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A DVTK alkalmi kiadványa 
Megjelenik 500 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert 
Szerkesztő: Marosréti Ervin
Fotók: Szabó Krisztián Grafika: Nagy Gábor

Nyomdai munkák: Serenity Printing 3516 Miskolc, Ács utca 12.
Tel.: 46/564-408, 30/319-3671, serenityprinting.hu, info@serenityprinting.hu

DióSgyőr FC KFt. 3533 Miskolc, Andrássy út 61.
E-mail: info@dvtk.eu, marketing@dvtk.eu 
Értékesítési vezető: Nagy Judit 70/377-19-54 nagy.judit@dvtk.eu

Minden, ami DVTK.
DVTK Stadion Miskolc, Andrássy út 61.
Hétfő-péntek: 12:00-18:00
Meccsnap: 12:00-20:00

dvtk shop

XXi. éVfolyAM 10. SzáM

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - siófok

 14:45 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 15:37 pályán a dvtk lovag

 15:15 Bemelegítés kezdete

 15:30 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 15:40 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 15:41 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 15:42 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 15:45 a diósgyőri vtk - BfC siófok mérkőzés kezdete

 15:41 Csapatok Bevonulnak a pályára

 15:43 Csapatfotók

 14:45 kapunyitás

 13:45 a játékvezetők érkezése 

 15:43 Összegyűlt adomány ünnepélyes átadása

 13:45 a Csapatok érkezése 

 15:44 szurkolói kezdőrúgás (hegyi györgy)
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edzői nyilatkozatok interjúkönyves norbert

■

után is kértem a lepattanót, de Zoli (Lucas és 
Horváth Zoltán - a szerk.) úgy döntött, megpró-
bálja átlőni a védelmet, végül a védőről kipatta-
nó labdát lőttem el. Elsődleges célként a kaput 
akartam eltalálni, és imádkoztam, hogy menjen 
el a védők lába között a labda, mert azt tudtam, 
a kapus egyszerűen nem védheti, hiszen ő aztán 
tényleg semmit nem látott az egészből. A végén 
a kapufáról pattanva gurult a hálóba a labda, 
szinte pont úgy, mint a Angyalföldön, egy nem 
is apró különbséggel: ott néhány milliméter hi-
ányzott, és kifelé jött, és maradt a 0-0. A dorogi 
kapufa viszont velünk volt. 

- Sok, szám szerint 15 gólt szereztél már eb-
ben a bajnokságban, nagyobbat és szebbet is, 
de mind közül ez a legfontosabb?
- Az biztos, a csapat szempontjából minden-
képpen ez a legfontosabb. Hogy én lőttem, az 
mellékes körülmény, ha más szerzi, akkor biz-
tosan ugyanolyan örömmel ugrottam volna a 
nyakába.

- Bejátszottad szinte az ellenfél teljes térfe-
lét, időnként helyet cseréltél Jurek Gáborral, 
máskor visszaléptél szinte a felezővonalig, a 
gól előtt pedig gyakorlatilag te voltál az utol-
só ember a kaputól 20 méterre.
- Három támadóval álltunk fel, középen Eppel 
Márton, a jobb oldalon Jurek Gábor, a balon pe-
dig én. Azonban a középpályáról eltiltás miatt 
hiányzott Molnár Gábor, ezért többet játszot-
tam befelé, többször elmozogva a posztomról, 
hogy segítsem a támadásépítést is.  

- Ma pedig a Tiszakécske következik. Mit 
vársz a találkozótól?
- Nagyon bízom benne, hogy a Dorog elleni 
utolsó perces sikernek lesz egy olyan hatása is, 
hogy átfordul valami a csapat teljesítményében, 
ismét olyan felszabadultan tudunk játszani, 
mint az ősz végén. Le kell győzni a Tiszakécs-
két, és akkor kimondhatjuk, hogy valamit hely-
rehoztunk a 0-5 után. Ne feledjük, továbbra is 
két pont előnnyel vezetünk a szegediek előtt, 
a saját kezünkben van a sorsunk! Ám újabb és 
újabb győzelmeket kell aratni annak érdekében, 
hogy a bajnokság végéig így maradjon.

- A Szeged ellen nem várt vereséget szenve-
dett a DVTK, a gólkülönbség pedig talán még 
a vendégeket is meglepte. 
- Legutóbb elbuktunk egy nagyon fontos rang-
adót, de profi labdarúgók vagyunk, akiknek 
ilyen előzmények után is pályára kell lépni há-
rom nappal később. És nem csak pályára lépni, 
hanem olyan teljesítményt nyújtani, amivel 
meg tudjuk nyerni a meccset.

- A dorogi találkozó sem alakult sokáig jól, a 
végén talán már kevesen bíztak a győzelem-
ben, de szerencsére a pályán lévő 11 diósgyő-
ri nem tartozott közéjük.
- Nagyon fontos mérkőzést játszottunk, és na-
gyon fontos győzelmet arattunk szerda délután. 
A Szeged elleni vereséget követően létkérdés 
volt, hogy megszerezzük mind a három pontot. 
Óvatosan kezdtük a találkozót, amire meg is 
volt minden okunk, majd a második félidőben 
már jobban nézett ki a csapat, benyomtuk az el-
lenfelet, és az erőfeszítéseinket siker koronázta 
az utolsó pillanatban.

- Minek köszönhető a siker?
- Három kulcsa volt a dorogi győzelemnek. 
Mindenekelőtt elkerültük azt, hogy ismét hát-
rányból kelljen felállni, és a kapott gól nélküli 
lehozott találkozó megalapozta a pontszerzést. 
A győzelemhez pedig lőni kellett egy gólt, de 
ezzel nem mondok újat, szerencsére sikerült. A 
harmadik fontos tényező pedig a türelem, mert 
ellenfelünk az idő előrehaladtával egyre jobban 
betömörült a saját kapuja elé, a végén már 10 
mezőnyjátékossal védték a saját 16-osukat. Ad-
dig kellett újra és újra nekimenni a falnak, amíg 
egyszer át nem törjük, addig kellett újra és újra 
lőni, amíg egyszer már nem ér oda a blokkoló 
láb. Az első 45 percben még rendre nem sike-
rültek az utolsó passzok, illetve utólag azt mon-
dom, én is tolhattam volna még egyet az első 
félidei lövésem előtt a labdán, és akkor sokkal 
kedvezőbb helyzetből célozhattam volna meg a 
kaput. 
Türelmesek voltunk, végig bíztunk benne, hogy 
tudunk legalább egy gólt lőni, és igazunk is lett, 
bár kicentiztük a végét, de a lényeg a győzelem.
 
