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Megjelenik 1000 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Fotók: Szabó Krisztián
Grafika: Lates Tamás, 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.
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Minden, ami DVTK.
DVTK Stadion Miskolc, Andrássy út 61.
Hétfő-péntek: 12:00-18:00
Meccsnap: 12:00-20:00

dvtk shop

XX. éVfoLyAm 8. Szám

a mérkőzés forgatókönyVeDvTK - buDaörs

 16:00 Kapunyitás

 15:00 CsapatoK érKezése

 15:00	 a	Játékvezetők	érkezése 

	 16:45	 a	Bemelegítés	vége,	a	Játékosok	visszatérnek	az	öltözőkBe

 16:00	 összeállítások	leadása	a	Játékvezetőknek

 16:52 a DVtK zászlósoK beVonulása

 16:15 a bemelegítés KezDete 

 18:53 pályán a DVtK loVag  

 18:53 pályán a DVtK loVag  

	 16:55	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

 16:53 pályán a DVtK loVag  

 16:57 CsapatoK beVonulnaK a pályára

 16:57 CsapatoK felállnaK a KameráK felé forDulVa

	 17:00	 a	diósgyőri	vtk	-	Budaörs	sc	mérkőzés	kezdete

 16:56 CsapatoK felsoraKoznaK a játéKosKijáróban, DVtK inDuló

 16:58 Kézfogás, érme felDobás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 16:59 CsapatfotóK
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér
A szünet után arra készülünk, hogy újabb győzelmet 
arassunk. Messze még a bajnokság vége, a céljaink el-
éréséhez gyűjtögetni kell a pontokat szaporán. Még 
ebben az évben is öt meccs vár ránk, de még ennyire 
sem tekintünk előre, csak a mai összecsapásra koncent-
rálunk.

Az eredményekből is látszik, a Merkantil Bank Ligában 
nincs lefutott mérkőzés. Ma a Budaörssel találkozunk, 
az ellenfélnél több tapasztalt labdarúgó is játszik, de eb-
ben nincs újdonság, bármelyik csapatról elmondható. 
Feltérképeztük a zöld-fehéreket, felkészültünk a mér-
kőzésre, hogy a pályán ki tudjuk használni a játékukra 
jellemző hibákat. 

Hazai környezetben a saját közönségünk előtt támadni 
kell, helyzeteket kialakítani, gólokat lőni, és akkor nem 
marad el a siker sem.

gabala krisztián
A bajnokság egyik, ha nem a legerősebb csapatának 
otthonában lépünk ma pályára, így nagyon szervezett 
védekezést kell felmutatnunk annak érdekében, hogy 
esélyünk legyen a pontszerzésre. Motivációnk és lelke-
sedésünk megfelelő szinten van, ezért jó mérkőzésre 
számítok!

Borsodi Szitu,
AMIKOR NEM CSAK A SÖRÖD BORSODI.

Keresd a promócióban résztvevő Borsod 
megyei vendéglátó egységekben  
vagy független boltokban!

Promóció időszaka: 
2021.11.02-2021.12.31.

HŰTŐMÁGNESES 
SÖRNYITÓ

VENDÉGLÁTÓ-
EGYSÉGEKBEN 
KORSÓ SÖR

BASEBALL SAPKA

PÓLÓ

DVTK PÁROS
BELÉPŐJEGY

FŐDÍJ:
CSEPEL KERÉKPÁR

A promócióban csak 18. életévüket betöltöttek vehetnek részt. 
A promócióban résztvevő vendéglátóegységek és 
boltok listáját, valamint további információkat keresd 
www.ajatekhabosoldala.hu oldalon!

A grafikát készítette:
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- Gratulálunk a szerződéshosszabbításhoz! Min-
dig biztos voltál abban, hogy Diósgyőrben ma-
radsz?
- Miskolcon születtem, Borsod megyében lettem lab-
darúgó, mindig szerettem volna Diósgyőrben focizni. 
Végül 2020 telén jött el annak az ideje, hogy a DVTK-
ba igazoljak. Nem úgy terveztem, hogy másfél évvel 
később az másodosztályban kell játszani, ráadásul 
nyáron olyan előnyös lehetőségeket ajánlottak az él-
vonalból, amit sokan gondolkodás nélkül elfogadtak 
volna. Én is az NB I.-ben szeretnék játszani, mégis ne-
met mondtam, így most azért küzdök, hogy visszajus-
son a csapat oda, ahová való, az élvonalba. Remélem, 
hogy ebben tudok segíteni néhány góllal, gólpasszal, 
és akkor jövőre már az NB I.-ről tudunk beszélgetni. 

- És miért hosszabbítottál már most szerződést? 
Sokan az utolsó pillanatig kivárnak a jobb feltéte-
lek kicsikarása érdekében.

csapat felszívja magát, csúsznak másznak, ellenünk 
akarják megmutatni, mire képesek, és ezért akár a 
valós tudásuknál többet is nyújtanak.
Erre válaszul nekünk értékesíteni kell a kínálkozó 
lehetőségeket, és amikor megszerezzük a vezetést, ak-
kor még magabiztosabban kell játszani. Hátrányban 
kinyílik az ellenfél, ezt kell sokkal okosabban kihasz-
nálni. 
Most elindultunk egy jó úton, sorozatban négy bajno-
kit nyertünk. Még öt mérkőzés maradt hátra az évből, 
amennyiben ebből az öt meccsből jól jövünk ki, akkor 
úgy mehetünk el téli pihenőre, hogy a szemünk előtt 
csak az NB I. lebeg.

- Te nem az akadémiai rendszer ne-
veltje vagy, alig ünnepelted meg a 
16. születésnapod, már bemutatkoz-
tál a megyei II. osztályban. Hozzá le-
hetsz szokva a nem éppen biliárd-
asztal minőségű gyephez, 
ez előnyt jelent?
- Tényleg játszottam sok 
rossz pályán, még rosz-
szabbakon is, mint azt 
sokan elképzelik. Akkor 
megtanultam, hogyan 
kell a göröngyön az 
utolsó pillanatban meg-
pattanó labdát megsze-
lídíteni, de a térdemről 
nekem is elpattan a labda. R é -
gen volt már ez, és a jóhoz könnyű hoz-
zászokni. De teljesen mindegy, milyen a 
pálya, akkor is ki kell hozni a maximumot 
magunkból. Biztos játszunk még hasonló 
körülmények között, de ahogy mondtam, ki 
kell használni a helyzeteket, és akkor nincs 
probléma.

- Az előző idényben az összesen 13 mérkőzésen 
léptél pályára, és 5 gólt szereztél, idén viszont 
már most jársz 13 meccsnél, és úgyszintén 5 gólt 
szereztél, és már adtál 6 gólpasszt is.
- Tavaly sokat bajlódtam egy makacs sérüléssel. De 
muszáj volt játszani, már amikor tudtam, ám 
sok esetben csak 15-20 percet bírtam. Mos-
tanra tökéletes állapotban vagyok, és tőlem 
gólokat, gólpasszokat várnak, mert sokkal 
nagyobb hasznára vagyok a csapatnak az 
ellenfél kapuja előtt, mintha hátul próbálnék 

- Én másként gondolkodtam. Azt szeretném, hogy a 
klubnak és nekem is a legjobb legyen, és ebben part-
ner volt a tulajdonos és a vezetőség is. És ha már az 
élet úgy hozta, hogy a Merkantil Bank Ligában kell 
játszani, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet. Csináljuk 
végig az NB II.-t, utána pedig építsünk egy olyan csa-
patot, amelyik nem csak a kiesés ellen harcol.  Idén a 
feljutás az elsődleges célunk, amihez a keretben adot-
tak a jó játékosok, a pompás körülmények, nincs két-
ségem, hogy sikerülni fog, ezért is írtam alá a hosszú 
távú szerződést. 

