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Borsodi Szitu,

edzői nyilatkozatok

AMIKOR NEM CSAK A SÖRÖD BORSODI.

kondás elemér
Természetesen nyerni szerettünk volna a Vasas ellen, de
egy idegenbeli rangadóról pontot hozni haza az rendben
van. Összességében nézve négy pontot szereztünk a Vasastól, és ugyanez a célunk a Siófok ellen is. Ma is érvényes a régi számítás, ha hazai pályán mindig nyerünk,
idegenből pedig hozzuk a pontokat, akkor a bajnokság
végén eredményesek lehetünk.
Rengeteg szurkoló kísért el minket Angyalföldre, szűnni
nem akaró biztatásuknak köszönhetően egy jó hangulatú mérkőzést játszottunk, most is köszönöm a támogatásukat! Bízom benne, hogy ma is legalább ekkora erőt
kapunk a lelátóról, amit ezúttal több ponttal tudunk
meghálálni.
Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a tabellán elfoglalt helyétől függetlenül a Siófok mindig veszélyes.
Masszív szervezett csapat, a pontrúgásaik pedig életveszélyesek, de nem legyőzhetetlenek.
Nagyon nagy dolog, hogy a DVTK a 112. születésnapját
ünnepli ma, de egyelőre nekünk nem ezzel kell foglalkozni. Bajnoki mérkőzés lesz, ahol három pontért játszunk, hazai pályán ezúttal is csak egyetlen célunk lehet,
a győzelem.
Ünnepeljenek a szurkolók, és bízom benne, a találkozó
után nekünk is lesz okunk csatlakozni hozzájuk.

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

VENDÉGLÁTÓEGYSÉGEKBEN
KORSÓ SÖR

Domján attila
A felkészülésünk a terv szerint zajlott. Lehetőségünk volt külföldi edzőtáborra, ami nagyban segítette a zökkenőmentes gyakorlást.
A játékoskeretünkben kisebb változás történt,
egyelőre csak távozóink vannak. Az első fordulóban sikerült nyernünk, így jó hangulatban készülünk a mérkőzésre.
Ma a mezőny egyik, ha nem a legjobb csapatával
találkozunk, akik mögött komoly szurkolótábor
áll. Remélem ez a légkör doppingolja majd a saját
csapatomat is, és nem negatívan fog ránk hatni.
A DVTK-nak az NB I.-ben van a helye! Remélem,
elérik a céljaikat, de ma szeretnénk kellemetlen
vendégek lenni.
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BASEBALL SAPKA

FŐDÍJ:

PÓLÓ
Promóció időszaka:
2021.11.02-2021.12.31.

CSEPEL KERÉKPÁR
DVTK PÁROS
BELÉPŐJEGY

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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születésnap

112

horváth zoltán

interjú

Tisztelet a hétköznapok hőseinek!
A jeles napokat illik megünnepelni, a születésnapok egy kis családban is piros betűvel
kerülnek a naptárba. A DVTK nagy családja február 6-án ünnepli a klub alapítását.
Idén már 112 éves a klub, de ezúttal nem a dicső elődök nagyszerű teljesítményét szeretnénk
felidézni. (Természetesen róluk sem feledkezünk meg, ezért indítottuk el a Gólörömben a Szemelvények a DVTK történetéből címet viselő cikksorozatot, amelynek újabb része ma is olvasható.)
A COVID-19 világjárvány alaposan átalakította a világot. Néhány éve senki nem gondolta, hogy
egy aprócska vírus megrengetheti a gazdaságot, felforgathatja a mindennapokat, és rengeteg ember életébe kerül. Bízunk benne, hogy egyszer, remélhetően minél hamarabb sikerül legyőzni a
vírust, és az élet visszatér a megszokott kerékvágásba. Ezekben a nehéz időkben pedig sokat köszönhetünk az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozóknak.
A 112. születésnap és 112-es segélyhívó szám összecsengését kihasználva a klub fejenként két tiszteletjegyet biztosított minden egészségügyben és rendfenntartásban dolgozó számára. A DVTK
ezzel az akcióval is szeretné felhívni a figyelmet a 112-es segélyhívószám fontosságára, egyben
szeretne újra köszönetet mondani a hétköznapok hőseinek.
Köszönjük mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kívánunk sok erőt, kitartást a mindannyiunk érdekében végzett munkához!
A 112 az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, amelynek hívásával
azonnali segítség kapható a készenléti szervektől (rendőrség, mentőszolgálat, katasztrófavédelem). A 112es segélyhívószámot azzal a céllal hozták létre, hogy a bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen
szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt, tűzoltót vagy rendőrt szeretnének hívni.
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb
mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es
hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.
Hol fogadják a 112-es segélyhívást?
Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a
hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket az
illetékes, intézkedő készenléti szervek részére.
Segélyhíváskor mit kell mindenképpen elmondani?
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a körülmények és a lehetőségek függvényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):
•
a bejelentő neve, telefonszáma;
•
az esemény helyszíne;
•
mi történt, kinek van szüksége segítségre;
•
az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
•
esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
•
az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.
Mi történik, ha valaki indokolatlanul felhívja a 112-es segélyhívószámot?
A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és
pénzbírság megfizetését vonhatja maga után.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik
valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak.
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interjú

oláh bálint

oláh bálint
- Amikor eligazoltam Diósgyőrből, kevés játéktapasztalattal rendelkeztem a profi futball
szintjén. Később megedződtem mind az NB II.es mezőnyben, mind az élvonalban. Ez nagyon
sokat segített. Rávilágított azokra a dolgokra,
hogy miben kell fejlődnöm, hogyan tisztítsam
le a saját játékomat. Minden pályán eltöltött
perc hozzátett ahhoz, hogy az a labdarúgó lehessek, aki jelenleg vagyok.

Oláh Bálint: Itt vagyok itthon!
Nyári visszatérése óta a DVTK stabil tagja Oláh Bálint. A 27 esztendős középpályással
az elmúlt évekről, az elmúlt hónapokról és a jelenről beszélgettünk.

- Kezdjük egy aktuális kérdéssel: hétfő este
0-0-s döntetlennel kezdte a 2022-es évet a
DVTK. Hogy emlékszel vissza az év első bajnoki mérkőzésére?
- Először is szeretném megköszönni a csapat
nevében, hogy a kedvezőtlen időpont ellenére
ilyen sokan voltak ránk kíváncsiak az első mérkőzésen, és jöttek buzdítani minket 90 percen
keresztül! Igazi futballhangulatban játszhattunk, jó körülmények között. Azt kaptuk, amit
vártunk előzetesen. Számítottunk arra, hogy
egy ki-ki mérkőzést fogunk játszani, hiszen
a második helyezett otthonában léptünk pályára. Jól kezdtük a mérkőzést, és úgy, ahogy
terveztük: rájuk megyünk, és megpróbálunk
minél előbb előnyt szerezni. Ebből sajnos csak
az előbbi sikerült, mivel a szerencse az eredményességet tekintve nem volt velünk, amikor
a labda kifelé pattant a kapufáról. Megvoltak a
lehetőségeink az elején, majd a Vasas is lassan
visszajött a meccsbe, onnantól kezdve pedig egy
kiélezett párharc volt, aminek a végén talán nekik voltak nagyobb lehetőségeik.
- Kicsit nagyobb távlatot vizsgálva, hogyan
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látod az elmúlt hónapokat?
- Az elején kellett egy kis idő a csapatnak. A
nyáron sok volt az új játékos, kereste a szakmai
stáb azokat a variációkat és taktikát, amelyben a
legjobb teljesítményt tudja nyújtani az együttes.
Csapaton belül is konfliktust okozott, hogy ki
játsszon, ki ne játsszon. Minden klubnál létezik
hierarchia, nálunk is fel kellett épülnie az első
időszakban. Ahogy megtalálta a szakmai stáb
az ideális kezdő tizenegyet és felállási formát,
onnantól el is kezdtek jönni az eredmények.
Ugyanakkor, ha kiesett valaki betegség, sérülés
vagy esetleg formahanyatlás miatt, akkor a csapatba kerülő emberek is meg tudták mutatni a
tudásukat, és hozzá tudtak járulni a csapat sikeréhez.
- A DVTK stabil játékosa vagy, hiszen az első
fordulót leszámítva minden bajnoki és kupamérkőzésen pályára léptél.
- Igyekszem úgy teljesíteni, hogy ez így is maradjon.
- Mivel lettél másabb labdarúgó, mint az első
diósgyőri időszakodban?