- A lefújás előtt mégis te szerezted meg a 
győztes gólt. Láttad egyáltalán a kaput, vagy 
minden-mindegy alapon lőtted el a labdát?
- Hatalmas tömeg állt köztem és a kapu között, 
a védők mellett több csapattárs is ott helyezke-
dett, aki mind gólt akart lőni. Már Luki beadása 

kuznyecoV szergej
A legutóbbi mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogy 
elképzeltük, ezért ma szeretnénk javítani. És azt 
sem feledjük, hogy az első fordulóban mind a há-
rom pont a Balaton partján maradt, azaz dupla mo-
tivációval készültünk a mérkőzésre. Annak ellenére 
sem számítok könnyű mérkőzésre, hogy a Siófok 
az utóbbi fordulókban hullámvölgybe került. Mai 
ellenfelünk igyekszik hosszú indításokkal és gyors 
támadásokkal veszélyeztetni, illetve sok beadás ér-
kezik a kapu elé, ezeket kell hárítani. Ezen a mér-
kőzésen kifejezetten a saját játékunkra helyezzük a 
hangsúlyt, szeretném látni azokat a játékelemeket, 
amit az elmúlt hónapokban gyakoroltunk, de ezút-
tal is lesznek olyan apróságok, amivel meg akarjuk 
zavarni az ellenfél játékát. Ezen kívül javítani kell 
a helyzetkihasználáson, és akkor több rúgott góllal 
meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A legutóbb olyan 
lehetőségek is kimaradtak, amit ugyanaz a játékos 
10-ből 9 alkalommal értékesít, ezért kell maximá-
lisan koncentrálni.Győzelemmel szeretnénk elbú-
csúzni ettől az évtől, és szeretnénk három pontot 
tenni a szurkolók karácsonyfája alá. 

domján attila
Az őszi szezon legjobb csapata ellen  játszunk va-
sárnap, a DVTK-nak  egyértelműen  az  NB  I.-
ben  van  a  helye.  Minden  a  hazai csapat  győzel-
me  mellett  szól,  de  nem  feltartott  kézzel  fogunk 
pályára lépni.

A legkiválóbb szakemberek várják
az alábbi szakterületeken:

Ortopéd-traumatológia
Kardiológia
Kéz- és általános sebészet
Reumatológia
MR, ultrahang
Fül-orr-gégészet
Idegsebészet
Angiológia
Pszichiátria
Fizikoterápia
Gyógytorna
Masszázs

NEM CSAK SPORTOLÓKNAK!

DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
3534 Miskolc, Andrássy u. 94. @dvtkmedical

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU
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interjú

Visszavonul a DVTK csapatorvosa, 
dr. Forgács Alfréd

interjú

- Szeptemberben a 60. születésnapodat ünne-
pelted, fiatalnak már nem tartanak, de még 
öreg sem vagy.
- Pedig a döntésemben az is szerepet játszott, 
hogy időközben szépen csendben megöreged-
tem, csökkent a fizikai állóképességem. Sok 
más fociban dolgozó sportorvossal ellentétben 
én úgy gondolom, sérülés esetén nem csak a 
masszőrnek, hanem a sportorvosnak is a hely-
színre kell futnia, azonban folyamatosan azzal 
szembesültem, hogy fiatal masszőrök egyre 
jobban lehagytak. Amikor először beléptem a 
diósgyőri öltözőbe, akkor velem egykorú lab-
darúgókat találtam ott, majd a gyerekeimmel 
egykorú sportolókat kezeltem, és már lassan 
unokám lehetne néhány fiatal. Képzeld el, ma-
gáznak a játékosok!

- Logikus érvekkel támasztottad alá a dönté-
sed, könnyebb volt így meghozni?
- Elmondhatatlanul nehéz! Ugyan már egy ideje 
meghoztam a döntést, de a mai napig vívódom 
rajta. Biztos lesz olyan időszak, amikor megbá-

- Huszonnyolc év hatalmas idő, miért most 
döntöttél úgy, hogy visszavonulsz?
- Családi okok miatt. Nagykőrösi vagyok, az 
orvosi egyetem elvégzését követően Miskolcra 
házasodtam, és körülbelül három hónapja él-
tem Miskolcon, amikor kimentem egy meccsre. 
Mindig is szerettem a focit, és a hangulat egyből 
magával ragadott, így igent mondtam, amikor 
felkértek dr. Kaáli Imre csapatorvos helyette-
sítésére. Azóta eltelt 28 év, és a közelmúltban 
visszaköltöztem Nagykőrösre, a családi házba, 
ahol a gyerekkoromat töltöttem. A helyi kór-
házban főorvosi állást kaptam, én vezetem a se-
bészetet. A munkám ideköt, így arra jutottam, 
hogy a nagy távolság miatt nem tudom a diós-
győri feladatom tisztességgel ellátni. Másként 
pedig nem tudom csinálni, ezért azt a döntést 
hoztam, hogy az év végén távozok Diósgyőrből. 
A klubvezetést már korábban tájékoztattam a 
döntésről, hogy gondoskodni tudjanak az utód-
lásról. Kívánom neki, hogy leljen annyi örömöt 
a feladatban, mint én, és legalább 30 évig szol-
gálja a klubot!

- Mindenkit egyformán szerettem, aki odatet-
te magát a pályán, és szívvel-lélekkel küzdött 
a DVTK sikeréért. De neveket nem szeretnék 
mondani, mert nem akarok kivételt tenni. A 
jelenlegi keret tagjait is nagyon kedvelem, min-
den tiszteletem az övék a remek szereplés miatt. 

- Hogyan tovább?
- A sportorvoslástól visszavonulok, de maradok 
Diósgyőr szurkoló, biztosan találkozunk még 
a lelátón. Azt mondják, diósgyőrinek szület-
ni kell, ami rám nem igaz, de azzá váltam há-
rom évtized alatt. Nagyon sok sikert kívánok a 
DVTK-nak, legelőször jusson vissza a klub az 
élvonalba! Egyedül amiatt maradt bennem hi-
ányérzet, hogy nem sikerült aranyérmet nyerni 
az NB I.-ben, ezért nagyon szeretném megélni 
azt, hogy bajnok legyen a Diósgyőr, mert meg-
érdemelné ez a klub, ez a város, ez a szurkoló-
tábor.

- Jó pihenést kívánunk, és várunk vissza im-
már szurkolóként!

nom, de az élet rendje azt diktálja, ha eljön az 
idő, akkor tisztességgel vissza kell vonulni.

- Mi jut eszedbe először a diósgyőri éveidből?
- Rengeteg minden történt az elmúlt 28 év alatt! 
Feljutás, kiesés, Európa Liga, teltházas mérkő-
zések, a klub megszűnése, 37 vezetőedző, „ezer” 
játékos, napokig tudnék mesélni az élményeim-
ről. 

