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XX. éVfoLyAm 5. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVeDvtK - III. Kerület

 17:00 Kapunyitás

 16:00 CsapatoK érKezése

 16:00	 a	Játékvezetők	érkezése 

	 17:45	 a	Bemelegítés	vége,	a	Játékosok	visszatérnek	az	öltözőkBe

 17:00	 összeállítások	leadása	a	Játékvezetőknek

 17:52 a DVtK zászlósoK beVonulása

 17:15 a bemelegítés KezDete 

 18:53 pályán a DVtK loVag  

 18:53 pályán a DVtK loVag  

	 17:55	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

 17:53 pályán a DVtK loVag  

 17:57 CsapatoK beVonulnaK a pályára

 17:57 CsapatoK felállnaK a KameráK felé forDulVa

	 18:00	 a	diósgyőri	vtk	-	iii.	kerület	tve

 17:56 CsapatoK felsoraKoznaK a játéKosKijáróban, DVtK inDuló

 17:58 Kézfogás, érme felDobás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 17:59 CsapatfotóK



gólÖrÖm  szeptember 29.   54  szeptember 29.  gólÖrÖm  

edzői nyilatkozatok

kondás elemér
A győzelemért utaztunk Békéscsabára, de az esemé-
nyek alakulásának tükrében úgy vélem, a csapat kihoz-
ta ebből a mérkőzésből a maximumot. Örömteli, hogy 
kondicionális fölényben játszottunk a hajrában.
A III. Kerület újoncként nem kezdte jól a bajnokságot, 
de bajnokként jutottak fel, és sok egykori élvonalbeli 
játékos található a csapat keretében. Ebből adódóan 
próbálnak futballozni, nem vagdossák vaktában előre 
a labdát, és inkább technikával, mint erővel próbálják 
megoldani a feladatot. 
Az egy dolog, hogy vasárnap Szegedre utazunk, most 
a mai mérkőzés a legfontosabb, előbb azt kell behúzni, 
mert minden egyes győzelemre, és az érte járó három 
pontra szükségünk van.
Ha Békéscsabán nyolc mezőnyjátékossal sem adtuk fel 
a támadás lehetőségét, akkor hazai pályán, a saját kö-
zönségünk előtt tíz mezőnyjátékossal még inkább tá-
madni fogunk. Minél több támadást szeretnénk vezet-
ni, minél több időt szeretnénk az ellenfél kapuja előtt 
tölteni, és minél több helyzetet szeretnénk kialakítani. 
Bízom benne, aki pályára lép, az olyan állapotban lesz, 
hogy a kulcs pillanatokban olyan megoldást választ, 
ami gólt eredményez.

kemenes SzabolcS
Tudjuk, hogy a Merkantil Bank Liga egyik legjobb csa-
patához utazunk, de ettől függetlenül nem feltartott 
kézzel érkeztünk ma Diósgyőrbe. A helyzetünk nem 
egyszerű, de tudtuk, hogy az NB II. más kávéház. Re-
mélem, játékosaim is átérzik helyzetünket, és elkezdik 
megmutatni valós tudásukat. Mi továbbra is bízunk 
bennük és magunkban is, meglepetésre készülünk, 
mert minden pontra nagy szükségünk van.
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- Kezdjük a beszélgetést a friss élménnyel, hogyan 
láttad a békéscsabai találkozót?
- Jól kezdtük a mérkőzést, többször jártunk az ellen-
fél 16-osán belül, ám a kapott gól kizökkentett. Jót 
tett nekünk a szünet, és ugyan utána jött a második 
gól, de ezt követően jobban játszottunk, sőt az em-
berhátrány ellenére a hazaiaknál is jobban játszot-
tunk. 0-2-nél is éreztem, vagy döntetlen lesz, vagy 
nyerünk, de ki nem kapunk. Az egyenlítés meg is 
lett, ám kettős emberhátrányban már meg kellett 
elégednünk az egy ponttal.