- Hogyan látod a jelenlegi szereped a csapatban?
- Úgy érzem, támaszkodnak rám a társak és
bíznak bennem. Igyekszem rászolgálni erre a
bizalomra. Nagyon jó kapcsolatot ápolok szinte
mindenkivel a csapatból. Nem vagyok csapatkapitány, de próbálok mindig mindenkinek segíteni. Általában hátrébb játszom, bár most egy
picit másabb szerepkörben léptem pályára, de
hátulról igyekszem segíteni a társakat a helyezkedésben például. Ebből nincs konfliktus, hiszen, ha szólok, azt normális stílusban és segítő
szándékkal teszem.
- Ilyen szempontból érdekes, hogy az őszi
szezon során pont melletted, a középpálya
közepén egy életkorából fakadóan kevesebb
rutinnal rendelkező játékos, Zsemlye Balázs
játszott.
- Ahogy mindenki másnak, úgy neki is próbáltam segíteni. De ez kölcsönös. Volt, amikor én
segítettem ki a pályán őt, és volt, amikor ő engem. Ennek így kell működnie ezen a poszton.
Rutinosabb játékosként, ha esetleg nem megfelelően helyezkedett, vagy indokolatlanul lépett
ki bizonyos helyzetekben, akkor nyilván szóltam neki, de nem csak én, hanem Hege, Karan
vagy Szacsa (Hegedűs János, Dejan Karan és
Szatmári Csaba - a szerk.) is eligazgatta, ha
szükséges. Inkább arra kell ilyenkor figyelnünk,
hogy fiatal játékosként ne vigye el a hév.

interjú
rendelkezik, így őt nem kell igazgatni a pályán,
és így mások is tehermentesítődnek ez alól,
ezért jobban tudnak a saját feladatukra koncentrálni.
- Bár elsősorban a védekezés és a csapat stabilizálása a szereped, mégis minden mérkőzésen van legalább egy távoli próbálkozásod,
igaz az egy bajnoki gólod az ötösről szerezted.
- Tisztában vagyok vele, hogy a rúgótechnikám
az egyik legnagyobb hiányosságom. A sűrű
program miatt ezt most nincs nagyon lehetőségem csiszolni, ugyanakkor, amikor olyan
lehetőségbe kerülök, akkor távolról is megpróbálok gólt lőni. Függ ez az addig a mérkőzésen nyújtott teljesítményemtől, hogy érzem-e
magamban az önbizalmat, hogy ez most jól
elsülhet, mert labdarúgóként én is szeretnék
gólt szerezni. Korábban volt már rá példa, hogy
sikerült betalálnom távolról. Mostanában többször éreztem, hogy ez most jó lehetőség. Sajnos
mindannyiszor rosszul döntöttem, hiszen lehet,
hogy egy csellel, vagy egy felpasszolt labdával
előnyösebb helyzetbe hozhattam volna a társakat.

- Az tavasz olyan szempontból teljesen más
lesz, hogy Zsemlye Balázs kölcsönbe került,
a középpálya közepére pedig érkezett a jelentős élvonalbeli rutinnal rendelkező Lucas.
- Először játszunk egymás mellett Lucassal,
ezért nyilván szoknunk kell még egymást, de
olyan szempontból könnyű a helyzet, hogy
Zsömihez hasonlóan ő is egy védekező típusú
játékos. Ilyen aspektusból a rendszer nem bomlik meg, hiszen eddig is többnyire két védekező
és egy támadó szellemű középpályással játszottunk, így egyszerűbb lesz az összecsiszolódás.
Abból viszont mindenképpen másabb lesz,
hogy Luki (Lucas - a szerk.) nagyobb rutinnal

▶
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interjú
- És honnan ez a rengeteg erő és energia?
Szemmel látható volt, hogy az ősz folyamán
többször, még a 80-85. percben is erőd teljében szinte „ficánkoltál” a középpályán.
- Pont egy fél tüdővel rendelkezem
kevesebbel, mint Eper (Eperjesi Gábor - a szerk.). Viccet félretéve, azt
gondolom, hogy a folyamatos játéklehetőség miatt vagyok ilyen jó erőben. Jól sikerült a felkészülés,
és az embernek az állóképessége a mérkőzésen
belül fejlődik a legtöbbet. Így a folyamatos
játéklehetőséggel,
most például
a
vasárnaps z e r d a vasárnap
ritmusban
nagyon
nagy terhelést nyújt
a szervezetnek,
ezáltal
folyamatosan fejlődik
az erőnlétem. Minden játékosnak
van egy holtpontja mérkőzésen
belül, amikor elfárad, de egyre
jobban ki tudom ezt tolni.

oláh bálint
„Igazi csupaszív diósgyőri játékos, aki, ha végig egészséges lett volna, már az első csapatban játszhatna. Sérüléseit javarészt azért
szerezte, mert nem kíméli magát és nem fél
ütközni, ha arra van szükség.”
Tartja magát az állítás?
- Maradtam ez a típusú játékos. Szeretek ütközni, és úgy gondolom, hogy akkor tudok
a leghasznosabb tagja lenni a csapatnak, ha
ütközésekkel labdát tudok szerezni. Nem
könnyíti meg a helyzetem, hogy mostanában a játékvezetők
megítélése szerint rendre agresszívabb vagyok
a kelleténél, ami
nekem
nem
tűnt fel, hiszen
mindig
a labdát
igyekszem
megszerezni. Ettől függetlenül e b b ő l
biztos, hogy nem fogok visszavenni,
úgyhogy továbbra is maradok ez a típusú játékos.
- Ebből kifolyólag, még akár az is
elmondható, hogy jobban fekszik
neked a harcos,
küzdelmes NB II., mint a játszós NB
I.?
- Mindkettőben jól érzem magam, így
nem gond váltani egyikről a másikra.
Nyilván a futballt játszani a legjobb, abban
érzem magam igazán otthon, de ha arra van
szükség, hogy dűtsek-borítsak, tisztítsam az
utat, akkor azt csinálom.

- Az első diósgyőri időszakodban rengeteg sérülés
hátráltatta a pályafutásod,
majd ahogy eligazoltál onnantól szinte folyamatosan játszani tudtál.
- Nagy talány, hogy korábban mi miatt történt az a sok sérülés. Számomra az
a legfontosabb,
hogy egészséges vagyok
lassan
négy és fél
éve (lekopogja - a
szerk.), és
nem is tervezek még egy darabig ilyen ok miatt mérkőzést
kihagyni.