- Hallgatunk!
- Mintegy hatszáz élvonalbeli meccsen ül-
tem a diósgyőri kispadon, és még néhány 
NB II.-esen is, nem beszélve a különböző 
kupamérkőzéskről. Szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy minden bizonnyal én tar-
tom a csúcsot. A legkiemelkedőbb időszak az 
Európa Liga selejtezőjében megtett három kör, 
ami a Magyar Kupa döntőjével és a Ligakupa-
győzelemmel együtt felejthetetlen élmény. Sok 
szépet adott nekem a futball. Az évek alatt végig 
hűséges voltam a DVTK-hoz, hiába hívtak, nem 
mentem el másik klubhoz, és akkor is marad-
tam, amikor se pénz, se posztó nem volt. 
 
- És szakmai oldalról mi jelenti a csúcsot?
- Először lettem a diósgyőri csapatorvos, és 
utána szereztem meg a sportorvostani végzett-
séget, nem pedig sportorvosként kerestem csa-
patot. Azért biztosan nem tanultam volna, hogy 
egy rendelőben üljek, és pecsételjek. Később 
pedig letettem minden MLSZ által megkövetelt 
vizsgát annak érdekében, hogy Diósgyőrben 
dolgozhassak. Büszke vagyok, hogy traumato-
lógus és sportorvostan képesítéssel rendelkező 
orvosként jobban ráláttam a sérülések kialaku-
lására, az azt kiváltó tényezőkre, és a gyógyí-
tására. Úgy érzem, kamatoztattam a tudásom 
hosszú-hosszú éveken át. 

- A pályán kívül a műtőasztalnál is számít-
hattak rád a DVTK játékosai. 
- Gosztonyi Andrást (a fradista Vladan Čukić 
belépője után), Csirszki Martint (a honvédos 
Souleymane Tandia törte el mindkét lábszár-
csontját), és Nikházi Márk karját is műtöttem, 
valamint az utánpótlásból több labdarúgó 
gyógyulását segítettem.  A kisebb beavatkozá-
sokat pedig felsorolni is nehéz lenne.

- Ma ülsz utoljára a DVTK kispadján, most 
már elárulhatod, ki volt a kedvenc labdarú-
gód az elmúlt években.

dr. forgács alfréd dr. forgács alfréd

a dvtk egyik fontos háttérembere, dr. forgács alfréd 1994 óta, tehát 28 éve 
segít a diósgyőri labdarúgóknak baj esetén. az év végén visszavonul. ebből az 
alkalomból beszélgettünk vele.
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interjúlucas

DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
3534 Miskolc, Andrássy u. 94. @dvtkmedical

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA
MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

MR VIZSGÁLAT

AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL!

▶

Játszott percek
1. Branislav Danilović   17102. Bárdos Bence            16653. Lukács Dániel            15584. Szatmári Csaba         15475. Bényei Ágoston         15366. Csirmaz István           1371

Házi góllövőlista

1. Lukács Dániel  8

2. Jurek Gábor   5

3. Bényei Ágoston   3

3. Eppel Márton   3

3. Gera Dániel    3

Lőtt gólok száma
1. MTK                57
2. DVTK               37
3. Gyirmót               33

Kialakított helyzetek 

száma
1. MTK             174

2. DVTK            150

3. Gyirmót            120

Lövések száma

1. MTK   
    377

2. DVTK  
    301

3. Gyirmót      274

Kaput eltaláló lövések száma
1. MTK    1672. DVTK   1243. Gyirmót   108

Passzok száma
1. Kozármisleny 113952. DVTK     105443. MTK        9383

az első kör

számokban Játszott mérkőzések

1. Branislav Danilović   19

1. Bárdos Bence    19

1. Bényei Ágoston    19

1. Eppel Márton    19

1. Lukács Dániel    19

6. Bertus Lajos    18

6. Szatmári Csaba   18

Várható gólok száma (xG)

1. MTK    54

2. DVTK   38

3. Gyirmót  38

Az új sapkák már kaphatóak a DVTK Shopban, 
és a webshopban! www.shop.dvtk.eu

Ára: 3990 forint 
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InStat index
1. DVTK            202
1. MTK             202
3. Gyirmót            198
3. PMFC            198
5. Szeged            194

Az ellenfél alapvonalától

számított 30 méteren 

belülre elérő támadás

1. DVTK       1010

2. MTK        1005

3. Gyirmót         850
Az ellenfél 16-osán belülre 

elérő támadás száma

1. MTK   
 

  487

2. DVTK  
 

  418

3. Gyirmót  
  369

Kapott gólok száma

1. PMFC   13

2. Szeged   17

3. DVTK   18

4. ETO    19

5. Csákvár   21

Várható kapott gólok 

száma (xGA)

1. PMFC   18

2. ETO    20

3. DVTK   22

4. Szeged   23

5. Szentlőrinc  24

Kapott gól nélküli mérkőzések száma1. PMFC     92. DVTK     82. Szeged     84. ETO      64. Gyirmót    6

Beadások száma 1. DVTK          3862. MTK           3033. Gyirmót          289

az első körszámokban

Kulcspasszok száma

1. DVTK           175

2. MTK            166

3. Gyirmót          114
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ez tÖrtént, program

19. forduló

Diósgyőri VtK - Szombathelyi Haladás 1-2 (1-1)

Miskolc, DVTK Stadion, 2470 néző. Játékvezető: Bogár 
Gergő (Medovarszki János, Szilágyi Norbert).

DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Koman, Bényei Á., Bertus - Gera D., Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Haladás: Verpecz - Simuț, Csató M., Németh Mi., Bosnjak 
- Csernik, Csilus T., Derekas, Doktorics - Rácz B., Molnár 
R. Vezetőedző: Michal Hipp.

Csere: Molnár R. helyett Borvető a 68., Eppel helyett Jurek 
a 73., Koman helyett Könyves a 77., Doktorics helyett 
Horváth R. a 83., Csernik helyett Hursán a 90+1. percben.
Sárga lap: Doktorics a 82., Csirmaz a 85., Kuznyecov 
Szergej a 90+2. percben.
gólszerző: Simuț (0-1) a 19., Lukács D. (1-1) a 29., Rácz 
B. (1-2, 11-esből) a 75. percben.

Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás
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Számít, ha itt vagy!

