
1912-ben megalakult a BALMAZÚJVÁROSI SPORT CLUB, köznapi nevénaBSC, vagyis a 

BÉBSCB. A szervezésben jelentős szerepet vittek Kecskés József és ifj. Varga Miklós, a 

központi iskola fiatal tanítói. A sportkörben szakosztályokat szerveztek, mégpedig; 

1. labdarugó, 

2. kugli, 

3. atlétikai, 

4. vívó. 

A sportélet még nem verseny, hanem alkalomszerű volt. A labdarúgást a mai központi iskola 

nagyudvarán és a Libamezőn játszották. A hétközi edzéseknek mindig sok nézője volt, mert a 

futballcsuka, a nagyalakú bőrlabda újdonságként hatott ekkor a faluban, mintegy húszra 

tehető a labdarugók száma, akkor, kezdetben. Szertár hiányában ifj. Varga Miklós lakásán 

voltak a sporteszközök. 

Majd közbejött az I. világháború. Ekkor szünetelt a sportélet Balmazújvároson, hiszen 

kezdetben a falu fiatalságának színe- virágát, később válogatás nélkül, minden hadrafogható 

férfit elvittek ebbe a hatalmas világégésbe. 

 

Az első világháború után 1919-ben Kovács István tanító szervezte újra a sportéletet. Mintegy 

30 ifjút gyűjtött magaköré, s a mostani Arany János utcában, régi nevén a Bánlak XIL 

utcában, a vasútvonal melletti üres, gyepes, kissé szikes területen, a mai iskola és épületek 

helyén volt a labdarugó pálya. 

A felszabadulási évek előtt a BUP (a polgári iskola labdarúgó csapata) volt a népszerű, 

többször játszottak oda-vissza alapon Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény városok polgári 

iskoláival. Nagy segítségre volt Gál István, Rokosz József és Veres Lajos tanárok. Gyakran 

előfordult, hogy amikor a község csapata más helyiségben játszott, akkor a polgári iskolások 

rendeztek mérkőzést a BSC pályán. Nagy örömre szolgált, hogy néhány alkalommal a község 

fúvós zenekara is megjelent a mérkőzéseken és szórakoztatták a szurkolókat, a zenekar 

vezetője Túri Berci bácsi volt. Többször előfordult, hogy a”nagyok” mérkőzése előtt a BUP 

előmérkőzést játszott. 

 

Az 1920-as években a labdarugók a szomszédos helyekre - Hajdúböszörmény, 

Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Tiszafüred, Nádudvar, Polgár - mentek vasárnaponként 

játszani, természetesen visszavágó mérkőzések is voltak.(Bajnokságról még szó sincs, nem is 



lesz, majd csak az 1930-as évek második felében). 

 

A balmazújvárosi Levente Egyesület 1933. évi aug. 20-án tartja a lőtér, tenisz, futball és 

sporttér felavató ünnepélyét a vármegye több városának és községének részvételével. A 

sportteret, lőteret az állam építtette a teniszpályákkal együtt.A labdarúgópálya igazi 

felavatása a következő évben, 1934. júl.15-én, vasárnap történt, amikor a legendáshírű, 

formája tetőpontján lévő Debreceni Bocskai jött ki futballozni a faluba, és a helyi csapat ellen 

7:1 - re győzött. 

A Debreceni Újság, Hajdúföld 1934. júl. 15-i száma a következőket írja: 

"A Bocskai ma Balmazújvároson propagandamérkőzést játszik. A balmazújvárosi 

futballkedvelő publikum a Debrecenben nemrég lezajlott Bologna mérkőzésen 150 taggal 

képviseltette magát.   Ebből a számból az tűnik ki, hogy a derék Hajdú megyei községben 

szépszámú futballhívő van. A napokban küldöttség kereste fel Balmazújvárosról a Bocskai 

vezetőségét s kérték, hogy a Bocskai szabadnapját szánja rá egy kis kirándulásra községükbe, 

mely szerintük igen nagymértékben hozzájárulna a futball vidéki propagálásához, s különben 

is módfelett megtisztelve érezné magát a község, ha olyan hírneves csapat, mint a Bocskai 

egy ottani válogatott legénységből álló együttes ellen barátságos mérkőzés keretében 

ellátogatna Balmazújvárosra. A Bocskai a meghívást elfogadta, s ma a csapat egy kiadós 

tréningnek megfelelő barátságos mérkőzésre áll ki Balmazújváros község óriási érdeklődése 

mellett." 

 
GrófSemsey Andor birtokolta ezt az elhagyott, náddal benőtt vizes területet, le egészen az 

akkori Andor utca végéig, majdnem az újvilágosi régi temetőig. 

A község aztán újvárosi ínségmunkásokkal víztelenítette és amennyire lehetett és tudták, 

elegyengették a terepet, s az Országos Testnevelési Felügyelet kiépítette az egész területet 

sportpályának, a Sport-tér mind a két oldalán. Az egyik részen labdarugó, futó, távol és 

magasugrópálya, a másik oldalon gyakorlótér, teniszpálya és hatalmas lőtér lett. 

A rengeteg vizet a csatornában, folyócskában, pontosabban kanálisban vezették le a Daru-

telep irányába, a Kadar-csőn keresztül, ki a Hortobágyra. 

Ebben az évben építették az akkor korszerű, 200 személyes lelátót, vagy ahogyan akkoriban 

mondták: tribünt. Tisztán fenyőfából, a Debreceni utca felőli oldalon, pontosan a kanális 

felett. Alatta két csapat részére öltözőhelyiség készült, szekrényekkel, lócákkal ellátva.   A 



kanális felett egy deszkapalló volt elhelyezve, azon lehetett átjárni a vizén, a játékosoknak az 

öltözőbe. A játékvezetők rendszerint a lőtér gondnoki lakásában öltöztek, egy kis 

kulipintyóba, sufniba, fészerbe, legjobb esetben, a gondnok konyhájában. 

 

A BSC igen büszke volt erre a tribünre, mert akkor szerte a megyében nem volt hozzá 

hasonló építmény, kivétel természetesen Debrecen.Sajnos, 1944 őszén, telén, s 1945, 

tavaszán, mikor nem lehetett sehol sem tűzre valóhoz hozzájutni, tűzre valót”szerezni", a 

nép annyira szétszedte, hogy később már nem lehetett használni, csak a két játékos öltözőt. 

A labdarúgópálya talaja ősgyep volt és kicsit hepe-hupás, s némileg közelebb is volt az 

utcához, mint ahogy most van. Igaz, az 1950-es évek elejéig hatalmas, s hosszú földdombbal 

zárták el a külvilágtól a játékteret. A bejárat előtt hatalmas ponyvát feszítettek ki, s előtte 

kellett a jegyet megváltani. Sokszor még asztal és szék sem állt rendelkezésére Kulcsár 

Istvánnak, vagy annak, aki éppen a jegyet adta, hanem állva árulta. S ha esett az eső, akkor 

bizony eláztak.Az akkori Andor utca felőli oldalon nem volt épület, lakás. Átgázolhatatlan 

tamariskabokrok sokasága”őrködött” azon, hogy oda senki be ne”lóghasson.” 

Bizony akkor jóval kevesebb volt a pénz, mint ma van. Örült a nép minden fillérnek, és 

nagyon megbecsülték, jó esetben 1 pengő volt a napszám, s a belépődíj pedig a 

következőképpen alakult: 

Tribün: 30 fillér 

Ülőhely: 20 

Állóhely: 10 

Gyermekjegy: 6  

 

1937. augusztus végén nagy fordulat történt aBSC-nél. Hivatalosan benevezett a KLASZ II. 

osztályú bajnokságába, ahol a Debreceni csoportban kapott beosztást.De először 15 

játékossal, esküvel megfogadtatták, hogy a kisorsolt mérkőzéseken, úgy itthon, mint, 

vidéken, részt vesznek. Aki egy vidéki mérkőzésen saját hibájából nem vesz részt, az itthon 

sem játszhat!A vártnál könnyebb sorsolást kaptak, mert Berettyóújfalu kivételével mind 

debreceni csapat volt.Az első tehát az 1937/38-as bajnoki év volt, mikor labdarúgócsapatunk 

mostmár nem ötletszerűen játszotta a mérkőzéseket, visszavágó alapon, hanem mostmár 

tétje is volt, mégpedig a bajnokság! 

Sajnos a sportkör olyan szegény volt, mint a templom egere. Hiába voltak a faluban gazdag 



földbirtokosok, földbérlők, kereskedők, semmit sem tettek a sportért, kivéveSteinberger 

Dezsőt.A község elöljárósága még a költségvetésileg biztosítható 500 pengős támogatást 

sem adta. Ez idő alatt két vezetőjegyzője volt a falunak: Harsány Béla és Szőr Antal, sajnos 

egyik sem sportbarát.Egyedül azEmsei uradalom csináltatott egy rózsás tussolót, amibe fel 

kellett egy karral nyomatni a vizet. Ha a tartály tele lett, akkor 4-5 játékos megfürödhetett 

lezuhanyozhatott. 

De ez is hol volt? 

A teniszpálya mellett!A labdarugók nem is igen használták. Mérkőzések, edzések után 2-3 

lavór friss, hideg víz állt rendelkezésre, ott a tribün mellett, s abban mosakodtak.  

 

Az első sorsolás, amelyben a BSC is szerepelt! 

1937. szept.5.   Debreceni MOVE ~ BSC 

1937. szept.12.BSC - DVSC II, 

1937. szept.19.BSC - Debreceni MTE 

1937. szept.26.BSC - Debreceni Villanygyár II. 

1937. okt.3.BSC - Berettyóújfalui Turul 

1937. okt.10.DEAC II. - BSC 

1937. okt.17.BVSE II."- BSC 

1937. okt.24.BSC - Debreceni Klinika 

 

A végeredmény, az első Balmazújváros történetében! 

1. DVSC II. 27 pont 

2. DMTE 24 pont 

3. Berettyóújfalu22 pont 

4. Balmazújvárosi S. C. 18 pont 

5. D. MOVE  

6. Villanygyár II.  

7. D. Klinika visszalépett 

8. BUSE II, visszalépett 

 

Az 1938-as nyári szünet nem telt el haszontalanul, mert a KLASZ megindította a 

Hajdú- Kupamérkőzéseket!A BSC is benevezett és óriási meglepetésre meg is 



nyerte. Nagy formában játszott a csapat! 

A végeredmény: 

1. Balmazújvárosi 

2. Tiszalöki AC 

3. DMTE 

4. TPC Püréd 

5. HASÉ bánás 

6. HTK 

Még más is történt a”Hajdú-kupa, mérkőzéseken. 

Idézek a”Sporthírlap” korabeli számából: 

"Balmazújvároson a Debreceni MTE vezetett 3: 2 arányban, amikor nagy eső miatt 

félbeszakadt a mérkőzés, a játékvezető nem az öltözőbe, hanem a tribünre ment fel, ahol a 

működésével elégedetlen nézők céltáblája lett és összeszólalkozott a BSC intézőjével, Palád 

Istvánnal, majd egy csendőrhadnaggyal, s emiatt aztán, bár a DMTE könyörgött neki, nem 

vezette tovább a mérkőzést, a szabály pedig előírja, hogy öt percig kell várni a 

játékvezetőnek, és felhívni a rendezőt, hogy garantálja a rendfenntartást.”Mivel a 

játékvezető nem várt 5 percig, a fellebbezési bizottság nem igazolta a mérkőzést, mint azt 

egyes bíró, hanem újra le kell játszani a később kitűzendő időben. De ez a mérkőzés már nem 

befolyásolja a BSC első helyét. Ha kikap, akkor is első. 

 
1939őszétől háromra emelték az eddig kétcsoportos KLASZ I. osztályú bajnokságot, így 

került feljebb egy osztállyal a BSC is, mégpedig a Debreceni csoportba, a DMTE, DEAC, 

Dohánygyár, Hajdúböszörmény, Karcag, Püspökladányi MÁV, Berettyóújfalu, 

Hajdúszoboszló, Debreceni MOVE és a DVSC II. társaságában. 

Mindjárt győzelemmel kezdték a fiúk a bajnokságot, mert Hajdúszoboszlót, annak 

otthonában 6: 2 /3: l/ arányban megverték, 1939, szept. 24-én. 

 

A korabeli Magyar sportújság, mely a Kelet-magyarországi Sport-hírlap örökébe lépett, azt 

írja, hogy: 

”Az újvárosiak nagyobb rutinja és küzdőképessége győzte le a Szoboszlóiakat”. 

