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Minden, ami DVTK.
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dvtk shop

XX. éVfolyAm 16. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - tiszakécske

 16:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 15:00 a csapatok érkezése 

 16:53 pályán a dvtk lovag

 16:15 Bemelegítés kezdete

 16:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 16:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 16:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 16:58 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 17:00 a diósgyőri vtk - tiszakéCskei lC mérkőzés kezdete

 16:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 16:59 Csapatfotók

®

 16:00 kapunyitás

 15:00 a játékvezetők érkezése 
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interjú interjúkönyves norbert

■

könyves norbert

Nagyon fontos győzelmet 
arattunk Dorogon

Dorogon is könyves norbert vált a Dvtk nyerőemberévé, miután a házi góllövőlista 
élén álló támadó közvetlenül a lefújás előtt egy távoli lövéssel megszerezte a 
győztes találatot.

- Az biztos, a csapat szempontjából minden-
képpen ez a legfontosabb. Hogy én lőttem, az 
mellékes körülmény, ha más szerzi, akkor biz-
tosan ugyanolyan örömmel ugrottam volna a 
nyakába.

- Bejátszottad szinte az ellenfél teljes 
térfelét, időnként helyet cseréltél 

Jurek Gáborral, máskor vissza-
léptél szinte a felezővonalig, 

a gól előtt pedig gya-
korlatilag te voltál az 

utolsó ember a ka-
putól 20 méterre.
- Három támadóval 
álltunk fel, közé-
pen Eppel Márton, 

a jobb oldalon Jurek 
Gábor, a balon pedig én. 

Azonban a középpályáról el-
tiltás miatt hiányzott Molnár 
Gábor, ezért többet játszot-
tam befelé, többször elmo-

zogva a posztomról, hogy 
segítsem a támadásépítést 
is.  

- Ma pedig a Tiszakécs-
ke következik. Mit 
vársz a találkozótól?
- Nagyon bízom ben-
ne, hogy a Dorog elleni 
utolsó perces sikernek 

lesz egy olyan hatása 
is, hogy átfordul 
valami a csapat 
teljesítményé-
ben, ismét 
olyan felsza-

badultan tu-
dunk játsza-
ni, mint az 
ősz végén. 
Le kell 
g y ő z n i 
a Tisza-
ké cskét , 

és akkor 
kimondhatjuk, hogy valamit helyrehoztunk 
a 0-5 után. Ne feledjük, továbbra is két pont 
előnnyel vezetünk a szegediek előtt, a saját 
kezünkben van a sorsunk! Ám újabb és újabb 
győzelmeket kell aratni annak érdekében, hogy 
a bajnokság végéig így maradjon.

egyszer át nem törjük, addig kellett újra és újra 
lőni, amíg egyszer már nem ér oda a 
blokkoló láb. Az első 45 percben még 
rendre nem sikerültek az utolsó 
passzok, illetve utólag azt mondom, 
én is tolhattam volna még egyet az 
első félidei lövésem előtt a labdán, 
és akkor sokkal kedvezőbb hely-
zetből célozhattam volna meg a 
kaput. 
Türelmesek voltunk, végig 
bíztunk benne, hogy tudunk 
legalább egy gólt lőni, és 
igazunk is lett, bár kicen-
tiztük a végét, de a lényeg 
a győzelem.
 
- A lefújás előtt mégis te 
szerezted meg a győztes 
gólt. Láttad egyáltalán 
a kaput, vagy minden-
mindegy alapon lőtted el 
a labdát?
- Hatalmas tömeg állt köz-
tem és a kapu között, a védők 
mellett több csapattárs is ott 
helyezkedett, aki mind gólt 
akart lőni. Már Luki beadása 
után is kértem a lepattanót, 
de Zoli (Lucas és Horváth 
Zoltán - a szerk.) úgy döntött, 
megpróbálja átlőni a védel-
met, végül a védőről kipatta-
nó labdát lőttem el. Elsődle-
ges célként a kaput akartam 
eltalálni, és imádkoztam, hogy 
menjen el a védők lába között a 
labda, mert azt tudtam, a kapus 
egyszerűen nem védheti, 
hiszen ő aztán tényleg 
semmit nem látott az 
egészből. A végén a 
kapufáról pattanva 
gurult a hálóba a 
labda, szinte pont 
úgy, mint a Angyal-
földön, egy nem is apró 
különbséggel: ott néhány 
milliméter hiányzott, és kifelé jött, és maradt a 
0-0. A dorogi kapufa viszont velünk volt. 

- Sok, szám szerint 15 gólt szereztél már eb-
ben a bajnokságban, nagyobbat és szebbet is, 
de mind közül ez a legfontosabb?

Óvatosan kezdtük a találkozót, amire meg is 
volt minden okunk, majd a második félidőben 
már jobban nézett ki a csapat, benyomtuk az el-
lenfelet, és az erőfeszítéseinket siker koronázta 
az utolsó pillanatban.

- Minek köszönhető a siker?
- Három kulcsa volt a dorogi győzelemnek. 
Mindenekelőtt elkerültük azt, hogy ismét hát-
rányból kelljen felállni, és a kapott gól nélküli 
lehozott találkozó megalapozta a pontszerzést. 
A győzelemhez pedig lőni kellett egy gólt, de 
ezzel nem mondok újat, szerencsére sikerült. A 
harmadik fontos tényező pedig a türelem, mert 
ellenfelünk az idő előrehaladtával egyre jobban 
betömörült a saját kapuja elé, a végén már 10 
mezőnyjátékossal védték a saját 16-osukat. Ad-
dig kellett újra és újra nekimenni a falnak, amíg 

