
Egy évvel korábban első alkalommal jelent meg a
BLSZ Almanach, azzal a szándékkal, hogy össze-
foglaljuk Budapest labdarúgásának előző évi törté-
néseit. A bemutatkozás sikeres volt, és megszületett
a döntés: készüljön el a BLSZ Almanach 2014. A
20 területi igazgatóság közül a főváros speciális
helyzetben van, hiszen számos csapat szerepel a
Nemzeti bajnokság különböző osztályaiban. Beszá-
molónkban természetesen érintjük ezeket a csapato-
kat is, de az Almanach elsődleges célja, hogy a
Budapest bajnokság eseményeiről adjon képet.
A BLSZ a legnagyobb területi szövetség, valamivel
több, mint 16 000 labdarúgó lép pályára hetente a
felnőttektől az utánpótlásig, továbbá az öregfiúk
csoportjaiban és a nők mezőnyében. A szervezett-
séget a BLSZ különböző bizottságai garantálják,
rendezik a bajnokságot, küldik a játékvezetőket, és
ezekben a bizottságokban az aktivisták szinte
„megszállottként” látják el feladatukat.
A bajnoki rendszer egy évvel ezelőtt történt átszer-
vezésével rangosabb és színvonalasabb lett a BLSZ
I. osztály. Hasonló mondható el a II. osztályról is.
Az alacsonyabb osztályokban viszont olyan csapa-
tok küzdenek hétről hétre a bajnoki pontokért, ahol
a játékosok „dobják össze” a létezéshez szükséges
anyagiakat, teszik mindezt a futball iránti szeretet-
ből. Azok a labdarúgók, akik koruk miatt kiszorul-
nak csapataikból a BLSZ bajnokságban, és nem
kívánják megszakítani a kapcsolatot kedvenc sport-
águkkal, pályán maradhatnak. Szervezett formában
zajlik a BLSZ-ben az öregfiúk, az old boys és a ve-
terán bajnokság. Örvendetes, hogy növekszik a női
csapatok száma is. Az utánpótlás korosztály számá-
ra megfelelő lehetőséget biztosit a Bozsik-program.
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A bajnokság mellett több hagyományos tornát és
kupát is szervez a BLSZ. 2014-ben folytatódott a
téli felnőtt és utánpótlás, valamint a női teremtorna.
A BLSZ támogatásával zajlik évek óta a Csillaghe-
gyi MTE téli nagypályás tornája. Immár harmadik
alkalommal került sor a Pünkösdi Gyermek Futball
Fesztiválra, ahol a hét korcsoportban 103 csapat fi-
ataljai mérkőztek egymással, közel ezer gyerek lé-
pett pályára. A hétvégeken a különböző osztályok
bajnoki mérkőzésein közel 400 játékvezető műkö-
dik közre. Itt is folyamatosan kell gondoskodni az
utánpótlásról, ezért 2014-ben is megszervezte a
BLSZ a játékvezetői tanfolyamot. A JB programjá-
ban szerepel az aktív játékvezetők továbbképzése,
és edzőtáborozása is.
A BLSZ Almanach részletesen foglalkozik a felso-
roltakkal, és vélhetőn elnyeri tetszését azoknak,
akik forgatják lapjait. Az elmúlt év történéseiről
több helyen is megjelentek tudósítások, ám ebben a
beszámolóban együtt található összefoglalva mind-
az, melyek a 2014-es esztendőben a legfontosabb
események voltak.

Dr. Török Gábor
az MLSZ budapesti társadalmi elnöke
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igazgatói asszisztens

Dobó Balázs
versenyiroda-vezető

Hajduk Magdolna
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Csapkó Zoltán
ügyintéző

Hofmann-né Sasvári Anikó
ügyintéző



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

Csapkó Zoltán
Igazolási, átigazolási ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-564
Email: csapko.zoltan@mlsz.hu

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

Az MLSZ Budapesti igazgatóságának
szakbizottságai

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

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

Fegyelmi Bizottság
Elnök: Medák Sándor
Tagok: Bászler Géza, Dr. Gubicza
Endre, Dr. Mucsányi Márton,
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Az MLSZ Budapesti Igazgatósága
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Felelős kiadó: Lovász Tamás István
Szerkesztő: Lázár Lajos

Főmunkatárs: Szőnyi Gábor
Fotók: Szabó András, Szécsi József,

Szőnyi Gábor, Thaly Zoltán

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

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

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

Antal Péter
Grassroots koordinátor
Telefon: 06-30-5162-231
Email: antalpeter@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: esterhazygyorgy@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

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

Ember Tibor, Giba László, Bernáth
Tamás, Muraközi Lajos, Palatinusz
Jobbágy András, Szirtes Róbert
Titkár: Ember Tibor

Fellebviteli Bizottság
Elnök: Dr. Soós Attila
Tagok: Dr. Buczkó Péter, Kocsis Tamás
Titkár: Kapusi Tünde

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

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

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

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

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

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

Az MLSZ Budapesti
társadalmi elnöksége

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

Az MLSZ Budapesti Igazgatósága
Hivatali nyitvatartása

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

Igazolási és átigazolási osztály
Pénztári ügyintézés

Hétfő - Csütörtök 9:00 - 16:00
Péntek 9:00 - 12:30

MLSZ Budapesti Igazgatósága

Hivatali elérhetőségek

Számlázási név és cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1 1 12 Budapest, Kánai út 2/d.

Adószám: 19020848-2-43

Számlaszám: 1 1707024-20480710

Levelezési cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1053 Budapest, Curia u. 3 .

Telefon: (06-1 ) 318-1 338

Fax:(06-1 ) 266-0235

e-mail: blsz@blsz.hu,

budapest@mlsz.hu
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Bajnokcsapatok 2014-ben

A III. Kerületi TVE 2013 nyarán az átszervezések nyomán ke-
rült a BLSZ I-be úgy, hogy az NBIII. Duna csoportjának 9.
helyén végzett. Ilyen előkelő helyről nem esett egy osztállyal
lej jebb más fővárosi NB3-as csapat. Nem is volt kérdés, azon-
nal a feljutást tűzte ki maga elé a Kerület. A sikerhez vezető
úton legnagyobb ellenfele a szintén NB III-ba vágyó Pénzügy-
őr volt.
A csapat egy sima 3-0-ás győzelemmel kezdte a bajnokságot,
a szintén volt Duna csoportos Budafok ellen, és a következő
öt meccsén is nyerni tudott. Sorrendben az FFC, a Nagyté-
tény, az Inter, az RTK és a Sashalom volt a Kerület áldozata.
Azért ezeken a mérkőzéseken már voltak előjelei annak, hogy
simán egy bajnokságot sem lehet megnyerni. Az FFC ellen a
76. percben tudták csak megszerezni a mindent eldöntő gólt,
az Inter ellen pedig egy rendkívül erős első félidő után, a má-
sodikban nagyon akadozott az óbudai gépezet. Bár az előjelei
megvoltak, azért a kék-fehérek első veresége mégis csak nagy
meglepetés volt. A BLSZ I. 7. fordulójában a 2013-as bajnok
Ikarus Borgulya István hajrában szerzett találatával 1 -0-ra
győzött ellenük.
Ez volt az óbudaiak egyetlen őszi veresége. A 11 . forduló után
végérvényesen élre álltak, miután idegenben legyőzték az ak-
kor még azonos pontszámmal álló Pénzügyőrt. A tavaszt há-
rom pontos előnnyel kezdte meg a Kerület, ami nem volt túl
megnyugtató helyzet számukra. A 18. fordulóban ez az előny
majdhogynem semmivé vált. A III. Kerület meglepetésre csak
egyetlen pontot tudott szerezni a későbbi kieső Nagytétény
otthonában. Sőt, még örülhetett is a döntetlennek, hiszen ka-
pusuk, Kondor Tamás a 83. percben büntetőt hárított. A rivá-
lis Pénzügyőr eközben könnyedén gyűjtögette a pontokat.
Nehéz időszak volt ez a Kerület számára, mégis öt győzelem

BLSZ I. osztály
A III. Kerületi TVE az utolsó fordulóban lett bajnok!
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következett. Sorrendben az Inter, az RTK,
Sashalom,az Ikarus, és a Testvériség is
vesztesen hagyta el ellenük a pályát. A
23. fordulóban eközben a Pénzügyőr pon-
tot veszített a Budafok ellen, így 5 pontra
duzzadt a Kerület előnye. Sokáig nem tar-
tott az óbudai nyugalom! A 24. körben a
kék-fehérek is megjárták Budafokon, az
Unione taktikus játékkal 1 -0-ra legyőzte a
későbbi bajnokot.
Mire eljött a 27. forduló, amikor is a III.
Kerület a Pénzügyőr gárdáját fogadta
mindössze kettő pont volt a két csapat kö-
zött a különbség. A helyzet úgy állt, hogy
a Pénzügyőrnek mindenképp győznie kel-
lett volna, hogy valóra váltsa álmait.
Több száz néző volt kíváncsi a BLSZ I-es
csúcsrangadóra, igazi futballhangulat vár-
ta a csapatokat!
A vendégek kezdték jobban a mérkőzést,
és a 17. percben a vezetést is meg tudták

szerezni. Varga-Sebestyén Benjámin beadását 10 méterről fe-
jelte a jobb sarokba Hassan Khalifa! A gólra azonnal érkezett
a válasz. Szikes Péter beadását Szűcs László fejelte a hosszú
sarokba. A 25. percben Horváth Levente jogos kiállítása miatt
emberhátrányba került a Kerület.

A félidő végén pedig Szigeti Attila visszavette a vezetést a
Pénzügyőrnek. Óriási bajban volt ekkor a Kerület, de a máso-
dik félidőben Móczó Norbert büntetőjével mégis meg tudta
menteni az egy pontot.
Ez egy győzelemmel felérő döntetlen volt az óbudaiak számá-
ra, és az utolsó három fordulóban már nem is engedte ki a ke-
zéből a bajnoki címet, amelyet végül az utolsó fordulóban a
Voyage otthonában ünnepelhetett meg.
A bajnokság gólkirályát is a III. Kerületi TVE csapata adta,
Horváth Levente 29 góllal végzett az élen.

Nem maradt ülőhely a Kalap utcában

Óbudai ünnep a Fáy utcában



BLSZ II. osztály
Tavasszal már nem volt kérdés az Építők bajnoki címe!
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A 2013/14-es bajnokság egyik favoritja a 43.sz Építők SK
volt, a sorozatot mégis nagyon döcögősen kezdte a csapat. Az
első három mérkőzéséből kétszer vereséget szenvedett. Érde-
kesség, hogy pont az a két csapat (a KISE és a Szentpál Aka-
démia) verte meg, amely a bajnokság végén a kék-fehérekkel
együtt Budapest első osztályába jutott.
A rossz kezdés után egy parádés győzelmi sorozat követke-
zett, az Építők a következő 14 meccsén egyetlen pontot sem
veszített. Természetesen ez elég volt az őszi bajnoki címhez
is, amelyhez nagyban hozzájárult az ASR Gázgyár felett ara-
tott siker is. Tizenkét forduló után ugyanis még az óbudaiak
vezették a bajnokságot, három ponttal az Építők előtt, a tizen-
harmadik körben az első két helyezett találkozott egymással.
Az első perctől magához vette az irányítást a hazai pályán
játszó 43-as, és szinte a mérkőzés végéig ki sem engedte a ke-
zéből.Maximálisan rá tudta erőltetni akaratát ellenfelére, tá-
madásban és védekezésben is nagyot nyújtott a későbbi
bajnok. Pontos, gyors futballjukra a Gázgyár nem találta az
ellenszert, és bár a második félidőben kicsit javult a vendégek
játéka, komolyabb helyzetig nem tudtak eljutni. A hazaiak vi-
szont gyönyörű akciókat vezettek és helyenként élményszám-
ba menő játékkal ajándékozták meg az értük szorítókat. A
kék-fehérek végül 3-0-ra nyerték meg a rangadót és jobb gól-
arányuknak köszönhetően átvették a vezetést a bajnokságban.
"A mozaik kocka darabjai úgy érzem, hogy a helyükre kerül-
tek. Ezen a szinten szinte tökéletesen összeállt a csapat. - érté-
kelt az őszi bajnoki címet követően dr. Hevesi Tamás
vezetőedző - Az oroszlánkörmeit a legjobban a Gázgyár ellen
mutatta meg a csapat. Nagyon jól néz ki most a tabella a ta-
bella, de nagyon szoros az élmezőny, és egy-egy hiba végze-

tes lehet. Ennek ellenére kimondhatjuk, hogy célunk a felju-
tás. Úgy gondolom, hogy a csapat megérett az osztályváltás-
ra."
Mi az, hogy csak osztályváltásra, ahogy szépen lassan pörög-
tek le a tavaszi szezon fordulói, úgy vált egyre biztosabbá,
hogy az első helynél rosszabb helyen aligha fog végezni az
Építők. Végül négy fordulóval a sorozat befejezése előtt a baj-
noki cím szempontjából behozhatatlan előnyre tett szert a csa-
pat. A BÜSKE ellen, egy pótolt mérkőzésen 7-1 -es győzelme
után lett bajnok az Építők.
- A hétközi találkozó miatt, azért túl nagy ünneplést nem
csaphattunk, de természetesen mindenki nagyon boldog volt.
-mondta a találkozó után a bajnok edzője - Igaz ez, annak el-
lenére is, hogy valóban a bajnokság alakulása miatt, ez a bol-
dogság nem egy katarzis formájában tört ki. Borítékolható
volt egy ideje, hogy miénk lesz a bajnoki cím, és szerdán is
elvárható volt a győzelem a BÜSKE csapata ellen. Nem saj-
náljuk, hogy elmaradtak az izgalmak. Kényelmesebb volt ez
így. Az őszi szezon után nem számíthattunk egyáltalán erre,
hogy így alakul, de ellenfeleink botladozása, és az, hogy ne-
künk sikerült hoznunk a meccseinket végül ide vezetett. 3 év-
vel ezelőtt az őszi szezon után kieső helyen álltunk a
bajnokságban. Akkor eldöntöttük, hogy ezentúl többet kell el-
várnunk játékosainktól és magunktól is, mert nem szeretnénk
kiesni. Ugyanekkor több fiatal játékos is érkezett hozzánk és
új játékrendszerben kezdtünk el futballozni. Ezután folyama-
tosan építgettük a csapatot, posztokra igazoltunk, és olyan já-
tékosokkal erősítettünk, akik beleillettek a taktikai
elképzelésbe is. Ennek eredménye volt az, hogy tavaly bronz-
érmesek, most pedig már bajnokok lettünk.