De súlyos vereséggel tértünk haza Debrecenből, ahol 6:0 /0:0/ arányban kikaptunk a DVSCII-

től. 

 



Végeredményben az 1939/40, bajnoki évben aKeleti Álszövetség debreceni csoportjában 11 

csapat között a 9. helyen végeztünk 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 15 vereséggel 26:56-

os gólaránnyal. Kiestünk a II. osztályba. Hiába, nagyon erős volt nekünk még akkor az I. 

osztály. 

 

Erősen fasizálódott a sportélet is. Az MLSZ elnökévé Dr.Gidó-falvy Pált nevezték ki, aki annyit 

sem értett a labdarúgáshoz, mint tyúk az ábécéhez. Első intézkedése az volt, hogy az NB I.-es 

mérkőzéseken is használjanak olyan labdát, mellyel már egy vagy két bajnoki mérkőzést 

játszottak.A magyar labdarugók tízparancsolata mellett Dr. Pápai István szövetségi orvos 

által írt követelményeket is ki kellett függeszteni az öltöző belső falára. 

 

1. Ne éjszakázz! 

2. Minden nap legalább 8 órát pihenj! 

3. A dohányzástól tartózkodj! 

4. Szeszesitalt még kismértékben se fogyassz! 

5. Könnyen emészthető ételeket egyél! 

6. Rendesen, mérsékletesen élj és táplálkozzál! 

7. Mérkőzés előtt 2 órával étkezzél! 

8. Szabadon és friss levegőn sportolj! 

9. Sérüléseddel, betegségeddel azonnal fordulj edződhöz ésOrvoshoz,  

10. Lelkileg, testileg mindig légy friss, egészséges, mert csakígy szolgálhatod a 

labdarúgást. 

 
Az 1940/41- es bajnokságban a Keleti Álszövetség II. osztályának debreceni csoportjában 

szerepelünk ismét, a következő hat csapattal: Hajdúböszörmény, Karcag, Debreceni MOVE, 

DMTE II. Debreceni Dohánygyár, és mi. 

Az ifjúsági labdarúgóink is szóhoz jutnak ebben az évadban, mégpedig a Tégláskert, 

Nyilastelep, Rákóczi PC, DVSC, DMTE társaságában.A labdarugók felszerelésének mosását 

Mozsár János kapus édesanyja végezte, a pálya meszelését, - míg be nem hívták katonának, 

ő maga látta el, csekély díjazásért. 

Sajnos, megkezdődtek a nagy katonai behívások, s ez nem kíméltea játékosállományt 

sem.Bevonult, többek között: Mozsár János, Csige Sándor, Husi András, Búzási 



Jenő,Radácsi Imre, Szatmári Sándor, majd Dinen Sándor, Zilah János és Kiss Sándor. 

Erősen fiatalítani kellett, ezért sok 17-20 éves korú játékos szerepelt ebben az időben, a 

csapatban annál is inkább, mert 1941 őszétől hivatalosan is levente bajnokság lett minden 

téren, sBSC-ből is Balmazújvárosi Levente Egyesület lett.  

 

Még 1941 tavaszán ezek a játékosok alkották a csapatot: Mozsár János, Bak István, Szatmári 

Sándor, Radácsi Imre, Dihen Sándor, Szabó Mihály, Zilah János, Oláh Zoltán, Koraknai Imre, 

Rózsa Bertalan, Pál Imre, Csige Sándor, Husi András, Husi Lajos, Búzási Jenő stb., s alig egy év 

múlva 1942 őszén a nagy katonai behívások miatt már sok új arccal, köztük kilenc darusi 

fiúval, remek labdarugókkal, ismerkedhetett meg a közönség. 

Többek között: Békési Lajos, Nyerges János, Lós Lajos, Szabó Mihály és Szabó Ferenc, Kiss 

József, Berecz János, Mező László, B. Nagy József, Koraknai Péter, Tóth József és Schleminger 

Sándor. 

S ekkor már Andrásházának, s Nagyhátnak is van csapata! Schleiminger Sándor, Gazdasági 

Intéző, agglegény minden örömét az andrásházi labdarúgókban leli „Ezek a fiuk rendszerint 

az ebédidő alatt, délben tartották az edzéseket, amikori nem csináltak mást, mint 

kétkapuztak, ott az andrásházi tanya mellett. Szabályszerű labdarúgó pálya volt ott. Akkor, 

Slézinger volt a játékvezető. 

Andrásháza barátságos mérkőzéseket játszottak Nagyháttal, Hajdúböszörmény-nyél és 

Nádudvarral, általában így álltak fel: 

Pál Lajos, Lengyel Gábor, Lengyel István, Tóth Sándor, Kecskés József, Kiss János, Píge János, 

Varga János, Kányái András, Kiss István, Varga Gábor. Játszott még, időnként Szabó Lajos, 

Vigh Imre és Csiszár Ferenc is. 

A nagyháti csapat vezetője Kisfaludy Károly intéző volt. 

 
 
1942. és 1944. között, egészen a felszabadulásig sportköri vezetőség nem létezett. Katonai 

irányítás alá került a sport is, mint minden, a labdarugók intézője, mint már említettem 

Paláid István leventeoktató, községházi alkalmazott vagy, ahogy akkoriban mondták: 

tisztviselő volt. 

 



 

Balmazújváros labdarúgó csapata 1943-ban 

 

Az 1943-as csapat tagjai: Szabó Mihály, Piros Gyula, Pázmándi Dezső, Kovács Zoltán, 

Steiberger Dezső (az olasz internazionale-nak a jövőbeli menedzsere) Juhász Ferenc, Dénes 

János, Weisz József, Kocsány Imre, Kulcsár István, Vígh Sándor, Fürts Aladár 

 

Most pedig egy névsor azokról a játékosokról, akik 1930-tól 1944-ig a csapat tagjai voltak. Ez 

nem teljes, az szinte lehetetlenség. 35-45 évvel a történtek után. Sajnos, tombolt a fasizmus 

hazánkban is, és nagyon sok játékos bevonult katonának. Sajnos, többen nem tértek vissza. 

Ki elesett a harcban, ki nyugaton maradt.Leggyakrabban a játékosok korabeli foglalkozásaik 

olvasható, annak esetek, ahol semmiféle adat nem áll rendelkezésre. 

 
Hátvédek: 

1. Hellász József, 

2. Szatmári Sándor, szabósegéd. Még 1945. után is játszott néhányszor. 

3. Boák Sándor, cipészmester, Debrecenből lett igazolva, 

4. Búzási Jenő.   1930-1950-ig volt aktív balmazújvárosi játékos. Ő is azok közé 

tartozott, akik szívvel-lélekkel éltek a labdarúgásért. Kiválóan játszott! 



5. Demetér Lajos, Debrecenből járt ki vonattal, de csak a mérkőzésekre, Tsz. 

szakaszvezető volt. 

6. Husi Endre, községi díjnok. Szinte minden poszton szerepelt. Csontkemény játékos 

volt, szenzációsan tudott beadni, 1942-ben bevonult és a Pest megyei harcokban 

elesett. 

7. Komáromi Gábor, segédlelkész. Korán abbahagyta a játékot és Pénztáros lett.  

8. Dr. Jenéi Kálmán, jegyző.  

9. Dihen Sándor, 1939-től 1949-ig volt a csapat kősziklája, kiválójátékos hírében állt. 

Később elkerült a Kisvárda NB II-es csapatába, ahol nagyon sokszor szerepelt a 

”Népsport"- ban, mint ”a Hét NB II-es válogatottja”! 

 

Középhátvédek, /kullancsok, centerhalfok,/ 

1. Lós Imre, községi díjnok. 

2. Husi Lajos, mezőgazdasági főiskolai hallgató, a balmazújvárosi labdarúgás áldozata.   

Betegségből lábadozva, betegen, hideg, őszi esőben játszott, s tüdőgyulladást kapott, 

s rá három hétre meghalt, a középhátvéd poszt mellett szinte mindenütt 

alkalmazható volt. 

3. Rósa Bertalan, állatorvosi hallgató, Hajdúböszörmény főállat-orvosa, gyors, kemény 

játékos volt. Nem félt odatenni a lábát, futballista nyelven: csülkét, kedvenc 

szavajárása volt!/ Kár, hogy ő is korán abbahagyta. 

4. Dédé József, Tsz. őrmester. 1941-1944-ig játszott, Debrecenből igazolták, s 

onnan járt ki a mérkőzésekre. 

5. Nagy István szélvészgyors, fürge, robbanékony játékos volt, Mindig süvöltött, mikor a 

labdába fejelt. Alacsony termete ellenére sem volt olyan játékos, aki elfejelte volna 

előle a labdát. Kereskedősegédként Nagyváradra került, a felszabadulás után jött 

haza. "Piribandi"-nak is becézték kedveskedve a szurkolók. 

 

Fedezzetek.   /Halfok, Ma középpályások,/ 

1. Radácsi Imre. 1935-1955-ig, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, játszott. /Katonaság, 

fogság/ nagyon szerette a ”bőrt!" 

2. H Nagy József, csizmadiasegéd. Később, az 1950- és években játszott az ellepi állami 

gazdaság csapatában is. Sajnos korán, 50 éves korában elhunyt. 



3. Kiss Sándor. Ígéretes, nagy tehetség volt, sajnos, eltört a lába s utána már nem az 

volt, aki régen.  

4. Vincze Jenő,  

5. Vince Sándor,  

6. Rózsa Mihály, Nagyháti tanító volt. Az erdélyi harcokban elesett.  

 

Jobbszélsők: 

1. Dr. Rőt Sándor, egyetemi hallgató, majd jogász. 

2. Oláh Zoltán, kereskedősegéd. Szélvészgyors, technikás játékos, villanyszerelő. 

3. Tóth János. A labdarúgás mellett jó futó is volt. Akkoriban kocsislegényként 

szolgált egy nagygazdánál, s 15 kilométert gyalogolt, hogy mérkőzésekre 

járhasson.  

 

Jobb összekötők; 

1. Pázmáni Éle le, középiskolai tanuló. 

2. Priedlender Imre, kereskedősegéd. 

3. Steinberger Dezső játszani nem nagyon tudott, de olyan lelkes, odaadó híve, 

apostola volt a balmazújvárosi labdarúgásnak, Olaszországban menedzser volt a 

Milánónál. 

4. Zilah János. Ekkor bontogatta szárnyait, s majd 1944 után lett igazán nagy játékos.   

Nyíregyházát is megjárta, ahol az NB II-ben futballozott. A labdarúgást itthon fejezte 

be 1955-ben. 

Középcsatárok: 

1. Bába Sándor. 

2. Bikai László. 

3. Nagy József. 

 

Balösszekötők: 

1. Pál Imre, újságárus. Ő is, játszott még a bánlak pályán is, 1947-benn hagyta abba.  

2. Szabó József, cipészsegéd.  

3. Szabó Mihály, szövetkezeti alkalmazott. Igazán nagy ő is később lett, mint 'hátvéd’ 

keménykötésű. A végső határig elment, de soha nem volt durva. 



 

Balszélsők: 

1. Elep György, tanítóképzős tanuló volt, majd Svájcban telepedett le. 

2. Vince Imre, községi napidíjas. 

3. Kiss József, igazán nagy ő is az 1940- es évek végén, s 1950- és évek elején volt, 

amikor KLASZ ifjúsági válogatottként az Üllői utón játszott az osztrákok ellen.    

Később, mint a debreceni KASÉ játékosa az NB II-ben játszott. 1956-ban hagyta abba 

Elepen. A felsoroltakon kívül meg kell említenem még a következő játékosokat is: 

Takács Zoltán, Kovács Antal, Német János, Páli János, Koraknai Imre, Békési Sándor, 

Berecz János, Nyerges János.  

 
MÁSODIK KÖTET JÖN!! 
 
1945. 

Ebben az időben, kivéve a NB-s küzdelmeket, nem volt szervezett labdarúgó bajnokság az 

országban, a vármegyékben. Hiányzott a szállítóeszköz, a gépkocsi, a személyvonat, amiken 

ide-oda utazhattak volna a játékosak. Még szekér akadt volna, de ló nem. Az ország itt állt 

üresen minden téren. A pengő előbb fokozatosan, majd rohamosan romlott. 

 

A sportköri szertár kifosztva, parlagon hevert. Oda, az ment be, aki éppen akart. Azt vitt el, 

amit tudott, vagy szükségesnek tartott. A tribün faanyaga megkezdve. Akkor tűzrevalóként 

használta a falunépe, mert finom fenyőfából készíttette a község elöljárósága, és Steinberger 

Dezső, 1937-ben. 

