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2021. június 12. szombat meleg nyári reggel volt, kis csapat szorgoskodott a tüskésréti tó 

partján Pécsett. Egy kedves sportszerető kolléga hagyott itt bennünket pontosan két hónapja 

Ő rá emlékeztünk ezen a napon. Az ötlet hirtelen jött, az idő rövid volt a szervezésre, de az 

összefogásnak hála egy sikeres torna kezdődött 9:20-kor a forró mű füves kispályán. 4 

DPSE csapat (Nagykanizsa, Kaposvár, Szigetvár, Pécs) és 4 külsős a helyi kispályás 

bajnokságban résztvevő szenior csapat mérkőzött meg ezen a napon Attilára emlékezve. Az 

említett DPSE csapatokban játszott illetve velük közösen több tornán indult korábban 

„Derva”, mert egy más között csak, így hívtuk, utóbbi 4 csapat ellen ellenfélként játszotta már 

említett kispályás bajnokságban. Délre lezajlott az első csoportkör parázs csatában a helyi 

erőket felvonultató DPSE-Pécs csapata nyerte mega csoportot a rangidős Karma Kesztyű 

csapata előtt, Szigetváriak bár becsülettel helyt álltak végül alul maradtak a jó erökből álló 

Tettyeiek ellen. Egy félórás megemlékezés és fotózás következett Pesti László korábbi 

DPSE elnök hathatós részvételével, aki Attila szakmai és sport múltját méltatta az összegyűlt 

csapatoknak, akik néma csendben itták „Laci” szavait. Itt ragadom meg a lehetőséget és 

megköszönöm eme méltó megemlékezést a tornán résztvevő játékosoknak, kollégáknak és 

segítőknek jó magam nem tapasztaltam ilyen alázatos szép gesztust, megható volt el is 

érzékenyültem többször. Majd jött a második kör és ha mondhatom rákapcsoltak az itt 

szereplő csapatok záporoztak a gólok és a szebbnél szebb megmozdulások végül a Keszüi 

Sport Egyesület csapata hibátlanul robogott át a csoporton (Ők a bajnokságban is igen jól 

állnak dobogón vannak két mérkőzéssel kevesebbet játszva pont azonosan a másodikkal) a 

legjobbjuk egy „ismerős arc” a pécsi 2-es posta agilis kézbesítője „Jorda” Jordanov István, 

akinek cseleit látva jogosan jegyeztük meg még mindig jó helyen van nála a labda. A 

második helyezett szoros csatában utolsó pillanatban egyenlítve a Kaposváriak ellen a 

Bumblebees lett (tényleg az egyenlítő gól után közvetlen lefújták azt a mérkőzést), ők 

a  Nagykanizsát magabiztosan verték. Akik azonban a Kaposvár ellen 0-2-ről fordítottak és 

nyertek 6-2-re. Nem volt csapat, aki pont nélkül maradt volna a csoportkör után. Az 

elődöntők első mérkőzése gól gazdagra sikeredett, a nagyon pontosan lövő Bumblebees jó 

átlövésekkel múlta felül az utolsó állva maradt DPSE csapatot Pécset. A második elődöntő 

hozta az igazán nagy meglepetést az addig magabiztos Keszüi Sport Egyesület kikapott a 

rangidős Karma Kesztyű csapatától büntetőkkel. A bronz mérkőzésenen találkozott a kissé 

kifáradt DPSE-Pécs és a bosszús Keszü utóbbiak kiköszörülve a csorbát magabiztosan 

győztek így megszerezve a bronz érmet. A döntő kiélezett csatát hozott és csak az utolsó 

percekben dőlt el ismét a rendkívül precízen lövő Bumblebees szerezte mega győztes gólt, 

az addig is jól tartó Karma Kesztyű ellen. A díjkiosztó ünnepségre készülve a csapatvezetők, 

úgy döntöttek, hogy a legjobb kapusnak járó díjat Gyurinak (Dervalics Györgynek Attila 

bátyjának) ajánlják fel, aki kapus létére góllal járult hozzá a Kaposvár legyőzéséhez. A 

legjobb góllövő az 5 gólos Resch Péter lett a Keszüi Sport Egyesület csapatából, aki a bronz 

meccsen is duplázni tudott. Szeretném megköszöni a DPSE jelenlegi és korábbi 

vezetésének, valamint a PSNZRT-nek továbbá a baranyai megyei labdarúgó szövetségnek, 

hogy támogatták ezt a megemlékezést és bár az oka egy szomorú esemény volt remélem 

sikerül ebből hagyományt teremteni és találkozunk jövőre is ezen a helyszínen. 
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