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

- A dorogi találkozó sem alakult sokáig jól, a 
végén talán már kevesen bíztak a győzelem-
ben, de szerencsére a pályán lévő 11 diósgyő-
ri nem tartozott közéjük.
- Nagyon fontos mérkőzést játszottunk, és na-
gyon fontos győzelmet arattunk szerda délután. 
A Szeged elleni vereséget követően létkérdés 
volt, hogy megszerezzük mind a három pontot. 



gólÖrÖm  április 10.   76  április 10.  gólÖrÖm  

■

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!

interjú kocsis Dominik

kettőnknek az a célja, hogy minél több játékper-
cet kapjon.
A fociban a saját ego legyőzése a legnehezebb. 
Minden profi labdarúgónak pontosan tisztá-
ban kell lennie a képességeivel, és rendelkezni 
kell egy egészséges önbizalommal is. És amikor 
kevesebb játéklehetőség jut, akkor mindenki 
fejében megfordul a kérdés: elég-e ez a tudás 
az adott szintre? Ki a hibás? Én magam, a csa-
pat, az edző? Ilyenkor meg kell találni a választ 
ezekre a kérdésekre.

- És te megtaláltad?
- Őszintén? Még nem, de azon vagyok. Szá-
momra most az a legfontosabb, hogy minél töb-
bet játsszak, ráadásul úgy készültem, hogy ez a 
tavasz nagyon jó lesz. Egyelőre sem a csapat-
nak és személy szerint nekem sem úgy alakul, 
ahogy elterveztem, de bízom benne, hogy végül 
minden jól alakul.

- Gyerekként kerültél Nagykanizsáról a Hon-

- Egy győzelem után talán könnyebb megvá-
laszolni a kérdést: hogy vagy?
- Köszönöm, jól érzem magam, örülök, hogy 
egy hullámvölgy után Dorogon nyerni tudtunk, 
és ismét pályára léphettem.

- Minek volt köszönhető ez a hullámvölgy?
- A pontos okokat nem tudom, de a korábbi ki-
váló szereplésnek köszönhetően talán túl korán 
gondoltuk azt, hogy már kezünkben a feljutás. 
Azóta észbe kaptunk, és mostantól ismét jöhet-
nek a sikerek!

- Pedig felkészültem egy kevésbé vidám vá-
laszra is, mert ősszel több játéklehetőséget 
kaptál, tavasszal viszont kevesebbet, rendre 
Rotem Keller vagy éppen Jurek Gábor szere-
pelt fiatalként a csapatban.
- Ez igaz, de nagyon szeretek ennek a csapatnak 
a tagja lenni, a DVTK egy jó klub. Jurek Gábor 
pedig az egyik legjobb barátom a csapatban, 
ami persze a pályán nem számít, hiszen mind-

A fociban a saját ego 
legyőzése a legnehezebb

A 19 éves kocsis Dominik nyáron érkezett kölcsönbe Diósgyőrbe, vele 
beszélgettünk.

▶
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interjú interjúkocsis Dominik lucAs

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA
MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

MR VIZSGÁLAT

AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL!

▶

Ha belemegyünk a részletekbe, akkor az egy az 
egy elleni párharcok megnyerése a legnagyobb 
erényem, emellett szeretek cselezni, szeretek 
kapura lőni, pont azok a játékelemek számíta-
nak erősségemnek, ami egy szélső támadónak 
kell.

- Eddig egyetlen gólt szereztél Diósgyőrben, 
amire biztosan azt mondod, hogy ez kevés. 
Lehetett volna több is?
- Igen, de egy támadónak az a legfontosabb, 
hogy helyzetbe kerüljön. Egy 19 éves játékos 
számára egy új csapatban eleinte nem jön a 
gól, az véleményem szerint normális. Nekem 
megvoltak a helyzeteim, amiből talán több gólt 
lőttem volna, ha folyamatosan játékban vagyok. 
Egy önbizalomtól duzzadó játékos sokkal na-
gyobb százalékban értékesíti a helyzeteit, az ön-
bizalmat pedig a pályán mérkőzés közben lehet 
sok-sok jó megoldással duzzasztani.

- Egy gyors kérdés erejéig tekintsük át az ed-
digi pályafutásod!
- Nagykanizsán kezdtem focizni, talán az utolsó 
olyan korosztályhoz tartozom, akinek normális 
gyerekkora volt. Éjjel-nappal a grundon fociz-
tunk, ott tanultam meg labdát kezelni, cselezni, 
lőni. Balatonlellén vettem részt egy focitábor-
ban, ahol rengeteg megfigyelő látott. Többen is 
kiszúrtak, többek között hívott a Sándor Károly 
Akadémia, az FTC és a Magyar Futball Aka-
démia is. A legutóbbit választottam, mert úgy 
gondoltam, ott a legszínvonalasabb a képzés. Az 
első év jól sikerült, ám utána növésben gyorsan 
lehagytak a társak, mert későn érő voltam, ezért 
az U15-ös és U17-es korosztály között annyira 
nem élveztem a focit. Az U19-es bajnokságba 
viszont úgy érkeztem, hogy utolértem a töb-
bieket, gyorsaságban le is hagytam őket. Így 
kerültem a Honvéd első csapatába, amiről már 
esett szó.

- Most mégis Diósgyőrben szerepelsz köl-
csönben.
- Bódog Tamásnál debütáltam, akit a sikerte-
lenség miatt elküldték. Utána pedig nem ked-
vezett a sok edzőváltás sem. Látva a keretet úgy 
gondoltam, hogy sérülés után jobb, ha az NB 
II.-ben építem magam fel. Végül több lehetőség 
közül a DVTK-t választottam.