Azért mégis kerítettek annyi csukát, mezt, nadrágot, sportszert a játékosok, hogy már 1945 

májusában részt vettek egy barátságos labdarúgó mérkőzésen, Hajdúhadházon.  

 

Majd 1946. koraőszén, a ”SZANETLI”- benn (ez a szanetli ott hátul, a vendéglő udvarán volt 

olyan nyári alkalmatosság), a Kossuth-téren, ahol a ”Hortobágy” étterem volt, megalakult 

hivatalosan is a sportkör 1944. utáni első vezetősége. 

A vezetőség: 

Elnök:  

Kocsány Imre kerékgyártó mester és déligyümölcs kereskedő, ő nem sokáig töltötte be ezt a 

tisztséget, mert utána nemsokára Juhász József, majd Harangi János következett. 



Tagok:  

Kulcsár István bádogosmester. Egyúttal ő lett a csapat intézője. Kocsány Imre aztakarta, hogy 

ő elnökhelyettes legyen, de Kulcsár István kijelentette, hogy ”vagy intéző leszek, vagy nem 

leszek semmi!” 

Harangi János, kőművesmester. 

Szabó Mihály, a ”Hangya” Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet irodai alkalmazottja, a 

Sportkör pénztárosa. Rosenthal Aladár /Bubi/, tehergépkocsi fuvarozó. Füst Aladár 

gyógyszerész. Mihalkó Gyula, kalapos mester. Jenes János, a Magyar Kommunista Párt helyi 

titkára. Tiszai Gyula, vezető-főjegyző. Méhes István, BSZKRT nyugdíjas. A lánya kedvéért 

költözött le Budapestről a faluba. Bodoláné tanítónő volt itt Balmazújvároson, hamarfeltűnt 

kitűnő szervezőtehetségével!  

 

A labdarúgócsapatot azonnal benevezték a Kerület II. osztályának debreceni csoportjába, 

ahol be is osztották rögvest a következő csapatokkal együtt: 

Polgár, Tiszalök, Tiszafüred, Debreceni MÁV-KASÉ, Bűdszentmihály, Hajdúnánás, 

Hajdúböszörmény, DVSC II, Debreceni Postás II, Debreceni Dohánygyár II, Debreceni 

Törekvés, Csapókerti MADISZ, Debreceni Bútorgyár.  

 

A játékosok névsora, akikkel beneveztünk a kerületi bajnokság II. osztályába 1946 őszén: 

Mező László, Díhen Sándor, Szabó Mihály, Zilah János, Jenét Gyula, H Nagy József, Süveges 

Imre, Kiss Sándor, Kányás András, Lengyel István, Kiss József, Varga Gábor, Tóthi Sándor, 

Tóth Imre, Zsúpos Gábor, Czífra József, Szlávíj János, Tóth János, Kecskés József, Takács 

Zoltán, Rózsa Bertalan, Búzási Jenő, Szatmári Sándor, stb.  

 

 

 

1947/48 

Ebben az évadban a Kerületi II. osztály Hajdú csoportjában szerepeltünk. Végeredményben 

ugyanazokkal, a csapatokkal együtt, akik az elmúlt szezont a Debreceni csoportban gürizték 

végig. Már ekkor kezdetét vette a magyar labdarúgás egyik átka, rákfenéje a 

csoportbeosztások, a bajnokságok állandó változtatása, mely sajnos, még most sem ért véget 

és a névcsere. 



A Balmazújvárosi Sport Club nevet hivatalosan megszüntették és helyette ugyanazzal a 

játékosállománnyal Balmazújvárosi Szakszervezeti Sport Egyesület lettünk. Hogy az állandó 

névcsere ne okozzon zavart, ezért csak a nagyközségünk nevét fogom említeni, így 

B.UJVAROS.  Csak a történeti hűség kedvéért leírom, milyen név alatt szerepeltünk időnként: 

Balmazújvárosi Sport Club, 

Balmazújvárosi Szakszervezeti Sport Egyesület, 

Balmazújvárosi EPOSZ SE. 

Balmazújvárosi Építők, 

Balmazújvárosi ÁMG, SK. 

Balmazújvárosi Falusi Sportkör, 

Balmazújvárosi Traktor, 

Balmazújvárosi Tatarozó SK. 

Balmazújvárosi SK. 

Balmazújvárosi TSZ. SK.  

 

 

Az 1947/48. évi KLASZ II. osztályu bajnokság debreceni csoportjának végeredménye: 

 

1. DVSC II.  34 pont 

2. Tiszalök  31  

3. DEAC  29  

4. Polgár  28  

5. Hajdúnánás  25  

6. Debreceni Dohánygyár II.  24  

7. Hajdúböszörmény  20  

8. Tiszafüred  19  

9. Debreceni Postás II.  18  

10. Balmazújváros 22 5 5 12 23:47  15 pont 

11. Bűdszentmihály  13  

12. Debreceni MÁV. KASE  12  

 
 



1948/49. 

Megint átszervezték a bajnokságot, így nagy szerencsénkre nem estünk ki a bajnokságból, 

sőt egy osztállyal feljebbjutottunk és a következő csapatok társaságában vághattunk neki az 

új szezonnak: 

Hajdúnánás, Debreceni Előre, Hajdúböszörmény, Biharnagybajomi MASZOLAJ, Polgár, 

Tiszafüred, DVSC II., Debreceni Dohánygyár II, DEAC, Derecske, Püspökladányi DSE. Kába, 

Hajdúszoboszló, Báránd, Hajdúszovát, Debreceni Dohánygyár II., Sárrétudvari. 

 

Ekkor került sor, amiről a balmazújvárosi dolgozók olyan régen áhítoztak. Nagy munkával, 

melyből a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezete, a községi iskolák, egyéb szervezetek és 

magánosok egyaránt kivették részüket: - elkészült a sportpálya.  

Ünnepélyes keretek között történt meg az átvétel, a Sporthivatalt Törös Károly 

sportfelügyelő és Dr. Kalmár Lajosné megyei titkár képviselték. Azóta már megérkezett az 

Egységes 

Paraszt-ifjúság Országos Szövetségének Központi Vezetőségének elismerése is, amely 11 pár 

cipőből /csukából/ és mezből, valamint atlétikai felszerelésekből állott. A felszereléseket 

Sándor Károly megyei titkár adta át.  

 

Az újvárosiak újabb feladatokon törik a fejüket.” - írja a Néplap 1948 novemberében. 

Harangi János, a Balmazújvárosi Fa- és Vasipari KTSZ elnöke ennek az előzményeiről így 

számol be most, 1977-ben: 

"A pálya téglakerítését Györfi Zoltán ácsmester és az általam lebontott újkerti magtárból 

készítettük el. Addig csak egy dombvonulat választotta el az utcától a labdarúgópályát. 

Andrásházáról pedig behoztuk az elborított lórésint, és azzal kerítettük el a nézőtértől a 

játékteret. A tartó oszlopokat a falu alatti kiserdőből hoztuk, az ottani jó, vastag akácfákat 

vágtuk ki, és azt több részre fűrészeltünk el. A fuvaros Rosenthal Bubi volt, a maga teher 

autójával.  

Támogatta akkoriban nagyon a sportot, a labdarúgást Jenes János az MDP titkára, Béke János 

vezetőjegyző, Juhász József, az FMSZ elnöke és Széchenyi rendőr főtörzsőrmester, az akkori 

rendőrparancsnok."  

 



Megalakította a vezetőség a II. csapatot is. Bővel álltak játékosok a rendelkezésre. Jöttek: a 

szikről, a felső végről, a Daruból, a Bánlakról a jó futballisták. 

A benevezés megtörtént a Hajdú csoport II. osztályába, a következő játékos anyaggal. Persze 

ez azt jelentette, hogy időnként az I. csapatnál is szóhoz jutott egy-két tehetség! 

A kapuban: Erdei Sándor, ki 1956-ban nyugatra disszidált.  

A hátvédsorban: Lengyel Gábor, Lengyel István, Tóth Sándor, Radácsi Imre, Búzási Jenő, 

Zsúpos Gábor. 

A fedezetsorban: Csige József, Tar János, Tóth István, Szabó Sándor. 

A csatársorban: Némethi Adorján, Hardicsai László, Bíró Imre, Kányás András, Tóth János, 

Tóth Imre, Kecskés József, Süveges Imre, Győri Sándor. 

 

Elég nagy volt a korkülönbség közöttünk! 1916-1932-ig. születtek ezek a fiúk. Egy közös volt 

bennük: nagyon szerettek futballozni. Szívvel, lélekkel, csupán szórakozásból, önzetlenül. 

Voltak közöttük "öregfiúk", mint Búzási és Radácsi, és fiatalok, mint Bíró Imre! 

Az ellenfelek: 

Bűdszentmihály II., 

Hajdúdorog II., 

Tiszalök II., 

Hajdúböszörményi Rendőrség, 

Hajdúnánás II., 

Józsai EPOSZ SE., 

Egyeki EPOSZ SE., 

Hajdúböszörményi Bocskai II. 

 
 
Csapatunk kilenc csapat között az 5. helyen végzett. Kuriózumként egy mérkőzés: 

1948. okt. 2-án itthon: 

B.újváros - Hajdúböszörményi Rendőrség 3:2 /2:2/, Süveges Imre balszélsőnk rúgta mind a 

három gólunkat!  

 
1949/50 



Ebben a szezonban három labdarúgócsapatot szerepeltettünk különböző bajnokságokban. 

Az első csapat továbbra is a kerület. I. osztályban, a második csapat a kerület II. osztályban 

szerepelt. Az ifjúsági csapatnak külön bajnoksága volt Hajdú vármegyében.  

 

1950. őszi bajnokság 

Mint a bomba robbant és csattant a felsőbb szerveknek az a rendelkezése, melynek 

értelmében megszüntetik az őszi-tavaszi bajnokságokat, s helyettük a tavaszi-őszi lépnek. 

1950 őszén a kerületi I. osztályú bajnokság Tiszalöki csoportjának bajnoka a Földesi csoport 

bajnokával sorsdöntő osztályozó mérkőzést játszik, s a győztes feljebb kerül az NB III-ba. Így, 

nagy-nagy szerencsénkre csapatunk is bennmaradt ismét a KERÜLETI I. osztályú bajnokság 

TISZALÖKI csoportjában. (Eddig egy volt ez a bajnokság, most kettő lett!)  

A falunkba érkezett két játékos, kik rövid idő alatt felbolygatták az egész falu 

kedélyállapotát! Debrecen kivételével még nem játszottak olyan kiemelkedő képességű, 

játékosok a megyében sem azelőtt, sem azóta, mint STRASSZER és FRENÁK RUDI. 

 

Megszületett Balmazújváros eddigi legjobb labdarugó-csapata, amely a következő 

játékosokból állt: 

Mező László, Szabó Mihály, Mozsár János, Zilah János, Jenét Gyula, Somogyi Árpád, Bögre 

Miklós, Németi Adorján, Strasszer András, Kiss József, Prenák Rudolf. 

Tartalékok: Bíró Imre jobbösszekötő, Tar István balfedezet, 

Tóth Imre jobbhátvéd, Süveges Imre balszélső, Lengyel Gábor Jobb, balhátvéd és Lovász. 

Ebből a csapatból nagyon hiányzott Dihen Sándor, aki az NB II- és Kisvárda legjobb játékosa 

lett! 

Edző: Takács Jenő. 

Írásban nem szerződtették, mert azt senki emberfia nem tudta előre megmondani, hogy 

lesz-e a kasszában, elég pénz! Hol volt még akkor az előre tervezett költségvetés?  

A szurkolók a kalapba dobálták a pénzt, és abból fizették az edzőt, s vásárolták a szükséges 

dolgokat. A bevétel, bár ugrásszerűen megnőtt a mérkőzések látogatottsága, - kellett a 

meccsek utáni kiadások fedezésére.  

 

A TISZALÖKI CSOPORT végeredménye: 

1. Balmazújvárosi Építők 13 10 2 1 54:14 22 pont 



2. Debreceni Dózsa 13 11 - 2 39:16 22  

3. Debreceni Honvéd II. 

4. Hajdúböszörményi SZÍT 

5. Debreceni DÉFOSZ 

6. Bűdszentmihályi Alkaloida. 

7. Debreceni Hajlított Bútorgyár 

8. Tiszafüred 

9. Debreceni Vörös Meteor 

10. Debreceni Postás II. 

11. Tiszalök II, 

12. Hajdudorok 

13. Debreceni ÉDOSZ II. 

14. Polgár 

 
Csak megjegyzem, hogy azok a csapatok, amelyek II. csapatukkal szerepeltek a kerület I. 

osztályban, az első csapatuk NB III- as volt. 

