
A hagyomány folytatódik, az előző évekhez hason-
lóan ismét megjelenik a BLSZ Almanach, amely
felidézi a 2017-es esztendő történéseit.
A területi igazgatóságok közül Budapest foglalkoz-
tatja a legtöbb labdarúgót, hetente több mint 16 000
játékos lép pályára bajnoki mérkőzéseken a felnőt-
tektől az utánpótlásig bezárólag. Az aktív játékos
pályafutásukat befejezők számára a BLSZ három
korcsoportban szervez bajnokságot, vetélkedhetnek
a női csapatok is, és egyre népszerűbb a futsal. Ez
utóbbi legrangosabb eseménye az egyetemi csapa-
tok bajnoksága, melyre nincs példa másutt az or-
szágban. A bajnokságok mellett több hagyományos
tornát is szervez a BLSZ szabadtéren és teremben
is. Népszerű a Budapest Kupa, amely immár 41 . al-
kalommal került kiírásra, és két éve már a női csa-
patok részére is megrendezésre kerül a kupa.
Az elmúlt év kiemelkedő eredménye, hogy a
Budapesti Pályafejlesztési Program kapcsán
átadásra kerültek az első pályák. Az elkövetkező
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években további jelentős fejlődés várható, számos
egyesület találhat új otthonra, jónéhány csapatnak
megoldódnak a pályahasználati problémái. A BLSZ
1926-ban alakult, és az elmúlt kilenc évtizedben
többször is változott a forma és a név. Hét évvel
ezelőtt a szövetségből az MLSZ Budapesti Igazga-
tósága lett, a tartalom azonban maradt, és a BLSZ
név továbbra is használható. Szép múltra
tekinthetünk vissza, és eredményeink alapján
előkelő helyet foglalhatunk el a 20 területi
igazgatóság mezőnyében, és ami a jövőt illeti,
bizonyára évek múlva is lesz BLSZ.
Az elmúlt esztendőben történtekről számos helyen
jelentek meg tudósítások, beszámolók, most viszont
itt együtt található mindaz, melyek az év
legfontosabb eseményei voltak. Ajánlom szíves
figyelmükbe a „BLSZ Almanach 2017”
kiadványunkat, remélve, hogy elnyeri tetszésüket
azoknak, akik forgatják lapjait.

Gundel Takács Gábor
az MLSZ budapesti társadalmi elnökségének

elnöke
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Lovász Tamás István
igazgató

Tóth Brigitta
igazgatói asszisztens

Dobó Balázs
versenyiroda-vezető

Hajduk Magdolna
gazdasági ügyintéző

Keizinger Erik
igazolási, átigazolási ügyintéző

Hofmann-né Sasvári Anikó
igazolási, átigazolási ügyintéző

Szőnyi Gábor
bizottsági ügyintéző
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Bodoki József
Horváth Ferenc

Esterházy György Klementiszt-Csikós
Gábor

Lipcsei Betta
Somogyi Zsolt

WolfLászló
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Gundel Takács Gábor
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Dr. Borbély Zoltán
alelnök

Bodnár Dániel
versenyszervező



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

Tóth Brigitta
Titkárság, Igazgatói asszisztens
Telefon:06-30-7742-819
Email: toth.brigitta@mlsz.hu

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

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

Keizinger Erik
Igazolási, átigazolási ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-567
Email: keizinger.erik@mlsz.hu

Bodnár Dániel
Verenyszervező
Telefon: 06-30-7742-673
Email: bodnar.daniel@mlsz.hu

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

Az MLSZ Budapesti igazgatóságának
szakbizottságai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az MLSZ Budapesti Igazgatósága
Hivatali nyitvatartása

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

Igazolási és átigazolási osztály
Pénztári ügyintézés

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

MLSZ Budapesti Igazgatósága

Hivatali elérhetőségek

Számlázási név és cím:

MLSZ Budapesti Igazgatósága

1 1 12 Budapest, Kánai út 2/d.

Adószám: 19020848-2-44

Számlaszám: 1 1707024-20480710

Levelezési cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1053 Budapest, Curia u. 3 .

Telefon: (06-1 ) 201 -7690

Fax:(06-1 ) 266-0235

e-mail: blsz@blsz.hu,

budapest@mlsz.hu
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Bajnokcsapatok 2017-ben

Hosszú évekig a XVI. kerületi Pirosrózsa utca volt a THSE
otthona, 2016 nyarán viszont egy jelentős változás jött az
egyesület életében, összebútoroztak az akkor nehéz helyzet-
ben lévő Szabadkikötővel és Csepelre költöztek! Ugyanekkor
kényszerűségből meghatározó emberek távoztak a csapatból,
és a felkészülésük sem ideális körülmények között zajlott. Az
eredmények viszont ennek ellenére jöttek, és a téli szünetben
a 2. helyen fordulhatott a THSE-Szabadkikötő csapata, egy
pontra lemaradva az őszi első RAFC-tól.

Tavasszal egyre jobb és jobbá váltak a Halak, mitöbb megál-
líthatatlanná, amíg meg nem nyerték a BLSZ I-et, már ki sem
kaptak. Az élet ismét nagy forgatókönyvíró volt, a bajnoksá-
got régi otthonukban a Pirosrózsa utcában szerezték meg a ri-
vális RAFC elleni meccsen.
A 43. percben még a Rákosszentmihály szerzett vezetést. Vö-
rös Péter szöglete után egy védő kezére pattant a labda, a
megítélt büntetőt Vörös magabiztosan lőtte a kapuba. 1 -0
A szünetben változtatott a THSE, és behozta az idény során
többször is nyerő embernek számító Kondor Lászlót, aki ezt
gyorsan góllal hálálta meg, az 51 . percben 23 méterről jobbról
parádés bombát eresztett meg a léc alá. 1 -1
Az 56. percben pedig már az előny is vendégeknél volt. Péter
Attila beadása után Tóth Henrik 5 méterről a hosszú sarokba
lőtt. 1 -2 A Érett a THSE bajnoki ünneplése, a hátralévő idő-
ben már a RAFC nem tudott változást hozni az eredménybe,
a csapat megtartotta az előnyt. Király Gergő hármat fújt a síp-
jába, és ez a füttyszó a Tintahalak bajnoki címét jelentette!
A szurkolók és a játékosok hatalmas ünneplésbe kezdtek, a
THSE történelmének eddigi legnagyobb sikerét ünnepelték.

BLSZ I. osztály
A Pirosrózsa utcában ünnepelt a THSE-Szabadkikötő!
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Strebek Marcell vezetőedző: - Napra pontosan hat éve nyertük
meg itt a Budapest bajnokság I/b osztályát! Akkor a 43-as sz.
Építők csapatát győztük le 2-1 -re. Most hasonló előjelekkel,
de a RAFC együttesét fektettük két vállra nagy küzdelemben.
Az, hogy Budapest labdarúgásának tetejére helyeztük csapa-
tunkat, hosszú, tudatos, kemény munka eredménye! Évről év-
re kerestük, és építettük be a megfelelő embereket,
játékosokat ebbe a közegünkbe! Bajnoki címet nyerni bárhol
hatalmas teljesítmény, de ezzel az eredménnyel örökre beírtuk
magunkat Budapest labdarúgásának történetébe! Nagyon sok
érzés kavarog ez emberben ilyenkor, nekem talán a legfeleme-
lőbb érzés az, hogy láthattam játékosaim tekintetében azt az
elképesztő örömöt, csillogást, ami a mögöttünk álló kemény
munka eredménye! Ahhoz hogy egy ilyen eredményt elérjél,
iszonyatos sok áldozat, és ráfordított idő szükséges. Jómagam
csak egy alapot adtam azzal, hogy megtálaltam a megfelelő
sportembereket, akik ezt a sikert véghez tudtak vinni. Az ér-
dem a játékosoké, akik képesek voltak mindenben mögém áll-
ni, és együtt tolni a szekeret a csúcs felé. Már ők is tudják,
hogy a sikerekért érdemes megdolgozni!

A THSE-Szabadkikötő BLSZ1 -es bajnokcsapata:Baráth Béla,
Berkes Gábor, Bodnár Péter, Bogdán Patrik, Csuka Máté, Er-
hardt Tamás, Gerhart Ádám, Katona Dániel, Kiss Dávid Kon-
dor László, Kovács Előd, Liska Tibor, Lőrincz Áron, Márics
Péter, Mórocz Milán, Péter Attila, Pokó Ajtony, Schwarcz
Ádám, Simon Péter, Szilágyi Milán, Tóth Gergely, Tóth Hen-
rik, Vincze Szabolcs Szakmai stáb: Strebek Marcell Vezető-
edző, Dr. Strebek Tibor Technikai vezető, Végh László
technikai vezető, Medgyesi Zoltán asszisztens edző

Elköltözött és azonnal bajnok lett a THSE-Szabadkikötő
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A Budapest másodosztályban egészen sokáig, a 26. fordulóig
még négy csapatnak volt esélye a bajnoki címre, a Budafoki
MTE II, a TF SE, a Szent Pál Akadémia nagy versenyben volt
egymással.
Végül a Budafok a 29. fordulóban a Szent Pál Akadémia ellen
kiharcolta a feljutást, majd az utolsó körben otthon a Hideg-
kútat fogadta. Mivel a TF SE és a Szent Pál Akadémia 2-2-re
végzett, így Schróth Lajos csapatának hazai pályán a Hideg-
kút ellen mindössze egy pontra volt szüksége a BLSZ2-es baj-
noki címhez.
Persze a futballban bármi megtörténhet, Schróth Lajost a Bu-
dafok vezetőedzőjét kérdeztük, hogyan készültek az utolsó
csatára, annak tudatában, hogy kezükben volt a sorsuk: "Ezen
a héten is a megszokott munkát végeztük, ugyanúgy készü-
lünk az utolsó meccsre is! -mondta el akkor a mester- A leg-
jobb tudásunkat szeretnénk adni a Hidegkút ellen, a lehető
legnagyobb lelkesedéssel kell játszanunk, figyelmen kívül
hagyva, hogy döntetlen esetén már bajnokok lennénk. Csak a
győzelem szabad, hogy elfogadható legyen számunkra. Már a
bajnokság elején megbeszéltük, hogy nem az ellenfelek ered-
ményeit figyeljük, hanem saját magunkra figyelünk oda, és ha
rendben vagyunk, annak eredménye is kell, hogy legyen! Így
is lett, a feljutás megvan, de a bajnoki címet is meg kell sze-
reznünk! "

Schróth Lajos tudta mi a csapat dolga a Hidegkút mégis a
frászt hozta rá a budafokiakra, amikor a 17. percben Macsinka
bepasszolta a labdát Kosik Gergelynek, aki pedig közelről a
hálóba kotorta. 0-1 Arról, hogy azért ne sokáig bosszankodja-
nak az ünnepre vágyók, Bicskei Levente gondoskodott, aki 25
méterről óriási bomba góllal okozott örömet csapatának és az
értük kilátogatóknak. 1 -1 Négy perc múlva pedig már fölfelé

görbültek a hazai ajkak. Marczinka Tamás közelről átvette a
vezetést a Budafoknak. 2-1
A második játékrész szinte már csak hazai helyzeteket hozott,
és a 64. percben Bakó Krisztián egy bal oldali szabadrúgást
követően fej jel végképp eldöntötte a meccset. 3-1 Bajnok lett
a Budafok II, a játékosok előbb a pályán majd az étteremben
nagy ünneplést csaptak, később pedig az önkormányzat a fő-
téren is megünnepelte a labdarúgókat!

A Budafoki MTE II. BLSZ2-es bajnokcsapatának névsora:
Bakó Krisztián, Balla Zsolt, Balogh Dávid, Benedek Péter,
Berger Attila, Berhidai Zoltán, Bicskei Levente, Csabai Ta-
más, Fekete Máté, Gamal Richárd, Gubacsi Ákos, Harsányi
Balázs Márk, Kecskés Gergő, Kévés Szabolcs, Klimaj Kor-
nél, Kutrovácz Gábor, Marczinka Tamás, Markovics Ádám,
Molnár László, Nácsa Péter, Nagy Norbert, Paholics Máté,
Szabó György, Varga Zsolt, Várkonyi Zoltán, Vincellér Ger-
gő, Zorgit Temujin. Szakmai stáb: Schróth Lajos vezetőedző,
Jankov András Technikai vezető, Markovics Dorina masszőr

BLSZ II. osztály
Nagy versenyben lett bajnok a Budafok!

A BMTE II bajnokként tért vissza BLSZ1 -be

Schróth Lajos a levegőben
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BLSZ III. osztály

Egy éve a kiesés ellen küzdött, 2017-ben viszont megnyerte
a BLSZ3. 1 . csoportját a 22 mérkőzésen keresztül veretlen
CSHC '94 FC! A bajnoki címről Tyukodi Tibor vezetőedző
beszélt nekünk: " Az első teljes szezonomat töltöttem a csa-
patnál. Nagyon örülök, hogy elvállaltam akkor a feladatot,
mert egy remek társaságot ismertem meg bennük. A nagyob-
bik fiam már korábban itt futballozott, így volt rálátásom a
csapatra, most már a kisebbik is itt játszik.
Tavaly tavasszal rossz állapotban volt a CSHC, de sikerült
bennmaradnunk. A nyáron 2-3 játékos érkezett. Nagyjából
tehát a keretünk ugyanaz maradt. Sok mindent ki kellett hoz-
ni belőlük, ami bennük volt, ez a siker egyik kulcsa, de alap-
vetően a játékosok érdeme ez a szép siker.
Nagyon rosszul kezdtük a bajnokságot, de az ősz felénél, azt
kezdtem érezni, hogy úgy összeállt a játékunk, hogy mi már
nem fogunk kikapni. Tényleg így lett, immáron 22 meccse
vagyunk veretlenek!

Majdnem kiesett, aztán bajnok lett a CSHC

Ahogy jöttek az eredmények, úgy akartunk egyre többet elér-
ni. Végül beértük a Szabadkikötőt és a hajrát mi bírtuk jobban!
Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, megérdemelték a baj-
noki címet! "

A lehető leggyorsabban jutott a BLSZ II-be a MUN SE
A bajnokság elején nem gondoltuk volna, hogy mi leszünk a
bajnokok, eredetileg az 5-10. helyre predesztináltuk magunkat.
A játékban a védekezésre, és a kiegyensúlyozottságra építet-
tünk. Ez hozta el a sikert! Még most sem hisszük el, hogy baj-
nokok lettünk. Hihetetlen ez számunkra. Egy álom vált valóra,
nagyon boldogok vagyunk! Nem csapatban, hanem közösség-
ben gondolkodunk, és ez a siker a közösség sikere volt."

Valóra vált a Törökbálinti FC álma
A Törökbálinti FC régi vágya vált
valóra azzal, hogy 2017.05.28-án az
Újpesti Haladás elleni 5-0-s győzel-
mével, egy fordulóval a bajnokság
vége előtt megnyerte a BLSZIII-as
bajnokság 3. csoportját és ezzel fel-
jutott a BLSZ2-be!
A bajnoki cím kapcsán Nagy Józse-
fet a Törökbálinti FC vezetőedzőjét
kérdeztük: - Nagyon büszke vagyok
a játékosaimra. Nagy dolog, amit lét-
rehoztunk. Remekül sikerült ez a fél-
évünk, 2 vereség mellett csak
győztünk. Nem volt könnyű meg-
nyerni a bajnokságot, mert voltak jó
ellenfeleink, a Testvérsiég II és a 33
FC is komoly erőt képviselt. A vég-
hajrát szerencsére mi bírtuk jobban.

mezőny tetejéhez tartozni az első évben.
Ezúton is nagyon köszönjük az egyesület-
nek, támogatóinknak, szurkolóinknak, és
mindenkinek, aki tett azért, hogy elérjük
ezt a szép sikert!

2016-ban a BLSZ4-ben, 2017-ben a BLSZ3-ban lett bajnok a
MUN SE, miután egy fordulóval a második csoport vége
előtt behozhatatlan előnyre tett szert.
A sikerről és az indulásról Talabér Gábor vezetőedző nyilat-
kozott nekünk: "Körülbelül 6 éve ismerkedtük meg Tánczos
Ferenccel még a Szent Pál Akadémiában, és vele kezdtük el
azt ami most itt tart. 3 éve váltunk ki onnan, mert többre
gondoltunk, minthogy második csapat maradjunk. Úgy gon-
doltuk, hogy magasabb szinten is meg tudjuk állni a helyün-
ket. A MUN SE megalakította a labdarúgó szakosztályt, és
megalakult a mi csapatunk itt. Akik velünk akartak jönni a
Szent Pálból azok csatlakoztak, és elindultunk tavaly a BLSZ
IV-ben. A célunk volt a BLSZ II. elérése idővel. 1 6 játékos-
sal kezdtük el anno, most 55 igazolt labdarúgónk van, és
megvan az U19-es csapatunk is, ami kell az osztályváltás-
hoz.

Célunk volt a bajnokság megnyerése, és
beteljesült! Az utolsó bajnokin a 100 lőtt
gól elérése volt a célunk, és ez is sikerült!
A BLSZ2-höz a feltételeket teljesíteni
tudjuk, és ott is szeretnénk majd a közép-

Végig nagyon együtt volt a CSHC

MUN egy nagy család!

Csodás pályán remek csapat
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BLSZ IV. osztály

Kimagaslott a IV. osztály 1 . csoportjának mezőnyéből a Pest-
szentlőrinci SFA együttese. Nem találtak legyőzőre, csak az
FC PIFU 04 büszkélkedhet azzal, hogy elcsípett egy pontot
az aranyérmestől. A PIFU elleni összecsapás 4-4-re végző-
dött, és mindössze 5 percen múlott, hogy nem az SFA lett a
győztes, a 04 a 85. percben egyenlített. A 26 mérkőzésből 25
győzelemmel végződött, és végül 1 5 ponttal előzték meg a 2.
helyezett Lőrinci Kitartás SE gárdáját.