- Ha elárulhatunk egy belső információt, az 
összes fiatal ez öltöző egyik sarkában cso-
portosul. Ti ültetek így, vagy csak véletlenül 

véd akadémiájára, majd profi labdarúgóként 
most nyáron váltottál először klubot. Nehéz 
volt beilleszkedni?
- Számomra az igazi ugrást az jelentette, amikor 
a Magyar Futball Akadémiáról a Honvéd első 
csapatához kerültem. Felnőttekkel ültem egy 
öltözőben, felnőttek ellen játszottam ráadásul 
pénzért, meg kellett tanulni, hogy a vereségnek 
szó szerint ára van. De megálltam a helyem, 
bemutatkoztam az élvonalban. Ehhez képest a 
DVTK „csak” egy másik profi csapat. Az elején 
talán a játékstílusom miatt nehezen fogadtak el 
a társak, de amikor közelebbről megismertek, 
akkor egy-két hét alatt befogadtak a csapatba.

- Hogyan jellemeznéd magad?
- Olyan játékos vagyok, aki csereként is jól száll 
be, de kezdőként is használható. Persze az is 
igaz, hogy amikor az elejétől a pályán lehettem, 
akkor elmaradtam a saját elvárásaimtól, még ha 
nem is feltétlenül játszottam rosszul. Csereként 
viszont szinte kivétel nélkül hozzá tudtam tenni 
a mérkőzéshez. Meglátásom szerint abban kell 
a legtöbbet fejlődni, hogy kezdőként is ugyan-
azt tudjam nyújtani, mint csereként.
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interjúkocsis Dominikinterjú kékesi márton

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartamKövesd a DVTK 

TikTok csatornáját!

dvtktiktok

- Trezi bácsi (Pisont István - a szerk.) sokat segít 
nekem a tanácsaival. Szerinte az NB I.-ben is 
megállom a helyem, és azt én is érzem, hogy az 
én játékstílusomnak jobban fekszik az élvonal, 
mint a másodosztály. Akkor tudok jobb telje-
sítményt nyújtani, amikor jó minőségű pályán 
játszunk, van előttem tér, az ellenfél nem farol 
be a kapu elé. Ezért minél hamarabb szeretnénk 
visszatérni az NB I.-be. Bízom benne, hogy si-
kerül, az pedig majd eldől, hogy visszarendel a 
Honvéd, vagy a DVTK-val feljutva tudom meg-
valósítani az elképzelésem.

- Vagy jöhet a rap-karrier!
- Tény, hogy szeretem a rap zenét, gyakorlati-
lag csak azt hallgatok. Szoktunk a srácokkal 
reppelve beszélni, a free style rapbe is belekap-
tam, és írtam már rapet is. Ki tudja, lehet, hogy 
egyszer kiadom. A hangomon még lehet javí-
tani, de most a focipályán szeretnék sikereket 
elérni.

- A viccet félretéve, ha már szóba hoztad a 
feljutást, ma feltétlenül győzni kell a Tisza-
kécske ellen, ugye?
- Igen, amiben segítségünkre lesz a hazai pálya. 
A diósgyőri az egyik legjobb gyep ebben az osz-
tályban, és mögöttünk állnak a szurkolók, akik 
sokat tudnak segíteni a kritikus pillanatokban.

- Szinte minden idegenbeli mérkőzés után 
szóba kerül a pálya minősége. Mit jelent ez 
pontosan?
- Sok rossz tapasztalatom van ezen a téren az 
NB II.-ben. Az egyik helyen nincs fű, a másik 
helyen sok a homok rajta, „elfelejtik” locsolni, 
vagy éppen dagonyázunk, ha olyan az időjá-
rás. Ilyen körülmények között nem jön ki a 
diósgyőri játékosok nagyobb technikai tudása, 
nehezebb pontosan passzolni, gyorsan játsza-
ni, a lassan guruló labdát könnyebben szerzik 
meg a védők. Ilyenkor nem marad más, mint 
az ívelgetés. De mondok még valamit. Ha egy 
jó minőségű pályán azt látom, hogy felém gurul 
a labda, akkor azt keresem, hogy merre tudom 
egy érintéssel továbbpasszolni, vagy azon gon-
dolkodok, milyen csellel tudok megindulni a 
védő mellett. Egy göröngyös pályán viszont az 
utolsó pillanatig a labdán kell tartani a szemet, 
nehogy megpattanjon a lábam előtt, és a labda-
levételre kell koncentrálni, nem pedig annak 
megjátszására. Az biztos, ma ezzel nem lesz 
gondunk, csak rajtunk múlik, hogy legyőzzük 
az ellenfelet.

hozta ezt az élet?
- Mi úgy hívjuk, hogy az az új sor, mert mind-
annyian ebben a bajnokságban érkeztünk az 
öltözőbe, ki kívülről, ki a diósgyőri akadémi-
áról. És utoljára Belényesi Csaba csatlakozott 
hozzánk idén télen.

- Említetted, hogy Jurek Gábor a csapatból a 
legjobb barátod. A pályán még nem láttunk 
együtt, de a pályán kívül ez miben nyilvánul 
meg?
- Én megnézném magunkat együtt a pályán! 
Amikor Diósgyőrbe érkeztem, akkor vele talál-
tam meg először a közös hangot. Mind a ketten 
fiatalok vagyunk, hasonló poszton játszunk, bár 
azt nem állítom, hogy ugyanolyanok vagyunk, 
mert részben mások az erényeink. Gabi jó já-
tékos, és így, hogy 17 évesen már az NB II.-ben 
játszik, csak jobb lesz. A pályán kívül is sok időt 
töltünk együtt, moziba megyünk, együtt ebéde-
lünk, beülünk egy kávézóba, vagy csak beszél-
getünk, mindig találunk közös témát.

- Jelen pillanatban kölcsönben szerepelsz 
Diósgyőrben, Pisont István, a DVTK egy-
kori másodedzője a Honvéd képviseletében 
rendre feltűnik a DVTK mérkőzésein, hogy 
figyelemmel kísérje a teljesítményed. Mik a 
terveid a következő bajnokságra?
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program

30. forduló
Diósgyőri VtK - Szeged-Csanád gA 0-5 (0-3)
Miskolc, DVTK Stadion, 2003 néző. Játékvezető: Pillók Ádám 
(Varga Gábor, Sinkovicz Dániel).

