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edzői nyilatlozatok
kondás elemér
Ma igazi rangadó vár ránk minden bizonnyal népes közönség
előtt, ami feldobja a játékosokat. A rangadók mindig többesélyesek, de nekünk arra kell törekednünk, hogy győztesen zárjuk
a mérkőzést.
Felcsúton több gólt is szerezhettünk volna, de néha a kivitelezés
lett pontatlan, máskor pedig nem vettük észre azokat a megoldásokat, amivel ziccert alakíthattunk volna ki. Levetítettük
a labdarúgóknak azokat a kulcsjeleneteket, amit jól oldottak
meg, és többször is szeretnénk hasonlót látni, valamint azokat
a játékelemeket is megmutattuk, amit elrontottak. Hiba lenne a
fejünket a homokba dugni, mert ugyan legutóbb győztünk, de
mi újabb és újabb sikerekre vágyunk, amihez javulni kell.
Minden információt begyűjtöttünk a Vasasról. Nem csak az
Ajka elleni mérkőzés felvétele állt rendelkezésre, hanem a találkozó részletes statisztikája is, ami alapján fel tudtunk készülni.
És azt se felejtsük el, a Vasas kerete tele van egykori válogatott,
NB I.-et megjárt játékosokkal, akiknek az erényeit és hiányosságait nem ezen a héten ismertük meg.
Hazai pályán jobb játszani, de ne feledjük, a keret több tagja még
sosem játszott diósgyőri labdarúgóként tétmérkőzést a DVTK
Stadionban. A sikeres idegenbeli rajtot követően fontos, hogy a
saját közönségünk előtt is eredményesen mutatkozzunk be.

kuttor attila
Nem szoktam nagyon hosszú ideig egy már lejátszott mérkőzéssel foglalkozni, most sem teszek így, annak ellenére, hogy
minden bajnokságban nagyon fontosak az első összecsapások.
Megbeszéltük a csapattal az Ajka elleni győztes mérkőzés tanulságait, viszont előre kell nézni, mindig a következő feladatra kell
koncentrálni. Annak kell alárendelni mindent, hogy a lehető
legjobban meg lehessen oldani a kitűzött célokat. Sok pozitív
tanulsága volt az első fordulóban mutatott teljesítményünknek.
Elindultunk egy úton, ezen szeretnénk minél messzebb eljutni.
Ennek a megvalósításához az kell, hogy napról napra, mérkőzésről mérkőzésre, de mindig fejlődjünk. Egyébként teljesen
mindegy, hogy mikor és kivel játszunk, nem szoktuk latolgatni
az adott találkozó előtt az esélyeket, így azt sem, hogy melyik
csapat milyen játékerőt képvisel. Nagyon hosszú a bajnokság,
harmincnyolc fordulóból áll, mindenkivel játszani kell, így
mindegy, hogy melyik meccsünkre, mikor és hol kerül sor.
A heti munkát úgy kellett megterveznünk, hogy most éppen
hétfő estére kerüljenek a legjobb állapotba a játékosok. Tőlük
egyébként mindegyik mérkőzésünk előtt azt kérem, hogy adják
ki magukból a maximumot. A Diósgyőr ellen sem fogok mást
kérni… Meglátjuk most is, hogy mire lesz elég.
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kondás elemér

