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

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

dvtk shop

XX. éVfolyAm 15. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - szeged

 17:30	 a	Játékvezetők	és	csapatok	érkezése	

	 19:23	 pályán	a	Dvtk	lovag

 18:45	 Bemelegítés	kezDete

	 19:15	 a	Bemelegítés	vége,	a	Játékosok	visszatérnek	az	öltözőkBe	

	 19:24	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket	

	 19:24	 csapatok	felsorakoznak	a	JátékoskiJáróBan,	Dvtk	inDuló		

	 19:26	 kézfogás,	érme	felDoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

	 19:30	 a	Diósgyőri	vtk	-	szegeD-csanáD	ga	mérkőzés	kezDete

	 19:25	 csapatok	Bevonulnak	a	pályára

	 19:26	 csapatfotók

	 19:27	 JuBiláló	Játékos	köszöntése	(eperjesi gábor)
®

	 19:28	 gyásszünet	(raduly józsef)  

 18:30 kapunyitás

	 19:29	 szurkolói	kezDőrúgás	(énekes „nóta” zsolt)  

	 19:27	 régi	nagyok	köszöntése	(földesi károly, dzurják józsef)
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér
Minden győzelem sokat számít elsősorban a megszerzett 
pontok miatt, de javítja a hangulatot is. Legutóbb Óbu-
dán a sok hiányzó miatt célfutballt játszottunk, ami ered-
ményre vezetett, egy nagyon fontos mérkőzést nyertünk 
meg a III. Kerület ellen.
Az elmúlt héten a válogatott mérkőzések miatt nem ren-
deztek fordulót, és ez időt adott arra, hogy meggyógy-
uljanak a beteg, és felépüljenek a sérült játékosaink. 
Igyekeztünk a programba illeszteni a kihagyást követően 
létfontosságú erőállapot-fejlesztést, és természetesen ké-
szültünk a hátralévő kilenc mérkőzésre.
Ma egy masszív csapattal találkozunk, akik sok gólt sze-
reznek, és keveset kapnak. A szegediek legutóbbi mér-
kőzéseinek felvételét elemezve elmondható, hogy len-
dületes futballt játszanak, biztosan kellemetlen ellenfél 
lesznek, de melyik csapat nem az?
A tabellára nézve egyértelmű, hogy rangadót játszunk a 
közvetlenül utánunk következő csapattal, és mint min-
den rangadón, ezúttal is bármi előfordulhat. Az viszont 
biztos, hogy mi játszunk hazai pályán, jó játékkal és 
kellően koncentrálva győzelemre tudjuk váltani ezt az 
előnyt. A mai mérkőzésen nem lehet más a célunk, mint 
szurkolóink támogatásával tovább gyűjtögetni a ponto-
kat, hogy elszakadjunk az üldözőktől!

Dragan Vukmir
Nagyon nehéz mérkőzés vár ma ránk Diósgyőrben, egy 
jó csapat ellen játszunk, remek játékosok vannak a ke-
retükben. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg szurkoló 
lesz a lelátókon, így a hangulat is rangadóhoz méltó lesz.

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

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

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

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

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

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

erősítése céljából. Nagyon fiatal voltam, alig 
múltam 16 éves, persze, hogy izgultam. A tár-
sak biztattak, segítettek, mondták, mikor merre 
helyezkedjek. Gyorsan eltelt a mérkőzés, mert 
akadt dolgunk, de stabilan védekeztünk, nem 
kaptunk gólt, és nyertünk. A mérkőzés végén 
egy szélről érkező beadást a kapu előterében az 
érkező csatár elől csúsztattam ki, ma is a fülem-
ben cseng a társak hangja: „ez az, Eper!”. 
Amikor debütáltam a DVTK első csapatában, 
akkor feljutottunk az élvonalba, remélem, a ju-
bileumi századik mérkőzést is sikerül hasonló 
módon emlékezetessé tenni.

- És arra is emlékszel, mikor játszottál végig 
egy teljes mérkőzést?
- Igen, a következőt, az utolsó fordulóban Oros-
házán. Már matematikailag is bajnokként ér-
keztünk, ennek ellenére sajnálom a vereséget. 
Maga a mérkőzés mégis élményt jelentett, hi-
szen igazán ekkor mutattam meg magam. 

- Gratulálunk a századik diósgyőri bajnoki-
hoz!
- Köszönöm szépen! Ez egy komoly szám, örü-
lök neki, hogy elértem a századik bajnoki mér-
kőzést Diósgyőrben. A mezőkövesdi időszakot 
is beleértve már túl vagyok a száz élvonalbeli ta-
lálkozón, de számomra az a legfontosabb, hogy 
minél többet játsszak, és ha ez megvalósul, ak-
kor az úgyis magával hozza az újabb és újabb 
jubileumokat. Ugyanakkor nekem mindegy, 
hogy kupameccs vagy bajnoki, csak ott legyek 
a pályán. És szerencsére a bajnokik mellett sok 
lehetőséget kaptam a Magyar Kupában, vagy 
korábban a Ligakupában, de pályára léptem az 
Európa Liga selejtezőjében is.

- Emlékszel még az első találkozóra?
- Hogyne! Vácott játszottunk az NB II.-ben 
2011 tavaszán, és 2-0-ra nyertünk. Vadász 
Viktor kiállítása után Benczés Miklós George 
Menougong helyére cserélt be a védelem meg-

Eperjesi Gábor: az első száz 
bajnoki mérkőzés

eperjesi gábor a iii. Kerület ellen jubilált, századik alkalommal húzta magára 
bajnoki mérkőzésen a DVTK mezét.

▶

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

GYÓGYULJON ÚGY,
AHOGY A SPORTOLÓK!



gólÖrÖm  április 3.   98  április 3.  gólÖrÖm  

interjú interjúeperjesi gábor lucas

▶

de Tajti József szavai után jobbnak láttam el-
fogadni a Mezőkövesd ajánlatát, akik viszont 
számítottak rám. Ott is jó csapatba kerültem, 
jól szerepeltünk a bajnokságban, és a Magyar 
Kupában is a döntőbe jutottunk. 

- Mégis visszatértél Diósgyőrbe!
- Amikor tavaly nyáron azzal keresett meg 
Benczés Miklós, hogy segítsek a csapatnak visz-
szatérni az élvonalba, egy pillanatig sem gon-
dolkodtam a válaszon. Örömmel jöttem haza a 
szülővárosomba, a nevelő egyesületembe, ahol 
ismét együtt játszom sok régi társsal, például 
Oláh Bálinttal, akit már általános iskolás kora 
óta ismerek. 
Jó társaság alakult ki, és a pályán is eredmé-
nyesek vagyunk. Feljutó helyen állunk, ami a 
minimális elvárás, de mindent megteszünk a 
bajnoki cím megszerzéséért. 

