. 03. – 72 éves)

Egész életében a futballt szolgálta. Já-
tékvezető volt, és a BLSZ-ben több bi-
zottságban is tevékenykedett. Legutóbb
az Öregfiúk, Old Boys és a Veterán bi-
zottság munkáját segítette, és a szövet-
ségi ellenőrként is járta a pályákat.

Körmöci Ödön
(2016. 04. 1 8. – 93 éves)

Négy évtizedet töltött el a Budapesti
Labdarúgó Szövetségben. Az 1970-es
évek közepén kapcsolódott be a Fegyel-
mi Bizottság munkájába, és még a 90.
évéhez közeledve is bejárt a BLSZ-be.
Tárgyalt fegyelmi ügyeket a felnőttektől
az ifistákig bezárólag. Vallotta, hogy
alaposan körül kell járni az ügyet, ne-
hogy téves ítélet szülessen. Azt is fon-
tosnak tartotta, hogy minél több
mérkőzésen legyen jelen, mert a szemé-
lyes tapasztalat is sokat segíthet a fe-
gyelmi döntések meghozatalában.

Marsi János
(2016. 04. 21 . – 46 éves)

A Duna SK csapatából került a Szabad-
kikötő együtteséhez, és ott fejezte be ak-
tív pályafutását. Csatárt játszott, majd
amikor visszavonult, szerepelt a Duna
SK old boys gárdájában. Hirtelen halála
mindenkit váratlanul ért.

Teleki Ottó
(2016. 09. 20. – 62 éves)

A Goldberger csapatában kezdett futbal-
lozni, majd később edzősködött is ott.
1 981 -ben elfogadva a Csillaghegy hívá-
sát, a CSMTE utánpótlás csapatainak
edzője lett. Játékvezetői vizsgát is tett,
szervezett kispályás tornákat, majd meg-
alapította az Óbuda FC csapatát. Ezzel a
csapattal eljutott a BLSZ II. osztályig.
Amíg egészsége engedte, minden idejét
a futball kötötte le.

Horváth Dezső
(2016.09.28. – 46 éves)

A Csepel SC-ben kezdte a labdarúgást,
ahol az egyik serdülő mérkőzésen nem
jelent meg a csapat kapusa, így ő állt be
a helyére. Benn is ragadt. . . 1 991 -ben pe-
dig már a Ferencváros kapuját védte. A
legemlékezetesebb találkozója az 1993-
as Magyar Kupa döntő volt, ahol a bün-
tetőpárbajban kifogta a szombathelyi
Neudl lövését, az FTC pedig elhódította
a kupát. Sokan emlékeznek vele kapcso-
latban arra is, hogy amikor úgy tartotta
kedve, nem fogta, hanem kifejelte a sza-
badrúgást. A hálóőr a Ferencváros után
játszott a Honvédban, a Debrecenben és
egy amerikai kitérő után a BVSC-ben is.
Utolsó csapata a BLSZ I-es Unione FC
volt. A mindig jókedélyű Horváth De-
zső életének hosszan tartó súlyos beteg-
ség vetett véget.

Molnár István
(2016. 1 1 . 08. – 62 éves)

Az MTK Budapest masszőrje volt, és
két csapatban is futballozott a BLSZ
Old Boys bajnokságban a Hungarien
Talents együttesében, valamint a Vete-
rán bajnokságban az RTK-Vasló gárdá-
jában.

Első egyesülete a Ganz-MÁVAG volt,
innét, mint katona Kaposvárra került a
Táncsicshoz. A leszerelést követően
több fővárosi és Budapest környéki csa-
patban is játszott. Sikeresen elvégezte a
masszőr iskolát, és gyúróként első egye-
sülete az RTK volt. 1 993-ban került az
MTK csapatához, és haláláig ott tevé-
kenykedett. Egy öregfiúk mérkőzésen,
három perccel annak vége előtt, érte a
halál.

Szabó János
(2016. 1 1 . 1 1 . – 65 éves)

A BLSZ-ben tette le a játékvezetői vizs-
gát, és haladva felfelé, a JB javaslatára
az országos keretbe került. 1 988-ban
NB I-es játékvezető lett, és 14 mérkő-
zésnek volt a bírája. Szabó János az él-
vonalban számos mérkőzésen működött
asszisztensként is. 1 996-tól ellenőr volt
a BLSZ-ben, majd 2013-ban 40 éves já-
tékvezetői jubileuma alkalmából MLSZ
emlékplakettet vehetett át.