DVTK: Póser - Eperjesi, Szatmári, Bárdos - Polgár, Molnár G., 
Lucas, Bertus, Keller - Eppel, Könyves. Vezetőedző: Kondás 
Elemér.
Szeged: Molnár-Farkas - Ódor, Vári B., Pejović, Kővári - 
Gajdos, Kovács M., Farkas A., Bencze M., Csoboth - Horváth 
K. Vezetőedző: Dragan Vukmir.
Csere: Eperjesi helyett Jurek a 38., Bertus helyett Szeles az 
56., Eppel helyett Bokros Sz. a 67., Gajdos helyett Kóródi és 
Csoboth helyett Dobos Á. a 69., Horváth K. helyett Murár és 
Bencze M. helyett Germán a 78., Farkas A. helyett Bitó a 89. 
percben.
Sárga lap: Eppel és Vári a 41., Bárdos az 59., Molnár G. a 
63., Lucas a 70., Könyves a 86. percben.
Piros lap: Keller az 53. percben.
gólszerzők: Bencze M. (0-1) a 13., Vári (0-2) a 20., Csoboth 
(0-3) a 33., Horváth K. (0-4, 11-esből) az 50., Horváth K. (0-5, 
11-esből) az 53. percben.

32. forduló
2022. április 10., vasárnap
16:00 Pécsi MFC - ETO FC
16:00 Szentlőrinci SE - Soroksár SC
16:00 Budaörsi SC - Budafoki MTE
17:00 BFC Siófok - III. Kerületi TVE
17:00 Kecskeméti TE HUFBAU- Békéscsaba 1912 Előre
17:00 Szolnoki MÁV FC - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 FC Ajka - Szombathelyi Haladás
17:00 Diósgyőri VTK - Tiszakécskei LC
17:00 Aqvital FC Csákvár - Dorogi FC
2022. április 11., hétfő
20:00 Vasas FC - Szeged-Csanád GA*
33. forduló
2022. április 17., vasárnap
17:00 Budafoki MTE - ETO FC
17:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Pécsi MFC
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Szolnoki MÁV FC
17:00 III. Kerületi TVE - Kecskeméti TE HUFBAU
17:00 Szeged-Csanád GA - BFC Siófok
17:00 Dorogi FC - Vasas FC
17:00 Tiszakécskei LC - Aqvital FC Csákvár
17:00 Szentlőrinci SE - FC Ajka
17:00 Budaörsi SC - Soroksár SC 
2022. április 18., hétfő
20:00 Szombathelyi Haladás - Diósgyőri VTK*
*(tv: M4 Sport)

ez tÖrtént
31. forduló
Dorogi FC - Diósgyőri VtK 0-1 (0-0)
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 400 néző. Játékvezető: 
Dolnegó Bálint (Rózsa Dávid, Szabó Dániel).

Dorogi FC: Tulipán Á. - Nyíri V., Dlusztus A., Izing, Papp M. - 
Szerencsi M., Keresztes K., Barna G. - Rácz F., Girsik, Szedlár. 
Vezetőedző: Fenyvesi László.
DVTK: Póser - Szatmári, Karan, Bárdos - Polgár, Lucas, Oláh 
B., Bokros Sz. - Jurek, Eppel, Könyves. Vezetőedző: Kondás 
Elemér.
Csere: Eppel helyett Horváth Z. a 46., Girsik helyett Oldal és 
Keresztes K. helyett Berkó az 56., Barna G. helyett Pohner 
a 66., Jurek helyett Kocsis D. és Oláh B. helyett Bertus L. a 
75., Rácz F. helyett Nagyházi és Szedlár helyett Vígh Á. a 76., 
Bokros Sz. helyett Hornyák a 85. percben.
Sárga lap: Oláh B. a 45., Bárdos és Nyíri a 87. percben.
gólszerzők: Könyves a 90+5. 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



gólÖrÖm  április 10.   1514  április 10.  gólÖrÖm  

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
já

t n
ev

el
és

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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Fotó: szabó krisztián
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KAPUSOK
13  Baráth Bence 1996.08.04.
22  Halasi Péter 1990.05.08.
31  Holczer Ádám 1988.03.28.
MEZőNyJÁtÉKOSOK
11  Balázs Benjámin 1990.04.26.
17  Beliczky gergő 1990.07.03.
26  Benke Áron 2002.04.24.
6    Csáki róbert 1996.02.23.
10  Csősz richárd 1997.04.22. 
8    Erdei Carlo 1996.03.22.
29  Farkas András 1992.12.03.
21  Farkas Norbert 1992.06.29.
7    gréczi gábor 1993.05.03.
28  gyurján Bence 1992.02.21.
9    Kalmár Ferenc 1990.09.19.
24  Kiprich Dávid 1994.02.18.
12  Kosznovszky Márk 2002.04.17.
15  Kovács Barnabás 2002.11.14.
30  Lovas Andor 2004.12.02. 
19  Lovas Zsombor 2004.12.02.
14  Marsa Levente 1997.07.03.
5    Máté Zsolt 1997.09.14.
4    Oláh Máté 1992.09.17.
16  Pál András 1985.08.19.
20  Pongrácz Viktor 1995.09.18.
23  Simon Márk 1996.06.04.
3    Uzoma, Eke 1989.08.11. 
25  Vachtler Csaba 1993.03.16.
2    Végső Előd 2000.08.24.
18  Vólent roland 1992.09.23.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1939 (újjáalapítva: 2000)
klubszín: kék-sárga 
élVonalbeli idények: 1
legjobb eredmény: NB I. 15. helyezett (1997/1998)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1993/1994
másodosztályú idények: 8
folyamatosan az nb ii.-ben: újoncok