lépésről lépésre
kell haladni!
Kondás Elemér vezetőedzőként tért vissza Diósgyőrbe, ahol első és legfontosabb célja,
hogy visszajuttassa a DVTK-t az élvonalba.
- Majd a vallatásnál kiderül! - válaszoltad az
idénynyitó előtti sajtótájékoztatón a felkészülést
firtató kérdésre. Milyen volt az első mérkőzés?
- Számomra a kezdet kezdetén az a legfontosabb,
hogy eredményes legyen a csapat. Rövid távon teljesen mindegy, milyen formában játszunk, csak
nyerjük a mérkőzéseket, és gyűjtögessük a pontokat.
Ezért fontos a Csákvár elleni siker, mert a győzelmek építik a csapatot, és menet közben a játék minősége is javulni fog. Már múlt vasárnap több gólt
is szerezhettünk volna, megvoltak hozzá a helyzeteink. Az idő teltével a labdarúgók majd egyre jobban érzik egymás játékát, és akkor gördülékenyebbé
válik a támadójátékunk. Azt is kiemelem, hogy a
csapatnak már most van tartása, megtartottuk az
előnyünk, és kapott gól nélkül sikerült lehozni a
mérkőzést.
- Korábban azt mondtad, célul tűzted ki, hogy
mérkőzésenként két gólt szerezzen a DVTK, és
maximum egyet kapjon.
- Átlagban. Azt mutatja a sokéves tapasztalat, hogy
amelyik csapat átlagban mérkőzésenként két gólt
szerez, a kapott gólok számát pedig egy gól alatt
tudja tartani, az sikeres (a számokra fordítva: 76-38
a bajnokság végén - a szerk). Egyáltalán nem keserít
el, ha egy gólt lövünk, amíg cserében nem kapunk
gólt. Ugyanis minél kevesebb gólt szeretnénk kapni,
a másik kapu előtt, ahogy említettem, megvoltak a
helyzeteink, emiatt idővel biztosan jönni fognak a
gólok is.
- Egy újabb idézet tőled, még a Diósgyőrbe érkezésedkor mondtad: nem szeretem a langyos
vizet.
- Engem csak olyan feladat érdekel, ahol komoly célt
tűz ki a klub. Hogy melyik osztály, az csak a második kérdés. Ezért fogadtam el a Kisvárda ajánlatát,
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és ezért maradtam a DVSC élén, amikor a DVTKhoz hasonlóan a kiesést követően az azonnali vis�szajutás volt a feladat. Az is hozzátartozik, hogy
egyre kevesebb magyar szakember kap az NB I.-ben
lehetőséget, de nekem nem derogál az NB II.-ben
edzősködni. Egy középcsapat irányítását viszont
nem biztos, hogy elvállaltam volna.
- Amellett, hogy vezetőedzőként kétszeres magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes vagy, a Kisvárdát a klubtörténet során első alkalommal vezetted az élvonalba, és a DVSC-t is feljutó helyen
adtad át idén tavasszal az utódodnak, aki be is fejezte a megkezdett munkát. Hogyan jellemeznéd
a Merkantil Bank Ligát?
- Valóban dolgoztam az NB II.-ben, elmondhatom,
jól ismerem a mezőnyt. Ebben az osztályban sokkal
inkább a küzdelemre helyezik a hangsúlyt a csapatok, és a játékosok is keresik a párharcokat. Ha valaki lépéselőnybe kerül, az ellenfél nem fél azonnal
kontaktot keresni, ezért sokkal nehezebb támadást
építeni.
Ahogy tavaly a DVSC, úgy idén a DVTK vezetőedzőjeként tapasztalom, hogy egy patinás klub ellen
a soros ellenfél mindig kettőzött erővel küzd. Mindenkinek felhívtam erre a figyelmét az öltözőben, és
a Csákvár elleni találkozón ízelítőt is kaptunk ebből.
- És mi a titka a feljutásnak?
- Az a két csapat fog feljutni, amelyik folyamatosan
hoz egy jó szintet, és kevesebb kilengés lesz a teljesítményében. A jó játék, és a győzelem megalapozza
a következő mérkőzést, az egymás után következő
sikerek pedig önbizalmat adnak, ami megkönnyíti
az újabb pontszerzést. Sokkal könnyebb folytatni
egy jó szériát, mint újra és újra nekikezdeni.
Az előző bajnokságban a Vasas beragadt a rajtnál, de
már-már feljutónak látszott, amikor a hajrában el-
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csúszott egy banánhéjon, vagy a Pécs kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, ám egy hullámvölggyel
kiszállt versenyből. A Gyirmót viszont veretlenül
játszotta le a tavaszi idényt, ami végül feljutást ért.
- Elsősorban a rangadók megnyerésére kell koncentrálni, vagy a derékhad ellen kell begyűjteni
a pontokat?
- A tapasztalat szerint tetszőleges bajnokság érmeinek a sorsát a „kisebb” csapatok ellen elért eredmények határozzák meg. A rangadók eleve mindig
háromesélyesek, és arra mentálisan nem kell különösebben felkészíteni a játékosokat, úgyis felpörögnek maguktól. A kötelező győzelmeket - ahogy
a neve is mutatja - a lehető legkevesebb hibával kell
hozni, majd a rangadókból is csipegetni, és akkor
eredményes lesz a csapat. De megint általánosságban beszéltem, mert konkrétan a mai Vasas elleni
találkozóról szólva, jelenleg számunkra ennél nincs
fontosabb meccs, most ezt szeretnénk megnyerni.
- Ha visszalapozunk az előző évek végeredményére, akkor azt látjuk, hogy a ZTE és az MTK 82-82,
a DVSC 80, a PAFC 77 ponttal nyert bajnokságot,
míg a Gyirmót 78, a Kisvárda 75, a Kaposvár 74,
a Balmazújváros 73 ponttal jutott még fel (nem
számolva a pandémia miatt berekesztett tavalyelőtti bajnokságot).
- Kimondható, hogy 80 ponttal bajnokságot lehet
nyerni, de a második hely már változó. Anno a Kisvárdával 75 pontot szerezve jutottunk fel, ám kereken tíz ponttal előztük meg a Békéscsabát, tehát
nem hajszálon múlt a siker. Tavaly viszont a Vasas
78 ponttal maradt le a feljutásról, három hasonló
csapat küzdött, és csak a hajrában dőlt el a legfontosabb kérdés.
- Akkor a felcsúti győzelem után már „csak” 77
pontot kell szerezni?
- Korai még erről beszélni, aki nagyon távolra néz,
az könnyen megbotlik a küszöbben, ezért annak a
híve vagyok, hogy lépésről lépésre kell haladni. Én
különben is mindig a következő mérkőzésből akarom a legtöbbet kihozni, ha korábban bármikor egy
mérkőzésnél tovább terveztem, akkor az élet mindig
keresztülhúzta a számításaimat.
Az egyértelmű, hogy Diósgyőrben a feljutás a cél, és
mi azon leszünk, hogy a lehető legfényesebb érmet
szerezzük meg. Egyelőre elég magunkra figyelni, a
saját játékunkat kell csiszolni, majd a bajnoki haj-
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rában ráérünk az ellenfelek eredményeivel foglalkozni.
- Azzal mindenki tisztában van, hogy hosszú a
bajnokság, de konkrétan mi jelenti a 38 mérkőzésből álló sorozat nehézségét?
- Az NB I.-ben 33 mérkőzést játszanak a csapatok,
mi öttel többször lépünk pályára. Amikor vasárnapszerda-vasárnap ritmusban következnek a meccsek,
az persze kondicionálisan is megterhelő, de sokkal
nagyobb a mentális nyomás, folyamatosan koncentrálni kell, mert nem lehet hibázni. Azért vagyunk
ennyien, hogy a csapatot forgatva meg tudjuk oldani
ezt a feladatot is. Legutóbb játszott egy csapat, de a
kispadon is olyanok ültek, akiket bármikor be lehet
küldeni. Ha valami furcsa szabály miatt sorsolással
kellett volna eldönteni, ki alkotja a kezdő 11-et, akkor is nyugodt lettem volna a találkozó előtt.
- Tehát mindenkire sor kerül egyszer?
- Egyszerre csak 11 játékos lehet a pályán, de nemhogy egy teljes bajnokságot, már egy meccset is
képtelenség 11 játékossal lejátszani, ezért a keret
minden tagja egyformán fontos. Azt szeretem, hogy
minden posztra legalább két hasonló képességű
labdarúgó áll rendelkezésre, mert akkor egyrészt
megvan a versenyhelyzet, másrészt sérülés, formahanyatlás esetén lehet cserélni. Az sem jó, ha túl bő a
keret, mert akkor nem lehet mindenkit foglalkoztatni, és jönnek az elégedetlen hangok. Nálunk minden
játékos érezheti, hogy megvan a lehetősége, amit
meg fog kapni, de fontos, hogy akkor éljen is vele.
- Jártál-e már Szirmabesenyőben, mióta a DVTK
vezetőedzője vagy?
- Természetesen, hiszen ma is ott él az édesanyám
és a húgomék is, meglátogattam őket. Korábban kevesebb lehetőség nyílt erre, most kihasználom, hogy
ismét közel élünk egymáshoz.
- Amikor gyerekként elkezdtél focizni, álmodtál
arról, hogy valaha a DVTK játékosa, esetleg edzője leszel?
- Tizenkét évesen kezdtem focizni, és ilyesmi meg
sem fordult a fejemben. A gyerekkori csapattársaim között voltak nálam tehetségesebbek, mégis én
mutatkoztam be az élvonalban, és játszottam hosszú
éveken keresztül a másodosztályban, mert rendelkeztem azzal az akaraterővel, amivel mások nem.
Apró termetű játékosként eleinte csatárként küld-

kondás elemér
tek pályára, később pedig söprögető lettem. Az
egész úgy kezdődött, hogy majdnem lemaradtam
a járási ifiválogatottról, mert a toborzó idején kötelező színházlátogatáson jártam Budapesten. Az
edzőm, Sólyom Sanyi bácsi mégis elküldött a válogatott edzésére, ahol arra a kérdésre, hogy melyik
a posztom, őszintén azt válaszoltam: játszottam
már a pálya minden részén. Mert Szirmabesenyőben az volt a szokás, hogy amikor a serdülő csapat
visszatért a délelőtti mérkőzésről, akkor egyből
mentünk az ifihez, és kérdeztük, van-e hely a csapatban. Ha szerencsénk volt, akkor igent válaszoltak, és örültünk, ha egyáltalán pályára léphettünk,
nemhogy válogattunk. Visszatérve a toborzóra, egy
félidőt kaptam söprögetőként, és olyan teljesítményt
nyújtottam, hogy leigazolt a Borsodi Bányász, ahol
idővel a felnőttek között is lehetőséget kaptam. Ekkoriban a foci mellett részmunkaidőben dolgoztam
a Herbolyai Bányaüzemben, jól tudom mit jelent a
kemény kétkezi munka. Távközléstechnikai műszerészként végeztem a miskolci II. Számú Ipari Szakközépiskolában (ma MSZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum), de egy percig nem dolgoztam
ebben a szakmában. Helyette csináltunk mindent,
amit kellett, kaparóláncot, görgőt, de csillét is pakoltam. Fél hétkor kezdődött a műszak, negyed ötkor
keltem, hogy Szirmabesenyőből időben odaérjek.
Munka után pedig irány az edzés, úgyhogy este nem
okozott gondot az elalvás.
Később katonaként a miskolci Honvéd Papp József
SE-ben játszottam többek között Bém Gáborral, és
innen hívtak Diósgyőrbe.
- Milyen csapat volt az 1985/1986-os idényben a
DVTK?
- Miskolcra jártam középiskolába, amikor a DVTK
bajnoki bronzérmet és két MNK-t nyert. (És sorolja az összeállítást: Veréb - Szántó, Salamon, Váradi,
Kutasi - Oláh, Tatár, Fükő, Görgei - Borostyán, Fekete - a szerk.). Rendre elkéredzkedtünk az iskolából,
hogy a lelátón szurkoljunk a nemzetközi mérkőzéseken, még arra is emlékszem, hogy a románok
elleni olimpiai válogatott mérkőzésen az óra alatti
szektorban ültem a lépcsőn. Ilyen előzmények után
egyszer csak Veréb György mellett öltöztem, Oláh
Ferenccel, Görgei Jánossal és Teodoru Borisszal egy
csapatban játszottam, az edzések után pedig Fükő
Sándor hurcolt a Búza térre. 12 éves koromban meg
sem fordult a fejemben, hogy egyszer majd ilyen kiváló labdarúgók legyenek a társaim.

