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A Sport-Vilag tud6sitasa az els6 hivata/os merk6zesr61:"Footballjatekokr61furcsa foga/mak uralkodnak sportkoreinkben. Ut6bb a kovetkez6 velemenyt

hal/attasportunk egyik u.n.jelese:Footballtnem lehetMagyarorszagon jafszani, mertnalunk felpofozzak az ellenfelt, hanemtudnak goa/-t csinalni." .

A videk neveben
Kassa harca az MLSZ ellen
Angliaban es Skociaban mar
profi bajnoksagok voltak,
amikorMagyarorszcigon eloszOr - fOkent kozepiskolakban- futballmerkozeseket
rendeztek,
Az els6 esapatok a 19. szazad
utolso eveiben alakultak meg, de
mint az elet oly sok teriileten, a labdanigasban is hatalmas szakadek
tatongott videk es fovaros kozott.

Az els6 nyilvanos talalkozot 1896
novernbereben rendeztek a Torekyes vasutas dalarda tagjai, par honap rmilva pedig a BTC megalakftotta els6 futballcsapatat. Az els6
magyar bajnoksagot elhodito klub
peldajat hamarosan szamtalan f6varosiegyletkovette, videken azonban nagyon nehezen honosodott
meg az uj sportag. Ezt jelzi, hogy a
Magyar Labdanigok Szovetseget
1901-ben f6varosi egyesiiletek alapitottak, a szovetsegaltal rendezett
kozpo nti bajnoksagokban pedig
1926-ig kizarolag budapesti esapatok indulhattak.

barmi keresnivalojuk lenne az or- evvel halasztani" (a meeeset 11:D-ra
szagos - tulajdonkeppen budapesti a Fradi nyerte). A bajnoki kiizdel- bajnoksagban. Am a videkiesapa- mek rendszeresse valasanak kotok szarna egyre n6tt, fgy az MLSZ szonhetden sorra alakultakvideken
mar 1904-ben napirendre tiizte a re- is az uj esapatok (1907-ben Pozsonygionalis bajnoksagok iigyet. WgiiI ban mar negy klubban is futballoz1907-t61 rendeztek videki bajnoksa- tak), s a videkiekharnarosanmegtagokat, a merkozeseket tobbnyire tel- pasztalhattak erejiiket. lgaz, egyel6jes erdektelenseg kiserte (mikozben re nem futballpalyan, viszont az
a budapesti .futball viragzott, az 1911-es MLSZ kozgyiilesen az 6 sza1905-os magyar-osztrakra peldaul vazataik dontottek el ket szemben5000 nez6 volt kfvancsi, 1909-ben . ano esoporthatalrniharcat, A sportpedig FIFA-kongresszust tartottak a sajto pedig a videkiek panaszaitol
magyar f6varosban). Jellernz6 az is, volthangos, szerintiikaz MLSZ korhogy arnikor 1912-ben eloszor mer- latozza a videkiek onanosagat, es
kozott meg egymassal a videki es a nem is segfti el6 a videki futball
budapesti bajnok,
gyorsabb fejlodeset. Jellernz6: Kolozsvaron mar azt fontolgattak, hogy
kilepnek az MLSZ-b6I, es videki laba Kassai AC'es az FfC
az . orszagos" bajnoki cfmert, a danigoszovetseget hoznak letre,
1912-ben a videkiek tobbsegbe
kassai sportlap onkritikusan megjegyezte: nel lehetne talan megegypar keriilteka labdanigoszovetsegben -

Az elsd videki
labdanig6csapat
Pozsonyban alakultmeg, 6ket kovettek az eperjesiek, szabadkaiak,

bajaiak, aradiak, komaromiak, soproniak, kassaiak es besztercebanyaiak. E klubok kezdetben csak baratsagos merk6zeseket jatszottak, eeljuk pusztan azeletben maradas volt,
vezet6ikben fel sem meriilt, hogy

100 tagegyesiiletb61esak 48 volt budapesti. Raadasul sorra ertek serelmek a videkieket, a legfajobb azvolt,
hogya professzionalizalodo f6v<irosi
klubok immar nem esak egymastol,
hanem videkrolis