A tiszakécskei klub egészen a rendszerváltásig a 
magyar labdarúgás alacsonyabb osztályaiban ját-
szott, majd 1992-ben a Bács-Kiskun megyei I. osz-
tály, 1993-ban az NB III. Alföld-csoport bajnoki címét 
ünnepelték. Négy év másodosztályú szereplést kö-
vetően jutottak fel az élvonalba, és ha a PMFC ellen 
megnyerik az osztályozó 11-es párbaját, akkor egy 
évvel korábban sikerülhetett volna a bravúr. A PNB-
től egy idényt követően búcsúztak, és 1999-ben 
meg is szűnt a Tiszakécskei FC. 
2000-ben Tiszakécskei VSE elnevezéssel kezdték 
újra a 7. osztályban, ahonnan 2018-ra jutottak el az 
NB II.-ig. Két év után búcsúztak, az előző idényben 
immár Tiszakécskei LC néven megnyerték az NB III. 
Keleti-csoportot, legeredményesebb játékosuk a 33 
gólos Kalmár Ferenc lett.

A hétközi fordulóban a Holczer - Balázs B., Máté Zs., 
Csáki, Uzoma (Farkas A., 55.) - Erdei C., Kovács B. 
(Pongrácz, 75.), Kosznovszky, Simon M. (Vachtler, 46.) 
- Gyurján B. (Marsa, 80.), Beliczky (Kalmár F., 55.) ösz-
szeállításban játszottak.

A tiszakécskei csapat a másodosztályban négyszer 
járt Diósgyőrben, három döntetlen után negyedik kí-
sérletre nyertek.

A legutolsó diósgyőri mérkőzésen, egyúttal az egyet-
len élvonalbeli találkozón viszont fölényes győzel-
met aratott - akkoriban használatos nevén - a DFC.  
Tornyi Barnabás szakmai igazgató csapata ezen a 
délutánon a Rácz Róbert - Földvári Tibor, Téger Ist-
ván, Farkas Attila, Kovács Tibor - Varga Sándor, Kiser 
László (Túróczi Mihály, 74.), Buzás Attila (Relu Buliga, 
78.), Kákóczki István - Kulcsár Sándor, Jakab Csaba 
összeállításban játszott, méghozzá lehengerlően. A 
DFC rögtön támadóan lépett fel, és a 23. percben 
érett először góllá a fölény, Kulcsár Sándor szabad-
rúgásból szerezte meg a vezetést, majd a lefújás 
előtt kiharcolt egy büntetőt is, amit Buzás Attila ér-
tékesített. A második félidőben is Kulcsár Sándor 
játszotta a főszerepet, amikor egymás után több 
lövőcsellel szórakoztatta a vendégvédelmet, majd a 
léc alá bombázott az 58. percben. A végeredményt 
tíz perccel a hármas sípszó előtt Farkas Attila állítot-
ta be egy fejessel.

Ismerős a másik oldalon

Visinka Ede irányítja a tiszakécskei csapatot, aki 
korábban Bekő Balázs segítőjeként egy fél évet Di-
ósgyőrben is dolgozott, majd a Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémián vállalt munkát. Két évig vezette 
a Csákvár csapatát, és augusztus végétől ül a tisza-
kécskei kispadon.

mai ellenfelünk
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birkózás dundee utd - dVtkbAjnokok

Számomra minden
meccsnap ünnepnap

Polgár kristóf nemrégiben hozzájutott a Dundee united - Dvtk ueFA-kupa 
mérkőzés dedikált labdájához, amit a felajánlott a Dvtk-nak. A klub nevében 
az egykori játékosok, salamon józsef, tatár györgy és veréb györgy vették át a 
labdát, majd egymás szavába vágva elevenítették fel emlékeiket a párharcról.

interjúDr. mAgyAr mátyás

A legkiválóbb szakemberek várják
az alábbi szakterületeken:

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

GYÓGYULJON ÚGY, 
AHOGY A SPORTOLÓK!

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

ueFA-kuPA 1979/1980

Nagy idők nagy tanúja

▶

ről álmodtak a kapusok, de a mezőnyjátékosok 
sem. Márpedig akkoriban nem rendelkeztünk 
olyan sok labdával, mint manapság, így, ha 
máshol nem, az edzéseken rendszeresen talál-
koztunk kopott labdákkal.

A Dundee Utd - DVTK mérkőzés emlékezete

Salamon József: - Fantasztikus helyen, egy iga-
zi, többszáz éves skót kastélyban szállásoltak el 
bennünket. 

Veréb György: - Rettentően hideg volt, fűtőtest 
pedig sehol. Már majdnem megfagytunk, ami-
kor szerencsére felvilágosítottak, hogy az ágyak 
elektromosan fűthetők, csak be kell kapcsolni. 
Hol láttunk mi ilyet Magyarországon!

Tatár György: - Az ellenfél még kiejteni sem 
tudta a klub nevét, szinte mindent mondtak, 
csak Diósgyőri VTK-t nem. 
A mérkőzés előtt a skót buszsofőr jó nagy kerü-

A felajánlás

- Az egyik szomszédunk, a nemrégiben elhunyt 
Répási Pista bácsi nagy DVTK-szurkoló volt, 
ha minden igaz, a csapatot Dundee-ba elkísérő 
13 szurkoló egyikeként kapta ezt a labdát, amit 
minden játékos és Szabó Géza vezetőedző is 
aláírt. Az unokája nekem ajándékozta a meccs-
labdát, én viszont úgy gondoltam, a DVTK 
Stadionban lesz a méltó helye - mesélte Polgár 
Kristóf a három legendának.