interjú
De fiatalon dolgoztam Szabó Gézával, a DVTK legendás edzőjével is Sajószentpéteren. Ő kérdezte
meg az egyik meccs előtt, hogy játszottam-e már
centert, mert az ellenfélnek volt egy gólerős beállósa, és őt kellett fognom. És milyen az edzői szerencse, 1-1 lett a végeredmény, és az egyenlítő gólt
én fejeltem. Szögletek után később is sokszor jól érkeztem a kapu elé, a DVTK-ban is fejjel szereztem a
második gólom egy veszprémi bajnokin.
- Ha már erre kanyarodott a beszélgetés, vannak
olyan edzők, akikről az jut mindenki eszébe elsőre, hogy unalomig gyakorolják a pontrúgásokat.
Ilyen előzmények után némileg meglepő, hogy
Kondás Elemér nem tartozik közéjük.
- Nekünk is vannak begyakorolt játékelemeink, de
én azt tartom, jól berúgott szabadrúgás vagy szöglet
az alap, utána viszont az a lényeg, hogy a kapu elé
érkezők minden akaratukkal gólt akarjanak szerezni. Ez sokkal fontosabb a figuránál.
- A Csákvár - DVTK mérkőzés egyik legszebb
kombinációját Könyves Norbert és Molnár Gábor
mutatta be, nem sokon múlt, hogy gól szülessen
előbbi oldalszabadrúgását követően.
- Megvoltak a begyakorolt figuráink, amik nem ültek a Csákvár ellen. Ezt a szabadrúgást viszont a két
játékos beszélte meg egymással, mert egy szintig
fel lehet építeni a játékot, az edzésen sok mindent
gyakorlunk, legyen mihez nyúlni a mérkőzésen, de
a döntés mindig a labdarúgók kezében van. Örülök
neki, ha egy játékos gondolkodik a pályán, ők ezt a
megoldást választották, sajnálom, hogy nem ment
be, mert gólt érdemelt volna.
- Labdarúgóként Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében játszottál, valamint egy évig
Rakamazon, és edzőként is csak Hajdú-Bihar
megyében dolgoztál a bő egy év Kisvárda, és egy
rövid győri kitérőt nem számítva, mielőtt Diósgyőrbe érkeztél volna.
- Nem vagyok ugrálós fajta, megbecsülöm azt, amim
van, mert tudom, megdolgoztam érte. Kazincbarcikán 7, Kabán 3 évet játszottam, edzőként a DVSCnél 15+1 évet töltöttem el. Labdarúgóként is szívesen maradtam volna Diósgyőrben, de műtét után a
több játéklehetőség reményében eligazoltam. Bízom
benne, és mindent megteszek érte, hogy edzőként
hosszabb legyen a diósgyőri időszakom.
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bérletek

Megéri

bérletet
vásárolni!
Jelentősen csökkenti a belépőjegyek és
a bérletek árait a DVTK. A 19 bajnokira és
reményeink szerint minél több hazai Magyar Kupa-mérkőzésre szóló teljes árú
bérletek a tavalyi bérleteseknek a kapu
mögé 9 ezer forintba, a Napos oldalra
pedig 17 ezer forintba kerülnek. A klub 6 és 18 éves kor között - bevezeti a 200
forintos gyerekjegyet, a 18 éven aluliak
éves bérlete pedig mindössze 3500 forintba kerül.

• Amennyiben a járványügyi helyzet rosszabbodna
és Magyarország Kormánya, valamint a Magyar
Labdarúgó Szövetség ismét korlátozásokat vezetne
be a sportesemények látogathatóságát tekintve, abban az esetben természetesen ismét a DVTK bérletesei élveznek majd elsőbbséget.
• A DVTK 19 alkalommal játszik hazai pályán, valamint a Magyar Kupában az NB I.-es ellenfeleket is a
DVTK Stadionban fogadhatja a klub.
• Az előző esztendőhöz hasonlóan a DVTK tavalyi
éves bérletesei a jövő évi bérletük árából - bérletük felmutatásával - kedvezményt kapnak. A klub
így hálálja meg a hűségüket. A kedvezmény online
nem vehető igénybe, csak személyes vásárlás esetén érvényes.
• 6 éves kor alatt a belépés ingyenes, számukra külön belépőjegy váltása nem szükséges, amennyiben
a gyermek nem foglal külön ülőhelyet.
• 6 és 18 esztendős kor között a belépőjegyek 200
forintba, az éves bérletek pedig egységesen 3500
forintba kerülnek, így szeretné a klub segíteni a
családok meccsre járását. A jogosultságot a biztonsági szolgálat munkatársai a belépéskor fokozottan
ellenőrzik.
• A klub a18 év feletti diákokról sem feledkezik
meg. A gyerekjegy mellett az idei esztendőben is
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lehet diákjegyet vásárolni. Diákjegyet minden 18 év
feletti, diákigazolvánnyal rendelkező szurkoló válthat, a jogosultságot a biztonsági szolgálat munkatársai a belépéskor fokozottan ellenőrzik.
• A diákok mellett a 65 év felettiek az új szezonban
is nagy kedvezménnyel vásárolhatnak belépőjegyet
és bérletet. Senior jegyet és bérletet a 65 év feletti
szurkolók válthatnak, a jogosultságot a biztonsági
szolgálat munkatársai a belépéskor fokozottan ellenőrzik.
• Idén nyártól - szurkolói kérésre - a J szektor
(észak-keleti kanyar) egy részébe is árusít a klub
ultraszektoros áron jegyeket, így azok is megvásárolhatják a stadion legolcsóbb belépőit, akik nem
kívánják a kapu mögött végig szurkolni a mérkőzéseket.
• A DVTK labdarúgó bérletesei vásárláskor a vásárlás végösszegéből 10% kedvezményre jogosultak
a DVTK Shopban, és 10 % kedvezménnyel vehetik
igénybe a DVTK Medical szolgáltatásait.
• A DVTK Stadionban rendezendő edzőmeccsek a
bérletesek számára ingyenesek lesznek.
• Amennyiben a DVTK női labdarúgó csapata a
DVTK Stadionban lép pályára, a mérkőzés a DVTK
férfi labdarúgó bérletesei számára ingyenesen megtekinthető.

bérletek
Normál jegy/bérlet (forint)

Ultra szektor

Elővételes
jegy

Meccsnapi
jegy

Éves bérlet
tavalyi
bérleteseknek

Éves bérlet
új
bérleteseknek

1000

1500

9000

11000

Napos oldal

1700

2200

17000

20000

Nyugati oldal

2500

3000

25.000

30000

vendégszektor

1000

1500

Nem kerül értékesítésre

VIP

15000

17500

21000

21000

Gyerek (6 és 18 év között) jegy/bérlet (forint)
Elővételes
jegy

Meccsnapi
jegy

Éves bérlet
tavalyi
bérleteseknek

Éves bérlet
új
bérleteseknek

Ultra szektor

200

200

3500

3500

Napos oldal

200

200

3500

3500

Nyugati oldal

200

200

3500

3500

vendégszektor

200

200

10500

12500

VIP

Nem kerül értékesítésre
16800

16800

Diák (18 év fölött, diákigazolvánnyal) jegy/bérlet (forint)
Éves bérlet
tavalyi
bérleteseknek