- Tudod már melyik a posztod? Vagy bele-
nyugszol, hogy te vagy az a játékos, akit oda 
állítanak, ahol nagy a szükség?
- Ez egy jó adottság, hogy több poszton is meg 
tudom oldani a rám bízott feladatot. Ha jobb-
hátvéd, ha balhátvéd, ha belső védő, mindenhol 
igyekszem a maximális teljesítményt nyújtani, 
és a csapat hasznára lenni. Ahogy az elején 
mondtam, számomra az a lényeg, hogy pályára 
lépjek, és meg tudjam mutatni, mit is tudok.
 
- Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzé-
sed?
- Mennyi időd van? Rengeteg szép emléket tu-
dok felidézni, ami közül egyet nehéz kiemelni, 
de mindenképpen olyan mérkőzést mondanék, 
amelyiken rengeteg néző foglalt helyet a lelá-
tón. A Nyíregyháza, az FTC, az Újpest elleni 
meccsre itthon és idegenben is rendszerint sok 
néző kíváncsi, ami megadja a rangját, és sajá-
tos hangulatot teremtenek a szurkolói dalok, 
a görögtüzek. Ilyenkor hazai pályán a hátunk 
mögött érezzük a szurkolótábort, de engem az 
is motivál, ha az ellenfél szurkolóitól kapom az 
ívet. Ilyenkor érzi magát igazából focistának az 
ember, és ilyen körülmények között könnyebb a 
feladatra koncentrálni. 
A régi stadionról tudjuk, hogy egyáltalán nem 
számított modern létesítménynek, mégis kiváló 
atmoszférát teremtettek benne a szurkolók, és 
az újjáépített stadionban még futópálya sincs, 
sokkal közelebb kerültek a drukkerek a játék-
térhez.
Amikor Debrecenben legyőztük az FTC-t 
Dušan Brković és Florent Hasani góljával, ak-
kor az első félidő hajrájában egy ütközés során 

- Nem fogunk egyesével végigmenni mind a 
100 meccsen, de mindet fel tudnád idézni?
- Ha nem is minden részletet, de egy-két jellem-
ző pillanatot biztosan tudnék mondani, legfel-
jebb kicsit törni kellene a fejemet.

- A feljutást követően viszont sokáig csak a 
kispadra ültél le, időnként még csak nem is 
az első csapattal készültél, végül 2013 őszén 
debütáltál az élvonalban. Mi volt ennek az 
oka?
- Ez egy összetett történet. Egyrészt egy ideig 
hátráltatott egy makacs sérülés, másrészt apu-
kámhoz és a két testvéremhez hasonlóan én 
is építészmérnök szerettem volna lenni, fel is 
vettek a Műegyetem építészmérnöki karára. A 
budapesti tanulmányok és a diósgyőri élsport 
összeegyeztethetetlennek tűnt, ám gyerekkori 
edzőm, Szentiványi József meggyőzött arról, 
hogy adjak esélyt a focitehetségem kibontako-
zásának. Átjelentkeztem a a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Karára, és többnyire az 
U19-es és az U21-es csapatban játszottam, bár 
a Magyar Kupában Szentes Lázártól is kaptam 
lehetőséget. Ebből az időszakból nagy büszke-
séggel emlékszem vissza arra az eredményre, 
hogy hosszú idő után feljutottunk a legjobbak 
közé. A diósgyőri fiatalok így ismét a Kiemelt 
csoportban szerepeltek, ami nagyon fontos volt 
az utánunk következő generáció képzése szem-
pontjából is. Az egyik találkozót személyesen 
látta Szivics Tomiszláv vezetőedző, aki a meccs 
után több fiatal társaságában engem is az első 
csapathoz hívott. Több ismerőst találtam az öl-
tözőben, amúgy sem szokásom megilletődni, 
így ugyanúgy odatettem magam, belementem 
a párharcokba, mint az előző héten a fiatalok 
ellen. Ez a harciasság tetszhetett meg a vezető-
edzőnek, mert hamarosan lehetőséget kaptam, 
és egy győztes mérkőzésen mutatkoztam be a 
legjobbak között Kaposvárott. Ebben az évben 
rengeteg mérkőzést játszottunk, mert a bajnok-
ság mellett a Magyar Kupában és a Ligakupá-
ban is a döntőig meneteltünk, Szivics Tomiszláv 
pedig folyamatosan rotálta a keretet, így min-
denki sokat játszott. Abban az évben nem csak 
nekem, hanem a csapatnak is jól ment, kijutot-
tunk a nemzetközi porondra, megnyertük a Li-
gakupát, és a Magyar Kupában 10 000 diósgyőri 
előtt játszottunk döntőt Budapesten.

- Utána az edzők személye változott, de rend-
re számítottak rád, eddig 73 NB I.-es mecs-
csen játszottál a DVTK színeiben.
- Én csak tettem a dolgom, egészen addig, amíg 
hagyták. 2019 telén sem én akartam távozni, 
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interjúeperjesi gáborinterjú KéKesi márTon

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartamElindult a DVTK 

TikTok csatornája!

dvtktiktok

- A tanulmányaid arra engednek következ-
tetni, hogy a labdarúgó pályafutásod befe-

jezése után visszatérsz a civil életben, 
jól sejtjük?
- Még nem döntöttem el, jelenleg a 
fociban maradni ugyanolyan opció a 
folytatásra, mint a diplomáim hasz-
nosítása. Egyelőre gyűjtöm a tudást, 
azt senki nem veheti el tőlem. Ami-

kor eljön az ideje, a tanulmányaim-
nak köszönhetően remélhetően 

több jó lehetőség közül tudok 
majd választani. Még az is 

előfordulhat, hogy egy tel-
jesen más területen talá-
lom meg a számításom, 
ahol jól érzem magam, 

ki tudja? 

- A földtudományi 
mérnök (BSc, ME-
MFK) és gépész-
mérnök (MSc, ME-

GEIK) diplomát már 
átvetted, és jelenleg 

angol nyelven hallgatsz 
közgazdaságtant (ME-

GTK, Master of Business 
and Administration). Van 

egyáltalán metszete a labdarúgás-
nak és a tanulmányaidnak?
- Nem innen közelítem meg a kér-
dést, mert a focipályán sem csak 
azt tanultam meg, hogyan kell 
passzolni, cselezni vagy lekezelni 
 a labdát. A munkaerőpiacon nagyon 
sokat ér az, hogy megtanultam, ho-

gyan kell együtt, egymást segítve 
csapatban dolgozni. 