- A tavaszi felkészülésre nem jutott sok
idő, hiszen szűk egy hónap állt a rendelkezésre. Hogy sikerült a januári felkészülés?
- Úgy érzem kellőképpen felkészültünk
a második felvonásra, de az eredmények
lesznek a legjobb visszaigazolásai ennek az állításomnak. Mindenesetre sokat dolgoztunk, az
edzőtábor alatt mindezt jó körülmények között
tehettük meg, de a tavaszi eredményesség lesz
ennek a legjobb fokmérője.

- Öt és fél éve, 2016 nyarán beszélgettünk
veled a büki edzőtáborozás során, amely
után úgy jellemeztek téged a szakemberek,
és úgy mutattunk be a szurkolóknak, hogy:

- Egy csapat nem csak a pályán, hanem azon
kívül is csapat. Az edzőtábor pedig tovább
csiszolta a társaságot az öltözőben is, milyen
az légkör a színfalak mögött?
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oláh bálint
- Konfliktusok mindig adódnak egy csapat életében, hiszen mindenki játszani akar, ezen kívül sokan vagyunk sok különböző véleménnyel.
Azt szokták mondani, hogy ez is egy munkahely, kollégák vagyunk, és a munkahelyre nem
barátkozni járnak az emberek, hanem dolgozni.
Egyfelé kell húzni, és mindenkinek meg kell értenie, hogy milyen szerepe van az adott együttesben. Ugyanakkor barátságokat is kötnek az
emberek egy adott munkakörnyezetben, ez nálunk sincs másképp. Vannak társak, akikkel nagyon jól érzem magam, de szerintem mindenki
jó kapcsolatot ápol mindenkivel.
- Amikor aláírtad a DVTK-val nyáron a szerződésed, mennyire érezted, hogy hazajöttél?
- Az elmúlt években havi szinten jártam haza, és
megfordultam Miskolcon belül olyankor egykét helyen. Amikor nyáron visszaigazoltam,
akkor nem nagyon éreztem, hogy nem csak
átutazóba jöttem. El kellett telnie pár hétnek,
mire igazán felfogtam, hogy tényleg hazatértem. Jó érzés itthon lenni, annak ellenére, hogy
Budafokon is jól éreztem magam, de mégis csak
Miskolcon vagyok itthon.

interjú
- Nem gondolom, hogy másabb lenne a felfogásunk most, mint fél évvel ezelőtt volt, hiszen
már a nyár elején is az volt az elvárás felénk és
úgy tekintettek ránk a riválisok, hogy abszolút
esélyesei vagyunk a feljutásnak, éppen ezért
minden ellenfél úgy volt vele, hogy a Diósgyőr
ellen nincs veszíteni valónk. A csapatok többsége továbbra is minket, illetve a Vasast akarja
majd legyőzni, mindenki ellenünk akarja bebizonyítani, hogy mire képes, csak most már elöl
is állunk, így ez hatványozottan igaz. Nekünk
ugyanazzal a felfogással kell játszanunk, mint az
ősz második felében, és akkor nem lehet probléma.

- És milyen a diósgyőri szurkolók előtt újra
pályára lépni?
- Az új DVTK Stadionban korábban csak egy
edzőmérkőzést játszottam a Budafokkal. Bevallom őszintén az elején kicsit fura volt pályára
lépni ebben a stadionban ekkora közönség előtt.
Éreztem a kívülről érkező nyomást, amit korábban nem tapasztaltam, mert a Budafoknak
nincs akkora szurkolótábora, és a pandémia
miatt sokáig zárt kapuk mögött játszottunk. De
élvezem, mert engem motivál a lelátóról érkező
buzdítás, és növeli bennem a küzdeni akarást.
- Te már megéltél egy-két NB II.-es tavaszt játékosként, így van tapasztalatod ebben.
- Egyik tavasz sem könnyű. Ilyenkor már nagyjából tisztázottak az erőviszonyok, és tudjuk
melyik csapat mit képvisel. Akiknek az ősz nem
úgy sikerült, ahogy eltervezték azok az együttesek ilyenkor még jobban kapaszkodnak, és küzdenek azért, hogy elérjék a szezon elején kitűzött céljaikat. Legyen szó itt a bennmaradásról,
vagy akár a feljutásról. Nekem is az a tapasztalatom, amit már többen is elmondtak korábban,
hogy a tavasz sokkal kiélezettebb. Az emberek
jobban felpörögnek a végjátékhoz közeledve.
- Listavezetőként mennyivel másabb ebbe a
küzdelembe beleállni?

- A Siófok az ősszel borsot is tört a DVTK orra
alá, igaz akkor az még egy formálódó pirosfehér együttes lépett pályára. Milyen mérkőzésre számítasz ma?
- Meglepett a Siófok akkori harcos játéka, bár
ahogy már említettem, az NB II.-ben majdnem
minden csapat inkább a küzdős, brusztolós focit játssza. Most sem számítok könnyű mérkőzésre, mivel a Siófok azért tud meglepetéseket
okozni. Hazai pályán, a saját közönségünk előtt,
ráadásul a klub 112. születésnapján játszani
mind-mind extra motivációt jelent. Ha az élen
akarunk maradni, számunkra csak a győzelem
jöhet szóba.
GÓLÖRÖM február 6.
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ez történt

interjú

20. forduló
21. forduló
Diósgyőri VTK - Aqvital FC Csákvár 3-2 (0-1) Vasas FC - Diósgyőri VTK 0-0 (0-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1551 néző. Játékvezető: Takács János Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2259 néző. Játékvezető:
(Szilágyi Norbert, Benkő Róbert).
Bognár Tamás (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter).
DVTK: Póser - Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári Cs. - Csatári,
Zsolnai, Oláh B., Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves.
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Csákvár: Auerbach - Hosszú, Dulló, Koval, Bencze Molnár R., Magyar Zs., Ominger, Torvund - Murai, Takács T.
Vezetőedző: Mónos Tamás.

Vasas Jova - Szivacski, Litauszki, Iyinbor, Silye - Pátkai,
Márkvárt, Berecz Zs. - Radó, Feczesin, Hinora. Vezetőedző:
Kuttor Attila.
DVTK: Póser - Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári Cs. - Németh
Má., Oláh B., Lucas, Zsolnai, Bárdos - Könyves, Jurek.
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Bokros helyett Bárdos és Csatári helyett Kocsis D. a
46., Molnár R. helyett Kártik és Torvund helyett Mim a 62.,
Zsolnai helyett Németh Má. és Horváth Z. helyett Bertus a
73., Oláh B. helyett Szűcs K. a 78., Bencze M. helyett Bakos
Sz. és Hosszú helyett Major G. a 80., Murai M. helyett Kalmár
B. a 85. percben.
Sárga lap: Torvund az 53. percben.
Gólszerző: Takács T. (0-1) a 44., Molnár G. (1-1, 11-esből)
az 50., Könyves (2-1) az 57., Takács T. (2-2, 11-esből) a 66.,
Molnár G. (3-2) a 75. percben.