A FÖLDESI CSOPORT első helyezettje a Debreceni Építők csapata lett, s az 

osztályozómérkőzést 1950. dec. 10.-én, vasárnap Debrecenben játszottuk le az Építők 

pályáján. 

Mező- Szabó, Mozsár, Zílah, - Jenet, Somogyi, - Bögre, Némethi, Strasszer, Frenák, Kiss 

J., Balmazújváros csapata 4:1 /3:0/ - ra győzött!  

 

A következő héten, 1950. dec. 19-én is hangzatos címben jelenti a Napló, hogy „a 

Balmazújvárosi Építők a vasárnapi mérkőzésen is győztek a Debreceni építők ellen. A 

mérkőzés eredménye: 6: 2 /2:2/. 

A hazaiak hatalmas lelkesedéssel játszottak. Minden labdán rajta voltak. Már az első 

percben, zörgött a debreceniek hálója. Strasszer betalált. 1:0. Lovász még az I. félidőben 

kettőre emeli a gólok számát, majd egy hírtelen rövidzárlat az újvárosi csapatnál és 2:2. 

A második félidőben Strasszer fejel: 3:2, ezután Lovász, Bögre, s ismét Strasszer hatra növeli 

a gólok s számát. 

A Napló ugyanitt megjegyzi: ''Nagy fejlődésről tett bizonyságot az újváros csapata, csak a 

közönségtől kívánunk még fokozottabb sportszerűséget.”  



A Néplap 1951. jan. 4- i számában közlik, hogy ”Az új sportreform következtében megszűnik 

az NB III-as bajnokság és helyébe a megyei bajnokság lép."  

 

A bajnokság végeredménye: 

1. Debreceni Dózsa 39 pont 

2. Debreceni Előre 33  

3. Debreceni Építők 32  

4. Debreceni Postás 31  

5. Balmazújvárosi ÁMG, 26 13 3 10 46:66 29pont 

6. Püspökladány 

7. Debreceni Kinizsi 

8. Hajdúnánás 

9. Debreceni Vasas 

10. Debreceni Haladás 

11. Hajdúszoboszló 

12. Berettyóújfalu 

13. Biharnagybajom MASZOLAJ 

14. Hajdúböszörmény 

 

Amint látjuk, a debreceni csapatokat leszámítva, Hajdú-Bihar megye legjobb vidéki csapata 

voltunk még mindig, és az NB III-ban is fényesen megálltuk volna a helyünket.  

 

1952 

Erre az évre teljesen szétzilálódott a csapatunk. Strasszer András anyósával együtt 

visszaköltözött Budapestre. Frenák Rudolf sajnos tüdőbajos lett és szanatóriumba utalták 

szintén a fővárosba. Németi Adorján sikeresen leérettségizett, és egyetemre ment. Somogyi 

Árpád tényleges szolgálatra vonult be a hadsereghez, ahol három évig szolgált. Mozsár János 

kiöregedett, lerongyolódott, s egyszerűen eltűnt a faluból. Bányász lett, mint ahogy később 

hírlett. Az edző is eltávozott a faluból. Visszament Debrecenbe. Nem volt pénz! Hol volt már 

az az idő, mikor vasárnaponként kalapba összedobálták a fanatikus szurkolók a "fizetését?” 

A sportkör vezetősége lemondott, teljesen kicserélődött. Harangi János 1952. febr. l-től 

bekerült Debrecenbe építésvezetőnek a Tatarozó Vállalathoz. Kulcsár István szintén 



Debrecenben helyezkedett el. Mint az ujjam, úgy maradt itthon egyszem maga Fürst Aladár, 

ki továbbra is a labdarúgócsapat szakosztályvezetője maradt, és az is volt nagyon sokáig. 

A sportkör vezetésével Turí Bernátot, a központi iskola énektanárát bízták meg, aki ezt a 

munkakört elvállalta, úgy hogy pénztáros, elnök, intéző volt, lett egy személyben. Az is 

maradt egészen az 1956-os eseményekig. Később segédkezett neki Holczer József 

lakatosmester és Kovács Sándor, ki később a guti erdészetből ment nyugdíjba. 

Sajnos szóban, személyesen, majd írásban is kértem Turi Bernátot, hogy számoljon be erről 

az időszakról. Kereken megtagadta a felvilágosítást.  

 

1953. 

Az új idényben kétcsoportos lett a bajnokság, így községünk csapata, is bent maradt a 

megyei I. osztályban, most Falusi Sportkör néven. A két csoport neve: GORKIJ és PUSKIN, 

(Hogy mi köze volt a labdarúgáshoz e két kiemelkedő orosz írónak és költőnek nem tudom.) 

Községünk a Gorkij csoportba kapott beosztást más 11 csapattal együtt.  

 

A mérkőzéseik kint voltak a hajdúböszörményi út mellett, a zsidótemetővel szemben a 

csárda közvetlen közelében, annak a szomszédságában. Ott volt az "edzés", a mérkőzés. A 

közönség létszáma rohamosan fogyatkozott. 2-300 fő volt mindössze! Sokszor még annyi 

sem. A játékosok egy lakóházban vetkőztek, amely ott volt a pálya mellett. A ruhát az ágyra, 

a karosszékre rakták. Bent, a sporttéren óriási átalakításokat folytattak, végeztek. A tervet 

megváltoztatták, mert a korszerű lelátó építése helyett új helyre építették az öltöző 

helyiségeket, a szolgálati lakást. 

A pályát pár méterrel hátrább vitték. Ülőhelyeket készítettek, és többlépcsős állóhelyet 

építettek a Bajcsy Zsilinszky utca felől, s futópálya is lett! S ezt mind a Megyei Testnevelési és 

Sportbizottság intézte, s a kiadásokat fedezte. 

De honnan hordták a földet? 

Az újvilágosi szikről! Lázár Lajos kőművesmester, ha észrevette, hogy az építendő lakóházba 

a vályogokat ott vetették a sziken, azonnal befejezte az építést. NEM VÁLLALTA TOVÁBB! De 

a labdarúgópályának jó volt! 

Azt a régi, ősgyepet úgy elrontották, hogy többé azt már nem lehet rendbe tenni, csak úgy, 

ha egy jó fél méterrel megemelik, és jó feketefölddel megtöltik a Telekföldről! 

 



Ebben az időben, többek között a következő játékosok voltak: Mező László, Lengyel Gábor, 

Szabó Mihály, Jenet Gyula, Kunkli Imre, Veszprémi Zoltán, Dobozi Imre, Kulcsár István, Varró 

Gyula, Géricz Sándor, Györffi János, Tóth László, Szilvási István, Kiss József, Kiss Sándor, Zilah 

János stb.  

 

1953. aug. 23. B.újváros - Debreceni Lokomotív II. 1:1. Havellant játékvezető 8 perccel a 

befejezés előtt lefújta a mérkőzést, mondván: "indul a vonatom, sietni, kell az állomásra." 

1953. aug. 30-ára kitűzött Debreceni Vasas - B.újváros mérkőzés elmaradt, mert a mieink 

csak HÉT játékossal érkeztek Debrecenbe, s nem álltak ki. 

1953. szept. 7. Debreceni Fütőházi Lokomotív – B.újváros 1:0. Saját pályán. 

 

A csapat széthullott! 

Már itthon sem volt annyi játékos, hogy mérkőzést lejátszhattak volna! A bajnokságtól 

visszaléptek! Ilyen sem történt még, mióta Balmazújvároson hivatalosan beneveztek a 

bajnokságra! S most, mikor épül az új pálya! 

 

A szomorú állapotokra jellemző cikk jelent meg a Néplap 1953. oki. 15-i számában, Kunkli 

Imre labdarugó játékos tollából.  

"MIÉRT TESPED A SPORTÉLET BALMAZÚJVÁROSON?'' 

"Ebben a községben, ahol még 1-2 évvel ezelőtt annyira rajongtak a sportért, mégis 

megtörtént, hogy kihalt a sportélet. A megyei bajnokságban szereplő labdarúgócsapatnak is, 

vezetés és játékosok hiánya miatt vissza kellett lépni a bajnoki küzdelmektől. A 

labdarúgócsapat tagjai, javarészt más községekben, városokban dolgoznak, s legtöbbször 

csak a pályán, mérkőzéseken találkoznak. Szükség van olyan sportvezetőkre, akik 

észreveszik, hogy a KÖZSÉG LABDARÚGÓCSAPATA NEM TUD EGYSÉGES MEZBEN PÁLYÁRA 

ÁLLNI!" 

 

Az 1953. évi megyei I. osztályú bajnokság végeredménye. 

Gorkij csoport. /Csak nagyvonalakban./ 

10. Balmazújvárosi Tatarozó SK, 22 3 11:45 7 pont 
 
1954. 



Tavasszal összeült a "vezetőség" és a játékosok jó része. Elhatározták, hogy újra szerepelni 

fognak a labdarúgó bajnokságban. Sajnos egy osztállyal lentebb a debreceni járási labdarugó 

bajnokságba osztották be a csapatot. Ez szinte törvényszerű volt! Ezen kívül, nem is volt más 

bajnokság a megyében! 

A szakmai ügyek vezetését Szabó Mihály az FMSZ könyvelője és a vasútállomás főnök Nagy 

Sándor látta el. Ő főleg a csapat "edzésével” foglalkozott, akkor, amikor ráért, és nem volt 

szolgálatban! Rendszerint Szabó Mihály vezette az edzéseket, mely 1- 2 körfutásból, kis 

gimnasztikából és kapura lövésekből állott, egészen addig, míg két csapatra való játékos 

össze nem jött. Akkor aztán két kapuztak estig. 

A pálya továbbra is a hajdúböszörményi út mellett volt, a csárda szomszédságában. 

A két-kapuzás "AGGY-VIGY” alapon történt, a mosakodás EGY LAVORBAN!  

A csapat szállítása a "Bőrkabátos TSZCS” nagy, behemót tehergépkocsiján történt, aminek, 

DIESEL MERCI volt a beceneve. Ezen utaztak idegenbe, ha már összeszedték a játékosokat. 

Tehát még mindig óriási bajok voltak a szervezéssel. A teherautón nem volt ponyva. Akár 

esett, akár fujt, azon utaztak a fiuk. Előfordult, hogy vasárnaponként, délután a játékosok 

mentek segíteni, lehányni az autóról a tengerit, hogy el tudja őket furikázni a Hortobágyra, 

vagy Tisztavízre. A sofőr a Terményforgalmi Vállalat épületében lakott, a vasút túloldalán, s 

onnan volt az indulás. A játékosok visszaemlékezése szerint stopli egyáltalán nem volt a 

kivénhedt, elgacsolt futballcipőkön, s egy rossz, alig használható, fűzős labdájuk volt. Mindig 

reszkettek, hogy jaj, csak bírja már ki ezt a mérkőzést! Szabó Mihály vezetésével, a kocsiban, 

de legtöbbször a pályán döntötték el, hogy ki milyen poszton játszik. Közvetlen mérkőzés 

előtt, mikor már a pályán voltak! 

A törzsgárda azért meg volt, csak nem mindig mentek el idegenbe játszani. A hamis 

igazolások tömkelege volt forgandóban, ebben az időben. Mert sok esetben nem volt még 

kész egy játékos igazolása, de szükség volt a játékára. Akkor elővettek az összes igazolásokat 

a lomtárból, s megnézték, kire hasonlít leginkább, s akkor annak az igazolásával játszott. A 

sportorvosi igazolással nem volt baj. Mikor lejárt az érvényesség, akkor Holczer Józsi bácsi 

összeszedte az összes igazolásokat, s elvitte aláíratni, s lepecsételtetni a ”sportorvossal," de a 

helyi orvosi rendelőbe. Nagyon rendes ember és nagy futballdrukker volt. Élt, halt a 

csapatért.   

 

A következő csapatok szerepeltek, ebben az évben a debreceni járási bajnokságban: 



Hajdúhadház, Hajdúböszörményi Traktor II., Téglási Vasas, Tisztaviz, Hortobágyi Traktor, 

Hajdúszoboszlói Traktor, Józsa, Nyíradony és Balmazújváros. 

Végeredményben az utolsó előtti helyezettek lettünk itt is! Az utolsó Józsa csapata volt. 