Éves bérlet
új
bérleteseknek

Elővételes
jegy

Meccsnapi
jegy

Ultra szektor

700

1000

6300

7700

Napos oldal

1200

1500

12000

14000

Nyugati oldal

1700

2100

17000

21000

vendégszektor

700

1000

Nem kerül értékesítésre

10500

12500

16800

VIP

16800

Senior (65 év felett) jegy/bérlet (forint)
Elővételes
jegy

Meccsnapi
jegy

Éves bérlet
tavalyi
bérleteseknek

Éves bérlet
új
bérleteseknek

Nem kerül értékesítésre

Ultra szektor
Napos oldal

1200

1500

12000

14000

Nyugati oldal

1700

2100

17000

21000

10500

12500

Nem kerül értékesítésre

vendégszektor
VIP

16800

16800
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I. DVTK Rakaczki Kupa

u16

Nemzetközi U16-os tornát rendez a
DVTK Rakaczki Bence emlékére
A DVTK hagyományteremtő szándékkal rendezi
meg az I. DVTK Rakaczki Kupa utánpótlás labdarúgó
tornát. Az ötnapos nemzetközi eseményen a házigazda piros-fehérek mellett a Puskás Akadémia FC,
a Vasas Kubala László Akadémia, a horvát NK Osijek,
a szlovák FC Košice, valamint a cseh SK Slavia Praha
U16-os együttese vesz részt.
A torna négy helyszínen zajlik: a nyitó mérkőzésnek és a döntőnek a DVTK Stadion ad otthont, de
több mérkőzést az akadémia edzőközpontjában,
valamint Putnokon, a Várady Béla stadionban és az
Elek Ákos Utánpótlás Központban rendeznek meg.
A felkészülési időszakban a rangos esemény célja
kettős: fontos szempont, hogy ez a korosztály magas intenzitású, minőségi mérkőzésekkel készüljön
az előtte álló bajnoki feladatokra, másrészt a DVTK

szeretne méltóképpen megemlékezni egykori tehetséges kapusáról, a 2014-ben elhunyt Rakaczki
Bencéről.
Négy országból hat csapat vesz részt a kupán, akik
két hármas csoportban kezdik meg a küzdelmeket. A körmérkőzéses lebonyolítás után a harmadik
helyen végzett együttesek egyenesági helyosztón
csapnak össze, az elődöntőben viszont keresztjáték
következik. Így alakul ki a bronzmérkőzés és a finálé
párosítása.
A csoportokat Marco Rossi, a magyar labdarúgó
válogatott szövetségi kapitánya, valamint Fogarasi
Zoltán, a DVTK LSA igazgatója sorsolta ki. A nyitómérkőzésen a Kádár László által irányított DVTK a kassaiakkal találkozik a stadionban. Várjuk szurkolóinkat,
valamennyi összecsapás ingyenesen látogatható.

Csoportmérkőzések
A-csoport

B-csoport

2021. augusztus 10., kedd
19:00 PAFC - Vasas KLA (DVTK Edzőközpont)

2021. augusztus 10., kedd
17:00 DVTK - FC Košice (DVTK Stadion)

2021. augusztus 11., szerda
18:00 NK Osijek - PAFC (Elek Ákos Sportközpont)

2021. augusztus 11., szerda
15:00 DVTK - Slavia Praha (Várady Béla Stadion)

2021. augusztus 12., csütörtök
18:00 Vasas KLA - NK Osijek (DVTK Edzőközpont)

2021. augusztus 12., csütörtök
15:00 FC Košice - Slavia Praha (DVTK Edzőközpont)

Elődöntők
2021. augusztus 13., péntek
14:00 A-csoport 1. - B-csoport 2.

2021. augusztus 13., péntek
18:30 A-csoport 2. - B-csoport 1.

(Várady Béla Stadion)

(Várady Béla Stadion)

Helyosztók
2021. augusztus 14., szombat
5-6. helyért 13:30 A csoport 3. helyezett – B csoport 3. helyezett (DVTK Edzőközpont)
3-4. helyért 15:30 a két pénteki elődöntő vesztese (DVTK Edzőközpont)
Döntő 18:00 az elődöntők nyertesei (DVTK Stadion)
20:00 eredményhirdetés, díjátadó ünnepség (DVTK Stadion)
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NEMZETKÖZI FIÚ,
U16-OS FELKÉSZÜLÉSI LABDARÚGÓ TORNA
2021. AUGUSZTUS 10-14.
HELYSZÍNEK:

DVTK STADION, DVTK LABDARÚGÓ SPORTAKADÉMIA,
PUTNOK – ELEK ÁKOS SPORTKÖZPONT,
PUTNOK – VÁRADY BÉLA STADION
A CSOPORT:

B CSOPORT:

GÓLÖRÖM 2021. augusztus 9.
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ez történt
1. forduló
Aqvital FC Csákvár - Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)
Felcsút, Pancho Aréna, 600 néző.
Játékvezető: Derdák Marcell (Kiss Balázs, Sinkovicz Dániel).
Csákvár: Auerbach - Csirmaz, Vaskó, Dulló, Bencze M. Torvund, Mészáros D., Bakos, Baracskai - Takács T., Murai.
Vezetőedző: Mónos Tamás.
DVTK: Póser - Polgár, Szatmári, Szűcs K., Bokros Sz. - Szeles,
Zsemlye - Könyves, Molnár G., Németh Má. - Horváth Z.
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Csere: Németh Má. helyett Eperjesi az 53., Mészáros D.
helyett Magyar Zs. a 64., Bokros Sz. helyett Bárdos a 68.,
Baracskai helyett Sejben a 73., Torvund helyett László N.
és Murai helyett Vörös a 83., Horváth Z. helyett Hornyák és
Molnár G. helyett Zsolnai a 85. percben.
Sárga lap: Bencze a 24., Vaskó a 39., Bokros Sz. az 56.,
Dulló a 60. percben.
Gólszerző: Könyves (0-1) a 32. percben.

program
2. forduló
2021. augusztus 8., vasárnap
17:30 Budaörs - Szolnoki MÁV FC 2-3
17:30 Szentlőrinc SE - Pécsi MFC 1-1
17:30 Dorogi FC - Békéscsaba 1912 Előre 2-1
19:00 FC Ajka - BFC Siófok 1-1
19:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Soroksár SC 5-2
19:00 Szombathelyi Haladás - WKW ETO FC Győr 1-1
19:00 Tiszakécskei LC - Nyíregyháza Spartacus 1-4
19:00 Szeged-Csanád GA - III. Kerületi TVE 3-0
19:00 Budafoki MTE - Aqvital FC Csákvár 1-2
2021. augusztus 9., hétfő
20:00 Diósgyőri VTK - Vasas FC (tv: M4 Sport)

3. forduló
2021. augusztus 15., vasárnap
15:30 Budafoki MTE - Szeged-Csanád GA (tv: M4 Sport)
17:30 III. Kerületi TVE - Dorogi FC
17:30 Nyíregyháza Spartacus - Szombathelyi Haladás
19:00 Békéscsaba 1912 Előre - Tiszakécskei LC
19:00 WKW ETO FC Győr - Szentlőrinc SE
19:00 Pécsi MFC - Budaörs
19:00 Szolnoki MÁV FC - Soroksár SC
19:00 Kecskeméti TE HUFBAU - FC Ajka
19:00 BFC Siófok - Diósgyőri VTK
19:00 Vasas FC - Aqvital FC Csákvár
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ÖSSZEKÖT MINKET
A PIROS, A FEHÉR ÉS A ZÖLD

A Szerencsejáték Zrt. a nemzeti tizenegy,
a magyar olimpiai és paralimpiai csapat stratégiai partnere.

