
 

Szezonkezdés 

Rendben van, bevallom,… nem voltam nyugodt.  

Nagy a nyomás’ a felnőtt csapaton. 

A 2017/ 2018-as labdarúgó szezonra megint Borgulya Istvánt bíztuk meg a 
vezetőedzői feladatokkal. Elvállalta. A segédedzői munkákat Kasinszky István és 
Zsemle Viktor játékos/ edzők végzik el. Maradt a csapatot segítő stáb: Kerényi 
Máté gyúró és párja, valamint Polgár Ferenc technikai vezető (az Intéző). A 
stábot erősíti Sekoulopoulos Pavlos a szervezői feladatokat ellátó egykori 
játékosunk.  

A bajnoki kezdetre való felkészülés igen sajátosra sikerült. Sok játékos 
megfordult az öltözőben. Az edzőmeccseken kétszer ugyanabban a felállásban 
nem kezdtünk. Játékospróba’, próbahátán, de hát erről szól a július- augusztus.  

Ja, és a vezetőedző tudta, hogy mit és miért csinált,… reméljük.  

Kezdés előtt 

Jó játékvezetést kaptunk, ez alapjában is ígéretes, (kiváló minősítés nincs ezen a 
szinten, de ezt mindenki tudja a lelátón). Ellenőrök megérkeztek és megtudtam, 
hogy ők is várták már szezonkezdést, ez is rendben van. Jegyzőkönyv, 
igazolások, orvosik szintén rendben. Ellenfél is időben megérkezett. Színpatikus 
társaság. Öltözők kivigszolva’, a Gondnokság kitett magáért- ezt kevesen veszik 
észre, de hát ez így van rendben, sajnos.  Rendezők a szokásosak- nem 
véletlenül, de ez is rendben. A szurkolók a lelátón, ULTRÁK a helyükön. Büfé 
nyitva.  A mérkőzést követő ebéd megrendelve (Szélkakas Vendéglő- Gödöllő), 
az étel időben való leszállítását maga az Elnökünk- Svantner István- teszi meg.  

Ez is jelzi a KEZDÉS fontosságát- és ez így van rendben.  



A mérkőzés 

Horváth Krisztián lett a Csapatnak az új Kapitánya. 

Saját nevelés, olyan, mint Raul, aki sokáig volt a Real Madridnak, csak kicsivel 
jobb játékos. Megküzdött érte, 23 éves- ilyen fiatal CsK nem volt még a felnőtt 
Csapatnál. Jó volt látni a fejlődését az elmúlt 17 (tizenhét) év 4 hónap és 4 nap 
alatt- és ez nagyon rendben volt.  

A kezdő11-ben négy új játékos került. Kettő hátul- Edelényi Dániel Attila Ede’ - 
kapus, Takács Máté- jobbhátvéd, kettő elől- Kaltenekker Attila és Balogh Bence 
Béla- csatárok. Merész változtatások a tavalyi összeállításhoz képest. 

Ja, kérem, a vezetőedző tudja, hogy mit és miért csinál! 

A régebbieket ismerjük és vallom, hogy ez egy szerethető Csapat.  

Ime:     

                                   

 

A játékoskeret további tagjai:  

Bene Máté, Borgulya Dániel,  Gyertyán Attila, Halász Apuka (Zoltán), Kostyova 
Patrik, Nagy Hunor,  Steurer Roland, ifj. Vad Sándor,   

 

 



Gyors vezetés, küzdés, kemény ellenfél, mégtöbb hazai gól, alázat, jó váltások, 
nagy fokú győzniakarás, egyenrangú cserék, megfelelő bíráskodás és jókedv, 
móka, kacagás a nézőtéren, stb, stb, stb, ami kell egy remek hangulatú hazai 
mérkőzéshez- ez rendben meg is volt.  

 

Egyszó, mint száz, ilyen komoly  kényeztetést régen kaptak a szúrkolók és a 
vezetők, így a bajnokság elején. 

Ez a kezdés nagyon renben zajlott le. Reméljük így megy tovább és a Csapat 
hozza az idegenbeli folytatást. (is) 

 

Mérkőzés után 

Nem tudtam maradni a közös ebédre, mert egy régebbi, számomra kedves,  
játékosunk vidéki esküvőjére kaptam meghívást a családommal együtt. 
Mondanom sem kell, hogy rajtunk kívül is volt IKARUS-os vendég,  egy  25- 30 
fős társaság, aki így, vagy úgy kötődik az egyesületünkhöz.  

Jó ideje nem  éltem meg ennyi hátbaverést’, gratulációt, koccintást.        
Csudajó volt! 

ui. 

Ez a nap is elérte célját, mert rendben eltelt, úgy izzig-vérig IKÁSAN. 

Budapest, 2017. 08. 22.  -   Kedd                           

 



 

… meleg volt, nagyon meleg! 

Eljött az első idegenbeli megmérettetés. A Csapat és a Stáb is izgatottan készült 

erre a meccsre, mert az Építőkkel mindig szoros, de jó játékot hozó 

mérkőzéseket szoktunk játszani. A nagy meleg ellenére sokan voltak a lelátón 

és környékén. Ez jó jel …! 

A bemelegítést a szomszédos pályán, félig meddig, takarásban, végezték a fiúk, 

így nehezen állapítottuk meg a kezdő11-et. A vezetőedző az összeállítást 

illetőleg gondban volt, mert védelem két oszlopos tagja kihagyta ezt a meccset. 

Így utólag szerintem, már bánják. A jövő heti edzéseken biztosan kapnak 

hideget- meleget a társaiktól. A védelem közepén régi motoros, Stau kapott 

lehetőséget (még csak 20 éve focizik az Ikarusban). Élt is vele. mert hiba nélkül 

játszott.  

Ja, kérem, a vezetőedző tudja, hogy mit és miért csinál!- még, ha ilyen 
izzasztóan  meleg is van. 
 
A mérkőzésről 

A fiúk nem voltak megilletődve, ez már az első párpercben kiderült. Egyenrangú 

ellenfélnek bizonyultunk a papíron nagyobb ütőerőt képviselő hazaiakkal 

szemben. Szóval, ment a taktikázás, sok futással, hátsó labdatartással, 

előreíveléssel, szélsővédők előre merészkedésével, kényszerítőzések több-

kevesebb sikerrel. Látszott, hogy a három pontért jöttünk.  

Az alábbi játékosok küzdöttek, szó szerint, a győzelemért: 



 

   

Ment a labda lábról- lábra, oda- vissza, hol mi próbáltunk helyzetbe kerülni, hol 

az ellenfél. Aztán’, IKA góóóól…, a 8. percben Kaltenekker remekül passzolt 

Horváthhoz, aki nagyon szép gólt rúgott. Egy ide. Innentől kezdve nem éreztem 

a meleget. Sőt, hazatelefonáltam, hogy tegyenek be egy üveg vörösbort a 

hűtőbe…(három nagykorú tanúm van rá, hogy így történt). Jól játszottunk, de 

jött a 18. perc, amikor az Építők balszélsője a félpályánál  labdát kapott, a 

középpályásunk nem ütközte le, felgyorsult, de úgy, hogy ott hagyta a védőjét, 

közben kimosolygott a szurkolóira, tovább futott, puszit dobott a barátnőjének, 

a keresztező védőnk sem tudta megállítani, majd leguggolt és gondosan 

bekötötte a cipőjét, közben felnézett, de akkor már az alapvonalnál volt, majd, 

beadta a labdát és az ellenfél tavalyi gólkirálya a 5-6 méterről, középről 

befejelte az egyenlítő gólt. Basszus… 

Negatív extra: kb. 3 méterre ült, velem egyvonalban, egy kis csoport, akik a 

szélső srác családjához tartozhattak. Nem kevés gúnnyal adták tudtunkra, hogy 

a balfutójuk utolérhetetlen és különben is mit akarunk mi az ő pályájukon stb, 

stb, stb.  