 

Egy felsőbb rendelkezés értelmében kötelező volt ifjúsági csapatot is szerepeltetni, 

amelyiket a debreceni csoportba osztották be. A végső sorrend: 

1. Debreceni Lokomotív 

2. Debreceni Honvéd 

3. Debrecen- Pallag 

4. Debreceni Spartacus 

5. MTSK 

6. Balmazújváros 

7. Debreceni Tatarozó 

 

Míg az osztályozók folytak a megyei bajnokságba való jutásért, addig a debreceni járás 

"BÉKE KUPA” sorozatot rendezett, melyre mi is beneveztünk. A kupameccsek befejező 

szakaszában már én is játszottam. Leszereltem, hazahelyeztek és a csapat rendelkezésére 

állottam. Persze hamis igazolással szerepeltem, mert ilyen rövid idő alatt az nem lett kész, s 

rám azonnal szükség volt. Azt elhallgattuk, hogy máshova is lelettem már igazolva, mert ugye 

én katona voltam eleddig, és ott is fociztam! Akkor ez nem számított! Elvben igen, de 

gyakorlatban nem!  

A "BÉKE KUPÁBAN” a legnagyobb meglepetésre a második helyen végeztünk, megelőzve 

Téglás, Hajdúsámson, Józsa, Nyíradony, Hajdúhadház, Hortobágy csapatát. Kupagyőztes 

Vámospércs csapata lett. 

A csapatunk: 

Simái László, Szabó Mihály, Somogyi Árpád, Radácsi Imre Jenét Gyula, Tar János, Gérícz 

Sándor, Zilah János, Kiss Sándor, Kiss József, Kovács Zoltán. 

A hajdani "nagyágyuk" már, sajnos 30 évesek, vagy annál többek voltak, - Szabó Mihály, 

Jenet Gyula, Zilah János, Kiss Sándor, Radácsi Imre, ki közelebb járt a 40-hez, mint a 30-hoz s 

sajnos utánpótlás egyszerűen NINCS!  

 



Még annyit hozzáteszek, hogy az ”Új” pálya kész lett. Az öltözőhelyiség nagyon szépre 

sikerült, azzal elégedettek voltak, de a pálya talajával nem! Ebben a játékosoknak volt igazuk! 

A tribünnek vége, fájt a szívük érte! Szerették volna, ha azt is rendbe hozzák. De nem, oda 

van!  

 
1955. 

Új nevet kapott az egyesületünk: FALUSI SPORT KÖR-nek nevezik ezentúl hivatalosan, és a 

Megyei Testnevelési és Sport Tanács megszervezte a megyei labdarúgó bajnokságot két 

csoportban, északiban és déliben 10-10 csapattal. Nagyörömünkre községünk az északiban 

nyert beosztást. Edző azonban most sincs! Ez a rákfenéje az egész labdarúgó szakosztálynak. 

A játékosok ezt látják, mondogatják is egymás közt, de a "vezetőnek” is. Az meg úgy tesz, 

hogy egyik fülén be, a másikon ki. Mindig pénzhiányra hivatkozik.  

Változatlanul az volt a helyzet, hogy nem törődött senki hivatalosan a falu sportjával. 

Beszélni tudott mindenki, de mikor arra került a sor, hogy no, hadd látom, akkor hogyan is 

kell, akkorára úgy eltűntek ezek a nagyszájú intézkedők, mint szürke szamár a ködben! 

Sok esetben házról-házra, játékostól játékosig kellett járni társadalmi munkában Holczer 

Józsefnek, s az újonnan kinevezett intéző helyettesnek, Kovács Lászlónak, hogy gyere már, a 

kocsi ott áll, de csapat nincs!  

 

A megyei B. bajnokság északi csoportjának végeredménye: 

1. Hajdúnánás 31 pont 

2. Hajdúdorog 26 pont 

3. Hajdúsámson 26  

4. Polgár 26  

5. Téglás 14  

6. Tiszacsege 14  

7. Nyíradony 10  

8. Bödönhát 10  

9. Balmazújvárosi Falusi Sportkör 18 2 3 13 19:48 7 pont 

 

Gondnok: B. Nagy Gábor máv, váltókezelő, havi 600.- Ft-ért. 



Feltétlenül meg kell emlékeznem a Balmazújváros-Bánlaki Ált. Iskoláról is, mert ennek a 

labdarúgócsapata körzeti bajnokságot nyert, és a megyei elődöntőbe is bejutott.  

Ebben a csapatban a következő játékosok szerepeltek: 

Kovács László - Kerekes Fülöp, Berecki Sándor, Svéda János, Szabados József, Tar József, 

Burai Benjámin, Gál László, Tóth Ferenc, Veres Sándor, Wagner Ferenc.  

 

1956. 

Új seprű jól seper! - tartja egy magyar közmondás. Miért kezdtem ezzel az évet? 

Azért, mert Túri Bernát, Fürst Aladár szakosztályvezető unszolására EDZŐT szerződtetett! 

IMRI ISTVÁN-t a DVSC kiöregedő-félben lévő játékosát! 

Kockázatos vállalkozás volt, mert kétséges, hogy kap-e annyi pénzbeli juttatást az egyesület a 

járástól, hogy havonta rendesen ki tudja fizetni. Havi 1200.- forintért szegődött Imri az 

egyesület edzőjének. Februárban, vastag hóban megkezdtük a felkészülést az új idényre. 

Telve bizakodással, reménnyel. Hosszú idő után újra edző van a csapatnál! Labdánk is lett öt 

darab. Honnan, honnan nem, VOLT! 

Mi a véleményem most, utólag Imri működéséről, mikor már, mint edző is megtudom ítélni 

az akkori helyzetünket? 

1. A kondíció-edzéseket rendesen megtartotta, sőt még sokat is. Már azért sokat, mert 

eladdig abszolút nem volt ilyesmi! S kezdetben mindez nagyon szokatlan volt! Hullafáradtak 

voltunk minden edzés után! De később meg is lett az eredménye! 

2. A technikai elemeket nem sulykolta. Igaz az az öt darab labda kevés volt ehhez! 

3. Taktikailag a körülményekhez képest mindig jól felkészített bennünket! 

4. Igaz, ami igaz. Néhány mérkőzésünkön nem volt jelen, mert a DVSC igényt tartott a 

játékára! S játszott is, mégpedig jól! 

 

A sportkör vezetősége azt a célt tűzte a csapat elé, hogy a bajnokságot nyerje meg! Az 1950 

és 1951-es sikerekben gazdag esztendők után a sportkör kátyúba ragadt szekerét a 

holtpontról kilódítja és megindítja a fejlődés útján. S a tenni akarásnak nem nyögés, hanem, 

eredményesség lett a vége. Sajnos, a bajnokság félbeszakadt. Nem a mi hibánkból azt is 

hozzá kell tennem!  

 

A csapat összeállítása ebben az évben legtöbbször a következő volt: 



Wágner Ernő, Pinczés Péter, Somogyi Árpád, Ujj Imre, Kunkli Imre, Tar János, Steszkó János, 

Tar István, Szabó Ferenc, Bodnár András, Tóth László.  

 
1957 tavasza 

Újra megalakult a korábban szünetelő Kelet-magyarországi Labdarúgó Alszövetség, röviden a 

KLASZ., osztályozó mérkőzéseket írt ki a megyei I. osztályba való jutásért csoportokban.  

 

A mi csoportunkban végső sorrend így alakult: 

1. Kaba 16 pont 

2. Nádudvar 15  

3. Debreceni MTE, 13  

4. Balmazújváros, 10 4 3 3 17:16 11  

5. Hortobágyi Állami Gazdaság 5  

6. Debreceni Szikra 0  

 

A megyei I. osztályba Kába, Nádudvar és a Debreceni MTE jutott. A feljutás nem sikerült. 

 

1957/58. 

Ebben a bajnoki évben a megyei II. osztály B. csoportjában játszott a csapat. 

Végeredmény: 

1. Debreceni Spartacus 18 13 3 2 35:18 29 pont 

2. Tiszacsege 18 12 4 2 44:15 28  

3. Hajdúdorog 18 13 2 3 47:22 28  

4. Balmazújváros 18 9 3 6 42:34 21  

5. Téglási Hajdúsági Vasas 18 7 3 8 23:34 17  

6. Ohati Traktor SK 18 5 7 6 16:25 17  

7. Nyíradony 18 7 1 10 32:43 15  

8. Hajdúsámson 18 6 2 10 28:40 14  

9. Hortobágy 18 2 3 13 9:15 7  

10. Egyek 18 2 - 16 9:39 4  

 



Az edzőválság erősen érezteti a hatását. Imri István lemondott. Azóta sem látott itt 

mérkőzést! 

Utána 3 edző működött! 1957 őszén Buka János lett az edző, de pénzügyi bajok keletkeztek 

az egyesület és közte. Itt hagyott bennünket. 

1958, tavaszán Murányi József lett a csapat trénere, ki Egerből jött ide. Csakhamar kiderült, 

hogy ő bizony szívesebben játszik, mint edzősködik, mert olyan 26-28 éves fiatalember volt. 

Le is mondott és játszott. Nem is akárhogyan! Később Hortobágy csapatába került, ahol közel 

a negyvenhez hagyta abba az aktív labdarúgást. 

1958. ápr. 1-től a játékos Tar Jánost kérte meg Holczer József, hogy vállalja el az edzőséget is. 

Vállalta, de a játékról lemondott. 29. évében járt már ekkor! Az anyagiakkal volt egy kis baj, 

de aztán belátva, hogy nagyon csehül áll az egyesület szénája, beleegyezett, hogy felényi 

összeget fizessenek neki havonta, mint amennyit Imri Istvánnak és Buka Jánosnak járt. 600,- 

Ft volt ez az összeg, az előbbiek 1200-1200 forintjával szemben! 

Csináltam a pénztől függetlenül, nagy lelkesedéssel és szeretettel. A játékosokkal, kikkel 

korábban együtt játszottam, természetesen mintha mi sem történt volna tegeződtem 

továbbra is, és soha egyikőjükkel sem volt ellentétem egész idő alatt. Úgy éreztem, hogy a 

játékosok is szeretnek és tisztelnek engem. S viszont én is. BARÁTI VISZONY volt köztünk. 

Hajtottak, küzdöttek ezek a fiúk! Volt rá precedens, hogy Somogyi Öcsi kormosan, piszkosan 

jelent meg edzésen, mert éppen hogy letette az ülőre a nagykalapácsot, gyanesz edzésre! 

Maszek kovács volt akkoriban. Vagy Kecskés Imre, aki 1959 nyarán az egyik osztályozó 

mérkőzésünkre éppen, hogy befutott a kombájnnal történő aratásból, s játszott! És senki 

nem várta a juttatást, mert ilyenről szó sem volt! Csupán lelkesedésből, szeretetből 

játszottak ezek a fiúk.  

 

1958/59 

A sportkör vezetősége újjáalakult. 

Németh István a Lenin Tsz elnöke, Gém Imre a községi tanács VB. titkára. Fürst Aladár 

gyógyszertár-vezető, Harangi János kőművesmester, Mihalkó Gyula kalapos mester, a 

Herbária vezetője és Holczer József lakatosmester. 

Minden kedden üléseztek, ahová én is, mint edző hivatalos voltam, és fontos határozatokat 

hoztak, s intézkedtek! Az FMSZ egyik üres kis helyiségében voltak ezek a megbeszélések. 

Mindig este, munkaidő után! 



Ebben a bajnoki évben a debreceni Járási labdarugó bajnokságba osztották be a csapatot, 

mert a Magyar Labdarugó Szövetség döntése értelmében a megyei II. osztályt 

megszüntették. A járási bajnokoknak osztályozót kellett játszani, hogy feljuthassanak a 

megyei I. osztályba. De hol voltunk még ettől? A cél változatlan: MEGNYERNI A JÁRÁSI 

BAJNOKSÁGOT! Több játékosunk lemondott a labdarúgásról: Pinczés Péter, Karádi István, Ujj 

Imre, Steszkó János és Tar János. 

Tar I. István /Pitám/ Tiszacsegére, Bodnár András Hajdúdorogra nősült és odament állásba. 

/Együtt tanítottam vele a bánlaki ált. iskolába. Testnevelés- szakos volt. Kisportolt, alacsony, 

de erős izomzatú legény! /Kecskés Imre és Bartha József eltiltva egy félévre s nemsokára 

lejárt! Szabó Ferenc bevonult katonának. Majdnem egy csapat! 

Halaszthatatlanul fontos volt a hosszú évek óta teljesen elhanyagolt ifjú tehetségek 

felkutatása és egy II. csapat megalakítása és benevezése a járási II. osztályú bajnokságba, 

melynek később körzeti bajnokság lett a neve.  

 
1958 júliusában játékos toborzót rendeztem, s rövid két hét alatt 28 ifjú labdarugó 

próbajátéka után a következőket igazoltuk le, mint tehetségeket, /Később beváltották a 

hozzájuk fűzött reményeket. Szinte egyikben sem csalódtam! 