A BLSZ IV. bajnokai:

1 . csoport: Duplo FC 2. csoport: Budapesti Polgári SC
3. csoport Royal ASE 4. csoport: Nagytétényi SE II.
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BLSZ III. osztály

Jól sikerült a Csep-Gól FC utánpótlásnevelő egyesület és az
AFC Soroksár fúziója.
A két egyesület 2013 nyarán állt össze, és a felnőtt csapat a
Siketek pályáról a Csepeli Papír pályára költözött.
Ezután közösen nekiláttak a sporttelep új jáépítésének, rendbe
rakták a pályát, a kispadokat, a lelátót, majd pedig megfiata-
lították és megerősítették - az amúgy sem gyenge - BLSZ3-
as keretüket. A csapat az első tizenkét (! ) mérkőzését meg-
nyerte, majd a tizenharmadikon, a Közgáz ellen
meglepetésre elveszítette veretlenségét, ez volt az utolsó ve-
resége a csapatnak, sőt döntetlent is mindössze csak egyszer
játszott. A bajnokságot négy fordulóval annak befejezése
előtt utcahosszal nyerték meg. A Csep-Gól FC vezetőségé-
nek elmondása szerint a felnőtt csapat nem szeretne megállni
a BLSZ II-nél, a magasabb osztályban is komolyabb célokért
fognak küzdeni. Az már most látszik, hogy nem beszéltek a
levegőbe, hiszen a 2014/1 5-ös bajnokság őszi szezonja után
mindössze csak egy pontra van a dobogótól a Csep-Gól!
----------------------------------------------------------------------

A BLSZ III. 2. csoportjában a tizenhatodik fordulóból 2014.
május 28-ra halasztott bajnokiján a II. Kerület 1 :1 -es döntetlent
játszott a Csepel Hungary otthonában. A döntetlennel a II. Ke-
rület tizenötös győzelmi sorozata ért véget, de a mérkőzés után
mégis örömmámorban úszott a budai csapat, hiszen az egy
pont a bajnoki címet jelentette számukra. Az UFC a 2013/14-
es bajnoki évadban a sokak által legerősebbnek tartott BLSZ
III-as csoportot nyerte meg, ahol több ambiciózus, sikerre éhes
csapat szerepelt.
A bajnok az ESMTK második csapatával vívta a legnagyobb
versenyt, de május 1 1 -én a 3:2-re megnyert rangadóval elvette
ellenfele további reményét az első helyezésre.
- Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnok-
ságot, hiszen végig sikerült kiegyensúlyozott, jó teljesítményt
nyújtanunk. -mondta Egyházy Gergely a bajnokcsapat edzője -
Én először a téli alapozásnál éreztem, hogy meglehet ez a si-
ker. A fiúkon láttam az elszántságot, hogy nagyon akarják a
bajnoki címet. Sokat dolgoztak végig. Nagyon büszke vagyok
a játékosokra!
------------------------------------------------------------------------Két év alatt két BVSC-arany
si céllal kezdték meg. Erre minden esélyük meg is volt! Az
osztályváltáshoz azonban ismét bajnoki címet kellett nyerni,
és nem csak a BVSC volt olyan csapat, amely sorozatban tudta
hozni a győzelmeket. A 19. fordulóig az Újpesti Haladásnak és
a zuglóiaknak ugyanannyi pontja volt. Ekkor a Blaha Lujza
utcában, 200 néző előtt egy csodás mérkőzésen a BVSC 4-2-
re diadalmaskodott.
A rangadó megnyerése után a zuglói csapat már nem engedte
át másnak az első helyet a tabellán, és két fordulóval a bajnok-
ság vége előtt a Tetvériség pályáján a bajnoki cím szempontjá-
ból behozhatatlan előnyre tett szert.
- Eddig úgy alakult minden, mint amikor elterveztük, hogy új-
ból felnőtt csapatot indítunk. - mondta Hernády András vezető-
edző a Testvériség II elleni meccs után - Volt, hogy hármat
léptünk előre és kettőt hátra, de eddig sikerült a céljainkat elér-
ni. Örülünk az újabb bajnoki címnek!
--------------------------------------------------------------------------

Megállíthatatlan volt a Csep-Gól Egyre magasabban a II. Kerület

A BVSC-Zugló 2012-ben hosszú kihagyott esztendők után
indult el újra felnőtt bajnokságban. BVSC kötődésű labdarú-
gókból állt össze a keret, kiegészülve a feltörekvő ifjúsági já-
tékosokkal.
A 2012/1 3-as BLSZ IV-es sorozatot utcahosszal nyerték, és
2013-ban a BLSZ III-as bajnokságot is természetesen feljutá-



III. Pünkösdi Gyermek Futball Fesztivál

Közel ezer gyerek lépett pályára az
MLSZ Budapesti Igazgatósága III. Pün-
kösdi Gyermek Futball Fesztiválján
2014. június 8-án és 9-én. A hét korosz-
tályban – 7 évesektől 1 3 évesekig – öt
helyszínen 103 csapat mérkőzött, hogy
eldöntse a helyezések sorrendjét. A leg-
fiatalabbak tornája – U7-U9 – egynapos
volt, míg a többiek két napon keresztül
játszottak egymással.
A legsikeresebbek az Ikarus BSE fiatal-
jai voltak, két korcsoportban is az élen
végeztek, és két ezüstéremmel is gazda-
godtak. Kitettek magukért a CsHC 94
FC gyerekei is, a mérlegük egy arany,
két ezüst, és egy bronzérem.
Az U7-es korosztályban az Ikarus BSE
mögött a CsHC 94 FC lett a második, és
a harmadik helyen a BVSC-Zugló vég-
zett. A fővárosi együttesek mellett hét
vidéki településről is érkeztek csapatok,
közülük a Lábatlani SE érte el a legjobb
eredményt, az U8-as korosztályban az
élen végzett az Ikarus BSE, valamint a
CsHC 94 FC előtt.
Az U9-es csapatok mezőnyében a Glori-
ett SE lett az aranyérmes, a 2. helyen a
Győrújfalu, a 3. helyen a KISE végzett.
Az U10-es korosztályban a Csepel FC
játékosainak nyakába került az arany-
érem. Érdekesség, hogy az elmúlt évi
tornán a 9 évesek mezőnyében is elsők
lettek, folytatták egy évvel „idősebben”
is a jó szereplést. Ebben a csoportban a
2. az Ikarus BSE, a 3. a REAC SI lett.
Az U11 -es korosztály mezőnyében az
Ikarus BSE diadalmaskodott, megelőzve
a CsHC 94 SE, és a Honvéd FC együtte-
seit. Az U12-eseknél az UTE csapata
vehette át a kupát. Ezek a gyerekek az
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elmúlt évi tornán még a 1 1 évesek me-
zőnyében elvesztették a döntőt, most vi-
szont aranyra válthattak az ezüstöt. Az
U13-as korosztályban a CsHC 94 FC
lett a győztes az Airnergy FC, valamint
az FC Budapest fiataljai előtt.
Az ünnepélyes díjkiosztó színhelye a
Csepel FC stadionja volt. A korosztá-
lyok győztes csapatai kupát és érmeket
vehettek át, de a négyes döntőbe jutot-
tak is megkapták a kupa kicsinyített má-
sát érmekkel együtt. Ajándékok –
labdák, sapkák, zászlók, csokoládék – is
jutottak a Gyermek Futball Fesztiválon
szereplő együtteseknek. A a díjakat Lo-
vász Tamás István, az MLSZ budapesti
igazgatója, és Kiss László a BLSZ szak-
mai igazgatója adta át.

Téli Nagypályás Torna

A Nagytétény csapatának sikerével zá-
rult a Csillaghegyi MTE szervezésében
és a BLSZ támogatásával zajló Téli
Nagypályás Torna. A hét héten keresztül
zajló eseményen – 2014. január 1 1 . és
február 23. között – 24 csapat lépett pá-
lyára, és a döntőben a BLSZ I. osztályá-
ban szereplő Nagytétény valamint a
BLSZ II. osztályú Mátyásföld együttese
mérkőzött egymással. Az esélyes a ma-
gasabb osztályú Nagytétény gárdája
volt, de vélhetően kevesen gondoltak ar-
ra, hogy ilyen nagy gólkülönbséggel
nyernek a tétényiek (6-0). Ezzel új csa-
pat neve került fel a vándorserlegre, hi-
szen az eddigi győztesek az RSC, az
FFC, és a Testvériség voltak. A 3. he-
lyért lejátszott mérkőzésen az előző évi
ezüstérmes Csillaghegy nyert a Pest me-
gyei bajnokságban szereplő Budakalász
ellen (1 -0).

Az ünnepélyes díjkiosztón különdíjak
átadására is sor került. A TNT legjobb
kapusa Bene Dániel (Csillaghegy), a
legjobb mezőnyjátékos Kiss Csaba (Má-
tyásföld) lett. A gólkirályi címet 9 talá-
lattal Pápai Ádám (Pénzügyőr) szerezte
meg. A győztes csapatnak a serleget Lo-
vász Tamás István, az MLSZbudapesti
igazgatója adta át. Díjat adott át a 21 -
szeres válogatott, UEFA ezüstcipős Fe-
kete László, Nagy Miklós, az MLSZ JT
örökös tiszteletbeli elnöke, Horváth Zol-
tán, a Goldball 94 FC elnöke, és a tornát
szervező Csillaghegyi MTE társadalmi
elnöke Boldizsár Imre.
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

Izgalmas mérkőzések, remek hangulat,
jótékonyság és nemzetköziség jellemez-
te a Kárpát-medencei Egyetemek Kupá-
ját és az Egyetemi és Főiskolai
Országos Cheerleader Bajnokságot. A
kupát a sepsiszentgyörgyiek vihették
haza, a cheerleader országos bajnoki cí-
met az ELTE nyerte.
A március 6-8. között a BLSZ szakmai
támogatásával megrendezett futsal tor-
nára 16 csapat érkezett 5 országból, töb-
bek közt Beregszászról, Csíkszeredáról,
Kolozsvárról, Révkomáromból, Maros-
vásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Sza-
badkáról, hazánkon belül pedig
Budapestről, Pécsről, Debrecenből és
Gödöllőről.Gyermeköröm évről évre

Tornák teremben és szabadtéren



9. BLSZ Téli felnőtt teremtorna

A RAFC sikerével zárult a 9. BLSZ Téli
Felnőtt Teremtorna. A Budafoki MTE
sportcsarnokában zajló eseményen a
2013. decemberi selejtezők után 2014.
január 4-én a középdöntőre került sor,
majd január 5-én játszották az elődöntőt,
valamint a helyosztókat és a döntőt.
A középdöntőben még csoportmérkőzé-
sek voltak, az onnét továbbjutó nyolc
csapat viszont már egyenes kieséses
rendszerben folytatta az elődöntőben a
sorozatot. Itt fölényes győzelemmel biz-
tosította a négy közé jutást a RAFC a
Csep-Gól Soroksár II. ellen (1 1 -1 ), és a
43. sz. Építők a Róna SC ellen (17-3).
Meglepetésre az esélyesebb Szent Pál
Akadémia csak 2-2-es döntetlent játszott
az AC Zrínyi csapatával, és a büntetőrú-
gásokban a Zrínyi bizonyult jobbnak. A
negyedik továbbjutó az MTK BK volt,
amely a Csepel II. csapatát győzte le (6-
3).
A döntőbe jutásért előbb a RAFC és az
AC Zrínyi játszott, és a BLSZ I. osztály-
ban szereplő gárda nyert (6-4). A másik
összecsapáson, a 43. sz. Építők – MTK
Baráti Kör mérkőzésen biztosan
győzött a BLSZ II. osztály éllovasa (7-
3) . A harmadik helyért lejátszott mérkő-
zés eredménye: MTK BK – AC Zrínyi
8-7, így a bronzérmes az MTK lett.
Izgalmas volt a döntő, ahol az Építők
szerzett vezetést, majd fordított a RAFC.

Rendre vezetett az I. osztályú gárda, ám
az Építők mindig egyenlített. A hajrában
5-5-ös állásnál egy kiállítás miatt meg-
fogyatkozott a RAFC, ezt kihasználva
az Építők átvette a vezetést. Öt másod-
perc volt már csak hátra, amikor egyen-
lített a RAFC, és következhettek a
büntetőrúgások. Ebben a RAFC bizo-
nyult jobbnak, és a torna győztese lett.
Az ünnepélyes díjkiosztón Lovász Ta-
más István, az MLSZ budapesti igazga-
tója értékelte a sorozatot, majd átadta a
serlegeket a győztes csapatnak és a he-
lyezetteknek. A torna gólkirályának járó
különdíjat Kiss László, a BLSZ szakmai
igazgatója adta át. A díjak mellett a tor-
nán szereplő valamennyi csapat labdá-
kat is kapott ajándékba.
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10. BLSZ felnőtt téli teremtorna

A jubileumi, tízedik alkalommal
megrendezett teremtorna a Budafoki LC
sikerével zárult. A 20 csapat
részvételével zajló esemény 2014
decemberében kezdődött, majd
2015.január 3-án és 4-én került sor a
középdöntőre, az elődöntőre, és a
döntőre a Budafok Promontor úti
tornacsarnokában.
Az elődöntőben előbb a Szent Pál
Akadémia és a 43. sz. Építők lépett
pályára. A BLSZ I. osztály újoncainak
összecsapásán végig az Építők
kezdeményezett többet, míg az Akadé-

mia csak futott az eredmény után. A
Szent Pál Akadémia csak szorossá tette
az eredményt, nyert az Építők 7-5-re és
bejutott a döntőbe. A másik mérkőzésen
a BLSZ II. osztályú Csep-Gól nagy len-
dülettel kezdett a Budafok ellen, vezetett
2-0-ra, ám ezután fordított a Budafok, 7-
4-es győzelemmel léphetett a döntőbe.
A 3. helyért küzdelmes találkozón szo-
ros eredmény született, Szent Pál Aka-
démia 5-4-re nyert a Csep-Gól ellen, és
így bronzérmes lett.
A döntőben a Budafoki LC mindig egy-
egy lépéssel előrébb volt, mint a 43. sz.
Építők együttese. A félidőben 4-3 volt
az állás a Budafok javára, majd a térfél-
csere után a budafokiak elhúztak 7-3-ra.
Ekkor már szinte mindenki elkönyvelte
a Budafok magabiztos győzelmét, az
Építők azonban nem adta fel, szorossá
tette az eredményt (7-6). A BLSZ téli te-
remtornájának győztese így a Budafoki
LC csapata lett, az Építők, akárcsak az
előző évben, most is a második helyen
végzett. A budafokiak még egy sikernek
örülhettek, a gólkirályi címet játékosuk,
Fekete Máté szerezte meg 18 találattal.
Az ünnepélyes díjkiosztón az MLSZ bu-
dapesti igazgatója, Lovász Tamás István
értékelte a jubileumi BLSZ téli terem-
torna sorozatát, majd átadta a díjakat és
az ajándék labdákat a legjobb négy csa-
patnak.

A Budafoki LC csapata lett a 10. BLSZ Téli felnőtt teremtorna győztese!



