
                         

Három gólt rúgott a felnőtt csapat. 

Ezen a hétvégén, szombaton, délután háromkor, a Vízművek csapatát 

fogadtuk a Bátony utcában. Ősz közepéhez képest elfogadható hőmérséklet 

és napsütéses időjárás jutott részül, azoknak, akik kilátogattak a pályánkra. A 

játékvezetői hármas is időben megérkezett. A háromfős Ikarusos stáb is 

végezte a szokásos feladatokat. Máté, a gyúrónk, még mindig rövidnadrágban 

munkálkodik, tényleg jó az idő, bár neki oly’ mindegy, hogy a mit mutat a 

hőmérő, (szerintem mínusz 13 °C- ig fagyálló, minimum). Polgár Feri, az 

Intéző, adminisztrál, nyomtat, ki-be, jön, megy az irodából, szóval intéz. Pavlos 

is kritikusan, de elégedetten nézi a szépen felöltöztetett játékosokat.  

A meccs előtt egy kisebb ünneplést tartottunk. A kiváló, és most aztán 

elmondhatjuk, hogy híres atlétánkat, (mert, hát a miénk is egy kicsit), Baji 

Balázst és edzőjét köszöntötte a szakosztály vezetése. Az alkalom az volt, hogy 

Balázs az idei londoni atlétikai vb-n 110 gáton harmadik lett. Figyelem!, még 

egyszer, az ismertvilág bajnokságán! A három vezetőből álló köszöntő 

kisbizottságot az elnök, Svantner István vezette, aki a rövid, halk, de messzire 

szálló beszédet mondott, majd utána átnyújtották az ajándékokat, ezzel is 

elismerve Balázs eredményeit. A Csapat nevében egy, névre szóló, jópofa és 

egyedi IKA mezt adott át a CsK, Horváth Krisztián. Nem véletlenült került a 

mezre a hármas szám. Ezt követen az ünnepelt, vagányan’ helyet foglalt a 

kispadon és végig szurkolta a meccset.  

A két félidő megnézése után a harmadik félidőt is velünk töltötte. Tök’ jó volt. 

„Éljen s’ erősödjék az Atlétika és a Labdarúgás megbonthatatlan barátsága” 

(régmúlt idők idézete, szabadon). 



 

A mérkőzés 

A meccs időben és gond nélkül elkezdődött. A játékosaink az esélyesek 

nyugalmával, ha van egyáltalán ilyen, mentek fel a pályára. Jól is kezdődött a 

játék, mert végre, tényleg játszottak. Mi uraltuk szinte végig az egész 

mérkőzést. Múlt heti bajnoki alatt történt sérülés miatt a védelem nem a 

szokásos felállásban dolgozott. Az ifista’ korú Siliga Ádámra sokkal több 

minden hárult, mint eddig. Voltak jó kisegítések, indítások, végre láttunk jó 

cseleket, szóval ment a játék. Sokat támadtunk, de azért hátul is volt mit 

csinálni. Negyedóra elteltével, Taki, ki ne tudná, hogy a jobbhátvédünk, a 

harmadik felfutását követően, kitűnően beadott és az érkező Horváth berúgta 

az első gólt. Remek. Ez is maradt a félidő eredménye, bár több helyzetünk volt 

az átlagosnál. Nyomtunk rendesen, de valahogy a gólok elmaradtak.  

Szünet után, szintén negyedóra elteltével, szereztük meg a második gólunkat. 

Egy tanítani való kiugratást követően Kaltenekker Attila lerázta védőjét, 

felgyorsult és ellőtte a labdát a kifutó kapus mellet. Kettő ide. Aztán’ kb. 3 

percre rá belőttük a harmadik gólt. A CsK Krisztián egy remek szóló után 

helyzetbe hozta Gillich Mátét, aki berúgta a hálóba a labdát. 3 : 0 ide. Innentől 

kezdve nem fáztam, pedig hát, valami miatt, igen csak nyárias öltözékben 

voltam…. A 70. percben sajnos kiállították 18 éves Siligát. Nem sok bíró 

tolerálja az ilyen buldogjellegű’ védő szabálytalanságait. Se kicsit, se nagyot. 