Kiss Dániel, Kovács László és Sutyák József! Kapusok. 

Sebők Ferenc, Balogh József, Tar Gyula, Szabados József, 

Csiszér Ferenc, Pál János, Tóth Ferenc, Csige István, Katona János és Gál László. 

A régi garnitúrával: Wágner Ernő, Kunkli Imre, Bartha József, Fige János, Tóth László, 

Kulcsár István, Somogyi Árpád, Kulcsár Endre, Tar II. István, Veszprémi Zoltán, Varró 

Gyula, Géricz Sándor és Kecskés Imrével együtt 26 labdarugó kezdte meg az együttes 

felkészülést 1958, júliusában. 

 

Sok volt EGY EDZŐNEK? 

Mit ki nem bír az ember, míg fiatal? Fel sem vettem! Pedig csak négy labdánk volt egész 

szezonban! Szinte hihetetlen, pedig ez az igazság! 

 

A barátságos mérkőzések eredményei: 

1958. júl. 27. B.újváros - Debreceni Előre 4:2 /3:0/ 

1958. aug. 3. B.újváros - Debreceni MTE 2:0 /0:0/ 



1958. aug. 10. B.újváros - Debreceni Építők 2:1 /2:0/ 

1958. aug. 17. B.újváros - Hajdúböszörmény II. 9:1 /5:1/' 

1958. aug. 20. B.újváros - Debreceni MTK 6:0 /l:0/ 

1958. aug. 24. Debreceni Vasas - B.újváros 3:3 /2:1/ 

1958. aug. 31. Hortobágyi ÁMG, - B.ujváros 3:2 /l:2/ 

 

Ezekre a barátságos mérkőzésekre nagy szüksége volt, két okból: 

1. A csapat, formába hozása, érdekében. 

2. Az új idény anyagi alapjainak a megteremtése, bár az ellenfeleknek eléggé, borsos 

összeget kellett fizetnünk! Úgy nem mentek az üzletbe, hogy a következő vasárnap mi is 

visszamegyünk, s így kölcsönkenyér visszajár alapon semmibe sem került volna. Nem, nem. A 

pénz beszél, a kutya, ugat! S igazuk volt.  

 

A debreceni Járási labdarugó bajnokság végeredménye: 
1. Balmazújváros 16 11 3 2 29:11 25 pont 

2. Hajdúdorog 16 10 4 2 29:14 24 

3. Tiszacsege 16 11 1 4 44:22 23 

4. Vámospércs 16 9 4 3 40:19 22 

5. Téglást Hajdú Vasas 16 7 4 5 39:21 19 

6. Hortobágyi ÁMG. 16 7 3 6 29:39 17 

7. Hajdúhadház 16 4 1 11 11:31 9 

8. Hajdúszob. Spartakus II 16 2 2 12 9:25 6 

9.  Józsa 16 - - 16 4:51 0  

 

Osztályozók a megyei I. osztályba való jutásért: 

1959. jún. 28. Balmazújváros, Debreceni Vasöntő – B.újváros 3:0 /2:0/! 

Wágner - Bartha, Somogyi, Kulcsár E. - Kunkli, Koós - Tóth F., Tar I., Veszprémi, 

Kulcsár I., Kecskés. Sorsdöntő rangadó! Még eleddig mind a két csapat veretlen! 

A Vasöntő gólaránya azonban sokkal jobb, mint a miénk! 

Az első 20 percben nagyon idegesek voltak a fiúk. Wágner Ernő két hatalmas potyagólt 

beszedett. A II. félidőt végigtámadtuk, de a tehetetlen csatársorunk nem tudta bevenni a jól 

védekező Vasöntő kapuját.  



Labdarúgócsapatunk nemcsak több mint 1 évi hazai veretlenségének /bajnoki!/ mondott 

szomorú búcsút, hanem a továbbjutás, az áhított feljutás a megyei I. osztályba is kétségessé 

vált! Jók: Bartha, Somogyi., Koós. 

 

Az osztályozó B. csoportjának végeredménye: 

1. Debreceni Vasöntő 8 8 - - 26:6 16 pont 

2. Balmazújváros 8 6 - 2 12:11 12  

3. Debreceni Akadémia SE 8 2 1 5 8:10 5  

4. Hajdúdorog 8 2 1 5 5:9 4  

5. Tiszacsege 8 2 - 6 9:24 4  

6. Újtikos törölve 

 

A megyei I. osztályba a B. csoportból tehát a Debreceni Vasöntő, az A. csoportból 

Sárrétudvari került fel. Sajnos, nekünk most sem sikerült!  

 

A II. csapat szereplése a körzeti, bajnokságban:  

Mint ahogy látjuk, a második csapatomban azok a fiúk szerepelnek, akik 2-3 év múlva az első 

csapatban átveszik a stafétabotot az idősebbektől. Nagyon jó előiskola volt ez a számunkra! 

 

A körzeti bajnokság végeredménye: 

1. Nyíradony 30:8 16 pont 

2. Balmazújváros II. 17:14 13  

3. Hajdúböszörmény II. 17:15 11  

4. Ebes 9:22 6  

5. Mikepércs 4:29 2  

6. Hajdúsámson törölve  

 
1959/60 

Ebben az évben az összevont járási labdarúgó bajnokságban szerepeltünk. Én a labdarúgó 

edzőségről lemondtam. 

Eredmények: 

 



Hortobágy – B.újváros 4:2 

B.újváros – Nyíradony 4:2 

Tiszacsege - B.újváros 3:2 /2:0/ 

Hajdudorog – B.újváros 1:0 /0:0/ 

B.újváros – Ohat 1:0 /0:0/ Ohaton 

 

A labdarugó járási keretben benne van: Tar István, Kecskés Imre, Tóth László. 

 

A járásig labdarúgó bajnokság B. csoportjának végeredménye: 

1. Vámospércs 24 pont 

2. Tiszacsege 

3.  Téglási Vasas 

4. Hajdúdorog 

5. Balmazújváros 14 6 2 6 27:26 14 pont 

6. Ohat 

7. Nyíradony 

8. Hortobágy 

9. Hajdúhadház visszalépett. 

 

A Balmazújvárosi SK. a helyi tsz-ek, üzemek stb. részére labdarúgó bajnokságot írt ki, 

amelyen 11+1 csapat vett részt. A teljes felszerelésről a vállalatok gondoskodtak, és a FMSZ 

labdarúgópályán folytak nagy érdeklődéssel a mérkőzések. Rendszerint már délelőtt, elég 

korán, 8-9 órakor elkezdődtek és folytak egész, nap - amikor nem játszott itthon a 

"nagycsapat” - 1960, tavaszán történt mindez. Az FMSZ pálya is sokkal jobb állapotban volt, 

mint most. Azon még az első csapatnak is voltak bajnoki mérkőzései is, mikor a pályát ismét 

"újjávarázsolták", s legyeptéglázták. Szövetségi játékvezető is volt. Rendszerint egy, de volt 

mikor kettőt is "rendeltek." 

 

Egy forduló eredményei, kuriózumként: 

Vörös Csillag Tsz. - Lenin Tsz. 4:1 /l:0/ 

Kossuth Tsz - Rákóczi Tsz. 6:0 /2:0/ 

Május 1 Tsz. - Alkotmány Tsz. 1:0 /l:0/ 



Épületgép karbantartó - Uj Barázda Tsz 1:0 /l:0/ 

Földműves szövetkezet - Kisipari Term. Sz. 4:1 /l:l/ 

Gépállomás - Balmazújvárosi SK, II. 4:1 /2:0/ 

 

A balmazújvárosi labdarugó bajnokság végeredménye: 

1. Gépállomás 10 8 2 - 25:4 18 pont 

2. Vörös Csillag Tsz. 10 8 – 2 31:7 16  

3. Lenin Tsz. 10 6 2 2 22:11 14  

4. Földműves szövetkezet 10 6 1 3 20:6 13  

5. Épületgép karbantartó 10 5 3 2 19:7 13  

6. Fa- és Fémipari KTsz 10 4 2 4 18:12 10  

7. Uj Barázda Tsz. 10 4 1 5 11:16 9  

8. Május 1 Tsz. 10 4 1 5 10:12 9  

9. Kossuth Tsz. 10 3 - 7 13:26 6  

10. Alkotmány Tsz, 10 1 - 9 5:28 2  

11. Rákóczi Tsz. 10 - - 10 6:51 0  

12. B.újvárosi Sport kör II. 10 4 1 5 19:14 9  

 

1960/61 

Új vezetőséget választott a sportkör. Végeredményben maradtak a régiek. 

Elnök: Németh István, a Lenin Tsz elnöke, 

Titkár: Gém Imre, a községi tanács VB. Titkára. 

Labdarúgószakosztály-vezetője: Holczer József lakatosmester. 

 

A bajnokságot a TÉGLÁS csapata nyerte, s bekerült a megyei I. osztályba, Balmazújváros nem 

sokkal maradt le mögötte. Meglátszik az edző keze munkája. Ebben az évben már sikerült 

egy szakavatott, hozzáértő edzőt szerezni, Nagy Mihályt, a DVSC hajdani NB I- et megjárt 

kapusát. Diák voltam Debrecenben, mikor láttam védeni nagyon sokszor. Már 1945-ben is! 

Nagy lapáttenyereivel uralta a 16-os környékét. Többször szerepelt a Népsport hasábjain, 

mint a hét NB I.-es válogatottja, Deák, Zsengellér, Rudas stb. társaságában!  

 

1961/62. 



B.újváros - Vámospércs 2:0 /0:0/ 

B.újváros - Tiszacsege 1:0 /0:0/ 

B.újváros - Józsa 6:1 /4:0/ 

1961. szept. 24. B.újváros - Bödönhát 2:0 Bödönháton. 

1961. okt. 1. B.újváros - Hajdúhadház 1:1Hajduhadházon, 

1961. okt. 8. B.újváros - Nyírábrány 10:0 /6:0/ Nyírábrányban! 

Valami érik! 

 

Hajdú- Bihari Napló 1961. okt. 10. 

Az összevont járási labdarugó-bajnokság B. csoportjának végeredményei: 

1. Balmazújváros 18 12 5 1 57:13 29 pont 

2. Hortobágy 18 12 5 1 42:22 29  

3. Vámospércs 26  

4. Hajdúdorog 17  

5. Tiszacsege 15  

6. Hajdúhadház 14  

7. Józsa 14  

8. Hajdúsámson 13  

9. Nyíradony 12  

10. Sáránd 11  

 

Az A. csoport győztese a Berettyóújfalui SE lett 104:15-ös ragyogó gólaránnyal, 38 ponttal a 

BALMAZUJVÁROS mellett ő jutott fel a régen áhított megyei I. osztályba. Megérdemelten! 

 

Játékosok nevei, akik kiharcolták a feljutást: Szabó Sándor, 

Szabados József, Szabó János, Kulcsár Endre, Kecskés János, 

Katona János, Tar István, Csige Imre, Pál János Tóth Ferenc, 

Ferenczi László, Kovács Zoltán, Kecskés Imre, Dobozi Sándor, 

Csiszér Ferenc, Sutyák József stb. /Akik kimaradtak, azoktól im, elnézést kérek./ 

Edző: Nagy Mihály.  

 

Kikkel kerültünk egy csoportba? 



1. Debreceni Honvéd 

2. Debreceni Kinizsi /A hajdani Dohánygyár!/ 

3. Hajdúböszörmény Bocskai 

4. Debreceni Építők 

5. Debreceni Elektromos /A hajdani Villanygyár! / 

6. Püspökladány 

7. Hajdúnánás 

8. Debreceni Akadémiai SE 

9. Berettyóújfalui SE 

10. Debreceni MTK 

11. Debreceni Előre 

12. Téglási Hajdú Vasas 

13. Polgár 

14. Debreceni Mezőgépgyár 

15. Debreceni Postás 

16. Nádudvar 

17.  Balmazújvárosi TSZ. SK 

 

Csak annyit, hogy az I, osztályban megálltuk a helyünket. 30 pontot gyűjtöttünk össze és 

azzal a 9. helyen végeztünk. Szép eredmény volt ez akkor. A bajnokságot a Debreceni 

Honvédcsapata nyerte 50 ponttal. 

 

1960-70-ig a csapat fő szponzora a Balmazújvárosi Építő Fa-és Vasipari Szövetkezet, melynek 

elnöke Harangi János volt. Azért támogatta a csapatot, mert saját bevallása szerint a Kelet-

magyarországi régióban ezt a csapatot tisztelte a legjobban. 