- Mire alapozod az optimizmusod?
- Egyre jobban összekovácsolódik a csapat. A keret 
egy része az élvonalból érkezett, akiknek meg kellett 
szokni ezt a közeget. Az NB II.-ben egészen más stí-
lusban játszanak a csapatok, több a test a test elleni 
párharc, a tömeg közepére előre ívelt labda, és mások 
a körülmények is. Ezen kívül a DVTK ellen minden 

védekezni. Még a bajnokság felénél sem járunk, bízom 
benne, hogy a gólok és a gólpasszok száma is szépen nö-
vekszik az idő múlásával, majd meglátjuk, mit mutat a 
statisztika a 38. fordulót követően. 

- A bajnokság első szakaszában jellemzően inkább 
a társakat hoztad kihagyhatatlan helyzetbe, mos-
tanra viszont megérkeztek a gólok is. 
- Nálam mind a kettő fontos. Szeretem kiszolgálni a 
társakat, de jó érzés, ha néha én is olyan labdát kapok, 
amit csak a hálóba kell passzolni. Összességében mégis 
a csapat az elsődleges, nem véletlen, hogy az eredmény-
jelzőn mindig az a szám a legnagyobb, amelyik a csa-
pat góljait mutatja. Hogy ki lövi, ki adta a gólpasszt, azt 
majd a lefújás után az öltözőben megbeszéljük, a lényeg, 
hogy nyerjünk.

- Több fejesgólt szereztél, méghozzá nem úgy, hogy 
bepattant a homlokodról a labda, hanem cen-

tereket megszégyenítő fejelő mozdulattal. 
Talán sokan nem is tudták, hogy ilyen jól 

fejelsz.
- Én sem tudtam (nevet - a szerk.). A viccet 

félretéve az NB I.-ben is sok gólt fejeltem 
már. Ha oda kerülök a kapu elé, akkor 
minden erőmmel a gólszerzésre kon-
centrálok, a magas labdát pedig fejjel a 

legkönnyebb a hálóba juttatni. Azt azért tovább-
ra se várja tőlem senki, hogy a térdmagasság-

ban érkező labdát is fejelni fogom, ha lehet, 
akkor inkább a lábam használom.

- Benczés Miklós sportigazgató a szer-
ződéshosszabbításkor a csapat egyik 
kulcsjátékosának nevezett. Igaza 
van?
- Tisztában vagyok a csapatban betöl-
tött szerepemmel, azt is tudom, hogy 
mit várnak tőlem a csapattársak és 

a szurkolók. Az igazán nehéz hely-
zetben -, mint például legutóbb, 
amikor a Szentlőrinc kiegyenlített 
ellenünk - kell meghúzni a várat-
lant, és adni egy olyan lökést, ami 
átlendíti a csapatot a holtponton. 
Az én feladatom, hogy minden 

mérkőzésen megerősítsem azt a 
hitet, hogy bízhatnak bennem. 
Szerencsére megvannak eh-
hez a társak is a csapatban. 

interjú interjúmolnár gábor

Molnár
Gábor
szerződést
hosszabbított

molnár gábor

molnár gábor a múlt héten meghosszabbította jövő nyáron lejáró szerződését.
ebből az alkalomból beszélgettünk vele.
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      DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
      3534 Miskolc, Andrássy u. 94.

Bejelentkezés:  +36 46 410 010
www.dvtkmedical.hu

@dvtkmedical

Dr. Magyar Mátyás PhDDr. Magyar Mátyás PhD
ortopéd-traumatológus szakorvos

várja Önöket rendelésein a 
DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia 

magánorvosi központban:
MINDEN KEDDEN 9:00 - 13:00MINDEN KEDDEN 9:00 - 13:00

interjú molnár gábor

- Tippelhetünk, kire gondolsz? Horváth Zoltán, 
Könyves Norbert, vagy újabban Kocsis Dominik, 
aki nagyon udvarias srácként már a következő 
meccsen visszaadta a gólpasszt.
- Nem szeretnék mindenkit felsorolni, különben 
sem csak támadókból áll a csapat, nekünk is köny-
nyebb a dolgunk, ha szilárdan áll a lábán a védelem. 

A felsoroltak közül mindenkinek más az erénye, 
Zoli kiválóan érkezik a kapu elé, míg Norbi nagyon 
jól indul be, sok gólpasszt adtam már neki. Doma is 
ügyes és gyors játékos, ám fiatal kora miatt neki el-
sősorban fejben még sokat kell fejlődnie. Próbálok 
neki segíteni, mondani, mit hogyan csináljon.

- Reggelente rendszeresen látni a városban ku-
tyasétáltatás közben. 
- Nina egy éves csau-csau, napi kétszeri nagy sétát 
igényel, de ha tehetem, napközben még kétszer le-
viszem mozogni. Emiatt reggel korán kell kelni, az 
edzésre már úgy érkezem, hogy a lábamban van 
néhány kilométer, miután egy órát sétáltunk a Nép-
kertben. És este sem lehetek olyan fáradt, hogy még 
egy hasonló kört ne menjünk. De muszáj, igényli, 
ráadásul makacs, mint a gazdája.

- Akkor igaz, hogy egymáshoz hasonul a kutya és 
gazdája?
- Vele sem egyszerű, az biztos. Egy éve él velünk, 
hordtuk kutyaiskolába, mégis azt csinál, amit gon-

dol, ha olyan kedve van, akkor hiába hívjuk, nem 
jön oda. Egyre jobban értem, milyen nehéz dolga 
lehetett velem a korábbi edzőimnek.

- A 23 éves Molnár Gábor sokban különbözött a 
mostanitól?
- Persze, tapasztaltabb lettem. Korábban sokszor 

azt csináltam a pályán, amit úgy gondoltam, hogy 
eredményre viszi a csapat játékát, és nem feltétlenül 
hallgattam az edzői utasításokra. Az élet több esetben 
engem igazolt, ezért idővel az edzők egyre nagyobb 
szabadságot adtak, engedték, hogy kibontakozzak, 
ami jó volt nekem, az edzőnek és az egész csapatnak. 

- És a mostani DVTK-ban?
- Védekezésben taktikailag sokkal fegyelmezettebb 
lettem, támadásban viszont most is a szabadság híve 
vagyok, mindenkinek az a legjobb, ha az erényeimet 
tudom hasznosítani. Ehhez persze kellenek a társak is, 
akik szükség esetén biztosítanak mögöttem.

- Kutyasétáltatás közben sportos, és a szerződés 
aláírásakor (lásd a címlapon) sportosan elegáns 
ruhát viseltél. Közös bennük a fekete szín.
- Szeretem a fekete színt. Nem az öltözködés körül 
forog az életem, de nyilván van egy alap, ami alá nem 
megyek. Úgy öltözök, ahogy éppen kedvem van, szá-
momra az a legfontosabb, hogy jól érezzem magam 
a ruhában.  
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interjúdr. magyar mátyás

- És a meccsszerelés?
- Egyáltalán nem vagyok babonás, de megvan az 
az alsónadrág, amit szeretek. Az alámez pedig a 
mez színének megfelelő, adja magát. Nem ezen 
múlik, hogy milyen teljesítményt nyújtok a pá-
lyán.