Téli utánpótlás teremtorna

A Kánai úti Sportházban a döntőkkel
befejeződött a már hagyományos BLSZ
téli utánpótlás teremtorna. A sorozat
2014. január 18-án indult, és az öt kor-
osztályba 80 csapat nevezett. A selejte-
ző csoportokból négy-négy csapat került
korosztályonként a február 8-án és 9-én
megrendezett döntőbe.
A legeredményesebben a Mészöly Foci-
suli csapatai szerepeltek, az U12-es kor-
csoport kivételével az élen végeztek. A
legfiatalabbaknál, az U9-es korosztály-
ban a Mészöly Focisuli mögött a CsHC
94 SE végzett, míg a 3. helyet a Sorok-
sár szerezte meg. A csapatok legjobbjai-
nak járó különdíjakat Sárosi-Menyhei
Dávid (MTK-MFS), Molnár Csaba
(CsHC 94 SE), Daróczi Dávid (Sorok-
sár), Lukács Máté (III. Kerületi TVE)
kapták. Az U10-es mezőnyben az MTK-
Mészöly Focisuli valamennyi mérkőzé-
sét megnyerte a négyes döntőben. A 2.
az Ikarus BSE, a 3. a REAC SI SE lett.
A különdíjakat Gáti Balázs (MTK-
MFS), Bódis Bence (Ikarus BSE), Tö-
rök Sándor (REAC), és Bárány Doór
Barnabás (Hidegkút) kapta.
Az U11 -es korosztályban a 10 évesek-
hez hasonlóan, szintén megnyerte vala-
mennyi mérkőzését az MTK-Mészöly
Focisuli. Ebben a csoportban két győ-
zelmével 2. lett a KISE, míg az egy győ-
zelmet arató CsHC 94 SE a 3. helyen
végzett. Zilahi Márton (MTK-MFS),
Hajdu Hunor Balázs (KISE), Kékesi
Gábor (CsHC), és Berta Gergely (III.
Kerületi TVE) vehetett át különdíjat.
Az U12-esek csoportjában a REAC SI
SE szoros mérkőzésen nyert a Baráti
Bőrlabda FC ellen, és mint később kide-
rült ez az eredmény döntötte el a a vég-
ső sorrendet a REAC javára. A 2.
helyen végző Baráti Bőrlabda csapata
mögött a 3. az Őrmező SE együttese
lett. Különdíjat kapott Füzéri Levente
(REAC), Pap Bulcsú (Baráti Bőrlabda),
Tóth Gábor Vilmos (Őrmező), és Nagy
László (Mészöly Focisuli). A legidőseb-
bek korosztályában, az U13-as döntőben
a Mészöly Focisuli diadalmaskodott
mindhárom mérkőzését megnyerve. A
2. a III. Kerületi TVE, a 3. pedig a
CsHC 94 SE lett. Ebben a korcsoport-
ban az egyes csapatok legjobbjai, akik
különdíjban részesültek, Balogh Marcell
(Mészöly Focisuli), Boros Máté (III.
Kerület), Braun Rajmund (CsHC) és
Abaházi Ádám (RKSK) lett.
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A BLSZ hagyományos 2015 évi téli
utánpótlás tornájának döntőjének szín-
helye a BudafokiMTE tornacsarnoka
volt, és a döntőbe a már korábban leját-
szott selejtezők után négy-négy
csapat került, ahol kőrmérkőzés után
alakult ki a végső sorrend.
Az U9-es korcsoportban a BVSC-Zugló
együttese végzett az élen. A zuglóiak az
első fordulóban vereséget szenvedtek a
Mészöly Focisuli csapatától, majd nyer-
tek a CsHC 94 SE ellen, és a záró fordu-
lóban a két győzelmet szerző Ikarus
BSE következett. Az Ikarus számára
már az egy pont is elegendő lett volna
az első helyhez, de nagy küzdelemben a
BVSC győzött 3-2-re. Így mindkét csa-
patnak hat-hat pontja volt, és az egymás
elleni eredmény döntött a zuglóiak javá-
ra. A harmadik helyet a CsHC szerezte
meg, miután a záró fordulóban 2-0-ra
nyert a Mészöly FS ellen. Különdíjban
részesültek a csapatok legjobbjai, és ők
a következők voltak: Schmidt Balázs
(BVSC), Balogh Zsombor (Ikarus), Sán-
dor Csongor (CsHC), Pálvölgyi Patrik
(Mészöly).
Az U10-es korosztályban a Mészöly Fo-
cisuli és az Újbuda Kft két-két győze-
lemmel várhatta a befejező fordulót. A
Mészöly FS biztosan nyert 3-0-ra, és
pontveszteség nélkül végzett az első he-
lyen. A harmadik helyet az Ikarus BSE
szerezte meg, az utolsó mérkőzésen le-
győzte a Szent Pál Akadémia gárdáját.
Különdíjat kapott Scheidl Bernát (Mé-
szöly FS), Vidnyászki Mátyás (Újbuda),
Major-Nemes Kristóf (Ikarus), Bozsik
Belián (Szent Pál Akadémia).
Az U13-as mezőnyben az esélyes a
Grund FC együttese volt, de az utolsó

fordulóban vesztettek az addig még
pont nélkül álló Gloriett SE ellen, így a
Baráti Bőrlabda FC lett az első. A
Grund FC a 2. helyen végzett,
megelőzve a Szent Pál Akadémia FC
gárdáját. A korcsoport különdíjasai
Benke Károly (Baráti Bőrlabda), Hajdú
Bálint (Grund), Szigeti Kristóf (Szent
Pál Akadémia), Strohmayer Tamás
(Gloriett) lettek.
Az U11 -es korosztályban a négyes
döntő utolsó összecsapásán dőlt el az
első hely sorsa. Az addig két
győzelemmel álló Újbuda számára már
a döntetlen is elegendő lett volt a
Gloriett SE ellen, de nagy küzdelem
után nyert 2-1 -re a Gloriett. A 3. helyen
a Mészöly FS végzett. A különdíjasok:
Szabó Donát (Gloriett), Vidnyánszky
Ádám (Újbuda), Szabó Máté (Mészöly
FS), és Bajzáth Ádám (BVSC-Zugló).
Az U12-esek mezőnyében a döntő
mindhárom mérkőzését megnyerte a
Mészöly FS, így megszerezték második
aranyérmüket a 2015-ös BLSZ téli
utánpótlás teremtornán. A Mészöly FS a
két aranyérem mellett még két
bronzéremmel is büszkélkedhet. Ebben
a korcsoportban a 2. az Ikarus, a 3.
Gloriettlett. A különdíjakat Pápai
Emőke (Mészöly FS), Tóth Bercel
(Ikarus BSE), Balogh Attila (Gloriett
SE), és Farsang Lőrinc (Hidegkút SC)
vehette át. A díjkiosztón a torna
főszervezője, Halászi Ferenc ismertette
a végeredményt, majd a legjobbaknak a
kupákat, az érmeket, valamint az
ajándékokat Lovász Tamás István az
MLSZ budapesti igazgatója, Kiss
László a BLSZ szakmai igazgatója, és
Antal Péter koordinátor adta át.

A küzdelem a teremben sem maradt el!



A 2013/14. évi Budapest bajnokságok végeredménye
I. osztály

III. osztály 3. csoport

IV.osztály 4. csoport

* az Ikarus BSE évi összeredményéből 6 pont levonva
** az Inter CDF SE évi összeredményéből 22 pont
levonva
*** a Fővárosi Vízművek SK évi összeredményéből 21
pont levonva

II. osztály

*a BÜSKE évi összeredményéből 22 pont levonva

III. osztály 1 . csoport

*a Grafito SC évi összeredményéből 19 pont levonva

III. osztály 2. csoport

IV. osztály 1 . csoport

Rájátszás a 7-12. helyért

* a Rúg-6 FC csapatának, az FC Pifu csapatának és a 3R
Spartacus Calcio csapatának évi összeredményéből 1 – 1
pont levonva

IV. osztály 2. csoport

*a Thán károly SE évi összeredményéből 19 pont
levonva

IV. osztály 3. csoport

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

Rájátszás a 1 3-1 8. helyért
*az Újpesti Haladás II összeredményéből 1 pont levonva

A III. Kerület csapata a Pénzügyőr elleni tavaszi rangadó után
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Rájátszás az 1 -6. helyért

*a Pénzügyőr SE II évi összeredményéből 4 pont levonva

Rájátszás a 19-22. helyért

*a Közterület SC II összeredményéből 1 pont levonva



Ifjúsági U19 rájátszás
alsóház

Női bajnokság rájátszás
felsőház

Ifjúsági bajnokság U16

*a Ferencvárosi FC-től és a Fővárosi Vízművek SK-tól 1
– 1 pont levonva

Serdülő U15

Serdülő U14 Nagypálya

Ifjúsági U17 rájátszás
felsőház

Serdülő ¾ pálya U-14 1 . csoport
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Női bajnokság rájátszás
alsóház

Ifjúsági U19 rájátszás
felsőház

* a Csillaghegyi MTE-től 1 pont levonva
** a Pestszentimrei SK-tól 3 pont levonva

* a Szent István SE-től 1 pont levonva
** a Pénzügyőr SE-től 3 pont levonva
*** a Gloriett SE-től 5 pont levonva

Ifjúsági U17 rájátszás
alsóház

* a Goldball ’94 FC-től és a BVSC-Zugló-tól 1 – 1 pont
levonva

Serdülő ¾ pálya U-14 2. csoport

A Kelen SC díjátadóján Lovász Tamás István adta át az aranyérmeket az U19-es

bajnokcsapatnak



Öregfiúk I. osztály

*a Ferencvárostól 1 pont levonva
**a BVSC-Zuglótól 3 pont levonva
*** az ESMTK-tól 6 pont levonva
**** a Tököl VSK-tól 3 pont levonva

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

*a Testvériség SE-től 3 pont levonva
**az MLTC-től 3 pont levonva

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

*a Budaörs SC-től 2 pont levonva
**a Hidegkúti SC-től 2 pont levonva

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

Kettő híján 100 gólt szerzett az Újpest!

Öregfiúk III. osztály 3. csoport

**a BEAC-tól 1 pont levonva
**a Dini SE-től 16 pont levonva
*** a BRSC-től 1 8 pont levonva

Old Boys I. osztály

*az RTK-tól 3 pont levonva

Old Boys II. osztály

*a III.KER TVE-Skála-tól 3 pont levonva
**a Csillaghegyi MTE-től 3 pont levonva
***az MLTC-től 4 pont levonva

Old Boys III. osztály 1 . csoport

*az FC Káp City-től 4 pont levonva
**a Gammától 1 pont levonva
*** a Tipográfia TE-től 1 pont levonva

Old Boys III. osztály 2. csoport

*a Senior ’92 FC-től 3 pont levonva
**a BVSC-Zuglótól 1 pont levonva
*** a BEAC-tól 1 pont levonva

Veterán I. osztály
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* A Páty a Híd-Unió, és a Káptalan visszalépett, az
Issimo versenyen kívű szerepelt.

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

* A Törökbálint LA SE visszalépett

Veterán II. osztály

*az MTK-tól 3 pont levonva



A 2014/1 5. évi bajnokságok őszi végeredményei
I. osztály

II. osztály

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

III. osztály 3. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

IV. osztály 3. csoport

IV. osztály 4. csoport

Női
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Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

Ifjúsági U19/1 .csoport

A Pénzügyőr csodás ősznek örülhetett!



Ifjúsági U19 2.csoport

* a Nagytétény SE-től 1 pont levonva

Ifjúsági U17

Ifjúsági U16

Serdülő U15

Serdülő U14 3/4 pálya 1 .csoport

Serdülő U14 3/4 pálya 2.csoport

Egyetemi bajnokság

U15 futsal 'A' csoport

U15 futsal 'B' csoport

U13 futsal 'A' csoport

U13 futsal 'B' csoport

U13 futsal 'C' csoport

U13 futsal 'D' csoport

U11 futsal 'A' csoportFUTSAL

14

Az MLSZ Budapesti
Igazgatóságának
hivatalos honlapja

U11 futsal 'B' csoport



Öregfiúk I. osztály

Old Boys 1 . osztály

Veterán I. osztály

*az Ikarustól 1 pont levonva

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

* az Újpesti Haladás csapatától 1 pont levonva

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

* a Gamma LSE évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
* a Dunaharaszti MTK évi összeredményéből 3
büntetőpont levonva

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 .csoport

Old Boys III. osztály 2.csoport

A BLSZ Öregfiúk bajnokságában szereplő Ferencváros és Újpest a Groupama Aréna főpróbáján
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* a Közterülettől 1 pont levonva

* az Újpesti Haladás csapatától 1 pont levonva

Veterán II. osztály

fotó: MTI/Beliczay László

www.horfer.hu



A Budapest bajnokság 2014/2015 évi idényének őszi gyorsmérlege
Interjú Bodoki Józseffel a Versenybizottság elnökével

16

A Budapest bajnokság osztályaiban több
változás történt a 2014/2015-ös bajnoki
év kezdetekor. A változásokról, az
egyes osztályokon belüli esélyekről, és
az őszi érdekességekről Bodoki József-
fel, az MLSZ Budapesti Igazgatósága
Versenybizottságának elnökével beszél-
gettünk.

-Fontos tudni, hogy a BLSZ I. és II. osz-
tályában már kötelező az elektronikus
jegyzőkönyv – mondta Bodoki József –
Az is végleges, hogy a kispadon regiszt-
rációs kártyával rendelkezők ülhetnek.
A BLSZ I. osztály elmúlt évi bajnoka, a
III. Kerület feljutott az NB III-ba, és mi-
vel a sportág harmadik vonalából a fő-
városi csapatok közül csak a
Ferencváros II. esett ki, de nem vállalta
a folytatást, így a II. osztályból három
csapat kerülhetett fel. A versenykiírás
szerinti két „hivatalos” feljutó a 43. sz.
Építők és a KISE csapata volt. A szabá-
lyok értelmében a 3. helyen végzett
Szent Pál Akadémia együttesét kértük
fel, és vállalták az I. osztályt. Ez egyben
azt is jelentette, hogy a BLSZ II. osz-
tályba a III. osztály három bajnoka mel-
lett – BVSC-Zugló, II. Kerületi UFC,
Csep-Gól FC – a legjobb 2. helyezett, az
ESMTK II. is magasabb osztályba lép-
hetett.

-Beszéljünk a csapatok teljesítményeiről
az egyes osztályokban. Melyek az esé-
lyesek, és melyektől volt várható jobb
szereplés?

-A BLSZ I. osztályban a Pénzügyőr SE
várhatja az első helyről a tavaszi folyta-
tást, öt pont az előnye a THSE-Sasha-
lom és az Ikarus BSE előtt. A
listavezető csak egyszer szenvedett ve-
reséget, a Budafok vitte el a három pon-
tot Pasarétről. Az, hogy az Ikarus, a két
évvel korábbi bajnok, ott van a dobo-
gón, az szinte természetes. Kellemes
meglepetés a THSE-Sashalom menete-
lése. Ez a két csapat lehet veszélyes a
Pénzügyőr gárdájára. Némi esélye van
még a dobogós helyre a Budafok együt-
tesének, de ehhez az előtte állóknak
többször is botlaniuk kell. Meglepetés a
Voyage gyengébb teljesítménye.
Sajnos két mérkőzés félbeszakadt az ősz
folyamán. A 43. sz. Építők – RAFC ta-
lálkozó nézőtéri rendbontás miatt nem

fejeződött be, a mérkőzés újrajátszását
rendeltük el. A Ferencvárosi FC – Unio-
ne FC találkozó az Unione hibájából
szakadt félbe, itt a három pontot a vétlen
csapat kapta. Ha nem történik „földcsu-
szamlás” a II. osztályban, akkor várha-
tóan az Inter CDF SE és az ASR
Gázgyár léphet majd magasabb osztály-
ba. Itt átlagon felül szerepel a négy
újonc közül a BVSC-Zugló és a Csep-
Gól FC.