 

Az 1960/61-es szezonban új vezetőséget választott a sportkör. Ekkor a balmazújvárosi 

sportélet fellendülőben volt. 

 

Az 1961/62-es szezonban az összevont járási labdarúgó bajnokság B. csoportjának élén a 

balmazújvárosi csapat állt. Ebben az időszakban Nagy Mihály volt az edző és a csapat a kék-

fehér színeket képviselte.  



 

1962-től 1970-ig nem volt változás a balmazújvárosi csapatban. Ez idő alatt a csapat 

ugyanabban a bajnokságban játszott, sem feljebb sem lejjebb nem került. A játékoskeretben 

sem történt különösebb változás. 

 

1968-ban a salakos pályát füvesítették, ezt az újítást egy avató mérkőzéssel tisztelték meg. A 

csapat ellenfele a Szombathelyi Haladás volt, mely csapattal olyan NB I-es játékosok 

érkeztek, mint Rátkai László és Halmosi Zoltán.  

 

Az 1970-71-es szezonban a Falusi Sportkör megnyerte a Megye I. osztályú bajnokságot, 

ezáltal feljutott az NB III-ba. A régi edző Tomas Henrik volt, de ezután a győzelem után 

edzőváltás következett be Szabó Sándor személyében.  1982-ig ebben az osztályban illetve 

még a területi bajnokságban játszott a csapat. (1974-ben a csapat megnyerte az NB III-as 

bajnokságot, ezáltal feljutott az NB II-es bajnokságba, ahonnan egy szezon után 

visszakényszerültek a harmadosztályba.)  

 

1975-ben a csapat indult a Szabad Föld Kupán, ahol egészen a döntőig meneteltek ott 

viszont a Soltvadkert gárdájától vereséget szenvedtek.  

Az 1970-80-as években már a Lenin TSZ. szponzorálta a balmazújvárosi labdarúgást ez 

Németi István elnöknek köszönhető. Ezután a csapat Balmazújvárosi Lenin MGTSZ SE néven 

futott tovább.  

Az 1980-as évek elején a csapat területi bajnokságot nyert. Ez lendületet adott a csapatnak. 

Az 1981-82-es szezonban megnyerte a bajnokságot, így az NBII-es bajnokágba jutásért 

osztályozó meccset kellett játszaniuk Siófokkal.  

A meccs végeredménye: Balmazújvárosi Lenin MGTSZ SE: Siófok 1:2. A visszavágó 

eredménye 1:1 lett, ezáltal a Siófok jutott fel az NB II-es bajnokságba. 

 

Az elkövetkezendő években Petróczi Gábor, Szabó Béla és Mikes Béla voltak az edzők. Ekkor 

a csapat felvette a Balmazújvárosi Sport Club nevet. 1989-ben Kegyes Lászlót választották 

meg edzőnek. 



 

Az 1992/93-as évi NBIII-as labdarúgó bajnokság aranyérmes csapata. 

 
Az 1992-93-as szezonban a balmazújvárosi csapat NB III-as bajnokságot nyert, ezzel feljutva 

az NB II-be, ahol két évig jeleskedett, majd visszalépett. 

Ebben az időszakban a Balmazújvárosi SC egyre jobban szerepelt a bajnokságban, a Tisza 

csoportot sokáig vezette. A csapat irányítói, Kegyes László vezetőedző és Tar László 

pályaedző abban bíztak, hogy végre Balmazújvárosnak is lehet NB II-es csapata. 

Természetesen vállalták az indulást. 

A BSC 1993. január 6-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Az NB II-be jutásért 

edzőtáborokat szerveztek, februártól minden nap edzést tartottak, sőt az előkészületi 

mérkőzések ideje is eljött. Teremtornákon vettek részt és kiegyensúlyozott játékukkal 

megőrizték az első helyet. 

Ezt követőn a balmazújvárosi csapat egyre jobban a bajnoki címre törekedett, az 

elkövetkezendő meccseit magabiztosan nyerte. További pontokkal előzte meg a többi 

csapatot. Meccseikre egyre több néző látogatott ki és egyre többen szurkoltak a csapat 

győzelmeinek és feljutásának. 



 

1993 áprilisában a megjelenő újságok folyamatosan Balmazújváros sikereiről írtak, többek 

között a Hajdú Bihari Napló is. A lapok elmondása szerint Balmazújváros magabiztos előnyre 

tett szert, míg a többi csapat gólszegénynek bizonyult, addig Balmazújváros kitett magáért a 

gólszerzésben is.  

Balmazújváros 1993.04.27-én már 7 ponttal vezette az NB III Tisza csoport tabelláját.  

 

Csapat GY D V GK Pont 

1. Balmazújváros 15 6 1 54-22 36 

2. Rakamaz 12 5 5 33-23 29 

3. Kisvárda 11 4 7 36-27 26 

4. Edelény 7 12 3 26-18 26 

5. Szerencs 9 6 7 30-22 24 

6. Nagykálló 7 10 5 23-20 24 

7. Mátészalka 9 5 8 32-26 23 

8. Hajdúszoboszló 8 7 7 27-28 23 

9. B.ÉP.V. 8 6 8 24-27 22 

10. Derecske 8 4 10 27-34 20 

11. Miskolci VSC 7 6 9 26-38 20 

12. Ózdi Kohász 6 7 9 28-33 19 

13. Olefin SC 5 9 8 24-33 19 

14. Abaújszántó 6 5 11 34-41 17 

15. Sajóbábony 4 4 14 18-33 12 

16. Bélapátfalva 3 6 13 19-36 12 

      

Az NBIII állása 1993.04.27-én 

 
Az NBIII-ban ahogy fogytak a mérkőzések, Balmazújváros úgy került közelebb az NB II-es 

futballhoz. A tabellán való hét pontos vezetés oly tetemes előnynek tűnt, mely 

behozhatatlan volt. Az önkormányzat az eddigi támogatásából csak az NB III-as bajnokság 

küzdelmeire futotta, ennél több pénzt nem szakíthatott ki a költségvetéséből, így az NB II-es 

bajnokságba való feljutás ebből a szempontból kérdéses volt. A nézők belépő jegyének 

árából sem tudták volna fedezni a költségeket. A futball szakosztály egy sajátos örömváltság 

tervnek nézett elébe, szembe kellett nézniük a valósággal, hogy több mint valószínű ott 

lesznek a másodosztályban. 

A város polgármestere Veres Ferenc a sport club vezetőjével, Szilágyi Istvánnal megbeszélést 

tartottak, hiszen a 80 éves BSC fennállása óta először került ilyen közel a másodosztályhoz. 



Segítséget kértek a helyi üzemek vezetőitől, a helyi vállalkozóktól. Később a polgármester a 

Milánóban élő balmazújvárosi Solti Dezsővel tárgyalt, aki a világhírű Internazionale egykori 

menedzsere volt. A tárgyalás célja az volt, hogy Solti Dezső végezze az NB II-ben történő 

kezdőrúgást, melynek ára volt. A mester az ajánlatot örömmel fogadta el. 

Eközben a balmazújvárosi csapat tovább bravúrozott. 1993. május 18-án a csapat feljutása az 

NB II-be már szinte biztos volt, ekkor már 8 pontos előnnyel volt listavezető a riválisok előtt. 

1993. május 25-én a Hajdú Bihari Naplóban már meg is erősítették, hogy Balmazújváros 

magasabb osztályba lépett. 

Tovább gólzáporozott és 1993. június 22-én bajnokcsapatként búcsúzott az NB III-tól. Az 

utolsó bajnoki mérkőzést a Miskolci VSC csapata ellen játszották, ahol 4-0-s győzelmet 

arattak a vendég gárda fölött. 

 

Csapat GY D V GK Pont 

1. Balmazújváros 20 9 1 73-29 49 

2. Rakamaz 15 8 7 45-35 38 

3. Kisvárda 15 7 8 53-35 37 

4. Mátészalka 14 7 9 52-38 35 

5. Szerencs 12 9 9 43-29 33 

6. Nagykálló 9 14 7 35-31 32 

7. B.ÉP.V. 12 8 10 38-37 32 

8. Edelény 9 13 8 35-28 31 

9. Hajdúszoboszló 10 10 10 42-39 30 

10. Ózdi Kohász 9 11 10 43-45 29 

11. Olefin SC 9 10 11 37-54 28 

12. Miskolci VSC 9 8 13 39-57 26 

13. Derecske 9 7 14 35-53 25 

14. Abaújszántó 8 6 16 47-57 22 

15. Sajóbábony 6 5 19 26-52 17 

16. Bélapátfalva 5 6 19 35-59 16 

 

Az NB III-as bajnokság végeredménye 1993.június 22-én 

  

A Balmazújvárosi Sport Club az NB II-re való felkészülést egy német futball klubbal való 

rangos labdarúgó tornával kezdte. Ezzel a csapattal, melynek neve Nordhorn, a 

Balmazújvárosi Sport Club már három éves kapcsolatot ápolt. A balmazújvárosi csapat 

elutazott Nordhornba, ahol városnézés és kirándulás után kezdetét vette a kétnapos torna. 

Olyan csapatok tizenévesei futballoztak 2x14 percen át, mint az Eintracht Frankfurt, a Bayer 



Leverkusen, az Austria Wien, Hertha 03 Berlin, a Schalke04 és a Hamburger SV. Ezek mellett 

számos kistelepülés csapata is benevezett (Tura Melle, VorwartsNordhorn, Apeldoorn).   

Elért eredmények: 

 Hertha 03 Berlin - Balmazújvárosi SC 2:0 

 Balmazújvárosi SC - Hamburger SV 0:6 

 Balmazújvárosi SC – VorwartsNordhorn 1:2 

 Balmazújvárosi SC – Tura Melle 1:0 

 AlemaniaNordhorn – Balmazújvárosi SC 1:4 

 Balmazújvárosi SC – Apeldoorn 0:1 

A csapat kapott kupát a részvételért és elnyerte a Fair Play díjat. A csapat haza érkezése után 

rugalmas foglalkozás vette kezdetét, bár amatőr alapon szerződés nélkül folytatták a 

labdarúgó NB II. újoncai a felkészülést. Ezekben az időkben még mindig folytak a tárgyalások 

a kiszemelt focistákkal, a döntés csak augusztus végére volt várható. Ettől függetlenül a 

csapat zömében az előző NB III-as bajnokságot nyert csapattal kezdte meg az NB II-es 

pontvadászatot is. 

 

Kegyes László azt nyilatkozta, hogy amatőr alapon vágtak neki az NB II-es küzdelem 

sorozatnak, tehát szerződéseket nem kötöttek, és a játékosok munka mellett sportoltak. A 

vezetőedző elmondása szerint a pénztelenség kényszerítette az egyesület vezetőségét e 

rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetésére. E veszélyes működési forma ellenére, és 

profi játékosok hiányában is mindenképpen szerepelni akartak a másodosztályú 

bajnokságban. Az amatőr státusz ellensúlyozására igyekeztek becsületes meccspénzekkel 

jutalmazni a játékosok sportteljesítményét. 

Az NB II-re való felkészülés tovább folytatódott. A bajnokság kezdetéig több edzőmeccset is 

vívtak, mint például Püspökladánnyal, Hajdúnánással, Vámospérccsel, Hajdúböszörménnyel, 

DVSC-vel. 

Balmazújváros Adorján Árpád emléktornát rendezett ahol négy csapat vett részt: 

Balmazújváros, Hajdúnánás, Nordhorn, Kaba. Ez a torna egy kimagasló balmazújvárosi 

labdarúgó egyéniségről, Adorján Árpádról kapta nevét, róla emlékeztek meg a futballisták. Ez 



a torna az utánpótlás minőségének fejlesztésére, a megfelelő színvonalú mérkőzések 

biztosítására volt kiélezve, hiszen az NB II-es labdarúgásban nem lehetnek alacsony 

színvonalú fiatal labdarúgók, az utánpótlás nagyon fontos tényező. 

Balmazújváros tiszteletből az SV Alemania Nordhorn németországi csapatot is meghívta. A 

fiatal futballisták reggeltől késő délutánig futballoztak, majd este kihirdették az eredményt:  

1. Hajdúnánás 

2. Balmazújváros 

3. Nordhorn 

4. Kaba 

5.  

1993. július 31-re nyilvánosságra hozták a futballcsapat végleges névsorát. Balmazújváros 

labdarúgócsapatának vezetősége a másodosztályú bajnokságban is nagyrészt az NB III-at 

nagyszerű teljesítménnyel megnyert régi gárdát akarja foglalkoztatni, ezek mellé a játékosok 

mellé pedig több embert is leigazoltak a csapat bővítése érdekébe Hajdúszoboszlóról a 

DVSC-ből és Kabáról. 