- Hosszú távú szerződést kötöttél, így adja ma-
gát a kérdés: mik a hosszú távú terveid?
- Mondanom sem kell, hogy szeretnék minél to-
vább focizni, és ha úgy hozza a sors, hogy végig 
itthon, akkor boldog leszek. Nagyon jó lenne egy-
szer odaérni a tabella elejére és valamilyen érmet 
nyerni Diósgyőrben, nem lenne semmi a város-
nak és a szurkolótábornak. És ha érem, miért ne 
lehetne arany? De ez valóban a jövő, az álom, a 
vágy, nekünk most teljes erővel a feljutásra kell 
koncentrálni, amihez mindenekelőtt le kell győz-
ni a Budaörs csapatát. 

- Megütötte a fülem, hogy az „itthon” szót hasz-
náltad Diósgyőrre, pedig edelényi vagy.
- Valóban, majd Kazincbarcikán nőttem fel, de 
ott is mindenki arról álmodott, hogy a DVTK-
ban mutatkozzon be az élvonalban. Miskolcinak 
tartom magam, már mezőkövesdi focistaként is 
itt éltem, ez a város az otthonom. Az új szerző-
dés lehetőséget teremt arra, hogy hosszú távban 
gondolkodjunk a barátnőmmel. Miskolcon sze-
retnénk lakást vásárolni és családot alapítani, ez 
is összefügg a DVTK-s terveimmel.

- Ahogy mondtad, ma a Budaörs az ellenfél. 
Mit vársz a mérkőzéstől?
- Nem akarom túlbonyolítani a választ: hazai 
pályán játszunk, és a DVTK Stadionban a saját 
közönségünk előtt nekünk minden meccset meg 
kell nyerni. Kora délután Vasas - Haladás mér-
kőzést rendeznek, így ha legyőzzük a Budaörsöt, 
akkor a másik találkozón bármilyen eredmény 
születik, előre lépünk az egyik feljutást érő helyre 
(mire az olvasó kezébe kerül ez a beszélgetés, már 
azt is tudja, hogy mit játszott egymás ellen a két 
vetélytárs, az első vagy a második helyért játszik 
ma a DVTK - a szerk.). De nem szabad itt megáll-
ni, mert hosszú a bajnokság, a mai meccsen kívül 
még négy meccs vár ránk idén. Jó lenne mindet 
megnyerni, és nyugodtan pihenni néhány hetet 
decemberben! Tavasszal pedig jöhet a hosszú 
hajrá a feljutásért.

interjú molnár gábor

- Molnár Gábor a DVTK egyik nagy érté-
ke, és Kondás Elemér csapatának ve-
zéregyénisége, aki egyetlen mozdulattal 
képes mérkőzést eldönteni. Ezért nem 
is tárgyaltunk a játékjogának értékesíté-
séről nyáron, pedig akadt érdeklődő bő-
ven - nyilatkozta benczés miklós, a DVTK 
sportigazgatója. - Ugyan csak jövő nyáron 
járt volna le a szerződése, de nem csak 
a jelen, hanem a jövő csapatát is építjük, 
amelyik a feljutást követően az élvonalban 
is megállja a helyét. A DVTK és Gabi céljai 
megegyeznek, így hosszú távú szerződést 
írtunk alá.
Szeretném, ha évek múlva úgy emlékez-
ne vissza erre az évre, hogy nem csak a 
DVTK meghatározó játékosává vált, hanem 
innen indult el a további fejlődése. Meg-
győződésem, hogy Gabit korábban a sok 
klubváltás hátráltatta a karrierje kitelje-
sedésben, ezért a hosszú távú szerződés 
adta stabilitás a pályán is éreztetni fogja 
hatását, és kiegyensúlyozottabbá válik a 
teljesítménye. További komoly potenciált 
látok benne, kívánom neki, hogy idővel 
meghívót kapjon válogatottba, mert az 
nem csak számára jelentene hatalmas 
örömöt, hanem követendő példaként tud-
nánk minden akadémistánk elé állítani: 
nem számít honnan jössz, tehetséggel és 
sok munkával megvalósíthatod álmaidat.

Kötött sapkák - 2990  Ft
Kötött sál - 2990 Ft

Selyem sál - 2990 Ft
Autós sál - 1990  Ft

Bögre - 2400 Ft
Szalagos kulcstartó - 700 Ft

KERESD A DVTK ÚJ TERMÉKEIT A SHOPBAN,
vagy rendeld meg online!

DVTK Shop | Minden, ami DVTK.
www.shop.dvtk.eu
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program

14. forduló
Diósgyőri VtK - Sz. Haladás 2-0 (1-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1294 néző.
Játékvezető: Pillók Ádám (Sinkovicz Dániel, Rózsa Dávid).

DVTK: Póser - Szeles, Szatmári, Hegedűs J. - Eperjesi, 
Oláh B., Zsemlye, Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Haladás: Rózsa - Mocsi, Guzmics, Németh Mi., Bosnjak - 
Doktorics, Szekér, Kiss B., Csilus - Horváth R., Tóth-Gábor. 
Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Csere: Tóth-Gábor helyett Kállai Z. és Horváth R. helyett 
Monori a 46., Szeles helyett Bertus az 58., Kiss B. helyett 
Tóth Má. a 68., Zsemlye helyett Kocsis D. a 76., Doktorics 
helyett Debreceni Z. a 76., Könyves helyett Németh Má.
a 84. percben.
Sárga lap: Könyves a 17., Kiss B. a 33., Eperjesi a 64., 
Guzmics a 65., Kállai Z. a 77. percben.
Piros lap: Szekér (második sárga lap után) az 51. percben.
gólszerző: Szatmári (1-0) a 22., Kocsis D. (2-0) a 82. 
percben.

16. forduló
2021. november 21., vasárnap
12:30 Vasas FC - Szombathelyi Haladás (tv: M4 Sport+)
13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Budafoki MTE
13:00 WKW ETO FC Győr - Békéscsaba 1912 Előre
13:00 Szolnoki MÁV FC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
13:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Dorogi FC
13:00 BFC Siófok - Tiszakécskei LC
17:00 Diósgyőri VTK – Budaörs
17:00 Pécsi MFC - III. Kerületi TVE
17:00 Aqvital FC Csákvár - Szentlőrinc SE
17:00 FC Ajka - Soroksár SC

17. forduló
2021. november 24., szerda
13:00 Soroksár SC - Diósgyőri VTK
13:00 III. Kerületi TVE - WKW ETO FC Győr
13:00 Budaörs - Aqvital FC Csákvár
13:00 Szentlőrinc SE - Vasas FC
13:00 Dorogi FC - Szolnoki MÁV FC
18:00 Békéscsaba 1912 Előre - Nyíregyháza Spartacus FC
18:00 Szombathelyi Haladás - BFC Siófok
18:00 Tiszakécskei LC - Kecskeméti TE HUFBAU
18:00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Pécsi MFC
18:00 Budafoki MTE - FC Ajka

ez történt

15. forduló
Szentlőrinc SE - Diósgyőri VtK 1-2 (0-1)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 150 néző.
Játékvezető: Derdák Marcell (Király Zsolt, Kiss Balázs).

Szentlőrinc: Prokop - Erdélyi, Hesz, Tamás L., Németh 
Márk - Harsányi, Havas, Újvárosi, Jancsó, Biben - Bányai. 
Vezetőedző: Marián Sľúka.
DVTK: Póser - Szeles, Hegedűs J., Szatmári - Eperjesi, 
Bertus, Zsemlye, Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Harsányi helyett Sinanovic a 25., Bányai helyett 
Grumić és Erdélyi helyett Keresztes a 70., Horváth Z. helyett 
Kocsis D. és Bertus helyett Németh Márió a 72., Zsemlye 
helyett Bárdos a 83., Kovács M. helyett Jancsó a 85., 
Molnár G. helyett Oláh B. a 86. percben.
Sárga lap: Németh Márk a 32., Horváth Z. a 42., Eperjesi
az 55., Könyves az 56., Újvárosi a 88., Marián Sľúka a 
90+3., Hesz O. a 90+6.percben.
gólszerző: Horváth Z. (0-1) a 39., Jancsó (1-1) a 61., 
Molnár G. (1-2) a 76. percben.

interjúdr. magyar mátyás
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név

mai ellenfelünk

bánhegyi Bogdán* borsos Vilmos Branislav danilović póser Dániel

22 89 44 1

(HUn) 
2004.02.20.