-Mi várható a III. és a IV. osztályban?

-A BLSZ III. osztály 1 . csoportjában fö-
lényesen vezet a Pestszentimre II.
együttese, de csak akkor léphetnének
feljebb, ha a II. osztályú Pestszentimre I
feljut a BLSZ I. osztályba. Ha nem, úgy
a Margitsziget, az MFC Favorit, és a
Goldball 94 FC a legesélyesebb az osz-
tályváltásra. A 2. csoportban is egy tar-
talékcsapat, a Pénzügyőr II. áll az élen,
de nekik kedvezőbb a helyzetük, hiszen
az első csapatuk akár NB III-as is lehet.
A 3. csoportban a Hidegkúti SC I. van a
legkedvezőbb pozícióban, 6 pont
előnnyel várhatja a tavaszi folytatást.
Sajnos ebben a csoportban történt egy
elítélendő eset, a Royal ASE – Zuglói
Kinizsi mérkőzés félbeszakadt a játék-
vezetőt ért tettlegesség miatt. A vétkes a
pályaválasztó csapat volt. A BLSZ IV.
osztály csoportjaiban szoros az élme-
zőny. Innen minden csoportból két-két
csapat, valamint a négy csoport legjobb
harmadikja lehet feljutó.

-Hogyan alakult az utánpótlás bajnokság
mezőnye?

-A BLSZ I. osztályban szereplő együtte-

seknek három utánpótlás csapat nevezé-
se kötelező, és választhattak az U14 és
az U21 közötti korosztályok közül. Kö-
telező számukra a Bozsik-programban
való indulás is, mind a négy korcsoport-
ban. A BLSZ II. osztályban egy után-
pótlás csapatot kellett nevezni, és a
korosztály választható, továbbá a Boz-
sik-program négy korcsoportja közül
választhatóan kettőben kötelező az indu-
lás. Az alacsonyabb osztályokban csak
ajánlott az utánpótlás csapat nevezése.
Az U21 -es korosztályba csak három
egyesület nevezett, és ezek a csapatok a
Pest megyei bajnokságban szerepelnek.
Az U19-es mezőnybe 20 nevezés érke-
zett, időközben többen meggondolták
magukat, így itt lett egy 7-es, ez az erő-
sebb csoport, és lett egy 10-es is. Az
U17-es korcsoportban 15, az U16-osban
12, az U15-ösben 13 csapat indult. Az
U14-es háromnegyed pályás korosztály-
ban lett egy 14-es és egy 13-as csoport.

-A selejtezőkkel elkezdődött a Budapest
Kupa. Miként alakul ennek a sorozatnak
programja, amit immár 39. alkalommal
írt k a BLSZ?

-A Budapest Kupában a BLSZ vala-
mennyi osztályában szereplő csapat, a
tartalékok kivételével, elindult. Vannak
kiemelt csapatok, így az előző évi BK
négyes döntőjébe jutottak – Testvériség,
Voyage, Ikarus BSE, Kelen - valamint
az elmúlt bajnoki év 2. helyezettje a
Pénzügyőr, és a 3. helyen végzett RAFC
gárdája csak februárban kacsolódik be a
sorozatba. A döntő időpontja 2015. ápri-
lis 22.



Országos kitekintő az NB I-től az NB III-ig
Kiadványunk elsősorban a BLSZ baj-
nokságát értékeli, de a magasabb osztá-
lyokban is szerepelnek fővárosi
csapatok, és ezek az együttesek, ha köz-
vetve is, de „hozzánk tartoznak”. A lab-
darúgás a kezdetektől fogva Budapest
centrikus volt, az NB-s együttesek több-
ségében a fővárosból kerültek ki. Az él-
vonalbeli csapatok számát tekintve az
utóbbi évtizedekben sokat változott a
kép, kevesebb lett a budapesti együtte-
sek száma, de az NB I-ben most is négy
fővárosi klub szerepel. Az NB II-ben a
2013/2014-es bajnoki évben csak a Va-
sas „képviselte” Budapestet, ám 2014
őszétől már a Soroksár is ebben a me-
zőnyben játszhatott. Az NB III három
csoportjában kilenc fővárosi csapat lé-
pett pályára hétről-hétre a 2013/2014-es
idényben, ez a szám 2014 őszén nyolcra
csökkent. Összeállításunkban áttekint-
jük a fővárosi NB-s csapatok elmúlt évi
szerepléseit.

NB I

2013/2014:
3 . Ferencvárosi TC (57 pont), 8. MTK
Budapest (40), 9. Bp. Honvéd (36), 1 3 .
Újpest FC (32).

2014/2015 őszi szezon után:
2. MTK Budapest (36), 5. Ferencvárosi
TC (31 ), 6. Újpest FC (28), 1 3 . Bp.
Honvéd (1 3).

NB II

2013/2014: 4. Vasas SC (52).

2014/2015 őszi szezon után:
1 . Vasas SC (30), 7. Soroksár SC (20).

A Vasas már az előző bajnoki évben is
az NB I-be jutást tűzre ki célul, ám ak-
kor nem valósult meg az elképzelés. A
cél változatlan, de most kedvezőbb a
Vasas pozíciója. Jó úton halad a csapat,
és van esély arra, hogy három év után
ismét a legjobbak között szerepeljenek a
piros-kékek.

A Soroksár SC a 2012/2013-as bajnoki
évben az első helyen végzett az NB III
Alföld csoportjában, de az osztályozón a
Cegléd ellen nem sikerült kiharcolni az
NB II-be jutást. 201 3 nyarán három cso-
portra csökkent az NB III mezőnye, és a

Soroksár a Közép-csoportba került. Vé-
gig magabiztosan szerepelt a csapat, és
75 pontot összegyűjtve az első helyen
végzett. Az NB II-be jutásért már nem
kellett osztályozó játszani, 2014 nyarán
felkerült a sportág második vonalába a
soroksári gárda.

-A cél változatlan, vagyis a biztos benn-
maradás – nyilatkozta Szűcs Mihály
klubigazgató – A hetedik helyen állunk,
ez bíztató, de csalóka a kép, mert velünk
együtt négy csapat is húsz pontot szer-
zett ősszel. Elég egy-két rosszabb mér-
kőzés, és máris a mezőny második
felében találhatjuk magunkat. Minden-
esetre a keret alkalmas a cél eléréséhez,
ha olyan fegyelmezettek leszünk, mint
ősszel, akkor nem lehet baj .

NB III

A 2013/2014-es bajnoki évben a kilenc
fővárosi csapat három csoportban
szerepelt. A Soroksár bajnok lett a
Közép-csoportban, feljutott az NB II-be,
a Ferencvárosi TC II viszont kiesett. A
BLSZ I. osztály bajnoka a III. Kerületi
TVE osztályozó nélkül léphetett az NB
III-ba, és így az új bajnoki évet nyolc
budapesti csapat kezdhette el 2014
nyarán.

2013/2014 Keleti-csoport: 1 2. REAC
(33), 1 3 . Ferencvárosi TC II (28).

201 3/2014 Közép-csoport: 1 . Soroksár
SC (75), 3 . Budapest Honvéd II. (62), 5.
RKSK (55), 1 0. ESMTK (32).

2013/2014 Nyugati-csoport: 3 . BKV
Előre (55), 6. Sportbusz Csepel (48), 9.
Újbuda FC (42).

2014 nyarán több változás is történt a
csoportok kialakításakor.
A Közép-csoportból a Budapest Honvéd
II. a Keleti-csoportba, az RKSK a Nyu-
gati-csoportba, míg a REAC a Keleti-
csoportból a Közép-csoportba került.

2014/2015 Keleti-csoport az őszi szezon
után: 6. Budapest Honvéd II. (25).

2014/2015 Közép-csoport az őszi sze-
zon után: 5. ESMTK (24), 8. REAC
(22).

2014/2015 Nyugati-csoport az őszi sze-
zon után: 3 . Újbuda FC (31 ), 6. BKV
Előre (24), 7. III. Kerületi TVE (22), 1 1 .
RKSK (18), 1 2. Csepel FC (17).

A nyolc fővárosi csapat közül ősszel a
legjobb teljesítményt az Újbuda FC
nyújtotta. Mindössze három pont a hát-
rány a listavezető Budaörs csapatával
szemben. Nagyszerűen kezdte az őszt a
csapat, a 8. forduló után 7 győzelem és
1 döntetlen szerepelt a neve mellett a
bajnoki táblázaton. Ekkor megtorpant az
együttes, három mérkőzést is elvesztett.
Köztük olyanokat, melyeken a papírfor-
ma szerint nyerni kellett volna. A hajrá-
ban hullámzó volt a teljesítmény, ám
így is sikerült az őszt a dobogón zárni.

-Van esélyünk arra, hogy akár a bajnoki
címet is megszerezzük – mondta Pári
Sándor, az Újbuda FC szakvezetője –
Ha ez sikerülne, akkor biztosítottak a
körülmények a magasabb osztályra. De
ne siessünk ennyire előre, vár még ránk
15 mérkőzés tavasszal. Maradjunk
annyiban, hogy a cél, minél jobban sze-
repelni.

1 7

Pári Sándor szerint akár bajnok is lehet az Újbuda



OTP Bank Bozsik-program Budapest
2014 tavasz és ősz

A szokásoknak megfelelően indult a Bozsik program a 2014-
es évadban is Budapesten. A márciusi kezdésre megfelelően
fel tudott készülni mindenki szakmailag, s más vonatkozásban
is. A téli szünetet remekül használták ki a csapatok, egyesüle-
tek.

Intézményi (óvodai-iskolai) program

Óvodai korcsoport-csoport:

Fiúk: 1 39
Leányok: 2

Összesen: 142 csoport

Létszám:

Fiúk: 1 563
Leányok: 1 55

Összesen: 1 718 gyerek

1 . korcsoport:

Fiúk: 1 32
Leányok: 1

Összesen: 1 33 csoport

Létszám:

Fiúk: 1 775
Lányok: 1 89

Összesen: 1 934 gyerek

2. korcsoport:

Fiúk: 1 1 8
Leányok: 6

Összesen: 1 24 csoport

Létszám:

Fiúk:1482
Leányok:1 81

Összesen: 1 663 gyerek

3. korcsoport:

Fiúk: 40
Leányok: 4

Összesen: 44 csoport

Létszám:

Fiúk: 472
Leányok: 87

Összesen: 559 gyerek

4. korcsoport:

Fiúk: 20
Leányok: 5

Összesen: 25 csoport

Létszám:

Fiúk: 224
Lányok: 75

Összesen: 299 gyerek

Összes korcsoport:

201 3/14
328 korcsoport

2014/1 5
467 korcsoport

Összes gyereklétszám:

2013/14
3280 gyerek

2014/1 5
6173 gyerek

Nagy siker, hogy tovább növekedett a bekapcsolódó óvodák,
iskolák száma. Természetesen ez magával hozta a gyerekek
számának további emelkedését. Akár hátra is dőlhetnénk, de
ezek a statisztikai adatok azt is meghatározzák, hogy merre
kell tovább fejlődni. Ez nem más, mint a 3. és a 4. korcso-
port.

Külön említést érdemel az, hogy míg fővárosunkban van a
legtöbb női labdarúgó csapat, addig sem az intézményi, sem
az egyesületi utánpótlás korú játékosok tekintetében nem va-
gyunk az élbolyban a megyék rangsorában. Igaz, nálunk a
százalékos emelkedés a legmeredekebb.
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Egyesületi program:

A Bozsik OTP Bank egyesületi programjára 61 egyesület sok-
sok csapata nevezett. Ami nem változott az nem más, mint az
alközpontok száma. Személyi változás egyedül a BVSC al-
központ vezetőjének személyében történt.

Az alközpontok és a vezetők személye a következő:

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

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

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

Alközpont: BVSC alközpontvezető: Varga István
Telefonszám:

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

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

A létszámok a következőképpen alakultak:

U 7-es korosztály: 68 csapat 477 fő

U 9-es korosztály: 94 csapat 1 520 fő

U 11 -es korosztály: 88 csapat 1954 fő

U 13-as korosztály: 81 csapat 1767 fő

Összesen 331 csapat nevezett, és összesen 5808 gyerek lépett
a pályára 2014-ben Budapesten.

A nyár folyamán két esetben tartottunk összetartást az U 14-
es gyerekek esetében. Az első alkalom még a tavasz végén a
hazai rendezésű U 19-es EB ideje alatt valósult meg Telkiben.
A nyitó mérkőzésen a srácok labdaszedőként is jeleskedtek.

A második alkalom az őszi szünet idején volt kijelölve, me-
lyet a III. Kerület pályáján, a Kalap utcában tartottunk meg.
Mindkét esemény jól sikerült, a gyerekek jól érezték magukat,
az összetartások elérték céljukat.

1 9

Intézményi koordinátor: Pári Sándor (2014 nyaráig)

Intézményi koordinátor: Dévényi Dusán

Telefonszám: 06-30-3816-232

Grassroots koordinátor: Antal Péter

Telefonszám: 06-30-5162-231

A Vasas SC minden évben díjban részesíti azokat az egykori
és mai sportolókat, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek
teljesítményükkel a klubnak. A 2014-es évi közgyűlésen
Aranygyűrűt vehetett át a klub vezetésétől Kiss László, az
MLSZ Budapesti Igazgatósága szakmai igazgatója. Az elis-
merés annak szólt, hogy Kiss László a Vasas labdarúgó csapa-
tában 191 bajnoki mérkőzésen 1 10 góllal járult hozzá a
sikerekhez.

Kiss László a Kaposvári Rákóczi csapatában kezdte labdarú-
gó pályafutását, majd 1974-től két évig a PMSC-ben szere-
pelt. Ezt követően újból Kaposvár következett két évig.
1 978-ban került a Vasasba, és 1985-ig játszott a piros-kékek-
nél. Kétszer volt tagja a Vasas bronzérmes, egyszer az MNK,
és egyszer a KK győztes gárdájának. A Vasasból a francia
Montpellier csapatához szerződött, ahol két évet töltött, és
bajnokságot nyertek a II. osztályban. A magyar válogatottban
33 alkalommal lépett pályára, és 1 3 gólt szerzett. Pályafutása
során 271 NB I-es meccse volt, és 124 találatot ért el.