szipkaztak
, futballistakat,
Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a
videkiek egyre gyakrabban kerd6jeleztek meg az addig magatol ~rte
t6d6nek tartott hatalrni viszonyok
legitimitasat, s a beszedes nevii,
nagyvaradi Videki Sport, de f6kent
a kassai Eszakkeriileti Sportujsag
hetrdl-hetre szorta dorgedelrneit a
pestiek ellen.
Az 1912-es MLSZ kozgyiilesre
mar jo el6re szervezkedni kezdtek
az ; egyrnasra talalo" videki klubok:
Az epp leger6sebb videki futballcsapat, a KassaiAC egyikvezet6je,
Urban Pal Videki Part alakitasat
szorgalrnazta, am az alapftok igyekeztek hangsiilyozni, hogy szervezkedesiik jogaik kivivasara, s nem a
budapestiek ellen iranyul. Azonban
a helyi sportlapban megjelen6 nyilatkozataikbol vilagossa valik,hogy .
mely ellenszenvvelviseltettek a f6varosi Iutballvezerek irant. Kideriil
ez peldaul abbol az 1912. januari
cikkbol, melyben UrbanPal eloszor
ervelt a videki szervezkedes fontossaga mellett: "Az eddig jelentektelen helyen

kullog6 videKi sportelet
Az eM videki labdarug6csapat, a Pozsonyi Torna Egylet WI6 sor)

fot6k: sportmuzeum.hu

el6re tort, s el6kel6 helyet kovetel
az orszagsporttarsadalrnaban. [...JA
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Heti futballh irado ( ja nuci r 16-22 . )
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Csiitortok

• A bolgar Krasszirnir Balakov

• Kolcsdnjatekoskent fel evig a
Fulham csapataban szerepel
majd Wayne Bridge, a Chelsea
ved6je, akit 2003nyaran 7 millie
fontert vettek meg a Southamp-