(HUn) 
2000.09.21.

(sRB, HUn) 
1988.06.24.

(HUn) 
1990.01.12.

Kocsis dominik

11

(HUn) 
2002.08.01.

bárdos Bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26.

bokros szilárd eperjesi Gábor* hegedűs János

17 4 68

(HUn) 
2000.03.28.

(HUn) 
1994.01.12.

(HUn) 
1996.10.04.

hornyák	Marcell*

28

(HUn) 
1993.12.07.

horváth	Zoltán jurek Gábor* Dejan Karan Kispál Tamás*

20 39 48 24

(HUn) 
1989.07.30.

(HUn) 
2004.06.04.

(srb, HUn) 
1988.08.13.

(HUn) 
2003.08.23.

Könyves norbert

42

(HUn, sRB) 
1989.06.10.

makrai Gábor molnár Gábor németh Márió

7 16 23

(HUn) 
1996.06.26.

(HUn) 
1994.05.16.

(HUn) 
1995.05.01.

oláh Bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

orosz Donát*

92

(HUn) 
2002.07.28.

polgár Kristóf asmir suljić szatmári csaba

33 10 3

(HUn) 
1996.11.28.

(BiH, HUn) 
1991.09.11.

(HUn) 
1994.06.14.

szeles Tamás

88

(HUn) 
1993.12.07.

zsemlye Balázs* zsolnai Richárd

21 9

(HUn) 
2002.05.04

(HUn) 
1995.03.28.

szűcs	Kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

főszereplők

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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KAPUSOK

24 Dala Martin 2004.04.26.

25 Slakta Balázs 1994.12.01.

25 Szabó Balázs 1992.01.01.

1 tóth gábor 2002.11.14.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

10 Balázs Zsolt 1988.08.11.

17 Batizi-Pócsi Balázs 1992.04.20.

23 Bognár Dávid 1997.08.16.

16 Fényes Szabolcs 1955.04.30.

19 gula Boldizsár 2002.10.10.

5 gyurácz András 1995.02.23.

22 Halácsi Fülöp 2002.06.15.

7 Halmai Ádám 2001.07.17.

9 Horváth roland 1994.02.28.

19 Jász gergő 2004.10.30.

3 Kapronczai gergely 2001.03.04.

4 Kékesi Alexander 1994.04.06.

21 Lengyel Béla 1990.10.29.

2 Menyhárt Attila 1984.11.26.

8 Molnár Csaba 1991.01.20.

15 Petneházi Márk 1988.10.04.

12 Pintér Dominik 1994.06.12.

18 Sajbán Miklós 1994.02.12.

20 tóth Keve 1998.08.31.

18 Vankó imre 1994.04.17.

14 Váradi Alexander 2000.08.07.

11 Winkler András 2000.11.09.

6 Zsidai László 1986.07.16.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1924 
klubszín: zöld-fehér
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény:
NB II. 4. helyezett (2017/2018)
először az országos másodosztályban: 
2006/2007
másodosztályú idények: 13
folyamatosan az nb ii.-ben: 2015 óta

A Budaörsi SC-t 1924-ben alapították, és alacso-
nyabb osztályokban szerepelt. Az 1997/1998-as 
idényben a hatodik vonalból indult meg felfelé, és 
nyolc év alatt négy feljutást ünnepelve 2006-ban 
mutatkoztak be az NB II.-ben. Azóta mindössze egy-
szer búcsúztak, igaz 2012 után három idény kellett 
a visszakapaszkodásra. 

Bajnoki mérkőzésen először találkozik a DVTK és 
a Budaörs. A 2010-es évek közepén kétszer is fel-
készülési mérkőzést játszott a két csapat, és 2016 
januárjában idegenben, valamint 2017 januárjában 
hazai pályán is egyaránt 2-0-ra győzött a DVTK.  
A Magyar Kupában is csak egy találkozó jelenti a 
közös múltat, 2018-ban a zöld-fehérek jutottak to-
vább.

A Budaörsi SC az előző bajnokságban 59 ponttal a 
6. helyen végzett (18 győzelem, 5 döntetlen, 15 vere-
ség). Legeredményesebb gólszerzőjük Pethő Bence 
volt 15 találattal.

A Merkantil Bank Liga idei kiírásában jelenleg a 16. 
helyen állnak 15 ponttal (3 győzelem, 6-6 döntetlen 
és vereség), ebből idegenben 10-et gyűjtöttek (2 
győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség). A házi góllövőlista 
élén az egyaránt 4-4 gólos Vankó Imre és Petneházi 
Márk áll. 

A legutóbbi fordulóban a Tóth G. - Tóth K., Kékesi, Fé-
nyes, Pintér D. - Molnár Cs., Sajbán Mi. (Batizi-Pócsi, 
89.), Petneházi, Kapronczai (Lengyel B., 46.), Horváth 
R. (Balázs Zs., 46.), Vankó (Halácsi, 46.) összeállítás-
ban játszottak.

mai ellenfelünk
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- Mintegy három éve indítottuk útjára a miskolci gimnázi-
umokkal közösen ösztöndíj programunkat - kezdte Sántha 
Gergely, a DVTK elnöke. - A program célja, hogy minden 
évben 60 Miskolcon tanuló tehetséges fiatal felkészülését 
és fejlődését segítsük közösen Miskolc legkiválóbb tanárai-
val. Akkor a gimnáziumok igazgatói, a klub tulajdonosai és 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő segítségével indult 
útjára a program, amely idén a DVTK felkérésére Miskolc 
sikeres vállalkozásai és Miskolc városának támogatásával 
kiegészülve folytatódik. Rendkívül fontosnak tartom, és 
büszke vagyok arra, hogy a DVTK a sporton kívül egyéb te-
rületen is tudja támogatni a régió fiataljait. Rendkívül eltö-
kéltek vagyunk abban, ne álljunk meg itt, hanem a program 

töltöttem - tette hozzá dr. Varga Judit, igazságügyi minisz-
ter - A ’90-es évek végén rengeteget futottam a régi stadion 
rekortánján, és tudtam, hogy jó helyére születtem, mert 
Miskolc egy sportszerető város. Minden egyes befektetett 
forint, amit az oktatásba fektetünk, az a jövőt építi, a fia-
taljainkat erősíti. Ezért nagy öröm számomra, hogy ezt a 
közhelyszerű mondást a mindennapok valóságára fordítja 
le az oktatásért, a sport fejlesztéséért és nem csak a város, 
hanem az egész régió fejlődéséért felelősséget érző sportve-
zetés, a városvezetés és a helyi vállalkozók, akik már három 
éve egy sikeres ösztöndíjprogramot működtetnek. A DVTK 
nagyköveti posztja számomra nem csak a sportolás nép-
szerűsítését, hanem a sportnak az életben betöltött szere-
pét is jelenti. A modellváltó Miskolci Egyetem kuratóriumi 
elnökeként is mondom, hogy a választott tantárgyak a jövő 
tantárgyai. Eltökélt célunk, hogy egy olyan karrierlehetősé-
get nyújtsunk, ami az óvodától, az általános és a középisko-
lán át egészen az egyetemig, vagy az egyetemen megszer-
zett kiváló tudás birtokában a szakmai berkekig kell, hogy 
vezessen, és mindezt regionális helyszíneken. Ez a Miskolci 
Egyetem missziós vállalása. Ez az ösztöndíj program is 
hozzásegít minket ahhoz, hogy nagyon sok okos és agilis 
jelentkezőnk legyen. Várjuk a diákokat szeretettel, hiszen a 
mi jövőnk kulcsa is az ő kezükben van.