Góljai közül a legemlékezetesebb az a két találat, amit Norvé-
gia ellen ért el két perc alatt 1 981 -ben világbajnoki selejtező
mérkőzésen. Ez a győzelem fontos volt a spanyolországi vi-
lágbajnoki részvételhez. Az 1982-es világbajnokságon El Sal-
vador ellen csereként lépett pályára, és hét perc leforgása alatt
háromszor vette be az ellenfél kapuját.
Több egyesületnél edzősködött, 2010-2013 között a magyar
női válogatott szakmai irányítója volt. Jelenleg a BLSZ-ben a
Bozsik-program szakmai igazgatója.

A Budapesti Igazgatóságon a Bozsik programmal kapcsolat-

ban a következő személyek tevékenykedtek:

Szakmai Igazgató: Kiss László

Telefonszám: 06-30-7742-517

Egyesületi koordinátor: Halászi Ferenc

Telefonszám: 06-30-7742-592

Kiss László a Vasas SC Aranygyűrűse lett



A TF nyerte az I. Egyetemi Futsal bajnokságot

Budapest futsal utánpótlás bajnokság
Három korcsoportban zajlott a Budapest
futsal utánpótlás bajnokság. A selejtező
csoportokban ötven csapat lépett pályá-
ra, és a döntőre a Kánai úti Sportházban
került sor 2014. március 29-én és 30-án.
Az U11 -es korosztályban a KISE együt-
tese bizonyult a legjobbnak, miután 4-3-
ra nyert a Kispest SE ellen. A 3. helyen
a Kelen SC végzett. A legjobb játéko-
soknak járó különdíjat Hajdú Hunor
(KISE), Fehér Tamás (Kispest SE), és
Király Dániel (Kelen SC) kapta.
Az U13-es korcsoportban a négyes dön-
tőben körmérkőzés után alakult ki a sor-
rend, és az élen három győzelemmel az
FTC- Airnergy végzett a Cső-Montage
és a Kispest SE csapatai előtt. Ebben a
korosztályban Mészáros Richárd (FTC-
Airnergy), Csordás Márton (Cső-Mon-
tage) és Schritt Martin (Kispest SE) bi-
zonyult csapata legjobbjának.
Az U15-ösök mezőnyében a fináléban
az UTE 7-1 -re nyert a Kispest SE ellen,
és itt a 3. helyet a Kelen SC szerezte
meg. A különdíjasok Balázs Bence
(UTE), Schön Szabolcs (Kispest SE), és
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Kovács Marcell (Kelen SC) lettek.
Az ünnepélyes díjkiosztóna serlegeket,
az érmeket, és a legjobb teljesítményt
nyújtó játékosoknak járó különdíjakat az
MLSZ képviseletében Berzi Sándor
alelnök, Csiki Károly versenyigazgató,
Király Gábor a versenyszervezési
osztály munkatársa, Lovász Tamás
István budapesti igazgató, valamint a
BLSZ szakmai igazgatója, Kiss László
adta át.
A futsal utánpótlás bajnokság
szervezésében Antal Péter a BLSZ
Grassroots koordinátora, valamint
Halászi Ferenc Bozsik-program és Pári
Sándor edzőképzési koordinátorok
végeztek jelentős munkát.
A döntők befejeztével 10 óvodás korú
csapat is pályára lépett, és a legkisebbek
megmérkőztek egymással. Ezek a
gyerekek a Dufek János irányította
Kispest SE havonta megrendezésre
kerülő tornáin szerepelnek, és ez volt az
5. forduló. A BLSZ vezetése úgy
döntött, hogy méltó körülményt biztosít
az apróságoknak, és ezért illesztették be

ezt a fordulót a döntő programjába. Itt a
játéké volt a főszerep, és valamennyien
csokoládét és üdítőt kaptak ajándékba.

Az MLSZ Budapesti Igazgatósága és a
budapesti egyetemi hallgatók
szervezésében 2013 szeptemberében a
fővárosban indult útjának az első
Egyetemi Futsal Bajnokság.
A sorozatra 10 csapat nevezett be. A
Károli Gáspár Református Egyetem és
az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem
két-két csapatot indított, mellettük a
Testnevelési Egyetem, a Budapesti
Műszaki Egyetem, a Corvinus Főiskola,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az
Óbudai Egyetem, és a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskola
nevezett.

Az első győztes a Testnevelési Egyetem
csapata lett. A bajnok főként őszi
teljesítményének köszönhette a végső
sikert. Mire a csapatok elérték a
bajnokság felét, a TF előnye már 9 pont
volt a második helyen álló BME előtt.
Mint később kiderült szüksége is volt a
tetemes előnyre a későbbi bajnoknak,
mert a téli szünetben, a BME, és a BKF
is remekül igazolt. A BKF a tavaszi
szezonban pontot sem veszített, igaz
ősszel összeszedett nagy hátránya miatt,

így is csak a dobogó legalsó fokára tu-
dott felállni. A második helyen a BME
végzett.
A játékosok ünnepélyes keretek között
vehették át az érmeket az MLSZ Buda-
pesti Igazgatóságának Curia utcai szék-
házában. Az ünnepségen nagy számban
jelentek meg a dobogós csapatok
futsalosai, akiket Lovász Tamás István,
az MLSZ budapesti igazgatója a folyta-

tásról biztosított. Az ünnepségen az
Igazgatóság egy a bajnokság főbb ese-
ményeiből összevágott zenés filmet ve-
tített, az egyetemisták így újraélhették a
szép pillanatokat.
A Budapesti Egyetemi Futsal bajnokság
második évada 2014 november 30-án
kezdődőt meg. 8 csapat nevezett, a mér-
kőzéseket ezúttal a megújult Budafoki
MTE Sportcsarnokban rendezik.

Az I. Egyetemi Futsal bajnokság első győztese: Testnevelési Egyetem

Kiss László, a BLSZ szakmai igazgatója figyeli a
labdakezelést



A Metis NFC a női mezőny legjobbja
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Tíz csapat részvételével zajlott a női
Budapest bajnokság a 2013/2014-es
idényben. A mezőny az alapszakasz 18
mérkőzése után két részre oszlott, a táb-
lázat első felében végzett öt együttes al-
kotta a „felsőházat”, a megmaradt öt
csapat az „alsóházban” folytatta. A rá-
játszásban csak jelentéktelen változások
történtek az alapszakaszban kialakult
sorrendhez viszonyítva.
A Mészáros László irányította Metis
NFC az alapszakaszban az 1 . helyen
zárt, majd a rájátszásban megőrizte ve-
zető pozícióját – itt is oda-vissza alapon
mérkőztek a csapatok – magabiztosan,

1 9 pont előnnyel lett bajnok. Az élcso-
portban annyi változás történt, hogy az
Astra a 3. míg a Közterület a 4. helyről
várhatta a folytatást, végül helycsere
történt. Az UTE megtartotta a 2. helyet.
A 2014/2015-ös idény is tíz csapattal in-
dult. A létszám tehát nem változott, de
az előző bajnoki évad együttesei közül
ketten távoztak, helyükre két új érkezett.
A területi bajnokságokból nem kerül fel
automatikusan a győztes az NB II-be,
oda külön kell nevezni. A Metis NFC
anyagi okok miatt nem vállalta a maga-
sabb osztályt, a 2. helyen végzett UTE
viszont élt a nevezés lehetőségével, de

úgy, hogy fuzionált a Veresegyház csa-
patával, és ezen a néven indultak. Az
előző évi bajnokság ezüstérmese mellett
távozott a bronzérmes Közterület is. Itt
elfogytak a játékosok, és megszűnt a
csapat.
A Csepel kiesett az NB II-ből, és neve-
zett a BLSZ bajnokságba. A 2015-ös ta-
vaszi folytatást a 3. helyről várhatják. A
Kelen a szó szoros értelmében újoncnak
számít. 201 3 végén alapították a csapa-
tot, 2014 tavaszán edzőmérkőzéseket
játszottak, majd beneveztek a bajnok-
ságba. Az újonc nem vallott szégyent az
őszi évadban, a 8. helyen áll.

A Budafoki MTE sportcsarnoka volt a színhelye 2014. február 2-án a 4. BLSZ téli
női teremtornájának, és az első alkalommal megrendezett meghívásos Retro torná-
nak. A BLSZ tornán a Budapest bajnokságban szereplő csapatok közül kilenc lépett
pályára, és a selejtező csoportokból az első helyezettek, az UTE Profisport, az Astra
Hungary, a Metis, valamint a legjobb második, az RKSK jutott az egyenes kieséses
elődöntőbe. A döntőt az Astra és az UTE játszotta, melyet az Astra nyert 4-1 -re. A
harmadik helyen a Metis együttese végzett. A legjobb kapusnak járó tiszteletdíjat
Váradi Judit (RKSK) kapta, míg a gólkirálynő Molnár Mercédesz (Astra) lett hét ta-
lálattal.
A meghívásos Retro tornán a hat csapat hármas csoportokban vívta a selejtezőt,
majd az azonos helyezettek játszották a helyosztókat. A csapatokban 34 év feletti
hölgyek szerepelhettek. Számos egykori válogatott játékos lépett ismét pályára, és
egyöntetű volt a vélemény, a Retro torna megszervezése remek ötlet volt. Olyanok
mérkőztek ismét egymás ellen többek között, mint Kiss Lászlóné, Oroszki Ildikó,
Fekete Mária (Femina), Bukovszkiné Boros Piroska, Bilicsné Kerekes Anikó, Lo-
vász Gyöngyi, Pribéli Judit, Szarka Éva, Kovácsné Nagy Zsuzsa (László Kórház),
Erdős Katalin, Horváth Klára (Renova), Schumi Dóra (Írisz), vagy Szabó Tünde
(Szeged).
-Nagy öröm volt ismét találkozni a régiekkel – mondta Szarka Éva, aki annakidején
16 éves már bekerült a válogatottba, ahol 28 alkalommal szerepelt – Lehet, hogy
néhányunknak már kissé nagy a pálya, hiszen több egykori játékostársnak unokája
is van. A Femina játékosa Kiss Lászlóné például hat unokával büszkélkedhet, de
azért igyekeztünk úgy játszani most is, mint aktív korunkban
A tornát megnyerő Írisz gárdája a döntőben 4-1 -re nyert a Virágszálak ellen. A har-
madik helyért a Femina – László Korház mérkőzést vívták, és a Femina győzött 6-
2-re. Az 5. a Szeged, a 6. a Renova együttese lett.
A BLSZ torna, valamint a Retro torna legjobbjainak járó díjakat Lovász Tamás Ist-
ván, az MLSZ budapesti igazgatója, és Kiss László szakmai igazgató adta át.

Astra és Írisz siker a női teremtornán

Harmadik alkalommal rendezte meg a
Csepel-szigeti Fogyatékos SE, az MLSZ
Budapesti Igazgatósága támogatásával,
női csapatok számára a Döni emléktor-
nát.
Az eseményre hat csapat nevezett, és a
Vénusz Kosice indulása nemzetközi
rangot adott a rendezvénynek. Az em-
léktorna győztese a Femina együttese
lett.
A további sorrend: 2. Vénusz Kosice, 3 .
Polgár Piac, 4. László Korház, 5. Reno-
va, 6. Csőszer.
Külön tiszteletdíjat kapott a legjobb ka-
pus, Gecse Mária (Vénusz Kosice), a
mezőnyjátékosok közül Sasvári Nikolett
és Bánki Teréz (mindkettő Femina), va-
lamint a gólkirálynő, Nagy Anita (Pol-
gár Piac).
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a dí-
jakat Kiss László, a BLSZ szakmai
igazgatója adta át.
-Az egykori kiváló női labdarúgó, a már
sajnos elhunyt Horváth Margit tisztele-
tére írtuk ki ezt az emléktornát – mondta
Medvegy Judit, a rendező egyesület el-
nöke – Az MLSZ Budapesti Igazgatósá-
ga immár második alkalommal
támogatta a torna rendezését, és ezt kö-
szönjük. Külön meg kell említenem An-
tal Pétert, a BLSZ koordinátorát, aki
sokat segített az esemény lebonyolításá-
ban.

Femina sikerét hozta
a III. Döni emléktorna



Egykori válogatottak az Öregfiúk bajnokságban
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Az aktív pályafutás befejezése után szá-
mos labdarúgó dönt úgy, hogy nem sza-
kad el a pályától, és lehetőséget keres
arra, miként futballozhatna tovább. Erre
ad módot az Öregfiúk bajnoksága, és az
MLSZ Budapesti Igazgatósága keretén
belül évek óta zajlik rendszeresen. A
szabályok értelmében három korcsoport
van. Öregfiúk 34 éves kortól, az Old
Boys korosztály a 44 éven felülieké,
míg, akik betöltötték az 54 évet, azok a
Veterán korcsoportban léphetnek pályá-
ra. Visszafelé lehet szerepelni, vagyis
egy Veterán korosztályos játszhat az
Öregfiúk csapatában, de egy „fiatalabb”
korcsoportos nem léphet pályára az
„idősebbek” csapatában.Az Öregfiúk
mezőnyében három osztályban 64 csa-
pattal zajlik a bajnokság. Az Old Boys
korcsoportban is három osztály van, itt
48 csapat lép pályára hétről hétre. A
Veteránok mezőnyében két osztályban
18 csapat szerepel. Minden korcsoport-
ban az osztályokból vannak kiesők és
feljutók is. Az elmúlt évek során kiala-
kult a gerinc, csak kevés csapat szűnik
meg, de mindig akad egy-két új nevező
is. Nem kizáró ok, ha valaki még aktív

az alacsonyabb osztályokban, de NB I-
es és NB II-es labdarúgó nem szerepel-
het egyetlen korcsoportban sem.
Az MLSZ Budapesti Igazgatósága által
szervezett bajnokságban szerepel példá-
ul a Ferencváros, az Újpest, vagy az
MTK csapata is. Új színfolt a palettán,
hogy 2014-ben nevezett a Honvéd is.
Ebből következik, hogy rendszeresen
ott vannak a pályán az egykori „sztá-
rok”. Olyanok, mint például Lipcsei Pé-
ter, Dragóner Attila, Rab Tibor, Pogány
László, Fülöp Ferenc, Lazsányi László,
Kovács Zoltán, Jenei Sándor, Fehér
Csaba, Sebők Vilmos, Mészöly Géza,
Halmai Gábor, Keller József, vagy a

volt MLSZ elnök, Kisteleki István. Ha
lehetőség van rá, akkor a „nagyok” a
klubjuk stadionjában játszák a meccsei-
ket.
A tagdíj , a nevezési díj , és a játékveze-
tői költségek 90 százalékát a TAO biz-
tosítja, csak 10 százalék terheli a
csapatokat, no, meg a pálya bérleti díja.
Ha már szóba jött a játékvezetői díj ,
akkor el kell mondani, hogy a villanyfé-
nyes meccsekre, és az Öregfiúk I. osztá-
lyának összecsapásaira a BLSZ
játékvezető hármasokat küld. A 2014-es
évben sokat javult a fegyelmi helyzet,
elvétve marad el mérkőzés, és egyre ke-
vesebb a kirívó szabálytalanság.