- Mindkét kapu előtt feltűntél, egyszer a saját gól-
vonalról mentettél, egyszer pedig centiméterekkel 
lőttél a kapu mellé.
- Védőként az a dolgom, hogy labdavesztést követő-
en sprinteljek hátra, és próbáljam utolérni az üres 
embert. Ilyenkor próbálok úgy helyezkedni, hogy 
fedezzem a kapu azon részét, amit már nem takar a 
kapus, ugyanakkor a passz lehetőségére is figyelek. 
Ha Pantović középre teszi a labdát, akkor elértem 
volna, de nem így döntött, és tisztázni tudtam. Ki-
alakult egy másik hasonló helyzet is, akkor pedig 
Dani (Póser Dániel - a szerk.) mutatott be bravúrt. 
A másik kapu előtt pedig keresem az ilyen helyze-
teket a 16-oson belül, amikor lőni tudok, vagy gól-
passzt adni. Utólag azt sajnálom, hogy nem néztem 
fel, mert érkezett a hosszún Norbi (Könyves Norbert 
- a szerk.), belsővel talán elé tudtam volna kanya-
rítani a labdát, és akkor az üres kapuval állt volna 
szembe. A kapu előtt nyugodt szívvel ellövöm a 
labdát, de ha a társam ígéretesebb helyzetben van, 
akkor szívesen lepasszolom, mert számomra az a 
legfontosabb, hogy a DVTK nyerje a mérkőzést. 
A miként másodlagos.

radt ki, ugyanis az U17 után a PAFC II-vel kezdtem 
el a felkészülést. Azaz csak kezdtem volna, mert a 
felkészülés kezdete előtt a fiókcsapatnak számító 
Csákvárra vezényeltek, hogy néhány edzés erejéig 
szagoljak bele egy NB II.-es csapat életébe is. És mi-
lyen az élet, éppen akkor sérült meg a posztomon 
játszó egyik játékos, így Szanyó Károly engem is 
elvitt az edzőtáborba. Jól teljesítettem, ezért igényt 
tartottak rám, és az NB III. helyett az 
NB II.-ben játszottam a 2017/2018-as 
idényben. Szijjártó István érkeztével 
egyre több lehetőséget kaptam, ami 
csak részben tudható be a fiatalsza-
bálynak, mert rajtam kívül többen is 
pályáztak erre a helyre. Nagy hajrával 
végül bentmaradtunk, engem 
pedig visszarendeltek Fel-
csútra.

- Ahol 2018 augusztu-
sában mutatkoztál be 
az élvonalban.
- Igen, összesen 9 
alkalommal léptem 
pályára az NB I.-ben. 
Jól indult, de az öngó-
lom után nagyon ne-
héz volt visszajönni, 
ráadásul a következő 
nyáron sérülések miatt 
olyan hullámvölgybe kerültem, amit 
nem kívánok senkinek. A felkészülés 
előtt két nappal egy öregdiák-mérkő-
zésen, ahol a PFLA egykori növendékei 
léptek pályára az egyik csapattársammal 
olyan szerencsétlenül ütköztem, hogy kifi-
camodott a jobb térdkalácsom, megsérült az 
azt rögzítő szalag. A rögzítés miatt négy hétig be 
sem tudtam hajlítani a térdem, majd porcleválás 
gyanúja miatt megműtöttek, de amikor felnyitot-
ták, kiderült, hogy téves a diagnózis. Az új edző, 
Hornyák Zsolt úgy ismert meg, hogy az egyik 
térdem kétszer akkora volt, mint a másik. Végül 
két hónapos kihagyás után tértem vissza 
a második csapatban. Gyorsan formába 
lendültem, amikor egy edzésen ezúttal 
egy labda vitte el a térdkalácsom - csak 
a másik térdemben. Ugyanez a proce-
dúra következett, immár porclevá-
lással fűszerezve. Hiába tettem meg 

- Vissza szoktad nézni a mérkőzéseidet?
- Mindig. A teljes meccset egyszer, a fontosabb je-
leneteket pedig ötször, tízszer. A békéscsabai mecs-
csen én is nagyot hibáztam a második gól előtt, 
pontosan tudom, mert ezt már hússzor is láttam. 
A beadás előtt az emberem belépett mögém, így 
szem elől tévesztettem, és a kezemet sem tettem rá, 
hogy legalább érezzem, merre jár. Rossz testpozíciót 
vettem fel, mert a labda felé irányult, ezért kizárni 
sem tudtam, ráadásul pont a lába elé jött a labda, 
amit a hálóba lőtt. Rendkívül bánt a dolog, de most 
már tudom, mit kellett volna másként csinálnom, 
megtanultam a leckét, ilyen gólt többet nem kapunk 
rólam.