Az SFA jogelődje a 2007-ben megszűnt FC Rákoshegy csa-
pata volt, és a jelenlegi keret tagjainak többsége ott játszott.
Ezzel magyarázható, hogy az idősebb generációhoz tartozók
alkotják az SFA együttesét. Nagy kedvezmény számukra,
hogy használhatják a Pestszentlőrinc nevet, és a XVIII. kerü-
leti önkormányzat támogatásával pályát is elfogadható áron
bérelhetnek.

Az SFA elnöke és alapítója Balogh Zsolt, most amolyan min-
denese elmondta, hogy edzések ritkán vannak, a kiesést pó-
tolja, hogy többen is rendszeresen szerepelnek futsal
valamint strandfoci bajnokságokban. Valójában egy baráti
társaság az SFA, a futball szeretete fogja össze a játékosokat.
A bajnoknak járó aranyérmek átvételekor jelezték, élnek a le-
hetőséggel, és vállalták a III.osztályban való szereplést.

A 2. csoportban végig három csapat küzdött a feljutást jelen-
tő két helyért, az Erős Vár FC, a BME, és a Nimród SE. Az
őszt a BME 34 ponttal zárta, míg a két rivális egyaránt 30-30
pontot gyűjtött össze. Köztük a gólkülönbség határozta meg
a sorrendet, és a Nimród csapatáé volt a kedvezőbb.
Ősszel, a riválisaival döntetlent játszott az Erős Vár FC, ta-
vasszal a BME ellen ismét döntetlen lett az eredmény, a
Nimród együttesét viszont sikerült legyőzni.

A tavaszi idény remekül alakult, a 1 3 mérkőzésből 1 1 végző-
dött győzelemmel, 2 összecsapás eredménye döntetlen volt,
és senkinek sem sikerült nyerni az Erős Vár ellen. Az egyet-
len vereségüket még ősszel szenvedték el az ULC VASLÓ
ellen.
Végül 65 ponttal lett első az Erős Vár, a BME 63 pontot
szerzett, míg a Nimród 61 -et.

A csapatot fiatalok alkotják, akik pár évvel korábban a fővá-
ros két evangélikus gimnáziumának tanulói voltak. Az evan-
gélikus egyházzal továbbra is kapcsolatot ápolnak. A házi
gólkirály a csapatkapitány Regős Mátyás lett 26 találattal,
míg mögötte 14 góllal végzett az FC elnöke a teológus hall-
gató Fabiny Márton.

Bajnoki cím veretlenül

A 4. csoportban csak tartalék csapatok szerepeltek és az in-
dulásnál kilenc együttes került ide. A Goldball 94 FC II. ki-
zárásra került, így megmaradt nyolc gárda négy fordulót
játszott, négyszer találkozott mindenki mindenkivel.

A mezőnyből kiemelkedett az ASR Gázgyár II. ám a rajt
rosszul sikerült, hiszen az első fordulóban vereséget szen-
vedtek az RSC együttesétől. Ezt követően viszont 27 fordu-
lón keresztül nem találtak legyőzőre. A 25 győzelem mellett
kétszer végeztek döntetlenre, csak a Budatétény SE és a
BEAC tartalék együttese büszkélkedhet azzal, hogy pontot
rabolt a Gázgyártól. Végül 16 ponttal előzték meg a 2. he-
lyezett Hegyvidéket. Ilyen sikeres szereplés után vállalták a
III. osztályba indulást.

Nemcsak a pontelőny volt óriási, a gólkülönbség is, 1 63 lőtt
gól mellett az ellenfelek csak 26 alkalommal találtak be a
Gázgyár kapujába. Érdekesség, hogy Kaltenekker Attila
csak tavasszal játszott és 40 gólt szerzett. Ősszel még az el-
ső csapat játékosa volt, a télen került le a tartalékba, ahol
bebizonyította, hogy ő bizony magasabb szintű játékos.

Az őszi idényt a 3. helyen zárta a Bp. Erdért II. csapata a 3.
csoportban a Respect és a Vizafogó FC mögött, a tavaszuk
viszont parádés volt. A 12 mérkőzésből zsinórban 1 1 alka-
lommal győztesként hagyták el a pályát, és csak egyszer
vesztettek. A sors fintora, hogy az egyetlen vereséget a záró
fordulóban szenvedték el az utolsó előtti helyen álló Pestúj-
helyi FC együttesétől. Hiába végeztek az élen, és harcolták
ki a magasabb osztályba jutást, mégsem léphettek feljebb,
mert az Erdért I. csapata a BLSZ III. osztályában szerepel, és
a szabályok szerint egy egyesületnek egy osztályban csak
egy csapata lehet.

„A csapat gerincét a már megszűnt Istenhegy II. játékosai al-
kotják – nyilatkozta Steinmetz György az Erdért szakosz-
tályvezetője, aki a tartalékcsapat edzői teendői is ellátja –
Ahogy a versenykiírás engedi, egy-két játékos pályára lép az
első csapatban, és vannak, akik visszajátszhatnak. A bajnoki
cím elnyeréséhez nagyon sokat tett a kapusunk Csaba Attila,
a házi gólkirály Zsebe Tamás, aki 14 találatot ért el, valamint
Tövisháti Dávid. Ha ismét kiharcolnánk a feljutás lehetősé-
gét, vállalnánk a III. osztályt, de ahhoz az is kell, hogy az el-
ső csapatuk feljusson a II. osztályba.

Tizenegy győzelem zsinórban Tizenhatpontos előny

Az Erős Vár lett a befutó



Hagyomány, hogy a téli időszakban te-
remtornákat szervez a BLSZ a holtsze-
zon tartalmas kitöltésére. Évtizedes
múltra tekint vissza a felnőtt férfi torna,
de később pályára léptek a női csapatok,
és az utánpótlás is több korosztályban.
A műfüves pálya lehetőségét kihasznál-
va 201 1 -ben a Csillaghegyi MTE szer-
vezésében, a BLSZ támogatásával, első
alkalommal került kiírásra a Téli Nagy-
pályás Torna, amely nagy sikert aratott,
és azóta, minden évben megrendezésre
kerül az év első két hónapjában. Össze-
állításunkban visszapillantunk a 2017-es
évre, de az Almanach megjelenésének
időpontja lehetővé teszi, hogy beszá-
moljunk a 2018-as esztendő első hónap-
jában rendezett eseményekre is.

1 3 . BLSZ téli felnőtt teremtorna

Feszültség, izgalom és hajtás az utolsó
pillanatig, ez jellemezte az MLSZ Buda-
pesti Igazgatóság által immáron 13. al-
kalommal megrendezésre került BLSZ
Téli Teremtorna egyenes kieséses sza-
kaszát, a mindent eldöntő napot! A te-
remtorna győztese a Testvériség SE
csapata lett!

Testvériség SE - 43.sz.Építők 9-2

Az első negyeddöntő után gyorsan kide-
rült, hogy a 43.sz Építők csapata soro-
zatban harmadszor már nem fogja
megnyerni a tornát, mert a Testvériség a
remekül játszó Kollár Zsolt vezetésével
gálát rendezett ellene. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy a súlyos 9-2-es ve-
resége az Építőknek, úgy alakult ki,
hogy az utolsó 10 percben már kapus
nélküli játékkal próbált eredményes len-
ni a kék-fehér csapat.

Nimród - Airnergy 2-3

A BLSZ1 -es rangadó után két meglepe-
téscsapat, a Nimród és az Airnergy har-
colt a négybe kerülésért. A meccs
elejétől kezdve az Airnergy dominált, és
megérdemelten jutott háromgólos veze-
tésig kontrára berendezkedő ellenfelével
szemben.
Végül a Nimród becsületére legyen
mondva, hogy 3-0-ról felállt, és Gendur
Gábor, és Könczey Balázs góljával 3-2-
re szépített. Az Airnergy BLSZ4-es
csapatként az elődöntőbe jutott.
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Tornák teremben és szabadtéren

Pestszentimre - Szent Pál Akadémia 6-0

A következő negyeddöntőt a Pestszent-
imre és a Szent Pál Akadémia csapata
játszotta. A nézőtérről is nagy erőkkel
hajtott PSK 6 gólt szerzett úgy, hogy
közben hátul egyet sem kapott. Remekül
védekezett Molnár Zoltán együttese, elől
pedig parádés gólokat szereztek a játé-
kosok. Cséka Krisztofer kezdte a gól-
gyártást, aztán Czene Péter és
Blazinovits Bence találatánál is majd ki-
szakadt a háló, a nagyon elemében lévő
Erdei Péter pedig háromszor is a kapuba
lőtt.

Piramis - Kelen SC 1 -9

A torna egyik legjobban küzdő csapata,
a Piramis lépett pályára ezután a
BLSZ1 -es Kelen SC-vel szemben. A ke-
lenföldi csapat ellen már nem volt ellen-
szere Bodon István együttesének, 9-1 -el
érvényesült a papírforma. A mérkőzésen
Kádár Máté mesterhármasig jutott.

Testvériség SE - Airnergy FC 5-2

A negyeddöntők után az első döntőbe
jutásért vívandó mérkőzés következett.
Hornok Dávid és Tüskés Zoltán találatá-
val gyorsan kétgólos vezetésig jutott a
Testvériség csapat, de ezután jött Gabu-
ra Alexander, aki egy duplával kiegyen-
lített.
A második játékrészben a Tesi akarata
érvényesült. Előbb Illés Károly szerzett
bombagólt, majd a 25. percben Alm Ta-
más megpattanó lövése után ismét kettő
gól volt a palotai előny. Az 5-2-es vég-
eredményt a végig hasznosan futballozó
Elek Dániel állította be!

Pestszentimre - Kelen SC 3-6

A második elődöntőn bár Czene Péter
góljával a PSK szerzett vezetést, a Kelen
ezután egy háromgólos hidegzuhanyt
küldött ellenfelére, Koós Bálint, Módly
Márk, majd ismét Koós volt eredmé-
nyes. A második félidőben Papp Zsolt
találatával aztán újra kinyílt a meccs, de
hat perc múlva Kaczor Patrik ismét ket-
tőre növelte a Kelen előnyét. Ezután
büntetőhöz jutott a Pestszentimre, és
Papp Zsolt közelebb hozta csapatát a to-
vábbjutáshoz. Az Imre döntős álmainak
Módly Márk és Kálnoky Bálint találata
vetett véget.

Airnergy FC - Pestszentimrei SK 6-5

Tíz perc szünet után a Pestszentimre a
bronzért lépett pályára az Airnergy csa-
pata ellen. A találkozón végig fej-fej
mellett mentek a csapatok. Hol az egyik,
hol a másik talált a hálóba. Amikor már
úgy tűnt, hogy marad a kialakult 5-5-s
eredmény, az utolsó percben Blonski Pé-
ter az Airnergy javára döntött, így
bronzérmes lett!

Testvériség SE - Kelen SC 3-3 büntetők
után: 5-3

A finálé ahogy az lenni szokott ismét
rendkívül izgalmasra, és fordulatosra si-
keredett. A rendes játékidő 3-3-as
végeredményt hozott, a döntés a bünte-
tőkre maradt. Zubány Miklós ellenállha-
tatlan volt a párbajban, és végül Kollár
Zsolt, és Tüskés Zoltán találatával 2-0-ra
a Testvériség nyerte az orosz rulettet, és
ezzel az újpalotai csapat lett a végső
győztes!

Izgalmas tornát nyert meg a Testvériség



Öregfiúk teremtornák

2017 február 12-én, vasárnap a Budafoki
MTE sportcsarnokában kerültek meg-
rendezésre a BLSZ teremtorna döntői az
Öregfiúk, az Old Boys és a Veterán kor-
osztályban.

A Veteránok mezőnyében kiemelkedett
az MTK. A döntőben az egykori futsal
válogatott Tóth László vezérletével 6-3-
ra verték az 1 . FC Skorpió csapatát. A
harmadik helyet a Ferencvárost izgalmas
meccsen legyőző Budatétény szerezte
meg. Parádés döntőt láthattunk az Old
Boys korosztályban. A Nagytétény már
3-0-ra vezetett a B.O.SZ. ellen, amely az
első félidőben nem igazán találta a fona-
lat. A második játékrészben viszont talp-
ra állt a Hamar Istvánt, Kovács Bélát és
Huszák Zsoltot is soraiban tudó csapat,
és kiegyenlített. Büntetőkkel dőlt el az
első hely sorsa, a B.O.SZ. hármat, míg a
Nagytétény kettőt értékesített. A bronz-
érmes a Dini ellen 5-4-re nyerő Bp. Erő-
mű lett.

Az Öregfiúk korosztályban nagyobbak
voltak a különbségek, a fináléban az el-
ső osztályú Pénzügyőr 8-3-ra verte a
Trend-Csepel csapatát. A harmadik a
„házigazda” Budafok lett.

Veterán korosztály
Elődöntők:
MTK - Budatétény SE 5-2
FTC 1 . FC Skorpió 2-6
3. helyért: FTC - Budatétény 3-4
Döntő: MTK - 1 . FC Skorpió 6-3

A győztes MTK veterán kerete: Kovács
József, Valuch Ernő, Tóth László,
Merczel Sándor, Kerkápoly Tibor, Ko-
csis Tibor, Handel György, Fekete Zol-
tán, Lukács László, Székely Péter
Wippelhauser István, Harnisch Attila

OldBoys korosztály elődöntők:
Dini SE - B.O.SZ. 1 -7 Nagytétény - Bp.
Erőmű 2-1
3. helyért: Dini SE - Bp. Erőmű 4-5
Döntő: B.O.SZ. - Nagytétény 3-3 bünte-
tőkkel: 3-2

A győztes B.O.SZ. kerete: Riczu Mi-
hály, Kovács Béla, Schulcz Attila, Hor-
váth László, Huszák Zsolt, Török
Csaba, Hamar István, Szunter Csaba,
Polgárdi András. Mucza László, Sch-
warz Gábor, Szöllősi György, Bognár
László
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Öregfiúk korosztály elődöntők:
Budafoki LC - Trend-Csepel 4-5 Pénz-
ügyőr - Halásztelek 3-2
3. helyért Budafok - Halásztelek 9-3
döntő: Trend-Csepel - Pénzügyőr 3-8

A győztes Pénzügyőr kerete: Molnár Jó-
zsef, Szabados Csaba, Gábor László, Dr.
Nagy Zsolt, Diószegi Attila, Riszt Lajos,
Schmid Balázs, Gerle Balázs, Verschitz
Péter, Kénoszt Ferenc, Scodnik Balázs

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság elő-
ször rendezte meg mindhárom korosz-
tályban az Öregfiúk teremtornát, az
esemény utáni pozitív visszajelzések
után egyértelművé vált, hogy a követke-
ző évben is meglesz tartva majd ez a re-
mek esemény.

Az Öregfiúk maximális komolysággal vették a Téli Teremtornát

Pestszentimre - Kelen SC 3-6

A második elődöntőn bár Czene Péter
góljával a PSK szerzett vezetést, a Kelen
ezután egy háromgólos hidegzuhanyt
küldött ellenfelére, Koós Bálint, Módly
Márk, majd ismét Koós volt eredmé-
nyes. A második félidőben Papp Zsolt
találatával aztán újra kinyílt a meccs, de
hat perc múlva Kaczor Patrik ismét ket-
tőre növelte a Kelen előnyét. Ezután
büntetőhöz jutott a Pestszentimre, és
Papp Zsolt közelebb hozta csapatát a to-
vábbjutáshoz. Az Imre döntős álmainak
Módly Márk és Kálnoky Bálint találata
vetett véget.

Airnergy FC - Pestszentimrei SK 6-5

Tíz perc szünet után a Pestszentimre a
bronzért lépett pályára az Airnergy csa-
pata ellen. A találkozón végig fej-fej
mellett mentek a csapatok. Hol az egyik,
hol a másik talált a hálóba. Amikor már
úgy tűnt, hogy marad a kialakult 5-5-s
eredmény, az utolsó percben Blonski Pé-
ter az Airnergy javára döntött, így
bronzérmes lett!

Testvériség SE - Kelen SC 3-3 büntetők
után: 5-3

A finálé ahogy az lenni szokott ismét
rendkívül izgalmasra, és fordulatosra si-
keredett. A rendes játékidő 3-3-as
végeredményt hozott, a döntés a bünte-
tőkre maradt. Zubány Miklós ellenállha-
tatlan volt a párbajban, és végül Kollár
Zsolt, és Tüskés Zoltán találatával 2-0-ra
a Testvériség nyerte az orosz rulettet, és
ezzel az újpalotai csapat lett a végső
győztes!

Az MTK teremben is jól muzsikált
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8. BLSZ női teremtorna

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság szer-
vezésében 8 csapat részvételével 2018.
január 20-én és 21 -én a Budafoki MTE
Sportcsarnokában került megrendezésre
a 9. BLSZ Női Teremtorna. Szombaton
a csoportmérkőzésekre, míg vasárnap az
egyenes kieséses szakaszra és a hely-
osztókra került sor. A tornát sorozatban
harmadszor a Metis nyerte, a tavalyi év-
hez hasonlóan Mészáros Lászlónak az
első csapata bajnok lett, míg a Metis II.
a bronzérmet szerezte meg, a második a
Kelen SC lett.