A válogatottakban bővelkedő Újpest öregfiúk és a Pénzügyőr csapata

A Budapest Kupa győztesei
1 977 - 2014

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
1988 - XIV - XVI. Kerületi IKV
1989 - Magyar Kábel
1991 - FÉG SK
1992 - Soroksár
1993 - Multi Rocco FC
1994 - Elektromos SE
1995 - Rákosmenti AFC
1996 - Rákosmenti AFC

1997 - Rákosmenti 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



Visszapillantás a 88 éves BLSZ elmúlt évtizedeire
1926-ban alakult a Budapesti Labdarúgók Alszövetsége
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Budapest amatőr labdarúgó egyesületeinek képviselői 1 926
szeptemberében elhatározták, hogy megválasztják a Budapesti
Labdarúgók Alszövetsége első tisztikarát. Hosszú időn ke-
resztül vita volt az egyesületek között a leendő elnökség tag-
jainak kiválasztásáról. Végül sikerült megállapodni, és a
BLASZ elnökének dr. Zsarnóczay Jánost választották meg.

A megválasztott vezetésnek elsősorban a Szövetség egységét
kellett megteremteni. Nem ment könnyen, mert a súlyosbodó
gazdasági viszonyok következtében számos csapat megszűnt,
és belső harcok is előfordultak. A Szövetség elnökségének
előremutató, hosszabb távra szóló határozatai azonban ered-
ményre vezettek. Többek között kezdeményezték a labdarú-
gók rendszeres orvosi kezelését, ezzel lerakták a Sportorvosi
Intézet alapjait. Az utánpótlás fejlesztésére bevezették az
„újonc” bajnokságot. A csapatok intézői részére tanfolyamo-
kat tartottak, és kapcsolatba léptek az iskolákkal, valamint a
Testnevelők Tanári Karával. Ezekkel a döntésekkel a Szövet-
ség vezetése elérte, hogy a múlt század harmincas éveire a
BLASZ az ország legnagyobb elnökségévé fejlődött. Az első
tíz év sikere volt, hogy a 140 budapesti egyesületben közel

30 000 igazolt játékost, valamint 4800 újoncot tartottak nyil-
ván.
A II. világháború borzalmai, és pusztításai után módosított
programmal folytatódott a munka a Szövetségben. Az időköz-
ben történt átszervezés következtében változott a név is, 1 950-
től a BLASZ-ból Budapesti Labdarúgó Szövetség lett (BLSZ).
Ekkor lett elnök Kiss Hugó, aki 22 éven át állt a BLSZ élén.
Legendás alakja volt a BLSZ-nek Góliás Róbert is, ő 23 éven
keresztül látta el a főtitkári teendőket.

Ez a szervezeti forma – elnök, alelnök, elnökség, főtitkár –
2010-ben átalakult. Ettől kezdve a BLSZ – a név továbbra is
használható – a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igaz-
gatósága lett. A társadalmi elnökség élén álló elnököt az
MLSZ nevezte ki. Megszűnt a főtitkári tisztség, ezt a posztot
az igazgatók váltották fel, és sikeres pályázat után került sor a
kinevezésükre.
Az átszervezés után az MLSZ Budapesti Igazgatóságának tár-
sadalmi elnöke dr. Török Gábor egyetemi oktató lett, míg az
igazgatói tisztséget az addigi főtitkár - 2008 és 2010 között –
Lovász Tamás István nyerte el.

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

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 igazgatóként látta el a feladatot.

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

201 1 -től az önálló területi szövetségeket az igzgatóságok
váltották fel. A vezetői pozíciókra pályázatot hirdettek. A
pályázaton győztes, így az MLSZ Budapesti
Igazgatóságának első igazgatója Lovász Tamás István, az
addigi főtitkár lett. Az MLSZ Budapesti társadalmi
elnökségének elnökévé dr. Török Gábor egyetemi docenst
nevezték ki.



52 újonnan vizsgázott játékvezetővel bővült a keret
A bajnoki mérkőzésekre – BLSZ felnőtt,
utánpótlás, öregfiúk, országos utánpótlás
– hétvégeken közel 400 játékvezetőt kell
küldenie a JB-nek. Természetesen ennyi
játékvezetőt nem foglalkoztat a BLSZ,
ez a szám úgy jön ki, hogy egy-egy já-
tékvezető több mérkőzésre is kap kül-
dést. Azért, hogy ne legyen fennakadás,
mindenhova jusson játékvezető és
asszisztens, gondoskodni kell újak kép-
zéséről. Évente változik a keret, hiszen
vannak, akik kiöregszenek, vagy fel-
hagynak a játékvezetéssel. Őket minden-
képpen pótolni szükséges, ezért minden
évben szervez játékvezetői tanfolyamot
a BLSZ.

A jelentkezők száma évről évre válto-
zik, és aki elkezdi a tanfolyamot, nem
biztos, hogy befejezi. A 2014-es tanfo-
lyamra 68 jelentkező volt. Az előadás
sorozat után következett a fizikai teszt,
majd az írásbeli, és végül a szóbeli vizs-
ga. Az előadók és a vizsgáztatók között
nemzetközileg és országosan ismert ne-
vek voltak. A leendő játékvezetőket
olyanok oktatták, majd vizsgáztatták,
mint Vad II. István, Vámos Tibor, Ring
György, Szabó Zsolt, Szabó János,
Koch György, Szőcs Gergely, az MLSZ
részéről Székely Ferenc, Kurmai Zol-
tán, Bognár István, vagy a profi játékve-
zetők képviseletében Kassai Viktor. A
tanfolyam instruktora Kovács Gábor
volt. A 68 hallgató közül 52 fő vizsgá-
zott sikeresen, velük bővült a keret, és
az év folyamán már „élőben” is bemu-
tatkozhattak.

BLSZ játékvezetői keret:

Apkó Tamás, Balla Betalan, Balog Attila, Bárá-
nyos András, Bartis László, Bartkó József, Bartos
Zoltán, Bartus Olivér, Bayer László, Böröcz Fe-
renc, Bunya Dániel, Búz Roland, Czeglédi Barna,
Cseh Szilárd, Csékei Andor, Csercser Dávid, Csí-
ky Lajos, Csontos Bence, Csorba Sándor, Deák
Bence Tamás, Dorogi Gergő, Érsek Tamás, Fekete
László, Fenyvesi Péter Bence, Fodor Dávid, Gaj-
zágó Imre, Garzó Gyula, Golecz Gábor, Gutyán
Krisztián Ádám, Hart Vilmos, Ilinszky Gábor,
Ivacs Vince, Jámbor László, Jézsó Tamás, Joó
Ádám, Kalocsai József, Kantorák Viktor, Katz
Róbert, Kénoszt Zsolt, Kerék Ádám, Kispál Márk,
Kiss Gábor, Kiss Gergő, Kiss Olivér, Kovács
András Gábor, Kovács Imre id., Kovács Márk,
Kovács Máté, Kőhalmi Gyula, Krix Dávid, Ku-
pecz Sándor, Kupó Márton, Kurtej János, Kurucz
János Péter, Laczkó Martin, Lovas Csanád, Ma-
gyar Ádám, Markhot Péter, Mezei Ádám, Molnár
Sándor, Müller István, Nagy József, Nyári Kriszti-
án, Oláh Ádám, Oláh Zsolt, Olaj Mátyás Pál, Őr-
halmi-Riesz Károly, Pajkos Norbert, Patkó Bálint,
Patócs Gábor, Pénzes Zoltán, Pető Nimród, Pintér
Gábor, Práth Dávid, Sallai Sándor, Sándor Miklós,
Schlichter Ádám, Sebestyén Ádám, Siskó Árpád,
Skvaris Ádám, Somogyi Sára, Somoskői Tamás,
Sörös Attila, Szabó Levente, Szabolcsi Gergő,
Szemők Péter, Szingajevszkij Julian, Szíj jártó
Zsolt, Szuhodovszki Dávid, Szuhodovszki István,
Tikos Gergő, Tiringer Máté, Tompa Kristóf, Tóth
Tamás, Tóth Tamás, Török Zsolt, Trungel Péter,
Turgyán Péter, Újhelyi Rajmund, Vajda Ernő, Vá-
lóczi György, Vitárius Gábor, Weinber Péter, Wi-
tzing Zoltán, Zellei Richárd, Zelman Pál Rámil,
Zörényi Dávid

BLSZ asszisztensi keret:

Baranyi Gábor, Bencze András, Bacsinszki Ádám,
Busai Attila, Csengery Zoltán, Gendúr Ákos,
Gerstmayer Péter, Kénoszt Éva, Lipták Márk, Lo-
vász Viktor Árpád, Móré Balázs, Orosz Csaba,
Piskóti Dénes, Somkúti Gábor, Stark Gábor, Ta-
mássy Attila, Tóth Attila, Urgyán Antal, Vértes
Miklós, Viczián Ákos

BLSZ ellenőri keret:

Ember Tibor, Fekete Tibor, Forgács Ákos, Füles
József, Kispál László, Kovács László, László
György, Major László, Mészáros Gyula, Rad-
vánszky Róbert, Suscsák János, Vámos Tibor

BLSZ I játékvezetői keret:

Agócs Róbert, Dancs Boldizsár, Döme Gábor, Gál
Péter, Gelb Tamás, Gráf András, Horváth János,
Káprály Mihály, Király Gergő, Király Szilveszter,
Kovács Imre, Landeszmann László, Leél-Őssy
Ádám, Szanyi Ádám dr., Zám László,Zimonyi Pé-
ter

BLSZ I asszisztensi keret:

Dósa-Rácz Kitti, Gyöngy Krisztina, Kovács Bran-
kó, Kovács Péter, Laklia Ágnes, Lukácsi Balázs,
Milavecz Péter, Nyekita Brúnó, Nyerges Zsolt,
Puskás Gabriella, Reszler Csaba, Szalai Krisztián,
Takács Zoltán, Temesi Tibor, Tóth Tamás

BLSZ II játékvezetői keret:

Antal Szabolcs, Bartkó Dániel, Besnyő Márton
Dávid, Bartkó Eszter, Bodzay Áron, Czár Kriszti-
án, Czene-Joó Ádám, Czigány Máté, Csete Cson-
gor, Dobó Gábor, Fekésházy Mátyás, Filep Zsolt,
Fodor Balázs, Fodor Bence, Gombor Jácint, Grün-
vald Gábor, Harmath Zsolt, Horváth Balázs, Husz-
ti András Norbert, Kranauer Tamás, Lantos
Tamás, Lovász László, Madari Adrián dr., Molnár
Imre, Orbán Pál, Orosházi Dávid, Rábel Alfréd,
Róka Márton, Schnellbach Imre, Tihanyi Norbert,
Vámos Tamás, Várhegyi Károly, Vida Gábor, Vö-
rös Zoltán

BLSZ II asszisztensi keret:

Agócs Róbert, Bánki György, Besnyő Márton Dá-
vid, Czene-Joó Ádám, Csete Csongor, Dobó Gá-
bor, Gál Péter, Gelb Tamás, Gráf András,
Harmath Zsolt, Kömpf Gyula, Orbán Pál, Oroshá-
zi Dávid, Rábel Alfréd, Róka Márton, Tihanyi
Norbert, Vida Gábor, Zám László, Czár Krisztián,
Csibra Gábor, Fekésházy Mátyás, Filep Zsolt,
Horváth Balázs, Huszti András Norbert, Lukácsi
Balázs, Madari Adrián dr., Saskőy Szabolcs, Vá-
mos Tamás, Várhegyi Károly
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Elengedhetetlen a továbbképzés az ak-
tív játékvezető részére. Amagasabb osz-
tályokban foglalkoztatottak – BLSZ I.
és II. osztály, valamint az itt működő
asszisztensek – több alkalommal is
résztvevői továbbképzéseknek, és a ta-
lent keret tagjai is folyamatosan képezik
magukat.Hagyomány, hogy a nyári baj-
noki szünetben a BLSZ valamennyi já-
tékvezetője három napos
edzőtáborozáson vesz részt, és az utóbbi
években ennek a helyszíne Jászberény.
2014-ben 122 játékvezető és asszisztens
vett részt ezen a táborozáson. Előadást
tartott az akkor még regnáló elnök Es-
terházy György, továbbá Kovács Gábor,
Ember Tibor, Szabó Zsolt, Vad II. Ist-
ván, Kassai Viktor, Stamler Péter, Koch
György, és az újonnan kinevezett

JB elnök, Juhos Attila. A koordinátor
szerepét Bárány Gábor töltötte be, és az
edzőtábor befejező napján Lovász Ta-
más István az MLSZ budapesti igazga-
tója, valamint az MLSZ munkatársa
Vida Gábor tartott tájékoztatót a sport-
ágat érintő időszerű kérdésekről.
A hagyományoknak megfelelően a jász-
berényi edzőtáborozáson
vehette át a díjat a 2013/2014-es bajnoki
idényben legjobb teljesítményt nyújtó
dr. Szanyi Ádám, és a legjobb asszisz-
tens, Puskás Gabriella.
Nemcsak új elnöke lett a JB-nek Juhos
Attila személyében, új tagok is bekerül-
tek az elnökségbe. Szabó Jánost Kispál
Róbert váltotta, míg Cserna László he-
lyére Tóth Vencel került. Továbbra is az
elnökség tagja maradt Bajkai János és
Kovács Gábor.

Zám László BLSZ I-es játékvezető munkában



Juhos Attila a BLSZ JB új elnöke
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2014 nyarán változás történt az MLSZ
Budapesti Igazgatósága Játékvezetői Bi-
zottsága élén, az eddigi elnököt, Ester-
házy Györgyöt Juhos Attila váltotta.
Esterházy György a 201 1 -ben történt
felkérésekor jelezte, hogy a feladatot
három évre vállalja.

-Nagy élmény volt számomra ez a há-
rom év, amit a bizottság élén töltöttem –
mondta a leköszönő Esterházy György
– A feladatot három évre vállaltam, és
ez letelt. Szerintem eredményes volt az
elmúlt időszak, még ha néha kellemet-
len döntést is kellett hozni. Gondolok itt
arra, hogy a nem megfelelő képességű
játékvezetőktől elköszöntem, de ez a
vezetői munka része. Amit az indulás-
nál elterveztem, úgy érzem megvalósí-
tottam. Kialakult egy fegyelmezett
gárda, és egy ilyen heterogén közösség-
ben, mint a játékvezetői kar, jelentős lé-

tő feladatot szeretnék megvalósítani –
nyilatkozta a JB új elnöke – A négy fel-
adat között nincs sorrend, csak a felsoro-
láskor. Az egyik feladat, hogy a lehető
legjobban működjön a keret játékvezetői
szempontból. Fontos, hogy az országos
keretbe minél előbb, és minél több „kol-
légánk” kerüljön fel a BLSZ-ből. A ve-
zetés feladatának tekintem, hogy
megfelelően motiváljuk azokat, akik
már nem léphetnek előrébb.
A negyedik feladat, megtalálni olyan
személyeket, akik rövid idő alatt beépül-
hetnek a JB munkájába. És még egy
gondolat: tanulni akaró, és tanítható já-
tékvezetőkre van szükség. Úgy érzem,
hogy minden elismerés megilleti elő-
döm, Esterházy György munkáját, ami-
ért köszönetet mondok. A jövőben is
örömmel vesszük, ha észrevételeivel se-
gít bennünket.

