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Mi történt Debrecenben? 
 
Az időjárás nem fogadta kegyeibe a 2012. június 12-i MAVÍZ Országos foci-kupa döntőjének 
résztvevőit, és a csekély de annál elszántabb szurkolótáborokat. 
A mennyei csapokat már délelőtt egyszer megnyitották, jelezvén, hogy a mai rendezvény az 
igazán „VIZES” lesz. Kis megszakításokkal, hol kevésbé, hol pedig ömlő formát alkalmazva az 
eső gondoskodott arról, hogy a debreceni Nagyerdő egy nagy pocsolyához hasonlítson.  
 

A verseny megnyitót követően, ömlő esőben indult útjára a labda. 
 

Társaságunkat mind férfi, mind női csapatunk képviselte, mindketten a selejtezőkben 
nyújtott remek teljesítményükkel szereztek jogot a részvételre. 
A verseny rendezői mindent elkövettek, hogy minden igényt kielégítő színvonalas keretek 
között folyjék a verseny, azonban az időjárással előzetesen nem egyeztettek. 
 

„Amilyen az idő, olyan a játék?” mondhatnám, de nem így történt. 
 

Focistáinknak ma, csak egy dolog számított, egy mindenek felett, az eredményesség, és 
bizony ennek oltárán néha a szépséget fel kellett áldozni. Már-már a klasszikus kupameccsek 
hangulatát idézték az összecsapások, melyek közül az elsőt a Heves Megyei Vízmű 
csapatával vívtuk. Ellenfelünknek, nem sok reményt hagytunk és sima 4:0 eredménnyel 
léphettünk tovább. E közben a hölgyeink pályára léptek, és egy békés 0:0 eredményt értek el 
a Zalavíz csapatával szemben. A fiúk második ellenfele a siklósi Tenkes-Víz csapata volt. Az 
igazán „kurucos” ellenfél inkább „hangban” múlta felül a mieinket, míg a nézőkre az 
„idegbajt” az eddig kifogástalanul működő védelmünk által összehozott öngól hozta. Fokozta 
a feszültséget A jogosan megítélt büntető, amit hanyag eleganciával hagytunk k, csak 
fokozta hangulatunkat. 
A kurucoskodásnak a bíró vetett véget, amikor is egy test-test elleni összecsapást piros 
lappal jutalmazott. A baj csak az volt, hogy nem az ellenfél, hanem mi kaptuk. Ez a 
momentum mintha feldobta volna játékosainkat, mert a döntetlenre álló mérkőzést egy 
perccel a vége előtt egy remek egyéni alakítást követően Hegedűs Csaba kollégánk 
sarkazásos góljával a porba sújtotta ellenfelünket. A szépségdíjra is jogot formáló gólját, a 
nézők szerint az EB legszebb góljai között is bemutathatnák. Így mi a második 
győzelmünknek örülhettünk. 
 
A végső győzelemhez még egy vízilabda –mondhatnám- meccs hátra volt. Ellenfelünk a 
Pannon-víz nagyon szimpatikus csapata volt.  
Arról, hogy a szakadó eső kedvünket ne vegye, figyelmünk ne lankadjon „fiaink” 
gondoskodtak, ezekben a percekben az idegnyugtató tabletták kelendőbbek voltak, mint a 
friss csapolt sör. Csapatunk addig remek formában védő kapusa, TRÜKI, akiről eddig azt 
hittük, hogy kapus és nem portás, egy remek „trükkel” bevette saját kapuját.  Mindez után 
azonban az ellenfél nem igazán tudott mit kezdeni a felállt védelmünkkel, majd remekbe 
szabott két váci góllal megváltoztattuk a játék képét, egyenlítettünk, és nyertünk. 
 
Férfi csapatunk mindhárom mérkőzését megnyerve 8:2 gólaránnyal megnyerte a döntőt, 
ezzel elhódította a MAVÍZ foci-kupát. 
 

Közben hölgyeink is új sminkkel, új szakmai tanácsokkal felvértezve léptek pályára a Fővárosi 
Vízmű csapata ellen. Lányainkat, asszonyainkat nemcsak az időjárás zavarta, hanem néha a 
labda is, de ez csak rossz poén tőlem. Egy gyors gól, melyet sajnos nem mi rúgtunk, hanem 
mi kaptuk megpecsételte sorsunkat, és az egy döntetlen és az egy vereséggel a negyedik 
helyen végeztünk.  A játék képe alapján elmondható, hogy meglátszott a lányainkon az 
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elmúlt napok edzésmunkája, Szabó Károly vezető edző aktivitása, azonban a hiányzó 
meccsrutin döntött. Ettől függetlenül egy percig sem adták fel és bebizonyították, igenis van 
létjogosultsága a DMRV Zrt. belüli női focinak. 
 

Végül a Női torna sorrendje az alábbiak szerint alakult: 
 

1. Fővárosi Vízmű 
2. Érd és Térsége 
3. Zalavíz 
4. DMRV Zrt. 

 
 

  
 
 
 

         A fiúk sorrendje: 
 
 1. DMRV Zrt. 
 2. Szegedi vízmű 
 3. Békés-megyei Vízmű 
 4. Pannon-víz 
 5. Heves-megyei Vízmű 
 
 

Az eredményhirdetésre fáradt, többszörösen elázott, de nagyon büszke csapatok állhattak 
fel. Valamennyien kitűnőre vizsgáztak sportszerűségből és küzdeni tudásból. 
 

A 2012. évi MAVÍZ foci-kupa a DMRV Zrt. birtokába került, melyet Kurdi Viktor úr a MAVÍZ 
Elnöke adott át. A torna gólkirályának felajánlott VKDSZ különdíjat is a mi csapatunk tagja 
vehette át. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

A kellemetlen időjárás ellenére jó hangulatban itt-ott keményebb belépőkkel tarkított 
mérkőzéseket vívtak a csapatok. Láthattunk parádés cseleket, kapus bravúrokat (és 
lepkéket), remek támadásokat és csinosabbnál-csinosabb vízműves lányokat, asszonyokat, 
akik derekasan állták a sarat, és az időjárás segítette „vizes-póló” versenyt, melyért a 
köszönet rajtuk kívül az égieknek is dukál. 
 
Mindent összevetve köszönjük a szervezőknek a figyelmes szervezést.  
 
 
Nem tudom, mikor vártuk ennyire a sikert. Nem tudom, 
mikor volt mindannyinkban benne az a tiszta őszinte 
érzés, elszántság mely minden játékosunk szemében 
látható volt, hogy most „utoljára” a nyugdíjba vonult 
igazgatónkért is nyernünk kell. Most bejött, mert így 
akartuk köszönet érte a DMRV Zrt. delegációjának. A 
nyújtott teljesítménnyel, a győzelemmel, mellyel egy 
újabb lépést tettünk Társaságunk jó hírnevének ápolása, 
fenntartása terén. 
 
Fiúk-lányok, SZÉP VOLT! Köszönet érte. 
 
       
            
            
   TKOv. 
 
              A CSAPAT 