Metis NFC I. – Metis NFC II (elődöntő)
2-1

A Metis első csapata meglepetésre csak
büntetőkkel került be az elődöntőbe, az
Újpest elleni 1 -1 után Váradi Eszter gól-
ja döntött. A második csapat a negyed-
döntőben a Kerepes ellen aratott szép
győzelmet 2-0—s hátrányból fordítva.
Ezen előzmények után játszott egymás-
sal a két Metis, és a házirangadójuk is
igen élesre sikeredett. Németh Beatrix a
4. percben egy bal oldalon vezetett tá-
madás végén kilőtte a hosszú sarkot
megszerezve a vezetést a második csa-
patnak. Az első csapat a gól után na-
gyobb iramra kapcsolt, és Juhász Andrea
egy kapu előtti kavarodás után kiegyen-
lített. Három perc múlva már az előny is
náluk volt, Bagdi Csilla szerzett fontos
gólt. A hátralévő időben a Metis I. ma-
gabiztosan tartotta az eredményt, és így
a döntőbe jutott.

Kelen SC – Kormányőr SE (elődöntő)
4-2

A Kelen SC a Vasas Kubala Akadémián
keresztűl verekedte be magát az elődön-
tőbe egy maratoni büntető párbaj után,
míg a Kormányőr SE a BVSC-t verte 3-
0-ra ezelőtt a mérkőzés előtt. Kettejük
meccsén Bernhardt Bernadett duplájával
a Kelen SC a 4. percre már két gólos
előnyre tett szert. A tornán remekül ját-
szó Kormányőr azonban nem adta fel,
náluk is volt egy ász, Futó Erzsébet, aki
a 1 1 . és a 1 3. percben szerzett góljaival
egalizálni tudott. Bernhardt Bernadett és
Futó Erzsébet külön párbaját azonban
előbbi nyerte, a Kelen SC remek góllö-
vője a mérkőzés végén ismét duplázni
tudott. A Kelen ezzel a sikerével a
teremtorna elődöntőjébe jutott.

A Metis ismét vitte az aranyat és a bronzérmet is

Metis NFC II – Kormányőr SE (3. he-
lyért) 2-2 büntetők: 4-3

Következett a bronzcsata, amely ismét a
tornára jellemző izgalmakat hozta. A
nagy iramú találkozón Glasz Daniella
egy szép befejezéssel a 4. percben meg-
szerezte a vezetést a Kormányőrnek.
A fordulat azonban ismét nem maradt el,
előbb Román Ivett lőtt ballal szép gólt a
léc alá, majd Hegedűs Nóra a 12.perc-
ben a vezetést is megszerezte a Metis II-
nek. A Kormányőr azonban nem hagyta
ennyiben a dolgot, és 2 perccel a mérkő-
zés vége előtt Futó Erzsébet kiharcolta a
büntetőpárbajt! A 9 métereseknél sokáig
nem tudtak döntésre jutni a csapatok, de
aztán Györgyövics Szilvia védett egy
nagyot, majd belőtte a mindent eldöntő
találatot!

Metis NFC – Kelen SC (Döntő) 2-1

A Metis vasárnapi szokásához híven is-
mét rosszul kezdte a mérkőzést, a Kelen
SC Balovics Réka góljával korán veze-
tést szerzett, méltóan egész hétvégi re-
mek szereplésükhöz.
Mészáros László csapatában azonban is-
mét akadt egy játékos, aki vállára vette a
csapatot, Bagdi Csilla a 12. percben egy
szerencsés góllal kiegyenlített, majd a
19. percben egy szép egyéni alakítás vé-
gén a mindent eldöntő gólt is megsze-
rezte csapatának, így sorozatban
harmadszor lett a Metis a Téli Teremtor-
na győztese.

Végeredmény:

1 . Metis I.
2. Kelen C
3. Metis II.
4. Kormányőr SE
5. Kerepes
6. Vasas Kubala Akadémia
7. Újpest FC
8. BVSC

A torna legjobb játékosának Kalász Kit-
tit (Metis) választották, a legjobb kapus
Balla Bernadett (Kormányőr), a gólki-
rály Bernhardt Bernadett (Kelen) lett 1 4
góllal.

Az ünnepélyes díjátadón a csapatoknak
járó kupákat és érmeket, illetve a külön-
díjakat Borbély Zoltán az MLSZ Buda-
pesti Igazgatóság Társadalmi
Elnökségének alelnöke és Antal Péter a
BLSZ Grassroots koordinátora adta át.



A 2017-es 7. Téli Nagypályás Torna

Hetedszer került megrendezésre a Csil-
laghegyi MTE által, az MLSZ Budapesti
Igazgatóság támogatásával megrendezett
hét héten keresztül zajló Téli Nagypá-
lyás Torna. A csapatokat a 2017-es év-
ben is két osztályba sorolták be
erőviszonyok alapján. Az Elit ligában,
ahol többnyire a magasabb osztályú csa-
patok játszottak a Testvériség SE, míg a
Normál ligában a Zuglói Kinizsi SE di-
adalmaskodott.

Az elit ligában 2017. február 18-án még
3 csapatnak volt esélye megnyerni a
vándorserleget. Végül a Goldball U19,
az Unione FC és a Testvériség is nyerni
tudott, így az utolsó meccsek előtt is
élen álló Tesi lett a VII. Téli Nagypályás
Torna győztese.

„A felkészülésünk szempontjából egy
nagyon jó torna volt, mivel az időjárási
viszontagságok ellenére folyamatosan jó
pályán tudtunk játszani – mondta Törő-
csik András a Testvériség edzője. - Majd
a bajnokság folyamán eldől mire lesz ez
elég. Nem mindig vette minden csapat
elég komolyan a meccseket, így volt egy
pár nagyobb arányú győzelmünk is. A
mindent eldöntő mérkőzést az utolsó
fordulóban mi is második csapatunkkal
játszottuk le, mert másnap Budapest Ku-
pa megjelenésünk volt, viszont így is si-
került megnyernünk a Téli Nagypályás
Tornát! ”
A Testvériség SE másodszor nyerte meg
a Téli Nagypályás Tornát, ezelőtt 2013-
ban sikerült elsőnek lennie.

A második helyet az Unione szerezte
meg, míg a bronzérmes a GoldballU19-
es csapata lett. A legjobb kapusnak Sás-
di Dominiket választották, a gólkirály
Altorjai Richárd lett 1 6 találattal, mind-
ketten a Goldball labdarúgói. A torna
legjobb játékosa Freud Gábor lett az
Unione-ból.

Az ünnepélyes díjátadón a csapatoknak
járó kupákat és érmeket, a legjobb játé-
kosnak, legjobb kapusnak és a gólkirály-
nak a díjakat Lovász Tamás István az
MLSZ Budapesti Igazgatója és Boldi-
zsár Imre a Csillaghegyi MTE elnöke
adta át. A döntő játékvezetőinek járó
emléksípokat Nagy Miklós az MLSZ JB
örökös tagja adta át. Lovász Tamás Ist-
ván budapesti igazgató a díjátadón tar-
tott beszédében kiemelte Boldizsár Imre

Imre. - Vigyáztak egymásra a csapatok,
így kevésbé fordultak elő sérülések,
sportszerűek voltak a mérkőzések. Jó
volt, hogy a játékvezetőkkel sem igazán
foglalkoztak a játékosok. Az egyjáték-
vezetős rendszer sem okozott gondot.
Úgy gondolom, hogy 7 év alatt eljutot-
tak odáig a benevezettek, hogy ez egy
olyan felkészülési torna, amely tényleg
arról szól, hogy kialakuljanak a csapa-
tok játéka a tavaszi szezonra. Örömmel
tölt el, hogy a hetedik évben is 20 neve-
zett volt és, hogy mindenki jól érezte
magát, nagyon pozitívak a visszajelzé-
sek. Nagykorúvá vált a TNT, és a buda-
pesti csapatok számára egy elfogadottá
vált eseménye a felkészülési időszak-
nak. Érdemes lenne elgondolkodni,
hogy esetleg az utánpótláscsapatok szá-
mára is rendezzenek ilyen tornát.”

PestiFoci. hu - BLSZ III-as
baj nokok tornáj a

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság és a
PestiFoci.hu szervezésében 2017. június
10-én, szombaton a Goldball pályán tar-
tották a BLSZ3-as Bajnokok Tornáját,
melyen az 1 . csoport győztese, a CSHC
’94 FC, a második csoport legjobbja, a
MUN SE és a 3. csoportban diadalmas-
kodó Törökbálinti FC mérte össze ere-
jét. A Törökbálinti FC végső sikerével
záruló zenei aláfestéssel gazdagított tor-
na végig remek hangulatú volt, az
MLSZ Budapesti Igazgatóság nagy lét-
számban képviseltette magát, a PestiFo-
ci munkatársai mind ott voltak, és öröm
volt látni, hogy több BLSZ-es csapat
képviselője is tiszteletét tette az esemé-
nyen Csillaghegytől Budatétényig. A
csapatok a torna díjátadóján a bajnoki
aranyérmeket is átvették.
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személyét, aki egy súlyos egészségügyi
megrázkódtatás után és annak ellenére
is folytatta munkáját a budapesti futball-
életben, és ennek a jelentős eseménynek
a megrendezésén ismét nagy erőkkel és
sikeresen dolgozott.

Február 19-én, vasárnap tartották meg a
normál liga helyosztóit. A harmadik he-
lyért egy izgalmas találkozón a Goldball
öregfiúk 4-3-ra győzte le a Kormányőr
második csapatát, így a „hazaiak” lettek
a harmadikok. A két korai Zuglói Kini-
zsi gól ellenére az első helyért zajló
mérkőzés is sokáig nyílt volt, mert az
Erdért talpra tudott állni, és a második
félidőben sokáig 3-2 volt az állás, míg
nem a 75 percben egy értékesített tizen-
egyes mindent eldöntött. A Zuglói Kini-
zsi végül 5-2-re nyerte a finálét! A
döntőben a Kinizsi góljait Szij j Miklós,
Knapp Zoltán (2), Solymosi II. Csaba
(2) szerezte.

A TNT normál ligájának legjobb játéko-
sa is a zuglóiaktól került ki, a torna
szervezői Jenei Krisztiánt választották.
A legjobb kapus Bózsik Márton lett, a
Csillaghegy öregfiúk hálóőre. A gólki-
rály Inotai Attila lett a Goldballból. A
gólkirály Inotai Attila lett a Goldball-
ból. A díjakat Csillaghegyi MTE elnö-
ke, Boldizsár Imre, a pálya üzemeltető
Goldball részéről Imre Horváth Zsu-
zsanna, és az MLSZ Budapesti Igazga-
tóság munkatársa, a PestiFoci
szerkesztője Szőnyi Gábor adta át.

„Ez a VII. torna abban is különbözött a
többitől, hogy az időjárás kevésbé segí-
tett minket, mint az elmúlt években, de
a játékosok a sokszor nagy hideggel is
meg tudtak birkózni - mondta Boldizsár

Az ünnepélyes díjátadón a csapatoknak
járó kupákat és érmeket, illetve a külön-
díjakat Borbély Zoltán az MLSZ Buda-
pesti Igazgatóság Társadalmi
Elnökségének alelnöke és Antal Péter a
BLSZ Grassroots koordinátora adta át.

A Téli Nagypályás Torna tétet ad az edzőmeccseknek



2017. március 19-én, vasárnap került sor
a Budafoki MTE Sportcsarnokban az
MLSZ Budapesti Igazgatóság szervezé-
sében a 2016/17-es BLSZU11 -es és
U13-as futsalbajnokságok négyes döntő-
ire.

Az első meccset az U13-as
korosztályban a KISE és a Hidegkút ját-
szotta, és egy színvonalas találkozón
Hanák Patrik egyszem találatával 1 -0-ra
a kőbányai csapat nyert. Az UTE és a
Dalnoki Akadémia párharca következett.
A Dalnoki már az első félidőben 3-0-s
előnyre tett szert, és végül 4-1 -re diadal-
maskodott. Az erőviszonyok a követke-
ző találkozón kirajzolódtak, mert az
Újpestet a KISE is sok góllal győzte le,
6-1 lett a végeredmény.
A kőbányaiak ezzel már 6 pontosak vol-
tak, jó helyzetből várhatták az utolsó
meccsüket, amelyet megelőzött a Hideg-
kút és a Dalnoki Akadémia csatározása.
A találkozón a Dalnoki csak futott az
eredmény után, és hiába szerzett Ördög
Balázs két gólt is, Szabó Gergely duplá-
jával és Pásztor Szabolcs góljával 3-2-re
a Hidegkút nyert. A KISE következett,
amelynek egy pont elég lett volna már a
végső sikerre, de a Dalnoki Akadémiát
szép játékkal 3-0-ra megverte, és ezzel
százszázalékos teljesítménnyel nyerte
meg a budapesti döntőt. Az utolsó
meccsen hiába játszott remekül az UTE
a Hidegkút ellen, Pongrácz Máté utolsó
előtti percben szerzett góljával 2-1 -re a
Hidegkút csapata győzött, és ezzel
megszerezte a második helyet.

A BLSZ különdíjban részesítette a csa-
patok legjobb játékosait, az U13-as kor-
osztályban Kinics Bálint (KISE), Szabó
Gergely (Hidegkút), Szendrődi Noel
(Dalnoki Akadémia) és Horváth Balázs
(UTE) részesült elismerésben.

A program a 11 évesek megnyitó
ünnepségével folytatódott, majd a
Gerrzo és az Újpesti Torna Egylet
csapata valósággal egymásnak esett. A
remek iramú és színvonalú, semleges
szemlélő által is bizonyára élvezetes
meccsen az Újpest 2-1 -es hátrányból
Farkas Endre és Köves Balázs góljaival
3-2-re fordított.
Az ASI DSE és az Airnergy találkozója
következett, az angyalföldieket, hangos
szülői szurkolótábora 4-0-s sikerbe haj-
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szolta bele, a találkozón Ruzicska Mik-
lós mesterhármasig jutott, mellette Már-
kus Dominik volt még eredményes. Az
ASI ezután a TF SE-Hegyvidék-Gerrzo
csapata ellen folytatta a küzdelmet, re-
mekül, mert az első percben Farkas Ba-
lázs megszerezte a vezetést. Az állás a
félidőig így maradt, majd a Gerrzo re-
mek játékkal Csánk-Takács Kristóf és
Mezőfalvi Ádám góljaival megfordította
a meccset. Az UTE és az Airnergy kö-
vetkezett, az első félidőben Ilyés Bence
nagyobbnál nagyobb gólokat lőtt, majd a
többi lila-fehér játékos is beszállt a gól-
gyártásba, és végül 12-0-ra nyert az Új-
pest.
Ezután az Airnergy-t a Gerrzo is lelépte
egy 12-1 -es győzelemmel. Az utolsó
meccsen dőlt el a bajnoki cím sorsa, az
ekkor már ellenállhatatlanná váló UTE
Ilyés Bence mesterhármasával és Petroff
Zsombor góljával négygólos előnyre tett
szert, amelyre az ASI részéről Farkas
Balázs csak a hajrában tudott válaszolni!
Az UTE lett a budapesti futsal bajnok.

A BLSZ különdíjban részesítette a csa-
patok legjobb játékosait, az U11 -es kor-
osztályban Ilyés Bence (UTE),
Csánk-Takács Kristóf (Gerrzo), Márkus
Dominik (ASI) és Szatmári Bence (Air-
nergy) részesült elismerésben.

Az ünnepélyes díjátadón az érmeket és a
kupákat, valamint a legjobb játékosok-
nak járó különdíjakat Berzi Sándor, az
MLSZ alelnöke, Kiss László 33-szoros
magyar válogatott labdarúgó, Antal Pé-
ter Grassroots koordinátor adta át.

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság 2017.
március 26-án a Budafoki MTE sport-
csarnokban rendezte meg a budapesti
U15-ös futsal bajnokság négyes döntő-
jét.
Az első mérkőzésen a Pénzügyőr a Cső-
Montage ellen egy fordulatos meccsen
Szalmás Zoltán mindent eldöntő talála-
tával 4-3-ra győzött. A következő mér-
kőzésen a Városgazda többek között
Buzás Bálint, és Bálint Olvér remek já-
tékának és góljainak köszönhetően gálá-
zott az ASI DSE ellen, és 7-1 -re nyert. A
Városgazda pályán maradt, és remekül
kezdett, Bálint Olivér és Buzás Bálint is-
mét villant, és a 9. percben már 2-0-volt
nekik a Cső-Montage ellen. A Cső azon-
ban a mérkőzés további részében ellen-
állhatatlan volt, és Módly Dominik
góljával, valamint Juhász Gergely és
Véghelyi Balázs duplájával 5-2-re meg-
nyerte a mérkőzést. A nyitó meccset
megnyerő Pénzügyőr az ASI DSE ellen
folytatta és 9-4-re nyert, Szalmás Zoltán
hatszor talált a kapuba!
Az ASI a következő összecsapáson bra-
vúros eredményt ért el, 5-3-ra megverte
a Cső-Montage-t. Az utolsó mérkőzés
következett, melyen a Pénzügyőrnek az
egygólos vereség is belefért volna a tor-
nagyőzelemhez, a döntőben mégis 3-0-
ra nyertek. A Városgazda vereségével a
harmadik helyre csúszott vissza.
Az MLSZ Budapesti Igazgatóság díjazta
a legjobb játékosokat is a Pénzügyőrből
Szalmás Zoltán, a Cső-Montage-ból Ju-
hász Gergely, a Városgazdából Bálint
Olivér, a Dinamo Star SE-ből Iványi
Áron részesült elismerésben!