Csere: Németh M. helyett Eppel a 65., Radó helyett IhrigFarkas, Márkvárt helyett Hidi M. és Pátkai helyett Szilágyi Sz.
mind a 72., Bárdos helyett Bokros Sz. a 78., Zsolnai helyett
Bertus és Jurek helyett Kispál a 90. percben.
Sárga lap: Berecz Zs. a 26., Németh M. a 34., Oláh B. a 43.,
Litauszki a 76., Ihrig-Farkas a 79., Hidi M. a 85., Bokros és
Szivacski a 90. percben.

program
22. forduló

2022. február 5., szombat
17:00 Szeged-Csanád GA - Budafoki MTE
2022. február 6., vasárnap
14:00 Dorogi FC - III. Kerületi TVE
14:00 Tiszakécskei LC - Békéscsaba 1912 Előre
14:00 Szentlőrinc SE - ETO FC Győr
14:00 Budaörsi SC - Pécsi MFC
14:00 Soroksár SC - Szolnoki MÁV FC
17:00 FC Ajka - Kecskeméti TE HUFBAU
17:00 Diósgyőri VTK - BFC Siófok
17:00 Aqvital FC Csákvár - Vasas FC
2022. február 7., hétfő
*
20:00 Szombathelyi Haladás - Nyíregyháza
Spartacus FC *

23. forduló

2022. február 13., vasárnap
14:00 BFC Siófok - Aqvital FC Csákvár
14:00 Szolnoki MÁV FC - FC Ajka
14:00 Soroksár SC - Pécsi MFC
14:00 ETO FC Győr - Budaörsi SC
14:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Szentlőrinc SE
14:00 Békéscsaba 1912 Előre - Szombathelyi Haladás
14:00 III. Kerületi TVE - Tiszakécskei LC
17:00 Budafoki MTE - Vasas FC
17:00 Szeged-Csanád GA - Dorogi FC
2022. február 14., hétfő
20:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Diósgyőri VTK *
*(tv: M4 Sport)
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mai ellenfelünk

főszereplők
név
Borsos Vilmos

Branislav Danilović

Póser Dániel

(HUN)
2004.02.20.

(HUN)
2000.09.21.

(SRB, HUN)
1988.06.24.

(HUN)
1990.01.12.

22

89

44

1

Bárdos Bence*

bertus lajos

Bokros Szilárd
(HUN)
2000.03.28.

(HUN)
2003.02.26.

(HUN)
1994.01.12.

6

8

17

14

4

(HUN)
1998.02.05.

Eppel márton

(HUN)
1990.09.26.

csatári Gergő*

eperjesi Gábor*

(HUN)
1991.11.20.

(HUN)
1996.10.04.

Hegedűs János

Hornyák Marcell*

Horváth Zoltán
(HUN)
1989.07.30.

(HUN)
2004.06.04.

19

68

28

20

39

Dejan Karan

rotem keller

kispál Tamás*

Kocsis dominik

Könyves Norbert

48

36

24

11

42

lucas

Molnár Gábor
(HUN)
1994.05.16.

(HUN)
1995.05.01.

Németh Márió

Oláh Bálint*

Orosz Donát*

10

16

23

5

92

Polgár Kristóf

Szatmári csaba

Szeles Tamás

Szűcs Kornél*

Zsolnai Richárd

33

3

88

26

9

(srb, HUN)
1988.08.13.

(bra, HUN)
1989.05.05.

(HUN)
1996.11.28.

14

(isr, HUN)
2002.11.09.

(HUN)
1994.06.14.
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(HUN)
1993.12.07.

(HUN)
2003.08.23.

(HUN)
1993.12.07.

(HUN)
2002.08.01.

(HUN)
1994.12.02.

(HUN)
2001.09.24.

Jurek Gábor*

(HUN, SRB)
1989.06.10.

(HUN)
2002.07.28.

(HUN)
1995.03.28.

*A DVTK saját nevelésű játékosa

Bánhegyi Bogdán*
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Horváth Zoltán

jurek gábor
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Fotó: Szabó Krisztián
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17

mai ellenfelünk
mezszám

születési
idő
Alapítva: 1921
Klubszín: kék-sárga
Élvonalbeli idények: 21
Legjobb eredmény: NB I. 4. helyezés (2003/2004,
1991/1992), MNK-győztes (1983/1984)
Először az országos másodosztályban: 1982
(1944)
Másodosztályú idények: 8
Folyamatosan az NB II.-ben: 2013 óta

KAPUSOK

32 Boros Roland
71 Hutvágner Gergely
88 Szmola Bálint

2003.01.25.
2000.07.01.
2000.04.01.

MEZŐNYJÁTÉKOSOK

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ugyfel@miho.hu, www.miho.hu
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29 Balogh Bence
67 Cipf Dominik
27 Damásdi Alex
3 Deutsch Bence
10 Elek Bence
66 Eördögh András
11 Farkas Gábor
14 György Nico
5 Horváth Milán
15 Horváth Péter
20 Jagodics Bence
8 Kecskés Tamás
23 Kiss Balázs
21 Krausz Raul
6 Medgyesi Márk
30 Nikházi Márk
18 Polényi Gábor
16 Szakály Attila
7 Varga Bence
81 Varjas Zoltán

1999.04.05.
2001.01.31.
1997.03.27.
1992.08.04.
1992.02.14.
2002.03.09.
2002.08.05.
1999.02.12.
2002.01.30.
1992.02.12.
1994.03.31.
1986.01.15.
1999.05.08.
1995.07.03.
2001.01.14.
1989.02.02.
1991.07.02.
1992.06.30.
1997.08.13.
2000.05.17.

A siófoki klubot 1921-ben alapították, az első évtizedeket alacsonyabb osztályokban töltötte (az 1944/1945ös idényben története során először a 2. osztályba
osztották be, de télen a háborús események miatt
félbeszakadt a bajnokság). Az aranykor 1982-ben kezdődött az NB III. Dráva-csoport megnyerésével. Három
másodosztályú idény után pedig már az élvonalban is
bemutatkozott a Siófoki Bányász, miközben 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. (Közjátékként 2004-ben egy évre megszűnt
a profi foci Siófokon, amikor az NB I.-es indulási jogot
Diósgyőrbe vitte Kuti István tulajdonos. A folytatást is
hasonló módon sikerült megoldani: a bodajki klub költözött a Balaton partára.) Azóta egyfolytában az NB II.-ben
játszanak.
Az előző bajnokságban a 13. helyen végeztek (13 győzelem, 6 döntetlen, 19 vereség, 49-58-as gólkülönbség). A
házi gólkirályi címet megosztva Balogh Bence és Elek
Bence (Elek Ákos öccse) szerezte meg 11-11 találattal.
A legutóbbi fordulóban a Hutvágner - Polényi G.,
Jagodics B., Varga B., Deutsch B. - Krausz (Varjas Z.,
90.), Szakály A. (Balogh B., 72.) - Horváth P. (Cipf D., 72.),
Eördögh, Kiss B. (Nikházi, 84.) - Elek B. összeállításban
játszottak.
Ismerősök a másik oldalon
A miskolci születésű Polényi Gábor (akinek a testvére
jelenleg is a DVTK utánpótlásában dolgozik technikai
vezetőként) a DVTK saját nevelésű játékosaként 2010
tavaszán mutatkozott be az élvonalban, összesen négyszer kapott játéklehetőséget. További pályafutása során
a Vasas, a KTE, a Nyíregyháza, a Mezőkövesd és a ZTE, a
Békéscsaba színeiben szerepelt, 2020 nyara óta - ismét
- a Siófok labdarúgója.
Nikházi Márk 2013 és 2016 között - egyéves dunaújvárosi kölcsönnel megszakítva - játszott a DVTK-ban, 54
bajnoki mérkőzésen 6 gólt szerzett. Ezt követően visszatért az MTK-ba, később játszott Pakson, a III. Kerületi TVE
csapatában. 2020 tavaszától pedig a Siófok mezét viseli, miközben a klub utánpótlásában elkezdte az edzői
munkát is.
GÓLÖRÖM február 6.
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birkózás

interjú

bajnokok

A fiatalok egymásról

Csak őszintén!