20. forduló

2022. december 11, vasárnap

13:00 Szentlőrinc SE - Gyirmót FC Győr
13:00 Dorogi FC - Kazincbarcika SC 
13:00 Békéscsaba 1912 Előre - Pécsi MFC
13:00 Budafoki MTE - FC Ajka
13:00 Mosonmagyaróvár - Tiszakécskei LC
13:00 FC Csákvár - Szombathelyi Haladás
13:00 Nyíregyháza SFC - ETO FC Győr
15:00 Kozármisleny - Soroksár SC
15:45 Diósgyőri VTK - BFC Siófok*
18:00 Szeged-Csanád GA - MTK Budapest*
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mai ellenfelünk

TIPPMIXPRO.HU

További részletek a lottózókban és a tippmixpro.hu oldalon. #maradjonjáték 18

SZURKOLJ ÉS FOGADJ VELÜNK 
A TÉLI FOCIMECCSEKRE IS!

SZILÁGYI ÁRON 
OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOK 

KARDVÍVÓ
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főszereplők

bánhegyi bogdán*

22

(hUn) 
2004.02.20.

branislav danilović

44

(srb, hUn) 
1988.06.24.

póser dániel

1

(hUn) 
1990.01.12.

bárdos bence*

6

(hUn) 
1998.02.05.

bényei ágoston

20

(hUn) 
2003.04.03. 

bertus lajos

8

(hUn) 
1990.09.26. 

bokros szilárd

4

(hUn) 
2000.03.28.

csirmaz istván

7

(hUn) 
1995.05.04.

eppel márton

9

(hUn) 
1991.11.20.

farkas dániel

72

(hUn, srb) 
1993.01.13. 

hegedűs jános

68

(hUn) 
1996.10.04.

holdampf gergő

25

(hUn) 
1994.07.31.

jurek gábor*

11

(hUn) 
2004.06.04.

koman vladimir

23

(hUn, ukr) 
1989.03.16.

könyves norbert

42

(hUn, srb) 
1989.06.10.

lukács dániel

10

(hUn) 
1996.04.03.

papp marcell

99

(hUn) 
2001.02.19.

radics márton

48

(hUn) 
2001.12.02.

szatmári csaba

3

(hUn) 
1994.06.14.

szőke adrián

17

(hUn, srb) 
1998.07.01.

szűcs kornél*

26

(hUn) 
2001.09.24.

vajda botond*

27

(hUn, svk) 
2004.03.15.

viczián ádám

36

(hUn) 
1995.11.24.

*A DVTK LSA növendéke

cseke benjámin

94

(hUn) 
1994.07.20.

gera dániel

33

(hUn) 
1995.08.29.

kotula máté

5

(hUn) 
2001.10.18.
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EGYÜTT VAGYUNK, GYŐZNI FOGUNK!
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születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1921
klubszín: kék-sárga 
élVonalbeli idények: 20
legjobb eredmény: NB I. 4. helyezés (1991/1992, 
2003/2004), MNK-győztes (1983/1984)
előszÖr az országos másodosztályban: 1982 (1944)
másodosztályú idények: 21+1
folyamatosan az nb ii.-ben: 2013 óta

A siófoki klubot 1921-ben alapították, az első évtize-
deket alacsonyabb osztályokban töltötte. Az aranykor 
1982-ben kezdődött az NB III. Dráva-csoport megnye-
résével. Három másodosztályú idény után pedig már 
az élvonalban is bemutatkozott a Siófoki Bányász, mi-
közben 1984-ben másodosztályú klubként nyerték 
meg az MNK-t, és indultak a KEK-ben. 1985 és 1994 
folyamatosan az NB I.-ben szerepeltek, ezt követően 
pedig megindult a liftezés, néhány év itt, majd néhány 
év ott egészen 2013-as kiesésig. Azóta egyfolytában 
az NB II.-ben játszanak.

A legutóbbi fordulóban a Hutvágner Gergely - Polényi 
Gábor, Vágó Gábor (Nagy-Kolozsvári Dániel, 71.), Varga 
Bence, Debreceni Ákos - Varjas Zoltán, Krausz Raul 
(Szakály Attila, 80.) - Major Gergő, Nyitrai Bence (Dé-
nes Csanád, 62.), Balogh Bence (Pataki Zoltán, 62.) 
- Horváth Péter (Farkas Balázs, 62.) összeállításban 
játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

A miskolci születésű Polényi Gábor 2010 tava-
szán mutatkozott be az élvonalban, összesen 
négyszer kapott játéklehetőséget Diósgyőrben. 

Nikházi Márk 2013 és 2016 között - egyéves dunaúj-
városi kölcsönnel megszakítva - játszott a DVTK-ban, 
54 bajnoki mérkőzésen 6 gólt szerzett. Tagja volt a 
Magyar Kupa-döntős és Ligakupa-győztes csapat-
nak.

Makrai Gábor 2016 nyarának végén érkezett Diós-
győrbe. Az élvonalban 53 mérkőzésen 8 gólt szerzett, 
miközben súlyos sérülése miatt hosszú időt ki kellett 
hagynia, majd tavaly ősszel a Merkantil Bank Ligában 
háromszor kapott lépett pályára. 

Forgács Dávid 2017-ben Olaszországból érkezett Di-
ósgyőrbe, ahol súlyos sérülés akadályozta abban, 
hogy 22 bajnokinál többször lépjen pályára. 

bfc siÓfok

KAPUSOK

71 Hutvágner gergely       2000.07.01.   
  1 Kenyó András       2006.08.10.
26 Winter Dániel       2002.09.05.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

29 Balogh Bence       1999.04.05.
  3 Debreceni Ákos       2003.03.24.
  9 Dénes Csanád       2004.11.17.
10 Eördögh András       2002.03.09.
97 Farkas Balázs       2002.03.27.
27 Forgács Dávid       1995.06.29.
17 girsik Áron       2001.03.07.
14 györgy Nico       1999.02.12.
15 Horváth Péter       1992.02.12.
21 Krausz raul       1995.07.03.
11 Major gergő       2000.07.16.
77 Makrai gábor       1996.06.26.
  6 Medgyesi Márk       2001.01.14.
42 Nagy-Kolozsvári Dániel   2004.04.02.
30 Nikházi Márk       1989.02.02.
19 Nyári Patrik       2001.04.09.
66 Nyitrai Bence       2003.08.10.
20 Pataki Zoltán       1999.04.24.
18 Polényi gábor       1991.07.02.
16 Szakály Attila       1992.06.30.
  5 Vágó gábor       2001.11.14.
  7 Varga Bence       1997.03.18.
81 Varjas Zoltán       2000.05.17.

 

név

LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

EGY JÓ MUNKAHELY 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA. 
NÁLUNK, A BORSODINÁL 
EZT CSAK ÚGY HÍVJUK: 
AZ ÉLET HABOS OLDALA!

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD?
ALAPBÉR + HAVI TERMELÉSI PRÉMIUM;
MŰSZAKPÓTLÉK ÉS FIZETETT TÚLÓRA;
MUNKARUHÁZAT;
CAFETERIA;
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS;
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG.