Utánpótlás Futsal

Az izgalmakra nem lehetett panasz



Az MLSZ Budapesti Igazgatóság ne-
gyedszer rendezte meg a Budapesti
Egyetemi Futsal bajnokságot, melyre
ezúttal tizenegyen neveztek! A baj-
nokság négyes döntőjére 2017. április
5-én a Gabányi László Sportcsarnok-
ban került sor.

Az ünnepélyes megnyitó után a TF SE
– ELTE-BEAC PPK elődöntőn hatal-
mas iramban estek egymásnak a csa-
patok. A nagy lendületet 5 perc után
Tagyi Norbert orrsérülése törte meg, a
játékos nem is tudta folytatni a játékot.
Az ELTE így kissé nehéz helyzetbe
került. Miután folytatódott a meccs,
Nagy Szilárd vezető gólja nyújtott
gyógyírt Sajben Marcelléknak. 0-1

A 13. percben azonban Faragó Bálint,
a TF házi gólkirálya szabadrúgásból
kiegyenlített. 1 -1 A második játékrész
elején Faragó újabb gólt szerzett, majd
a 30. percben Balazsin András is a ka-
puba talált, 3-1 -re alakítva az ered-
ményt, amely az ELTE minden
igyekezete ellenére már nem változott!
A döntőbe a címvédő TF SE csapata
jutott be!

A második elődöntő enyhébb iramú
volt, mondjuk volt mihez képest las-
suljon a tempó. Az eredmény Fülöp
Viktor (Óbuda) és Barna Zsombor
(BME) révén sokáig 1 -1 volt, de aztán
nagyon elkapta a fonalat a BME!
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Előbb Fodor Bálint duplázott, majd Fül-
ep Szabolcs, Szigeti Balázs, és Oláh Dá-
niel is a kapuba talált, így a 42. percre
már 6-1 volt az állás! A meccs vége felé
Urbán Norbert még szépített, de Szigeti
Alex végül beállította a 7-2-es végered-
ményt.
Ezzel eldőlt, hogy a 2016-os döntő
„visszavágójára” kerülhet majd sor, hi-
szen az előző évben is TF SE – BME
döntőt játszottak, amelyen a TF SE
nyert.
Kis szünet után a bronzmérkőzés követ-
kezett, amely meglehetősen feszült han-
gulatú volt. Az 5. percben Rácz
Rolandot (ELTE), a 44. percben Fülöp
Viktort (Óbuda), az 50. percben pedig
Farkas Tibort (Óbuda) állította ki a já-
tékvezető. Eközben a gólok is potyog-
tak, és a meglehetősen izgalmasra
sikerült gólváltásból, többek között a
kétszer is betaláló Jung Martinnak (EL-
TE) köszönhetően az ELTE-BEAC PPK
jött ki jobban, és 6-4-es sikerével meg-
szerezte a bronzérmet!
Jött a várva várt finálé, amelyen a dön-
tetlen állást a 16. percben Szigeti Balázs
remek találata változtatta meg, vezetést
szerzett a BME. A félidő után újítani tu-
dott a TF, és a csapatkapitány Horváth
Gábor a 28. percben gyorsan kiegyenlí-
tett. Ahogy az előző évben, úgy most is
hosszabbításra került sor, amelyből most
a Budapesti Műszaki Egyetem jött ki jól,
és Barna Zsombor a hosszabbítás első
félidejének utolsó percében megszerezte

a vezetést a műszakisoknak. A Testne-
velési Egyetem hiába játszotta le a to-
vábbiakban szinte végig kapus nélkül a
meccset, nem tudott kiegyenlíteni.
2015 után, így másodszor a Budapesti
Műszaki Egyetem lett a Budapesti Egye-
temi Futsal Bajnokság győztese.

Végeredmény:
1 . BME FC
2. TF SE
3. ELTE-BEAC-PPK
4. Óbudai Egyetem

A győztes BME csapata: Papp Levente,
Szigeti Alex, Fodor Dániel, Oláh Dániel,
Fazekas Bálint, Szigeti Balázs, Kalocsay
Károly, Fülep Szabolcs, Barna Zsombor,
Unger Miklós

Különdíjban részesültek:
A legjobb játékos Barna Zsombor lett, a
legjobb kapus Papp Endre (BME) lett. A
gólkirály Bencze János (Pázmány) és
Faragó Bálint (TFSE) lett 23-23 góllal.

A csapatoknak a díjakat Lovász Tamás
István az MLSZ Budapesti Igazgatója,
Dr. Genzwein Ferenc a Testnevelési
Egyetem kancellárja, Székely Mózes a
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszö-
vetség főtitkára, Mersich Péter az MLSZ
futsal szakág felelőse, a különdíjakat Si-
mon Gábor a BEAC ügyvezetője és An-
tal Péter a BLSZ grasroots koordinátora
adták át!

A BME lett a budapesti egyetemi futsal bajnoka

A BME csapata másodszor lett a legjobb



Előbb Fodor Bálint duplázott, majd Fül-
ep Szabolcs, Szigeti Balázs, és Oláh Dá-
niel is a kapuba talált, így a 42. percre
már 6-1 volt az állás! A meccs vége felé
Urbán Norbert még szépített, de Szigeti
Alex végül beállította a 7-2-es végered-
ményt.
Ezzel eldőlt, hogy a 2016-os döntő
„visszavágójára” kerülhet majd sor, hi-
szen az előző évben is TF SE – BME
döntőt játszottak, amelyen a TF SE
nyert.
Kis szünet után a bronzmérkőzés követ-
kezett, amely meglehetősen feszült han-
gulatú volt. Az 5. percben Rácz
Rolandot (ELTE), a 44. percben Fülöp
Viktort (Óbuda), az 50. percben pedig
Farkas Tibort (Óbuda) állította ki a já-
tékvezető. Eközben a gólok is potyog-
tak, és a meglehetősen izgalmasra
sikerült gólváltásból, többek között a
kétszer is betaláló Jung Martinnak (EL-
TE) köszönhetően az ELTE-BEAC PPK
jött ki jobban, és 6-4-es sikerével meg-
szerezte a bronzérmet!
Jött a várva várt finálé, amelyen a dön-
tetlen állást a 16. percben Szigeti Balázs
remek találata változtatta meg, vezetést
szerzett a BME. A félidő után újítani tu-
dott a TF, és a csapatkapitány Horváth
Gábor a 28. percben gyorsan kiegyenlí-
tett. Ahogy az előző évben, úgy most is
hosszabbításra került sor, amelyből most
a Budapesti Műszaki Egyetem jött ki jól,
és Barna Zsombor a hosszabbítás első
félidejének utolsó percében megszerezte

Öregfiúk bajnokság
Négy év után ismét nyert a Ferencváros
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Az idősebb korosztályhoz tartozó egy-
kori aktív labdarúgók három korcsoport-
ban futballozhatnak tovább. A BLSZ
szervezésében évek óta zajlik a bajnok-
ság az Öregfiúk bajnoksága ahol 34 éves
kortól léphetnek pályára a csapatok játé-
kosai, az Old Boys korosztályban 44 év
az alsó korhatár, míg a Veteránok mező-
nyében azok játszhatnak, akik már betöl-
tötték az 54 évet. Visszafelé lehet
szerepelni, vagyis egy Veterán korcso-
portos nemcsak az Old Boys bajnokság-
ban, hanem az Öregfiúknál is játszhat.
Egy fiatalabb korcsoportos viszont nem
léphet pályára az idősebbeknél.

Az Öregfiúk I. osztályában évek óta tart
a rivalizálás a Ferencváros és az Újpest
között. Kettőjük párharcából három
éven keresztül az újpestiek kerültek ki
győztesként és nyerték el a bajnoki cí-
met. A 2016/2017-es bajnoki évben vi-
szont a Ferencváros lett az első, és így
négy év után ismét a zöld-fehérek állhat-
tak fel a dobogó legmagasabb fokára. -A
Ferencváros veretlenül nyerte a bajnok-
ságot, még az sem okozott gondot a szá-
mukra, hogy jogosulatlan játék miatt
négy pontot le kellett vonni tőlük –
mondta Czakó Tibor az Öregfiúk és Old
Boys bizottság elnöke. – A Fradi és az

Újpest csatájába 2015-ben belépett az
akkor újonc Honvéd, és a kispestiek baj-
nokok lehettek volna, ha nincs pontlevo-
nás. A Honvéd a 2016/2017-es évadban
beékelődött a Ferencváros és az Újpest
közé, és ha nem botlanak a hajrában,
akár aranyérmesek is lehettek volna. A
zsinórban háromszoros bajnok Újpest
együttesének most be kellett érnie a
bronzéremmel. Ebben az osztályban 12
csapat indult, de menetközben a Budaté-
tény csapatát kizártuk.

- Az Öregfiúk II. osztályában két cso-
portban zajlott a bajnokság. Az 1 . cso-
portban az AC Zrínyi parádés hajrával
nyerte meg az aranyérmet, míg a rivális
REAC az utolsó fordulókban kétszer is
csak döntetlenre játszott. A Zrínyi így
42 ponttal lett első megelőzve a 41 pon-
tos REAC gárdáját. A 2. csoportban hét
pont előnnyel magabiztosan lett bajnok
a Goldball 94 FC. Mindkét csoportban
1 1 -1 1 csapat indult, de mindkét csoport-
ban egy-egy együttes kizárásra került.

A III. osztály 1 . csoportja 14 csapattal
indult, és a bajnoki címet veretlenül a
Szigetszentmiklós szerezte meg. A 2.
csoportban szintén veretlen maradt a
bajnok, a 43. sz. Építők.

A Ferencváros megállíthatatlan volt

A 2017/2018-as bajnoki év őszi idényé-
ben rendkívül szoros az élmezőny az I.
osztályban. Az esélytelenebb Kelen csa-
patától ugyan vereséget szenvedett, de
így az élen áll két pont előnnyel a Fe-
rencváros. A zöld-fehéreket a Honvéd
és az MTK követi, míg a korábbi esz-
tendők sikercsapata az Újpest leszakadt.
A II. osztályban összevonásra került az
előző évi két csoport, itt így 18 csapattal
indult a 2017/2018-as idény. Rendkívül
tömör az élmezőny, a listavezető Ha-
lászteleknek és az újonc Szigetszent-
miklósnak egyaránt 26-26 pontja van, a
3. helyen álló Fabulon SC 25 pontos, és
25 pontja van a 4. helyezett Issimo SE
csapatának is.
A III. osztály 1 . csoportjában a százszá-
zalékos Dunaharaszti MTK várhatja az
1 . helyről a tavaszi folytatást, a 2. cso-
portban két veretlen csapat van, a B&K
Mélykút valamint a Grafito, de szorosan
ott van a nyomukban még három együt-
tes.



Old Boys bajnokság
Arany, ezüst, arany a Skorpió mérlege
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Az 1 FC Skorpió együttese 2015-ben
újoncként nyert bajnokságot az Old
Boys I. osztályban. 2016-ban ismét egy
újonc végzett az élen, a B. O. SZ. FC di-
adalmaskodott, a Skorpió csapatának
meg kellett elégednie a második hellyel.
A 2016/2017-es idényben külön ver-
senyt vívott egymással a Skorpió és a
Budafoki LC. Végül egy pont előnnyel a
Skorpió lett a befutó, és két év után is-
mét az övék lett az arany. A címvédő B.
O. SZ. FC csak negyedik lett. Figyelem-
re méltó az újonc MTK szereplése, a
kék-fehérek a dobogó harmadik fokán
végeztek. A II. osztályban az I. osztály-
hoz hasonlóan 12 csapat indult, és az el-
ső helyet a Pénzügyőr szerezte meg az
RTK és az ESMTK előtt. A Pénzügyőr
egy vereséget szenvedett még az őszi
idényben, a III. Ker. TVE büszkélkedhet
azzal, hogy nyert a bajnok ellen. A
Pénzügyőr tavasszal veretlen maradt, és
a bajnoki cím elnyerésében az is döntő
volt, hogy a rivális RTK elleni mindkét
összecsapást megnyerte.

A III. osztály 1 . csoportjában magabiz-
tosan nyerte az aranyat a Duna SK gár-
dája, csak a 3. helyen végző Telekom
csapatának sikerült győznie ellenük. A
2. csoportban a Dunavarsányi TE és a
Dunaharaszti MTK vívott nagy csatát.
Ősszel azonos volt a pontszámuk, ta-
vasszal viszont a Dunavarsány jobban
teljesített riválisánál. A két esélyeshez a
Dini SE igyekezett felzárkózni, végül
bronzérmes lett.

A 2017/2018-as bajnoki év indulásakor
jelentősen átalakult az I. osztály mező-
nye. A Ferencváros visszalépett, míg a
B. O. SZ. FC a II. osztályba kérte beso-
rolását, így felkerült a Pénzügyőr, az
RTK és az ESMTK is. Az előző évben
újoncként 3. helyen végző MTK 2017
őszén folytatta menetelését, pontveszte-
ség nélkül áll az élen, és kedvező pozíci-
óból várhatja a tavaszi folytatást. A
listavezetővel az átigazolt Hamar István-
nal és Erős Károllyal megerősödött a
Nagytétény igyekszik lépést tartani.

2017 a Skorpió éve volt

lépést tartani. A címvédő Skorpió az
őszt a 4. helyen zárta. Az újonc Pénz-
ügyőr és az RTK a középmezőnyben
foglal helyet, az ESMTK viszont egyet-
len pontot sem szerzett eddig.

A két évvel korábban az I. osztályban
aranyérmet nyerő B. O. SZ. FC önként
vállalta a II. osztályt, és 2017 őszén
százszázalékosan teljesített. Ebből a jó
szereplésből kivették részüket a vissza-
lépő Ferencváros sztárjai a kapus Szűcs
Lajos, és a mezőnyjátékos Albert Flóri-
án, Lipcsei Péter vagy Wukovics László.
A 12 csapatos mezőnyben az újonc Du-
navarsány a 4. míg a Dini SE a 6. hely-
ről várhatja a folytatást.

A III. osztály 1 . csoportját a Bp. Erdért
SE vezeti 29 ponttal, de mögötte nagyon
szoros a mezőny. Az M. Telekom 25, a
Pomáz és a MAC 24-24, az MFC Favo-
rit 23 pontos. A 2. csoportban jelentős
az előnye az előző évi ezüstérmesnek, a
Dunaharaszti MTK együttesének.
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Veterán bajnokság
Huszárik László és az MTK is megvédte címét

A legidősebb korosztály csapatai – 54
évüket betöltöttek léphetnek pályára –
mérkőzéseiket félpályán játszák 1 ka-
pussal és 8 mezőnyjátékossal ötször két-
méteres kapukra. Ebben a korosztályban
a 2012/2013-as bajnoki évtől küzdenek
a pontokért.

A 2016/2017-es évadban 12 csapat in-
dult a Veterán I. osztályban. Az első he-
lyen a címvédő MTK végzett 55 ponttal
az 50 pontos Ferencváros és a 49 pontos
MTK 1888 CTC előtt. Az MTK veretle-
nül zárta az őszt, tavasszal viszont há-
rom vereség is becsúszott. A
kék-fehérek számára kellemetlen volt,
hogy a tavaszi nyitányon éppen a „test-
vér csapattól” szenvedtek vereséget, rá-
adásul a volt játékosuk Huszárik László
mesterhármast ért el. A másik nagy rivá-
lis, a Ferencváros ellen viszont ősszel és
tavasszal is nyertek.
A bajnokcsapatban szerepelt többek kö-
zött az egykori élvonalbeli játékos Va-
luch Ernő vagy Handel György, az
ismert humorista Farkasházi Tivadar, és
az országgyűlési képviselő Hiszékeny
Dezső. A Ferencváros legismertebb játé-
kosai Bánki József, Pogány László és
Rab Tibor voltak.

Huszárik László megvédte gólkirályi cí-
mét, 50 találatot szerzett. Érdekesség,
hogy egy évvel korábban még MTK já-
tékosként végzett a góllövő lista élén,
most viszont az MTK 1888 CTC labda-
rúgójaként érdemelte ki a „koronát”.
Bravúrosan teljesített a VASLÓ LC elle-
ni összecsapáson, kilenc alkalommal
vette be az ellenfél kapuját. Azért nem
lett teljesen hűtlen régi klubjához, az
MTK színeiben az Old Boys bajnokság-
ban öt gólt szerzett.

A Veterán II. osztályba 12 csapat neve-
zett, de a végére csak 9 egyesület ma-
radt. A REAC rosszul kezdte a
2016/2017-es bajnoki idényt, az első
fordulóban kikapott a Pestszentimre gár-
dájától, ezt követően viszont senkinek
sem sikerült nyerni ellenük. A REAC 11
pont előnnyel végzett az MLTC előtt,
míg a harmadik helyen az FC Dabas
gárdája végzett.

A 2017/2018-as évadra 12 csapat neve-
zett a Veterán I. osztályba, és az őszi
szezon után nagy meglepetésre az újonc
REAC áll az élen, 1 1 mérkőzésből 1 1
győzelemmel. A címvédő MTK és a Gö-
döllő egyaránt 27-27 pontot gyűjtött

össze míg az elmúlt évi bronzérmes
MTK 1888 CTC a negyedik helyet fog-
lalja el. Abban már nincs semmi rendkí-
vüli, hogy a góllövő listát Huszárik
László vezeti 22 találattal.