Szóval, megint éreztem a nap melegét. Közben otthon a bor már a hűtőben. 

 



Most, így írás közben eldöntöttem, hogy nem nevezek névről senkit a 

továbbiakban, ugyanis innentől kezdve mindenki, még egyszer, mindenki a 

tudása legjavát adta a következő 75 percben. Tényleg.  

Nem fogott ki a fiúkon a műfű melege, nem foglakoztak (sokat) a 

játékvezetővel, az ivószünetben elfogyasztott, már melegnek mondható 

ásványvíz sem volt probléma. Mentek, és mentek, mert győzni akartak. Jó volt 

látni a kemény, de alapjaiba tisztességesnek mondható játékot. Jobbak voltunk. 

A csatárok bent a darálóban, nagyon akarnak, középpálya föl- le, ezerrel, 

védelem a helyén, tanult a kapott gólból. 

Védelemről csak annyit, hogy nem kaptunk több gólt. A szélvészgyors 

balszélsőjüknél nem volt csak kb. 15 másodpercig a labda, összesen, a 

fennmaradó 75 perc alatt. Védelem lemosta, és…, a velem egy sorban üllő 

ellenfélnek szurkolók, már nemhogy gúnyosan, de sehogy sem kommentálták a 

látottakat. Bravó. Tanári. Ez igazán melengette a lelkemet.  

Cserék: az 50. percben támadó, támadót helyettesít, tök jó, egyenrangúak, nem 

gyengültünk, ez fontos, mert 1-1 az állás. Aztán’, van még a meccsből 16-18 

perc, és az említett rutinos védő- ifjú csatár csere!!!!  

Végül is a három pontért jöttünk, nem igaz?  

Ja, kérem, a vezetőedző tudja, hogy mit és miért csinál!- még, ha meleg is a 
meccs.  

Közben a mérkőzés 110%-on pörög. Jött a hajrá és a „K” betűvel kezdődő és 
altenekkerrel végződő (mert, ugye megfogadtam, hogy nem írok nevet), 
bírkozócsatárunk’ nagy harc árán lőtt egy gólt, onnan, ahonnan, ezen a szinten 
a szögletért hajt a támadójátékos. De, nem ezen a meccsen! Gőzöm nincs, hogy 
hogyan, de kilőtte a hosszút. IKA góóól.. 83. perc.  

Még két időhúzó csere (43-as ellen, idegenben, mi húzzuk az időt, fiúk- lányok, 
mi van itt?). Jött a hármas sípjel. Győzelem. 

Győztünk, igaz csak egy góllal és nem simán, de megérdemelten. A meleget és 

az iramot figyelembe véve ez egy ragyogó teljesítmény.  

 

 



Mérkőzés után 

Beszélgettünk páran még a meccs után a lelátó alatt. Mindenki fel volt 
dobódva, mosolygott, sőt nevetett. Jó volt köztük lenni. 

ui.(1) 

Itt már írok nevet.  Molnár Pisti. A régiek tudják, hogy ki ő, kb. másfél éve abba 
hagyta a labdarúgást. Elment pénzt keresni…, de a szülei kint szurkoltak a 
Csapatnak: „ Hajrá IKA, …gyerünk” Ugye, ismerős? Köszönjük! 

ui.(2) 

Otthon a borom nem hűlt le megfelelően, majdnem meleg maradt, de, becs’ 
szó, nem zavart. Egy ilyen nap után, ugyan már! 

Ez a nap is elérte célját, mert rendben eltelt, úgy szívet melengetően IKÁSAN. 

Budapest, 2017. 08. 29.   -   Kedd                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akartuk ezt a győzelmet. 

Mivel, lassan az idősebb korosztályhoz tartozom, leírhatom, hogy 25 évvel 

ezelőtt, egy cseppet, fizikálisan részt vettem az óbudai Gázgyár lebontásában. 

Nem volt egyszerű feladat, ha jól emlékszem. (Kb. az IKARUS Gyár fele nagyság 

volt). 

Legutóbb a Gázgyár labdarúgó csapatával mérkőztek meg fiatal felnőtt 

labdarúgóink. Ők is bontani’ mentek Óbudára, az ellenfél védelmét akarták 

megbontani, hogy minél több gólt tudjanak rúgni és bezsebeljék a három 

pontot. A lelátó átépítése miatt, habár már a bontási munka nagyrészt készen 

volt, csak egy oldalról lehetett nézni a meccset, de aki akart, el tudott 

helyezkedni a támaszkodókorlátnál. Így testközelből láthatta azt a győzni 

akarást, ami a két csapatot jellemezte.  

A mérkőzés 

Hazaiak is nyerni mentek fel a pályára. Jó időben és pontosan elkezdődött a 

mérkőzés. Az első párpercben már látszott, hogy nagyon erős, masszív védelme 

van a Gázgyárnak. Nem véletlenül volt a vezetőedzőnk a szokottnál is 

hangosabb. Nagyon akart volna segíteni, de hát ő nem lehet bent a pályán. Így, 

hát maradtak a bekiabált instrukciói.  

 



Az alábbi bontóbrigád’ dolgozott a mérkőzés ideje alatt, de nem a lelátón: 

           

Szóval, ment a meccs, az átlagnál valamennyivel több szabálytalansággal. 

Szálltak a labdák a 16-ososon belülre, oda-vissza. Bármelyik csapat 

megszerezhette volna a vezetést, de erre sokáig várni kellet, pedig nagyon 

akartunk látni már egy IKA gólt. Erre több mint fél órát kellett várni. Mivel, 

eddig a fiúk elkényeztettek minket az előző bajnoki fordulók alkalmával, mert 

jóval előbb megszerezték a vezetést, ez már hosszú idő volt a Csapat 

szurkolóinknak. A 33. percben eljött a várva-várt gól megszerzésének ideje. Egy 

tanítani való labdakihozatallal szép támadást kezdeményeztünk. A CsK (Horváth 

Krisztián) a szokásos vehemenciájával gyorsult fel és indította a balszélen 

szolgálatot teljesítő Kaltenekkert, aki alapvonalról beadott és az érkező másik 

csatárunk Balogh2 Bence igen érdekes módon gólt szerzett. Ehhez kellett az, 

hogy a labda is be akarjon menni a hálóba. Volt ott minden, lapos, kapufáról 

visszapattanó labda, védővel való birkózás, a kapus is ténykedett arrafelé, de a 

lényeg az, hogy a labda átment (teljes terjedelmével) a gólvonalon, igaz a hálót 

nem érte el, de a gólt megadták.  

Húúúuu.., de kellett ez, …a feszültség oldása miatt is.  

 



Eddig is, de innentől kezdve fokozottan igaz, hogy a szélsővédőink (Takács Máté 

és Orosz Boti) a támadószélsők’ elvét követték. Labdaszerzés után, 

kényszerítőzés, ha kell, majd, futás, futás- és futás a szélén, beadás, visszafutás, 

futás, és visszafutás. A bajnokságban kevesen futnak ennyit egy meccsen, mint 

Ők. A középpályán Halász Balázs (az öreg Halász fia) tengersok alkalommal 

felfutott, de nem ám csak úgy nyargalászva’, hanem labdával, azt legtöbbször 

jól megjátszva. Remek. Ő is inkább támadott, mint védekezett, és nagyon 

igyekezett hasznosan játszani. Sikerült neki, mindenhol ott volt, ahol tudott. 