OTP Bank Bozsik-program Budapest
2016

A Bozsik Program 2016-os budapesti eredményeiről Kiss
László az MLSZ Szakmai Bizottság elnöke számolt be.
„A 2015-ös évhez képest a Bozsik programban csupán kisebb
változások történtek. Az intézményi programban folytatódott a
benevezett óvodák és iskolák számának növekedése. Különö-
sen kiemelendő az óvodák száma amely jelenleg 191 , 2015-
ben még csak 131 volt! Ha belegondolunk abba, hogy ez a
szám pár évvel ezelőtt még a 60-t sem érte el, akkor akár hátra
is lehetne dőlni.

A növekedésnek több oka is van:

- Folyamatosan épülnek az óvodai pályák az MLSZ segítségé-
vel
- Egyre jobban elterjed a Bozsik intézményi program szellemi-
sége
- Egyre többen végzik el a „Grassroots Önkéntes Szervezői”
tanfolyamot (összesen csak 2016-ban több, mint 250 fő vég-

zett a Budapesti Igazgatóság szervezésében! )
- Ne felejtsük el: jól szerepelt a válogatott az EB – n
- Dévényi Dusán ezen a területen végzett munkája is kieme-
lendő
Az U7 és U9 esetében kisebb mennyiségi megtorpanás ta-
pasztalható. Az U11 és U13 esetében viszont továbbra is tart
a növekedés. Mivel több pálya nem áll rendelkezésre főváro-
sunkban, mint tavaly, ezért szinte minden csoportban be kel-
lett vezetni a 8 csapatos lebonyolítást, mely nem igazán
szerencsés. A minőségi képzés elindult ezekben a korosztá-
lyokban is. A központi U12 és U13, valamint az U14 korosz-
tály esetében tavasszal északon, a Szilágyi úton (UTE), délen
a Zodony utcában (ESMTK) zajlottak a foglakozások.
2016-ban két alkalommal is részt vett Budapest Észak és Dél
válogatottja és más megyék legjobbjai ellen régiós tornák ke-
retében - közmegelégedésre. 2017 tavaszán változások várha-
tók a Bozsik programban, melyet valamennyi érintett gyerek,
szülő, vezető, edző, szakember kíváncsian vár."
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Edzőképzés

A 2016-os évben egy amatőr C-licences tanfolyam mellett egy
Grasroots C tanfolyam volt Budapesten. Az amatőr C képzés
célja, hogy naprakész ismeretanyaghoz juttassa az alsóbb osz-
tályú csapatoknál dolgozó edzőket, megismertesse őket az
amatőr labdarúgás céljaival és feladataival, a játék eszközeivel
(edzések és mérkőzések), valamint a speciális elvek és lehető-
ségek mentén szerveződött közösségek szórakoztatásának,
foglalkoztatásának és közösség építésének feladataival. A tan-
folyam során a hallgatók elsajátíthatják az amatőr felnőtt játé-
kosok sportolásával kapcsolatos szervezési, edzéselméleti,
egészség biztosítási, módszertani és sportági ismereteket.

A hallgatók elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek
részt, jártasságot szerezhetnek a labdarúgó foglalkozások ter-
vezésével kapcsolatos legfrissebb online dokumentációk elké-
szítésében.
A Grassroots C képzés az utánpótlás-képzésbe való bekapcso-
lódás első szintje, alapozó szintje, ahol a hallgatók a gyerekek
életkori sajátosságaival ismerkednek meg alapvetően az U13-
as korosztályig bezárólag. A gyakorlati foglalkozásokra a Bu-
dafoki MTE Sportcsarnokában került sor.Újdonság az E-lear-
ning vizsga bevezetése, amely azt jelenti, hogy a hallgatók az
elméleti vizsgát már online tehetik le.

Kiss Baranyi Sándor a Grassroots C tanfolyam gyakorlatán tart eligazítást



Pályaépítési program
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége által 2012 elején indított Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében eddig 63
műfüves pálya épült meg az MLSZ 70%-os pályázati támogatásával, a pályázók 30 %-os önerejével Budapesten. 2016-ban
Magyarországon összesen 1 17 pálya került átadásra, ebből Budapesten összesen 16.
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1031 Budapest, Keve u. 41 .
1 038 Budapest, Pais Dezsõ u. 1 -3 .
1 101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
1 102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 28-34.
1 148 Budapest, Wass Albert tér 12.
1 161 Budapest, Csömöri út 142.
1 163 Budapest, Fuvallat utca
1 181 Budapest, Szélmalom u. 33.
1 1 86 Budapest, Tövishát u. 8.
1 202 Budapest, Mártírok útja 205
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
1 214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
1 215 Budapest, Csete Balázs u. 1 .
1 215 Budapest, Katona József u. 60-62.
1 223 Budapest, Jókai Mór utca 37.
1 223 Budapest, Jókai Mór utca 37.
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