TÉGED KERESÜNK, HA:
RENDELKEZEL MINIMUM SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL;
VAN TAPASZTALATOD GÉPEK KEZELÉSÉBEN;
MEGBÍZHATÓAN VÉGZED MUNKÁDAT;
MŰSZAKOS MUNKARENDBEN IS SZÁMÍTHATUNK RÁD;
CSALÁDIAS, MÉGIS MODERN MUNKAKÖRNYEZETRE VÁGYSZ.

MI LESZ A FELADATOD?
KEZELED, ELLENŐRZÖD ÉS KARBANTARTOD A GÉPEKET, BERENDEZÉSEKET;
BIZTOSÍTOD A MEGFELELŐ SEGÉD- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT;
BETARTOD AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOKAT;
TISZTÁN TARTOD A MUNKAESZKÖZÖKET, MUNKAKÖRNYEZETET.

JELENTKEZZ HOZZÁNK! ÖNÉLETRAJZODAT VÁRJUK 
A TOBORZAS@BORSODI.HU E-MAIL CÍMEN „OPERÁTOR” TÁRGGYAL!

mai ellenfelünk
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A porckorong problémák kezelésére:

HÁTFÁJÁSSAL, NYAKI

DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
3534 Miskolc, Andrássy u. 94. @dvtkmedical

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

PANASZOKKAL KÜZD?

Kizárólag a DVTK Medical-Fájdalom
Ambulancia magánorvosi központban!

SpineMED gerincdekompressziós berendezés!

ből is táplálkozik a keret. Hogy lehet ezt a já-
tékos mennyiséget jól kezelni?
- Az elv az volt, és az is marad, hogy minél több 
fiatalnak adjunk lehetőséget. Kezelni csak úgy 
lehet, ha rugalmasak vagyunk, mert állandó, fix 
keretről nem beszélhetünk, de ez korábban sem 
volt másképp. Hét közben 14-20 fiatallal dolgo-
zunk az edzéseken, pénteken van egy egyeztető 
megbeszélés, ahol a prioritásokat figyelem-
be véve mindenkit szétosztunk a kollégákkal. 
Komoly és új feladat ez, amiben mindannyian 
megtanulunk alkalmazkodni.

- Messze van a tervezhetőségtől, sokszor az 
élet alakítja a csapatot?
- Ilyen is előfordult, valóban távol van az állan-
dóság. Voltak azért olyan fordulók, amikor 80 
százalékban azokkal léptünk pályára, akikkel 
edzettünk, és ekkor azért tökéletesen látszott az 
a játék modell, amit preferálunk.

- A szezon előtt sokan féltették a fiatalokat, 
hogy mennyire tudnak helyt állni a felnőtt 

- Szezon közben Zsivoczky Gyulától vetted 
át az együttes irányítását, addig az U19-es 
együttest irányítottad. Hogy élted meg az át-
menetet, ezt az időszakot?
- Nagyon gyorsan történt minden, amikor haza-
jöttem Sevillából, a Betisnél töltött tanulmányi 
útról, akkor szóltak a váltásról, ezután pedig az 
UEFA Pro-licences oktatásra kellett mennem, 
így az első pár napban hiányoztam, de utána 
rögtön belevágtunk a sűrűjébe. Éppen bajnoki 
szünet volt, így az elején kis létszámban dolgoz-
tunk, utána viszont minden jól működött. Hét-
ről-hétre egyre jobban lehetett látni azt a focit, 
amit szerettünk volna látni, amit korábban az 
U19-nél is preferáltunk. Az utolsó három for-
duló egy kicsit elcsúszott, de játékban ekkor 
is rendben volt a teljesítményünk. A helyzet-
kihasználás miatt viszont viszonylag sok pont 
bennmaradt.

- A DVTK tartalék négy részből áll össze. 
Vagy egy saját mag, érkeznek visszajátszók 
az csapatból, valamint az U19-ből és az U17-

Fejlesztés és eredményesség - 
Kettős cél az NB III.-as csapatnál

a dvtk tartalék őszi szereplése kapcsán a számok megtekintése után érdemes 
a szikár tények mögé nézni. a csapat esetében nyilván már jelen van a felnőtt 
futballban tapasztalható eredménykényszer, ezzel párhuzamosan viszont a fiatal 
játékosokat a magasabb szintű feladatokra is fel kell készíteni. ez a kettősség 
érdekes, ugyanakkor egyáltalán nem könnyű feladat. vincze richárddal, a dvtk 
tartalék vezetőedzőjével beszélgettünk.

dVtk tartalékvincze richárd

▶
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dVtk tartalék

lő labdarúgók, mint Illés Bálint, Jurek Gábor 
vagy éppen Bánhegyi Bogdán. Az ő esetükben 
természetesen a felnőtt csapat a prioritás, de 
amikor úgy engedi a program, nálunk is sze-
repelnek, hiszen fiatalok, így minél több időt 
a pályán kell tölteniük. Végül vannak az első 
csapat perememberei, vagy sérülésből vissza-
térő játékosai, akik adott esetben nagyon sokat 
tudnak segíteni a fiataloknak. Annak pedig ki-
mondottan örülök, hogy szeretnek is hozzánk 
jönni. Itt elsősorban Szűcs Kornélra, Kotula 
Mátéra és Hegedűs Jánosra gondolok, akik a 
pályán kívül is sok tanáccsal látják el az aka-
démistákat, ami ugyancsak a fejlődésüket szol-
gálja. A teljesítményükkel pedig hozzájárulnak 
a sikerhez.

- Jelenleg pihennek a játékosok, mikor kez-
dődik a tavaszi felkészülés?
- Január 3-án már dolgozunk. Négy felkészü-
lési mérkőzésünk lesz elsősorban idegenben. 
Szeretem, ha nem kell messze utazni, de egy 
kicsit kilépünk a monotóniából. Elmegyünk 
Putnokra és Debrecenbe, de fogadjuk az Újpest 
II-t is, ami azért jó, mert másik csoportban sze-
repelnek, de hozzánk hasonlóan fiatalokból áll 
a keretük. A bajnoki rajt előtt pedig a szlovák 
harmadosztályú Slavia Košice lesz az ellenfe-
lünk ugyancsak idegenben. Bízom benne, hogy 
ezzel lerakjuk az alapját egy eredményes és si-
keres tavasznak!

mezőnyben. 2004-es, sőt ettől fiatalabb ti-
zenéves játékosok is szóhoz jutottak a DVTK 
tartalékban. Eltelt az ősz, mi a tapasztalat?
- Szinte mindenhol idő kell arra, amíg a tem-
póhoz, a ritmushoz, az utánpótlás futballhoz 
képest tapasztalható csibészséget megszokják. 
Nagy előnyük ugyanakkor, hogy technikailag 
és taktikai szempontból már most magasabb 
szinten vannak, mint a mezőny többsége. A fi-
zikális részben volt eleinte lemaradásuk, de ösz-
szességében jól helytálltak. Mondom ezt annak 
ellenére is, hogy a jelenlegi pontszámunknál és 
helyezésünktől sokkal több volt benne. Bízom 
benne, hogy tavasszal további rutin szerzésével 
még eredményesebbek leszünk és további játé-
kosokat tudunk delegálni a felnőtt csapathoz.