Emellett alkalmazkodóképes 
vagyok, aki tud kompromisz-
szumot kötni. Az évek során 
azt is megtanultam, hogy 
milyen sokfélék az em-

berek, mindenkihez 
másként kell szólni, 

és akkor sokkal 
hatékonyabban 
tudunk együtt-
működni. De 
ez még a tá-

voli jövő, most 
az a legfontosabb, 

hogy a DVTK-val vissza-
jussunk az élvonalba. Ehhez pedig ma le 

kell győzni a Szegedet!

eltört a kézközépcsontom, ám meg sem fordult 
a fejemben, hogy cserét kérjek, hanem végigját-
szottam a mérkőzést.

- Aki követ az Instagramon, az tudja, 
hogy egyik hobbid diplomaosztóra járni.
- A családban fontos érték a tudás, édes-
anyám gyógyszerész, édes-
apám építészmérnök, aki 
emellett gazda-
sági diplomát 
is szerzett. 
És valóban, 
idősebb bá-
tyám, Tibor 
az építész-
m é r n ö k i 
d i p l o m a 
után Bécs-
ben tanult 
angol nyel-
ven közgaz-
daságtant , 
Ákos pedig 
a BME-n vette át a közel-
múltban épületgépészeti 
végzettséget. Okosak mind a 
ketten, és példát mutattak a 
tanulásban is.

- Akkor végig tévúton jár-
tunk, nem az a kérdés, hogy 
mi motivál a tanulásra, hanem 
az, hogy hogyan lettél egyáltalán 
labdarúgó?!
- Pedig szinte ugyanaz a válasz: a test-
véreim fociztak, én pedig követtem a 
példájukat. Illetve, ha a szülők nem 
engedtek ki a grundra, akkor a leg-
kisebbet - azaz engem - beállítottak 
a „kapuba”, ők pedig püfölték a lab-
dát. Ezt is élveztem, és egyszer hasz-
nát is láttam a megszerzett tudásnak. 
Történt, hogy a Vasas elleni idegenbeli 
bajnokin - talán az U13-as bajnokság-
ban -, a félidőben kapust cseréltünk, 
aki a második félidőben megsérült. Én 
álltam a helyébe, és lehoztuk kapott gól 
nélkül a hátralévő időt, és megnyertük a 
találkozót.
Szóval gyerekként rengeteget játszottunk a 
grundon az utcabeli fiúkkal, majd szép sorban 
egymás után leigazolt minket a DVTK, illetve 
az akkor a klub utánpótlását működtető MISI. 
Ákos egészen az U19-ig jutott, és hobbiból máig 
játszik a megyei I. osztályban Emődön. 
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28. forduló
Diósgyőri VtK - Békéscsaba 1912 Előre 3-4 (0-1)

Miskolc, DVTK Stadion, 2746 néző. Játékvezető: Kovács Imre 
(Baghy Csaba, Sinkovicz Dániel).

DVTK: Danilović - Polgár, Szatmári Cs., Szűcs K. - Kispál, 
Molnár G., Lucas, Zsolnai, Oláh B. - Horváth Z., Könyves.  
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Békéscsaba: Winter - Hodonicki, Farkas M., Bora, Bor - 
Sipos G., Váradi - Puskás G., Horváth P., Pantović - Tóth D. 
Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Csere: Kispál helyett Jurek és Zsolnai helyett Eppel az 59., 
Horváth P. helyett Ilyés T. a 62., Pantović helyett Szabó P. és 
Puskás G. helyett Fazekas L. a 75., Váradi B. helyett Farkas B. 
a 90+1.percben.
Sárga lap: : Hodonicki az 53., Winter a 80., Kondás Elemér a 
90+2. percben.
gólszerző: Horváth P. (0-1) a 6., Pantović (0-2, 11-esből) az 
57., Pantović (0-3) a 63., Eppel (1-3) a 67., Horváth Z. (2-3) a 
77., Jurek (3-3) a 86., Sipos G. (3-4) a 90+2. percben.

30. forduló
2022. április 3., vasárnap
16:00 Kecskeméti TE - ETO FC
16:00 Budaörsi SC - Szombathelyi Haladás
16:00 Szentlőrinci SE - Budafoki MTE
17:00 Aqvital FC Csákvár - III. Kerületi TVE
17:00 Vasas FC - Békéscsaba 1912 Előre
17:00 BFC Siófok - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 Szolnoki MÁV FC - Pécsi MFC
17:00 Soroksár SC - Tiszakécskei LC
17:00 FC Ajka - Dorogi FC
19:30 Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia*

31. forduló
2022. április 6., szerda
16:00 ETO FC - Szolnoki MÁV FC
16:00 III. Kerületi TVE - Vasas FC
16:00 Dorogi FC - Diósgyőri VTK
16:00 Szentlőrinci SE - Budaörsi SC
18:00 Budafoki MTE - Pécsi MFC
18:00 Békéscsaba 1912 Előre - BFC Siófok
18:00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Aqvital FC Csákvár
18:00 Tiszakécskei LC - FC Ajka
18:00 Szombathelyi Haladás - Soroksár SC
18:15 Nyíregyháza Spartacus FC - Kecskeméti TE* 

*(tv: M4 Sport)

ez tÖrtént
29. forduló
iii. Kerületi tVE - Diósgyőri VtK 0-1 (0-1)

Budapest, III. Kerületi TVE Sporttelep, 800 néző. Játékvezető: 
Csonka Bence (Medovarszki János, Csatári Tibor).

III. Kerület: : Balázs J. - Kulcsár D., Fejes A., Egerszegi, 
Bekker - Schuszter, Köböl, Rabatin - Birtalan, Barczi - 
Borvető. Vezetőedző: Kemenes Szabolcs.
DVTK: Póser - Eperjesi, Karan, Szűcs K. - Polgár, Molnár G., 
Lucas, Oláh B., Bertus - Eppel, Jurek. Vezetőedző: Kondás 
Elemér.

Csere: Polgár helyett Szeles a 62., Molnár G. helyett Németh 
Má. a 63., Birtalan helyett Sili a 63., Schuszter helyett Daróczi 
és Bekker helyett Horváth O. a 75., Bertus helyett Belényesi 
és Eppel helyett Horváth Z. a 77. percben.
Sárga lap: Karan a 38., Rabatin a 49., Horváth Z. a 83., Jurek 
a 90+4. percben.
gólszerző: Jurek (0-1) a 21. percben.

interjúDr. magyar máTyás interjúDr. magyar máTyás

Támogasd TE is a  
Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítványt!

A klub minden megvásárolt póló után 1000, 
minden pulóver után 2000 forinttal 

támogatja az alapítványt.

shop.dvtk.eu

Vásárold meg a DVTK Shop-ban,
 vagy rendeld meg online!