Üdítő volt látni a küzdeni akarását. Bravó. Középső védőink Balogh1 Bence 

(merthogy nekünk számozott BaloghBencéink’ is vannak) és Steurer Roland 

(Stau) akadályt, komoly akadályt, képeztek a Gázgyár támadóinak. Nagyon 

rutinosan játszottak. Nem ijedős típusúak, kemények, ritkán hibáznak, ha 

szabálytalankodnak, akkor már komoly a gond hátul. Most is, mint már nagyon 

sok alkalommal, jó volt az összhang közöttük. Középpályán az IKA egyik kedvenc 

vízhordója’ Röthy Martin. Ő az a típus, aki nem két vödörrel, hanem kapásból 

három vödörrel megy a kútra vízért. Most is nagyon akart győzni. Ugyanúgy, 

mint a visszatérő Szabó Palink, aki hasznosan játszott, ott elől, ahol szokott, 

mint legtöbbször. Végére el is fáradt, - nem csoda, nagy volt a hajtás-, helyére 

jött a rutinos Kasinszky István, rendes nevén Kasi’ és remekül hozta a tőle 

elvártakat. 

Vissza az első félidőhöz. A szünet előtti 10 percet nagyon megnyomta’ a 

Gázgyár, kontra, ívelés, kontra, ívelés…., 41. perc,  1-1. Ez van.  Valljuk be, 

nagyon ki akartak egyenlíteni.  

Jött a szünet, csere, Balogh1, aki védő le és el dolgozni, Siliga Ádám védekező 

középpályás be, szintén munkálkodni. Végig roppant hasznosan játszott, mint 

mindig. Ott folytattuk, ahol abbahagytuk, csak még több szabálytalansággal. 

Oda-vissza, de hát nagy az akarás a 22 játékosban. Mintha egy fokozattal 

gyorsabb is lett volna a játék. A 67. percben csere elől, Balogh2 Bence helyett a 

majdnem szomszédom, Devecser Zsolt jött be és mindjárt (igazából 3 perc 

múlva) gólt rúgott. Kaltenekker szélen felvitte a labdát, - ez azért nem volt egy 

egyszerű feladat-, beadott, Zsolt érkezett és máris 2-1, ide. 

Ja, kérem az edző tudja, hogy kit és miért cserél!- bejött.                                        

A meccs vége felé közeledve volt még egy pár igen szép mozzanat. Edelényi 

Ede’ kapusunknak kellett parádéznia.  



Egy igen komoly lövést fogott ki, azt, hogy hogyan történt nem láttam, mert, 

amikor elindult a lövés, egyszerűen becsuktam a szemem, egy levegővételt 

kihagytam, aztán’ kinyitottam a szemem és már csak azt láttam, amikor igen 

komoly hanghatással kinyilvánított feszültséget vezetett le a kapusunk. Szuper.  

Majd, 3 perccel a lefújás előtt Halász az alapvonalról bead, labdát kitessékelték 

a Gázgyár védői, de …, de Kaltenekker kb. 15 méterről, meglőtte a forduló 

gólját. A labda max. egy gyufásdoboz magasságon suhant a fű fölött és 

berobbant a jobb alsó sarokba. Védhetetlen. Remek, ja, mindezt ballábbal, ha 

jobbal rúgja, tuti, hogy mehet a Gázgyár pályafenntartó részlege egy másik 

hálót venni, mert szétszakadt volna.  3-1 ide. Fújjuk le!, de még sem. Most az 

egyszer nem bántam, hogy van folytatása egy ilyen feszült mérkőzésnek. 

Ugyanis Edelényi Ede’ kapusunk bemutatta sajátos tánctudását. Az történt, 

hogy a 88. percben adtak egy büntetőt a Gázgyárnak. Rejtély, hogy miért, de 

van ez így, ha a játékvezető szerepelni akar, de lehet, hogy dramaturg szakon 

végzett és csak izgalmassá akarta tenni a végjátékot.  

Büntető:- Ede’tánc a gólvonalon, labda roppant gondos elhelyezése a 11-es 

pontra, Ede’tánc továbbra is a gólvonalon, farkasszemnézés, Ede’tánc, 

nekifutás, még mindig Ede’tánc, lövés, Ede’ elugrása és remek védése, majd a 

Csapat öröme, központi ugri- bugri. Ez a labda nem akart a hálóba kikötni- ilyen 

is van néha-néha. Kívánom, hogy mindenki lásson lehető legtöbb ilyen 

mozzanatsort, hiszen ezért is járunk meccsekre.  

Üde színfolt volt ifjú csatárunk Vad Sanyi becserélése a 89. percben. Igyekezett, 

nagyon igyekezett gólt lőni, ez nem újdonság. A hátralévő idő elegendő volt 

neki egy nagyon szép (balszélről) ellőtt csavarásra. Nem sok kellett, de hát az 

ellenfélnél is jó a portaszolgálat. Szép megmozdulás volt!  

Ui(1) Az az emberfia v. emberlánya, aki meg akarja nézni a fenti eseményeket 

felvételről, azokat Polgár Feri Intéző sok szeretettel várja a Büfénkben. 

Ui(2) A Stábról, igaz, itt most nem írtam, de ők is odatették magukat. Erre a 

mérkőzésre is. Köszönjük. 

 

Ez a nap is elérte célját, hisz’ eltelt, és az ellenfél védelmét épp elégszer 

tudtuk megbontani’. Gratulálok az egész Csapatnak! 

Budapest, 2017. 09. 05. Kedd.                                



 

 

Nem voltam ott a mérkőzésen. 

Választanom kellett a kétnapos 35. évi érettségi- találkozónk vagy a mérkőzés 
között. Szánom- bánom, de az előbbit választottam, meg hát, a főzést is 
bevállaltam, még a tavaszi szervezés idején.   

Tudtam, hogy a REAC elleni hazai mérkőzés, egyik, sarkalatos pontja a 
bajnokságnak. Úgy hallottam, hogy helytálltak a fiúk, függetlenül attól, hogy a 
fél- profi ellenfelünk igen képzett játékosokból áll. Nem beszélve arról, hogy a 
vezetőedzőjük, a pályafutásának az elején nálunk vezette az akkori első 
csapatunkat. Komoly, NBI szinten jegyzett szakember lett. Megdolgozott érte.  

Az elmúlt időben, több, külsős’, labdarúgással foglalkozó kolléga is 
megerősítette, hogy nagyon jó műhelymunka folyik nálunk. Ezt igazolja, hogy az 
elvesztett mérkőzés dacára a 3. helyet foglaljuk el a táblázaton. Ezt tesszük úgy, 
hogy az első négy mérkőzéssel letudtuk a TOP4 csapatból hármat és kettőt 
idegenben játszottuk le. Bravó.  

Ja, kérem, a mi vezetőedzőnk is tudja, hogy, hogyan kell a mérkőzésekre 
felkészülni!- most így sikerült. A tavaszi fordulót hozni fogjuk, már csak azért is. 

Mivel ezen a meccsen nem voltam jelen, így erről hitelesen nem is tudnék 
beszámolni, ezért inkább régebbi mérkőzésekről írnék. Saját élményeimről.  

Sok jó és még jobb mérkőzést láthattam, de számomra, több okból, csak négy 
volt meghatározó, beleértve a válogatott tavalyi csodálatos EB szereplését is.  