- Mennyivel került kevesebb pont a zsákba?
- Amikor átvettük a csapatot akkor nyolc mér-
kőzés után hat egységgel álltunk. Akkor azt 
mondtam, ha huszonnégyig eljutunk az csodá-
latos lesz. Ugyanakkor három fordulóval a vége 
előtt huszonhárom pontunk volt, akkor nem 
gondoltam, hogy huszonnégynél megállunk. 
A Hatvan ellen három, a Sényővel szemben két 
pont biztos bennmaradt, és a BKV Ellen is rá-
szolgáltunk volna a győzelemre hiszen ezeken 
a meccseken óriási fölényben játszottunk, ren-
geteg helyzetet kialakítva, illetve büntetőket ki-
hagyva, ám összesen 1 pontot szereztünk ezen 
a 3 meccsen, így nyugodtan állíthatom, hogy 8 
pont benne maradt az őszben.

- A felnőtt csapat stábjával, vezetőedzőjével 
szoros a kapcsolat?
- Tiszta, egyenes és nyílt a kommunikáció, fi-
gyelünk egymásra. A korábbi időszakkal kap-
csolatban nincsenek tapasztalataim, de ez most 
korrekten működik. Ez normális egy jól felépí-
tett klubnál így kell működnie!

- Hosszú távú cél, hogy a saját nevelésű fiata-
lok közül minél többet eljuttassunk a stadi-
onba, a felnőtt csapat keretébe. Ezt jelenleg a 
DVTK tartalék hogyan tudja segíteni?
- Ezt a kérdést három részre kell osztani. Van-
nak azok a játékosok, akik még nem edzenek 
a felnőttekkel, tizenhét-tizennyolc évesek. Ők 
hét közben velünk dolgoznak, egyénileg és 
csapattaktikai szempontból is fejlesztjük őket. 
Hétvégén pedig játéklehetőséghez juttatjuk 
őket, hogy minél többet tapasztaljanak. Vannak 
az akadémiai korú, de az első csapattal készü-

TERMÉKEINKET 
KERESD A SHOPBAN, 

VAGY RENDELD MEG ONLINE!

DVTK karácsonyi bögre  2650 forint
DVTK karácsonyi póló   4990 forint
DVTK karácsonyi pulóver  8990 forint

www.shop.dvtk.eu

vincze richárd
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetébőlszemelvények

Márton lett az edzőnk. A másodosztályban 
minden meccsen én védtem, Marci bácsi pedig 
mindig ott állt a kapum mögött, onnan irá-
nyított. Feljutottunk, és Dorogon már NB I.-es 
mérkőzésen védhettem. Annyira jól ment, hogy 
aztán többszörös B-válogatott lettem. Illovszky 
Rudi bácsi volt a B-válogatott edzője, és Fran-
ciaországban túráztunk. Az egyik meccsre eljött 
Puskás Öcsi is, s tetszhetett neki a produkcióm, 
mert a meccs után az öltözőben a fülem halla-
tára megkérdezte Rudi bácsit, hogy ki ez a gye-
rek. Rudi bácsit pedig mondta neki, hogy egy 
diósgyőri srác, Tamás Gyulának hívják. Csak 
később derült ki, hogy igazából így kerültem 
Rudi bácsi látókörébe.”
(Magyar Hírlap - 2011. november 22. - Hetven-
évesen kapusiskolát nyitna fiúknak)
Hódi Zoltán, a piros-fehérek akkori kitűnő ka-
pusa - és egyben Tamás riválisa - így méltatta 
kollégáját:
„- Amikor hozzánk került, még riválisom volt. 
Én is, mint ebben a szakmában mások is, igye-
keztem háttérbe szorítani ellenlábasomat. Az-
tán ahogy egyre gyorsabban bontakozott ki 

A válogatott kapus Diósgyőrött nőtt fel, egy 
grundon rúgta a labdát Kovács Istvánnal és 
Sikora Ferenccel. Kézilabdázott és kosárlabdá-
zott is, mielőtt a futball szerelmese lett. 
Tamás Gyula 1941-ben született, és 1953-ban 
került a klubhoz, az úttörőcsapatban játszott. 
Először a támadósorban kapott helyet, aztán 
egyszer a kapuba állt, és már nem is jött ki on-
nan többet. Állítása szerint nagyon zavarta az, 
hogy hiába lőtte a gólokat a támadók között, 
mindig kikaptak. Edzője azért állította a háló 
elé, mert nagyon alacsony kapusuk volt, ő pedig 
jóval magasabb volt nála. 
1960-ban a Diósgyőri Bányász csapatában ját-
szott egy évet, mert nem tudott bekerülni az 
első csapatba, de gyorsan visszatért nevelőegye-
sületéhez. Itt Hódi Zoltán volt a riválisa, akit ki 
tudott szorítani a kezdőből.
„- Annak idején hogy lett önből futballista? 
- Diósgyőrben, a vár alatt születtem, és az általá-
nos iskola válogatottjában kézilabdáztam, majd 
kosárlabdáztam. Tizenkét évesen középcsatárt 
játszottam az iskolacsapatban, és számolatlanul 
lőttem a gólokat. 
- Nem kellett volna a kapuba állnia, s akkor 
nem kapus, hanem gólkirály lett volna önből. 
- Nem ilyen egyszerű az élet, mert az iskola-
csapattal mindig kikaptunk, rúghattam én bár-
mennyi gólt is ott elöl. Aztán egyszer beálltam a 
kapuba, vetődtem a betonon, és nyertünk. Ezzel 
pedig az én focikarrierem is elindult. 
- Ettől kezdve minden ment, mint a mesében? 
- Hát, ha nem is úgy, de amikor nagykorú let-
tem, Bodola Gyula volt a DVTK edzője, és ő 
hívott a klubhoz. 
Nem mást, mint Hódi Zoltánt szorítottam ki 
a csapatból. Kiestünk az élvonalból, és Bukovi 

Tamás Gyula, a DVTK
 második válogatott kapusa 

a szemelvények a dvtk történetéből 
című sorozatunk mai részében 
tamás gyuláról lesz szó, aki károlyi 
józsef után másodszor válogattak be 
a diósgyőri kapuból, összességében 
pedig ő a vasgyári csapat hetedik 
tagja, aki meghívót kapott a nemzeti 
tizenegybe.

