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„Ahol a kicsik óriások lesznek” 
A PICISZTER 2013/2014-es szezonja 

 
Az algimnáziumban két korosztályban került lebonyolításra a labdarúgó bajnokság, a Piciszter. Beszámolónkban 
előbb a fiatalabbak, majd az idősebbek bajnoki címért folytatott harcának legemlékezetesebb pillanatait elevenítjük 
fel. 
 
5-6. évfolyam 
A bajnokság 4 csapata (5.a, 5.b, 6.a., 6.b) az alapszakaszban körmérkőzéses rendszerben döntötte el, hogy kik 
csaphatnak össze a tanév végén az aranyéremért (1-2. helyezett), illetve a bronzéremért (3-4.). Az első mérkőzésen 
rögtön nagy meglepetés született, mert az egyik esélyes csapat, a 6.b csak döntetlent (7-7) játszott az egyik 
újonccsapattal, az 5.a-val. Az alapszakasz további részében is születtek meglepetések, hiszen a 6.a csapatát végül 
mindkét fiatalabb csapat (5.a, 5.b) is megelőzte. Végül az első helyet, egyedüli veretlen csapatként a 6.b szerezte 
meg, a második helyre az 5.b futott be, őket követte az 5.a, majd a 6.a. Az aranyéremért tehát a b-s osztályok, a 
bronzért pedig az a-s osztályok csaptak össze. 
 
Bronzmérkőzés: 5.a – 6.a 12-4 (3-3) 
5.a.: Kocsis Á. – Gál S., Peics A., Szili D., Bélavári B.  Cserék: Madas B., Somogy Á. 
6.a.: Alpári B. – Almási M., Somogyi P., Lakatos B., Müller F.  Cserék: Baker B., Boros B., Sallai P., Haupt B., 
Pongrátz D. 
Gól: Gál S. (3), Peics A. (2), Somogyi Á. (2), Bélavári B., Szili  D. (4), ill. Lakatos T., Müller F. (2), Somogyi P. (1) 
A nulladik órában megrendezett meccsen a két osztály szép számú szurkolósereg előtt csapott össze. A 6.a szerzett 
vezetést Lakatos révén, ám az ötödikesek hamar megfordították a meccsét. Már két góllal is vezettek, de Müller és 
Somogyi Peti már-már szokásos félpályás bombájával az idősebbek a félidő végére kiegyenlítettek. 
Szoros második félidőre lehetett számítani, ám némi meglepetésre a remek csapatjátékot produkáló 5.a kilenc (!) gólt 
szerzett a második félidőben, és végül győzelmet arattak az utolsó percig nagyot harcoló 6.a felett. Ezzel eldőlt, 
hogy mindkét új osztály éremmel kezdi Piciszter-szereplését, hiszen a döntőbe jutott 5.b már biztos érmesnek 
mondhatta magát. 
 