*A fénykép illusztráció

Gyerek póló: 3990 forint 
Női és férfi póló: 5290 forint
Női és férfi kapucnis pulóver: 10 990 forint
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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 csatári	gergő*

17 14

(Hun) 
2000.03.28.

(Hun) 
2003.02.26.

hornyák	Marcell*

28

(Hun) 
1993.12.07.

horváth	zoltán

Jurek gábor*

20

39

(Hun) 
1989.07.30.

(Hun) 
2004.06.04.

könyves	norbert

42

(Hun, srb) 
1989.06.10.

oláh	bálint*

5

(Hun) 
1994.12.02.

szeles	tamás

88

(Hun) 
1993.12.07.

zsolnai	richárd

9

(Hun) 
1995.03.28.

szűcs	kornél*

26

(Hun) 
2001.09.24.

főszereplők

*A
 D

VT
K 

sa
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el
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ű 
já

té
ko

sa

eppel	márton hegedűs jános

19 68

(Hun) 
1991.11.20.

(Hun) 
1996.10.04.

dejan	karan

48

(srb, Hun) 
1988.08.13.

kispál	tamás*

24

(Hun) 
2003.08.23.

molnár	gábor németh	Márió

16 23

(Hun) 
1994.05.16.

(Hun) 
1995.05.01.

szatmári	csaba
(Hun) 
1994.06.14.

3

BERKESI
JUDIT
sportriporter

LÁSZLÓ
ÁGI

sport blogger

KÖVESD SPORTMŰSORUNKAT
ÉS IRATKOZZ FEL A TIPPMIX
YOUTUBE CSATORNÁJÁRA!

polgár	kristóf

33

(Hun) 
1996.11.28.

lucas

10

(bra, Hun) 
1989.05.05.

rotem	keller

36

(isr, Hun) 
2002.11.09.

eperjesi gábor*

4

(Hun) 
1994.01.12.

Belényesi	csaba

18

(Hun) 
1994.03.03.
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KAPUSOK
12  Molnár-Farkas tamás 1989.11.29.
24  rodić, Marko 2002.01.26.
1    takács János 2000.05.12.
MEZőNyJÁtÉKOSOK
23  Bencze Márk 2000.01.30.
3    Bitó Martin 2001.01.18.
98  Csoboth Kevin 2000.06.20.
9    Daru Bence 1994.06.05.
5    Debreceni Ákos 2003.03.24. 
17  Dobos Áron 2000.06.08.
99  Dobronoky Viktor 2002.12.28.
14  Farkas Aurél 1994.03.31.
11  gajdos Zsolt 1993.02.04.
7    germán tamás 1987.03.16.
71  gréczi Márton 2000.07.10.
18  Horváth Krisztofer 2002.01.08.
94  Jammeh, Haruna 1991.06.02.
79  Kapić, Amir 2003.05.02.
70  Kóródi Nándor 1999.08.15. 
55  Kovács Milán 1999.09.24.
27  Kővári róbert 1995.11.23.
48  Lestyán Lionel 2002.05.31.
16  Murár András 2005.01.13.
2    ódor Máté 2001.04.29.
6    Pejović, Danilo 1998.06.21.
46  Simon Ádám 1990.03.30.
15  temesvári Attila 2000.06.03. 
4    tóth gábor 1987.03.26.
14  Vári Barnabás 1987.09.15.
20  Vasiliou, giorgos 2002.03.15.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 2011
klubszín: kék-fekete 
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény: NB II. 7. helyezett (2014/2015)
előszÖr az országos másodosztályban: 
2011/2012
másodosztályú idények: 8
folyamatosan az nb ii.-ben: 2019 óta

A szegedi labdarúgás több, mint egy évszázados 
múltra tekint vissza, azonban az 1899 óta íródó 
történelmet rendkívül bonyolulttá teszi a klubok 
állandó névváltozása, egyesülése, és időnkénti új-
jáalakulása.
A Szeged-Csanád Grosics Akadémiát 2011-ben ala-
pították új klubként. A tulajdonos a Szeged-Csanádi 
egyházmegye. Az első évben a Kisteleki TE jogán in-
dult az NB III-ban KITE-Szeged néven, és rögtön fel-
jutottak a másodosztályba. Azóta két év kivételével 
ott szerepelnek (a kiesést követően a 2013/2014-es 
és a 2018/2019-es idényben egyből visszajutottak). 
Az előző bajnokságot a 10. helyen zárták, legered-
ményesebb játékosuk a 7 gólos Gajdos Zsolt lett.

Az előző fordulóban a Molnár- Farkas - Ódor, Temes-
vári A., Pejović, Kővári (Bencze M., 75.) - Kovács M., Far-
kas A. - Dobos Á. (Germán, 64.), Horváth K. (Debreceni 
Á., 75.), Csoboth (Daru, 75.) - Gajdos (Murár, 86.) össze-
állításban szerepeltek.

Végezetül idézzük fel a DVTK – Szeged vetélkedés 
egyik legemlékezetesebb párharcát. Az 1990/1991-
es idény végén a DVTK az NB II. Keleti-csoport 2. 
helyén, a Szeged SC az az NB I. 13. helyén végzett, és 
osztályozón vívtak meg az élvonalbeli tagságért. 
A párharc első felvonásán Palicskó Tibor a Knotz - 
Bém, Parkhomenko, Kertész, Budai - Molnár I., Vitelki, 
Leskó - Tóth Gy. Svistun, Váczi B. csapatot küldte 
pályára a Felső Tisza-parti Stadionban, ahová a di-
ósgyőri szurkolók jó része különvonattal érkezett. A 
hazaiak szerezték meg a vezetést, amit Váczi Béla 
még az első félidőben kiegyenlített. A szünet után 
megszerezhette volna a vezetést a DVTK, ám Váczi 
kihagyta a büntetőt, azonban Molnár István 87. perc-
ben lőtt góljával mégis a DVTK várhatta előnnyel a 
visszavágót. 
A diósgyőri találkozón Palicskó Tibor a Knotz - Bém, 
Parkhomenko, Kertész (Csizi, 46.), Szabó Zs. - Molnár 
I., Vitelki, Leskó - Tóth Gy., Svistun (Kiser, 64.), Váczi B. 
csapatnak szavazott bizalmat.  Az első meccsen kiál-
lított Cigan ugyan vezetést szerzett a szegedieknek 
20 000 néző előtt, de Leskó Zoltán bebiztosította a 
feljutást. Ezzel véget ért a klubtörténet leghosszabb 
másodosztályú időszaka, és kezdetét vette a hatal-
mas örömünnep. 
Az eufórikus hangulatot tökéletesen lefesti Palicskó 
Tibor mérkőzés utáni nyilatkozata: Hol a boldogság 
mostanában? Borsodban, Miskolcon, de legfőkép-
pen Diósgyőrött, a DVTK Stadionban!

mai ellenfelünk
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birkózás interjúbajnoKoK

Számomra minden
meccsnap ünnepnap

interjúDr. magyar máTyás

A porckorong problémák kezelésére:

HÁTFÁJÁSSAL, NYAKI

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

PANASZOKKAL KÜZD?