1. Gyerekként: 

Újpesti Dózsa SC - FC Bayern München  1 : 1, - BEK (BL) mérkőzés, 1974.04.10. 
Ekkor láttam először nyugatiembert’, a stadion felé menet kaptam tőle egy 
baseball- sapkát.  

http://www.magyarfutball.hu/hu/merkozesek/1974-04-10/ujpesti_dozsa_sc-fc_bayern_munchen


 
Bayern címereset, a következő hónapban végig a fejemen volt, szinte abban 
aludtam, addig, míg’ a nagymamám ki nem dobta a kukába, mert, szerinte, a 
kinézete, már nem volt szépségdíjas. Igaz, ami igaz, de hát papírból volt. Gőzöm 
nem volt, akkor, hogy miért hívják baseball- sapkának, évekig azt hittem, hogy 
ez (baseball) egy sapkamárka.  
Ja, kérem, akkor más idők voltak! 
 

2. Fiatal felnőttként: 
Magyarország - Brazília  3 : 0, - válogatott mérkőzés, 1986.03.16.  
Apósoméknál néztük meg a mérkőzést.  A 3. gólnál akkorát ugrottam, hogy 
szétesett alattam a fotel, pedig, akkor nem volt rajtam súlyfelesleg. Ezt, évente 
megkaptam’ tőle, mosolyogva. Ő is szerette a focit. A mérkőzés után, bő egy 
hétre, megszületett Gergő fiam. Nem csoda, hogy nekem az 1986-os Húsvét négy 
napig tartott. Állítólag, nem emlékszem.  
 

3. Felnőttként: 
Slovan Bratislava – Ferencváros  4:1 BL selejtező, 1992.09.16. 
Pozsonyban a mérkőzés után sokan megtanultuk, hogy, hogyan kell a kardlapos 
lovas-rendőr rohamok előtt cikk- cakkban futni. Még jó, hogy edzésben voltam. A 
Híradót látva, rádió beszámolókat hallva, képzelhetitek, hogy itthon miképpen 
fogadott a család.  Nem idézem. Akkoriban, Réka lányom, már majdnem négy éves 
volt. Igazat adtam nekik, de máig vallom, hogy „az élmény megfizethetetlen”,  
…hogy csessze meg Pozsony, akkori rendőr-kapitánya. Tutti, hogy nem tudott 
magyarul.  
(A magyar szurkolókat szállító Ikarusz buszok nyitott ajtókkal és igen lassan 
hagyták el a stadion környékét, ezekre, amelyikre csak tudtunk, válogatás nélkül, 
menetközben, ugráltunk fel. A lovas-rendőrök igen kitartóak voltak, hogy még 
jobban csesszék meg…! Isten áldja a buszsofőrjeinket! 
 

4. Mostanság: 
IKARUS BSE - VOYAGE SE  3 : 2  2013.06.01.  BLSz I. osztály  
 
Bajnokok lettünk! 
 
Nem kommentálom.  
Alábbiakban bevágtam egy e-mailt, amit az egyik kollégámnak küldtem, a 
mérkőzés utáni napon. Az történt, hogy szünetben felhívott és kérdezte, hogy 
érdemes-e elindulnia Szigetszentmiklósról a meccsre? Azt mondtam, neki, hogy ne 
jöjjön ki, mert max. 10 percet láthat a mérkőzésből, ennyiért nem érdemes.  
Hibáztam. 

http://www.magyarfutball.hu/hu/merkozesek/1986-03-16/magyarorszag-brazilia
http://www.tempofradi.hu/1992-ix-16-bl-selejtezo-slovan-ferencvaros-41


a MÉRKŐZÉS 

 
Tánczos, Zoltán <zoltan.tanczos@dimtech.hu> 
 

2013. 
06. 02. 

 

 
 

 

címzett: Gábor 
 

 
 

„Szia Gábor, 
 
először is elnézésedet kell kérnem, hogy nem biztattalak, hogy gyertek ki a 
mérkőzésre, még ha  csak a végére érkeztetek volna is meg. 
Az az igazság, hogy az I. félidőben az ellenfél klasszisokkal jobb volt (nem mi 
játszottunk rosszul), ha 0-3-mal megyünk szünetelni’, akkor mi lehettünk volna 
az elégedettek, de mákunk volt és  0:0 volt a félidő.  
Meg kell jegyeznem, hogy a 15. percben lesérült a csapatkapitányunk, az 
egyetlen, irányító posztot játszó játékosunk. (lehet, hogy végleg abba kell 
hagynia, már kórházban van és operálják.) Szóval nem voltam rózsás 
kedvemben. Baromi nagy érdeklődés volt, sokan kint voltak az MLSZ-től, BLSZ 
fegyelmi-bizottság vezetője, játékvezetői ellenőrök, Szövetségi ellenőr, is 
lejelentkezett nálam, mert én voltam a főrendező. Egy csomó újságíró, kamerás 
ember, stb. Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy a kijelölt bírókat a meccs 
előtt lecserélték egy NB II-es játékvezető garnitúrára. (ez akkor még nem volt 
gyanús, még logikusnak is tartottam, tévedtem) Az ellenfélt ismerve, most már 
azt gondolom, hogy ők kavarták ki. Tök ideg volt minden vezető. 
Jött a II. félidő és elkezdtünk igazán küzdeni, mert a döntetlen nekünk nem volt 
jó, csak, ha győzünk, akkor vagyunk bajnokok, 
és..... a 60. percben kaptunk egy gólt. (szép volt , meg kell hagyni)  Szurkolóink 
v. 300-an mintha mind operaénekesek lettek volna elkezdték hajtani a srácokat, 
de valahogy nem sikerült egyenlíteni, baromi jól játszott az ellenfél. (nyugodtak 
voltak, nem pánikoltak, fegyelmezetten játszottak, stb.). Aztán a 89. percben 
kiegyenlítettünk, ekkor már a Tihanyi- visszhang is minket buzdított, de még 
mindig nem mi vagyunk a bajnokok. Jött a 93. perc és befejelt 
a  középhátvédünk egy gólt. Képzelheted, hogy hogy nyomtunk, ha akció 
közben (nem pontrúgás miatt) elől van a hátvédsor. Öröm a háznál, önkívület, 
de még nincs vége. Jöttek a bírók és sikerült nekik a 96. percben a vendégeknek 
egy büntetőt "kiharcolni", úgy, hogy a csatáruk kezelt és nem értette, hogy kéz 
miatt mért ők rúgnak tizit. Mi nem mosolyogtunk, elszabadult a pokol, rendezők 
a pályán, csomó szurkolót alig tudtunk visszatartani, pedig v. 15 rendezőm volt. 
Őrület. Jött a büntető kb. 100. percben és berúgták. X, ők a bajnokok.  



A játékvezetők, még engedtek egy "becsület" támadást és.... ilyent még 
szerintem nem sokan láttak, egy sima beívelést a kapusuk, ahelyett, hogy 
megfogja a labdát, valahogy egy sete-suta mozdulattal bepaskolta a hálóba a 
labdát, pedig talán a legjobb kapus a bajnokságban. Szóval kb. 102. percben 
egy öngóllal bajnokok lettünk. Innentől vallom, hogy van Isten. 
Az ezután elkezdődött ünneplést nem lehet leírni. most is kijött a könny a 
szememből, de ott, a 70 évestől a 7 éves labdaszedő gyerekekig mindenki 
bőgött. 
 
