A résztvevŋk mondják
Idŋsebb Dárdai Pál
A mai világban rengeteg nehézséggel jár egy ilyen torna megszervezése,
ezért is tölt el boldogsággal, hogy nem szakadt meg a hat éve teremtett
hagyomány, még ha most mi nem is tudtuk megszervezni. Az elmúlt évek
bebizonyították, hogy a két ünnep között van igény egy ilyen tornára, még
ha kicsit sajnálom is, hogy az élvonalbeli PMFC most nem vesz részt rajta.
Már a mi szervezésünk alatt is mťködött a jótékonysági szál, de nem csak
emiatt sikerült megmozgatni a játékosokat, mert akik pályára lépnek,
imádnak focizni.
Bódog Tamás

Örülök annak, hogy nem szakadt meg a Dárdai Pali által megteremtett
hagyomány, és a két ünnep között ismét találkozhatunk a régi barátokkal egy
focigála keretében. Ugyan a gálán van a hangsúly, de a sportoló már csak olyan,
ha felmegy a pályára, gyŋzni szeretne. Mivel Németországban dolgozom,
számomra is különleges alkalom lesz találkozni a régi barátokkal, játszótársakkal,
az pedig külön motiváló erŋ volt számomra, hogy jótékony célja van a
rendezvénynek, segíteni tudunk beteg gyermekeken.

Fehér Csaba
Amikor csak lehetŋségem van rá, keresem a mozgás lehetŋségét, hiszen
ugyan a profi labdarúgást abbahagytam, de hobbifocira mindig kapható
vagyok. Egy ilyen teremtornában az a jó számomra, hogy összejöhetünk a
barátokkal, két meccs között, vagy este az asztal mellett el tudunk
beszélgetni. A cél persze az, hogy mindannyian jól érezzük magunkat, és
szórakoztassuk a közönséget, az, hogy emellett a beteg gyerekek
gyógyulását is elŋsegíthetjük a magunk szerény eszközeivel, az egy újabb
indok arra, hogy itt legyek.
Tököli Attila
Nagyon régóta nem járok teremtornákra, de ha Pécsrŋl, ráadásul jótékonysági céllal
keresnek, nem mondhatok nemet. Mivel még mindig futballozom az NB I-ben,
nekem sem jön rosszul, hogy a karácsonyi családi összejövetelek után mozgok egyet,
biztos jól fog esni, hogy ismét a foci körül foroghatnak a gondolataim. nagyon
bízom a remek hangulatban, amely évek óta jellemzi a téli pécsi teremtornát, várom a
találkozást a barátokkal, szurkolókkal.
Dvéri Zsolt
Fehérváriként nyilván az ottani focistákat, társaságot ismerem jobban, a pécsi
tornán elŋször veszek részt. Persze hallottam jó hírét, hogy milyen jó a
hangulat, a közönség mennyire vevŋ az örömfocira. Pályafutásom során is
mindig szívesen vettem részt jótékonysági akciókban, ez most is segített
abban, hogy elfogadjam a felkérést. Azért is várom már a tornát, mert
rengeteg olyan ismerŋssel találkozhatok, beszélgethetek, akiknek a
pályafutását mostanában már csak az
újságokon keresztül tudom követni.
(A cikkek megjelenését a www.pecsinapilap.hu támogatta)

Sztárok a pécsi teremben
Futballszurkolók számára igazi csemege az 1.
Nemzetközi Jótékonysági Teremlabdarúgó
Gála, ehhez elég csak végigpillantani a csapatok
korántsem teljes névsorán. A Pécs Gingerben
pályára lép Bódog Tamás, ifjabb Dárdai Pál,
Márton Gábor, Fehér Csaba. A Pécsi Osztrákok
Fürge Nyusziban láthatjuk Sipos Jánost, Pest
Krisztiánt, Kordé Zoltánt, Kresz Leventét, Lutz
Andrást. A Krpan-Babic Akadémia igazi
sztárokkal vonul fel, Petar Krpan mellett Marek
Babic és Davor Suker is jelezte részvételét. A
Budapest Tom Transban is akadnak ismerŋs
arcok, jön Tököli Attila, Vincze Ottó, Lisztes Krisztián, Éger László, Nikolov Balázs. A Videoton
is beerŋsített, soraiban tudhatja Dvéri Zsoltot,
Kuttor Attilát, Bekŋ Balázst, Csucsánszky
Zoltánt és Mitring Zsoltot. A Pécsi Veteránok
Duplex Rota a pécsi sztárokra bízza a
szórakoztatást, többek között idŋsebb Dárdai
Pálra, Kiss Sándorra, Lŋrincz Sándorra, Toma
Árpádra. A Borászválogatott is felvonultat ismert
neveket, Bock Józsefet, Gere Attilát, Kecskés
Istvánt.