Kizárólag a DVTK Medical-Fájdalom
Ambulancia magánorvosi központban!

SpineMED gerincdekompressziós berendezés!

jureK gábor

▶

Elöl kötelező kockázatot vállalni

a DVTK labdarúgó sportakadémia növendéke, jurek gábor nyár óta készül a 
DVTK első csapatával. már ősszel bemutatkozott a merkantil bank ligában, de 
igazán most robbant be két góljával, amiből a második három pontot ért.

mérkőzés, mi szereztük az első gólt. Ezt követő-
en sem akartunk visszaállni - bár kétségtelenül 
nagy hangsúlyt helyeztünk a hátsó stabilitásra 
-, de az ellenfél benyomott. Sok más ellenféllel 
szemben a kék-fehérek focizni akartak, nem 
csak előre rugdosták a labdát, ezért végig na-
gyon kellett koncentrálni. 
Néhány kapu előtti meleg pillanattól eltekintve 
jól álltunk a lábunkon, leginkább amiatt lehet 
hiányérzetünk, hogy ellentámadásból nem tud-
tuk megszerezni a megnyugtató második gólt. 
A siker alapját a hatalmas küzdeni akarás jelen-
tette, és ha kellett, akkor kisegítettük egymást. 
Így kell 1-0-ra megnyeri egy rendkívül fontos 
idegenbeli találkozót!

- És a saját teljesítményedet hogyan értéke-
led?
- Nem sok lehetőséget kaptam eddig, főleg nem 
kezdőként, ezért nagyon szerettem volna bizo-
nyítani a stábnak, és megmutatni a közönség-

- Lőttél két gólt a DVTK első csapatában, és 
rögtön népszerű ember lettél, sorra adod az 
interjúkat. Milyen érzés?
- A III. Kerület elleni találkozót követően még a 
gyepen álltam az M4 Sport kamerája elé, majd 
a Magyar Rádió riportere és még egy újságíró 
kérdezett Óbudán. Akkor még benne voltam a 
meccsben, nagyon feldobott a DVTK győzelme, 
és szépen válaszoltam a kérdésekre. Amikor 
viszont Miskolcon kellett a DVTK kamerája 
előtt megszólalni, akkor már belebonyolódtam 
a mondatokba. Most pedig itt ülök. Az a tanul-
ság, hogy a válaszadást is gyakorolni kell, mint 
mindent a fociban. 

- Akkor lássuk először a DVTK legutóbbi 
győzelmét a III. Kerület ellen. Hogyan em-
lékszel a sikerre?
- Egy nagyon brusztos meccset játszottunk, 
ahol a kiváló ellenfél mellett a pályával is meg 
kellett küzdeni. A terveink szerint alakult a 
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akadémiaVálogaToTTinterjú jureK gábor

▶

Nekem azt tanították, elöl kötelező kockázatot 
vállalni, hátul viszont csak minimálisan sza-
bad. És én imádok kockáztatni. De továbbme-
gyek, még csak 17 éves vagyok, de szeretem a 
versenyhelyzetet. Számomra Könyves Norbert, 
Eppel Márton - és sorolhatnám az összes táma-
dót - példakép, mert ők már elértek valamit, 
tudják, mi a feladata egy labdarúgónak. Ugyan-
akkor csak 11 játékos lehet egyszerre a pályán.

- Amikor azt láttam Óbudán, hogy a kapu 
előterében a bal lábadon van a labda, tudtam, 
hogy értékesíteni fogod a helyzetet. Neked is 
ilyen könnyűnek tűnt a gólszerzés?
- Sokat gyakoroltam, hogy az egyik lábbal átve-
szem a labdát, a másikkal pedig kilövöm a kapu 
hosszú oldalát. Ilyen helyzetben azt követően 
már nem szoktam gondolkodni, amikor eldön-
töm, hogy lőni fogok. Szemben álltam a kapuval 
az ötös előterében, meg kell próbálni, ha elakad, 
akkor így jártam, de legalább megpróbáltam. 
Szerencsére nem így történt, hálót ért a labda. 
Nagyon örülök a találatnak, mert két vereséget 
követően rendkívül fontos számunkra ez a győ-
zelem. 

nek is, hogy nem véletlenül lőttem gólt az előző 
fordulóban.
Támadásban 3-5-2-ben álltunk fel, védekezés-
ben pedig kicsúsztam szélre, ahol keveset be-
széltünk, így elkövettem néhány helyezkedési 
hibát. Szerencsére nem lett komoly következ-
ménye. 
Támadásban pedig próbáltam üresbe mozogni, 
hogy legyen induló ember, akit meg lehet ját-
szani.  Amikor hozzám került a labda, akkor 
elsősorban igyekeztem megtartani azt, vagy 
visszapasszolni a társaknak. Egyelőre hiányos-
ságom, hogy nem tudok a kapu elé berobbanni, 
ami részben annak köszönhető, hogy az után-
pótlásban rendre a szélen játszottam, így nem 
adódott lehetőség rá. A DVTK azonban két kö-
zépső támadóval áll fel, akiknek érkezni kell a 
kapu elé, és fejjel, lábbal veszélyeztetni.

- Megütötte a fülem a „nem sok lehetőséget 
kaptam eddig” félmondat. A 9 találkozót 17 
évesen így értékeled?
- Úgy vélem, mostanra értem meg a feladatra. A 
bajnokság kezdete óta sokat fejlődtem, külön-
ben is az utóbbi két mérkőzés sokat javított a 
helyzeten. A kilenc meccsből kettőt játszottam 
végig, az első meccset a Siófok, illetve legutóbb 
a III. Kerület ellen. Korábban szélső támadó-
ként számított rám a szakmai stáb, de az ered-
ményt hozó 3-5-2-es felállásban nincs ilyen 
poszt, amikor beálltam, akkor rendszerint át is 
álltunk 4-4-2-re. Mostanában viszont középen 
kapok szerepet.
  