- Térjünk át a pályafutásodra! Nem lehet azzal vá-
dolni, hogy gyakran cserélsz klubot, mert 12 évesen 
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia növendéke 
lettél, és ma is a Puskás Akadémia FC labdarúgója 
vagy.
- Monoron kezdtem a labdarúgást, és mint olyan 
sokan, eleinte én is a támadósort erősítettem. 
A nevelőklubom és a PFLA között létezett valami-
féle együttműködés, ezért egyértelműen Felcsútra 
vezetett az utam, igaz az első kiválasztón nem felel-
tem meg, csak egy évvel később igazoltam át. Sem 
én, sem a családom nem bánta, hogy így alakult, 
mert nagy örömmel mentem, ugyanakkor ennyivel 
később lettem kollégista. Felcsút Budapest másik 
oldalán fekszik, autóval is egy órányi távolság, de 
diákként én tömegközlekedéssel jártam. Több meg-
oldást is kipróbáltam, de a leggyorsabb is ennek a 
duplája volt, ami különösen akkor nagyon sok, ha a 
meccsek miatt csak egy napra tudtam hazalátogat-
ni. Végigjártam a korosztályokat, csak az U19 ma-

mindent a mielőbbi gyógyulás érdekében, továbbra 
sem számíthattak rám. Állandóan kiment a helyé-
ről a térdem - sajnos szakszóval is tudom mondani: 
habituális patella ficam -, akár olyankor is, amikor 
otthon passzolgattam a falnak a labdát. Az éles, 
nyilalló fájdalom miatt nem tudtam edzeni, mi-
közben a koronavírus-járvány első hulláma miatt 
egyébként is otthon voltam. 2020 májusában ismét 
megműtöttek, és hat hónapig tartott a rehabilitáció. 
2021 elején tértem vissza, azóta teljesen rendben va-
gyok, semmilyen fájdalmat nem érzek, tudok sprin-
telni, irányt váltani, ütközni. 

- Tehát idén nyáron már egészséges játékosként te-
hetted fel magadnak a kérdést: merre tovább?

- Felcsúton lejárt a szerződésem, de el-
fogadtam a hosszabbítási ajánlatot. 

A terv szerint Csákváron játszottam 
volna kölcsönben, de az első edzés 
előtti estén hívott a menedzserem, 
hogy láthatáron egy előnyösebb 

lehetőség. Ennek ellenére Csák-
váron dolgoztam egy hetet, mert 
a DVTK éppen akkor szakította 
meg a felkészülést. 

- Milyen értelemben „előnyösebb 
lehetőség” Diósgyőrben játszani?
- Mindig is tetszett a DVTK körüli 
hangulat, távolról is szimpatikus volt 
a klub. Egészen más a két klub hátte-
re: Csákváron nincs kimondott cél, 
míg Diósgyőrben egyértelműen fel 
kell jutni, minél több meccsen kell 
győzni, bajnokságot kell nyerni. 
Számomra ez fontos tényező, mert 
nem csak nem szeretek, hanem 
nem is tudok veszíteni. A hagyo-
mányokat és a szurkolótábort pedig 
nem is szabad összehasonlítani. 

A televízió képernyőjén is lát-
szott, milyen sokan járnak Diós-
győrben mérkőzésre, de a gye-
pen egészen más érzés, amikor 

néhány méterre tőled több 
ezer ember kiabál, énekel. 

Engem az is felspannol, 
ha sokan jönnek 

ki a meccsre, 
és az ellenfelet 

interjú interjúbokroS Szilárd

Úgy kell odaállni,
hogy ma csak mi
nyerhetünk!

bokroS Szilárd

bokros szilárd, nyáron egy évre kölcsönbe érkezett Felcsútról. a védelem bal oldalán 
játszik, de szárnyvédőként többször feltűnik az ellenfél kapuja előtt. az első gól még várat 
mgára - posztriválisa, bárdos bence ebben előtte jár -, viszont öngólt már rúgatott az ellenféllel.
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Most az egyedülálló
Fájdalom Ambulancia 

szolgáltatásainkra:
 

30%  kedvezményt biztosítunk!

Bejelentkezés: +36 46 410 010

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

MINDEN KEDDENMINDEN KEDDEN  
várja Önöket rendelésein avárja Önöket rendelésein a  

DVTK Medical-Fájdalom AmbulanciaDVTK Medical-Fájdalom Ambulancia  
magánorvosi központban!magánorvosi központban!

www.dvtkmedical.hu

Rendelési idő: 9:00 - 13:00

interjú bokroS Szilárd

buzdítják, ehhez képest komoly erőt ad, ha nekem, 
nekünk szurkolnak.

