
TTEERREEMMFFOOCCII  22001177--22001188  
 

Jelent ősen csökkent a határon túli csapatok száma, 
a résztvev ők több, mint felel létavértesi 

 
 
Visszalépés, gólözön, sportszer űség és papírforma jellemezte az idei szezon els ő 
fordulóját. 
  

 
 
Menyhárt Károly  polgármester úr megnyitó beszédében elismerő, biztató szavakkal illette a 
rendezvényt, valamint annak résztvevőit. Majd kezdőrúgását követően 1 perces megállással 
adóztunk a nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt labdarúgó Ülveczki János  emlékének, aki 
régóta aktív résztvevője volt nemcsak a terembajnokságunknak de a monostori illetve 
létavértesi futball életnek is. 
 
Az utóbbi években jelentősen csökken az érdeklődés a téli terembajnokságok iránt. Ez 
nemcsak nálunk van így, Debrecenben és Derecskén is a bajnokság beindításával 
küszködnek a szervezők. 
 
Hol van már a 2010-2011-es idény, mikor is 39 csapat nevezett a létavértesi bajnokságba. 
Akkoriban a környék települései mind képviseltették magukat. Álmosdról 3, míg Kokadról, 
Pocsajból, Hosszúpályiból,  Bagamérból 2-2 csapat is jelentkezett. Mára semmi sem maradt 
meg belőlük, viszont az legalább örvendetes, hogy a létavértesiek aránya így jelentősen 
megnőtt. 
 
 



 
 
 
Idén 15 csapat nevezett, s ebből hét az öregfiúk bajnokságában fog majd vitézkedni, ahol 
minimum 40 évesnek kell lenni, felső korhatár pedig nincs….. 
 

 



 
 
 A mérkőzések zömmel vasárnapi napokon zajlanak 9 és 15 óra között, ami két hónapon 
keresztül zajlik majd. Az első fordulóra december 3-án került sor:  
A Léatfit – MSE mérkőzés színvonalában fölé emelkedett az átlagos nyitó mérkőzések 
színvonalának. Mind a két csapat nagyon igyekezett, olyannyira, hogy  a végére már a szufla 
is elfogyott (lásd az új szabályt: 2x 25 perc). A csapatok néha-néha régi önmagukat idézték, 
ami felettébb biztató a bajnokság hátra lévő részére. A tavalyi bajnok Paptamási csere nélkül 
is ellenfele (Red Team) fölé nőtt, akik 0-10 után sem adták fel, s akiket a végig kitartó 
lelkesedésükért lehet dicsérni. A Semjén city csapata sem ismeretlen számunkra, hiszen a 
csapattagok más együttesekkel ugyan, de megfordultak már nálunk. Játékuk ügyes ám 
kiszámítható. Ellenfelük mintha nem csak a nevében lett volna másnapos…. Ezzel együtt 
élvezetes meccset produkáltak, és tulajdonképpen ez a lényeg. Az „olasz illetőségű” AS. 
Kóma és az „Elm utcai” Rémálom  csapatának meccse az elején szoros eredményt ígért, ám 
a második félidőre a rémálom valósággá vált… Sokan nem gondolták, de ezután a nap 
mérkőzése következett. Az ÖFB nyitó meccse (Létafit OB - Székelyhid) a játék 
színvonalában, iramában, izgalmában, sportszerűségében a nap legjobb meccse lett. Az 
eredmény ezek után már akár mellékes is lehet…persze csak  a semleges szurkolónak. 
Kitűnően erősített mindkét csapat, s azt hiszem ezt a meccset nyugodtan nevezhetjük a 
kapusok mérkőzésének is, s bár mindkét csapat közel állt a győzelemhez, a Létafit mégis 
megérdemelten nyert. A nap sportszerűségi díját azonban a NyilasFa érdemelte ki, ugyanis 
közel fél órát vártak  nagyváradi ellenfelükre, s szabály szerint akár nyerhettek volna is, 
mégis tisztességgel lejátszották a meccset. Az már más kérdés, hogy az erődemonstrációt 
tartó Elektrofor könnyedén győzött, ehhez azonban kellett egy sportszerű ellenfél is… A záró 
meccsen nem történt nagy „vaszizdasz”, mivel az United nem hozta félelmetes formáját, a 
Létaboys pedig még idény eleji formában futballozott. Ennek ellenére azt hiszem nem 
szabad leírni egyik csapatot sem. 
A Diószegi Fortuna visszalépésével az ÖFB sorsolása módosulni fog, a bajnokság végén 3 
fordulós rájátszás következik. A részleteket a  www.letafitse.extra.hu  oldalon lehet nyomon 
követni.   
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