- Láttunk már olyat a futballtörténelemben, 
hogy szélső támadóból kiváló védő lett. A há-
romvédős rendszerben akár szélső is lehet-
nél, aki szükség esetén védekezik, de sokat 
támad is.
- A védekezés soha nem számított az erőssé-
gemnek, és szerintem soha nem is lesz az. Csa-
tár vagyok, egyszerűen nem tudom magamról 
elképzelni azt, hogy hátulról nézzem, ahogy a 
többiek az ellenfél kapuját ostromolják. Viszont 
tisztában vagyok azzal, hogy a csapat minden 
tagjának tudni kell védekezni, ezért mindent 
megteszek, hogy ezen a területen is fejlődjek. 
Ráadásul az igazi védők legalább tízévnyi előny-
ben vannak velem szemben, mert ők azt gyako-
rolták, miközben én a gólokat lőttem.
A felvetés azonban nem rossz, Balmazújváros-
ban Rotem Keller sérülése után erre a posztra 
szálltam be a 35. percben. Majd nem sokkal ké-
sőbb sajnos elcsúsztam, amiből majdnem gólt 
kaptunk. A szünetben inkább váltottunk, és 
előre mentem. 
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▶

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csa-

jureK gábor

nem igazán ment a játék, mégis bíztak bennem, 
és tavasszal több, mint húsz gólt lőttem. Ezt kö-
vetően rendre felfelé játszottam (az előző idény-
ben például szerepeltem az U17-ben, az U19-
ben és a tartalék csapatban is), az idősebbek 
között kellett megállni a helyem, akik magasab-
bak, sokszor gyorsabbak voltak, és előfordult, 
hogy a védőm 20 kilóval többet nyomott nálam. 
Ha folytatjuk a sort, akkor az U15-ben Kokó 
(Kovács Ádám, az első csapat egyik jelenlegi 
másodedzője - a szerk.) volt az edzőm, de leg-
alább annyit játszottam Bém Gábor U16-os csa-
patában is. Egy évvel később pedig Zsivoczky 
Gyula és Sipos Gergő edzésére jártam. 
Vincze Richárdnál sokat fejlődött a védekezé-
sem az U19-es csapatban, mert ő tanított meg 
arra, hogy labdavesztés után akkor is vissza kell 
futni, ha nem bírok. Labdaszerzést követően 
pedig sprint előre. Most azt mondom, sokat kö-
szönhetek neki, de a rendkívül kemény edzések 
végén nem volt őszinte a mosolyom. És el ne 
felejtsem, ebben az időszakban Kokó volt a má-
sodedző, így érthető, a jelenlegi stábból miért 
vele beszélek a legtöbbet. 
A DVTK tartalékban -, ahol ismét Zsivoczky 
Gyula lett az edzőm, valamint Jordán András - 
találkoztam először felnőtt férfiakkal a pályán, 
akik ellen egészen másként kell beleállni példá-
ul egy ütközésbe. 
Meg kell említeni Icsó Zsoltot, akit fiatal kora 
ellenére szintén nagyon jó edzőnek tartok, ő 
mutatta meg, labdakihozatalkor milyen pozíci-
ót érdemes felvenni.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen 
sok jó edzővel dolgozhattam együtt a DVTK 
akadémiáján, kivétel nélkül mindenkitől tanul-
tam olyat, amitől jobb játékos lettem.

- A fejlődésnek köszönhetően tavaly év elején 
kötötted első profi szerződésedet. 
- 16 és fél évesen írtam alá az első profi szerző-
désemet. Több klub hívott, de szerettem volna 
Diósgyőrben maradni. Sokan megkapják ezt a 
lehetőséget, de nem mindenki tud élni vele. Ki-
csi gyerekkoromtól tudom, hogy focista akarok 
lenni, soha nem is akartam mást, nem is gon-
dolkodtam, hogy mi akarok lenni, mert régen 
tudom a választ. Hazudnék, ha ezt állítanám, 
jómódban nőttem fel, előfordult, hogy azért 
nem tudtam iskolába utazni, mert nem volt 
pénzünk a buszjegyre. Számomra azért is fon-
tos ez a szerződés, mert így Novajidrányban élő 
anyukámat is tudom segíteni. A focipályán elért 
sikerek mellett azért is hajtok, hogy később a 
két testvéremet, valamint a gyerekeiket is tud-
jam támogatni a fizetésemből. 

próbáltak megélni, míg ők a szorgalmuknak 
köszönhetően idővel jobbak lettek náluk. 
- Gyerekként királynak hittem magam, mert 
otthon kiemelkedtem a többiek közül, és tud-
tam, hogy tehetséges vagyok, képes vagyok gólt 
lőni, és harcolni a pályán. Ám amikor Diósgyőr-
be jöttem, akkor előnyben éreztem a többi srá-
cot. Ők már 6-7 éve jártak heti 4-5 alkalommal 
edzésre, ismerték a taktikát, tudták, hová kell 
helyezkedni. Ezzel szemben én csak heti 1-2 
edzésen vettem részt, mindenekelőtt be kellett 
hozni ezt a lemaradást. Másfél évig tartott, ak-
kor valami áttört bennem, és onnantól mindig 
azért küzdöttem, hogy a csapat húzóembere 
legyek.

- Tekintsünk akkor egy kicsit vissza, hogyan 
vezet egy tehetséges novajidrányi fiatal útja a 
DVTK első csapatába!
- A szülőfalumban, Novajidrányban kezdtem 
focizni, anyukám szerint már két-háromévesen 
is rúgtam a labdát. Később a barátokkal, illetve 
óvodában és az iskolai csapatban játszottam, 
hiszen akkor sem volt utánpótlás-csapat a fa-
luban. Amikor az encsi Szent László Katolikus 
Általános Iskolába kerültem, akkor egy iskolai 
teremtornán figyeltek fel rám, és hívtak a helyi 
csapatba, ahol két évet játszottam. Itt tanultam 
meg az alapokat, mígnem egy diósgyőri tornán, 
a régi műfüves csarnokban le nem győztük a 
DVTK-t a torna döntőjében az én két gólom-
mal. Lasztóczi Péter ‘bá még ott helyben meg-
kérte anyukámat, hogy hozzon el próbajátékra, 
ha van kedvem. Hogyne lett volna! Anyukám 
rám bízta a döntést, így eleinte heti egy alka-
lommal ismerkedtem az itteni munkával, majd 
a következő nyár után már a DVTK U13-ban 
játszottam. 

- Nagy ugrás lehetett!
- Még csak 12 éves voltam, amikor kollégiumba 
költöztem. Már akkor megtanultam, hogy csak 
magamra számíthatok, nem állnak mögöttem a 
szülők. Korán fel kellett nőnöm, és persze még 
most is alakul a személyiségem, de úgy érzem, 
van tartásom.  Nagyon sok segítséget kaptam az 
edzőimtől, mert eleinte nem volt könnyű távol 
a családtól, ráadásul kiskamaszként minden 
érdekelt. Lasztóczi Pétert már említettem, ér-
dekesség, hogy Dobos Attila dolgozott velünk 
erőnléti edzőként. 
A következő évben Kiser László és György Gá-
bor nem csak edzőm, hanem szinte pótapám 
volt. Egyrészt megtanítottak, hogyan kell egy 
labdarúgónak viselkedni, másrészt rendkívül 
türelmesek voltak velem. Ősszel az U14-ben 

ményt tekintve valami hasonló történt a de-
bütálásodkor is.