Az 1. Nemzetközi Jótékonysági Teremlabdarúgó Gála programja
10.00-10.30: Pécsi Veteránok Duplex Rota – OTP
10.35-11.05: Borászválogatott – OTP
11.10-11.40: Borászválogatott – Pécsi Veteránok Duplex Rota
11.45-12.15: Videoton – Pécsi Osztrákok Fürge Nyuszi
12.20-12.50: Pécs Ginger – Krpan Babic Akadémia
12.55-13.25: Videoton – Budapest Tom Trans
13.30-13.50: Pécs U11 – Komló U11
13.55-14.25: Pécsi Osztrákok Fürge Nyuszi – Pécs Ginger
14.30-15.00: Krpan-Babic Akadémia – Budapest Tom Trans
15.05-15.25: PMFC U8-9 – Kozármisleny U8-9
15.30-16.00: Videoton – Pécs Ginger
16.05-16.35: Pécsi Osztrákok Fürge Nyuszi – Budapest Tom Trans
16.40-17.10: Videoton – Krpan-Babic Akadémia
17.15-17-45: Pécs Ginger – Budapest Tom Trans
17.50-18.20: Pécsi Osztrákok Fürge Nyuszi – Krpan-Babic Akadémia.
(A cikkek megjelenését a www.pecsinapilap.hu támogatta)

Gazdagodik a szurkoló és a Gyermekklinika is
Hagyománya van Pécsett a két ünnep közötti teremtornának, ilyenkor rendre megtöltik a lelátókat
a kicsit nosztalgiázni is vágyó szurkolók. A fellépŋk többsége már csak erre az alkalomra ölt
futballcsukát, de a technikai tudásuk, a „fineszük” egy cseppet sem kopott az évek során. A
szervezŋk célja emellett a segítŋ szándék, idén a Pécsi Gyermekklinikát támogatják többek között
a tombolán befolyt összegekbŋl. Amellett tehát, hogy egyedi futballereklyéket nyerhetnek a
tombolát vásárlók, egy igazán nemes cél érdekében is segítenek.

Jótékonysági tombola igazi futballereklyékért
Háromszáz forint nem sok egy tombolaszelvényért,
Iŋleg, ha felsoroljuk az ajándékok listáját. Kisorsolunk
a résztvevŋk által dedikált labdákat (természetesen
sorsolás után újabb aláírásokat lehet rájuk szerezni),
értékes Intersport ajándékcsomagokat, a Fürge Nyuszi
által felajánlott értékes ajándékcsomagokat,
Alexandra
könyvutalványokat, Mizuno vásárlási utalványt, belépŋket a
Pécsi Mťjégpályára, eredeti PMFC-MATIAS mezt, a csapat által
dedikált Videoton Európa Ligás mezt, PMFC-MATIAS labdát,
a horvát válogatott eredeti mezét.
A fŋdíjak azonban „minden pálmát” visznek, három is
lesz belŋlük. Kassai Viktor dedikálta azt a mezt, amelyben
az Európa-bajnokságon vezetett mérkŋzést, Gera Zoltán
szintén kézjegyével látta el a West Bromwich Albion
hivatalos dresszét, míg Szalai Ádám a Bundesligában oly
sok sikert hozó góllövŋcipŋjét küldte el.
Sok sikert kívánunk mindenkinek!