Az az igazság, hogy volt a mérkőzés alatt három megjegyezhető 

szabálytalansága. Reméljük csak egy és nem hárommeccses eltiltást kap. 

Meglátjuk. Fogynak a védőink, pedig a jövő héten a RAFC-hoz megyünk. 

Folytassam? 

Ja, kérem, remélem, hogy a vezetőedző tudja, hogy mit is kell csinálni ilyen 

helyzetben.  

Elég jól bírtuk tíz emberrel is tartani az eredményt, meg is lett volna a közte 

három, ha Ede’ kapusunk nem vét egy gyerekes hibát. A leghátul elkövetett 

negatív dolgok mindig igazságtalanul fel vannak nagyítva.  

Ez tény, tudja minden kapus és szakember. Egy „Aranycsapatos” tv-s 

interjúban meg is említettek egy hasonló esetett, és be is játszották, amint 

Grosics Gyula (nem akárki volt Ő), a saját 16-osán belül elcselezte magát és gól 



lett belőle. A társai (Ők sem voltak ám akárkik), nevetve mondták, hogy 

gyakorolni kéne neki egy kicsit, és nagyon szívesen segítenek, de addig, míg le 

nem vizsgázik a cselezés tudományágából, kéretik nem próbálkozni többet 

ebben a témában. Ennyi volt és kész.  

A mi esetünkben is ennyi volt, és kész! Edével’ megbeszéltük a meccs után, 

hogy még mindig pozitív a szaldója. Maradjon ez így! Többet a mérkőzésen a 

védelem nem vétett, így hát maradt a 3 : 1. Jó lett volna, ha legalább még két 

gólt lövünk, mert akkor elmondhatnánk, hogy tudunk öt gólt is rúgni. Erre az 

idei bajnokságban még nem volt példa, pedig van legalább három- négy igen 

jó csatárunk.  

A pontvadászatban az első háromban vagyunk.  Ez, a jövőre nézve 

bizakodással tölt el, függetlenül attól, hogy lesz még, legalább, három nehéz 

meccs az őszi szezonzárásig.  Minden meccs nehéz, ha azzá tesszük, igaz-e 

fiúk? (de bölcs is lettem hirtelenjében) 

A cserék is felszabadultan játszottak. Bagdi Csaba is türelmesen várta, hogy 

végre meccsen szerepeljen. A többiek is jól mentek. Bravó. 

Az alábbi játékosok nem adták oda az ellenfélnek a három pontot: 

 

  

 



Ui(1) 

Más. 

Békéscsabáról, mint megye székhelyről, keveset tudok. Valahogy elkerült ez a 

város, bár többször voltam ott. Eddig két fontos dolgot tudtam róla: 

 

1. Kitűnő érzékkel meghozott gazdaságidöntést követően, a békéscsabai 

Csaba Plázában  csak  a második órától ingyenes a parkolás. 

2. A békéscsabai TESCO áruház háta mögött adják az ország legnagyobb 

lángosait, több  fajtát is. Három kollégámmal, 3 éve, ettünk ott. A 

három lángos 13.30 g volt, feljegyeztem, (1 kg 33 dkg, és  brutáladagok). 

ui(2)  

Mostmár megvan a harmadik dolog, amit tudok Békéscsabáról, azt, hogy  dr. 

Baji Balázs, világbajnoki harmadik helyezett, 110 gátas atlétánk ott született. 

 

ui(3) 

Személy szerint nem hiszek a számmisztikában, de Balázs a vb-én 13:28 mp-et 

futott. Számomra, minmum érdekes az az egybeesés, hogy, ha tizedre 

kerekítjük a futásának idejét és a fennt említett lángosok súlyát, ugyan azt  a 

számot kapjuk. Mind a kettőt jó volt látni és megélni. Köszönöm Békéscsaba.  

 

Ez a nap is elérte célját, hisz eltelt, … és maradtunk a tabellán a harmadik 

helyen, és kész.  

Hajrá IKA.  

Budapest, 2017.10.10.  -  Kedd  -                         

 

 