- Kár, hogy döntetlen lett, de ettől füg-
getlenül egész életemben emlékezni 

fogok arra a siófoki estére. Életem 
legelső mérkőzését játszottam a 
Merkantil Bank Ligában, a fél-
időben álltam be Kispál Tamás 

helyett. Próbáltam beindulni, cse-
lezni, és az első lövésem nagyon 

szépen védte a kapus. Majd a 
93. percben kaptam Polgitól 

egy labdát, amit megtol-
tam, és kapura lőttem. 
A kapufát találtam el, 
a kipattanót pedig Né-
meth Márió helyezte a 
hálóba, ám emelkedett 
az asszisztens zászlója. 
Utólag bebizonyosodott, 
hogy nem volt les, és a 
centiméterek ismét nem 
álltak a mi oldalunkra. 

- Kérjük, mutasd be ma-
gad, mert fiatal korod 
miatt kevésbé ismer a 

szurkolótábor!
- Inkább a tehetségemnek kö-

szönhetem, hogy eljutottam idáig, 
persze gyakorlás nélkül még ma is a 
haverokkal fociznék. Az edzéseken 
mindent megteszek a siker érdeké-

ben, alig hagytam ki tréninget, előbb-
utóbb biztosan meglesz az eredménye.  
A lövőtechnikámat készen kaptam az 
Istentől, amióta az eszemet tudom, eső-
ben, sárban, betonon a haverokkal fo-
ciztunk, én pedig ballal lőttem a gólokat 

egész nap. 
Másik erősségem az egy az egy elle-
ni szituációk megoldása, amikor én 
irányítom az eseményeket. Ha ele-
get gyakorol az ember, és pontosan 
tudja, hogy mit akar, akkora támadó 
mindig előnyben van, hiszen ő tud-
ja, mi következik, míg a védő csak 
reagál. Szélsőként fontos az ellenfél 
védelmének megbontása, és a beadás. 

Gyula bá’ (Zsivoczky Gyula - a szerk.) 
tanított meg igazán erre, nála volt olyan hét, 

amikor szinte mást sem gyakoroltam. 

- Sok labdarúgó mesélte már, hogy számtalan 
ügyes játékos hullott ki menet közben a kor-
osztályos csapatokból, mert a tehetségükből 

- Igen, korábban még nem fordult elő ebben 
a bajnokságban, hogy a DVTK egymást köve-
tő két mérkőzésen pont nélkül maradjon….
- A Békéscsaba ellen többen hiányoztak a csa-
patból, ezért az első félidőben gyenge telje-
sítményt nyújtottunk
A Mester már egy félóra után elküldött 
melegíteni, majd az 59. percben álltunk be 
Eppel Mártonnal. Egyúttal átálltunk a 4-4-
2-es formációra, ami sokkal inkább 
volt 4-2-4. (Középen helyezke-
dett Horváth és Eppel, 
balról Könyves, jobbról 
pedig Jurek támadott 
a szélen - a szerk.). 
Polgi (Polgár Kristóf 
- a szerk.) játszott 
mögöttem, és egy-
folytában biztatott, 
hogy bátran cselez-
zek, lőjek, mert nincs 
veszteni valónk. 
Eppi fejese után tud-
tam, van keresnivalónk, 
és sorra adtam középre 
a labdát, illetve indítot-
tam a társakat. Zoli gólja után 
pedig kézzelfogható közelségbe 
került az, ami korábban elúszni 
látszott. Ezt követően jöttem én. 
Higgadtnak kellett maradni, mert 
rengetegen álltak előttem, ezért 
bevállaltam egy lövőcselt is. Amikor 
hálót érintett a labda, nagy kő esett le 
a szívemről, mert végre sikerül beta-
lálnom az első csapatban tétmeccsen is.
Ebben az időszakban szinte lefociztuk a 
Békéscsabát a pályáról, húsz perc alatt ki-
egyenlítettük a háromgólos hátrányt. Ám 
a végén nem lett volna szabad ilyen gólt 
kapni…

- Nem sokon múlt, hogy a Békéscsa-
ba ellen is megszerezd a győztes 
gólt!
- Még 3-3-nál Gabi (Molnár Gá-
bor - a szerk.) adott egy labdát, 
amit higgadt fejjel most vissza-
kényszerítőznék neki, de a meccs 
hevében inkább úgy döntöttem, ellö-
vöm. Kettőt toltam rajta, majd a hosz-
szút céloztam, de megpattant, és így ment el a 
rövid oldali kapufa mellett centiméterekkel. De 
szó szerint centikkel! 

- Az eseménysort nézve nem, de a következ-

jureK gábor
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elmaradtak a COVID-19 járvány miatt. Az U18-
as válogatottban eddig négyszer léptem pályá-
ra. Nagyon fontos, hogy a DVTK első csapatával 
edzek, sokat fejlődök, és bízom benne, a DVTK 
után a válogatottban is hamarosan meglövöm 
az első gólomat. 

- Ma a tabellaszomszéd Szeged ellen játszik 
rangadót a DVTK. Mit vársz ettől a fontos 
mérkőzéstől?
- Ősszel nem kezdtük jól a mérkőzést idegen-
ben. A szünetben cseréltek be, és nem állítom, 
hogy ezért, de a második félidőt megnyertük 
1-0-ra, sajnos összességében nem sikerült 
egyenlíteni. A szegediek jó focit játszanak, elöl 
próbálni beindulni az üres területekre, de hazai 
pályán a saját közönségünk előtt, jó minőségű 
gyepen győzni kell, nincs más elfogadható ered-
mény. És akkor 8 pontra nő az előnyünk…

- Amikor aláírtad a profi szerződést Diós-
győrben, akkor azt nyilatkoztad, a DVTK NB 
I.-es csapatában szeretnél játszani. Közele-
dik a cél?
- Vitathatatlanul a mezőny legjobb csapatai 
közé tartozunk, nagyon sok NB I.-es játékos kö-
zött ülök az öltözőben. Ott állunk a nagy
 lehetőség előtt, oda kell tenni magunkat, és ak-
kor meglesz a feljutás. Majd utána beszélhetünk 
a másik nagy álmomról, az NB I.-es bemutat-
kozásról.

- Novajidrányból származol, a szomszéd falu 
Méra. Tudod ki a falu nagy szülötte?
- Veréb György!