A Veterán II. osztályba 14 csapat neve-
zett a 2017/2018-as évadra. A létszám a
Honvéd-Sashegy kizárása miatt 1 3-ra
csökkent. Meglepetésre az előző bajnoki
évben átlagosan teljesítő FC Skorpió
várhatja 30 pontjával az első helyről a
tavaszi folytatást. Mindössze egy ponttal
van lemaradva mögötte az FC Dabas
együttese. A múlt évi ezüstérmes MLTC
egyelőre gyengébben teljesít, lecsúszott
a középmezőnybe. A II. osztály góllövő
listáját a Malév játékosa Nagy Balázs
vezeti 29 találattal. Két mérkőzésen is –
BEAC és Gamma – 5-5 góllal terhelte
meg az ellenfél kapuját.

Az MTK újra bajnok lett a veterán korosztályban (fotó: mtk.hu)



Folytatta a hagyományt a Metis NFC, ismét
egy arany és egy ezüst a női bajnokságban
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A BLSZ női bajnokságába a 2016/2017-
es idényre 1 1 csapat nevezett, de az őszt
már csak 9 együttes fejezte be, mert a
Gamma és az Ainergy visszalépett. Az
előző bajnoki év aranyérmese távozott,
így újból a Metis NFC volt a legesélye-
sebb. A 2015 évi bajnok az elvárásnak
megfelelően teljesített, veretlenül zárta
az őszt, és nyolc pont előnnyel várhatta
a tavaszi folytatást. Tavasszal becsúszott
két vereség, a dobogón végző Újpest FC
és a negyedik helyen végző Kerepesi
SBE nyert a Metis ellen, de ez nem be-
folyásolta az aranyérem sorsát, az NFC
hat pont előnnyel lett bajnok. Az indu-
láskor a Metis vezetése azt tervezte, ha
bajnok lesz a csapat, akkor neveznek az
NB II-be. Ez az elképzelés azonban
anyagiak miatt meghiúsult.

A dobogó második fokán az Újpest FC,
a harmadikon a Kerepesi SBE végzett.
Érdekesség, hogy ennek a két csapatnak
több játékosai is azonos klubban futbal-
lozott az előző bajnoki évben. 2016 nya-
rán az UTE gárdájából kivált
játékosokból alakult az Újpest FC és a
Kerepes. A Kormányőr gárdája, akár-

csak egy esztendővel korábban, most a
negyedik helyen zárt. A Csepel csapatá-
ból alakult Future Stars FC ötödik lett.
A Hidegkúti Angyalok kilógtak a sor-
ból, ősszel egyetlen pontot sem szerez-
tek, tavasszal sikerült valamit javítani,
legyőzték a Vasas Kubala gárdáját. Az
eredmény 3-2 lett, a három pontot érő
találat a hajrában esett Károlyi Ildikó jó-
voltából, akinek ez volt az egyetlen gól-
ja a bajnoki évben.
A gólkirálynő Hajdú Ágnes (Kerepes)
lett 25 találattal. A második helyen,
akárcsak az előző évben, most is Futó
Erzsébet (Kormányőr) végzett 24 talá-
lattal. A harmadik helyezett Révész
Viktória (BVSC-Zugló) 23 alkalommal
talált be az ellenfelek kapujába, és ezzel
a zuglóiak góljainak több mint a felét ő
szerezte.
A 2017/2018-as bajnoki évre 9 csapat
nevezett, és ide kérte besorolását a Szol-
nok Fanatic SE is. A szolnokiak parádé-
san szerepeltek, valamennyi
mérkőzésüket megnyerték. A címvédő
Metis 1 -0-ra elvesztette a Szolnok elleni
rangadót, a Kerepes csapatával döntet-
lent játszott, így a második helyről vár-

hatja a tavaszi folytatást. A dobogó har-
madik fokáért az Újpest FC, a Kor-
mányőr SE, és a Kerepes vív majd nagy
csatát. A 2016/2017-es bajnoki évben a
nagypályás bajnokság mellett háromne-
gyed pályás bajnokság is zajlott a BLSZ
szervezésében. Hét csapat nevezett, de
az Ercsi Kinizsi és a Future Stars kizárá-
sa miatt öt csapat fejezte be a bajnoksá-
got. Az aranyérmet a csoportban újonc
Környe – korábban több bajnoki címet
is szerzett más megyékben – nyerte el, a
címvédő Metis NFC előtt. A Környe
megjelenésével a Fortuna SE is egy
hellyel hátrébb csúszott, ebben a bajnoki
évben bronzérmes lett. Nagyon szoros
volt az élmezőny, a Környe végül annak
köszönhette első helyét, hogy megnyer-
te a Metis elleni rangadókat. A gólki-
rálynő is a Környe együtteséből került
ki a 20 találatot elérő Molnár Zsuzsa
személyében. A 2017/2018-as évadban
nem indult bajnokság háromnegyed pá-
lyán, kevés csapat jelezte részvételét.
Elindult viszont a 14 éves korcsoport
számára a bajnokság hat csapattal. A
négy fővárosi együttes mellett nevezett
a Gödöllő és a Hatvan csapata is.

Mészáros László és a Metis évek óta a csúcson



A 2016/17. évi Budapest bajnokságok végeredménye
I. osztály

III. osztály 3. csoport

IV.osztály 4. csoport

* a Műegyetemi FC évi összeredményéből
1 1 büntetőpont levonva

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

IV. osztály 3. csoport

* a * a Rákosszentmihályi SC II évi összeredményéből
1+3 (négy) büntetőpont levonva
** az Unione FC II és az RTK-Vasló II évi
összeredményéből 1 – 1 (egy) büntetőpont levonva
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* az FC Pifu 04 és a Siketek SC évi összeredményéből 1 -
1 (egy) büntetőpont levonva
** a Pestszentlőrinci SFA évi összeredményéből 4 (négy)
büntetőpont levonva

Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

II. osztály

* a Kelen SC II és a BVSC-Zugló évi összeredményéből
4 – 4 (négy) büntetőpont levonva
** a Rákosszentmihályi SC évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva
***a Közterület SC évi összeredményéből 1+ 2 (három)
büntetőpont levonva
**** a Pestszentimrei SK II évi összeredményéből 9
(kilenc) büntetőpont levonva

* a Mahatma Gandhi évi összeredményéből 1+1 1+3 +4
(tizenkilenc) büntetőpont levonva

* a Rákosligeti AC évi összeredményéből 1+1 (kettő)
büntetőpont levonva
** a Káposztásmegyer évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva

* az ULC Vasló évi összeredményéből 1+3 (négy)
büntetőpont levonva

* a BME Futsal Pro, a Hangos SE a BMC a Kőbányai
Egyetértés FC és az Erzsébet SK évi összeredményéből
1 – 1 (egy) büntetőpont levonva

Régen látott küzdelem volt minden pályán



Női bajnokság

Ifjúsági U16

Serdülő U14 1 . csoport
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Ifjúsági U19

Női 3/4 pályás bajnokság

FUTSAL U15 döntő

FUTSAL U13 döntő

FUTSAL U11 döntő

* a Jobsforward-Újpest FC évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva

Ifjúsági U17

* a Budakalászi MSE és a Ferencvárosi FC évi
összeredményéből 1 -1 (egy) büntetőpont levonva ** a
Kőbányáért összeredményéből 2 (kettő) pont levonva

Serdülő U14 2. csoport

Serdülő U14 3. csoport

* a Pestszentimrei SK és a Grund FC évi
összeredményéből 1 -1 (egy) büntetőpont levonva

Budapesti Egyetemi Futsal

Alapszakasz

Serdülő U-14 3. csoport felsőház

* az Ercsi Kinizsi és a Future Stars FC visszalépett

* a Kőbányáért évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva

* A bajnokságban a Dunakeszi, a Fenomenon, a Pomáz és
a Hidegkút versenyen kívűl szerepelt.

* a Lőrinc United FC, a Vízművek-Mészöly FS, az
Újpesti Haladás, a Testvériség SE és a Jobsforward évi
összeredményéből 1 – 1 (egy) büntetőpont levonva

Budapesti Egyetemi Futsal

Négyesdöntő

Serdülő U15

A Futsal-bajnokságok döntői hozták a várt színvonalat



Öregfiúk I. osztály

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

Az Öregfiúk-bajnokságokban az ellenfelek is barátok

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Old Boys I. osztály

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 . csoport

Veterán I. osztály
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* a Dini SE csapatától 3 büntetőpont levonva
** a Kormányőr SE csapatától 1 büntetőpont levonva
*** a Főv. Közterület SK csapatától 5 büntetőpont
levonva

Veterán II. osztály

*az FTC Zrt és a Gödöllői SK csapatától 1 -1 büntetőpont
levonva

budapest.mlsz.hu

*az FTC ZRT csapatától 4 büntetőpont levonva

*az AC Zrínyi és a REAC csapatától 1 -1 büntetőpont
levonva

*a * ASR Gázgyár, a BRSE és a BEAC csapatától 1 -1
büntetőpont levonva
** Santimona Kréta csapatától 2 büntetőpont levonva

*a Budatétény SE és a Testvériség SE csapatától 1 -1
büntetőpont levonva

Old Boys III. osztály 2. csoport

*a Csepel FC csapatától 1 büntetőpont levonva



A 2017/18. évi bajnokságok őszi végeredményei
I. osztály

II. osztály

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 3. csoport
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Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

A MUN SE szurkolói kiemelkedőek voltak

III. osztály 3. csoport

IV. osztály 4. csoport

Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

IV. osztály 2. csoport

* a Mahatma Gandhi évi összeredményéből 1
büntetőpont levonva



Női

BLSZ U17
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BLSZ Leány U14

BLSZ U19

BLSZ U16

*a Ferencvárosi FC évi összeredményéből 3 (három)
büntetőpont levonva

BLSZ U15 1 .csoport

Serdülő U14 2. csoport

* a Ferencvárosi FC évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva

MLSZ U19 III. osztály Közép A

MLSZ U17 III. osztály Közép A

MLSZ U14 II. osztály Közép B

* az Újbuda FC évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva

BLSZ U15 2.csoport

Serdülő U14 1 . csoport

MLSZ U14 II. osztály Közép B

Serdülő U14 3. csoport

adatbank.mlsz.hu

A lányoknak is a labdán a szemük



Öregfiúk I. osztály

Old Boys II. osztály

Öregfiúk II. osztály

Öregfiúk III. osztály 1 .csoport

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

OldBoys I. osztály

Old Boys III. osztály 1 .csoport

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

www.horfer.hu

* A Duna SK csapatától 1 (egy) büntetőpont levonva
* A Merkapt SE csapatától 1 (egy) büntetőpont levonva

Veterán I. osztály

Budapesti Regionális Felnőtt Futsal

Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

Meglepetésre ősszel csak 5. lett az Újpest



Országos kitekintő az NB I-től az NB III-ig
A BLSZ Almanach elsősorban a Buda-
pest bajnokságban szereplő csapatokkal
foglalkozik, a fővárosnak a Nemzeti
Bajnokságban játszó csapatai is vannak.
Összeállításunkban áttekintjük a buda-
pesti NB-s csapatok elmúlt évi teljesít-
ményét, megnézzük milyen
eredményeket értek el a 2016/2017-es
bajnoki évben és a 2017/2018-as idény
őszi fordulójában.

A 2016/2017-es évadban a z NB I-ben
5, az NB II-ben 1 , az NB III három cso-
portjában 12 budapesti csapat indult. A
2017/2018-as bajnoki évben a fővárosi
csapatok száma az NB I-ben 4, az NB
II-ben 3, és az NB III-ban 9.

NB I

2016/2017:
1 .Budapest Honvéd (65 pont), 3 . Vasas
FC (52), 4. Ferencvárosi TC (52), 7. Új-
pest FC (42), 1 1 . MTK Budapest (37).

A Vasas sokáig esélyes volt a bajnoki
címre, de a hajrában megtorpantak a pi-
ros-kékek. A Honvéd viszont egyre job-
ban teljesített, és a záró fordulóban
megnyerte a Videoton ellen a ki-ki mér-
kőzést, és aranyérmes lett. A Vasas és a
Ferencváros azonos pontszámmal zárt, a
Vasas több győzelmének köszönhette,
hogy felállhatott a dobogó harmadik fo-
kára. Az MTK végig a kiesés elkerülésé-
ért harcolt, nem sikerült az NB I-es
tagság megtartása. A Honvéd, a Vasas
és a Ferencváros is indulhatott a nemzet-
közi kupákban, de sajnos az előző évek-
hez hasonlóan most is korán búcsúztak
csapataink.

2017/2018 az őszi szezon után:

1 .Ferencvárosi TC (41 pont), 4. Buda-
pest Honvéd (28), 5. Újpest FC (26), 9.
Vasas FC (21 ).

Az őszi idényben 19 fordulót rendeztek,
és a Ferencváros végig bajnokesélyeshez
méltóan szerepelt. A címvédő Honvéd
halványabb volt, edzőt is váltottak a kis-
pestiek. Az Újpest előrébb állhatna, ha a
már megnyertnek tekinthető mérkőzése-
ken nem botlik az utolsó pillanatokban.
A Vasas szereplésre csalódás az előző
bajnoki évhez viszonyítva, hiszen a ki-
eső zónában zárták az őszt.

NB II

2016/2017:

4.Soroksár SC (67 pont)

Az őszi szezont az 1 . helyen zárta a so-
roksári gárda, majd a tavaszi idényből
őszre előrehozott mérkőzést a Puskás
Akadémia ellen elvesztette, így helyet
cserélt a két csapat a táblázaton. A So-
roksár tavasszal is megfelelt, és végül
két pont hiányzott ahhoz, hogy a dobo-
gón végezzen.

2017/2018 az őszi szezon után:

1 .MTK Budapest (52 pont), 1 3 . Sorok-
sár SC (27), 1 8. Budafoki MTE (19).

Az NB I-ből kiesett MTK egy pillanatig
sem adott esélyt a riválisoknak, öt pont-
tal vezet a szintén feljutó helyen álló
Kisvárda előtt. Az eddigi teljesítmény
alapján a kék-fehérek csaknem biztosan
visszakerülnek az élvonalba. az NB II-
ben az ősszel végig kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújtottak. A Soroksár
ősszel nem tudta megismételni az előző
bajnoki évben mutatott játékát, volt egy
rossz szakaszuk, amikor hat mérkőzésen
mindössze egy pontot szereztek. A haj-
rában sikerült két nagyon fontos győzel-
met aratni, így ott vannak a
középmezőnyben. A tavaly Magyar
Kupa elődöntőig jutó újonc Budafoki
MTE kieső helyen áll, ha szeretné kihar-
colni a bennmaradást, tavasszal erősöd-
nie kell.

NB III

2016/2017 Keleti-csoport:
4.MTK Budapest II (56 pont), 8. RKSK
(48), 1 0. ESMTK (47), 1 2. BKV Előre
(45), 1 5. REAC (40), 1 8. Újpest FC II
(6).
A BKV az utolsó pillanatban menekült
meg a kieséstől, az egykor élvonalbeli
REAC és az újpesti tartalék gárda bú-
csúzni kényszerült.

2016/2017 Közép-csoport:
1 .Budafoki MTE (87 pont), 9. Pénzügy-
őr SE (46), 1 2. Ferencvárosi TC II (41 ).
A Budafok remek teljesítményt nyújtott,
megérdemelten jutott fel az NB II-be. A
Pénzügyőr és az FTC stabil középcsapat
volt.

2016/2017 Nyugati-csoport:
7.Budapest Honvéd II (46 pont), 8. III.
Ker. TVE (45), 9. Csepel FC (44).

2017/2018 Keleti-csoport az őszi szezon
után:
2.ESMTK (36 pont), 4. MTK Budapest
II (26).

2017/2018 Közép-csoport az őszi sze-
zon után:
9.RKSK (21 pont), 1 2. Budapest Hon-
véd II (1 7).

2017/2018 Nyugati-csoport az őszi sze-
zon után:
8.Csepel FC (24 pont), 1 0. III. Ker.
TVE (22), 1 1 . BKV Előre (20), 1 2.
Pénzügyőr SE (17), 1 6. THSE- Szabad-
kikötő (1 1 ).
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24 év után lett bajnok a Honvéd (fotó: MTI)



A Budapest bajnokság 2017/2018 évi idényének
őszi gyorsmérlege

Interjú Bodoki Józseffel, a Versenybizottság elnökével
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Négy osztályban zajlik a Budapest baj-
nokság a felnőtt csapatok részvételével,
míg az utánpótlás öt korcsoportban mér-
kőzik a bajnoki pontokért. A fiatalok
mezőnye bővült az előző évhez viszo-
nyítva, a BLSZ első alkalommal lehetett
szervezője az MLSZ utánpótlás bajnok-
ság négy korcsoportjának is egy-egy
osztályban. A felnőtt I. és II. osztályban
16-16 csapat szerepel. A III. osztályban
három csoport van valamennyi 14
együttessel, míg a IV. osztály négy cso-
portjába 55 csapat került. A 2016/2017-
es bajnoki év végén történt változások-
ról és a 2017-es ősz történéseiről
beszélgettünk Bodoki Józseffel, a Ver-
senybizottság elnökével.

-A BLSZ I. osztály mezőnye hogyan
változott 2017 nyarán?

-A THSE-Szabadkikötő nyerte a bajnok-
ságot, majd az NB III-ba jutásért kiírt
osztályozón mellé szegődött a szerencse,
mérkőzés nélkül léphettek a magasabb
osztályba. A THSE tehát távozott, vi-
szont kiesett az NB III-ból két budapesti
csapat is, a REAC valamint az Újpest II.
gárdája. Ez azt jelentette, hogy a hivata-
los kieső Műegyetemi FC mellett bú-
csúzni kényszerült a Ferencvárosi FC is.
A II. osztály feljutó helyén végzettek, a
Budafok II. és a TFSE vállalta az I. osz-
tályt.