A labda

- Ez egy igazi bőrből készült labda, hasonlóval 
játszottunk hazai pályán is, de annak nem volt 
márkája - vette kézbe Veréb György. - Érezni 
rajta, hogy pár dekával nehezebb, mint a mai-
ak, viszont nem szitált annyira, mint a modern 
labdák. A lakkbevonat miatt vízálló volt, de ha 
lekopott róla, akkor esős időben bizony meg 
tudta szívni magát vízzel, és az biztos, nem er-
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sípszót. Amikor nagy örömmel mi is követtük, 
akkor - nem pontosan ezekkel a szavakkal - 
látszólag felháborodva fogadott: „hogy nem 
tudtuk ezt a gyenge Dundee-t megverni”. Mire 
visszakérdeztünk, „Mester! Miről beszél?” Elő-
ször el sem hitte, hogy nyertünk, de becsületére 
legyen mondva, amikor meggyőztük, akkor bo-
csánatot kért. 

S.J.: - A skótok rendkívül sportszerűen visel-
kedtek, a helyi kantinos a mérkőzés után pél-
dául olyan finom barna sörre és whiskey-re 
hívott meg minket, amilyet azóta sem ittam. (A 
mérkőzésről tudósító Lakat T. Károly erről úgy 
emlékezett meg a Népsportban, hogy a klub ven-
déglőse „antiskót” módon viselkedett - a szerk.). 

V.Gy.: - A győztes gólt Fekete László lőtte, aki 
este egy játékautomatánál is megkísértette a 
szerencsét, és nyert egy - emlékeim szerint - 
nem is kis összeget. Ez valóban az ő napja volt.

T.Gy.: - A mérkőzés éjjelén esküvőt rendeztek 
a kastélyban, csupa skótszoknyás vendéggel, 
akikhez mi is csatlakoztunk. Egyszerre ünne-
peltük az ifjú párt és természetesen a diósgyőri 
győzelmet. Így került a whiskey és a sör hazájá-
ban bor is az ünnepi asztalra.

S.J.: - Itthon mennyi lett a végeredmény?

V.Gy.: - 3-1-re nyertünk

T.Gy.: - Lőttem két gólt, 
azaz értékesítettem egy 

büntetőt, majd fejel-
tem egy gólt. Amíg 

idegenben elsősor-
ban a védekezésre 
koncentráltunk, 
és csak néhány 
gyors ellen-
t á m a d á s b a n 
bíztunk, addig 
hazai pályán 
támadtunk. Az 
idegenbeli siker 

után sem szá-
mított egyáltalán 

lefutottnak a talál-
kozó, ám a kezdeti 

lőt tett velünk, kanyarogtunk mindenfelé annak 
érdekében, hogy minél feszültebben érkezzünk 
a stadionba, és ne jusson elég idő a felkészülés-
re, bemelegítésre. 

S.J.: - Maga a mérkőzés hasonlított a szerdai 
Dorog - DVTK találkozóhoz, csak mi szeret-
tünk volna mindenáron fenntartani a tovább-
jutási esélyeinket a visszavágóra. Megerősített 
védelemmel álltunk fel, közvetlenül előttem 
Jani és Geda játszott, míg a két szélen Szancsó 
és Kuti védekezett (Kerekes János és Váradi 
Ottó, valamint Szántó Gábor és Kutasi László - a 
szerk.), egyedül Borostyán Misi és Fekete Laci 
mert támadni. A United játékosai csak ível-
gették rendületlenül a labdát, mi pedig mind-
et kifejeltünk, de újra beadták, így telt az idő. 
Magyarországon akkoriban senki nem játszott 
még csak hasonló stílusban sem, de megoldot-
tuk. Nem szerettünk volna gólt kapni Dundee-
ban, az csak a hab volt a tortán, hogy a végén 
betaláltunk. 

V.Gy.: - Nekem is az ugrik be elsőre, hogy ren-
geteg szögletet íveltek be a skótok a második 
félidőben, és nagyon sok dolgom volt.

T.Gy.: - De kivédtél mindent! És vége előtt nem 
sokkal Fekete Laci kiugrott középen, egyedül 
vezette rá a labdát a kapusra, talán még el is 
húzta mellette, és úgy lőtt a hálóba. 

V.Gy.: - Szilas (Szalai István - a szerk.) 
kísérte a támadást, és rásprintelt 
a labdára, amit a gólvonal után 
még jól a hálóba bombázott. 
Utána már csak a végét 
vártuk, és most ugrik be, 
hogy a finn játékvezető 
egy hatalmas órával a 
kezében vezette a mér-
kőzést, és amikor Józsi 
megkérdezte, mennyi 
idő maradt hátra, ak-
kor azt felemelve mu-
tatta.

T.Gy.: - Szabó Géza a 
vége előtt, még 0-0-ás 
állásnál bement az öltöző-
be, nem várta meg a hármas 

▶
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▶

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

lete után érett meg a gyümölcse, ezt a fejesem 
már sem a kapus, sem semelyik mezőnyjátékos 
nem tudta védeni. A hajrában ugyan még szépí-
tett az ellenfél, de az már nem osztott-szorzott.

V.Gy.: -  A humorista Aranyosi Péter azóta is 
szinte minden találkozáskor felemlegeti, hogy 
„Tatár Gyuri megérkezett, kivertük a Unitedet!”