- Nagy örömmel állok itt, hiszen három évvel ez előtt egy 
olyan kezdeményezés indult el a DVTK jóvoltából és a mi 
közreműködésünkkel, ami párját ritkítja Magyaroroszágon 
- folytatta Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere. - Bárhol 
járok, azt mondják, hogy ennek a kezdeményezésnek több 
nyilvánosságot kell kapnia, hátha kedvet kapnak más vá-
rosok is. Matematika tanárként és volt igazgatóként az volt 
számomra a legfontosabb, hogy egy ilyen kezdeményezés 
egyáltalán létrejöhetett. Itt 60 diák kap egyrészt pénzt, de 
leginkább lehetőséget, képzést kaphat a kiváló kollégáktól. 
Ezáltal a kollégák munkáját is el tudjuk ismerni. A DVTK 
egy olyan közzösségformáló egyesület, ami messze túl-
mutat a sporton. Városvezetőként fő célnak azt tűztem ki, 

sikerességére való tekintettel hozzuk ki az előttünk álló le-
hetőségből a maximumot. Ennek érdekében a programban 
jelenlegi partnereinkkel, valamint a Miskolci Egyetemmel 
és Miskolc városával karöltve elkezdünk kidolgozni egy 
életpálya modellt, amely a programban részt vevő gim-
nazisták életútját követi tovább, és biztosít nekik további 
támogatást és fejlődési lehetőséget a Miskolci Egyetem ke-
retein belül, majd a diploma megszerzését követően segíti 
a már végzett diplomás szakemberek elhelyezkedését és 
pályakezdését Miskolcon.

- Az imént megnéztünk egy videót, ami a gyermekkoro-
mat juttatta eszembe, amelynek nagy részét itt, a pályán 

hogy erősítsük meg a város közösségeit, az összefogást a 
városért, a város érdekében. Nagyon köszönöm a vállalko-
zóknak, hogy összefognak egy ilyen nemes céléért!
- Sántha Gergely elnök úrral megállapodtunk, hogy a Mis-
kolci Egyetem az intézményben felhalmozódott tudástőké-
vel és anyagi értelemben is csatlakozik a tehetséggondozó 
programhoz - mondta prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem Rektora. - Ha a diákok sikeres érettségi tesznek, 
akkor a Miskolci Egyetemen tudják folytatni a tanulmá-
nyaikat, és további ösztöndíjakkal tudjuk támogatni a hall-
gatókat. Amikor eljutnak idáig, addigra egy gyönyörűen 
megújult egyetemváros fogadja majd őket. Az egyetemnek 
és a felsőoktatásnak az új finanszírozásában külön címkét 
kapott - kifejezettem miniszterelnök úr kérésére - a sport, 
annak érdekében, hogy támogassa ne csak a verseny-, ha-
nem a tömegsportot is, ami az egészségmegőrzést és a pre-
venciót szolgálja.

w

- Nem csak, mint országgyűlési képviselő, hanem mint az 
ösztöndíjprogram egyik ötletgazdája állok most itt - zárta 
Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő. - Három évvel ez 
előtt is azt mondtuk, hogy a tudás egy olyan érték, ami az 
egyént és a közjót is szolgálja. Komoly tudással és szakkép-
zettséggel könnyebben boldogulunk az életben. Főleg eb-
ben a mai világban, amikor az informatika és a technika 
elképzelhetetlen módon fejlődik. Köszönöm a DVTK veze-
tőinek, hogy a helyszínt is biztosítják a szakkörök helyszí-
nének, a támogatóknak pedig köszönjük, hogy az ügy mellé 
álltak és tovább folytatódik a program.

Folytatódik
a DVTK Ösztöndíj program

A DVTK a sport mellett fontosnak tartja az élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását is,
ezért a 2021/2022-es tanévben ismételten pályázatot hirdetett a matematika és a fizika tantárgyak 

területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló 
középiskolások számára.

A DVTK Ösztöndíj program ünnepélyes tanévnyitóján a diákok mellett részt vett
dr. Varga judit igazságügyi miniszer, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,

prof. dr. Horváth zita, a Miskolci Egyetem Rektora, Veres pál, Miskolc MJV polgármestere
 dr. lászló istván a Miskolci Tankerületi Központ Igazgatója, dr. kiss jános miniszterelnöki biztos,

sántha gergely, a DVTK elnöke, és az ösztöndíj támogatói, sándor attila, a Miskolc Autó tulajdonosa,
szabó gábor, a Jánosik Kft. marketing igazgatója, és pető györgy, a Peka Bau 2000 Kft. ügyvezetője.
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      DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
      3534 Miskolc, Andrássy u. 94.

 
a DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia 

magánorvosi központban!

Bejelentkezés:  +36 46 410 010
www.dvtkmedical.hu

@dvtkmedical

minden hétköznap 8:00-20:00 között,
időpont akár aznapra,
leletezés rövid határidővel,
az 1-es villamos vonalán,
a DVTK Stadionnal szemben.

a dVtk történetéből

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a DVTK 
történetéből című múltidéző sorozatunk mai részében 
egy kissé elfeledett játékost és edzőt, az első diósgyőri le-
gendát, Csapkay Károlyt mutatjuk be az olvasóknak.

Egy kivételes tehetségű játékos került Diósgyőrbe 1912 
szeptemberében: a 18 éves Csapkay Károly. Csapkay 1894-
ben született Kőbányán, ahol a családja generációk óta élt. 
A MÁV Gépgyár csapatában, majd a Törekvésben játszott, 
onnan került a DVTK-hoz. Hogy miért igazolt a fiatal, nagy 
jövő előtt álló labdarúgó a fővárosból vidékre, azt máig 
homály fedi, talán köze lehetett a vas- és fémesztergályos 
végzettségéhez, ám ez merő tippelgetés. Mindenesetre be-
mutatkozásakor, pár nappal később már két gólt szerzett a 
Losonczi AC ellen az első bajnoki mérkőzésén.

Játékos pályafutása során két alosztályi és három kerületi 
címet nyert a piros-fehérekkel Csapkay, aki a „nagy háború” 
előtt visszatért a fővárosba, hogy aztán a húszas évek elején 
ismét Diósgyőrbe igazoljon. A kiváló csatár minden idők 
legeredményesebb diósgyőri játékosa, hiszen a Nemzeti 
Bajnokságok előtti korszakban 132 gólt lőtt piros-fehérben. 
Ennyit soha senki nem szerzett a vasgyáriak színeit képvi-
selve, pedig rengeteg nagyszerű játékos szerepelt a klubban 
az elmúlt 111 év során. 

A kiváló játékos a korszak legjobb támadójaként emlegetik 
azok között, akik soha nem mutatkozhattak be a magyar 
A-válogatottban. Kétszeres Budapest-válogatott, egyszer pe-
dig a vidék legjobbjai között is szerepelt. A nemzeti csapat-
ban, a legjobbak között azonban nem jutott szóhoz.
1924-ben Csapkay Károly felhagyott az aktív játékkal a 
DVTK-nál, és a Miskolci MKASE és a Diósgyőri Athlétikai 
Club fiataljait edzette. A vasgyáriakat annyira érzékenyen 
érintette távozása, hogy fenyegető levelet kapott a szur-
kolóktól, amiért elfogadta az miskolciak edzői posztját. 
A levelet így írták alá: „Több DVTK rajongó”. Egy év után 
Csapkay elővette a vándorbotját, és Olaszország felé vette 
az irányt, ahol reaktiválta magát labdarúgóként, miközben 
egyre hangsúlyosabbá vált edzői munkássága. A Fiorentinát 
még játékos-edzőként vezette, majd 1939-ig sorra követke-
zett a Triestina, Palermo, Napoli a Venezia és a Pisa kispadja. 