TIPPMIXPRO.HU
#összetartozunk

#maradjonjáték
GÓLÖRÖM 2021. augusztus 9.
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főszereplők
Bánhegyi Bogdán*

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*

Bokros Szilárd

Eperjesi Gábor*

Hegedűs János

Hornyák Marcell*

(HUN)
1998.02.05.

(HUN)
1996.12.06.

(HUN)
1994.01.12.

(HUN)
1996.10.04.

(HUN)
1993.12.07.

6

17

4

68

28

Horváth Zoltán

Jurek Gábor*

Dejan Karan

Kispál Tamás*

Könyves Norbert

(HUN)
1989.07.30.

(HUN)
2004.06.04.

(srb, HUN)
1988.08.13.

(HUN)
2003.08.23.

(HUN, SRB)
1989.06.10.

20

39

48

24

42

Makrai Gábor

Molnár Gábor

Németh Márió

Oláh Bálint*

Orosz Donát*

(HUN)
1996.06.26.

(HUN)
1994.05.16.

(HUN)
1995.05.01.

(HUN)
1994.12.02.

(HUN)
2002.07.28.

7

16

23

5

92

Polgár Kristóf

Asmir Suljić

Szatmári Csaba

Szeles Tamás

Szűcs Kornél*

(HUN)
1996.11.28.

(BIH, HUN)
1991.09.11.

(HUN)
1994.06.14.

(HUN)
1993.12.07.

(HUN)
2001.09.24.

33

10

3

88

26

Zsemlye Balázs*

Zsolnai Richárd

(HUN)
2002.05.04

(HUN)
1995.03.28.

21

9

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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a dvtk stábja
Kondás Elemér**

Igor Bogdanović

Kovács Ádám**

Dobos Attila**

Tuska János

Diós Bence

Lugos József

dr. Forgács Alfréd

Vígh Márton**

Nagy Márton**

Lukács Dániel

Erdélyi Péter

Hegedűs Bence**

vezetőedző
(HUN)
1963.11.11.

performance
coach
(HUN)
1990.02.24.

másodedző
(SRB)
1974.09.25.

videóelemző
(HUN)
1986.09.20.

másodedző
(HUN)
1989.04.19.

csapatorvos
(HUN)
1962.09.08.

fizioterapeuta
(HUN)
1995.09.08.

erőnléti
edző
(HUN)
1978.11.24.

masszőr
(HUN)
1993.07.13.

korrektív
tréner
(HUN)
1982.09.16.

kapusedző
(HUN)
1981.07.03.

masszőr
(HUN)
1995.11.23.

technikai vezető
(HUN)
1991.01.12.

**Sportolóként szerepelt a DVTK színeiben
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mai ellenfelünk
mezszám

név

születési
idő

KAPUSOK
??
Horváth Kornél
26
Uram János
55
Jova Levente

2003.01.10.
2001.02.09.
1992.01.30.

MEZŐNYJÁTÉKOSOK
33
Balajti Ádám
13
Berecz Zsombor
6
Birtalan Botond
71
Bobál Gergely
47
Bonifert Máté
23
Csató Martin
32
Farkas Botond
9
Feczesin Róbert
15
Hidi M. Sándor
17
Hinora Kristóf
57	Iyinbor Patrick
3
Kalmár Olivér
19
Kapornai Bertalan
5
Litauszki Róbert
14
Márkvárt Dávid
34
Otigba Kenneth
21
Pátkai Máté
77
Pekár László
70	Radó András
24	Rétyi Róbert
58
Silye Erik
99
Szalai József
10
Szatmári Lóránd
30
Szilágyi Szabolcs
4
Szilágyi Zoltán
2
Szivacski Donát
66
Sztojka Dominik
29	Terbe Botond
18
Varga Donát
25
Viczián Ádám

1991.03.07.
1995.12.13.
1989.04.08.
1995.08.31.
2002.07.23.
1994.07.18.
2003.03.05.
1986.02.22.
2001.02.20.
1998.02.05.
2002.01.07.
2001.12.20.
2002.08.06.
1990.03.15.
1994.09.20.
1992.08.29.
1988.03.06.
1993.01.20.
1993.09.09.
2001.02.01.
1996.06.12.
2002.11.11.
1988.10.03.
2003.09.09.
1998.01.04.
1997.01.18.
2003.12.23.
2000.04.19.
2003.07.12.
1994.11.24.
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Alapítva: 1911
Klubszín: piros-kék
Élvonalbeli idények: 87
Másodosztályú idények: 24
Legjobb eredmény: magyar bajnok 6x (1956/1957,
1960/1961, 1961/1962, 1965, 1966, 1976/1977)
Először az NB II.-ben: 1915 tavasz
Folyamatosan az NB II.-ben: 2018 óta
A 47 élvonalbeli találkozó mellett mindössze egyszer
utazott a Vasas Diósgyőrbe a másodosztályban.
A 2004. áprilisában lejátszott NB I/B-s találkozón az
Őze Tibor által Nagy Z. - Tejnóra, Gáspár, Horváth T.,
Crnomarković - Halgas, Szögedi, Kenesei Z. (Fabian,
71.), Vitelki (Hompoth, 63.) - Kovacsics (Kasza, 46.),
Binder összeállításban pályára küldött DVTK 4-2-re
győzött. Tóth András öngóljával és Ciprian Binder 12
méterről leadott lövésből esett góljával a döntetlenre állt a mérkőzés a hajrá előtt, de akkor érkezett
a végig jól játszó Halgas Tibor, majd Fabian Fabian,
és eldöntötték a három pont sorsát.
Egy évvel korábban a budapesti mérkőzést még lejátszották a csapatok, de tavasszal az anyagi gondokkal küzdő Vasas már nem lépett pályára, addigi
eredményeit pedig törölték.
Ismerősök a másik oldalon
A miskolci születésű, 14 éves koráig Diósgyőrben
játszó egykori válogatott Berecz Zsombor tavaly
tért vissza Mezőkövesdről a Vasasba.
Az U20-as világbajnoki bronzérmes Balajti Ádám
Diósgyőrben mutatkozott be az élvonalban, majd
játszott Debrecenben, Újpesten, az MTK-ban, Mezőkövesden, Szolnokon és Győrben is. Igazából Vácott
találta meg a góllövő cipőjét, (37/14 a 2017/2018-as
idényben), majd a következő évben már a Vasas
labdarúgójaként szerzett 30 gólt 35 meccsen. Azóta is az angyalföldi csapatot erősíti.
Márkvárt Dávid 85 bajnoki mérkőzés után idény
nyáron távozott Diósgyőrből, miután kivásárolta élő
szerződéséből a Vasas.
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interjú