Második lett Budapest játékvezető válogatottja

pés. 250-300 játékvezetőről van szó, és
kijelenthetem, hogy rend van, nincs a
„csapatban” renitens. Pozitívumnak tar-
tom, hogy megfiatalodott a keret, és sok
ügyes gyerek van közöttük. A Játékve-
zető Bizottsággal a jövőben nem lesz
munka kapcsolatom, mert az előd ne du-
ruzsoljon az utódok között. Az elképzel-
hető, hogy valamilyen pozíciót a
jövőben betöltök majd a BLSZ-ben, de
nincs még végleges döntés.

A JB új elnöke, Juhos Attila öt évet bí-
ráskodott a BLSZ bajnokságban, majd
1992-ben felkerült az országos keretbe.
1 75 NB I-es mérkőzést vezetett, beke-
rült a nemzetközi keretbe is, ahol szá-
mára a csúcsot jelentett, hogy az
1997-es Bajnokok Ligája döntőjén a tar-
talék játékvezető feladatát látta el.
-A kinevezésemkor, a játékvezetői edző-
táborban elmondtam, hogy négy alapve-

Debrecen volt a színhelye a 10. Orszá-
gos Sípmester Fesztiválnak, melyen a
19 megye és Budapest játékvezető válo-
gatottjai léptek pályára. Budapest csapa-
ta az előkelő második helyet szerezte
meg. A BLSZ játékvezetőiből összeállí-
tott válogatott korábban már három al-
kalommal – 2006, 2007, 2008 –
aranyérmes lett, és négyszer az ezüstér-
met vehette át.

Az idei sorozatban a selejtezőben a „C”
csoportban nyert a csapat Bács-Kiskun
(6-5), és Veszprém (3-2) ellen, döntet-
lent játszott Békés megyével (1 -1 ), míg
Csongrád megye ellen vesztett (1 -2).
Budapest a csoportjából a második hely-
ről léphetett a felsőházi helyosztóba,
ahol a házigazda Hajdú-Bihar megye
volt az ellenfél, és gólnélküli döntetlen
után a budapesti „sípmesterek” bünte-
tőkkel biztosították az elődöntőbe jutást.
Az elődöntőben Baranya csapata ellen
diadalmaskodott Budapest válogatottja
(2-1 ), majd a döntőben Borsod megye
győzött 2-1 -re. Az ezüstérmes budapesti
csapat tagjai: Berényi Tamás (kapus),
Szőts Gergely, Farkas Tibor, Farkas
Mátyás, Rábel Alfréd, Bereczki Miklós,
Gráf András, ifj . Kovács Imre, Orosházi

Dávid, Milavecz Péter, Káprály Mihály
és Tamássy Attila.
A csapat edzője Stamler Péter, technikai
vezetője Nyerges Zsolt volt, és „pszi-
chológusként” segített Vad II. István is.
Kovács Gábor, a BLSZ JB elnökségé-
nek tagja játékvezetőként működött köz-
re.
-Elégedettek vagyunk ezzel a szép ered-
ménnyel – mondta Juhos Attila, a BLSZ
JB elnöke – Két dolgot szeretnék ki-
emelni. Az egyik, hogy a válogatott tar-
tását bizonyítja, hogy vert helyzetből is

képes volt fordítani. A másik, hogy a
szerencse is mellénk pártolt, mert a rivá-
lisok meccsein számunkra kedvező
eredmények születtek, és így a selejte-
zőben elszenvedett egy vereség ellenére
tovább léphettünk. Az, hogy az elmúlt
tíz év tornái során háromszor aranyér-
mesek, és négyszer ezüstérmesek let-
tünk, elismerésre méltó sorozat.
A csapat a fényképen látható pólóval a
közelmúltban tragikus körülmények kö-
zött elhunyt játékvezetőtársról, Kis Ta-
másról emlékezett meg.

A 10. Országos Sípmester Fesztivál Ezüstérmes csapata



Pályaépítési program
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége által 2012 elején indított Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében eddig 47
műfüves pálya épült meg az MLSZ 70%-os pályázati támogatásával, a pályázók 30 %-os önerejével Budapesten. 2014-ben
összesen 16 pálya került átadásra. ezen a két oldalon a 2012 óta átadott műfüves pályák vannak felsorolva:
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1028 Budapest, Kevélyhegyi u. 20-22.

méret: 22x42 átadás: 1 2/1 8/2013

1028 Budapest, Mészégető u. 1 8-20.

méret: 22x42 átadás: 1 2/1 8/2013

1028 Budapest, Mészégető u. 1 9-21 .

méret: 22x42 átadás:1 2/1 8/2013

1028 Budapest, Szabadság u. 51 -55

méret: 1 1 1x72 átadás:1 2/1 8/2013

1042 Budapest, Erzsébet u. 31 .

méret: 1 4x26 átadás: 1 0/3/2014

1043 Budapest Pozsonyi utca 3.

méret: 1 2x24 átadás: 7/22/2013

1043 Budapest Tanoda tér

méret: 22x42 átadás: 7/22/2013

1044 Budapest, Fiumei út 2.

méret: 44x64 átadás: 9/1 9/2013

1048 Budapest Hajló utca 2-8.

méret:22x42 átadás: 8/6/2012

1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.

méret: 1 4x26 átadás: 9/9/2014

1 101 Budapest, Hungária körút 5-7.

méret: 1 4x26 átadás: 9/9/2014

1 102 Budapest, Liget u. 1 3.

méret: 22x42 átadás: 9/1 9/2013

1 105 Budapest, Kápolna tér 4.

méret: 22x42 átadás: 9/3/2014

1 106 Budapest, Keresztúri út 7-9.

méret: 22x42 átadás: 6/26/2014

1 1 17 Budapest Baranyai út 16-1 8

méret: 22x42 átadás: 6/28/2013

1 1 18 Budapest, Csíki-hegyek u. 1 3.

méret: 22x42 átadás: 3/27/2014

1 1 19 Budapest Keveháza utca 2.

méret: 22x42 átadás: 1 2/3/2012

1 1 19 Budapest Sopron utca 50

méret: 22x42 átadás: 6/24/2013

1 142 Budapest, Szőnyi út 2-12.

méret: 22x42 átadás: 6/1 2/2014

1 142 Budapest, Szőnyi út 2-12.

méret: 22x42 átadás: 6/1 2/2014

1 142 Budapest, Szőnyi út 2-12.

méret: 44x64 átadás: 1 1 /27/2014

1 148 Budapest, Padlizsán utca 1 1 -1 3.

méret: 22x42 átadás: 1 0/1 5/2013

A Hidegkúti Pokorny József Sportcentrum átadása után már a hó sem akadály.
Három 22x42-es és egy nagy műfűves pálya épült!

A BVSC labdarúgóit méltán töltik el örömmel az új Szőnyi úti műfüves pályák
megépülése!
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1 151 Budapest Szántóföld utca 3.

méret: 72x1 1 1 átadás: 1 2/10/2012

1 151 Budapest, Kossuth utca 53.

méret: 22x42 átadás: 1 2/2/2013

1 152 Budapest Bartók B. 19-25.

méret: 22x42 átadás: 9/5/2013

1 152 Budapest Molnár Viktor u. 94-96.

méret: 1 2x24 átadás: 8/29/2013

1 152 Budapest Széchenyi tér 1 5.

méret: 22x42 átadás: 1 0/2/2012

1 156 Budapest Kontyfa utca 5.

méret: 22x42 átadás: 1 0/29/2012

1 156 Budapest Szent korona útja 5.

méret: 22x42 átadás: 1 1 /5/2012

1 157 Budapest Hartyán köz 2-4.

méret: 22x42 átadás: 8/29/2013

1 157 Budapest Kavicsos köz 4.

méret. 22x42 átadás: 8/29/2013

1 158 Budapest Wesselényi utca 29.

méret: 1 2x24 átadás: 9/1 2/2013

1 158 Budapest, Szűcs István utca 45.

méret: 22x42 átadás: 1 2/2/2013

1 161 Budapest, Csömöri út. 20.

méret: 22x42 átadás: 1 2/1 3/2013

1 164 Budapest, Batthyány Ilona u. 1 2.

méret: 22x42 átadás: 1 2/17/2013

1 165 Budapest Bátony utca 1 .

méret: 72x1 1 1 átadás: 9/6/2012

1 165 Budapest Bökényföldi út 27.

méret: 22x42 átadás: 8/21 /2012

1 165 Budapest, Bátony utca 3.

méret: 1 1 1x72 átadás: 7/1 5/2014

1 183 Budapest, Gyöngyvirág utca 39-41 .

méret: 1 4x26 átadás: 8/14/2014

1 184 Budapest Thököly út

méret: 1 1 1x72 átadás: 8/8/2013

1 184 Budapest, Thököly út

méret: 44x64 átadás: 1 2/22/2014

1 188 Budapest Táncsics Mihály utca 53.

méret: 22x42 átadás: 1 1 /9/2012

1 188 Budapest, Nagykőrösi út 57.

méret: 22x42 átadás: 8/14/2014

1201 Budapest, Zodony utca

méret: 22x42 átadás: 5/21 /2014

1201 Budapest, Zodony utca

méret: 1 1 1x72 átadás: 6/16/2014

1213 Budapest, Hollandi út 8-10.

méret: 22x42 átadás: 7/4/2014

1224 Budapest, Angeli utca 62.

méret: 44x64 átadás: 6/1 9/2014

A pályaépítések mellett számos felújításra is
sor került

A Pénzügyőr zenekar a megújult pasaréti pályát ünnepli

Irigylésreméltó körülmények az Ikarus BSE sporttelepén

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a ko-
rábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csa-
patsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több
amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépsze-
rűbb játékát.
A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre töb-
ben kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásá-
hoz vezethet. Az MLSZ azt várja, hogy a TAO-program piaci források bevonásán
keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

A műfüves pályák épülésén túl a Magyar Labdarúgó Szövetség segítségével a
TAO támogatás keretében 2014-ben is Budapest egész területén folytatódtak a
felújítási munkálatok. Sportcsarnokok, füves pályák szépültek meg és váltak újra
használhatóvá, az egyesületek ötözépületeket létesíthettek vagy épp korszerűsít-
hettek.



Pályán Budapest felnőtt válogatottja
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A Budapest válogatott a 2013-as évhez
hasonlóan 2014-ben is számos edző-
mérkőzést játszott.
Első ellenfele nyár közepén az RKSK
csapata volt, a találkozón a formálódó
válogatott 3-1 -es vereséget szenvedett
NB III-as ellenfelétől.
Az látszott, hogy teljesen más edzés-
munkát végzett az RKSK és mi, de azt
gondolom, hogy mindenki hozzá tette a
magáét. –mondta Bajzik József a válo-
gatott másodedzője - Voltak hiányossá-
gaink, hiszen voltak olyan játékosaink is
a pályán, akik gyakorlatilag még nincse-
nek edzésben, sőt olyan is, aki kisebb
sérüléssel bajlódott. Lehetett volna erő-
sebb csapattal is kiállni, de mindig az a
legerősebb válogatott, amelyik a pályán
van. Én úgy gondolom, hogy összessé-
gében jól sikerült ez a mérkőzés. A má-
sodik félidő kifejezetten élvezetes volt,
ekkor jól is futballoztunk. Az azért lát-
szódott, hogy az ellenfelünk magasabb
osztályban edződik.

Az RKSK elleni mérkőzést követően
legközelebb októberben lépett újra pá-
lyára a válogatott, a csapat edzőpartnere
a Vasas U21 -es csapata volt.
A Budapest válogatott egy jó hangulatú
mérkőzésen 2-1 -es vereséget szenvedett.

Budapest az alábbi összeállításban lépett
pályára:
Hmelyovszki Tibor (Ikarus) – Kecskés
Gergő (Budafok) Picikász Vaszilisz
(Ikarus), Horváth Ákos (Hegyvidék),
Praczkó Iván (Pénzügyőr) – Csillag
Krisztián (Hegyvidék), Paholics Máté
(Voyage) - Bacskai Bence (Testvériség),
Balogh Péter (ASR Gázgyár), Csabai
Tamás (Budafok)- Markovics Ádám
(Budafok)Csereként állt be a szünetben:
Zubány Miklós (Voyage), Gyalai Péter
(Ikarus) Van Den Aker Alex (Kelen)

Kiss László, híres volt Vasas labdarúgó
kérésére játszottunk a Budapest váloga-
tottal. – mondta Simon Antal, a Vasas

U21 vezetőedzője- Vegyes csapattal áll-
tunk fel, az U21 -es és az U17-es játéko-
sainkból állt össze a keret. Úgy
gondolom, hogy egy jó mérkőzést ját-
szottunk, amely jól segítette a felkészü-
lésünket.

A Budapest válogatott felkészülési mér-
kőzései nem voltak céltalanok, az
MLSZ kihirdette, hogy még a 2014-es
évben megrendezi a megyei válogatot-
tak tornáját!

A csapat ezután még három edzőmérkő-
zést játszott a tornáig. Novemberben
Komárom-Esztergom megye legjobb
amatőr labdarúgóitól kapott ki a csapat
3-1 -re, majd az NB2-es Csákvár ottho-
nában szenvedett súlyos vereséget.
A torna előtti utolsó felkészülési mérkő-
zésén Budapest válogatottja a Bátony
utcai Ikarus pályán biztató játéka ellené-
re ismét kikapott, ezúttal az Újbuda csa-
patától(1 -0).

A képen a 2014-es megyei válogatottak tornáján pályára lépő Budapest válogatott látható



Megyei válogatottak tornája

Az MLSZ 2014-ben is kiírta a megyei
felnőtt válogatottak tornáját, melyen a
19 megye és a főváros amatőr játékosai
léptek pályára. A 20 együttest négy cso-
portba osztották, és a selejtező csoportok
első helyezettjei jutottak a döntőbe. Bu-
dapest válogatottját Kiss László szakmai
igazgató és Bajzik József edző készítette
fel. Budapest csapata Baranya, Fejér,
Somogy és Tolna válogatottjaival került
egy csoportba, a torna színhelye Székes-
fehérvár volt.