Élŋ közvetítés

Az 1. Nemzetközi Jótékonysági Teremlabdarúgó Gála valamennyi találkozója és programja
megtekinthetŋ élŋben a www.pecsinapilap.hu internetes oldalon a szalaiusz.hu
közremťködésével. Ha akad olyan ismerŋs, barátja, aki nem tudott eljönni a rendezvényre, de
kíváncsi a közelmúlt/jelen sztárjaira, hívja fel bátran, és szóljon neki, a www.pecsinapilap.hu-n
megtekintheti az összecsapásokat.

Autogramvadászoknak

Pécs, Légszeszgyár u. 23.

Kedves Sportbarátok, Játékosok, Szurkolók!
December elején érkezett a hír a korábbi házigazda Sportcsarnok
üzemeltetŋjéhez, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-hez, hogy az idén anyagi
nehézségek miatt elmarad a pécsi sportesztendŋt immár hosszú évek
óta záró, közkeletť nevén csak Dárdai-teremtornaként ismert focigála.
A pillanatnyi szomorúságot azonban nagyon gyorsan az a motoszkáló gondolat váltotta föl bennünk, hogy talán mégsem kell lemondanunk, a focit szeretŋ nézŋknek lemondaniuk az évzáró játékról, és
puhatolózni kezdtünk, hogy más csatornákon, más forrásokból esetleg
mégis tetŋ alá hozható-e legalább egy kis „beugró-torna”.
A hasonló események szervezésében tapasztalt kollégánk, az egykori
jeles FIFA-bíró, Ábrahám Attila Vas Lászlóval közösen látott munkához, majd hamarosan a vártnál is jobb hírekkel számolt be róla, hogy neves játékosok, csapatok,
és ami ugyanilyen fontos, reménybeli támogatók egész sora látott így, az utolsó pillanatban is fantáziát az ötletben. Egyre jobban körvonalazódott tehát, hogy a „beugró” valójában egy nagyon is
színes, rangos eseménnyé nŋheti ki magát, a nívóról, a látványos cselekrŋl, közönségszórakoztató
játékról a közelmúlt hazai és külföldi futballkiválóságainak sora gondoskodik majd.
A labdarúgás azon sportágak közé tartozik, amelyek sok örömet okoztak már a helyi szurkolótábornak. Felsorolni is nehéz, hányan indultak Pécsrŋl, akik országos és világhírnévre tettek szert,
bajnokok, kupagyŋztesek, válogatottak lehettek. A már befutott, karriert építŋ futballsztárok mellett ezúttal is teret adunk a jövŋ reménységeinek, az utánpótlás csatáit több korosztályban is nyomon követhetjük majd a betétprogramok sorában. És talán most, az itteni mérkŋzéseken elért
diadallal indul el néhány ifjú sportoló azon az úton, amely akár nagy nemzetközi tornák, világversenyek résztvevŋi közé emelheti ŋket és csapatukat.
A karácsony utáni idŋpont pedig a sport melletti jótékony célok elŋtérbe helyezésének is könynyebben enged teret, így a különleges és értékes sportrelikviákért (dedikált mezek, cipŋ, labda,
sportszerek) kisorsolt tombolán befolyó teljes bevételt a pécsi Gyermekklinika részére ajánlották
föl a szervezŋk – mondani kell-e, hogy az igazgató Molnár Dénes professzor úr mekkora örömére.
A szervezŋk, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. nevében bizakodásomat fejezem ki, hogy az 1. pécsi
nemzetközi jótékonysági focigála jó megalapozója lesz azon tervünknek, hogy jövŋre, illetve a
késŋbbiekben egy még rangosabb gálának lehessünk a Lauber Dezsŋ Sportcsarnokban a házigazdái, és hogy mind a résztvevŋ labdarúgóknak, csapatoknak, mind a nézŋknek jó szórakozást kínál.
Jó játékot, jó szurkolást, mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánok!
Sportbaráti üdvözlettel:
Vári Attila
vezérigazgató
(A cikk elkészültét a www.pecsinapilap.hu támogatta)