▶
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LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

EGY JÓ MUNKAHELY 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA. 
NÁLUNK, A BORSODINÁL 
EZT CSAK ÚGY HÍVJUK: 
AZ ÉLET HABOS OLDALA!

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD?
ALAPBÉR + HAVI TERMELÉSI PRÉMIUM;
MŰSZAKPÓTLÉK ÉS FIZETETT TÚLÓRA;
MUNKARUHÁZAT;
CAFETERIA;
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS;
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG.

TÉGED KERESÜNK, HA:
RENDELKEZEL MINIMUM SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL;
VAN TAPASZTALATOD GÉPEK KEZELÉSÉBEN;
MEGBÍZHATÓAN VÉGZED MUNKÁDAT;
MŰSZAKOS MUNKARENDBEN IS SZÁMÍTHATUNK RÁD;
CSALÁDIAS, MÉGIS MODERN MUNKAKÖRNYEZETRE VÁGYSZ.

MI LESZ A FELADATOD?
KEZELED, ELLENŐRZÖD ÉS KARBANTARTOD A GÉPEKET, BERENDEZÉSEKET;
BIZTOSÍTOD A MEGFELELŐ SEGÉD- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT;
BETARTOD AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOKAT;
TISZTÁN TARTOD A MUNKAESZKÖZÖKET, MUNKAKÖRNYEZETET.

JELENTKEZZ HOZZÁNK! ÖNÉLETRAJZODAT VÁRJUK 
A TOBORZAS@BORSODI.HU E-MAIL CÍMEN „OPERÁTOR” TÁRGGYAL!

szemelVények a dvtk történetéből

sen a kapusokról szól, illetve műfüves teniszpá-
lyát működtet. 
- Ahogy így sorolja a dátumokat, számokat, 
sok minden eszembe jut... Csodálatos emlé-
kek... Fantasztikus csapatunk volt, emlékszem, 
egyszer egy fél szezon alatt nem kaptam gólt... 
Diósgyőrből lettem válogatott, azt hiszem, ez 
mindent elmond... 
Tamás Gyula rengeteget edzett anno 
Lyukótetőn, majd, amikor Budapestre igazolt, 
sokat segített neki az >>Aranycsapat Fekete Pár-
duca<<, Grosics Gyula. 
- Eleinte az volt a vélemény rólam, hogy jók a 
reflexeim, s inkább a vonalon vagyok jobb, ám 
később, miután folyamatosan gyakoroltam a 
lábmunkát, a beívelésekre való kijöveteleket, ez 
megváltozott. A mai itthoni kapusok mindent 
tudnak, ám azt csak közepes szinten, sajnos. 
Úgy vélem, Sáfárral, Babossal, Királlyal lezá-
rult egy korszak, most nincsenek olyan tehet-
ségeink, talán Fülöp Marci; egyre több kapus 
jön az itthoni bajnokságba. Mennyire figyelem 
két egykori csapatom szereplését? A DVTK-t 
nemrég láttam a televízióban, Csank János-
sal régóta ismerjük egymást. Angyalföldön 
általában ott vagyok a meccseken, örökös tag 
vagyok, összejárunk Puskás Lajosékkal, Ihász 
Kálmánékkal...”
(Észak-Magyarország - 2007. március 31. - Itt is, 
ott is tíz esztendő)
Pályafutása befejezése után több klubnál vál-
lalt kapusedzői munkát, sőt, egy kapusiskolát 
is nyitott. Jó egészséget, hosszú életet kívánunk 
Tamás Gyula!

Gyula kivételes tehetsége, úgy gyengült az én el-
lenállásom is. Míg végül beláttam, nem tudom 
vele felvenni a versenyt. Amennyire tőlem telik, 
tapasztalatommal igyekszem őt segíteni. Hogy 
válogatott legyen, az csak idő kérdése.”
(Népsport - 1967. február 6. - Lesz-e válogatott 
Tamás Gyula?)
Tamás nagyszerű formában védett az évek so-
rán, az ifjúsági, majd a B-válogatottban is sze-
repelt. 1967. április 23-án jött el a nagy nap, 
Jugoszlávia ellen győzelemmel (1-0) mutat-
kozott be az A- válogatottban. Összesen nyolc 
alkalommal játszott címeres mezben diósgyőri 
időszaka alatt. 
„- A diósgyőriek rokonszenves kapuvédője ki-
tűnő képességű, bravúros megoldásokra képes, 
megbízható játékos. A magas és lapos labdákat 
egyaránt biztosan hárítja. Pompásan öklöz, ki-
futásai is megfelelőek. Ruganyossága és reflexei 
ellen sem emelhető kifogás.”
(Antal Zoltán és Hoffer József - Alberttől-Zsákig)
Közben folyamatosan voltak „kérői”, a fővárosi 
nagycsapatok (Ferencváros, Újpest, Honvéd, 
MTK, Vasas) mindegyike szerette volna a so-
raiban látni. Mivel Illovszky Rudolf hívta be 
először a B-válogatottba, ezért a Vasas csapatát 
választotta. A DVTK évekig nem engedte el, de 
végül nem tehetett mást, Tamás Angyalföldre 
igazolt. A diósgyőri kapuban Veréb György lett 
az utódja, de az egy másik fényes történet.
Tamás Gyula a vasgyári csapatban 1963 és 1969 
között 143 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára, 
és tagja volt a Magyar Népköztársaság Kupában 
ezüstérmes csapatnak is 1964-ben.
A Vasasban is megmutatta tehetségét. Egé-
szen 1981-ig védett - 128 NB1-es mérkőzésen 
- a piros-kékeknél. Ezalatt egy bajnoki címet és 
három bronzérmet szerzett, és csak azért egy-
szeres kupagyőztes, mert az 1980-as döntőben 
egykori csapata ellen szenvedett vereséget a 
fővárosi alakulat. (A döntőben nem ő, hanem 
Mészáros Ferenc védte a Vasas kapuját.) Há-
romszor került be a válogatottba az angyalföl-
diek játékosaként.
2007-ben a megyei napilap kérdezte meg a le-
gendás kapust arról egy Diósgyőr - Vasas mér-
kőzés előtt, hogy milyen érzelmek kötik a két 
csapathoz.
„- Miskolc a >>hazám<<, a szülővárosom, gyak-
ran visszajárok a szüléimhez, rokonaimhoz, is-
merősemhez. 
Tamás Gyula a Budapesten élő hálóőr, aki ma-
napság egy könyvön dolgozik, ami természete-