Hat fiatal labdarúgó életében először volt tagja egy felnőtt csapat edzőtáborozó
keretének, ezért adtunk nekik egy kis feladatot. A spanyolországi edzőtábor alatt arra
kértük mindnyájukat, hogy jellemezzék néhány mondatban a többieket. A feladat
érdekessége az volt, hogy külön-külön ültünk le velük, így egyikük sem tudja, mit
mondtak róla a társak. (Zsemlye Balázs tavasszal Pécsett játszik kölcsönben, a róla
mondott véleményeket majd később vesszük elő.)
Borsos Vilmos
Csatári Gergő: - Nagyon életvidám, minden edzésen pörög, jó hangulatot teremt és nagyon sok plusz
munkát végez azért, hogy bekerüljön a csapatba. Tehetséges és jó kapus.
Jurek Gábor: - A kapusposzt az egy külön szakma,
amihez külön érteni kell, mindenesetre az látszik,
hogy tehetséges kapus. Hiába fiatal, nagyon jó képességekkel rendelkezik, ráadásul olyan társakkal
dolgozhat együtt, mint Dani (Póser Dániel - a szerk.)
vagy Baki (Branislav Danilović beceneve - a szerk.),
valamint van egy nagyon jó kapusedzője Tuska János
személyében. Látszik az edzéseken, hogy élvezi, amit
csinál, ami fontos, hiszen így az erényeit is könnyebben meg tudja mutatni.
Kispál Tamás: - Vili egy nagyon vicces ember, segítőkész és mindig jó vele beszélgetni. Fiatal kora ellenére higgadt és jó kapusnak tartom, szép pályafutás
áll előtte.
Kocsis Dominik: - Vilmó egy nagyon tehetséges kapus. Az edzéseken néha olyan bravúrokat tud bemutatni, legfőképpen ellenem, hogy csak nézek. Nyilván
az segítené elő a fejlődését, ha játszana, ami sajnos
a kapusoknál azért meglehetősen nehéz. Ismerem az
édesapját is, ő is nagyon jó fej. Nem is tudok a Viliről olyat mondani, hogy miben kellene kimondottan
fejlődnie. Persze, mindenben, ami valamennyiünkre
igaz. Lábbal is nagyon jó, bravúrokat képes bemutatni, úgyhogy komoly potenciál van benne.
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Zsemlye Balázs: - Ő a szobatársam, nagyon jó ember, jó fej srác. Az edzőtábor ideje alatt is nagyon
odafigyel az alvásmennyiségre és az étkezésre. Nagyon jó kapusnak tartom, úgy fektet, mint senki más
(laposan, mégis erősen lövi meg a labdát - a szerk.),
akit eddig láttam focizni.
Csatári Gergő
Borsos Vilmos: - Csati nem régen került fel az első
csapat keretébe, így viszonylag rövid ideje dolgozunk
együtt. Egy nagyon lendületes srácnak gondolom.
Harcos, bár még erősödnie kell, ami valamennyi fiatalunkról elmondható. Jó úton halad afelé, hogy egy
jó játékos legyen.
Jurek Gábor: - Már nagyon régóta ismerjük egymást,
hiszen már az U14-es csapatban együtt játszottunk és
azóta is csapattársak vagyunk. Tudom mik az erősségei, a középpályán nagyon jó labdaszerzései, jó pas�szai és meglátásai vannak. Kiváló mélységi labdákat
tud adni, erőszakos, gyors és védekezésben nagyon
fegyelmezett.
Kispál Tamás: - Csatival már régebben ismerjük
egymást, fizikálisan erős, ugyanakkor gyors játékos.
A kapura nagyon veszélyes és több pozícióban is tud
játszani. Örülök, hogy a barátomnak mondhatom.
Kocsis Dominik: - A korosztályában az egyik legjobb
középpályás, igaz, hogy jelenleg nem a saját posztján
szerepel, de meg tudja oldani a rá szabott feladatokat.
Gyors és nagyon jó rúgótechnikája van. Fejben kell
jobban összetennie a dolgokat, és lehiggadnia, akkor

▶
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sokkal jobban fogja tudni kamatoztatni a tehetségét,
és jobb döntéseket fog hozni.
Zsemlye Balázs: - Gyors és gólerős játékos. Jól fejel,
harcias, nagy küzdő és nagyon akar. Jó embernek tartom, de ez a többiekre is igaz.
Jurek Gábor
Borsos Vilmos: - Nagyon jó lába van Gabinak, ha
még egy picit gondolkozna azon, hogy hova lövi a
labdákat az mindenképpen előnyére válna, és eredményesebb lenne. Lendületes, gyors futballista, aki
szeret és tud is cselezni, igaz sajnos sokszor rátekeredik a labdára. Ha egyszerűbben és letisztultabban
fog játszani, neki is egyszerűbb dolga lesz a jövőben.
Szélsőként egyelőre a védekezésbe besegítés kicsit
idegen számára, de bele fog tanulni ebbe is.
Csatári Gergő: - Őt ismerem a legrégebben, nagyon
sok korosztályos csapatban a csapattársam volt. Ballábas játékos, a lövőtechnikája a korosztályában az
egyik legjobb és a cselezőképessége is kiemelkedő.
Kispál Tamás: - Őt is nagyon régóta ismerem, bár fiatalabb nálam. Nagyon jó bal lába van, egy az egyben
bárkit megver. A lövőtechnikája extra és emberileg
is nagyon korrekt srác. Nem látszik rajta, hogy ő a
legfiatalabb a csapatban (17 esztendős - a szerk.), a
korához képest nagyon éretten gondolkodik.
Kocsis Dominik: - Fejben mindenképpen javulnia
kell, ugyanakkor minden adottsága megvan ahhoz,
hogy jó labdarúgó legyen. Ehhez mind fizikálisan,
mind képességeit tekintve megvan benne minden,
ráadásul tehetséges is. Ha a posztján játszik sokkal
jobban élvezi a futballt, ha más posztra kerül, akkor
nem tudja úgy megoldani a feladatait, ahogy meg
kellene és ahogy egyébként meg tudná. Érnie kell
nyilván, de előnyére válik, hogy ennyi idősen már a
felnőttek között van és nagyon jó esélye van rá, hogy
remek futballista legyen.
Zsemlye Balázs: - Nagyon jó bal lába van. Amikor
megy neki és dicsérve van, akkor nagyon jól játszik,
de ha nem jön össze neki egy-két dolog, akkor szerintem alábbhagy a kedve és ezzel együtt a teljesítménye
is lecsökken.
Kispál Tamás
Borsos Vilmos: - Ha a szezon elejét nézem, akkor
még keresték a posztját, hiszen amikor én Diósgyőrbe igazoltam, az első három felkészülési mérkőzésen
három különböző poszton szerepeltették. Mindemellett jól megállta a helyét mindegyik pozícióban. Remélem, hogy fogunk profitálni abból, ha őt nevezik
a kezdő tizenegybe, hiszen eddig mindig megbízható
teljesítményt nyújtott.
Csatári Gergő: - Jurek Gáborhoz hasonlóan ő is a
csapattársam volt, Diósgyőrben és a válogatottban is.
Poszttársam volt az utánpótlásban, egymás mellett
játszottunk éveken keresztül. Alacsony súlypontú játékos, aki nagyon szereti forgatni a játékot, jó helyen