Még csak gólt sem kapott a válogatott

Várakozáson felül teljesített Budapest
válogatottja Székesfehérváron. A BLSZ
I-es labdarúgókból álló együttes az első
napon előbb 1 -0-ra legyőzte az esélye-
sebb Fejér Megye válogatottját, majd 2-
0-ra térdre kényszerítette a szintén jó
erőkből álló Baranya megyét is.
A torna találkozói kétszer 25 percig tar-
tottak

Budapest - Fejér megye 1 -0
VB. döntés után: 0-3

Budapest: Zubány Miklós - Horváth
Ákos, Kovács Gergely, Picikász Vaszi-
lisz, Gyalai Péter - Csillag András, Pa-
holics Máté - Baranyi Péter, Csabai
Tamás, Bacskai Bence - Bánk Levente
csereként állt be: Szentesi Péter
Gólszerző: Csabai Tamás

Budapest - Baranya megye 2-0

Budapest: Zubány Miklós - Horváth
Ákos, Kovács Gergely, Picikász Vaszi-
lisz, Gyalai Péter - Csillag András, Pa-
holics Máté - Baranyi Péter, Szentesi
Péter, Csabai Tamás - Markovics Ádám
Csereként állt be: Lukácsi Áron, Hollósi
Mátyás, Bánk Levente
Gólsz.: Szentesi Péter, Markovics Ádám

Az első nap sikerének titka a jó csapat-
egység és hozzáállás volt. Ha Budapest
játékban nem is tudott egyértelműen el-
lenfelei fölé nőni, mentálisan verhetetlen
volt. A mentális erőre nagy szükség volt
a továbbiakban, az 1 . nap végén ugyanis
kiderült, hiába volt a száz százalékos
szereplés az első napon, a Fejér megye
ellen 20 percet pályán lévő Bacskai Ben-
ce jogosulatlanul szerepelt a tornán, mi-
vel korábban volt profi szerződése. A
hiba sokba került, a versenybizottság Fe-

29

jér megyének adta az első meccs három
pontját, és Budapesttől egy pontot
levont. A megszerzett 6 pontból kettő
maradt tehát a folytatásra, ezzel pedig a
továbbjutás szempontjából reménytelen
helyzetbe került a csapat.
Ahhoz az kellett volna, hogy Fejér me-
gye egyszer se nyerjen, Budapestnek vi-
szont legalább 6 pontot kellett volna
begyűjteni. Végül egyik sem valósult
meg.

Budapest a második nap első mérkőzé-
sén, addigi legjobb játékával 3-0-ra le-
győzte Tolna megye válogatottját, majd
utolsó mérkőzésén 0-0-s döntetlent ját-
szott Baranya megyével.

Budapest – Tolna megye 3-0

Budapest: Zubány Miklós – Lukácsi
Áron, Kovács Gergely, Picikász Vaszi-
lisz, Gyalai Péter - Csillag András, Pa-
holics Máté – Szentesi Péter, Csabai
Tamás - Bánk Levente, Markovics
Ádám
Csereként állt be: Hmelyovszky Tibor,
Hollósi Mátyás, Gubacsi Ákos

Gólszerzők: Kovács Gergely, Csabai
Tamás, Markovics Ádám

Budapest – Somogy megye 0-0

Hmelyovszky Tibor – Gubacsi Ákos,
Kovács Gergely, Picikász Vaszilisz,
Hollósi Mátyás - Csillag András, Paho-
lics Máté – Lukácsi áron, Csabai Tamás
- Bánk Levente, Markovics Ádám

Összegzés:

Komoly szervezőmunkával állt össze a
Budapest válogatott, amely a torna előtt
több edzőmeccset lejátszott. A keret fo-
lyamatosan alakult, és a kialakítása köz-
ben sok nehézség adódott.
Végül egy olyan társaság lépett pályára
a tétmeccseken Székesfehérváron,
amely számos dologban profi erényeket
villogtatott. Küzdeni tudásban, motivált-
ságban, hozzáállásban és intelligenciá-
ban ez a csapat mindenképpen jelesre
vizsgázott, mint ahogy eredményben is.

Hivatalos végeredmény:

1 .FEJÉR MEGYE 12 pont

2.BUDAPEST 6 pont

3.BARANYA MEGYE 4 pont

4.TOLNA MEGYE 3 pont

5.SOMOGY MEGYE 1 pont

Eligazítás a megyei válogatottak tornáján



A 38. Budapest Kupa győztese: Testvériség SE

A Budapest Kupa 2013/2014. évi soro-
zatában az 1 . fordulóban 104 csapat lé-
pett pályára. A második kör után a 3.
fordulóban a továbbjutókhoz csatlako-
zott a hat kiemelt együttes, a Budafok
LC, a III. Kerületi TVE, a Pénzügyőr
SE, a RAFC, az RTK-VASLÓ – ezek a
csapatok az előző idényben az NB III-
ban szerepeltek, de kiestek – és a Buda-
pest Kupa 2012/2013-as győztese, a
Voyage SE. Érdekesség, hogy a kiemel-
tek közül a legjobb négy közé csak a
Voyage SE került, majd onnét ismét a
döntőbe léphetett, akárcsak egy évvel
korábban.

A Budapest Kupában 1977-ben avattak
először győztest, és a BLSZ által fel-
ajánlott díszes serleget a Törekvés csa-
patának kapitánya vehette át. Már az
első kiírásban rögzítették a szervezők,
hogy az a csapat, amely megszakítás
nélkül háromszor lesz győztes, annak
véglegesen a birtokába kerül a kupa. Ez,
az elmúlt közel négy évtizedben a jelen-
leg a BLSZ I. osztályban szereplő
RAFC gárdájának sikerült csak. A rá-
kosszentmihályiak sorozatban 1995-
ben, 1 996-ban, majd 1997-ben is a Bu-
dapest Kupa nyertesei lettek. Ezt
követően a BLSZ új serleget készíttetett,
hiszen az eredeti kupa a RAFC vitrinébe
került. A RAFC mellett a Honvéd Köte-
les SE büszkélkedhetett még azzal, hogy
háromszor is az élen végzett a Budapest
Kupában, de ezt nem egymás után kö-
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vetkező években érték el. Sajnos a BK
első győztese, és a háromszoros győztes
Honvéd Köteles SE együttese időköz-
ben megszűnt.

Érdekességek a selejtező fordulóiból

A versenykiírás szerint mindig az ala-
csonyabb osztályú csapat a pályaválasz-
tó. Ha két azonos osztályú csapat került
szembe egymással, akkor sorsolással
dőlt el, hogy melyik a pályaválasztó. Az
1 . fordulóban a papírformának megfele-
lő eredmények születtek, talán csak egy
kivétel akadt, a Mátyásföld döntetlent
ért el a Previfitt vendégeként, és búcsúz-
ni kényszerült.

Gólzáporos összecsapásokat hozott a
Rend-Őr 07 FC – Duna SK (0-1 5), a
Gamma LSE – BVSC-Zugló (0-14), és
a Thán Károly SE – KISE (0-1 3) mér-
kőzés. A Duna csapatából Marosi Csa-
ba, a BVSC-ből Turcsán Richárd, a
KISE együtteséből Nagy Róbert öt-öt
találattal járult hozzá a fölényes győze-
lemhez.
A 2. forduló meglepetései közé tarto-
zott, hogy a Csep-Gól Soroksár kiejtette
a BLSZ I. osztályú Hegyvidék együtte-
sét (1 -0), és a Nagytétény is csak döntet-
lent játszott a III. osztályú Törökbálinti
FC ellen (3-3), és ez a tétényiek búcsú-
ját jelentette a kupából.
A 3. fordulóban folytatta menetelését a
Törökbálinti FC, most a Csillaghegynek

okozott kellemetlen meglepetést (4-2).
Tíz góllal terhelte meg ellenfele hálóját
a Voyage (RSC), és az Ikarus BSE is
(Hidegkúti SC).
A 4. fordulóban már több párban is
összekerültek egymással BLSZ I. osztá-
lyú csapatok. Itt döntetlen esetén tizen-
egyes rúgások következtek. Így léphetett
a legjobb nyolc közé az Internationale,
mert 2-2-re végződött az Unione elleni
találkozója, de büntetőkkel az Inter
nyert. A vártnál könnyebben győzött a
III. Kerület a Vízművek ellen (7-0), és a
Pénzügyőr gárdájának sem jelentett kü-
lönösebb gondot a Budafok (3-0).
Az 5. fordulóban a négy közé jutás volt
a tét, és már csak BLSZ I. osztályú csa-
patok voltak versenybe. A pályaválasz-
tók közül élt a hazai pálya előnyével az
Ikarus BSE, a Testvériség SE, és a Ke-
len SC is, vendégként csak a Voyage di-
adalmaskodott.



Út a döntőig

A 38. Budapest Kupa fináléjába végül a
Testvériség SE és a Voyage SE került.
Akiírás szerint a 3. helyért nem játszot-
tak volna mérkőzést, de az utolsó pilla-
natban derült ki, hogy a BLSZ-ből
három csapat kerülhet fel a Magyar Ku-
pa országos főtáblájára. Ezért döntetni
kellett, hogy a Testvériség és Voyage
mellett melyik együttes legyen a harma-
dik továbbjutó a főtáblára. Így az elő-
döntő négy csapatának útját kísérjük
végig az indulástól.

A Testvériség SE számára valójában
csak a 3. fordulóban „kezdődött” a Bu-
dapest Kupa. Az 1 . fordulóban a Baby-
lon SE, a 2. fordulóban a Margitsziget
feladta a mérkőzést, és ezután követke-
zett a Csep-Gól Soroksár. A feladat nem
volt nehéz, 5-1 -re nyert a Testvériség. A
4. fordulótól már csak I. osztályú ellen-
felekkel kellett megmérkőzni. A THSE-
Sashalom ellen idegenben nyertek 2-1 -
re, majd a következő fordulókban a
Testvériség mellé szegődött a szerencse,
ami a pályaválasztói jogot illeti, mert
otthonában fogadhatta a III. Kerületi
TVE (2-1 ), és a négy között a Kelen SC
együttesét is (5-3). A Kelen ellen hét
perccel a találkozó vége előtt 3-3 volt az
állás, ekkor Tóth Attila kétszer villant,
és ez a döntőben való részvételt jelentet-
te.

A Voyage SE, mint a Budapest Kupa
védője kiemelt volt, és csak a 3. fordu-
lóban lépett először pályára. Ekkor nem
kis meglepetésre „kiütötte” az RSC
együttesét (10-0). A 4. fordulóban az
1908 SZAC vendége volt a Voyage, és
ez a mérkőzés sem jelentett számára
akadályt (4-2). A következő fordulóban
a sorsoláskor elpártolt a szerencse a
címvédőtől, mert a szintén kiemelt
RAFC gárdáját kapta ellenfélként, rá-
adásul idegenben. Az eredmény hallatán
szinte mindenki felkapta a fejét, hiszen a
Voyage vendégként nyert magabiztosan,
és jutott az elődöntőbe (5-0). Itt már
kedvezett a szerencse, mert a nagy rivá-
lis Ikarus BSE együttese ment a Voyage
otthonába. Nagy küzdelemben tíz perc-
cel a befejezés előtt 1 -1 -re állt a mérkő-
zés, ekkor Benedek Tamás – aki a BK
gólkirálya lett – belőtte a Voyage to-
vábbjutását jelentő gólját (2-1 ).

Az Ikarus BSE az első három forduló-
ban alacsonyabb osztályú ellenfeleket

kapott, és simán menetelt a 4. fordulóig.
Sorrendben a Budai XI. SE (3-0), a
Rúg-6 FC (6-2), és a Hidegkúti SC (10-
1 ) együtteseit verték, majd a 4.
fordulóban a Ferencvárosi FC
otthonában kellett pályára lépni. Némi
meglepetésre az Ikarus már negyedóra
eltelte után2-0-ra vezetett, az FFC csak
a hajrában tudott szépíteni (2-1 ). Az 5.
forduló nagy meglepetését az Ikarus
szolgáltatta, a jó erőkből álló Pénzügyőr
elleni fölényes győzelemmel (6-2). Az
elődöntőben a Voyage állta az útját az
Ikarus gárdájának.
A Kelen SC előbb a Prókátor ellen nyert

A döntő jegyzőkönyve

Voyage SE – Testvériség SE 3-3 (1 -3)
Tizenegyesekkel: 3-4

Csepel FC Stadion, Budapest, Béke tér.
Vezette: Király Gergő
(Kovács Gábor, Szalai Krisztián).

Voyage SE: Skravanek László – Appl
Kristóf (Gergály Gyula), Bódis Tamás,
Kóródi Viktor, Ubránkovics Ádám –
Ferincz Gábor (Sipeki Patrik), Paholics
Máté, Visegrádi Bence, Bognár Imre –
Benedek Tamás, Szabó Márton (Fehér-
vári Gergő). Edző: Bajnóczi Tamás.

Testvériség SE: Nagy János – Tóth
Miklós, Lénárd Ádám (Katona Tamás),
Vezsenyi Patrik, Dienes Nándor – Bóni
Béla (Salamon Gábor), Simon Zoltán,
Bacskai Bence, Lőrincz Péter (Szabó
Ferenc) – Árpád Péter (Alm Tamás),
Jakab Máté. Edző: Törőcsik András.

Gól:
Jakab M. (0-1 ), Benedek T. (1 -1 ), Lő-
rincz P. (1 -2), Jakab M. (1 -3), Bognár I.
(2-3), Benedek T. (3-3).
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,majd következett az Erzsébet SK (5-0).
A 3. fordulóban nem kellett pályára
lépni, mert a Goldball visszalépett. A 4.
fordulóban viszont egy nehéz „falat”
várt a Kelen együttesére, a BLSZ II.
osztályban listavezető 43. sz. Építők
ellen kellett mérkőzni. A várakozásnak
megfelelően nagy csata volt, és csak a
hajrában született meg a továbbjutást
jelentő találat (1 -0). Hasonlóan szoros
meccs volt az Internationale elleni (2-1 ),
és az elődöntőben a Testvériség
gárdájával vívott csata. Ez utóbbi
összecsapáson az ellenfél felé billent a
mérleg nyelve (3-5).

Törőcsik András, a Testvériség edzője: -
Izgalmas lett a vége. Az első félidőben
mi játszottunk jobban, ám a második fél-
időre elfáradtunk, de a csapat egységét
mutatta, hogy nem roppantunk össze. Ha
tizenegyesekkel is, de miénk lett a kupa.
Ehhez kellett egy nagyon jó kapustelje-
sítmény, és a már említett egység.

Bajnóczi Tamás, a Voyage edzője: - A
győzelmet is nehéz feldolgozni, hát még
a vereséget. Ha egy kupa döntőjében
nyer egy csapat, az csodálatos, és valójá-
ban a második hely is szép eredmény. A
második hely viszont azt is jelenti, hogy
te vagy az első vesztes. Remek mérkőzés
volt, ahol az utolsó pillanatokban jobb
volt az ellenfelünk.

Az ünnepélyes díjkiosztón a serlegeket
és az érmeket Csiki Károly az MLSZ
Versenyigazgatója, Gundel Takács Gá-
bor a BLSZ társadalmi alelnöke, és Lo-
vász Tamás István az MLSZ budapesti
igazgatója adta át. A Horfer Serleg által
felajánlott felszerelést Dávid Veronika
gazdasági igazgatótól vehették át a csa-
patok.

A 3. helyért: Ikarus BSE – Kelen SC 3-2



Budapesti képeslap