- Tekintsünk vissza az eddigi 9 fordulóra! Számod-
ra pikáns mérkőzéssel kezdett a DVTK ráadásul 
Felcsúton, rögtön veled a kezdőcsapatban.
- Kicsit túlpörögtem azon a mérkőzésen, már úgy 
öltöztem át, hogy én ma megmutatom, hogy a 
DVTK-ban, a kezdőcsapatban van a helyem. Szerin-
tem a bemelegítés alatt olyan teljesítményt nyújtot-
tam, mint máskor a meccsen, ezért a 62. percben le 
is kellett cserélni, mert addigra teljesen elfáradtam. 
Amíg a pályán voltam, addig érzésem szerint jól 
ment a játék, lőttem egy lesgólt, és adtam két kulcs-
passzt, amiből veszélyes helyzet alakult ki. Azonban 
nem ez a lényeg, hanem az, hogy nehéz meccsen, de 
győzelemmel mutatkoztunk be.

- A Vasas elleni meccsen is kezdtél, de sérülés miatt 
le kellett cserélni.
- A 36. percben összefejeltem Szilágyival, majd még 
tíz percet játszottam, állítólag nem is rosszul, mert 
nem emlékszem erre az időszakra. Végül egy szög-
let előtt lekísért az egészségügyi személyzet, mert a 
játékvezetőnek feltűnt, hogy nem nagyon találom a 
helyem. Megkérdezte, hogy minden rendben van-e, 
mire én azt válaszoltam, hogy igen, de most támadó 
vagy védekező szöglet következik? A csapat meg-
nyerte a rangadót, én pedig a kórházban töltöttem 
az éjszakát. Másnapra elmúlt a fejfájás és a hányin-
ger, hazaengedtek, én pedig fokozatosan elkezdtem 
az edzéseket. A következő héten keretben sem vol-
tam, majd leültem a kispadra, végül a Szolnok ellen 
álltam be csereként. 

- Győrben a szünetben kaptál lehetőséget, és része-
se voltál a 0-2-ről történő pontmentésnek, éppen 
úgy, mint Békéscsabán.
- Bízom benne, hogy hosszú távon nem fognak hiá-
nyozni a Győrben és Békéscsabán hagyott pontok! 
Úgy érzem jól szálltam be, igaz már az első percben 
kétgólosra nőtt a hátrány, de utána partiban vol-
tunk, és mindent egy lapra feltéve támadtunk. Az 
egyenlítés után viszont picit megnyugodtunk, talán 
akkor kellett volna még egy lapáttal rátenni a győ-
zelem érdekében. Jól hangzik, hogy 0-2-ről pontot 
szereztünk, de mennyivel jobb lenne, ha fordítot-
tunk volna. 

- Már csak egy mérkőzésről nem esett szó, a Nyír-
egyháza elleniről. Mondhatjuk, hogy jól kezdted a 
meccset?
- Jól kezdtük a meccset. Ha a beadásom után Jánvári 
nem ér bele, akkor Marci (Hornyák Marcell - a szerk.) 
lövi a kapuba a labdát. Teljesen eufórikus állapotba 
kerültem, ötezer ember üvöltött, hozzám futottak 
a társak ünnepelni. Teljesen elvarázsolódtam, még 
gólörömöt is bemutattam, pedig gólt nem lőttem.

- Tényleg, mit jelent a Gölöröm címlapján látható 
gólöröm?
- Az ujjaimmal egy M betűt mutattam, amivel a 
páromnak, Mercédesznek szerettem volna kedves-
kedni.

- A Nyíregyháza elleni mérkőzésről beszéltünk.
- A folytatásban kicsit belealudtunk a meccsbe, de a 
legjobbkor jött Marci ollózós gólja. Az újabb egyen-
lítés után melegnek éreztem a helyzetet, mert tud-
tuk, hogy a vendégek többször is egyenlítettek, for-
dítottak a hajrában. Mivel a szünetben lecseréltek, 
a pálya mellett jobban izgultam, mintha én is benn 
lettem volna. Végül az döntött, hogy Norbi és Gabi a 
legjobb pillanatban lőtt gólt.