22

február 6. GÓLÖRÖM

van nála a labda és a beadásai is pontosak.
Jurek Gábor: - Tomival nem játszottam együtt sokat,
mivel mindig különböző korosztályokban játszattak
minket fentebb. Az NB III.-as együttes volt az, ahol
elkezdtünk egy csapatban szerepelni. Masszív játékos, aki elsősorban a védekező feladatait szereti ellátni, kevesebbet támad. Szeretem a játékát, mert ő
is nagyon jól passzol és kellően agresszív az ellenfelekkel szemben.
Kocsis Dominik: - Ő sem feltétlenül a rendes posztján játszik, hiszen alapvetően középső középpályás,
de úgy gondolom, hogy a jobb oldalon is egész jól
megoldja a dolgokat. Nem láttam még sokszor középpályán játszani, mert mióta itt vagyok, nagyjából
mindig a jobb oldalon kap szerepet. Neki elsősorban
az előre játékban kell még fejlődnie, jobb döntéseket
hoznia, de egy jó játékosnak tartom.
Zsemlye Balázs: - Sokat játszottunk együtt. Alacsony
a súlypontja, és ezt ki is tudja használni, nem a sebessége a legnagyobb erénye, ellenben technikás és
rettentő jó játékos.
Kocsis Dominik
Borsos Vilmos: - Jurek Gabihoz hasonlóan ő is imád
rátekeredni a labdára, jól is tud cselezni, de lehet,
ha két csel után passzolna egyet, akkor nem rúgnák
rommá és nem feküdne ennyit a földön (nevet - a
szerk.). Rendkívül gyors és lendületes játékos, akinek
nagyon jó lába van, szeret befelé húzni és visszarúgni
a labdát a rövidre. A passzokban kell javulnia, elvégre
a futball csapatjáték és egy-egy passzal sokszor ő is
közelebb lenne az ellenfél kapujához, de nyilván ő is
nagyon fiatal még, így rengeteget fog fejlődni.
Csatári Gergő: - Őt ismerem a legkevésbé, hiszen
csak pár hónapja játszunk együtt, de nagyon jól kijövünk egymással. Nagyon gyors, pörög a lába, keresi
az egy az egy elleni szituációkat, és rendkívül veszélyes a kapura.
Jurek Gábor: - Domával nagyon hasonlítunk egymásra, talán nem véletlenül vagyunk most is szobatársak. Ő talán robbanékonyabb, mint én. Nagyon
gyors, ugyanakkor sokszor kapkod. Ha nyugodtabb
lesz, és kicsit letisztul a játéka, akkor nagyon jó szélső
válhat majd belőle, főleg, ha a befejezésekre is jobban
koncentrál, akkor az az eredményességén is meglátszik majd.
Kispál Tamás: - Domát mindössze fél éve ismertem
meg, de úgy érzem, hogy kölcsönösen támogatjuk
egymást. Jól cselez, fürge, gyors, és az összjátékban
is egész jó.
Zsemlye Balázs: - Mindannyiunk közül ő a leggyorsabb, sőt 5-10 méteren lehet, hogy a csapat leggyorsabb játékosa is. Ezt a meccseken szinte mindig ki
is tudja használni. Amiben szerintem fejlődnie kell,
hogy túl lágyszívű, még nem eléggé erőszakos a pályán. Jobban bele kell állnia a párharcokba.
GÓLÖRÖM február 6.

23

interjú

szemelvények

Elindult a DVTK
TikTok csatornája!

dvtktiktok

dvtktiktok
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a dvtk történetéből

Bajnokként tért egyből vissza
az élvonalba a dvtk
A Reiman Zoltán által szerkesztett múltidéző sorozatunk mai részében az
1973/1974-es idény végén nyert NB I/B-s bajnoki aranyéremmel foglalkozunk.
A diósgyőriek 1973 tavaszán nyolc, az első osztályban eltöltött szezon után a másodosztályban találták magukat. Preiner Kálmán vezetőedző a kiesés
ellenére maradhatott posztján. A vezetőség azonnali visszajutást remélt a csapattól.
Vass László és Sikora Ferenc befejezte az aktív
játékot, Salamon Józsefet pedig több élvonalbeli
együttes is hívta. Ennek ellenére a játékoskeretben nem történt nagy mozgás. A másodedző
pozícióban változás történt, a Salgótarjánból
érkező későbbi sikerkovács, Szabó Géza ült le a
kispadra.
- A csapatot együtt tartottuk, próbáltuk visszaállítani az egészséges hangulatot - nyilatkozta
Preiner Kálmán, a Diósgyőr vezetőedzője az
Észak-Magyarország napilapnak. - Jött az átigazolás. Ahogy haladt az idő, láttuk, hogy nem tudjuk
elérni erősítésben -, amit terveztünk.
- A mai napig 36 foglalkozást tartottunk a
mérkőzésekkel együtt - folytatta Preiner Kálmán.
- Négy nemzetközit és négy hazait játszottunk, illetve a jugoszláviai túra után (az LMTK- val) még
egyet. Felkészülésünk azt szolgálta, amit az NB I.
tapasztalatai alapján javítani kell. Problémáink:
középpályás játékunk nem ütötte meg az első osztályú szintet, támadójátékunk gólképtelen volt. Ezt
próbáljuk javítani azzal, hogy kombinált felkészülést folytatunk, melynek lényege a gyors, dinamikus
edzés. Fokozottabb intenzitás.
Ezzel a kerettel indult neki a DVTK a nagy feladatnak: Szabó László, Veréb György, Kiss Péter kapusok, Kovács Pál, Hajdú Lajos, Salamon
József, Kolláth Béla, Hajas Imre, Váradi Ottó, Gál
Béla, Földesi Károly, Tatár György, Görgei János,
Udvarev Péter, Kiss József, Horváth András, Fekete
László, Somodi László, Oláh Ferenc és az új játékosok: Oborzil Sándor, Egri Zoltán, Pekó.
A szezon augusztusban kezdődött, a MÁV DAC
volt az ellenfél. A hazaiak 2-0-ra legyőzték a
győri csapatot. A következő három mérkőzésen is
győzött a DVTK, sorrendben a Szolnoki MTE, a
Dunaújvárosi Kohász és az Egri Dózsa ellenében,
utóbbi kapuját a nagyszerű napot kifogó Csank
János védte.
Négy győzelem után szeptemberben jött az első