MINDEN
ENERGIÁNKKAL
A JÖVŐÉRT

opustigaz.hu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16608221035_DVTK_A5_nyomdai.pdf   1   2022. 08. 18.   13:28:23



gólÖrÖm  december 11.   2928  december 11.   gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

teljes menetrend

ForDuló iDőponT     nap KezDéS HelySzín TV pároSíTáS  ereDmény
1. 2022.07.31. vasárnap 19:00 Siófok youtube Siófok - DVtK  1-0 (1-0)

2. 2022.08.08. hétfő 20:15 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Soroksár  1-2 (0-2)  

3. 2022.08.14. vasárnap 17:30 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK  1-2 (0-1)  

4. 2022.08.17. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka  3-1 (1-1)

5. 2022.08.22. hétfő 17:45 Pécs M4 Sport PMFC - DVtK  4-3 (3-2)

6. 2022.08.28. vasárnap 19:00 DVtK Stadion  youtube DVtK - KBSC  1-0 (0-0)

7. 2022.09.04. hétfő 20:15 gyirmót M4 Sport gyirmót - DVtK  1-2 (1-1) 

8. 2022.09.12. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport  DVtK - MtK  3-0 (1-0)

MK3 2022.09.17. szombat 16:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged  0-1 (0-1)

9. 2022.10.02. vasárnap 15:00  Szentlőrinc youtube Szentlőrinc - DVtK  2-0 (2-0)

10. 2022.10.05. szerda 18:00  DVtK Stadion  youtube DVtK - Dorog  2-1 (1-1)

11. 2022.10.09. vasárnap 17:00  Békéscsaba youtube Békéscsaba - DVtK  1-2 (0-0) 

12. 2022.10.16. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - BMtE  2-1 (0-1)

13. 2022.10.22. szombat 13:00  Mosonmagyaróvár  youtube MtE 1904 - DVtK  0-3 (0-0)

14. 2022.10.30. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - Kozármisleny  1-1 (0-0)  

15. 2022.11.06. vasárnap 15:00  Szeged youtube Szeged - DVtK  0-3 (0-2)

16. 2022.11.09. szerda 13:00  Csákvár youtube Csákvár - DVtK  0-3 (0-2)

17. 2022.11.13. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - NySFC  2-0 (2-0)

18. 2022.11.27. vasárnap 15:00  győr youtube EtO FC - DVtK  0-3 (0-2)

19. 2022.12.03. szombat 13:00  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás  1-2 (1-1)

20. 2022.12.11. vasárnap 15:45  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Siófok  

21. 2023.01.29. vasárnap  Soroksár  Soroksár - DVtK  

22. 2023.02.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske  

23. 2023.02.12. vasárnap  Ajka   Ajka - DVtK  

24. 2023.02.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap  Kazincbarcika   KBSC - DVtK  

26. 2023.03.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.12. vasárnap  Hidegkuti Stadion  MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap  Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda  Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap  Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap  Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK  

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

Boldog 
Karácsonyt!
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tabellák

CSapaT neVe m            Gy D V              lG            KG GK p 

Diósgyőri VtK 19 13 1 5 37 18 19 40

Pécsi MFC 19 9 9 1 21 13 8 36

MtK Budapest FC 19 10 5 4 57 34 23 35

Szeged-Csanád gA 19 10 5 4 24 17 7 35

gyirmót FC győr 19 9 3 7 33 24 9 30

Szombathelyi Haladás 19 8 5 6 27 26 1 29

FC Ajka 19 8 4 7 27 25 2 28

Aqvital FC Csákvár 19 7 7 5 26 21 5 28

Soroksár SC 19 7 6 6 30 30 0 27

Credobus Mosonmagyaróvár 19 7 4 8 20 26 -6 25

EtO FC győr 19 6 6 7 20 19 1 24

tiszakécskei LC 19 6 5 8 20 25 -5 23

BFC Siófok 19 6 5 8 19 30 -11 23

Nyíregyháza Spartacus FC 19 6 4 9 26 26 0 22

Budafoki MtE 19 5 7 7 20 28 -8 22*

Szentlőrinc SE 19 5 6 8 26 30 -4 21

Kolorcity Kazincbarcika SC 19 5 6 8 23 33 -10 21

Hr-rent Kozármisleny 19 5 3 11 26 37 -11 18*

Békéscsaba 1912 Előre 19 4 5 10 26 33 -7 17

Dorogi FC 19 4 4 11 20 33 -13 16

CSapaT neVe m Gy D V p 

Pécsi MFC 10 7 3 0 24

MtK Budapest FC 10 6 3 1 21

Diósgyőri VtK 9 6 1 2 19

Szombathelyi Haladás 10 5 4 1 19

tiszakécskei LC 10 6 0 4 18

Soroksár SC 10 5 3 2 18

FC Ajka 10 5 2 3 17

Nyíregyháza SFC 9 5 1 3 16

Szentlőrinc SE 10 4 4 2 16

Kazincbarcika SC 10 4 4 2 16

BFC Siófok 10 4 4 2 16

FC Csákvár 9 4 3 2 15

Szeged-Csanád gA 8 4 2 2 14

Budafoki MtE 9 3 5 1 14

EtO FC győr 10 4 1 5 13

Békéscsaba 1912 Előre 9 3 2 4 11

Kozármisleny 9 3 2 4 11

Dorogi FC 9 3 2 4 11

gyirmót FC győr 10 3 1 6 10

Mosonmagyaróvár 9 2 3 4 9

CSapaT neVe m Gy D V p 

Diósgyőri VtK 10 7 0 3 21

Szeged-Csanád gA 11 6 3 2 21

gyirmót FC győr 9 6 2 1 20

Mosonmagyaróvár 10 5 1 4 16

MtK Budapest FC 9 4 2 3 14

FC Csákvár 10 3 4 3 13

Pécsi MFC 9 2 6 1 12

FC Ajka 9 3 2 4 11

EtO FC győr 9 2 5 2 11

Szombathelyi Haladás 9 3 1 5 10

Soroksár SC 9 2 3 4 9

Budafoki MtE 10 2 2 6 8

Kozármisleny 10 2 1 7 7

BFC Siófok 9 2 1 6 7

Nyíregyháza SFC 10 1 3 6 6

Békéscsaba 1912 Előre 10 1 3 6 6

Szentlőrinc SE 9 1 2 6 5

Dorogi FC 10 1 2 7 5

Kazincbarcika SC 9 1 2 6 5

tiszakécskei LC 9 0 5 4 5
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IDEGEnBELIhazaI

*A BMTE - Kozármisleny mérkőzés eredményét (3-0) jogosulatlan játék matt az MLSZ megsemmisítette, és a 3 pontot a 
vendégek kapták 3-0-s gólkülönbséggel.

TELJES
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