eperjesi gábor

Tele vagyok ambícióval
A DVTK saját nevelésű játékosa, Eperjesi Gábor Mezőkövesdről
tért vissza, hogy feljutáshoz segítse a DVTK-t.
- Milyen érzésekkel tértél vissza?
- Megkerestek Diósgyőrből, hogy lenne-e kedvem
segíteni visszajuttatni a csapatot az élvonalba.
Örömmel fogadtam a megkeresést, és igent mondtam a feladatra. Bizonyos szempontból el sem
mentem, mert mezőkövesdi játékosként is Miskolcon éltem, és a Miskolci Egyetemre jártam, járok. A
klubba pozitív érzésekkel tértem vissza, tele vagyok
ambícióval, és meg szeretném mutatni, mennyivel
jobb játékos lettem az elmúlt években. 2010-ben
fiatalon kaptam meg a lehetőséget, hogy bemutatkozzak a bajnokcsapatban, azóta eltelt néhány év,
és újra hasonló eredményt szeretnénk elérni, viszont most már húzóemberként szeretném kivenni
a részem a sikerből. Egész jól alakul a csapategység, ami nagyon fontos, hiszen a feljutásért vívott
harc során akár az is döntő lehet, melyik csapat
játkosai tudnak még rátenni egy lapáttal, ha azt
látják, a társaknak szüksége van rá.
- A visszatérésetek után a DVTK hivatalos klubtelevíziója, a Napos oldal magazin egy asztalhoz ültetett Oláh Bálinttal és Hornyák Marcellel, és öröm volt látni,
ennyi év után is mennyire egy
hullámhosszon vagytok.
- Nem múltak el nyomtalanul
a diósgyőri utánpótlásban
együtt töltött évek. Bálóval régebbi az ismeretség, még egy
iskolába is jártunk, de vele és
Marcival is sokat játszottunk
egy csapatban, barátomnak
nevezem mindkettőjüket. Erre
utaltam az előbb, könnyebb
olyan társakkal játszani, akik
valamiért közel állnak az emberhez.
- Korábbi diósgyőri éveid alatt bajnokin nem szereztél gólt, a felké-
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szülési szezonban viszont háromszor is betaláltál.
- Próbáltam megmutatni egy másik arcomat is
(mosolyog - a szerk.). A szakmai stáb azt kérte tőlünk, hogy mutassuk meg a meccseken, mit tudunk, én pedig mindent kiadtam magamból. Már
nem számítok rutintalan játékosnak, az évek során
megtanultam több poszton is, hogy mit kell játszani, mikor, hová kell bemozogni. A felkészülés során
úgy alakult, hogy én találtam be, legközelebb talán
más lövi a gólokat és én adom a gólpasszt, csak egy
a lényeg, a csapat előre haladjon, és mindig legyen
olyan ember, akinek a góljával nyerni tudunk.
- Milyen volt belülről az idényrajt?
- Minden kezdet nehéz, de jól jöttünk
ki a mérkőzésből, mert megszereztük
a három pontot. Soha nem ígértük,
hogy a labdát a nyakunkon pörgetve
nyerjük sorra a meccseket, biztos lesz
később is olyan, amikor vért izzadva
gyűjtjük be a három pontot. Csak a
végső cél lebeg a szemünk előtt,
és ezek a kiizzadt győzelmek is kellenek a feljutáshoz.
- Mit vársz ma a Vasas
ellen?
- Több szempontból is
rangadót játszunk, két
tradicionális klub csapata találkozik, és várhatóan mindkét csapat
az élbolyban végez. Szeretem az ilyen találkozókat, aminek van éle, sok a
néző a lelátón, jó a hangulat. Sokan kísértek el minket Felcsútra
is, szeretnénk újabb győzelemmel meghálálni a biztatást.
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új igazolások
Eperjesi Gábor (szélső védő)
A 27 esztendős Eperjesi Gábort nem kell bemutatni a
szurkolóknak, hiszen a saját nevelésű jobbhátvéd két
és fél év után tért haza Mezőkövesdről.
Eperjesi Gábor Miskolcon született, és egészen 2019
tavaszáig diósgyőri színekben játszott. A DVTK első
csapatában 17 évesen és 107 naposan mutatkozott
be egy váci NB II.-es bajnokin, és nem sokkal később
bajnoki címet és feljutást ünnepelhetett. 2013 őszétől
állandósította helyét az első csapatban, így magasba
emelhette a Ligakupát, és a Magyar Kupa-döntőig vezető menetelésből is kivette a részét. Eddigi pályafutása során 73 NB I.-es mérkőzést játszott a DVTK labdarúgójaként (közte néhányat csapatkapitányként), amihez
32 meccset gyűjtött Mezőkövesden.

Hornyák Marcell (támadó)
Hornyák Marcell 2010 elején Tokajból érkezett a DVTK
utánpótlásába, miután 15 és fél évesen bemutatkozott a felnőttek között (4 mérkőzés, 2 gól). Az U17-es
és az U19-es csapat után 18 évesen már az DVTK
tartalékban is szerepelt, és miután felvette az NB III.
ritmusát tavasszal két mesterhármast és egy mesternégyest is szerzett. A DVTK első csapatában bajnoki mérkőzésen akkor még nem kapott lehetőséget,
de a Ligakupában egyszer-egyszer kezdőként lépett
pályára a 2011/2012-es és - a győzelemmel végződő
- 2013/2014-es kiírásban. Miután Diósgyőrből távozott,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei II. osztályban kezdte újra karrierjét, és olyan ütemben termelte a gólokat,
hogy két év múlva már az NB III.-ban szerepelt, majd
Nyírbátorból hívta a másodosztályba a Nyíregyháza.
Hornyák Marcell jól ismeri az NB II. mezőnyét, az elmúlt
három és fél idényben 97 mérkőzésen 44 gól szerzett.
Visszatérése után Felcsúton debütált bajnokin a DVTK
első csapatában.
Oláh Bálint (védekező középpályás)
Az a 26 éves Oláh Bálint is visszatért Diósgyőrbe, aki
saját nevelésű játékosként korábban 13 találkozón
szerepelt a DVTK első csapatában, az előző bajnokságban pedig a BMTE vezéregyéniségeként lett széles
körben ismert.
Oláh Bálint Miskolcon született, 12 éves korától viselte a DVTK szerelését. Már 2014 őszén bemutatkozott
a DVTK első csapatában a Ligakupában, azonban
balszerencsés sérülések hátráltatták tehetségének
kibontakozását. Végül két év múlva a DVTK tartalék
csapatkapitányaként góllal debütált az NB I.-ben,
amit további 7 mérkőzés követett. Féléves zalaegerszegi kölcsönjátékot követően 2017 őszén újabb négy
élvonalbeli bajnokit játszott a DVTK-ban, majd Mező-

kövesdre igazolt. A legutóbbi három idényben a BMTE
csapatát erősítette, előbb feljutást ünnepelt, az előző
bajnokságban pedig a középpályán adott stabilitást a
csapatnak, de ha kellett, a védelem közepén állt helyt.

Könyves Norbert (támadó)
Gólerős, ötszörös válogatott támadó játékjogát vásárolta meg a DVTK Zalaegerszegről. A 32 éves Könyves
Norbert az MTK, a Paks, a Vasas, a DVSC és a ZTE színeiben összesen 65 gólt szerzett az élvonalban és még
5-öt az NB II.-ben, valamint az első fordulóban góllal
mutatkozott be a DVTK mezében.
Könyves Norbert a vajdasági Topolyán született, és
19 évesen költözött Magyarországra, ahol négy és
fél évig az MTK-t erősítette. Onnan Paksra vezetett
az útja, majd rövid angyalföldi kitérővel Debrecenben
folytatta. Ismét Paks, majd Zalaegerszeg következett,
ahol végre megérkezett a várva-várt meghívó a magyar válogatottba. A debütálás álomszerűen sikerült,
Szerbia ellen győztes gólt szerzett. Az Eb-szereplést
érő góljában is kulcsszerepet vállalt azzal, hogy teret
nyitott Szoboszlai Dominik előtt, ám a kontinensbajnoki keretbe végül nem került be. Összesen öt alkalommal viselte a címeres mezt.