-Ezek a változások miként érintették a
II. osztályt?

-Itt nem kellett változtatni, mert a maga-
sabb osztályba lépők helyére visszake-
rültek az I. osztály kiesői, és a három
kieső helyét elfoglalta a III. osztály há-
rom csoportjának bajnoka a CsHC 94
FC, a MUN SE, valamint a Törökbálinti
FC.

-Hogy alakult a III. osztály mezőnye?

-Ebben az osztályban folytatta a máso-
dik vonalból kiesett három csapat és az
I. osztályból kizárt Inter CDF. Utóbbi az
1 . csoportba került, a Nagytétényi Ko-
hász és a Csillaghegy a 2. csoportba, a

Rákosszentmihályi SC pedig a 3. cso-
portba. A IV. osztályból a csoportok el-
ső két helyezettje, valamint a legjobb
harmadik szerzett jogot a III. osztályban
való indulásra. A négy bajnok közül a
Pestszentlőrinci SFA, az Erős Vár FC,
és az ASR Gázgyár FC vállalta a III.
osztályt, míg a Bp. Erdért II. nem léphe-
tett feljebb, mivel az első csapatuk a III.
osztály mezőnyében szerepel. A bajno-
kok mellett a III. osztályba kerülhetett
még a Lőrinci Kitartás, a Lánchíd FC, a
BME Kármán FC, a Nimród, a BME
Wanderers, és a Hegyvidék II. együtte-
se. A BME Wanderers neve változott,
BME helyett MAFC lett.

-Hány korosztályban zajlik az utánpót-
lás bajnokság?

-A BLSZ utánpótlás bajnokság mellett
nyártól rendezői vagyunk az MLSZ
utánpótlás bajnokság négy korcsoportjá-
nak is. A BLSZ U19-U18-as korcso-
portjába 18 csapat nevezett, és itt az
alapszakasz után következik a rájátszás.
Az U17-es mezőnyben 1 1 csapat indult,
az U16-ban 12. Az U15-ös korosztályt
kétfelé osztottuk, van egy hétcsapatos
erősebb csoport, és a gyengébb csoport-
ba tízen kerültek. Az U14-es korosztály
háromnegyed pályán játszik három cso-
portban. Az MLSZ csoportban van U19,
U17, U15 és U14-es korosztály.

-Beszélne a Magyar Kupáról és a Buda-
pest Kupáról?

-Az MK-ba 22 csapat budapesti amatőr
csapat nevezett és a Pestszentimrei SK,
a RAFC és a Testvériség SE harcolta ki
a 7. fordulóba jutást, ahol viszont már
nem sikerült a következő fordulóba jut-
ni. Az immár 41 . alkalommal kiírt Buda-
pest Kupába 70 csapat indult.

-Az őszi bajnokin szezon után hogy ala-
kultak az erőviszonyok?

-Az I. osztályban az NB III-ból vissza-
került két gárda, a REAC és az Újpest II.
a legesélyesebb a bajnoki címre, de hiba
lenne leírni az ASR Gázgyár és az Ika-
rus együttesét. Szoros az élmezőny, a
listavezető REAC és a 4. helyen álló
Ikarus között mindössze négy pont van.
A II. osztályban a BVSC az utolsó for-
dulóban nyert az első helyen álló SZAC
ellen, így helyet cseréltek. Két csapat
léphet feljebb, és itt még számolni kell a
Csep-Gól FC és a Pénzügyőr II. együtte-
sével is. A III. osztály 1 . csoportjában
nehéz megjósolni, hogy az MFC Favo-
rit, a Goldball 94 FC vagy a Lőrinci Ki-
tartás közül ki lesz a befutó. A 2.
csoportban a pontveszteség nélküli
MLTC gárdájának tíz pont az előnye, és
nagy előnnyel vezet a 3. csoportban a
TF II is.

Nagy volt a verseny minden bajnokságban



Játékvezetőkeret 2016/2017
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BLSZ játékvezetők

Antal Szabolcs
Bakos Máté
Balog Attila
Bánhegyi Zsolt István
Bányay Csongor
Baranyai Ticián
Baranyi Gábor
Bardi Klaudia Barbara
Bartkó József
Bartos Zoltán
Bartus Olivér
Benedek Csaba
Berki Zoltán
Bodó Zsombor
Börzsönyi Imola
Busai Attila
Búz Roland
Csányi Zoltán
Császár Norbert
Csemer Judit
Csepregi Balázs
Csepregi Tamás
Csercser Dávid
Csete Csongor
Csíky Lajos
Dienes András
Dimkó Richárd
Domján Anna
Dorogi Gergő
dr. Arold Péter
Elek Patrik János
Fehér László Viktor
Fenyvesi Péter Bence
Forgó Norbert
Gajzágó Imre id.
Gajzágó Imre ifj .
Gál Gergő
Garzó Gyula
Gerstmayer Péter
Görgényi Botond
Grimm György
Gutyán Krisztián Ádám
Guttyán Renáta
Gyarmati Kristóf
György Ábel Álmos
György Ágnes
Hajnal Péter
Hetesi Cintia
Homoki Zoltán
Horváth Balázs
Horváth Gergely
Horváth Márton
Horváth-Laklia Ágnes
Huszár Ákos
Huszti András Norbert

Tóth Béla
Tóth Csaba
Tóth II. Tamás
Válóczi György
Varga Lilla
Várhegyi Károly
Weigl Zsolt
Zsilkó Gábor

BLSZ II Játékvezetők

Agócs Róbert
Boros Róbert
Bódy Benjámin
Csékei Andor
Csorba Sándor
Dobó Gábor
Erdélyi Dániel
Fekete László
Filep Zsolt
Grünvald Gábor
Gyana Gergely
Hegyesi Dávid
Ivacs Vince
Krix Dávid
Lovász László
Nagy Arnold János
Nyekita Benjamin
Szuhodovszki Dávid
Temleitner Krisztián
Tóth István Márk
Török Zsolt
Vámos Tamás
Vida Gábor
Vörös Zoltán

BLSZ I Asszisztensi keret

Bartkó Dániel
Bencze András
Czár Krisztián
Czeglédi Barna

Decsi Dániel
Gendúr Ákos
Kénoszt Zsolt
Kispál Márk
Milavecz Péter
Madari Adrián dr.
Móré Balázs
Nyekita Brúnó
Olaj Mátyás Pál
Pásztory Krisztián
Reszler Csaba
Szalai Krisztián
Tóth Attila
Tóth I. Tamás
Urgyán Antal
Dósa-Rácz Kitti
Puskás Gabriella

BLSZ I Játékvezetők

Apkó Tamás
Bartis László
Bodzay Áron
Czene-Joó Ádám
Döme Gábor
Fodor Bence
Gál Péter
Gelb Tamás
Horváth János
Király Gergő
Király Szilveszter
Kiss Gergő
Kovács Máté
Landeszmann László
Molnár Imre
Práth Dávid
Rábel Alfréd
Szij jártó Zsolt
Zám László
Zimonyi Péter

A mérkőzés a játékvezetőknek is fontos

Ilinszky Gábor
Ilyés Gergő Hunor
Ilyés Máté Krisztián
Jakab László
Jámbor László György
Jenei Krisztián
Kajcsos Balázs
Kalcakosz Tamás Márton
Kalocsai József
Katz Róbert
Kénoszt Éva
Kerék Ádám
Kis Attila
Kis Patrik
Kiss György Dávid
Kiss II. Gábor
Knon Máté
Koczák Roland Zorán
Kurtej János
Lantos Tamás
Mezei Ádám
Miknyik Balázs
Molnár Alex
Molnár Balázs
Müller Ákos Benjámin
Nagy Gábor
Nagy József
Nagy Richárd
Nagy Zoltán
Néma Péter
Németh Annamária
Németh Zsombor
Nyári Krisztián
Oláh Ádám
Orosz Krisztina
Ősz Máté
Pető Nimród
Polgár Bence
Rajszki Tivadar
Rátkai Ákos
Rimóczi Gergő
Sándor Miklós
Schlichter Ádám
Sebestyén Ádám
Selmeczi Bánk
Sörös Attila
Spengler József
Sudicky Bálint
Szabó Levente
Szabolcsi Gergő
Székely András
Szekere Mátyás
Szekeres Mátyás
Szingajevszkij Julian
Szuhanyik Péter Lajos
Szuhodovszki István
Tengerdi Bence
Tiringer Máté



Továbbra is kevés a játékvezető
Interjú Juhos Attila BLSZ JB elnökkel
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Az egykori élvonalbeli játékvezető Ju-
hos Attila – 175 NB I-es mérkőzést ve-
zetett, és az 1997-es Bajnokok Ligája
döntőjének tartalék játékvezetője lehe-
tett – 2014 nyara óta elnöke a BLSZ JB-
nek. Az interjúban a JB elnökével arra
kerestünk választ, hogy a 2017-es esz-
tendőben mi jellemezte a BLSZ-ben
foglalkoztatott játékvezetők teljesítmé-
nyét. Mi az, amivel elégedett volt a JB
vezetése, és mi az, amin változtatni kell,
hogy a játékvezetés maradéktalanul
megfeleljen a kívánalmaknak.

-Változatlanul kevés a játékvezető, és
így nagy teher zúdul a keret tagjainak
többségére. Az jó hogy emelkedett a
csapatok száma és ennyi együttes szere-
pel a főváros amatőr bajnoki osztályai-
ban, de a csapatok számának
növekedésével nem emelkedett arányo-
san a játékvezetői létszám. A csapatok
magas száma miatt szinte minden nap
vannak mérkőzések, és ez sokat kivesz
a játékvezetőkből. Nyilván, ha megfele-
lő lenne a létszám, akkor nem okozna
gondot a sok mérkőzés. A leterheltség
ellenére elmondhatom, hogy a játékve-
zetőink továbbra sem voltak főszerep-
lők, döntéseikkel nem szóltak bele a
végeredmények alakulásába. Zökkenő-
mentes volt az átállás az elektronikus
jegyzőkönyvek alkalmazására. Sajnos
akadtak néhányan, akik képtelenek vol-
tak megfelelően adminisztrálni, így tő-
lük elköszöntünk. Ezt a lépést meg
kellett tennünk annak ellenére, hogy ke-
vesen vagyunk.

-Játékvezető tanfolyammal nem lehet
növelni a létszámot?

-A hagyománynak megfelelően minden
évben szervezünk tanfolyamot, de egyre
kevesebb a jelentkező. Régebben nem
egyszer elérte a 100 főt is a tanfolyam
létszáma, 2017 végén viszont csak 44 fő
gondolta, hogy beiratkozik. Ez nagyon
kevés. Nem vonzó a játékvezetői pálya.
Nem szerencsés, hogy hat éve nem volt
díjemelés. Tudom, ez nem old meg
mindent, ám ez is egy szempont. Igyek-
szünk tartani a régieket, és ha ez sikerül,
akkor a frissen vizsgázókkal bővülhet a
keret. Az is igaz viszont, hogy amíg
ezek a fiatalok megfelelő rutinra tesz-

nek szert, az nem történik az egyik nap-
ról a másikra. Ha már a gondokról be-
szélek, el kell mondanom azt is, hogy a
közelmúltban öten jelentették be vissza-
vonulásukat munkahelyi elfoglaltság
vagy tanulmányok miatt.

-A BLSZ-ből az elmúlt évtizedekben
nem egy játékvezető jutott el az orszá-
gos keretbe, és többen nemzetközileg is
elismertek lettek. A 2017-es évben volt,
aki magasabb osztályba léphetett?

-Nem szakadt meg hagyomány, egy fő
az NB III-as keretbe került, egy fő en-
nek az osztálynak az asszisztensi kereté-
be, még két hölgy a női NB II-es
keretben bizonyíthat.

-Hogyan alakultak a BLSZ keretei?

-Az I. osztály keretébe 18-an tartoznak,
vannak, akik a II. osztályú keret tagjai,
és ebben a két osztályban van asszisz-
tensi keret is. A többiek a III. és IV.
osztályban, valamint az utánpótlás baj-
nokságban működnek. Változás történt
az előmenetelben. Alaposan figyeljük
továbbra is a III. illetve a IV. osztályban
bíráskodó fiatalokat, és tehetségesek
feljebb léphetnek. A változás az, hogy
ebben a két alacsonyabb osztályban lé-
vő idősebbek előtt is nyitva az út. Ha
úgy ítéljük meg, hogy hosszabb távon
képes egy szint tartására, akkor bizal-
mat szavazunk a kiszemeltnek.

-Említette a szinten tartást, de ez vala-
mennyi osztályban közreműködőkre is
érvényes. Ennek mi a módja?

-Továbbképzéseket tartunk, és az elő-
adások után tesztet kell kitölteni, és fizi-
kai felmérésre is sor kerül. Csak azok
folytathatják, aki megfelelnek az előírt
szinteknek, és szerencsére a többség eb-
be a csoportba tartozik. Változatlanul
edzőtáborban is lehetőség van a felké-
szüléshez. Korábban több helyszín is
volt, ám most úgy tűnik, Tata erre a leg-
megfelelőbb. A tatai edzőtáborban min-
den adott, és a költségek is kedvezőek.
Ide profi játékvezetőket is meghívunk
előadónak. Elemezzük az UEFA sza-
bálymagyarázó videóit, és újdonság,
hogy a BLSZ bajnoki mérkőzései ké-
szült felvételeket is értékelhetjük.

-A legsikeresebb játékvezetők díjazását
2015-ben vezették be. Folytatódott a ha-
gyomány?

-A három évvel ezelőtt elhunyt Kürti
Imre évtizedeken keresztül meghatározó
személyisége volt a BLSZ JB-nek. A ró-
la elnevezett díjat a 2017-es esztendő-
ben nyújtott teljesítménye alapján
Zimonyi Péter érdemelte ki. A legjobb
asszisztensnek járó díjat Urgyán Antal
kapta. Ezt a díjat a fiatalon elhunyt egy-
kori sikeres asszisztensről Kiss Tamás-
ról neveztük el. A díjakat a Nagy Zoltán
emléktornán adtuk át.

Juhos Attila három és fél éve a BLSZ JB elnöke



5. hely az Országos Sípmester Fesztiválon
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2018. január 6-7-én Pécsen rendezték
meg a 13. Sípmester Fesztivált, amelyen
az ország amatőr labdarúgó-játékvezetői
lbdarúgásban mérték össze ismét erejü-
ket. Pécsen belül két helyszínen, a Lau-
ber Dezső Sportcsarnokban és a Gandhi
Gimnázium tornacsarnokában zajlottak
a mérkőzések.
A torna évről évre nagy presztízst jelent
a résztvevő játékvezetőknek, és ezért a
kilátogatók izgalmas, hajtós mérkőzé-
seknek lehettek szemtanúi ezúttal is. A
szervezők kitettek magukért, kitűnő kö-
rülményeket "varázsoltak" a résztve-
vőknek a két nap folyamán. Budapest
válogatottja egy helyet javítva az előző
évhez képest az előkelő 5. helyen
végzett.

A budapesti csapat tagjai:
Farkas Tibor, Milavecz Péter, Urgyán
Antal, Práth Dávid, Berényi Tamás,
Nyerges Zsolt, Káprály Mihály,
Szij jártó Zsolt, Kovács Imre ifj . , Gráf
András, Kovács Gábor, Gyana Gergely
vezetőedző: Stamler Péter segédedző:
Vad II István és Szőts Gergely tecnikai
vezető: Dobó Balázs

Budapest az A csoportban szerepelt:

Vas - Budapest 2-2
Szabolcs-Szatmár-Bereg - Pest 3-2
Vas - Komárom-Esztergom 3-0
Budapest - Pest 2-3
Szabolcs-Szatmár-Bereg - Komárom-
Esztergom 2-1
Vas - Pest 4-3
Budapest - Szabolcs-Szatmár-Bereg 3-2
Pest - Komárom 7-2
Vas - Szabolcs-Szatmár-Bereg 6-0
Budapest - Komárom Esztergom 2-0

1 . Vas megye 10 pont
2. Budapest 7 pont
3. Szabolcs megye 6 pont
4. Pest megye 3 pont
5. Komárom-Esztergom megye 0 pont

Budapest jó teljesítményt nyújtva jutott
tovább a 2. helyen.

negyeddöntő:
Bács-Kiskun – Budapest 4-2

5. helyért:
Hajdú-Bihar – Budapest 2-2 (3-5)

Végeredmény:

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

A budapesti játékvezetők válogatottja
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Elnökök

1926 – 1939 Dr. Zsarnóczay János

1939 – 1942 Barcsay János

1942 – 1945 Kulcsár Sándor

1945 – 1949 Nádas Ödön

1950 – 1972 Kiss Hugó

1972 – 1985 Dr. Tímár György

1986 – 1989 Kakó Gyula

1990 – 1998 Martos Győző

1998 – 2002 Dr. Lévay Tibor

2002 – 2005 Fa Sándor

2006 Kovács Attila

2007 – 2010 Török Károly

201 1 – 2016 Dr. Török Gábor

2016 – Gundel Takács Gábor

Főtitkárok

1926 – 1929 Lénárt Ernő

1929 Kovács Leó

1930 – 1931 Nádas Ödön

1931 – 1938 Lénárt Ernő

1939 Barcsay János

1939 – 1942 Dr. Kovács Endre

1942 Nagy Zoltán

1943 – 1945 Bottka György

1945 – 1949 Gárdonyi Henrik

1950 – 1959 Földesi Péter

1959 – 1982 Góliás Róbert

1983 – 1989 Somogyi Mihály

1990 – 1998 Vad István

1998 – 2002 Nem volt főtitkár.*

2002 – 2006 Vida Gábor

2006 – 2007 Maros Réka

2007 - 2010 Lovász Tamás István

*Fa Sándor ügyvezető elnökként látta el a feladatot.