(A magyar edzők elismertségét jól mutatja, hogy az 
1933/1934-es idényben a Serie A 12 csapatát vezette magyar 
edző, a Triestina élén például Csapkay Károlyt Tóth Potya 
István váltotta.)

Tizenhárom Olaszországban töltött év után tért vissza Diós-
győrbe, ahol a DVTK és a DAC fúzióját követően DiMÁVAG 
néven szereplő csapat a legmagasabb osztályban való sze-
replésre vágyott. Az NB B Felvidéki csoportban az SBTC 
mögött mindössze egyetlen ponttal lemaradva a második 
helyen végzett a csapat, de az MTK feloszlatását követően 
az MLSZ a DiMÁVAG-ot kérte fel az élvonalbeli szereplésre.
 
Az alábbi interjú 1941 nyarán készült Csapkay Károllyal, az 
első NB I.-es szezon után, ebből idézünk:

„- 1939 februárjában jöttem haza Olaszországból - meséli 
Csapkay. 
- Jó csapatot kaptam kézbe, hiszen az akkori csapat is alig-alig 
különbözik a mostanitól. Nem volt azonban szerencsénk és a 
fiúk idegekkel nem bírták a hajrát. 
Az NB II-ben éppen akkor mondott csődöt a csapat az ideges-
ség miatt, amikor a cél előtt álltunk. 
Diósgyőrött az NB II-rangadón 4:0-ra kaptunk ki a SalgBTC-
től, holott a szögletarány 17:2 volt a javunkra. Bán ezen a 
meccsen mellé rúgott egy 11-est. Amikor tavaly sem tudtuk 
kiverekedni az NB I-be jutást, bizony rosszul festett a helyzet, 
mert sokan kedvüket vesztették (...)
Csak két játékosra volt szükségünk: egy középfedezetre és 
egy jobbösszekötőre. Csonka, a régi középfedezetünk kivált a 
csapatból, de meg ő nem is tudta ellátni megfelelően a közép-
hátvéd szerepét. Turán azonban tökéletes megoldást jelentett, 
amikor hozzánk került. Berecz is komoly nyeresége volt a 
csatársorunknak. Végeredményben azonban Turántól és Be-
recztől eltekintve a régi gárda bizonyította be - az NB I-ben -, 
hogy sokkal több érték volt régebben is a DiMÁVAG-ban, mint 
amennyit mutatni sikerült. 
Az NB I-ben már nem idegeskedtek a fiúk, nyugodtan játszot-
tak és meg is lett az eredmény. A 6. hely a legvérmesebb szurko-
lót is büszkeséggel töltheti el. A csapat játékát talán legjobban 
a budapesti közönség szemüvegén keresztül lehet értékelni. A 
budapesti közönség minden pesti meccsükön tapsolt nekünk és 

Az első
diósgyőri
legenda:
Csapkay károly

szemelVények
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interjú komlósi bence
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a dVtk történetéből

pártolt bennünket, mint hajdanában a Bocskait. Ez annak az 
eredménye is, hogy csapatunk nem csak szépen játszott, hanem 
mindenkor sportszerűen is viselkedett. Nem mondom, végez-
hettünk volna előkelőbb helyen is.”

A következő szezonban (1941/1942) a 8. helyen végzett a 
DiMÁVAG, és mindemellett bejutott a Magyar Kupa döntő-
jébe is. A profi Ferencváros 6-2 arányban jobbnak bizonyult 
a fináléban, de a legjobb amatőr csapatnak járó Corinthian 
Kupát elnyerték.

Az 1942/1943-as bajnokságban a jó rajt ellenére nem sze-
repelt jól a csapat. Zádor Tibor így ír erről a DVTK 50. 
születésnapjára megjelent könyvében (Az 50 éves DVTK. 
Diósgyőrvasgyár sportéletének története).

„A csapatnál már régebb idő óta bajok voltak. A fegyelem nem 
volt példás, a csapat ingadozó formát mutatott, a jó erőkkel 
rendelkező csapatban primadonna magatartás mutatkozott, 
féltékenykedés gyengítette a csapat játékerejét éppen azokon a 
mérkőzéseken, amelyeken a legnagyobb erőkifejtésre lett volna 
szükség.
A vezetőség azzal akart rendet teremteni, hogy Csapkay Károly 
edzőt, a vasgyáriak kedvencét leváltotta. Csapkaynak a csapat 
szervezése, kiképzése és edzése terén páratlan érdemei voltak, 
ezért leváltása a küzdelmek csúcspontján nem volt a legszeren-
csésebb megoldás.”

A DiMÁVAG-tól való búcsúja után Csapkay Károly a MÁ-
VAG edzője lett, majd az újjáalakult MTK kispadjára ülhe-
tett le. Később, sorrendben a Kőbányai Barátság, az Újpesti 
MTE, a Nagykanizsai Olajbányász, a Pécsi Lokomotív, a 
Zalaegerszegi Vörös Meteor, a Jászberényi Vasas, végül az 
Oroszlányi Bányász edzője volt. 1961-ben lett mesteredző. 
Pályafutása során 187 NB I.-es mérkőzésen ült a kispadon. 
Csapkay Károly kalandos élete 1969-ben ért véget, a rákos-
palotai temetőben nyugszik.

szemelVények

A DVTK 1912-ben, Csapkay Károly a középső sorban jobbról a harmadik

edzőként
1957/1958 oroszlányi bányász
1954 Jászberényi vasas
1953 Zalaegerszegi vörös meteor
1952 Pécsi Lokomotív
1951 Pécsi Lokomotív
1950 Pécsi Lokomotív
1949/1950 nagykanizsa
1948/1949 nagykanizsa
1947/1948 nagykanizsa
1946/1947 Újpesti mTe
1945/1946 Kőbányai barátság
1945/1946 mTK
1944/1945 Kőbányai barátság
1944/1945 mÁvaG sK
1943/1944 mÁvaG sK
1943 bsZKrT (szaktanácsadó)
1942/1943 DimÁvaG (nb I.)

1941/1942 DimÁvaG (nb I.)
1940/1941 DimÁvaG (nb I.)
1939/1940 DimÁvaG (nb b)
1938/1939 Pisa (ITa)
1937/1938 venezia (ITa)
1936/1937 Palermo (ITa)
1935/1936 napoli (ITa)
1934/1935 Palermo (ITa)
1933/1934 Triestina (ITa)
1932/1933 Triestina (ITa)
1931/1932 monfalconese (ITa)
1930/1931 montevarchi (ITa)
1929/1930 Fiorentina (ITa)
1928/1929 Fiorentina (ITa)
1927/1928 Fiorentina (ITa)
1926/1927 Fiorentina (ITa)
1924/1925 Diósgyőri aC
1924/1925 miskolci Kase

labdarúgóként
1929/1930 Fiorentina
1928/1929 Fiorentina 
1927/1928 Fiorentina
1926/1927 Fiorentina 
1925/1926 Libertas Firenze
1924/1925 Diósgyőri aC
1923/1924 Diósgyőri vTK
1922/1923 Diósgyőri vTK
1921/1922 Diósgyőri vTK

1919/1920 Törekvés
1918/1919 Törekvés
1917/1918 Törekvés
1915/1916 Törekvés
1914/1915 mÁv Gépgyár
1913/1914 mÁv Gépgyár
1912/1913 Diósgyőri vTK
?-1912 Törekvés
? mÁv Gépgyár

név: csapkay károly
születési idő: 1894. május 29.
születési hely: budapest
Halálozási idő: 1969. július 27.
Halálozási hely: budapest
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Korhű Vredestein abroncsokkal szerelték fel a 
Forma-1 legenda Jochen Mass autóját a világhírű 

Mille Miglia veterán rally versenyen
A tavaly aláírt megállapodás értel-
mében ismét a Vredestein a világhírű 
Mille Miglia rally verseny hivatalos gu-
miabroncspartnere és fő támogatója. 
Ennek fényében pedig a Mille Miglia 
szervezői szolgáltatták a hátteret a 
Vredestein és az egykori Forma-1 
pilóta, Jochen Mass egy új, izgalmas 
partnerségről szóló bejelentéséhez. 