Döntő: 6.b – 5.b 10-5 (4-3) 
6.b.: Tóth S. Cs. – Dunay B. Koblencz B., Csordás M., Lakatos B. Cserék: Sólyomvári Kati, Veres D., Ferenczy 
A., Mózer M. 
5.b.: Tremmel A. – Véghelyi B., Ittzés M., Hegyi D., Kerekes Z. Cserék: Rutai B., Ailer V., Bayer Á., Stampay-
Komesz V. 
Gól: Koblencz B. (4), Csordás M. (3), Sólyomvári K., Mózer M., Dunay D., ill. Véghelyi (2), Hegyi D. (2), Kerekes 
Z. 
Ha a bronzmeccs szurkolóiról dicsérettel szóltunk, akkor mit mondjunk a döntő szurkolóseregéről. Transzparensek, 
lufik, különböző zajkeltő eszközök, rigmusok és szurkolói énekek – akárcsak egy vb meccsen. 
Az 5.b hatalmas bizonyítási vággyal, a 6.b pedig esélyeshez méltóan, nyugodtan kezdte a mérkőzést. Biztató akciókat 
vezettek a „kicsik”, ám igazán nagy helyzetig nem jutottak, főként azért, mert bátorság ide, harciasság oda, a centi és 
kilóbeli jelentős hátrányukat nem tudták eltüntetni. Aztán jött Koblencz Beró, és gyors duplájával lehűtötte az 5.b-
sek reményeit. De Kerekesék nem adták fel, és egy gólra zárkóztak fel a félidő végig Hegyi „trükkös” góljával 
(kézzel tette maga elé a labdát mielőtt a hálóba lőtt). 
A pihenő után az 5.b mindent megtett az egyenlítésért, ám erőfeszítéseiket nem koronázta siker. Az idősebbek 
továbbra is higgadtan játszottak, s a Koblencz-Csordás páros egy-egy villanásával szépen növelték az előnyüket (7-
3). Az ötödikesek még egy utolsó rohamot indítottak, fel is zárkóztak 7-5-re, de ezzel el is fogyott az erejük, és a 6.b 
három újabb góllal magabiztossá tette győzelmét, és megszerezte a bajnoki serleget. Az ezüstérem így az 5.b-nek 
jutott, akiknek nincs okuk bánkódni, elvégre elsőre ez is nagyon szép, ráadásul, elnézve a játékukat, lesznek ők még 
aranyérmesnek, nem is egyszer. 
 

Végeredmény Egyéni díjak: 

BAJNOK: 6.b 
ezüstérmes: 5.b 
bronzérmes: 5.a 

gólkirály: Koblencz B. 28 gól (6.b) 
legjobb játékos: Véghelyi Balázs (5.b) 
legjobb női játékos: Sólyomvári Kati (6.b) 
legjobb kapus: Tóth Salamon Csaba (6.b) 
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7-8. évfolyam 
A bajnokság 6 csapata (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c.) az alapszakaszban körmérkőzéses rendszerben mérte össze erejét, 
és az első négy helyezett jutott be az elődöntőbe. Itt keresztjátékra került sor, azaz az alapszakasz első 8.c a negyedik 
7.b-vel, az alapszakasz második 8.b, a harmadik 8.a-val csapott össze. A 8.c-7.b meccs nagyon simára sikeredett, 
többek között Péter Matyi parádéjának köszönhetően (10 gól!!!) 22-3-ra győztek az idősebbek, és készülhettek a 
döntőre. 
A 8.a-8.b meccse már izgalmasabban alakult. Pálfay duplájával és Luttenberger találatával a félidőben még 3-2-re a 
8.a vezetett.  Ám a második félidőben minden helyzetüket elhibázták, miközben a b-sek négyszer is betaláltak, s így 
a meccs vége már nem sok izgalmat tartogatott. 
 
Bronzmérkőzés: 8.a – 7.b 8-8 (3-3), büntetőkkel: 3-4 
8.a: Varga M. – Koós B., Luttenberger Z., Pálfay A., Dobai D.  Cserék: Gianone J. 
7.b: Csépe Á. – Nagy M., Gaál D., Gál T., Márki D.    Cserék: Simon G., Panka B. 
Gól: Dobai D. (5), Pálfay (1), Koós (2), ill. Márki D. (2), Nagy M., Gaál D. (2), Gál T. (2), Luttenberger Z. (öngól) 

És akkor – az alapszakasz meccseit helyett inkább az alvást választó  – Gaál Domi odaállt a büntetőhez… A 
meccs döntetlenre végződött, s a büntetőpárbaj első három körében egyik csapat sem hibázott. Ám a negyedik 
körben a 8.a kihagyta a maga büntetőjét, így Domi eldönthette a bronzérem sorsát. Eldöntötte. Bevarrta a labdát a 
hálóba, és kezdődhetett az ünneplés. 
De emlékezzünk meg arról is, hogyan jutottak idáig a csapatok. Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, 
pontosabban Dobai gyakorlatilag egyedül tartotta versenyben csapatát góljaival. 
A szünet után többször is ellépet két góllal (3-5, és 4-6) a 7.b, s mindegyik alkalommal úgy tűnt, hogy ezzel megtörik 
a 8.a-t. Azonban Dobai ezúttal a góllövő cipőjét hozta magával, és Koós is hozta menetrendszerű gólját, és Pálfay is 
megvillant egyszer, így a meccs végén megint csak egy góllal (6-7) ment az a Márki-Nagy páros vezette 7.b. Már a 
hosszabbításban járt a meccs, amikor egy szöglet után Dobai egyenlített (7-7), gyakorlatilag az utolsó pillanatban. 
Jöhettek a büntetők, és jöhetett Gaál Domi, de ezt a történetet már ismerjük. 
 