201 1 -től az önálló területi szövetségeket az igazgatóságok

váltották fel. Az MLSZ Budapesti Igazgatóság első igazgatója

Lovász Tamás István lett.

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

A Lovász Tamás István budapesti igazgató és Gundel Takács Gábor társadalmi elnök a Budapest Kupa díjátadóján



Megyék közötti tornán járt a Budapest válogatott
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2017 december 2-án és 3-án Székesfe-
hérváron szerepelt a Budapest Váloga-
tott a Megyei Válogatottak Országos
Nagypályás Tornáján. A budapesti csa-
pat a 4. csoportba került, ahol Somogy
megye, Tolna megye, Fejér megye és
Baranya megye volt az ellenfele.

Az első mérkőzést Somogy megye leg-
jobb amatőr labdarúgóiból álló csapatá-
val játszottuk. Az első 10 percben
először Budapest veszélyeztetett két-
szer. Előbb Scheiber Bence éles beadá-
sát tudták nehezen menteni, majd
Balogh Péter beívelése után Oláh Zoltán
lőtt mellé. A mérkőzés harmadik hely-
zete a somogyiaké volt, akik viszont
Horváth Milán fejesével meg is szerez-
ték a vezetést. A torna mérkőzéseinek
rövidített játékideje miatt (2x30) ennek
az első, sajnos kapott gólnak nagy jelen-
tősége volt, annak pedig még nagyobb,
amelyet a 20. percben kaptunk, Mester
Gellért lőtt jó helyzetből 14 méterről ka-
pufás gólt a jobb sarokba. A második
félidőben nyíltabb futballra váltott Bu-
dapest, és a lehetőség meg is volt a szé-
pítésre, rögtön az elején Kayali Viktor
fejese ment kevéssel fölé. Három perc
múlva egy somogy megyei kontra táma-
dás végén csak a szerencse mentette
meg kapunkat a góltól.
A 40. percben a szünetben beállt Elek
Dániel(Budapest) szép lövése ment mel-
lé, majd egy Kayali-helyzet maradt ki.

A kihagyott helyzetek persze meg-
bosszulták magukat, és Somogy megye
Horváth Milán második góljával az 50.
percben végképp eldöntötte a meccset.
A megérdemelt szépítés a végén nem
maradt el, az 59. percben Kayali Viktor
beadása után Prainer Róbert fejelt a há-
lóba, kialakítva a 3-1 -es végeredményt.

A mérkőzés végén azonnal buszra szállt
a Budapest válogatott, és a székesfehér-
vári Főnix Parkból az onnan 10 percre
lévő Ikarusz pályára utazott, ahol már
várta az a Tolna megye, amely első
meccsét 2-0-ra megnyerte Baranya el-
len.
Még el se kezdődött a meccs, már is egy
kellemetlen esemény következett be,
Balogh Péter csapatkapitány rosszullét
miatt nem tudta folytatni a játékot ( ő
haza is utazott). Ekkor csatlakozott vi-
szont a kerethez Pósa Dániel, aki az első
találkozón nem tudott részt venni.
A rossz előjelek és közelmúlt ellenére a
fővárosi csapat remekül kezdte a
meccset, és sokkal látványosabb futbal-
lal rukkolt elő. Többen is elemükben
voltak, de a helyzetek kimaradtak,
Prainer Róbert fejesénél óriási bravúrt
mutatott be a tolnai kapus, de volt lehe-
tősége Pósa Dánielnek és Csabai Ta-
másnak is a gólszerzésre. Budapest
irányította a játékot, azonban egy kont-
rából Tolna megye a 21 . percben Sza-
bolcska Tamás révén megszerezte a ve-

A Budapest válogatott egységes csapatként játszott

Az első napi szerencsétlen két meccsből
0 pontos nap után a Budapest Válogatott
összeszedte magát és bár Fortuna Vasár-
nap sem fogadta túlságosan kegyeibe,
mégis 4 pontot gyűjtött.
Csapatunk szombati második meccse
már előrevetítette, hogy ha folytatódik
az a játék, amit azon nyújtottak , akkor
boldogabb percek fognak következni.
Így is lett, nem maradtak el a gólok! Az
első meccset a házigazda Fejér megyé-
vel játszottuk, amely 2 döntetlent ját-
szott az első napon.
A Budapest Válogatott remekül kezdte a
mérkőzést, és az 5. percben Scheiber
Bence pazar előkészítése után Csabai
Tamás okosan 14 méterről kilőtte a jobb
sarkot. 1 -0
Jól játszott a csapat és a 14. percben egy
lesgólt is szerzett, Prainer Róbert labdá-
jánál az asszisztens beintett az örömünk-
nek.
A túloldalon Zubány Miklós tornázott
egyet a korábbi Budapest Válogatott
Bognár Imre szabadrúgása után. A 17.
percben ismét növelhettük volna elő-
nyünket, Nagy Gergő forintos labdája
után Prainer passzolt középre laposan,
Pósa Dániel érkezett középen, de zicce-
rét bravúrral védte Fejér megye kapusa.
A második játékrész elején egy lecsorgó
labdából kiegyenlített a hazai csapat,
Radics Ádám talált be. 1 -1
Azonban ez a gól nem fogta meg Buda-
pestet, Oláh Zoltán lefülelt egy rossz



passzt és pár perc múlva visszavette a
vezetést. 2-1
Remekül játszó csapatunkkal sokáig
nem tudott mit kezdeni Fejér megye, és
úgy tűnt, hogy meglesz a meccs, de itt
még nagyon nem volt vége. Elképesztő
jelenetek következtek.
A 46. percben a labda a budapesti tizen-
hatoson belülre került egy véleményes
eset után, a kispad szabálytalanságot
reklamált, a játék folytatódott, és a hazai
labdarúgó a budapesti kapura ívelt,
ahonnan Lóska Csaba kézzel kiütötte a
labdát. Többen úgy látták, hogy belülről
ütötte ki, de ezt mindenki ízlése szerint
döntötte el magában, a mi játékosaink
egy része is elindult a középkezdéshez.
Aki leginkább nem tudott dönteni az a
játékvezető volt, először kiment a jobb-
oldali asszisztenshez, akihez közelebb
zajlottak az események, és labda feldo-
bást akart ezután ítélni valamiért, majd
magához hívta a távolabbi asszisztens, a
vele való konzultáció után pedig gólt
ítélt. 2-2

A bonyodalmak után folytatódott a já-
ték, és 5 perc múlva tizenegyest kapott
Fejér megye, amit azonban Zubány Mik-
lós bravúros vetődéssel kivédett, így ma-
radt a 2-2-es végeredmény!
A döntetlen a meccs egészét nézve igaz-
ságos volt, de egy kicsit több szerencsé-
vel sima budapesti 3 pont is lehetett
volna.
Játékosaink nem voltak túl boldogok a
mérkőzés után, motiváltak viszont igen,
ez pedig Baranyának nem ígért sok jót.
Utolsó mérkőzésén győzni akart a Buda-
pest Válogatott, és győzött is! Az előző
mérkőzéssel ellentétben egy csúnyább
játékra rendezkedett be a csapat, vissza-
állt, és várta az ellenfél hibáit. Ezek kö-
zül a 19. percben Pósa Dániel ki is
használta az egyiket. Egy baranyai vé-
delmi megingás után laza mozdulattal
passzolta el a kapus mellett a labdát. 1 -0
Az volt a pályán, amit mi szerettünk vol-
na, köszönhetően remek védelmünknek
nem tudott velünk könnyen dűlőre jutni
Baranya megye (nehezen se). Bár fárad-
tak a játékosaink, és azért hibák termé-
szetesen becsúsztak. Ha már
fáradtságról beszélünk azt meg kell em-
líteni, hogy ha James Cameron megte-
kintette volna a mérkőzéseket, akkor
Lóska Csabát azonnal elhívta volna a
Terminátor 7 főszereplőjének, rajta az-
tán nem látszódott, hogy két nap alatt
már 210 perc van a lábában, és még 30
előtte áll.
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Az első félidő legvégén egy tökéletes lö-
véssel meglepetésre kiegyenlített Bara-
nya megye. 1 -1
Az újabb szerencsétlenségen ismét túl
lendült a csapat, és az ezen a találkozón
fantasztikus teljesítményt nyújtó Elek
Dániel elrobogott a balszélen, majd be-
passzolt Pósa Dánielhez, aki megszerez-
te második gólját is! 2-1
A hátralévő időben tovább hajtott a Bu-
dapest válogatott, annak ellenére, hogy a
sérülések miatt szűkössé vált keretünk
már nehezen bírta a gyötrelmeket. Így is
további gólok megszerzésére volt esé-
lye, azonban ezek a helyzetek kimarad-
tak. 4-1 -es végeredmény esetén
Budapest lett volna a 3. helyezett a tor-
nán, ez a szép siker viszont a negyedik
helyre hozta fel a csapatot.

A mérkőzés után a csapatok az MLSZ
Fejér megyei igazgatójától, Schneider
Bélától vették át a díjakat és az ajándé-
kokat.

Eredmények:

Budapest - Somogy 1 :3
Baranya - Tolna 0:2
Somogy - Fejér 1 :1
Tolna - Budapest 1 :0
Fejér - Baranya 1 :1

Tolna - Somogy 1 :0
Budapest - Fejér 2:2
Somogy - Baranya 1 :1
Fejér - Tolna 2:2
Baranya - Budapest 1 :2

A Megyei Amatőr Válogatott torna
negyedik csoportjának végeredménye:

1 . Tolna megye 10 pont
2. Somogy megye 5 pont
3. Fejér megye 4 pont
4. Budapest 4 pont
5. Baranya megye 2 pont

A kiegyenlített mezőnyben alakulhatott
volna jobban is a csapat sorsa, de
összességében minden játékost, aki kép-
viselte a fővárosi amatőr labdarúgást
nagy dicséretet illet, és megérdemli
ugyanezt a szakmai stáb is.

A torna végére bizonyított a Budapest válogatott

A Budapest válogatott kerete a tornán:

Kapusok: Zubány Miklós (Testvériség) ,
Benedek Péter (Budafok)
Mezőnyjátékosok: Van Den Aker Alex
(Kelen SC),, Prainer Róbert (Kelen SC),
Csabai Tamás (Kelen SC), Oláh Zoltán
(BVSC) Elek Dániel (Testvériség),
László Bence (Testvériség), Pósa Dániel
(Testvériség), Lóska Csaba (Gázgyár),
Lajos László (Gázgyár), Scheiber Bence
(Gázgyár), Balogh Péter (Gázgyár),
Kayali Viktor (Unione), Erdei Péter
(Pestszentimre), Nagy Gergő (Pestszent-
imre)
Szakmai Stáb: Kiss László vezetőedző,
Bajzik József asszisztens edző, Horváth
László asszisztens edző, Kerényi Máté
gyúró, Szőnyi Gábor és Bodnár Dániel
technikai vezetők.



Csodás hangulatú volt
a 41 . Budapest Kupa döntő
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Az MLSZ Budapesti Igazgatóság ismét re-

mek körítést adott a Budapest Kupa döntő-

jének. A 2017. május 1 -i fináléba a

férfiaknál a BLSZ I-es ASR Gázgyár és a

BLSZ II-es TF SE jutott be. A főmérkő-

zést a második alkalommal megrendezésre

kerülő női Budapest Kupa döntője előzte

meg, amelyet a Metis NFC és az Újpest FC

csapata játszotta. A mérkőzések szüneté-

ben chearleaderek szórakoztatták a közön-

séget, míg a 41 . Budapest Kupa döntője

előtt Zsákovics László szlovákiai magyar

származású énekes előadta a népszerű Nél-

küled című dalt, melyet a több mint 500 ki-

látogató jelentős része együtt énekelt.



A döntő jegyzőkönyve

Metis NFC – Újpest FC 2-0 (1 -0)
Csepel FC Stadion. Vezette: Somogyi Sára (Puskás Gabriella, Németh
Annamária)
Tartalék játékvezető: Domján Anna
Gólszerzők: Külüs Zsuzsanna (36'), Kalász Kitti (89')

Metis NFC: Váradi Judit, Farkas Klaudia, Csatóné Barna Judit, Pásztor
Beatrix (Hegedűs Nóra), Külüs Zsuzsanna, Kalász Kitti,Juhász Andrea, Blayer
Zsófia, (Szeicz Kata), Soltész Bettina, Váradi Eszter, Halász Evelin.
Újpest FC: Hajdu Orsolya – Markó Melinda (Simon Regina), Gál Gréta, Kéri
Brigitta, Tihanyi Tímea, Botka Bernadett, Orbán Csilla, Soós Gréta, Kakuk
Anikó, Galszter Dóra, Lengyel Zsanett (Lipkovics Gréta).
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Tóth László (az Újpest FC edzője):
- Először is örülünk, hogy részesei le-
hettünk ennek a kupadöntőnek. Lánya-
ink megmutatták, hogy nem véletlenül
jutottak el idáig. Az ilyen mérkőzések
specialitása, hogy nem mindig az nyer,
aki jobban teljesít. Így volt ez most is!
Minden tekintetben jobbak voltunk el-
lenfelünknél, egyedül a góllövésben
nem. Csak gratuláció illeti lányainkat.
Ami külön öröm, hogy hét ifjúsági korú
játékosom játszott a döntőben. A Metis-
nek gratulálok a győzelemhez, mely a
rutinjuknak is volt köszönhető.

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság a 41 .
Budapest Kupa döntő előtt rendezte meg
a II. Női Budapest Kupa döntőt, melyet
az Újpest FC és a Metis csapata játszott.

A mérkőzés első félórája kiegyenlített
játékot hozott, többnyire a mezőnyben
zajlott a játék. Az esélyes Metis sok lab-
dát adott el ebben az időszakban, és ez
lehetőséget adott az Újpestnek, hogy a
széleken támadásokat kezdeményezzen.
A lila-fehérek próbálkozásai nem vezet-
tek eredményre, és a mérkőzés irányítá-
sát átvevő Metis a 36. percben
megszerezte a vezetést. Egy kapu elé be-
lőtt labdát Hajdu Orsolya kiejtett, a já-
tékszer Külüs Zsuzsanna elé pattant, aki
közelről a kapu jobb oldalába lőtt. 1 -0

A félidő végi gól meghatározta a mérkő-
zés további alakulásának lehetőségeit. A
második játékrészben ahogy telt az idő,
az Újpest egyre bátrabban, mindent egy
lapra feltéve kezdte rohamozni ellenfele
kapuját, ennek eredményét is láthattuk
volna, de hol Fortuna nem állt mellettük,
hol a Metis kapusa, Váradi Judit mentett
nagyot. Mészáros László csapata hősie-
sen őrizte az eredményt, és néhány el-
lentámadással próbálta eldönteni a
meccset. A 89. percben ez sikerült is,
amikor Kalász Kittit kiugratták, és a
Metis középpályása egy szép egyéni já-
ték után 16 méterről megrúgta a máso-
dik, mindent eldöntő gólt. 2-0
A Metis NFC lett a II. Női Budapest Ku-
pa győztese!

Kalász Kittiék boldogan ünnepelték a Metis első Budapest Kupa sikerét

Edzői vélemények:

Mészáros László (a Metis NFC edzője):
- Játékosaim arca a mérkőzés előtt kicsit
feszült volt. Ez a feszültség sajnos az
egész mérkőzésen érezhető volt rajtuk,
ezért a játékunk nem az eltervezett ek
szerint működött. Ennek ellenére min-
denki megtett mindent, hogy megsze-
rezzük a trófeát, a rutin és a jobb
helyzetkihasználás végül a mi javunkra
fordította a meccset.
Gratulálok az egész csapatnak, hogy a
kupasorozatban veretlenül, kapott gól
nélkül menetelt végig. Ellenfelünknek is
gratulálok a sportszerű, de kemény játé-
kért. Köszönjük az MLSZ Budapesti
Igazgatóság minden egyes dolgozójának
a rendezést és a kitűnő körítést!

A Metis nyerte az II. Női Budapest Kupát



Az MLSZ Budapesti Igazgatóság szer-
vezésében a Csepel Stadionban megren-
dezett 41 .Budapest Kupa döntőjében a
BLSZ I. tavalyi bajnoka, az ASR Gáz-
gyár és a BLSZ II akkori listavezetője, a
TFSE csapata találkozott. A mérkőzés
előtt a II. Női Budapest Kupa döntőre
került sor, ahol a Metis az Újpest ellen
2-0-s győzelmet aratott. A nézőket ez-
után cheerleader bemutatóval szórakoz-
tatták, amely megadta az alaphangulatot
a több mint 500 kilátogató számára.

A kezdő sípszó után a mérkőzés elején
mindkét fél igyekezett kipuhatolni ellen-
fele gyenge pontjait, de nem igazán ta-
lálták azokat. A két tizenhatos között
tartogatták a labdát a csapatok, arra kü-
lönösen ügyelve nehogy túlságosan
megnyíljanak a másik fél számára. Nem
is tették, így sokáig kellett várnunk az
első igazi lehetőségre. A 18. percben
Balló Harold lépett ki egy remek indí-
tással a TFSE kapujával szemben, azon-
ban a tizenhatoson belül utolérték és
csak szabálytalanul tudták szerelni. A
büntetőhöz a sértett készítette le a lab-
dát, de lövését Barsi János Pál úgy fog-
ta, hogy a labda még ki sem pattant róla.
Folytatódott a taktikus játék, de igazi
helyzetekkel továbbra sem szolgáltak a
csapatok. Több alkalommal is remekül
szövögették a támadásaikat a Gázgyár

támadói Nagy Róbert vezetésével, de
helyzetig nem jutottak el. Erről a másik
oldalon szolgálatot teljesítő Gondos
Zoltán gondoskodott, remekül meg-
szűrve az ASR támadásait.

