
 

A Magyar Labdarúgás napja DPSE módra 

 

A nyári vízi sportnapunk Szigetváron, az időjárás viszontagságai miatt nem a tervezetten alakult, így a 

kispályás labdarúgó torna a sportnapon elmaradt. Már ekkor elgondolkodtam, hogyan lehetne összekötni 

eme remek helyszín adottságait (Gyógyfürdő és sportcsarnok) az év hátra lévő részében egy jó kis tornára, 

de hát volt egy korábban lekötött programunk Szentlőrincen, amely már több éve megrendezésre került. 

Ezért már-már lemondtam róla, csak hogy, a „rezsi szörny” közbe szólt és a korábbi Szentlőrinci helyszín 

végleg bezárta kapuit, így teret adva a Szigetvári teremfocis napnak, már csak a dátum volt a kérdés, előbb 

egy október végi dátumot próbáltunk lekötni, sajnos a hosszú hétvége nem volt kedvező, így hosszas 

egyeztetések után maradt a november és halkan megjegyzem milyen jól beletaláltunk.  

Történt ugyanis, hogy szombat előtti pénteken, vagyis november 25-én egy díjkiosztó gálára voltunk 

hivatalosak a pécsi csapattal. Amikor készültem a gálára utána olvasva a nap történéseinek szembe futott 

velem az a csodálatos 6:3, igen az angol magyar. Pont 69 évvel ezelőtt, ezen a napon győztünk le az 

angolokat az 20. századi „évszázad mérkőzésén”, és nem mellkékesen 1993 óta az MLSZ ezt a napot jelölte 

ki a Magyar Labdarúgás napjának. Csodálatos véletlen, és egyben remek apropó is egy jó kis focihoz. 

Szóval bár a szervezés kezdetekor nem tudtuk, a megnyitón már megemlékeztünk róla, mint ahogyan sajnos 

egy nem várt szomorú hír miatt Mészöly Kálmánról is, így a torna első mérkőzései gyász szünettel kezdődtek, 

mivel sajnos a napokban hunyt el. Isten nyugosztalja a „szőke sziklát”! 

A tornára végül 4 csapat jelentkezett 2 pécsi fiatalok és idősebbek, illetve egy erős szigetvári és egy lelkes 

kaposvári csapat. Jó hangulatban, igen gólgazdag mérkőzések zajlottak. Végül minden mérkőzését 

megnyerve torna győztes lett a házigazda Szigetvár (videokódolósokkal kiegészült csapat), remek erőkből 

álltak. (Csak egy kérdés merült fel bennem hol voltak eddig???). A külön díjakat is elvitték a legjobb kapus 

ifjabb Kerekes Zoltán lett, a gólkirály Kovács Áron (ideje korán elhunyt Kovács Attila volt kolléga fia róla 

tavasszal emlékeznek meg a kollégák egy barátságos mérkőzésen). Sőt még az újonnan kitalált büntető 

rúgó versenyt is megnyerték Magda Norbert személyében, aki igen ügyes kolléga, a pályán is kiválóan teljesít 

nem csak az értékesítésben. A második a pécsi ifjak csapat lett, akik egy igazán izgalmas mérkőzésen 

maradtak alul a Szigetvár ellen a torna utolsó mérkőzésén. Harmadik még dobogós a pécsi szenior csapat 

lett, na de nem túl szeniorok azért. Amíg a negyedik a Kaposvár lett, róluk azért érdemes tudni, hogy közbe 

szólt a szakma, ugyanis létszám hiányosan tudtak csak eljönni miután 3 társukat behívták szombaton 

dolgozni, így ők minden mérkőzésen a fairplay szellemében kaptak egy játékost a többi csapattól. Köszönjük 

nekik, hogy nem mondták le és eljöttek, reméljük jól érezték magukat ők is. mint ahogy a többiek. 

A torna végeztével, átsétáltunk a gyógyfürdőbe egy kis levezetésre, ami szintén jól sikerült, és nem szabad 

elfelejteni a helyi erőket, akik egy kis zsíros kenyérrel és vízzel vendégelték meg a csapatokat, ezúton is 

köszönjük nekik ezt a kedvességet.  

A torna megrendezését jövőre is tervezzük, reméljük, több csapattal együtt emlékezhetünk meg az arany 

csapat és a magyar foci jeles napjáról. 

 

Az eredmények: 

Szigetvár-Pécs Szenior 9-1 (4-1) 

Pécs-Kaposvár 7-0 (4-0) 

Pécs Szenior-Pécs 0-3 (0-2) 

Szigetvár-Kaposvár 3-0 (1-0) 

Kaposvár-Pécs Szenior 0-7 (0-1) 

Szigetvár-Pécs 5-3 (4-0) 

A legjobb góllövő: 

Kovács Áron (Szigetvár) 8 gól 

A legjobb kapus: 

Ifjabb Kerekes Zoltán (Szigetvár) 

A büntető rúgóverseny győztese: 

Magda Norbert (Szigetvár) 