A veteránautók szerelmeseinek ezen 
összefogásából kifolyólag Jochen 
Mass képviselte a Vredesteint a Mille 
Miglia futamon, egy Mercedes 300 
SL Gullwing volánja mögül. A híres 
német pilóta emellett a Vredestein 
márkanagyköveti posztját is betölti 
a klasszikus gumiabroncsok egyedi 
piacán. 

„A Vredestein kötelességének érzi 
esélyt adni a járművezetők számára, 
hogy megtapasztalhassák a vet-
eránautók nyújtotta szabadság kül-
önleges érzését” – nyilatkozta Mass. 
„Nagy örömömre jelenthetem be 
együttműködésünk, amely remélem, 
segít kivívni a Vredestein számára 
az elismerést, amelyet az oly 
elsőrendű minőségű és kiemelkedő 
teljesítményű klasszikus és modern 
gumiabroncsok választékának kife-
jlesztésével érdemelt ki.”

A megállapodás keretén belül Mass a 

Vredestein márkanagykövetévé vá-
lik, és több eseményen is képviseli a 
vállalatot. Emellett egyéni tapaszta-
latával támogatást nyújt a Vredestein 
fejlesztőcsapatának, az 1970-es és 
1980-as évek között gyártott vet-
eránautókhoz és újabb típusokhoz 
való klasszikus gumiabroncsok 
kifejlesztése céljából.

„A Vredestein figyelemreméltó tör-
ténelmi háttérrel rendelkezik a vet-
eránautó-versenyzés terén, és szá-
mos győztes csapat és autó számára 
szolgáltatott az első helyezés eléré-
séhez szükséges minőségi gumia-
broncsokat” – folytatta Mass. „Ez 
nem volt mindig egyszerű feladat, 
és kivitelezésében kulcsszerepet 
játszottak a járművezetők visszajel-
zései és a mérnökökkel történő 
együttműködés. Mivel számos, mind 
veterán és modern versenyautó vo-
lánja mögött ültem már, így kívánc-
sian várom, hogy a fejlesztői oldalról 
is megszemlélhessem a dolgokat. 

Továbbá megtiszteltetésnek érzem, 
hogy választ adhatok a mérnököknek 
a modern versenyzés támasztotta 
fogós kérdésekre, kiváltképp a vet-
erán járművek teljesítménye terén.”
Az 1909 óta rendkívül nagy 
teljesítményű abroncsokat gyártó, 
vezető gumiabroncsgyártóként a 
Vredestein jelentős tekintélyt vívott 
ki magának a klasszikus gumia-
broncsok világában. A vállalat őszinte 
odaadással van a veteránautók iránt, 
és számos, a klasszikus külsőt az 
optimalizált teljesítménnyel ötvöző 
gumiabroncstípust gyártanak, 
beleértve a Sprint Classic, Snow 
Classic, Grip Classic és Transport 
Classic típusokat. 

A Vredestient gyártó 
Apollo Tryes 2018 
májusában lépett 

partnerségre a DVTK-val. 
A magyar első osztályú 
labdarúgó-bajnokságban 
játszó DVTK az északkelet-
magyarországi régió legna-
gyobb sportklubja, az első  
együttműködés a férfi csa-
paton kívül a női és az ifjúsági 
futballcsapatokat is érinti.

- Legutóbb kívülről könnyűnek tűnő gólt szereztél Ka-
posvárott a Szentlőrinc ellen, hiszen közelről, gyakorla-
tilag üres kapuba kellett betalálni, de a futballtörténelem 
számtalan hasonló esetet ismer, amikor kimaradtak ezek 
a ziccerek. Hogy emlékszel vissza a találatotokra?
- Mindig arra vágyom, hogy csak a gólvonalról kelljen be-
passzolni a labdát az üres kapuba, és most majdnem így 
is történt. Mégsem volt pofonegyszerű a gólszerzés, mert 
váratlanul került elém a labda. Boki beadása után Norbi 
(Bokros Szilárd és Könyves Norbert - a szerk.) megcsúsztatta, 
és egy védő testéről a kapu felé pattant a labda, én pedig 
már emeltem a kezem örömömben, mert biztos voltam 
benne, hogy becsorog a bal alsó sarokba. A hazai kapus ha-
talmas bravúrral mégis védett, ám szerencsére éppen elém 
ütötte azt, én pedig tudatosan felfelé lőttem, hiszen előttem 
feküdt a kapus.

- Milyen volt a mérkőzés?
- Egy masszív Szentlőrinccel találkoztunk, jót tett nekünk, 
hogy az első félidőben vezetést szereztünk. A szünet után 
találtak egy gólt, és az előző fordulókhoz képest nagy vál-
tozás, hogy nem kezdtünk el kapkodni, hanem ugyanúgy 
építettük a támadásokat, aminek a végén meglett az ered-
ménye.

- Két gól a kupában, egy-egy gól a két egymást követő ide-
genbeli bajnokin. Mondhatjuk, hogy most vagy a legjobb 
formában?
- Ha a statisztikát nézzük, akkor igen. Szeretném ezt a for-
mát tartani … mondjuk …. legalább … aaa ... szezon végéig 
(nevet - a szerk.).

- Akkor egyértelmű, hogy a Budaörs ellen is kezdeni 
fogsz?

- Régóta ismerem a Mestert, tudom, hogy előszeretettel 
rotálja a csapatot. Nekem az a feladatom, hogy megfeleljek 
az elvárásoknak függetlenül attól, hogy a gyepen hallga-
tom a DVTK-indulót, vagy csereként állok be. 

- A Merkantil Bank Liga harmadszor szünetelt ebben a 
szezonban a válogatott mérkőzések miatt. Az első szü-
netre a Nyíregyháza elleni győzelemmel az 5. helyről (az 
éllovastól 3 pont hátrányban), a másodikra pedig a Sze-
ged elleni vereséggel a 7. helyről (8 pont hátrányban az 
első helyezettől) vonult a DVTK, a 16. forduló előtt pedig 
a 3. helyen áll a csapat, mindössze 2 pontra az elsőtől. 
Akkor most jól jött ez a pihenő, vagy nem?
- Egy rossz sorozat után jólesik megállni egy kicsit, mert 
akkor néhány nap alatt át lehet gondolni mindent, és kita-
lálni, hogy mit kell másként, jobban csinálni. Ugyanakkor 
mindig ki lehet használni egy plusz hetet, most legalább 
utolérhették magukat azok, akik az elmúlt hetekben sérü-
léssel, betegséggel bajlódtak.
Ezúttal viszont úgy érzem, négy győztes meccsel a há-
tunk mögött nem jött jókor a szünet. Ha választani kellett 
volna a szabad hétvége, vagy egy újabb, hosszú utazással 
megspékelt bajnoki között, akkor most mindenképpen az 
utóbbira szavaztam volna. De bízom benne, töretlen len-
dülettel folytatjuk a Budaörs ellen.