Ha szervezett felépített támadásokból
nem ment a Gázgyárnak a góllövés, ál-
lított pontrúgásokból próbálkoztak,
melynek nagy részét Balogh Péter ível-
hette a TFSE kapuja előterébe. Több
alkalommal is remekül csavarta be a
labdákat, de a TF védelme állta a sarat,
és rendszeresen fel tudtak szabadítani.
Eldöntetlen állásnál vonulhattak szü-
netre a csapatok rendezni soraikat, il-
letve valami újat kitalálni a folytatásra.

A szünetben a Női Budapest Kupa díj-
átadó ünnepségére került sor, majd
Zsákovics László előadóművész eléne-
kelte az Ismerős Arcok: Nélküled című
slágerét, amelyet a közönség a vége fe-
lé együtt énekelt a tehetséges szlováki-
ai magyar énekessel.

A második félidőt jóval nagyobb iram-
ban kezdték a csapatok, de helyzetekig
továbbra sem jutottak el. Pedig a
Gázgyár igencsak iparkodott, Balló
Harold és a végig aktív Ivancsó Dávid
vezetésével néhány igen szép támadást
vezettek a középpályán, amelyek azon-
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-ban rendre elhaltak a TFSE védelmi
vonalán. Az embernek az az érzése tá-
madt, hogy az a csapat biztosan meg-
nyeri a találkozót és a kupát, aki gólt
szerez a rendes játékidőben, mert a má-
sik félnek nem valószínű, hogy lett vol-
na válasza a találatra, de sajnos gól nem
esett.
Így érkeztünk el a hajrához, a helyzetek
nélküli mérkőzést a játékvezető által el-
rendelt két perces hosszabbítás sem
mentette meg, következhettek a bünte-
tők.
Az első sorozatban a TFSE-től Majer
Kornél, a Gázgyár részéről Balogh Péter
is berúgta a maga tizenegyesét. A máso-
dikban sem hibáztak a párok, mind Oláh
Attila, mind Nagy Róbert betalált. A
harmadik sorozatban Farkas Máté be-
rúgta a maga büntetőjét, míg Lajos
Lászlóét Barsi János kivédte. Jött a ne-
gyedik sorozat, amelyben Marton Gergő
a TFSE részéről nem hibázott, a másik
oldalon Tóth Gergely állt a labda mögé,
azonban lövését a nap hőse Barsi János
Pál ismét csak hárította Ezzel a védés-
sel a TFSE neve másodszor kerülhet fel
a kupára a 2007-es első győzelem után
A csapatoknak a jutalmakat, a kupákat
és az érmeket Gundel Takács Gábor az
MLSZ Budapesti Igazgatóság társadal-
mi elnöke és Lovász Tamás István a
BLSZ Igazgatója adta át.

10 év után nyert újra Budapest Kupát a TF SE

Nem a TF volt a legesélyesebb, de mégis révbe ért a Budapest Kupában
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A rendes játékidőben 0-0-val végződő
Budapest Kupa döntő főszereplője Barsi
János volt, aki a 90 perc során egy, a
büntetőpárbajban pedig két tizenegyest
is kivédett és ezzel hatalmas érdemeket
szerzett csapata végső győzelmében. A
TF SE kapusával beszélgettünk:

- A döntőig sikerült négy magasabb osz-
tályú csapaton túljutni, ami már önma-
gában is szép eredmény. A meccs előtt
kicsit szkeptikus voltam a győzelemmel
kapcsolatban, mert a döntőben a Gáz-
gyárral kerültünk össze, aki a BLSZ1 ta-
valyi bajnoka és az NB3-as indulás
helyett maradt a BLSZ1 -ben egy erős,
meghatározó egyesületként. Azt viszont
tudtam, hogy elég erős a keretünk ah-
hoz, hogy megbirkózzunk velük.

- Gondolta volna, hogy főszereplővé
válsz?

- Ha a meccs előtt valaki azt mondja ne-
kem, hogy ma három büntetőt is ki fo-
gok védeni, akkor azt hiszem, jóízűen
kinevetem. A rendes játékidőbeli bünte-
tőnél csak az járt az eszemben, ha most
ezt nem védem ki, akkor elveszítjük a
meccset és oda a kupagyőzelem. A bün-
tetőpárbajnál próbáltam mindent kizárni
és figyelni a rugó játékost hátha elárulja
magát, szerencsére a négy elvégzett bün-
tetőből kettőt sikerült fogni és így meg-
nyerntük a döntőt. Nagyon jól éreztem
magam, minden pillanatát élveztem a fi-
nálénak, boldog vagyok, hogy a győztes
csapat tagjaként vehettem részt rajta.

A döntő jegyzőkönyve
TFSE – ASR Gázgyár 0-0 (0-0) Büntetőkkel: 4-2
Csepel FC Stadion. Vezette: Gelb Tamás ( Milavecz Péter, Urgyán Antal).
Tartalék játékvezető: Dobó Gábor.

TFSE: Barsi János - Sóskúti Balázs, Pataki Bence (Mayer Kornél), Püski
Zsombor (Oláh Attila), Kovács Krisztián, Takács Gergely (Keresztesi András),
Garamszegi Ábris (Marton Gergő, Gondos Zoltán, Farkas Máté, Marton Gergő,
Vetró Mátyás
Vezetőedző: Elekes József
ASR Gázgyár : Baksa Bálint – Lóska Csaba, Sebestyén Örs (Varga László),
Mankó Gergely(Tóth Richárd), Lajos László, Fehér Kende (Mátrai Dominik),
Balló Harold, Balogh Péter, Ivancsó Dávid, Nagy Róbert, Tóth Gergely
Vezetőedző: Metzger Tibor

A hős és a leírhatatlan hangulat

A Budapest Kupa döntője után Balogh
Péter, a Gázgyár csapatkapitánya is nyi-
latkozott nekünk, aki elmesélte, hogy
bár a büntetőpárbajban veszítettek, de
így is egy hatalmas élménnyel gazda-
godtak! Az biztos, hogy a szurkolói pár-
bajt a Gázgyár nyerte, a csapat drukkerei
nagyon kitettek magukért.

- Mi a véleménye a döntőről?

- Nagyon vártuk már a nagy napot. Az
első félidőben nem nagyon alakult ki fo-
lyamatos játék, ami annak köszönhető
gondolom én, hogy mindkét csapat izga-
tott volt a tét miatt. A pálya talaja se se-
gítette a földön való játékot. A kihagyott
büntető nyilván nagy hatással volt a
meccsre, mint ahogy az is, hogy utána
nem sikerült ziccert kialakítanunk. A TF
végig azt éreztem, hogy a döntetlenre
megy. A második játékrészben akadtak

lehetőségeink, de csak a mezőnybe nőt-
tünk ellenfelünk fölé. Csalódott voltam
a 0-0-val,de gondolom ezt minden Gáz-
gyár kötődésű ember is így érezte. Az
orosz rulett, pedig mindenki tudja, hogy
veszélyes játék.. . Nem éltük túl.

- A hangulat és körítés ennek ellenére
nagy élmény lehetett…

- A meccs hangulata leírhatatlan volt.
A bevonulásnál kirázott a hideg konkré-
tan. Azt kívánom mindenkinek, hogy
egyszer éljen át egy ilyet. Az értünk
szorítók hihetetlen buzdításba és szur-
kolásba részesítettek minket. A Gáz-
gyáros "kicsik" kísértek be minket, a
lelátón pedig a többi utánpótláscsapat
játékosai, valamint szülők, barátok, és a
"keménymag" velünk volt. Csak nim-
buszokba tudok beszélni a hangulatról.
Életre szóló élmény volt! Köszönjük!

Barsi János három büntetőt fogott Balogh Péter (balra) a vesztes kupadöntő előtt és után is úriember volt



A Budapest Kupa győztesei

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

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

201 1 - Ferencvárosi FC
2012 - Grund 1986 FC
2013 - Voyage SE
2014 - Testvériség SE
2015 - Pénzügyőr
2016 - Rákosszentmihályi AFC
2017 - TF SE

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

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

1977/78 Április 4
1978/79 ESMTK
1979/80 Soroksári VOSE
1980/81 Soroksári VOSE
1981 /82 Vasas Izzó
1982/83 TF SE
1983/84 III. Kerületi TTVE
1984/85 Honvéd Köteles Jenő SE
1985/86 Honvéd Osztapenko SE
1986/87 Rákosmenti TK
1987/88 Magyar Kábel
1988/89 Malév SC
1990/91 Kőbányai Sörgyár
1991 /92 Malév
1992/93 Multi-Rocco
1993/94 Elektromos
1994/95 Malév
1995/96 Dreher Sörgyár
1996/97 RAFC
1997/98 Erőmű SE
1998/99 Rákosmenti TK
1999/00 Törekvés
2000/01 BTC
2001 /02 Láng SK
2002/03 III. Kerületi TVE
2003/04 Erőmű
2004/05 Rákosmenti TK
2005/06 Unione FC
2006/07 Láng SK-Csepel
2007/08 Csillaghegy
2008/09 RKSK
2010/1 1 Gázművek
201 1 /12 RTK-Vasló
2012/1 3 Ikarus BSE
2013/14 III. Kerületi TVE
2014/1 5 Pénzügyőr SE
2015/16 ASR Gázgyár
2016/17 THSE-Szabadkikötő*1948-1974-ig több csoportos volt a Budapest I. osztály.



37

Emlékezés a 2017-ben eltávozottakra

Fa Sándor
(2017. 04. 1 8. – 71 éves)

Másfél évtizeden keresztül összeforrt a
neve a Budapesti Labdarúgó Szövetség-
gel. Társadalmi munkásként Újpesten
kapcsolódott be a sportvezetésbe, majd
1990-ben megválasztották a BLSZ ügy-
vezető elnökének. 1 998-ban megürese-
dett a főtitkári szék, és az elnökség úgy
döntött, nem töltik be, és ezt a pozíciót
is Fa Sándor látta el 2002-ig. Ekkor vá-
lasztották meg a BLSZ elnökének és
2005-ig irányította a szövetséget.
1 999-ben beválasztották a Magyar Lab-
darúgó Szövetség elnökségébe is, ahol
hat évet töltött el.

Vígh Ferenc
(2017. 02. 21 . – 87 éves)

A Ferencváros öregfiúk csapatának
technikai vezetője volt közel fél évszá-
zadon keresztül. Eleinte a csapat hétközi
edzőmérkőzéseit vezette, majd intézte
az ügyeit a szövetségben. Idős kora elle-
nére nagyon aktív volt, még egy héttel a
halála előtt is egyeztette a csapat tavaszi
mérkőzéseinek időpontját a BLSZ-ben.

Felföldi Csaba
(2017. 08. 1 4. – 39 éves)

Az utcán esett össze és hunyt el a Pest-
szentimre SK labdarúgója. Korábban
több csapatban is játszott, a fővárosi
klubok közül a REAC együttesében. Az
1998/99-es évadban az akkor NB I-es
Siófok játékosa volt, és négy alkalom-
mal lépett pályára. 2015-ben félévig a
Pestszentimre szakmai munkáját is ellát-
ta.

Csernefalvi László
(2017. 1 0. 27. – 88 éves)

A Budapesti Labdarúgó Szövetségben
végezte el a játékvezetői tanfolyamot, és
1959-ben vizsgázott. A Budapest
bajnokságban lépegetett felfelé, majd
1964-ben bekerült az országos keretbe.
1 970-ben lett NB I-es játékvezető, 67
alkalommal bíráskodott az élvonalban.
Több alkalommal volt partjelző
válogatott mérkőzéseken és nemzetközi
kupa összecsapásokon. 1 979-ben
visszavonult, majd játékvezető
ellenőrként tevékenykedett.

Hévízi Ottó
(2017. 1 1 . 1 2. – 85 éves)

A BLSZ bajnokságban futballozott húsz
éven keresztül, pályafutását egy sérülés
miatt a Ganz Hajógyár csapatában fejez-
te be. Elvégezte a játékvezetői tanfolya-
mot és 1959-ben vizsgázott. A
BLSZ-ből 1964-ben került az országos
keretbe, és 1970-ben vezette első NB I-
es mérkőzését. Az NB I-ben 51 mérkő-
zésen vezetett, nemzetközi találkozókon
asszisztensként működött. Aktív pálya-
futása befejezése után ellenőrködött, és
a játékvezetők fizikai felkészítését is irá-
nyított éveken át.

Sörös János
(2017. 03. 06. – 64 éves)

Éveken keresztül működött játékvezető-
ként a Budapesti Labdarúgó
Szövetségben, és pályafutása után sem
szakadt el a szövetségtől, bekapcsoló-
dott a fegyelmi bizottság munkájába,
ahol három évet töltött el.



OTP Bank Bozsik-program Budapest
2017

Az elmúlt évben nagy változáson ment át a Bozsik program
-mondta el Kiss László az MLSZ Budapesti Igazgatóság szak-
mai igazgatója. A megye és a hat alközpont nyárig látta el fel-
adatát, más lett a vezetési rendszer. A megyei irányítás helyett
az FTC, az MTK, a Vasas, és a Honvéd került helyzetbe, mint
Regionális Utánpótlás Központok (RUK). A III. kerület, a
BVSC, a REAC megmaradtak, mint alközpont. Új elnevezés
lett az alközpontnál: Minősített Utánpótlás Központ (MUK)
Új alközpontként lépett a porondra a Kelen, az UTE, az Ika-
rus, Soroksár, Mészöly FS.
2017 nyarától országos bajnokságra lehetett jelentkezni a ki-
emelt egyesületeknek, valamint a „MUK-k az U 12 és U 13
korosztályban. A kiemelt csapatok éltek a lehetőséggel, az al-
központok vegyesen reagáltak. Volt olyan, aki elindította csa-
patait, volt olyan, aki a Bozsikban is és a bajnokságban is
megpróbált helyt állni. Volt, aki csak a Bozsikban bizonyított.
A Regionális Utánpótlás Központok a kezdeti nehézségeket
leküzdve folyamatosan egyre jobban látták el feladataikat. Az
új alközpontok igyekeztek megszokni vezető szerepüket.

Lehetett látni, hogy míg a „RUK”-ok egyre jobban összecsi-
szolódtak, addig a "MUK"-ok és a Grassrootsos egyesületek
közötti munkafolyamaton még van javítanivaló.

A Bozsik programban induló egyesületek száma Budapesten
évek óta 60-70 között mozog. Tavaly egy kicsi emelkedés
volt, hisz 72 egyesület vett részt a programban. A létszám vi-
szont az U-7-ben kicsit visszaesett. Az U-9-ben nagy volt az
emelkedés. Az U-1 1 -ben szintén többen vettek részt, mint az
azt megelőző években. Logikusan kevesen szerepeltek az U-
13 és U12-ben, hisz itt volt bajnokság és Bozsik egyaránt. El-
mondhatjuk, hogy ebben a programban Budapest továbbra is
vezető szerepet játszik a többi megyéhez képest.

Regionális Utánpótlás Központ szakmai igazgatói Budapes-
ten:

Németh Norbert /Vasas/, Kun István /FTC/, Nádudvari Zsolt
/MTK/, Zacsovics Tibor /Budapest Honvéd/
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Edzőképzés

A 2017-es évben egy amatőr C-licences tanfolyam mellett
kettő Grasroots C tanfolyam volt Budapesten. Az amatőr C
képzés célja, hogy naprakész ismeretanyaghoz juttassa az al-
sóbb osztályú csapatoknál dolgozó edzőket, megismertesse
őket az amatőr labdarúgás céljaival és feladataival, a játék
eszközeivel, közösség építésének feladataival. A tanfolyam
során a hallgatók elsajátíthatják az amatőr felnőtt játékosok
sportolásával kapcsolatos szervezési, edzéselméleti, egészség
biztosítási, módszertani és sportági ismereteket.

A tanfolyamot 18 hallgató végezte el. A Grassroots C képzés
az utánpótlás-képzésbe való bekapcsolódás első szintje, alapo-
zó szintje, ahol a hallgatók a gyerekek életkori sajátosságaival
ismerkednek meg alapvetően az U13-as korosztályig bezáró-
lag. A gyakorlati foglalkozásokra a Budafoki MTE Sportcsar-
nokában és a Kelen SC Sporttelepén került sor Az első
tanfolyamon 27 hallgató vett részt, míg az ősszel indulón 25-
en élhettek a lehetőséggel, hogy később az edzői szakmában
dolgozhassanak.

A gyerekeknek is élmény a Grassroots C tanfolyam



Pályaépítési program
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége által 2012 elején indított Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében eddig 72
műfüves pálya épült meg az MLSZ 70%-os pályázati támogatásával, a pályázók 30 %-os önerejével Budapesten. 2017-ben
Budapesten 9 pálya került átadásra
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Budapest XVIII. kerület Kondor Béla sétány 10.
Budapest XVIII. kerület Rozsnyó utca 67.
Budapest XVIII. kerület Ady Endre utca 50.
Budapest XXI. kerület Iskola tér 45.
Budapest XXI. kerület Tejút utca 2.
Budapest IV. kerület Erzsébet utca 69.
Budapest XIV. kerület Erzsébet királyné útja 35 .
Budapest IV. kerület Szigeti József u. 1 -3 .
Budapest XVI. kerület Georgina utca 23.
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