Könyves Norbert
GÓLÖRÖM 2021. augusztus 9.
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új igazolások
Póser Dániel (kapus)
Az első fordulóban a 31 éves, Póser Dániel védte a
diósgyőri kaput. A tapasztalt kapus szülővárosában,
Debrecenben nevelkedett, 2009 februárjában egy
Ligakupa-mérkőzésen mutatkozott be a DVSC első
csapatában, ahol akkoriban Kondás Elemér a szakmai stáb tagja, Igor Bogdanović pedig a játékostársa volt. A következő három és fél évben kölcsönben
a fiókcsapatnak számító Létavértes színeiben folytatta, majd Kazincbarcika, Békéscsaba és a Vasas
kapukát védte. Végül Budafokra igazolt, ahol a második évben feljutott csapatával az élvonalba, és 23
mérkőzésen védte a piros-feketék kapuját. Bravúrok
sorozata fűződik a nevéhez, októberben és decemberben ő mutatta be a hónap védését.
Szatmári Csaba (középső védő)
A 26 éves, közel kétméteres belső védő, Szatmári Csaba édesapjához hasonlóan a DVSC-ben lett
profi labdarúgó. Az akadémiai éveket követően 18
évesen mutatkozott be a felnőttek mezőnyében a
tartalékok között, egy évvel később pedig az első
csapatban is debütált a Ligakupában és a Magyar
Kupában, majd 2015 májusában az NB I.-ben is. A
2017/2018-as idénytől vált a DVSC meghatározó
játékosává, összesen 91 élvonalbeli bajnokin viselte a csapat mezét. Az előző bajnokságban Kondás
Elemér továbbra is alapemberként számított rá, a
tavaszi edzőváltást követően azonban kiszorult a
kezdőcsapatból, Huszti Szabolcs még csak be sem
cserélte, a tartalékcsapatban játszott. Felcsúton
győztes mérkőzésen debütált a DVTK-ban.
Borsos Vilmos (kapus)
Borsos Vilmos édesapjához hasonlóan lett kapus. A Videoton II-ben 17 évesen mutatkozott be
az NB III.-ban, majd a Paks szerződtette, ahonnan
előbb Budaörsre, majd Dorogra került kölcsönbe. A
2020/2021-es őszi szezonban a Paksi FC második
csapatának kapuját védte, tavasszal viszont ismét
az NB II.-es Dorognál szerepelt kölcsönben tizenöt
másodosztályú mérkőzésen. A 191 centiméter magas, 20 esztendős, tehetséges hálóőr egy évre kölcsönbe érkezett Paksról, ám a DVTK-nak opciós joga
van a folytatásra.

Bokros Szilárd (szélső védő,
védekező középpályás)
A 21 éves bal oldali védő és védekező középpályás
posztján is bevethető Bokros Szilárd Monoron tanulta a labdarúgás alapjait, 11 évesen igazolt Fel-
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csútra. A korosztályos válogatott labdarúgó 2018.
augusztusában mutatkozott be az élvonalban, ahol
eddig kilenc alkalommal lépett pályára. A következő
bajnokságban kölcsönben játszik Diósgyőrben.

Szeles Tamás (védekező középpályás,
középső védő)
A védekező középpályásként és belső védőként is
pályára küldhető Szeles Tamás Salgótarjánban született, ott kezdett focizni, majd 14 évesen a Haladás
figyelt fel a tehetségére. Szombathelyen már 18
éves kora előtt bemutatkozott az első csapatban
egy Ligakupa-mérkőzésen, és az élvonalban is leülhetett a kispadra, játéklehetőséget azonban csak a
tartalékok között kapott. Ezért húsz évesen hazatért
Salgótarjánba, ahonnan egy év után Mezőkövesdre
igazolt. A legutóbbi hét idényt Dél-Borsodban töltötte, tagja volt a NB I.-be feljutó (2015/2016) és a
Magyar Kupa-döntős, bajnoki negyedik (2019/2020)
csapatnak.

Németh Márió (középpályás)
A még mindig csak 26 esztendős korábbi magyar
utánpótlás válogatott Németh Márió eddigi egyetlen profi klubja a Szombathelyi Haladás volt, ahol
közel 150 mérkőzésen lépett pályára.
A sárvári születésű középpályás pályafutása Répcelakon kezdődött, majd tehetséges fiatalként hamar
Szombathelyre került. Végigjárta a szamárlétrát a
Haladás utánpótlás műhelyében, mindössze 17
esztendősen mutatkozott be a magyar élvonalban.
Tagja volt a 2014-es U19-es labdarúgó Európa-bajnokságon és a 2015-ös U20-as világbajnokságon
részt vevő magyar utánpótlás-válogatottaknak. A
most véget érő idényben 25 mérkőzésen négyszer
talált az ellenfelek kapujába.
Horváth Zoltán (támadó)
Közel kétméteres támadó játékjogát vásárolta meg
a DVTK Kisvárdáról. A 31 éves Horváth Zoltán már két
alkalommal dolgozott együtt a DVTK vezetőedzőjével, Kondás Elemérrel, legutóbbi együttműködésük
során 15 gólt szerzett a másodosztályban.
Horváth Zoltán Kisvárdán mutatkozott be a felnőttek között. Ezt követően Egerbe igazolt, ahol csapattal kivívták az élvonalbeli tagságot, így a hevesi
megyeszékhelyen lett belőle élvonalbeli labdarúgó.
Debrecenben, majd Ausztriában játszott, 2017 februárjában tért vissza szülővárosába, és egy győri
kitérőt leszámítva egészen 2021 nyaráig a Kisvárda
Master Good színeiben szerepelt.
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online stream

Nem maradnak
a szurkolók közvetítés
nélkül
Az elmúlt években a DVTK szurkolói hozzászokhattak, hogy ha nem tudnak kilátogatni a
stadionba, akkor sem maradnak a kedvenceik
nélkül, hiszen minden NB I.-es mérkőzést élőben közvetített a televízió. A másodosztályban
ugyanakkor ez nem lesz mindig így. A DVTK
kommunikációs- és marketing igazgatójával,
dr. Világi Péterrel beszélgettünk.

- Mennyiben lesz más televíziós szempontból
az NB II., mint az NB I.?
- A mérkőzések egy része semmiben nem fog
különbözni egy NB I.-es meccstől, sőt. Biztos
vagyok benne, hogy például a mai DVTK - Vasas rangadó több nézőt vonz az M4 Sporton,
mint sok hétvégi NB I.-es meccs. Ugyanakkor
arra készülünk, hogy lesznek olyan találkozóink is, amelyeket nem közvetít a televízió, így
ezt a klubnak kell majd megoldania, ezért is érdemes feliratkozni a DVTK hivatalos YouTubecsatornájára (youtube.com/DVTKtv).
- Sokan nehezményezték, hogy az M4 Sport
hétfő estére tette az NB II.-es mérkőzéseket.
- A közvetítési jogok tulajdonosa azért is fizetett ki nagyon sok pénzt a szövetségnek, hogy
eldönthesse, melyik mérkőzést mikor szeretné
közvetíteni. Ebbe a kluboknak nincs beleszólási lehetősége. Tudom, hogy sokan nem tudnak
ezért a helyszínen szurkolni, ezt nagyon sajnálom, viszont remélem, hogy az M4 Sport televízió képernyőjén keresztül egy egész ország láthatja, ahogy ma legyőzzük a Vasast.
- A klub által közvetített meccseket úgy kell elképzelni, mint egy felkészülési mérkőzés, vagy
egy kupameccs közvetítését?
- Egyelőre igen. Azzal a különbséggel, hogy minden mérkőzésre elutazik majd egy kommentátor
is, akinek a tolmácsolásában élvezhetik majd a
DVTK szurkolói az összecsapásokat. Marosréti
Ervin hangját hallhatjuk majd a meccsek alatt,
aki lassan egy éve látja el a DVTK LSA kom-
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munikációs teendőit, valamint ő a Magyar Rádió Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tudósítója
is, évek óta hallani a hangját a körkapcsolások
alkalmával, így kellő gyakorlattal rendelkezik.
Mellette lesz egy tapasztalt kollégánk, Demcsik
Iván, aki nem csak a kamerát kezeli, hanem a
közvetítések biztonságáért is felel. Iván 25 évig
dolgozott a Miskolc Televízióban és Miskolci
Regionális Televízióban vezető technikusként,
illetve műszaki vezetőként. Lassan 10 éve van a
klubnál, számtalan mérkőzést rögzített már, ha
ő nem tud megoldani egy műszaki problémát,
akkor ott tényleg nagyon nagy a baj. A szakemberek mellett pedig folyamatosan fejlesztjük a
műszaki hátteret is, így biztosan nem maradnak
a szurkolók közvetítés nélkül.
- Mi a helyzet az összefoglalókkal, ha valaki
esetleg lemarad a YouTube közvetítésről?
- A kluboknak a másodosztályban nem csak
joga van ahhoz, hogy összefoglalót készítsenek
a mérkőzésekből, hanem ez egyenesen a klubok feladata, hiszen az M4 Sportnak erre nincs
kapacitása. Így minden találkozó után munkatársaink fognak készíteni egy összefoglalót. Ez
a pár perces videó azonban az MLSZ és a jogtulajdonos előírásai szerint - hiába készül el
hamarabb - csak a lefújást követő leghamarabb
24 óra múlva publikálható a DVTK hivatalos
csatornáin. Az általunk közvetített mérkőzések
teljes felvétele egyébként 30 napig érhető majd
el a DVTK YouTube csatornáján, ezt követően a
közvetítési jogok tulajdonosának kérésére el kell
azt távolítanunk.