botlás, az addig nyeretlen Budapesti Spartacus győzte le 2-1-re a listavezető miskolciakat a
fővárosban. A vereség ellenére a DVTK a tabella
élén maradt.
A Pénzügyőr elleni hazai győzelem után a Kossuth
KFSE vendégeként Szentendrén szenvedett vereséget a Diósgyőr (0-1). A Várpalota és az Oroszlány elleni egy-egygólos győzelem után Oroszlányban szenvedték el az őszi szezon utolsó fiaskóját a
piros-fehérek (0-2).
A következő fordulóban igazi rangadóra kerül sor,
hiszen a listavezető a második helyezett Kecskeméti SC csapatát fogadták. A mérkőzés remek játékot
és kiütéses hazai sikert hozott.
Diósgyőri VTK - Kecskeméti SC 5-0 (4-0)
Diósgyőr, 3000 néző. V: Müncz.
DVTK: Veréb - Kovács, Hajas, Hajdú, Gál, Váradi,
Udvarev, Salamon, Egri, Tatár, Görgei. Edző: Preiner Kálmán.
KSC: Winter (Hasenauer, a 16. percben) - Oláh,
Diószegi, Herbály, Ónodi, Botka. Oskolás, Kiss
II (Koós, az 55. percben), Kókai, Kreidli, Molnár.
Edző: Dezsőfi Ferenc.
A Népsport így tudósított az eseményekről:
Az NB I/B rangadóján egy percig sem volt vitás
a hazaiak győzelme. A DVTK az idény legjobb
játékát nyújtva, tetszetős támadásokkal szinte
kapujához szögezte a kecskeméti együttest az I.
félidőben. Szünet, után alábbhagyott a diósgyőriek
lendülete, de még ebben az arányban is megérdemelték a győzelmet. Jó: Hajas, Váradi, Salamon,
Egri, ill. Oláh, Diószegi, Molnár.
A szezonban ezen a mérkőzésen állt először Veréb
György a DVTK kapujában. Érdekesség, hogy a
bajnokságot remekül kezdő kecskemétiek végül
kiestek az NB I/B-ből...
A nagy győzelem után három döntetlennel folytatták a bajnokságot, ennek ellenére az éllovas
pozíciót meg tudták őrizni, ahogy az őszi idény
során mindvégig. A hajrában két győzelem következett (Ganz MÁVAG, Szekszárd), majd egy debreceni döntetlennel zárták a szezon első részét (2-2).

▶
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A listavezető DVTK három pont előnnyel "telelt" a
második, Szolnoki MTE előtt.
A tavaszi szezon február 24-én kezdődött a Debreceni VSC elleni mérkőzéssel (2-0). A győzelem
után viszont komoly törés következett a csapat játékában, három mérkőzésen nyeretlen és gólképtelen maradt a Diósgyőr. Békéscsabán 11 000 néző
előtt szenvedett vereséget a piros-fehér gárda, de
ez nem került az első pozíció elvesztésébe.
A következő 12 mérkőzésen azonban már nem
szenvedett vereséget a vasgyári alakulat, ez a
sorozat megnyitotta az utat számukra a legmagasabb osztály felé. A tucatnyi mérkőzésen nyolc
győzelem mellett négyszer hagyták el döntetlennel
a pályát a miskolciak.
Például Komlón is, ahol a második félidő elején
idősebb Dárdai Pál büntetőből szerzett góljával
már kétgólos előnybe került a hazai csapat, de a
diósgyőriek azonban nem adták fel, Udvarev és
Horváth góljaival egyenlítettek. Egerben is hasonlóan alakult a mérkőzés. A hazaiak két góllal vezettek már a félidőben, amit a vendégek a
második félidőben remek játékkal egyenlítettek ki.
Eljött a 32. forduló, ahol a vasgyáriak győzelmük
esetén már biztosan feljutó helyen végeztek volna,
egy szerencsésen alakuló komlói mérkőzéssel
pedig a bajnoki cím is megszerzése sem tűnt
lehetetlennek.

a dvtk történetéből
Diósgyőri VTK - Bp. Spartacus 3-0 (1-0)
Diósgyőr, 5000 néző. V: Balla.
DVTK: Veréb - Kovács, Hajas (Oláh, a 80. percben), Hajdú, Gál, Váradi, Udvarev, Salamon, Kolláth (Horváth, a szünetben), Egri, Görgei. Edző:
Preiner Kálmán.
Bp. Spartacus: Szőke - Idei, Trenkó, Morvái, Nagy,
Strasszer, Ollári, Zöldi, Siklósi. Karakas, Lugosi.
Edző: Szimcsák István.
Még nem volt Ismeretes a Komló-Békéscsaba
mérkőzés végeredménye, ám a lelkes diósgyőri
szurkolók a játékvezetői hármas sípszó után a pályára tódultak és önfeledten ünnepelték csapatukat.
Ünnepelték a tényt, hogy a vasgyári gárda az
elkövetkezendő bajnoki évben ismét a legjobbak
között, az NB I-ben szerepel. Az öröm még csak
fokozódott, amikor megtudták a komlói eredményt. Ebből nyomban kitűnt, hogy a DVTK két
fordulóval a bajnokság befejezése előtt már bajnoknak tekintheti magát.
Bajnok és feljutó helyen végzett a DVTK, de a
bajnokságból meg két forduló hátra volt. Először
a kiesés elől menekülő Pénzügyőr otthonában
játszottak döntetlent, majd kisebb meglepetésre
vereséget szenvedtek a Győri MÁV DAC vendégeként, így a hosszan tartó veretlenségi sorozat
véget ért.
A lényeg azonban nem változott: a DVTK bajnokként tért vissza az élvonalba.

Korhű Vredestein abroncsokkal szerelték fel a
Forma-1 legenda Jochen Mass autóját a világhírű
Mille Miglia veterán rally versenyen
A tavaly aláírt megállapodás értelmében ismét a Vredestein a világhírű
Mille Miglia rally verseny hivatalos gumiabroncspartnere 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 veteránautók nyújtotta szabadság különleges 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 kifejlesztésével érdemelt ki.”
A megállapodás keretén belül Mass a
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Vredestein márkanagykövetévé válik, és több eseményen is képviseli a
vállalatot. Emellett egyéni tapasztalatával támogatást nyújt a Vredestein
fejlesztőcsapatának, az 1970-es és
1980-as évek között gyártott veteránautókhoz és újabb típusokhoz
való klasszikus gumiabroncsok
kifejlesztése céljából.