- Novajidránynak pedig te vagy a leghíresebb 
labdarúgója?
- Dehogy, az Kotula László! A ‘90-es évek kö-
zepén játszott Diósgyőrben, a feljutás után az 
élvonalban is pályára lépett. Később Tiszaúj-
városban, Jászapátiban és Szolnokon szerepelt. 
Sokan hasonlítanak hozzá, ami megtisztelő, de 
én Jurek Gábor szeretnék lenni. Persze jó érzés, 
hogy a falumban sokan büszkék rám, bíznak 
bennem, igyekszem ezt meghálálni.

- Jó úton haladsz, nem csak a DVTK-ban 
kapsz egyre több szerepet, hanem rendre 
érkezik a korosztályos válogatottba is a meg-
hívó.
- Szerintem gyerek még nem kezdett el úgy 
focizni, hogy nem a válogatottság lett volna az 
álma. Nekem is hatalmas megtiszteltetés ma-
gamra húzni a címeres mezt. Már U14-ben és 
U15-ben is vártam a meghívót, végül az U16-
os válogatottba hívtak be először, amikor nem 
is számítottam rá. Hollandiában játszottunk, 
40 percet kaptam, és hatalmas élmény volt egy 
elitbe tartozó csapat ellen felmérni, milyen so-
kat kell még fejlődni. Vereséget szenvedtünk, de 
lőttem egy kapufát, és úgy érzem, helytálltam. 
Az U17-be is hívtak, ám a mérkőzések rendre 
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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 5-0 (3-0)

17. 2021.11.24. szerda 13:00 Soroksár youtube Soroksár - DVtK 1-1 (1-0)

18. 2021.11.28. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka 2-0 (2-0)

19. 2021.12.05. vasárnap 18:30 Budafok M4 Sport BMtE - DVtK 0-1 (0-0)

20. 2021.12.12. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Csákvár 3-2 (0-1)

21. 2022.01.31. hétfő 20:00 illovszky Stadion M4 Sport Vasas - DVtK 0-0 (0-0)

22. 2022.02.06. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Siófok 1-0 (1-0)

23. 2022.02.14. hétfő 20:00 Kecskemét M4 Sport KtE - DVtK 2-3 (0-2)

24. 2022.02.20. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szolnok 3-2 (2-2)

25. 2022.02.27. vasárnap 14:00 Pécs youtube PMFC - DVtK 3-0 (1-0)

26. 2022.03.06. vasárnap 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - EtO 2-0 (1-0)

27. 2022.03.09. szerda 14:00 Balmazújváros youtube Nyíregyháza - DVtK 1-0 (0-0)

28. 2022.03.13. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Békéscsaba 3-4 (0-1)

29. 2022.03.20. vasárnap 14:00 óbuda youtube iii. Kerület - DVtK 0-1 (0-1)

30. 2022.04.03. vasárnap 19:30 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda 16:00 Dorog youtube Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.18. hétfő 20:00 Szombathely M4 Sport Haladás - DVtK

34. 2022.04.24. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap 17:00 Budaörs youtube Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.15. vasárnap 17:00 Ajka  Ajka - DVtK

38. 2022.05.22. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - BMtE

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!
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CsapaT neVe  m           Gy D V              lG            KG GK  p 

Vasas FC 29 18 8 3 49 17 32 62

Diósgyőri VtK 29 17 7 5 51 31 20 58

Szeged-Csanád gA 29 15 8 6 49 21 28 53

Kecskeméti tE 29 15 7 7 46 27 19 52

BFC Siófok 29 11 12 6 31 26 5 45

Nyíregyháza Spartacus FC 29 12 8 9 37 38 -1 44

Szombathelyi Haladás 29 12 7 10 31 24 7 43

Pécsi MFC 29 11 8 10 33 26 7 41

EtO FC 29 10 8 11 34 36 -2 38

Szentlőrinc SE 29 9 11 9 31 32 -1 38

Soroksár SC 29 9 9 11 51 53 -2 36

Dorogi FC 29 10 5 14 29 43 -14 35

tiszakécskei LC 29 10 4 15 34 52 -18 34

Békéscsaba 1912 Előre 29 7 12 10 41 46 -5 33

FC Ajka 29 8 8 13 36 42 -6 32

iii. Kerületi tVE 29 7 10 12 28 41 -13 31

Budafoki MtE 29 7 8 14 29 39 -10 29

Budaörsi SC 1924 29 6 11 12 31 47 -16 29

Aqvital FC Csákvár 29 6 10 13 39 50 -11 28

Szolnoki MÁV 29 5 9 15 24 43 -19 24

CsapaT neVe m Gy D V  p 

Diósgyőri VtK 14 11 2 1 35

Vasas FC 14 10 4 0 34

Szeged-Csanád gA 15 9 4 2 31

Nyíregyháza SFC 15 8 4 3 28

Kecskeméti tE 14 8 2 4 26

BFC Siófok 14 6 7 1 25

Pécsi MFC 15 7 3 5 24

Szombathelyi Haladás 15 7 1 7 22

FC Ajka 14 5 6 3 21

tiszakécskei LC 15 6 1 8 19

Szentlőrinc SE 13 5 4 4 19

Dorogi FC 15 5 4 6 19

Békéscsaba 1912 Előre 15 3 9 3 18

EtO FC 15 4 5 6 17

Budafoki MtE 15 4 5 6 17

Szolnoki MÁV 14 4 5 5 17

Soroksár SC 15 4 4 7 16

Aqvital FC Csákvár 14 4 4 6 16

Budaörsi SC 1924 14 3 4 7 13

iii. Kerületi tVE 15 2 7 6 13

CsapaT neVe m Gy D V  p 

Vasas FC 15 8 4 3 28

Kecskeméti tE 15 7 5 3 26

Diósgyőri VtK 15 6 5 4 23

Szeged-Csanád gA 14 6 4 4 22

EtO FC 14 6 3 5 21

Szombathelyi Haladás 14 5 6 3 21

Soroksár SC 14 5 5 4 20

BFC Siófok 15 5 5 5 20

Szentlőrinc SE 16 4 7 5 19

iii. Kerületi tVE 14 5 3 6 18

Pécsi MFC 14 4 5 5 17

Dorogi FC 14 5 1 8 16

Nyíregyháza SFC 14 4 4 6 16

Budaörsi SC 1924 15 3 7 5 16

Békéscsaba 1912 Előre 14 4 3 7 15

tiszakécskei LC 14 4 3 7 15

Budafoki MtE 14 3 3 8 12

Aqvital FC Csákvár 15 2 6 7 12

FC Ajka 15 3 2 10 11

Szolnoki MÁV 15 1 4 10 7
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