Egy-két szösszenet: 
1. egy 76 éves bácsi odajött a végén és elmondta, hogy 52 évvel ezelőtt Ő tűzte 
ki a pályát és erre várt egész életében, hogy a kerületnek legyen bajnokcsapata. 
Ja és közben sírt. 
2. a szövetségi ellenőr a maga 60 évével és az évi 120-130 meccs megnézésével 
azt mondta, hogy ilyen végjátékot még nem látott és meggyőződése, hogy nem 
is fog. Ő nem sírt, így tudtam, hogy az ellenfélt akarta Bajnoknak. Nem jött be 
neki. 
3. Olyan újságírók, akik nem minket favorizáltak, gazsuláltak az Elnökünknél 
stb.  
4. Reggel, világosodás környékén csendesült el Mátyásföld. Szerintem mindenki 
berekedt. 
Hirtelen ennyi. Ja, a bírókat nem verték meg, (ma már bánom, hogy nem 
hagytam, de akkor reflexből csináltam a dolgokat) 

majd beszélünk.” 
 
u.i(1) … aki ott volt jó neki, aki nem lehetett kint ezen a mérkőzésen, az 
bánhatja. Reméljük, hogy a szezon végén éremért fogunk küzdeni. Megint. A 
bajnokság utolsó mérkőzésének időpontja 2018. június első szombatja, annak, 
aki szereti a labdarúgást, erősen ajánlatos kijönni a pályára. Csapat és a Stáb ott 
lesz.  
U.i.(2) Boccs’ mindenkitől, ez egy kicsit személyesebbre sikerült a kelleténél. 
 
Ez a nap is elérte célját, hisz eltelt, …és az osztálytársak a vaddisznópörköltemet 
és a legendásan finom gombástarhonyámat, majd’ mind megették. 

Budapest, 2017.09.12.  -  Kedd                               
 
 



 

Egy döntés következményei- egy kis közelmúlt. 

A múlt évezred, utolsó évszázadának, utolsó évének, az utolsó hónapjának az 

elején, újjáalakult az Ikarus BSE vezetősége. Akkoriban, az Ikarus Gyár bázis 

sportegyesületének mondott egyesület gyakorlatilag megszűnt. „Káosz, 

nyomor, sötétség” jellemezte a mindennapokat. Teljesen új alapokra kellett 

helyezni a jövőbeni teendőket. Az akkori jelenben, pár, lelkesen bátor, a 

sportért, ill. az Ikarus BSE-ért fellelőséget érző sporttárs eldöntötte, hogy 

megpróbálja megmenti a XVI. kerületi sportegyesületet. 

 „Tedd, vagy ne tedd, de soha ne próbáld!”- szól a tanítás. Tették. Öten voltak 

és csak sejtették, hogy nem hiába fognak küzdeni a következő években. Tudni 

nem tudták, az biztos.  Ekkor, 1999. december elejét írtuk. Ez lassan húsz éve 

történt. Aztán’ már jó pár segítő sporttárs csatlakozott hozzájuk. Elvonultak a 

viharfelhők’, sőt… szinte állandóan süt a nap a Bátony utca felett.  Köszönet 

érte.   

Nem volt ez egy egyszerű döntés, mert komoly tartozások voltak felhalmozva- 

APEH (NAV) kötelezettségek - közüzemi és egyéb számlák, stb. Különben is ott a 

család, munka, vállalkozás, ami addig is bőven kitöltötte a napjaikat. Egyikőjük 

úgy döntött, hogy elvállalja főállásban a teendőket, a többiek csak társadalmi 

munkában végezték a feladataikat, és akik a mai napig ilyen módon 

tevékenykednek az egyesületünknél.  



A jogi helyzet normalizálása és a tartozások rendezése után 2000. év tavaszán, 

már szakmai kérdések is felmerültek, úgy a labdarúgás, mint az atlétika terén. 

Labdarúgó szinten az új szakmai átalakulást, az a döntés irányította, hogy az 

addigiakban fő csapásirányt’ jelentő felnőtt labdarúgást hátrébb sorolva, az 

utánpótlásra helyezzük a főhangsúlyt. Nem volt egyszerű az átmenet, el is 

tartott vagy 1 - 2 évig, de megtörtént.  

Újra bázis sportegyesület lettünk, utánpótlást képző Bázis. Abban az időben ez 

nem volt divat. Nem úgy, mint manapság.  Labdarúgó vonalon öt edző 

tevékenykedett akkoriban. A focistáink száma csapatszinten éppen elérte a 

versenyeztetésre alkalmas létszámot. Ennek a döntésnek is köszönhető, hogy a 

legutóbbi labdarúgóedzői értekezleten 27 (huszonhét) kolléga számolt be a 

szezonkezdési időszakról. Hosszú és nem mindig sima út vezetett idáig. 

Mostanság, az a döntés született, hogy megszervezzük a labdarúgó szakosztály 

16. csapatát, amit már a 2012-ben született gyerekekből válogattuk össze. (Jól 

írtam- múlt idő, tizenhatodik!,  meg öt évesek!, és válogattuk!.) 

Szóval, 18 évvel ezelőtt, ott álltunk és azon járt az eszünk, hogy hogyan is 

tovább. Rágódtunk rajta, csömöszöltük’ a témát és arra a döntésre jutottunk, 

hogy az óvodák felé nyitunk. Elkezdtünk szervezni egy ovis sportnapot. Atléták 

is csatlakoztak hozzánk, segítettek a lebonyolításban. Nem volt egyszerű a 

szervezés, de jelenkori Elnökünk igen csak belehúzott a sportnap 

összehozásában. Óvodavezetők, óvoda-pedagógusok, edzők, buszsofőrök, 

segítők összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy lebonyolítsuk a kerületünk 

első ovi-foci napját. Nem volt egyszerű, akkoriban mi is tanultuk a 

menetrendet. 2006. év után már az Önkormányzat is segíti az szervezési és 

lebonyolítási munkákat. Így sokkal színvonalasabb ovifocis napot tudunk 

tartani, mint a kezdetekben. Jegyzeteimet megnézve, azt látom, hogy az első 

alkalommal 218 fő óvodás mozgott a füves pályánkon, a tavalyin már 571 

(ötszázhetvenegy) fő, egy időben. Nagy látvány volt. Erre alapozva mára 

elértük, hogy a hat évestől a felnőttekig minden korosztályban van 

versenyeztetett csapatunk, összesen 340 labdarúgóval. Most már 

kimondhatjuk, hogy jó döntés született.  

Idén, október 2-án délelőtt tartjuk az év ovifoci napját. Kíváncsi vagyok, hogy 

hányan leszünk, de bizton’ állíthatom, hogy ez is nagy látvány lesz.  



Az elkövetkező években is folyamatosan döntéseket kell hozni az egyesület 

vezetőségének. Különböző dolgokról, amelyek különböző fajsúllyal’ fogják 

befolyásolni az Ikarus BSE jövőjét. Igyekszünk megfelelő döntéseket hozni, de 

meggyőződésünk, hogy az igazi döntést a gyermekek szülei, nevelői hozzák 

meg, mi csak rásegítünk.  

Ui.(1) Nagyon sok kedves emlék van a kis focistáinkról, majd egyszer 

összegezzük. 

Ui.(2) Elmondhatjuk, hogy a hétvégi, felnőtt, Pestszentimre elleni mérkőzés 

eredménye 1-1 lett. Két gól esett, de azt is elmondhatjuk, hogy a meccsen két 

játékos is ott lehetett, akik az első ovi-foci rendezvényen kezdték a 

pályafutásukat. Tök jó! 

Ez a nap is elérte célját, hisz… eltelt, úgy mosolygósan merengő múltidézéssel, 

egy döntésről.  

Budapest, 2017.09.19.  -  Kedd                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nem volt egyszerű. 

Be kellett látnom, hogy miattam nem nyert a Csapat a két utolsó mérkőzésén. 