Anyagi okokból természetesen az újonnan leigazolt futballistákkal sem kötöttek szerződést, 

tehát ők is a napi elfoglaltságuk után jártak a tréningekre. 

A csapat tagjai: 

Kapusok: Gencsi András, Plutczer Sándor, Varró István 

Védők: Csonka Kiss Pál, Fige János, Pál János,Sárközi László, Szabó Zsolt 

Középpályások: Csatári Sándor, Forkavecz László, Hódosi János, Hüse János, Kaszás Tibor, 

Kovács István, Tóth Gábor, Veress Csaba  

Támadók: Bernáth Lajos, Deák László, Horváth István, Loós Tibor  

 

Az NBII Keleti csoportjában szereplő csapatok: 

1. Balmazújvárosi SC 

2. Tiszakécskei FC 

3. Eger SE 

4. Rákospalotai EAC 

5. Diósgyőri FC 



6. FC Hatvan 

7. Hajdúnánási FC 

8. III. Kerületi TVE 

9. Gödöllői Labdarúgó Club 

10. Szarvasi Vasas SE 

11. Tiszavasvári Alkaloida SE 

12. Szeged SC 

13. Nyíregyházi FC 

14. Kazincbarcikai SC 

15. Kiskőrösi FC 

16. Kabai Egyetértés SE 

Újjáalakult a balmazújvárosi elnökség. A Balmazújvárosi SC rendkívüli közgyűlést tartott a 

polgármesteri hivatal dísztermében, s az egyesület élére új vezetőséget választottak. A klub 

elnöke, Szilágyi István munkahelyi elfoglaltsága miatt saját felmentését kérte. Helyére, a BSC 

társadalmi elnökének Dr. Juhász Györgyöt, az akkori helyi rendelőintézet igazgató-főorvosát, 

társadalmi elnökhelyettesnek pedig Leiter Imrét, az akkori ÁFÉSZ elnökét választották meg. 

Az ügyvezető elnöki feladatokat továbbra is Nagy József látta el. A csapat technikai vezetője 

Jónás Géza volt, aki korábban a DVSC labdarúgó csapatában játszott. 

1993 augusztusának végén megkezdődött az NB II Keleti csoportjának bajnoksága. A BSC az 

első meccsét a III. Ker. TVE csapatával játszotta, hazai pályán, ahol vereséget szenvedett. Ezt 

követően egy ideig nem is tudtak győzedelmeskedni más csapat felett, evégett nagyon 

nehezen indultak el az új bajnokságukban. Majd csak 1993. szeptember 20-án 

győzedelmeskedtek Eger felett. 

 

Csapat GY D V Pont 

1. Diósgyőr 4 1 0 9 

2. III. Ker.TVE. 3 2 0 8 



3. Hatvan 3 1 1 7 

4. Nyíregyháza 3 0 2 6 

5. Tiszavasvári 2 2 1 6 

6. Kaba 3 0 2 6 

7. Tiszakécske 2 2 1 6 

8. Kiskőrös 2 2 1 6 

9. Szarvas 2 2 1 6 

10. Hajdúnánás 2 1 2 5 

11. Eger SE 2 1 2 5 

12. Kazincbarcika 1 2 2 4 

13. REAC 1 1 3 3 

14. Gödöllő 1 0 4 2 

15. Balmazújváros 0 1 4 1 

16. Szeged 0 0 5 0 

 

Az NBII Keleti csoport tabellája 1993. szeptember 19-én 

  

A balmazújvárosi játékosok minden meccsüket hatalmas iram és nagy küzdelem jellemezte. 

Óriási becsvággyal és lelkesen rohamozták meg az ellenfeleiket, habár eredménytelenül. A 

hazai meccsekre egyre több néző volt kíváncsi, egyre többen látogatták a hazai meccseknek 

helyszínt adó városi sporttelepet. Lelkesedésük és az ellenfeleikhez való ragaszkodásuk 

élvonalbeli volt, ám sportszerűségük csak abban az esetben lett volna az igazi, ha néhányan 

megpróbálták volna fegyelmezni magukat. 

Balmazújváros Eger után a REAC fölött is győzedelmeskedett vendég gárdaként. Ez a 

győzelem két pozíció előrelépést jelentett. E meccsnek hála lendületet kapott a csapat és 

egyre több győzelmet aratott riválisai fölött. Mérkőzéseit jó iramú, élvezetes játék 

jellemezte, sok labdabirtoklással fűszerezve. 

Az elkövetkezendő időkben a balmazújvárosi csapat nem szenvedett vereséget más 

csapatokkal szemben, csak döntetleneket játszott vagy nyert. Ennek köszönhetően az 1993-

as őszi végeredményben a kezdetekhez viszonyítva előrelépés volt megfigyelhető. 

Az NBII Keleti csoportjának 1993-as őszi végeredménye 

Csapat GY D V Pont 

1. Diósgyőr 9 5 1 23 

2. III. Ker.TVE. 8 5 2 21 

3. Kiskőrös 7 6 2 20 

4. Szarvas 7 5 3 19 

5. Tiszakécske 8 2 5 18 



6. Kaba 7 4 4 18 

7. Hatvan 8 2 5 18 

8. Tiszavasvári 5 6 4 16 

9. Nyíregyháza 6 2 7 14 

10. Hajdúnánás 5 4 6 14 

11. Balmazújváros 4 5 6 13 

12. Kazinczbarcika 3 5 7 11 

13. Gödöllő 4 2 9 10 

14. Eger Se 3 4 8 10 

15. REAC 2 4 9 8 

16. Szeged 1 5 9 7 

Az NBII Keleti csoportjának 1993-as őszi végeredménye. 

 

Amilyen rosszul kezdődött, olyan jól ért véget az újonc balmazújvárosiak szereplése az őszi 

idényben. Az első öt fordulóban rendre győzelem nélkül maradt gárda magára talált az idény 

közepén, és a sereghajtók közül feltornázta magát a középmezőnybe, tisztes távolságnyira a 

kieső jelöltektől. Mindössze csak 43%-os teljesítményt nyújtott, mégpedig úgy, hogy 

idegenben eredményesebben játszott a csapat. Hazai mérkőzésen mindössze csak egyszer 

tudott győzni, és 31%-os teljesítményre volt képes, ezzel ellentétben, idegenben háromszor 

nyert mérkőzést, ezt 57%-os hatékonyság jellemezte. 

A csapat házi góllövő listáját Kovács István vezette 4 góllal rajta kívül még nyolcan találtak az 

ellenfél kapujába többek között Bernáth, Forkavecz és Csatári. Összesen 15-ször tudták 

bevenni az ellenfél kapuját, a 16. találattal egy egri játékos segítette ki a BSC-t. 

 

A BSC új menetrenddel kezdi a tavaszi szezont: 

 Heti egy alkalommal Hajdúböszörményben, a sportcsarnokban futballoztak 

 Több labdarúgó tornán is elindultak (Alugrafika-kupa, Mikrometal-kupa), ahol 

győzelemmel jeleskedtek 

 Az edzések számát gyarapították 

 Az állóképességükre specializálódó edzéseket tartottak 

 Edzőmérkőzésekkel való felkészülés melyeket Tiszavasvárival 2-szer, Parádfürdővel, 

DVSC-vel, Nyíregyházával és Diósgyőrrel játszottak 



Az NB II. tavaszi szezon kezdetekor bejelentették, hogy a klub elnöke továbbra is Dr. Juhász 

György marad, ifjúsági játékosok közül Plutczer Sándor és Nagy Lajos felkerülnek a felnőtt 

kerethez, játékukkal segítik a csapatot a másodosztályban tartani. Csonka Kiss Pál befejezte 

pályafutását. 

1994. február 10-én játszotta a BSC a tavaszi szezon első mérkőzését, mely vereséggel 

végződött, azonban ezt sikerült kompenzálni a következő heti győzelmükkel.  

 

 

 

 

Csapat GY D V Pont 

1. Diósgyőr 9 5 2 23 

2. III. Ker. TVE 8 5 3 21 

3. Szarvas 8 5 3 21 

4. Kiskőrös 7 6 3 20 

5. Kaba 7 6 3 20 

6. Hatvan 8 3 5 19 

7. Tiszakécske 8 2 6 18 

8. Tiszavasvári 5 7 4 17 

9. Nyíregyháza 7 2 7 16 

10. Hajdúnánás 6 4 6 16 

11. Balmazújváros 5 5 6 15 

12. Gödöllő 5 2 9 12 

13. Kazincbarcika 3 6 7 12 

14. Eger SE 3 4 9 10 

15. REAC 2 4 10 8 

16. Szeged 1 6 9 8 

 

1994. március 7-ei állás az NBII-es tabellán. 

Balmazújváros egyre jobban összeszedett csapatnak mutatkozott az ellenfelekkel szemben, 

olyannyira, hogy az 1994. március 14-ei tabellán már a kilencedik pozíciót foglalta el. A 

csapat kitűnő rajttal hívta fel magára a figyelmet, a jó sorozatuk folytatását pedig az 

ellenfelek próbálták megszakítani. A játékosok által egyre inkább a küzdelem dominált a 

pályán, magukat sem kímélve hajtottak. Legtöbbször végig sportszerűen játszották a 

meccset. 

A terembajnokságokon elért eredmények miatt korábban csak teremspecialistának 



számítottak, de egy szezonnyi NB II-es szerepléssel a hátuk mögött elmondható volt, hogy 

fürge csatáraik és kemény, céltudatos, támadókat is segíteni tudó középpályásaik, valamint 

védőik révén jól játszó társaságot alkottak. Nem véletlenül egyre bővült a közönségük, sőt a 

más pályákon már megszokott zászlós, szalagos ,,B” közép buzdította őket hétről-hétre.  

Ezután az áprilist és az azt követő hónapokat stagnáló játékkal játszották tovább. Körülbelül 

egyenlő arányban nyertek és veszítettek meccseket. Így szinte biztos volt, hogy 

Balmazújváros a 10-12. helyen fogja zárni a szezont.  

Az 1993/94-es NBII-es bajnokság végeredménye 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
Az 1993/94-es NB II-es 

bajnokság végeredménye. 

 
 
A Balmazújvárosi Sport Club az 1994/95-ös NB II. Keleti csoport bajnokságában még részt 

vett, ahol 13. hellyel zárták az idényt. 1995-ben a csapat visszalépett az NB II. küzdelmeitől 

és ezután az NB III-ban folytatta pályafutását, ahol 1996-tól Balmazújvárosi Futball Club 

néven indult. Egészen a 2010/11-es szezonig az NB III-as bajnokságban képviseltette magát. 

 

A 2010/11-es szezonban a csapat az NBIII Mátra csoportban a második helyen végzett az 

Eger mögött, de megvásárolta a Bőcs Sport KFT. NB II-es indulási jogát és a következő 

szezont egy osztállyal magasabban kezdte meg. 

Csapat GY D V GK Pont 

1.Kiskőrös 15 10 5 55-32 40 

2. Hatvan 16 6 8 40-33 38 

3. III. Ker. TVE 13 8 9 40-31 34 

4. Diósgyőr 13 8 9 44-39 34 

5. Tiszakécske 13 8 9 41-37 34 

6. Szarvas 12 10 8 37-39 34 

7. Tiszavasvári 11 11 8 47-37 33 

8. Nyíregyháza 12 8 10 33-24 32 

9. Hajdúnánás 11 9 10 40-36 31 

10. Kaba 12 7 11 35-36 31 

11. Gödöllő 9 8 13 38-44 26 

12. Balmazújváros 8 9 13 35-45 25 

13. Kazincbarcika 7 10 13 35-43 24 

14. Szeged 6 10 14 26-42 22 

15. Eger SE 7 7 16 36-45 21 

16. REAC 7 7 16 33-52 19 



A felnőtt csapat a 2011/2012-es bajnoki évadot a Ness Hungary NB II – Keleti csoportjában 

kezdte el, immáron, mint Balmazújváros Sport Kft., amely 100%-ig a Balmazújvárosi 

Önkormányzat tulajdona. A 2012/2013-as bajnokságot már Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 

néven kezdte, így is reklámozva az újonnan megépült Kamilla Gyógy-, Termál- és 

Strandfürdőt. 

 

Tar János – Balmazújváros Sporttörténete című könyveiben, két köteten keresztül 

részletesebb információt, tudást sajátíthatunk el a Balmazújvárosi Futball Club múltbeli 

eseményeiről.   