skót rohamokat követően Borostyán Misi már 
a 11. percben megszerezte a vezetést a visszavá-
gón is. A félidő hajrájában következett az előbb 
említett büntető, ami előtt a fejesemet kézzel 
hárította egy védő. Ezzel már összesítésben 3-0, 
gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás. A telt háznyi 
szurkolót persze a szünet után is ki kellett szol-
gálni, mentünk előre, aminek Fükő Sanyi szög-

klubvezetés tovább erősítette a csapatot a skót 
válogatott középcsatár, Wille Pettigrew és az 
egykori válogatott angol kapus, Peter Bonetti 
leigazolásával. A narancssárga-feketék az első 
körben az előző évi KEK-győztes Anderlecht 
csapatát búcsúztatták két döntetlennel, idegen-
ben lőtt góllal (0-0, 1-1). 
- Azért szorítottunk, hogy elkerüljük a Kijev, 
a Bayern, a Leeds, a Mönchengladbach, az 
Internazionale és a Feyenoord együttesét. Sike-
rült, mégsem lelkendezhetünk - kommentálta 
a sorsolást Salamon József. - A skótok mindig 
rettenetes harcra késztetik ellenfelüket. Biztos, 
hogy mi is kapkodhatjuk majd a lábunkat, mert 
a Dundee nem fog elegáns, „dandi” focit játsza-
ni.
Egy kis korhangulat: 1979-ben nem az volt a 
kérdés, hogy „melyiken lesz a meccs”, hanem 
a Népsport boldogan közölte a címlapon a 
szurkolókkal, hogy „hosszú tárgyalások ered-
ményeként a Magyar Rádió lehetőséget kapott 
arra, hogy a találkozó második félidejét közve-
títse”.
Ilyen előzmények után következett a mérkőzés.

A háttér

A DVTK a klubtörténelem azóta 
sem felülmúlt legjobb eredmé-
nyét elérve bronzérmet nyert az 
NB I. 1977/1978-as kiírásában, 
így jogot nyert az UEFA-kupa 
szereplésre. A DVTK korábban 
szerepelt a Közép Európai-kupá-
ban (KK), és a KEK-ben, illetve 
számtalan felkészülési mérkőzést 
játszott elsősorban a környékbe-
li országok csapatai ellen, így a 
nemzetközi mezőnyben sem szá-
mított rutintalannak.
Az UEFA-kupa a Bajnokok Ligája 
előtti időkben papíron a klubok 
számára kiírt harmadik sorozat-
nak számított, a csapatok játék-
erejét tekintve azonban sokszor 
felülmúlta a Kupagyőztesek Eu-
rópa Kupáját, hiszen ide a legerősebb ligák több 
csapatot is delegáltak, miközben a KEK-ben 
rendre feltűnt egy-egy hazai kupában sikeres, 
ám nem feltétlenül élcsapat is.
A második fordulóra a magyar csapatok közül 
már csak a DVTK maradt állva a nemzetközi 
kupákban, az FTC, az Újpesti Dózsa és a Rába 
ETO is elbúcsúzott.
Az UEFA-kupában 64 csapat indult. A DVTK 
a bécsi Rapidot kapta az első fordulóban, és 
kettős győzelemmel jutott tovább a legjobb 32 
csapat közé. Az első, idegenbeli találkozón bra-
vúros sikert arattak Fükő Sándor góljával, majd 
Diósgyőrben 22000 néző előtt ismét legyőzték a 
zöld-fehéreket. A gólokat Szalai István, Fekete 
László és Tatár György szerezték (1-0, 3-2)
Ezt követően a skót Dundee város elsőszámú 
klubja, a United következett (a másik, a Dundee 
FC éppen újoncként próbált a 10 csapatos élvo-
nalban megkapaszkodni.) Az előző bajnokság-
ban kifejezetten jól szerepeltek, végig harcban 
álltak a bajnoki címért, csak a hajrában húzott 
el a Celtic és a Rangers. A bajnoki szünetben a 
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dundee utd - dVtk ueFA-kuPA 1979/1980
interjú

dvtktiktok

Töltsd le az új 
DVTK app-ot!

1979. október 24., szerda
Dundee United - Diósgyőri VTK 1-0 (0-0) 

Dundee, Tannadice-park, 12 000 néző. Játékve-
zető: Mattson (Hirviniemi, Sahlstroem) - mind-
három finn). 
Dundee United: McAlpine - Stark, Hegarty, 
Phillip, Kopel - Fleming, Narey, Addison - 
Payne, Pettigrevo, Sturrock. 
DVTK: Veréb - Salamon - Szántó, Kerekes, Vá-
radi, Kutasi - Oláh, Tatár, Görgei - Borostyán, 
Fekete.
Csere: Addison helyett Dodds a 48., Sturrock 
helyett Smith a 77., Borostyán helyett Szalai a 
80., Kerekes helyett Teodoru I a 86. percben. 
Szögletarány: 12:4 (4:1) a Dundee javára.
Gólszerző: Fekete a 89. percben. 

A helyszínről tudósító Lakat T. Károly így érté-
kelte a másnapi Népsport hasábjain a Testgya-
korlók teljesítményét:
 „A diósgyőriek kapujában Veréb négy alkalom-
mal is nagy bravúrt mutatott be, a győzelem 
fő részesének bizonyult. Ugyanez vonatkozik 
kivétel nélkül a védelem valamennyi tagjára, 
akik között roppant nehéz különbséget tenni, 
hiszen a maga módján mindenki nagyon sokat 
tett ezért a sikerért. Fegyelmezettek, taktikusak, 
roppant megbízhatóak voltak, fejjátékban sem 
maradtak alul. Salamon azzal emelkedett társai 
fölé, hogy a teljes védőjátékot ő >>komponálta<<, 
irányította. A három középpályás ezúttal a vé-
dekezésből vállalt jóval nagyobb részt, behú-
zódtak a 16-os területére, támadófeladatuknak 
azonban kevésbé tudtak eleget tenni. Tatár 
volt az egyetlen, aki időnként felért az ellenfél 
kapujához. Oláh a pontos, rövid passzos össz-
játékban tűnt ki, Görgei pedig a fegyelmezett 
emberfogásban, a védekezésben. A két csatár 
közül Borostyánnak nem ment a játék, cselei 
nem sikerültek és egészen a 89. percig ugyanez 
volt a bírálata Feketének is, aki azonban akkora 
gólt lőtt.”