Azt történt ugyanis, hogy nem voltam jelen a meccseken- engedélyezett 

távolmaradással-, de igazából, tudom, hogy azért nem nyertünk, mert nem a 

szokásos öltözékemben voltam a meccs konkrét idején. Nem volt egyszerű 

elnézést kérnem a vezetőedzőnktől, mert komoly lelkiismeret fordulásom volt. 

Burgi jelezte, hogy nem hisz az ilyenekben. Jómagam sem nagyon, de nem 

bíztam a véletlenre. Az első három mérkőzés alatt viselt ruhadarabok voltak 

rajtam a hétvégi mérkőzésen, ugyanis abban nézve a meccseket mindig győzött 

a Csapat. Szóval, amit tudtam, mindent megtettem a győzelem érdekében. A 

Stábon sem múlott a győzelem, egyszerűen tették a dolgunkat kezdés előtt. 

A mérkőzésről 

A hétvégi mérkőzés rendben kezdődött. Mondhatni, a stabil kezdő11 is tette a 

dolgát és négy perc elteltével, csak úgy egyszerűen, rúgott egy szép gólt. 

Balogh2 Bence csatárunk megint a góllövő cipőjét vette fel. 



Nyugodtan és mosolyogva néztük a meccset tovább. Meggyőződésünk volt, 

hogy 4- 5 góllal fogunk nyerni, mert az ellenfél, egyszerűen, nem tudott eljutni 

a 16-os vonalunkig. Úgy meg nehéz gólt rúgni Ede’ kapusunknak. Stau és a 

Balogh1 Bence remekül játszott, még a szőrszál hasogatóan kritikus, 

gyerekcsapatot edző barátjuk (az egyiknek kollégája, a másiknak mindjárt 

rokona), is elismerően bólogatott a látottakon. Remek. A szélső védőink, Taki és 

Oroszboti, egyszerűen tette a tőlük elvártakat, föl- le, amikor csak lehet. Boti a 

I. félidőben rúgott, vagy 25 méterről, egy akkora felsőkapufát szabadrúgásból, 

hogy, azóta túlórában szedik a gondnokok a forgácsot. Talán, holnap estére 

végeznek a munkával. Gillich Máté és Rőthy Martin nagyon jól szűrte meg az 

ellenfél támadásait, sőt, jól kivehetően, igen csak támadószellemben 

ténykedtek a középpályán. Ők is nagyon hasznosan játszottak. Horváth, aki 

egyszerűen a Krisztián, feltűnően sok nagylabdát’ adott a csatárainknak vagy a 

felfutó védőinknek. Pontos, lábra kapott forintos’ labdák voltak. Nagyon 

nyomtunk az első félidőben. Kalti is sokszor megjátszható volt, jól szakadt le a 

védőkről, birkózott nagyokat, de gólt nem tudott rúgni. Pedig nagyon akart. 

Szabó Palink is sűrűn kapkodta a lábait, mert az ellenfél védői igen csak 

kemények voltak. Nem kímélték a labdás játékosainkat, de valahogy a 

sárgalapos figyelmeztetések rendre elmaradtak. Abban esetben, ha rúgunk 

vagy 3- 4 gólt az első 45 percben, az ellenfél csak örülhetett volna, de csak egy 

gólos előnnyel mentek félidőben pihenni a fiúk. Így még, annál is jobban 

örülhettek.  

Játékosaink:  

                                   



 A II. félidőben az ellenfelünk összeszedte magát. Sokat támadtak, de igazi 

gólhelyzet csak egy esetben alakult ki. A védelem megint a helyén volt. Sokkal 

gyorsabb lett a játék. Küzdelmesebb mérkőzés folytatódott, még több 

szabálytalanságot szúrt ki a játékvezetés, talán pár alkalommal másképen 

kellett volna dönteniük… de hát ez van. Azért a sporik nem tették tönkre az 

edzők és játékosok elmúlt heti munkáját, …de, majdnem. A mérkőzés végét 

izgalmassá alakítottuk, mert, egyszerűen, magunkra engedtük az ellenfelet. 

Sokat nem nevetgéltünk a lelátón ebben az időszakban, az biztos. A cserék, 

megállták a helyüket, hasznosan kapcsolódtak a játékba. A hosszabításban volt 

egy- egy kiállítás, itt is, ott is. Gőzöm nincs, hogy a spori miért hosszabított vagy 

7 percet. Ő tudja. A lényeg: nem kaptunk gólt, igaz nem is rúgtunk. Maradt a 

félidei eredmény. Egy- null, ide, itthon maradt a három pont. Ez jó. Így, hát, 

egyszerűen maradtunk a harmadik helyen a táblázaton.   

A cserékre visszatérve, meg szeretném jegyezni, hogy példaértékű hozzáállást 

tapasztalhatunk tőlük. Türelmes és fiatal cserekapusaink Bene Máté és 

Kostyova Patrik, Bagdi Csaba védőjátékosunk, az ifistakorú  Borgulyák, Dani és 

Gábor, jó adottságú, szintén ifi Vad Sanyi, az egyszerű megoldásokat kedvelő, 

kitartó Gyertyán Attila (Gyertya), mindannyian  rengeteget segítenek abban, 

hogy a Csapat ilyen jól szerepel. A veterán’ barátom Zsemle Vitya is ott van, 

magamódján húzza a Csapatot és ott vannak az edzéseken a most nem játszott 

Halász család és a többiek is. Ja, a Kasiról ne is beszéljünk, mindenki ismeri a 

pozitív hozzáállásat a focihoz.  Bocs,  azokról akikről most nem írtam, de az élet 

és a játékvezetés sok igazságtalansággal van  tele, de hát tudjuk a futball erről is 

szól.  

Ui(1)  Mindig az egyszerűnek várható mérkőzések a legnehezebbek, úgy 

pszichésen… 

Ui(2) … na, szépen fogok kinézni a pálya szélén az októberi és novemberi 

zimankós meccseken rövid újjú ingben, zokni nélkül és nyári cipőben. Főleg 

idegenben’… de, majd kitalálom, hogy hogy is legyen a nyerő öltözködés.  

 

Ez a nap is elérte célját, hisz … eltelt, csak úgy, egyszerűen emelkedetten 

meccs’nyerően.  

Budapest, 2017.09.26.  – Kedd  -                         



 

Egy góllal győztünk. 

A Testnevelési Egyetem (TF) mindig sokat futó csapata ellen léptek pályára a 

felnőtt játékosaink az elmúlt hétvégén. Kellemes, igazi meccsnek való időjárás 

volt Budán. Egy szabad parkoló annyi sem volt a környéken, azt hittem, hogy 

mérkőzés miatt van így, de alig voltak hazai szurkolók. Egy-két érdeklődő 

lézengett csak a pálya szélén. Csapatunkat a szokásos szurkolói kisérték el erre 

az előzetesen gólarány javító meccsnek tűnő összecsapásra. Mi legalábbis arra 

gondoltunk, hogy nem csak egy góllal fogunk győzni. Nem így sikerült. Igaz a 

mondás, hogy „jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok”, de akkor is…! Oké, 

tudjuk, hogy a kicsit is meg kell becsülni, a győzelmet nem kell 

megmagyarázni…stb. A lényeg persze az, hogy megszereztük a győzelmet és 

idegenben, aranyigazság, három pontot szerezni mindig nehezebb, de kérdem, 

mi lesz a bajnokság végén, nem fog hiányozni a sok be nem lőtt gól a végső 

helyezés megállapításánál? Tudja a Csapat, hogy ez így lehet, de majd 

meglátjuk. Léteznek olyan meccsek, amikor nem egy, hanem öt-hat gólnyi 

pozitív különbséggel kéne lejönni a mérkőzés végén a pályáról. Ez egy ilyen 

meccsnek ígérkezett, ellenfelünk megérdemli a dicséretet, amiért nem így lett. 