„A Vredestein figyelemreméltó történelmi háttérrel rendelkezik a veteránautó-versenyzés terén, és számos győztes csapat és autó számára
szolgáltatott az első helyezés eléréséhez szükséges minőségi gumiabroncsokat” – folytatta Mass. „Ez
nem volt mindig egyszerű feladat,
és kivitelezésében kulcsszerepet
játszottak a járművezetők visszajelzései és a mérnökökkel történő
együttműködés. Mivel számos, mind
veterán és modern versenyautó volánja mögött ültem már, így kíváncsian 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 veterán járművek teljesítménye terén.”
Az 1909 óta rendkívül nagy
teljesítményű abroncsokat gyártó,
vezető gumiabroncsgyártóként a
Vredestein jelentős tekintélyt vívott
ki magának a klasszikus gumiabroncsok 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 északkeletmagyarországi régió legnagyobb sportklubja, az első
együttműködés a férfi csapaton kívül a női és az ifjúsági
futballcsapatokat is érinti.
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teljes menetrend
Forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
18.
MK3
9.
10.
11.
12.
13.
MK4
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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időpont	 nap	kezdés helyszín	tv	
párosítás
2021.08.01. vasárnap
19:00
Felcsút	YouTube
Csákvár - DVTK
2021.08.09. hétfő
20:00
DVTK Stadion
M4 Sport
DVTK - Vasas
2021.08.15. vasárnap
19:00
Siófok	YouTube
Siófok - DVTK
2021.08.18. szerda
19:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - KTE
2021.08.23. hétfő
20:00
Szolnok
M4 Sport
Szolnok - DVTK
2021.08.29. vasárnap
15:00
DVTK Stadion
M4 Sport
DVTK - PMFC
2021.09.12. vasárnap
17:00	Győr
M4 Sport
ETO - DVTK
2021.09.15. szerda
18:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Nyíregyháza
2021.09.18. szombat
18:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Szentlőrinc
2021.09.26. vasárnap
17:00
Békéscsaba	YouTube
Békéscsaba - DVTK
2021.09.29. szerda
18:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - III. Kerület
2021.10.03. vasárnap
17:00
Szeged	YouTube
Szeged - DVTK
2021.10.17. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Dorog
2021.10.24. vasárnap
13:00	Tiszakécske	YouTube	Tiszakécske - DVTK
2021.10.28. csütörtök 19:30
Kazincbarcika
M4 Sport
KBSC - DVTK
2021.11.01. hétfő
20:00
DVTK Stadion
M4 Sport
DVTK - Haladás
2021.11.07. vasárnap
13:00
Kaposvár	YouTube
Szentlőrinc - DVTK
2021.11.21. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Budaörs
2021.11.24. szerda
13:00
Soroksár	YouTube
Soroksár - DVTK
2021.11.28. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Ajka
2021.12.05. vasárnap
18:30
Budafok
M4 Sport
BMTE - DVTK
2021.12.12. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Csákvár
2022.01.31. hétfő
20:00	Illovszky Stadion M4 Sport
Vasas - DVTK
2022.02.06. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Siófok
2022.02.14. hétfő
20:00
Kecskemét
M4 Sport
KTE - DVTK
2022.02.20. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Szolnok
2022.02.27. vasárnap
14:00
Pécs		
PMFC - DVTK
2022.03.06. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - ETO
2022.03.19. szerda
14:00
Balmazújváros		
Nyíregyháza - DVTK
2022.03.13. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Békéscsaba
2022.03.20. vasárnap
14:00	Óbuda		III. Kerület - DVTK
2022.04.03. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Szeged
2022.04.06. szerda
16:00
Dorog		
Dorog - DVTK
2022.04.10. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Tiszakécske
2022.04.17. vasárnap
17:00
Szombathely		
Haladás - DVTK
2022.04.24. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Szentlőrinc
2022.05.01. vasárnap
17:00
Budaörs		
Budaörs - DVTK
2022.05.08. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Soroksár
2022.05.15. vasárnap
17:00
Ajka		
Ajka - DVTK
2022.05.22. vasárnap
17:00
DVTK Stadion		
DVTK - BMTE
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eredmény
0-1 (0-1)
2-1 (1-0)
1-1 (0-1)
1-1 (1-1)
2-0 (1-0)
3-0 (2-0)
2-2 (1-0)
4-2 (2-1)
2-1 (2-1)
2-2 (1-0)
1-1 (1-1)
2-1 (2-0)
2-0 (1-0)
1-2 (0-1)
3-2 (2-1)
2-0 (1-0)
1-2 (0-1)
5-0 (3-0)
1-1 (1-0)
2-0 (2-0)
0-1 (0-0)
3-2 (0-1)
0-0 (0-0)

TALÁLKOZZUNK, A KÖVETKEZŐ
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!
2021/2022 | MERKANTIL BANK LIGA | 24. FORDULÓ

2022.02.20. | 17:00
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tabellák
teljes
Csapat neve

M

Gy

D

V

LG

KG

GK

P

1. Diósgyőri VTK

21

12

7

2

38

19

19

43

2. Vasas FC

21

12

6

3

37

16

21

42

3. Kecskeméti TE

21

12

5

4

35

18

17

41

4. Szombathelyi Haladás

21

12

4

5

25

13

12

40

5. Szeged-Csanád GA

21

10

6

5

28

16

12

36

6. BFC Siófok

21

8

9

4

26

23

3

33

7. ETO FC Győr

21

9

5

7

26

22

4

32

8. Dorogi FC

21

9

3

9

22

29

-7

30

9. Nyíregyháza Spartacus FC

21

8

6

7

28

28

0

30

10. Pécsi MFC

21

8

5

8

25

21

4

29

11. FC Ajka

21

6

6

9

28

30

-2

24

12. Békéscsaba 1912 Előre

21

5

9

7

30

33

-3

24

13. Szentlőrinc SE

21

5

9

7

23

26

-3

24

14. Aqvital FC Csákvár

21

5

8

8

30

34

-4

23

15. Budaörsi SC 1924

21

5

8

8

23

33

-10

23

16. III. Kerületi TVE

21

5

6

10

21

34

-13

21

17. Soroksár SC

21

5

5

11

29

39

-10

20

18. Budafoki MTE

21

4

7

10

22

28

-6

19

19. Szolnoki MÁV

21

4

7

10

19

32

-13

19

20. Tiszakécskei LC

21

4

3

14

20

41

-21

15

hazai

idegenbeli
GY	

D

V

P

GY	

D

V

P

1. Vasas FC

Csapat neve	M	
11

8

3

0

27

1. ETO FC Győr

10

6

2

2

20

2. Diósgyőri VTK

10

8

2

0

26

2. Szeged-Csanád GA

11

5

3

3

18

3. Kecskeméti TE

11

8

1

2

25

3. Szombathelyi Haladás 11

5

3

3

18

4. Szombathelyi Haladás 10

7

1

2

22

4. Diósgyőri VTK

11

4

5

2

17

5. Nyíregyháza SFC

11

6

4

1

22

5. Kecskeméti TE

10

4

4

2

16

6. BFC Siófok

11

5

6

0

21

6. Vasas FC

10

4

3

3

15

7. Pécsi MFC

12

6

2

4

20

7. Szentlőrinc SE

12

3

5

4

14

8. Szeged-Csanád GA

10

5

3

2

18

8. Budaörsi SC 1924

11

3

5

3

14

9. Dorogi FC

10

5

2

3

17

9. Dorogi FC

11

4

1

6

13

10. FC Ajka

10

4

4

2

16

10. Soroksár SC

11

3

4

4

13

11. Aqvital FC Csákvár

10

3

4

3

13

11. Békéscsaba 1912 Előre 10

3

3

4

12

12. Budafoki MTE

11

3

4

4

13

12. BFC Siófok

10

3

3

4

12

13. Szolnoki MÁV

11

3

4

4

13

13. III. Kerületi TVE

10

3

1

6

10

14. ETO FC Győr

11

3

3

5

12

14. Aqvital FC Csákvár

11

2

4

5

10

15. Békéscsaba 1912 Előre 11

2

6

3

12

15. Pécsi MFC

9

2

3

4

9

16. III. Kerületi TVE

11

2

5

4

11

16. FC Ajka

11

2

2

7

8

17. Szentlőrinc SE

9

2

4

3

10

17. Nyíregyháza SFC

10

2

2

6

8

18. Tiszakécskei LC

10

3

0

7

9

18. Budafoki MTE

10

1

3

6

6

19. Budaörsi SC 1924

10

2

3

5

9

19. Szolnoki MÁV

10

1

3

6

6

20. Soroksár SC

10

2

1

7

7

20. Tiszakécskei LC

11

1

3

7

6

30

február 6. GÓLÖRÖM

Csapat neve	M	

GÓLÖRÖM február 6.

31

32

február 6. GÓLÖRÖM

