
IX. KÖZIG Kupán a Dunántúli és a fővárosi postások 

 

A tavalyi évről elhalasztott KÖZIG kupán vett részt a dunántúli és budapesti postások 

ütőképes csapata. Az előző évhez képest némileg átalakult a csapat, de a lelkesedés nem 

tört meg. Ezért viszonylag korán kb. 5 órakor indultak Pécsről az izgatott játékosok, kicsit 

később Kaposvárról útnak indultak csapattársaink, hogy a helyszínen találkozzanak a 

fővárosi kollégákkal.  

Az első mérkőzés tapogatózó játékkal kezdődött a korábbi győztes KSH csapat ellen és egy 

szép támadás végén sikerült a győztes találatot is megszerezni, sose rosszabb kezdést. 

Sajnos a folytatás, már kevésbé sikerült a második mérkőzésen a Honvédelmi Minisztérium 

csapatával mérkőztünk meg, akikben szintén egy korábbi győztessel találkoztunk. A parázs 

mérkőzésen egy szerencsétlen mozdulat miatt kerültünk hátrányba, amelyet egy kis 

szerencsével egy szépség díjas találattal tudtunk volna egalizálni, de a kapufa kisegítette az 

igen kemény, már-már durva HM csapatot. Szerencsére a durva szabálytalanságoknak nem 

lett komolyabb sérülés a vége, bár kollégánkat ketten kísértük le, az utolsó mérkőzésen már 

pályára tudott lépni. A harmadik mérkőzésen, a megfogyatkozott csapat a déli hőségben 

nem bírt a NAV csapatával és a sérülések miatt picit átalakított 6-os az ellenfél egy szép 

kontra támadásának végén elért találatával szenvedett vereséget. Az első három mérkőzés 

között nagy szünetek voltak, így drukkolhattunk a többi csapatnak a kedvező eredmények 

elérése miatt, az igen kiegyensúlyozott csoport azonban számunkra kedvezőtlen körbe 

veréseket vagy éppen döntetleneket hozott.  

Az utolsó két találkozónkra már tovább jutási esély nélkül kellett kiállnunk és bár a lelkes 

kompánia kicsit letört, becsülettel helyt állt előbb a Baranya megyei Kormányhivatal majd a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal ellen sikerült győzedelmeskedni magabiztos 

játékkal. A csoportunk küzdelmei igen fordulatosak voltak. Az első helyen veretlenül jutott 

tovább a Honvédelmi minisztérium, második pedig az a KSH csapat lett, akiket a csoportban 

csak a Magyar Posta Zrt. csapata tudott legyőzni. Az igen szoros mérkőzések miatt azonban 

egyik csapat sem tudott a legjobb nyolc csapat közé bejutni, mert vereséget szenvedtek az 

MVM Paksi Atomerőmű valamint a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivataltól, akik a 

legjobb 4 csapat közé is bejutottak. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy képviselhettük a Magyar Posta Zrt. ezen a színvonalas 

tornán. A csapat minden tagja próbált a tőle legtöbbet megtenni, sajnos azonban az 

eredmények kedvezőtlen alakulása miatt a csoportból nem sikerült tovább jutni, viszont 

egytől egyig mindenki a fair play szellemében küzdött a jobb eredmény elérése miatt és ezért 

hálásnak érzem magam, hogy ennek a csapatnak a tagja lehettem remélem máskor több 

szerencsénk lesz, de addig is Hajrá Magyar Posta Zrt. hajrá „Zöldek”, Hajrá DPSE! 

 

Eredmények: 

Központi Statisztikai Hivatal-Magyar Posta Zrt. 0-1 

Magyar Posta Zrt. - Honvédelmi Minisztérium 0-1 

Nemzeti Adó- és Vám Hivatal- Magyar Posta Zrt. 1-0 

Magyar Posta Zrt. – Baranya megyei Kormányhivatal 1-0 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal- Magyar Posta Zrt. 1-3 