Na, majd meglátjuk, hogy az elkövetkező mérkőzéseken, hogy fogunk 

szerepelni. 

 



A mérkőzés 

Ugyanakkor ez egy tanulságos 90 perc volt. Hiányoltam az önbizalommal telt 

mosolygós játékot. Pedig tudjuk, hogy a játékosaink ebben az erős 

bajnokságban is kitűnnek a többiek közül. Egyénenként is, Csapatként is. 

Tipikusan olyan meccs volt, hogy a kezdés előtte 10 perccel, de, maximum a 

szünetben, egy féldeci hp’-t be kellett volna dobniuk a fiúknak. Bátran és 

vidáman rúgtak volna vagy egy ötöst az ellenfélnek, ezt edzői értekezleten 

sportszakmai javaslatként fel is fogom majd hozni… 

Plusz gyorsító nélkül csak egy góllal, nyögvenyelősen gyűrtük le az ellenfelünket 

(tényleg csak gyűrtük és nyögvenyelősen.). Csatárainknak valahogy nem úgy 

jött ki a lépés, mint az előző meccseken. A gólokat is a középpályásaink rúgták, 

nem baj ez, de azért hiányérzetünk lehet. 

A gólszerzésekről most nem írnék, meg a bekapott gólról sem. Fölösleges. 

Tanuljunk ebből a meccsből, ez egy ilyen tanulósgyőzelem’ volt. Van ez így! Az 

eredménytől függetlenül, azért el szeretnék mondani egy extra jó dolgot, azt, 

hogy nagyon küzdöttek a fiúk. Példás akarás volt bennük, talán ez fogta vissza 

őket. Görcsöltek, legalábbis kívülről ezt láttam, de majd a vezetőedző helyre 

rakja a fejeket a jövő hétre. Bizton’ tudom. 

Az alábbi Csapat hozta el a három pontot a TF pályáról: 

         



ui(1)  

Még egy, extra pozitív dolog! Már a második külsős ismerősöm jelezte, hogy 

úgy látja, hogy sokkal gyorsabban játszunk, mint az előző években. Ezt tök jó 

volt hallani, mert a hangsúly a „sokkal” szón volt!  

Ja, kérem, az edző csak tudja, hogy miért s’ mit csináltat az edzéseken! 

ui(2)  

Szolgálati közlemény: ma az alkoholt levették a nemzetközi központi 

doppinglistáról. Tényleg így van. Ez egy jó hír? 

Ez a nap is elérte célját, hisz eltelt, …. csak úgy, egy gólos IKA „fórral”. 

Budapest, 2017.10.03.  –  Kedd  -                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

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  -                         

 

 

 

 

 

 



 

A meccs napján, korareggeli köszönésképen, intettem a RAFC 

szakosztályvezetőjének a L..L áruház parkolójában. 

Nem csodálom, hogy nem vette észre, mert mozgó autóban ültem és még 

csipásreggel volt. Akkor még két dolgot nem tudtam. Egyik, hogy délután, a 

szomszédvárak’ meccsén, a Pirosrózsa utcában lévő pályán döntetlen 

eredmény fog születni. A másik, amit nem tudtam, hogy a mérkőzés után egy 

nagyon finom pörköltre lesz hivatalos a Csapat és a Stáb. Az egyik dolognak 

örültem és kiadósan megvacsoráztam, a másiknak nem igazán. Ilyen kiélezett 

tabellán minden megszerzett pont fontos, nem szabad egy legyintéssel 

elintézni, hogy majd legközelebb….  

A mérkőzésről 

Szombat délután ragyogó napsütésben volt részünk. Gyenge szellő legyezgette 

a szépen sárguló faleveleket. Sokan gyülekeztünk. A kezdésre vagy két- 

háromszázan össze is jöttünk, némelyikünk igencsak nyáriasan öltözködött.  A 

két szurkolótábor is elfoglalta helyét. Intettek is egymásnak egy párszor, mert 

szinte mindegyikük ismeri a másikat. A kezdőkörbe mosolygós aprófocisták 

kisérték be a csapatokat, akik lelkesen integettek ki a szüleiknek és a 

szurkolóknak. A Csapatok szokásos üdvözlő csatakiáltása és a köszöntő intése 

után, a csapatkapitányok megölelték egymást és elkezdődött a mérkőzés.  

Ki kell mondanom, hogy a három pontért jöttünk. Ennek megfelelően kezdett a 

Csapat, és már az első perctől fogva a mi játékunk dominált a pályán. Fejeltünk 

egy csattanóskapufát, voltak helyzeteink, az ellenfél kapusa (ex-Ikarusos 



játékos) régen védett ilyen jól. Fejeltünk egy csodaszép gólt, de nem adta meg a 

játékvezető, mert a partjelző (direkt nem asszisztenst írok) beintette a 

leshelyzetet. Nem minősítem a hibáját, pont vonalban ültünk és láttuk, hogy 

szabályos a gól. Vidáman’ nem volt les. Ekkor még nem tudtuk, hogy nem ez 

lesz az egyetlen hibája a mérkőzés alatt.  Nem is türtőztettük magunkat a 

bekiabálásainkkal. Nem vagyok rá büszke. Nagyon nyomtunk, de meg kell 

hagyni az ellenfél is nagy akarással játszott, de többnyire csak védekezni tudtak 

az első félidőben. Czinege Laci RAFC-os edzőként, jól felkészítette a játékosit 

belőlünk. Nem véletlenül sikerült ez neki, hiszen augusztusig Ikarusos edző volt, 

(igaz, mi igaz, azelőtt meg RAFC- os.) Szinte az összes játékosunkat és a Stábot 

is külön-külön üdvözölte, akit nem tudott annak is odaintett egyet. Szép 

gesztus volt tőle.  

Vissza a meccsre, szünetig volt még három kapufánk, ha jól számoltam, mindez 

10 mp alatt, és pár sokat ígérő támadásunk. Gondolhatjátok, hogy mennyire 

bosszankodhatott a vezetőedzőnk? Hiába integetett a játékosoknak, hogy mit 

és hogyan kellene csinálni, valahogy csak nem jött össze a góllövés.  

Az alábbi játékosok kezdtek, ill ültek a cserepadon:  

 

 

 

 



A második félidőben is többet volt nálunk a labda, de már az ellenfél is vezetett 

egy pár támadást, de a középpályásaink viszonylag jól szűrték meg azokat, így a 

hátsóvédőknek jóval kevesebb dolguk volt a félidő elején, mint általában.  

Továbbiakban is a győzelem volt a cél, mint mindig. A félidő közepén Orosz 

Botink szabadrúgásból lőtt egy gólt. Ügyesen elcsavarta a labdát a sorfal fölött, 

a kapus el sem vetődött rá. Fölöslegesen ütötte volna magát meg. Egy ide. 

Meglegyintette a vereség szele az ellenfelet. Remekül tartottuk a vezetést és 

már csak két dolog hiányzott, hogy nyerjünk. Egyik az, hogy az utolsó 10 perc 

nyomását kibírjuk, mert tudtuk, hogy a RAFC-os fiúk nagyküzdők, és, hogy a 

játékvezetés ne akarjon minket megveretni. Az utóbbi nem jött be. Nótárius 

meccsre járóként és egyszeres asszisztensként tudom, hogy nem egyszerű 90 

percig koncentráltan bíráskodni.  A bíró 80. perctől kiosztott vagy 6 sárgát, egy 

nem volt a miénk, ha átjött az ellenfél a mi térfelünkre, minden, tényleg 

minden, esetben vélt vagy valósokból, egyből befújta a szabadot. Jött a beívelés 

a 16-osunkon belülre, védekezés, védés, kitámadás vagy kirúgás, Ilyen volt v. 8-

9 esett. Még a mellettem üllő Nikolaidisz edzőkolléga is nagyon mérges lett, a 

sok igazságtalan ítélet láttán. A végén csak legyintett a bírókra. Fel is ment a 

vérnyomása vagy 150-re, ami nála már ez nagyon magas érték, köztudott, hogy 

milyen nyugodt típus. 

