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y Honnan kapta az ötletet, hogy a szimfoni-
kus zenekarok tagjainak futball kupát 
szervezzen?
– Évek óta gondolkodtam rajta, hiszen kon-
zervatóriumos korom óta nagyon sok ze-
nésszel focizom rendszeresen. Számomra 
nagy szerelem a futball, hiszen hatéves ko-
rom óta napi szinten játszom, egy idôben 
döntenem kellett a foci és a hegedû között. 
Bár a három gyerekem miatt most már nem 
játszom minden nap, de azért amikor tehe-
tem, mindig eljárok az edzésekre. Rengeteg 
kolléga focizik különbözô bajnokságokban, 
tudtunk egymásról, de a saját zenekaruk 

válogatottját még sosem szer-
vezték meg, mivel ez több 
munkát igényelt volna, és sen-

ki sem kívánt ezzel foglalkozni. 
Azzal viszont tisztában voltam, 
hogy az Operások a tánckarral, a 
kórussal, a zenekarral minden 

szezon végén, zárásként játszanak 
egymással. Innen merítettem az öt-
letet, s persze abból, hogy néhány 

tapasztalt kolléga mesélte, régen, 
évtizedekkel ezelôtt ennek óriási 
hagyománya volt, a budapesti 
szimfonikus zenekarok között 
létezett anno futball-kupa. Ez-

zel a kezdeményezéssel ezt szeretném újjá-
éleszteni. 

y A december szinte minden együttes szá-
mára koncertekkel teli idôszak. Miért ép-
pen ekkor rendezték meg a kupát? 

– Szerettem volna, hogy még a 2011-es év-
ben sor kerüljön egy ilyen találkozóra. Ked-
ves barátom, Németh Mátyás, a Concerto 
Budapest hegedûmûvésze elhívott egy fut-

ball-bajnokságra, ahol remek volt a pálya és 
a szervezés. Ezért megkértem, segítsen a 
hely lefoglalásában, s emellett a Concerto 
Budapest csapatát toborozza össze. Egyet-
len hét alatt szinte minden meg szervezôdött. 
Lett a fûtött, mûfüves sátor, a terembérlet a 
nevezési díjakból gyûlt össze, s a játékvezetôi 
díjakat is ebbôl fi nanszíroztuk. A játékosok-
nak fejenként körülbelül ezer forintot kellett 
fi zetniük. Elôször négy zenekarról volt szó, 
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hiszen sok-sok év szünetet követôen 

rendezték meg ismét a budapesti 

szimfonikus zenekarok és énekkarok 

futball kupáját. a fehérvári úti futball 

aréna mûfüves pályáin nyolc csapat 

mérte össze tudását, a családtagok 

és barátok lelkes szurkolása közepette. 
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úgy véltem, ennyivel el lehet indulni. De 
ahogy terjedt a hír, egyre többen jelentkez-
tek, végül nyolc csapattal szerveztük meg a 
kupát. A budapestiek közül szinte mindenki 
eljött, hiszen részt vett a foci bajnokságon a 
Dohnányi, a Rádió, a Concerto, az Opera, a 
Nemzeti, a MÁV és a Fesztiválzenekar, s 
akadt egy kakukk-tojás csapatunk is, a Hon-
véd Kórus együttese. Szerettem volna kóru-
sokat és kamarazenekarokat is hívni, de ez 
az elsô körben, a szervezési idô rövidsége 
miatt nem sikerült.

y Mi volt a nyeremény?
– Inkább a kupa vicces oldalát kívántuk ki-
domborítani, így egy rekesz sör volt a fôdíj, 
amelyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zene-
kara nyert meg, s Popa Péternek, a Magyar 
Szimfonikus Zenekarok Szövetsége fô tit ká-
rának jóvoltából nagyon szép serleget is át ve-
hettek. A második helyen a Concerto Buda-

pest csapata végzett, a dobogó harmadik 
fokára – a MÁV Szimfonikusok le gyôzésével 
– pedig az Operaház muzsikusai állhattak fel. 

y Milyen visszajelzéseket kapott a ver-
senyt követôen?

– Nagyon örült a kezdeményezésnek min-
denki. Családok jöttek, barátok, barátnôk 
szurkoltak, remek hangulatban. Nagyon lel-
kes volt a közönség, a kollégák is roppantul 
élvezték. Büszke voltam rá, hogy még az 
idôsebbek is gratuláltak, ezek szerint nem 
találtak sok hibát a szervezésben. Nem akadt 
komoly sérülés, nagy veszekedés, jó légkör-
ben, sportszerûen telt a nap. Érdekes így ta-
lálkozni a többi együttessel, megismerni a 
muzsikusok másik, sportos oldalát. Hiszen 
egyébként szinte sosem gyûlünk így össze. 

y Gondolom, ezért döntött a folytatás 
mellett… 

– Így igaz, hiszen akkora tetszést aratott a 
kupa, olyan remek volt a hangulat, hogy 
mindenki jelezte, jönne máskor is szívesen. 
A következô alkalommal már a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar csapata is indul, s vidéki 
együttesek is jelezték, csatlakoznak szíve-
sen. A tervek szerint 12 csapat indul a kö vet-
kezô futball kupán, s a szervezésben a ze-
nekari szövetség segítségét is kérem. 10–12 
fôs csapatokat várunk, a pályán 5 + 1 fô ját-
szik. Fontos, hogy egyetlen együttesben se 
legyen több két külsôsnél. A terveim szerint 
2012. április 1-jén, vasárnap gyûlnénk ösz-
sze ismét a Fehérvári úti Arénában. Azért a 
szervezôkkel igyekszem egyeztetni, hogy 
munka szempontjából ez megfelelô idô-
pont-e, bár tartok tôle, hogy olyan napot, 
amely mindenkinek egyaránt jó, nem talá-
lunk. Puhatolózom még, hogy az igazgatók 
fel tudnak-e ajánlani különdíjakat, az lenne 
egyébként a cél, hogy úgy szervezzük meg 
ezt az egészet, hogy senkinek ne kerüljön 
egyetlen fillérjébe se. Azt szeretném egyéb-
ként elérni, hogy az ôszi-téli szezonban le-
gyen egy sátras, fedett kupanap, a tavaszi-
nyári idôszakban pedig egy szabadtéri ren-
dezvény.  R. Zs. 

Felhívás
a következô futball kupára várják min-
den szimfonikus zenekar, kamaraze ne-
kar és énekkar jelentkezését. a meg-
mérettetésen 10–12 fôs csapatok 
indulhatnak, a pályán egyszerre 5+1 
játékos focizhat. a kézilabdapálya-mé-
retû, mûfüves pályán a játékidô kétszer 
10 perc. 
Jelentkezni a jbodor76@freemail.hu 
címen lehet. 
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