Döntő: 8.c – 8.b 3-4 (1-2) 
8.c: Szalai M. – Csulits D., Nagy D., Péter M., Pethes M.  Cserék: Simon P. 
8.b: Kiss M. – Walton P., Horváth B., Haluska B., Horváth G. Cserék: Papp K.,  
Gól: Csulits D., Simon P., Péter M., ill. Horváth G. (2), Walton P. (2) 
Az alapszakasz első a második ellen, 8.c a 8.b ellen. Álomdöntő, örökrangadó, aranymeccs, mintegy 100 néző és 
remek idő. Minden adva volt egy parázs, élvezetes döntő mérkőzéshez. 
Az alapszakaszban már összecsapott a két csapat, akkor 3-2-re a „cé” nyert, ezért a döntőben is ők tűntek valamivel 
esélyesebbnek. Ezt gyorsan igyekezett megcáfolni a „b”, s tették ezt sikerrel, mert Horváth Gergő szabadrúgása a 
szétugró sorfal között utalt talált (0-1) a meccsen amúgy remeklő Szalai Máté kapujába. Jól indult tehát a meccs. A 
korai találat akár meg is foghatta volna a 8.c csapatát, ám erejüket mutatja, hogy gyorsan egyenlíteni tudtak. Péter 
Matyi húzott el a jobbszélen, és remekül lőtte középre a labdát, pontosan a hosszú oldalon érkező Csulits Dénes 
lábára, akinek nem okozott gondot három méterről a kapuba találni (1-1). Remek akció, igazi kispályás gól volt. 
A gyors gólváltás után kiegyenlített játék folyt a pályán, helyzetek akadtak itt is, ott is, de vagy a támadók hibáztak, 
vagy a kapusok remekeltek. Egészen Horváth Gergő újabb villanásáig (1-2), és mivel újabb gól már nem esett, a 8.b 
vonulhatott előnnyel a szünetre. 
A második félidőben még kiélezettebbé vált a meccs, hiszen minden egyes másodperccel egyre közelebb, illetve 
egyre távolabb került az aranyérem. A felfokozott hangulatban a „bések” tudtak higgadtabbak maradni, és egy 
Walton-góllal növelték előnyüket. Ezután már kicsit minden mindegy alapon támadott a 8.c, olykor még a kapus, 
Szalai Máté is felzárkózott a támadásokhoz. Erőfeszítéseik eredménnyel is jártak, mert Simon Peti értékesített egy 
ziccert (2-3). De mire az egyenlítésen kezdtek volna el gondolkodni, Walton Peti másodszor is betalált (2-4), ami a 
8.c számára végzetesnek bizonyult. Az idő egyre csak fogyott, és a kétgólos különbség nem akart csökkenni. Hol a 
kapufa (Péter Matyi bombája után), hol Kiss Máté akadályozta meg a 8.c-t a felzárkózásban. A rendes játékidő 
letelte előtt Péter Matyi (3-4) egy góllal közelebb lopta csapatát a döntetlenhez, de a hosszabbítás percei kevésnek 
bizonyultak az egyenlítéshez. Bajnok lett a 8.b, a „cének” az ezüstérem jutott. 
 
 
 
 
 
 
 

Végeredmény Egyéni díjak: 

BAJNOK: 8.b 
ezüstérmes: 8.c 
bronzérmes: 7.b  

gólkirály: Péter Mátyás 28 gól (8.c) 
legjobb játékos: Pálfay András (8.a) 
legjobb kapus: Szalai Máté (8.c) 