Elkövettük azt a kopaszhibát, amit ilyen tudású Csapat nem követhet el. Ugyan 

is, nem szabad hagyni, hogy a játékvezetői hármas hibái befolyásolják a 

meccsünk végeredményét. Az történt, hogy két perccel a vége előtt, egy ilyen, 

már említett beadást követően az ellenfél csk-ja kézzel vette át a labdát, majd 

ráfordult a kapunkra és kiegyenlített. Egy- egy. Többen is láttuk a 

szabálytalanságot, csak a már megemlített indiszponált partjelzőnk nem. 

(Kéretik nem feltételezni mást, csak azt, hogy elfáradt és nem vette észre.) 

Mondanom sem kell, hogy pontosan, mértanilag, vonalban ültünk a nézőtéren 

és láttuk a kezezést. A meccs lefújásáig volt még két- három támadásunk, de 

nem tudtuk megszerezni a győzelmet, pedig nagyon igyekezet a Csapat, de ma 

nem ment.  

Kár.  

Eldöntetlen lett a mérkőzés, ez dicséret az ellenfélnek, de dicséret a fiainknak 

is, mert 3- 4 évvel ez előtt, mi is nagyon tudtunk volna örülni a döntetlennek a 

RAFC ellen, pláne idegenben. 



Ui(1) 

Még mindig harmadikok vagyunk.  

Ui(2)  

Jó mérkőzés volt. 

Ez a nap is elérte célját, hisz eltelt…, és a pörkölt is szépen fogyott a vacsoránál, 

köszönjük, de azért…  Hajrá IKA! 

 

Budapest, 2017.10.17.  -  Kedd  -                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A heti felnőtt labdarúgó rangadóra, szélesre tárt kapuval vártuk az Újpest II. 

játékosait.  

Időben megérkeztek.  

Tétre menő meccset az ellenféllel még egyszer sem játszottunk. A tabellán pont 

előttünk álltak, tehát hatpontos’ mérkőzés elé néztünk. Az eddigi bajnokságban 

még nem vesztettek mérkőzést. Magasan képzett és fiatal játékosokból áll az 

ellenfél csapata, nézik is őket rendesen a játékos megfigyelők. Ettől függetlenül 

a mi labdarúgóink magabiztosan és vidáman érkeztek a sporttelep négy kapuja 

irányából.  

A meccs utánra csapatbulit szerveztünk, ahol a fiatalok’ vendégül látták az 

öregeket’, akiknek kb. 24 év az átlag életkoruk. A Bátony utcai kiskapun, már 

előző nap estéjén behordtuk az ellátmány nagy részét. Többször kellett 

fordulni. Szombat reggel pedig bevittük a főzéshez szükséges eszközöket és 

üzembe állítottuk azokat. Mindenki, aki tudott, segített az előkészületi 

munkákban. Az üstben megfőtt Vad-hús pörköltet a Stáb készítette el. A 

köretnek főtt krumplit csináltunk, és kovászos uborka is került az asztalra. 

Szerintem egész jó triumvirátus. Az italokról és azok mennyiségéről most nem 

írnék. Erről csak nagykorúaknak, és személyesen adok felvilágosítást.  

 

 



A mérkőzésről 

Nem végeztünk időben a főzéssel, ezért az I. félidőt nem láttam, csak messziről 

hallgattam a B pálya mögötti klubház fedett kiskertjéből. A füves-pálya 

irányából jövő morajlásokból tudtam, hogy kb. 8-10 perc után nem mi 

vezetünk. A szurkolás intenzitásából pedig sejtettem, hogy nem játszunk 

alárendelt szerepet. Szóval, füleltem és szorítottam a Csapatnak.  Szemernyi 

kétségem nem volt azzal kapcsolatban, hogy a fiúk mindent megtesznek azért, 

hogy minél előbb bevegyék az Újpest II. kapuját. Szünetre készen lett minden 

étel és be is öltözködtem a szokásos módon. Még jó, hogy kellemes, őszi meleg 

volt.  A kajaőrséget’ a Gondnokság bevállalta helyettem, így a kertkaput 

viszonylag gyorsan magam mögött hagyva igyekeztem a füves-pálya irányába.  

Az alábbiak játszottak vagy folyamatosan melegítettek: 

  

 

A lelátón nagy hangzavar és létszám fogadott. Ültem és néztem a játékot. Azt 

hamar kiderült, hogy veszedelmesen gyors az ellenfél, fejben is, de mintha mi is 

magasabb fordulaton játszanánk. Megnyugtattak a nézőtéri szakértőink, hogy 

jól látom. Negyedóra elteltével az ellenfél fiatal kapusa bemutatott egy sete-

suta labdás mozdulatot, ami után Balogh2 Bence elcsente a labdát és 14 



méterről a kapuba gurította. Egy-egy. Ez így, remek kezdés a II. félidőnek. Az 

Újpest vagy 15-20 percig nem jutott el a kapunkig. A védelem parádézott, a 

középpályások futottak, szűrtek és még annál is többet futottak. A csatárok 

küzdöttek, birkóztak, de viszonylag kevés sárgalapos figyelmeztetés lett 

kiosztva. Az utolsó 30 percben egy sem. Ez, azért meglepett. A spori nem volt a 

helyzete magaslatán, de akkor is ritka az ilyen dolog.  

Most sem írok neveket. Mindenkire igaz, hogy példásan és keményen küzdött. 

Kiegyenlített volt a játék, nem látszott a többlet edzés munkája az Újpest II-nek. 

Kapura inkább mi voltunk veszélyesebbek, de volt dolga bőven a védelemnek 

is, főleg a 70-80 perc között. Bírták a gyűrődést a játékosaink. A kapunk előtt 

volt két- három meredek helyzet, de álltuk a sarat. Csatárjaink (már, csak azért 

is így írom) BödeDanis stílusban is tudtak játszani, ha kellett, és óriási küzdelem 

közepette akartak gólt lőni a lilák kapujába.  

Nem sikerült.  

Nem ment többször labda a kapuhálóba. Maradt a döntetlen. Lecsúsztunk a 4. 

helyre, mert a GázGyár győzött és elénk került.  

Nem kell szégyenkezni, mert a Csapat jelenlegi helyezése az elvártaknak 

megfelelő.  

Igen, jó meccs volt, talán az idei bajnokság legjobb félidejét láthattuk.    

Igen, fel a fejjel! 

 

Ui(1)  … és igen, a fiaink nem örültek a döntetlennek. Ez hosszútávon nagyon jó 

minden Ikarusosnak, játékosnak, edzőnek, vezetőnek, szurkolónak. 

Ui(2)  Vacsora közepétől, azért kezdett feloldódni a társaság. Ekkor még nem 

lehetett tudni, hogy sokáig maradnak, és a véghajrázók kitunkolják a pörkölt 

kevés maradékát, majd gondosan bezárják a kaput „S hazamennek a legények”.   

 

Ez a nap is elérte célját, hisz eltelt, … úgy szakácskodva. 

Budapest, 2017. 10. 24.  -  Kedd  -                          

 

 