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

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.
8.
MK3
9.
10.
11.
12.
13.
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.

időpont	 nap	kezdés helyszín	tv	
párosítás
eredmény
2021.08.01. vasárnap 19:00
Felcsút
YouTube
Csákvár - DVTK
0-1 (0-1)
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		
ETO - DVTK
2021.09.15. szerda
18:00
DVTK Stadion		
DVTK - Nyíregyháza
2021.09.18.					
??? - DVTK
2021.09.26. vasárnap 17:00
Békéscsaba		
Békéscsaba - DVTK
2021.09.29. szerda
18:00
DVTK Stadion		
DVTK - III. Kerület
2021.10.03. vasárnap 17:00
Szeged		
Szeged - DVTK
2021.10.17. vasárnap 17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Dorog
2021.10.24. vasárnap 13:00	Tiszakécske		Tiszakécske - DVTK
2021.10.31. vasárnap 17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Haladás
2021.11.07. vasárnap 13:00
???		
Szentlőrinc - DVTK
2021.11.21. vasárnap 17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Budaörs
2021.11.24. szerda
13:00
Soroksár		
Soroksár - DVTK
2021.11.28. vasárnap 17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Ajka
2021.12.05. vasárnap 17:00
Budafok		
BMTE - DVTK
2021.12.12. vasárnap 17:00
DVTK Stadion		
DVTK - Csákvár
2022.01.30. vasárnap		Illovszky Stadion		
Vasas - DVTK
2022.02.06. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Siófok
2022.02.13. vasárnap		
Kecskemét		
KTE - DVTK
2022.02.20. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Szolnok
2022.02.27. vasárnap		
Pécs		
PMFC - DVTK
2022.03.06. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - ETO
2022.03.13. vasárnap		
Balmazújváros		
Nyíregyháza - DVTK
2022.03.16. szerda		
DVTK Stadion		
DVTK - Békéscsaba
2022.03.20. vasárnap		Óbuda		III. Kerület - DVTK
2022.04.03. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Szeged
2022.04.06. szerda		
Dorog		
Dorog - DVTK
2022.04.10. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Tiszakécske
2022.04.17. vasárnap		
Szombathely		
Haladás - DVTK
2022.04.24. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Szentlőrinc
2022.05.01. vasárnap		
Budaörs		
Budaörs - DVTK
2022.05.08. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Soroksár
2022.05.14. vasárnap		
Ajka		
Ajka - DVTK
2022.05.22. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - BMTE

Jelenleg csak a 6. fordulóig ismertek a tévés mérkőzések.
Az MTVA által a későbbiekben közvetítésre kijelölt találkozók kezdési időpontja változhat.
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tabellák
teljes
M	Gy

D

V

LG

KG

1. Nyíregyháza Spartacus FC

Csapat neve

2

2

0

0

7

3

GK	P
4

6

2. Szeged-Csanád GA

2

2

0

0

4

0

4

6

3. Szolnoki MÁV

2

1

1

0

4

3

1

4

4. ETO FC Győr

2

1

1

0

2

1

1

4

4. Szombathelyi Haladás

2

1

1

0

2

1

1

4

6. Budafoki MTE

2

1

0

1

5

2

3

3

7. Kecskeméti TE

2

1

0

1

7

5

2

3

8. Vasas FC

1

1

0

0

2

1

1

3

9. Diósgyőri VTK
10. BSC 1924

1

1

0

0

1

0

1

3

2

1

0

1

5

5

0

3

11. Dorogi FC

2

1

0

1

4

4

0

3

12. Aqvital FC Csákvár

2

1

0

1

2

2

0

3

13. Szentlőrinc SE

2

0

2

0

2

2

0

2

14. BFC Siófok

2

0

2

0

1

1

0

2

15. FC Ajka

2

0

1

1

2

3

-1

1

16. Pécsi MFC

2

0

1

1

1

2

-1

1

17. Soroksár SC

2

0

1

1

2

5

-3

1

18. Békéscsaba 1912 Előre

2

0

0

2

1

3

-2

0

19. Tiszakécskei LC

2

0

0

2

1

5

-4

0

20. III. Kerületi TVE

2

0

0

2

0

7

-7

0

idegenbeli

hazai
GY	

D

V	P

GY	

D

1. Szeged

Csapat neve	M	
1

1

0

0

3

1. Budafok

1

1

0

0

3

2. Kecskemét

2

1

0

1

3

2. Nyíregyháza

1

1

0

0

3

Csapat neve	M	

V	P

3. Nyíregyháza

1

1

0

0

3

3. Budaörs

1

1

0

0

3

4. Dorog

1

1

0

0

3

3. Szolnok

1

1

0

0

3
3

4. Vasas

1

1

0

0

3

5. Csákvár

1

1

0

0

6. ETO

1

1

0

0

3

6. DVTK

1

1

0

0

3

7. Ajka

1

0

1

0

1

6. Szeged

1

1

0

0

3

7. Szentlőrinc

1

0

1

0

1

6. Haladás

1

1

0

0

3

7. Szolnok

1

0

1

0

1

9. Siófok

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

9. ETO

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

9. PMFC

1

0

1

0

1

7. Szombathely
11. Siófok
12. DVTK

0

0

0

0

0

12. Soroksár

0

0

0

0

0

13. Soroksár

9. Szentlőrinc

1

0

1

0

1

2

0

1

1

1

14. Budaörs

1

0

0

1

0

14. Kecskemét

0

0

0

0

0

15. Budafok

1

0

0

1

0

14. Vasas

0

0

0

0

0

16. Csákvár

1

0

0

1

0

16. Dorog

1

0

0

1

0

16. Békéscsaba

1

0

0

1

0

17. Békéscsaba

1

0

0

1

0

16. PMFC

1

0

0

1

0

17. Ajka

1

0

0

1

0

19. Tiszakécske

1

0

0

1

0

19. Tiszakécske

1

0

0

1

0

20. III. Kerület

1

0

0

1

0

20. III. Kerület

1

0

0

1

0
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