1979. november 7., szerda 12:30
Diósgyőri VTK - Dundee United 3-1 (2-0) 

Miskolc, Diósgyőri Stadion, 25 000 néző. Játék-
vezető: Delmer (Ferrari, Trebenn) - mindhá-
rom francia.
Diósgyőri VTK: Veréb - Szántó, Salamon, Vá-
radi, Kutasi - Oláh, Fükő, Tatár - Borostyán, 
Szalai, Fekete.

Dundee United: McAlpine - Stark, Hegarty, 
Narey, Kopel - Payne, Kirkwood, Phillip, Fle-
ming - Sturrock, Pettigrew. 
Csere: Váradi helyett Teodoru I az 55., Sturrock 
helyett Dodds az 56., Szalai helyett Teodoru II a 
73., Payne helyett Holt a 80. percben. 
Sárga lap: Fekete a 36. percben. 
Szögletarány: 13:3 (10:0) a DVTK javára. 
Gólszerző: Borostyán (1-0) a 11., Tatár (2-0, 
11-esből) a 41., Tatár (3-0) a 68., Kopel (3-1) a 
81. percben. 

Ismét idézzük fel a korabeli tudósítást: „Úgy 
festett a kép, hogy a Dundee összesen 10 percet 
>>áldozott<< arra, hogy hátrányát ledolgozza, s 
aztán előnyt is szerezzen. Borostyán gólját kö-
vetően mintha tűt szúrtak volna a luftballonba, 
kiengedtek, s ha nem is látványosan, de önma-
gukban feladták ... Igaz, a DVTK nem is nagyon 
engedélyezett számukra szabadabban szárnyaló 
gondolatokat... Hirtelen mozgásba lendült a tel-
jes hazai gépezet, a kerekek illeszkedni kezdtek, 
s ha időnként még nyikorogva, zörögveköhögve 
is, de szaladni kezdett a szekér.”

A visszavágót is megnyerte a DVTK, és 4-1-
es összesítéssel jutott a legjobb 16 csapat 
közé. A harmadik fordulóban a német 1. FC 
Kaiserslautern következett, ami már túl nagy 
falatnak bizonyult, de így is legeredményesebb 
magyar klubként búcsúzott a nemzetközi kupa-
küzdelmektől.
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teljes menetrend
ForDuló iDőponT nap KezDéS helySzín TV pároSíTáS ereDmény

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 2021.11.21. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Budaörs 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 0-5 (0-3)

31. 2022.04.06. szerda 16:00 Dorog youtube Dorog - DVtK 0-1 (0-0)

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 31 20 8 3 58 17 41 68

Diósgyőri VtK 31 18 7 6 52 36 16 61

Szeged-Csanád gA 31 17 8 6 55 21 34 59

Kecskeméti tE 31 16 8 7 51 31 20 56

BFC Siófok 31 12 12 7 33 30 3 48

Szombathelyi Haladás 31 13 7 11 32 25 7 46

Nyíregyháza Spartacus FC 31 12 9 10 39 41 -2 45

Pécsi MFC 31 11 9 11 34 29 5 42

EtO FC 31 11 8 12 40 40 0 41

tiszakécskei LC 31 12 4 15 39 53 -14 40

Soroksár SC 31 10 9 12 52 54 -2 39

Szentlőrinc SE 31 9 12 10 33 35 -2 39

Békéscsaba 1912 Előre 31 8 12 11 45 53 -8 36

Dorogi FC 31 10 5 16 29 47 -18 35

FC Ajka 31 9 8 14 40 46 -6 35

Budafoki MtE 31 9 8 14 33 40 -7 35

Aqvital FC Csákvár 31 7 10 14 44 52 -8 31

iii. Kerületi tVE 31 7 10 14 29 49 -20 31

Budaörsi SC 1924 31 6 12 13 32 49 -17 30

Szolnoki MÁV 31 5 10 16 26 48 -22 25

CSapaT neVe m Gy D V  p 

Vasas FC 15 11 4 0 37

Diósgyőri VtK 15 11 2 2 35

Szeged-Csanád gA 16 10 4 2 34

Kecskeméti tE 15 9 2 4 29

Nyíregyháza SFC 16 8 5 3 29

BFC Siófok 15 7 7 1 28

Pécsi MFC 15 7 3 5 24

FC Ajka 15 6 6 3 24

Szombathelyi Haladás 16 7 1 8 22

tiszakécskei LC 16 7 1 8 22

Békéscsaba 1912 Előre 16 4 9 3 21

Szentlőrinc SE 15 5 5 5 20

EtO FC 16 5 5 6 20

Budafoki MtE 16 5 5 6 20

Aqvital FC Csákvár 15 5 4 6 19

Dorogi FC 16 5 4 7 19

Szolnoki MÁV 15 4 6 5 18

Soroksár SC 16 4 4 8 16

Budaörsi SC 1924 15 3 4 8 13

iii. Kerületi tVE 16 2 7 7 13

CSapaT neVe m Gy D V  p 

Vasas FC 16 9 4 3 31

Kecskeméti tE 16 7 6 3 27

Diósgyőri VtK 16 7 5 4 26

Szeged-Csanád gA 15 7 4 4 25

Szombathelyi Haladás 15 6 6 3 24

Soroksár SC 15 6 5 4 23

EtO FC 15 6 3 6 21

BFC Siófok 16 5 5 6 20

Szentlőrinc SE 16 4 7 5 19

iii. Kerületi tVE 15 5 3 7 18

tiszakécskei LC 15 5 3 7 18

Pécsi MFC 16 4 6 6 18

Budaörsi SC 1924 16 3 8 5 17

Dorogi FC 15 5 1 9 16

Nyíregyháza SFC 15 4 4 7 16

Budafoki MtE 15 4 3 8 15

Békéscsaba 1912 Előre 15 4 3 8 15

Aqvital FC Csákvár 16 2 6 8 12

FC Ajka 16 3 2 11 11

Szolnoki MÁV 16 1 4 11 7
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