- Mit vársz a mai mérkőzéstől?
- Nekünk mindegy, hogy ki az ellenfél mert minden-
ki ellen pontokat kell szerezni, különösen hazai pályán. 
A Budaörs elleni siker azért is fontos, mert akkor már 
most előre tudunk lépni a feljutó helyre. És ha utána is 
tovább tudjuk nyújtani a győzelmi sorozatot, akkor nyu-
godtabb lehet a téli szünet.

egyre jobb formába lendül a nyáron igazolt HorVátH zoltán, aki támadóként a legutóbbi 
négy tétmérkőzésen négy gólt szerzett, kiharcolt egy 11-est, és adott egy gólpasszt,
oroszlánrészt vállalva a dVtk győzelmi sorozatából.

interjú horVáth zoltán

Tovább a megkezdett úton
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teljes menetrend
ForDuló iDőponT nap KezDés Helyszín TV párosíTás ereDmény

1. 2021.08.01. vasárnap 19:00 Felcsút youtube Csákvár - DVtK 0-1 (0-1)

2. 2021.08.09. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Vasas 2-1 (1-0)

3. 2021.08.15. vasárnap 19:00 Siófok youtube Siófok - DVtK 1-1 (0-1)

4. 2021.08.18. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - KtE 1-1 (1-1) 

5. 2021.08.23. hétfő 20:00 Szolnok M4 Sport Szolnok - DVtK 2-0 (1-0)

6. 2021.08.29. vasárnap 15:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - PMFC 3-0 (2-0)

7. 2021.09.12. vasárnap 17:00 győr M4 Sport EtO - DVtK 2-2 (1-0)

18. 2021.09.15. szerda 18:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Nyíregyháza 4-2 (2-1)

MK3 2021.09.18. szombat 18:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szentlőrinc 2-1 (2-1)

9. 2021.09.26. vasárnap 17:00 Békéscsaba youtube Békéscsaba - DVtK 2-2 (1-0)

10. 2021.09.29. szerda 18:00 DVtK Stadion youtube DVtK - iii. Kerület 1-1 (1-1)

11. 2021.10.03. vasárnap 17:00 Szeged youtube Szeged - DVtK 2-1 (2-0)

12. 2021.10.17. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Dorog 2-0 (1-0)

13. 2021.10.24. vasárnap 13:00 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK 1-2 (0-1)

MK4 2021.10.28. csütörtök 19:30 Kazincbarcika M4 Sport KBSC - DVtK 3-2 (2-1)

14. 2021.11.01. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás 2-0 (1-0)

15. 2021.11.07. vasárnap 13:00 Kaposvár youtube Szentlőrinc - DVtK 1-2 (0-1)

16. 2021.11.21. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Budaörs

17. 2021.11.24. szerda 13:00 Soroksár youtube Soroksár - DVtK

18. 2021.11.28. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka

19. 2021.12.05. vasárnap 18:30 Budafok M4 Sport BMtE - DVtK

20. 2021.12.12. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Csákvár

21. 2022.01.30. vasárnap  illovszky Stadion  Vasas - DVtK

22. 2022.02.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Siófok

23. 2022.02.13. vasárnap  Kecskemét  KtE - DVtK

24. 2022.02.20. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szolnok

25. 2022.02.27. vasárnap  Pécs  PMFC - DVtK

26. 2022.03.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO

27. 2022.03.13. vasárnap  Balmazújváros  Nyíregyháza - DVtK

28. 2022.03.16. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba

29. 2022.03.20. vasárnap  óbuda  iii. Kerület - DVtK

30. 2022.04.03. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda  Dorog  Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.17. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK

34. 2022.04.24. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap  Budaörs  Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.14. vasárnap  Ajka  Ajka - DVtK

38. 2022.05.22. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - BMtE
Jelenleg csak a 14. fordulóig ismertek a tévés mérkőzések.
Az MTVA által a későbbiekben közvetítésre kijelölt találkozók kezdési időpontja változhat.



CsapaT neVe  m          Gy aD V              lG            KG GK  p 

Szombathelyi Haladás 15 9 4 2 19 8 11 31

Vasas FC 15 9 3 3 29 12 17 30

Diósgyőri VtK 15 8 5 2 26 16 10 29

Kecskeméti tE 15 8 5 2 23 13 10 29

Szeged-Csanád gA 15 7 4 4 18 10 8 25

EtO FC győr 15 6 5 4 21 17 4 23

Nyíregyháza SFC 15 6 5 4 23 22 1 23

Pécsi MFC 15 6 4 5 19 14 5 22

FC Ajka 15 6 3 6 22 20 2 21

Dorogi FC 15 6 3 6 15 21 -6 21

Szentlőrinc SE 15 4 8 3 18 16 2 20

Szolnoki MÁV 15 4 6 5 18 23 -5 18

BFC Siófok 15 3 9 3 16 17 -1 18

Budafoki MtE 15 4 4 7 19 20 -1 16

Soroksár SC 15 4 4 7 20 27 -7 16

Budaörs 15 3 6 6 17 23 -6 15

Aqvital FC Csákvár 15 3 5 7 18 23 -5 14

iii. Kerületi tVE 15 2 5 8 12 26           -14 11

Békéscsaba 1912 Előre 15 1 8 6 18 26 -8 11

tiszakécskei LC 15 2 2             11 15 32           -17 8

CsapaT neVe m Gy D V  p 

Vasas FC 8 7 1 0 22

Kecskeméti tE 9 7 1 1 22

Szombathelyi Haladás 7 6 1 0 19

Diósgyőri VtK 7 5 2 0 17

Pécsi MFC 9 5 2 2 17

Nyíregyháza SFC 8 4 3 1 15

FC Ajka 7 4 2 1 14

Szeged-Csanád gA 7 4 2 1 14

Budafoki MtE 8 3 3 2 12

EtO FC győr 8 3 3 2 12

Szolnoki MÁV 8 3 3 2 12

BFC Siófok 8 2 6 0 12

Dorogi FC 7 3 2 2 11

Szentlőrinc SE 6 1 4 1 7

iii. Kerületi tVE 8 1 4 3 7

Soroksár SC 6 2 0 4 6

Aqvital FC Csákvár 7 1 3 3 6

Budaörs 7 1 2 4 5

Békéscsaba 8 0 5 3 5

tiszakécskei LC 7 1 0 6 3

CsapaT neVe m Gy D V  p 

Szentlőrinc SE 9 3 4 2 13

Szombathelyi Haladás 8 3 3 2 12

Diósgyőri VtK 8 3 3 2 12

EtO FC győr 7 3 2 2 11

Szeged-Csanád gA 8 3 2 3 11

Dorogi FC 8 3 1 4 10

Budaörs 8 2 4 2 10

Soroksár SC 9 2 4 3 10

Vasas FC 7 2 2 3 8

Aqvital FC Csákvár 8 2 2 4 8

Nyíregyháza SFC 7 2 2 3 8

FC Ajka 8 2 1 5 7

Kecskeméti tE 6 1 4 1 7

Békéscsaba 7 1 3 3 6

Szolnoki MÁV 7 1 3 3 6

BFC Siófok 7 1 3 3 6

Pécsi MFC 6 1 2 3 5

tiszakécskei LC 8 1 2 5 5

Budafoki MtE 7 1 1 5 4

iii. Kerületi tVE 7 1 1 5 4
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