lett a svajci Grasshoppers Ziirich
uj vezetdedzoje.
• Carlos Alberto Parreira,a brazil
valogatott edz6jevolta 2005-os ev
legjobb szovetsegi kapitanya az tonbol ,
lFFHS szerint. Parreira Marco van • A spanyol elvonalbeli Mallorca
Bastent (Hollandia) es Jose Peker- leigazolta Angelosz Baszinaszt
mant (Argentina) el6zte meg. Ka- (panathinaikosz), a gorog valogarel Briickner (Csehorszag) az 5. tottal 2004-ben Europa-bajnoksagot nyert kozeppalyast.
.
helyen vegzett.
KAC, azaz KassaiAthletikai Club: a multszazad e/s6 evtizedeiben a videk
Az ev klubedz6je pedig- 2004
legjobbcsapata volt
'
Pentek .
utan masodszor - JoseMourinho
(Chelsea) lett, szoros versenyben • Szerzddest hosszabbitott a Li'eldzve megRafael Benitezt(Liver- verpoollal John Arne Riise: a 25szovetsegben vezet6 szerepet tolte- az elerteredmenyekkel, Err61 taruiseves norveg balhatved ennek erpool).
.
nek be, minden helyet elfoglalnak a kodik a lap f6szerkeszt6jenek egyik
• Legalabb hat hetig nem jatszhat telmeben 2009-ig marad az Anfif6varosi egyesiiletek."
okt6beri vezercikke, melynek minVicente, a spanyol Valencia valo- led Roadon.
A Videki Part szamtalan kovete- den mondatabol sugarzik a Budagatottkozeppalyasa, aki az Osasu- . • Sergio Conceicao, a Standard
lestfoga1mazott meg, igypeldaulje- pest-ellenesseg; "A videki sportelet
na elleni bajnokin szenvedett bo- Liege legiosa lett az elrruilt ev legkaseriilest,
lent6sebb reszvetelre szarnitottak az termeszetes fejkidesenek csak egy
jobb jatekosa a belga bajnoksagMLSZ tanacsaban, nagyobb onallo- ellensege van [...) es ez a f6varosi
• Achilles-in szakadast szenve- ban.
sagot kivantak a keriileti iigyek inte- sportelet. Nemcsak ontudatlanul,
dett DarkoKovacsevics, a San Se- • Luigi Cagnit lett az olasz elvozeseben, es meg akartak neheziteni, hanem ontudatosan is ellensege a
bastian 32 eves szerb csatara, es . nalbeli Empoli uj vezet6edz6je a
hogy a budapesti klubok videkrol legteljesebb mertekben, Nemcsak
ebben az idenybenmar nem lep- menesztettMario Somma helyett.
igazoljanak jatekosokat. Az MLSZ azert, mert a szovetsegek vezetese
het palyara,
Az 55 evesszakember korabbana
vezetese aggodalommal figyelte a Vi- kezeben van, hanem azert is, mert
Piacenza es a Verona egyiitteset
dekiek szervezkedeset, Elkeriilend6, minden anyagi es sportbeli er6t madirigalta,
Kedd
hogy a renitensek nagyobb felfordu- gahoz vonz s a videket elnyomja.
• Az olaszChristianVieri es Marlast idezzenek e16, a kozgyiilest het- Ezentermeszetes ellenseg ellen igyeco Di Vaio megszerzese utan az
Szombat
f6i napon rendeztek meg. Steiner keztiinktavaly egytaborban egyesiAS Monaco leigazolta a portugal • Meghosszabbitotta szerzodeset
Hugo MLSZ f6titkar kesobbi nyilat- teni a videket, s ez csak reszben si- . Benfica 31 esztend6sved6jet, Ma- a Chelsea-vel Carlo Cudicini. A 32
kozatabol nyilvanvalova valik, hogy keriilt. Most azonban
nuelDosSantost.
eves olasz kapus egy evvel, 2009- .
tudatos dentes lehetett a videkiek
• Eltort a kulcscsontja Olek- ,ig toldotta megkontraktusat,
szamara elfogadhatatlan id6pontiitott az utolso ora!
szandr Sovkovszkijnak, a Dinamo ' • Ket uj jatekossaler6sitett a Fiban tartani a kozgyiilest: "A videk
Ha a videk most se fog szervezKijev es az ukran valogatott kapu- orentina: a seriilt Frey kapust a
szervezkedeset nem tartom helyes- kedni, akkor egy felszazadra adja
sanak, ezaltai veszelybe keriilt a roman valogatott 28 eves hanek, mert
oda magat a rabszolgasagba a f6vavilagbajnoki szereplese is.
166re, Bogdan Lobont (Ajax) poros beklyoba szorito hatalmaala."
tolhatja, es erkezett a dan hatallamot akarnak
Az els6 vilaghaboni alatt a videki
Szerda
ved, Per Koldrupis, akit a nyaron
az allamban
jogok kerdese lekeriilt a napirend• Eltemettek Zavadszky Gabert, 5 milliefontert igazoltle az Everalkotnies ajanlatos, hogya videki r61, a trianoni bekeszerzddes utan
a ciprusiAEL Limasszoljanuar 6- ton az Udinesebol, de az idei szeigenyeit szerenyebbre szabja es tobb ujjaszervezodo labdanigasban pedig
an elhunyt magyar valogatott lab- , zonban mindossze ket meccsen
tiirelmesseget tamisitson, mert a f6- meg nyomaszt6bb volt a budapestidarug6jat. Zavadszky Gabor ko- jatszott,
varosi egyesiileteknek is van utoveg- ek stilya, Ennek ellenere 1926-ban
rabban a Ferencvarossal, a Duna- • Vincze Cabor.golt 16tt a Glasre beleszolasa a dolgokba."
ferr-rel, es azMTK-val is bajnoksa- gowRangersnek, de csapata,a Limar orszagos bajnoksagot rendez1912szeptembereben' ennek elle- tek, de 1944-ig kellett varni, hogyvivingston ennek ellenere sUlyos,
gotnyert.
nere megalakultak a korabbimil Ie- deki csapat nyerje el a bajnoki d• A spanyol Villarreal megvette a 4:l-es vereseget szenvedett az Ibnyegesen nagyobb auton6miaval bi- met. A magyar futballf6varos-eentmexik6i Monterrey argentin szar- roxParkban.
r6 videki keriiletek, amit az Esszak- rikussagat azonban mi semjelzi jobmazasu csatarat, Guillermo Fran, Vasamap
keriileti Sportt1jsag , ugy kommen- ban, mint hogy a mai napig mindc6t, s egyu.ttal elengedte Luciano
talt, hogy"megtortent vegre az els6 ossze nyo!calkalommal avattak viFigueroat a River Plate-hez.
• Tizenhelt ev utan elhagyja nelepes a videki labdarugOsport on- deki bajnokot Magyarorszagon.
• Amputalni kell a paraguayi vel6egyesiiletet Beto, a Sporting
,
Szegedi Peter
kormanyzata fele". A kassaiak envalogatott egyikjatekosanak, Ju- Lisszabon csapatkapitanya. Ahatnek ellenere nem voltak elegedettek
(a szerzo magyarorsztigi szod%gus)
lio Gonzaleznek a kezet. A ta- , ved egyrnilli6 euroert a Bordeaux
mad6 negy hete szenvedett su- ' jatekosalett.
Iyos aut6balesetet Eszak-Olasz- • Amerikai csatarraI er6sitett .a
Videki bajnokok:
orszagban. Gonzalez ebben a PSV Eindhoven: a hollandlistaveszezonban a Vicenzaban futbal- zet6 harom es fel eves szerz6dest '
1944: Nagyvaradi AC
1994: Yac FCSamsung
2000: Dunaferr SE
1963: Gy6ri Vasas ETO
lozott, s csapata legeredmenye- kototta 19esztend6s LeeNguyen2002: Zalahus ZTE FC
1982: Raba ETO Gy6r
sebb tagja volt 15 meccsen elert nel, aki 2004-ben hazaja Iegjobb
1983: Raba ETO Gy6r
2005: Debreceni VSC
nyolcg61javal,
utcinp6tlaskoni jate1<osa volt.