- Úgy érkeztél, hogy Kondás Elemér több poszton is 
számíthat rád. Hol játszottál eddig?
- Ahogy említettem, Monoron támadót játszottam, 
Felcsúton viszont egyből a védelem bal oldalára 
állítottak. Két évre ott ragadtam, majd az U15-ben 
középső védő lettem, ahonnan egy sorral feljebb 
toltak védekező középpályásnak. A felnőttek között 
Csákváron is elsősorban a középpályán játszottam, 
Felcsúton kerültem vissza balhátvédnek. Szeretem 
ezt a posztot, mert ki tudom használni a gyorsasá-
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interjúdr. magyar mátyáS

gom, és jobban érvényesül a többi erényem is az egy 
az egy elleni párharcokban.

- Eltiltás és sérülés miatt ma több belső védő is 
hiányzik, ha Kondás Elemér arra kér, vállalod a 
pótlásukat?
- Nagyon szerettem a védelem közepén játszani, és 
ma is szeretnék, ha legalább tíz centiméterrel ma-
gasabb lennék, úgyhogy nem hiszem, hogy emiatt 
beszélne velem a meccs előtt a Mester. 

- Mint érintett, mondd el légy szíves, mi a különb-
ség a szélső védők és a szárnyvédők feladata között!
- Amikor három belső védővel állunk fel, akkor a 
szárnyvédők sokkal magasabban helyezkednek, 
mert a többiek biztosítanak hátul. Ebből fakadóan 
akkor én is bátrabban támadhatok. Amikor négy 
védő lép pályára, akkor óvatosabban lehet felfutni, 
ráadásul a jobb- és a balhátvéd felváltva támad, 
ezért figyelni kell a másik oldalt. Amikor a jobb-
hátvéd felmegy, akkor nekem be kell zárni középre, 
hogy meglegyen a három biztosító ember hátul. Mi 

eddig többnyire három belső védővel játszottunk, 
amit az előzőek miatt támadó felfogásnak nevez-
hetünk. Ilyenkor nekem is több lehetőségem van az 
üres területeket támadni, befutni a védők mögé.

- Bárdos Bence a vetélytársad a posztodon. Ki a 
jobb?
- Nem vetélytársként, hanem csapattársként tekin-
tünk egymásra, szívesen beszélgetünk, hiszen sok a 
közös téma. Bárdit jó játékosnak tartom, ha ő játszik, 
akkor szurkolok neki és a csapatnak. Nyilvánvalóan 
mások az erényeink, már csak a termetünkből adó-
dóan is, hiszen ő 190 centiméter magas, én pedig 174. 
A fejjátéka sokkal jobb nálam, ezért az olyan csa-
patok ellen, akik a felívelésekre, a lefejelt labdákra, 
a fejpárbajokra építenek, nagy valószínűséggel nem 
én kerülök a csapatba. Nekem viszont alacsonyab-
ban van a súlypontom, gyorsabban változtatok 
irányt, ezért az alacsonyabb szélsők ellen én vagyok 
a hatékonyabb. Szerintem így ideális, hogy ugyan-
azon a poszton játszunk, mégis két különböző stílu-
sú szélső védő áll Kondás Elemér rendelkezésére. A 
rivalizálás pedig csak jót tesz, ha edzésen látok tőle 
egy szép megoldást, akkor tudom, hogy én követ-
kezek.

- Csak halkan mondom, Bárdos Bence már lőtt egy 
hatalmas gólt a PMFC ellen.
- Tudom, most már én jövök. De a kis gól is tökéletes 
lesz.

- Ma a III. Kerület látogat Diósgyőrbe. Mit vársz a 
mérkőzéstől?
- Vannak friss élményeim, az előző félévben a PAFC 
II-vel játszottam a III. Kerület ellen. Akkor úgy kap-
tunk ki 2-0-ra, hogy akár nyerhettünk volna, ha ér-
tékesítjük az első ziccerünket. 
Ma úgy kell játszani, hogy nyilvánvalóvá tegyük, mi 
a feljutásért játszunk, ők pedig a kiesés ellen. Úgy 
kell odaállni, hogy ma csak mi győzhetünk, ezért az 
elején - mivel mi vagyunk a DVTK - rájuk kell men-
ni, beszorítani őket a kapu elé, éreztetni velük, hogy 
ma nincs itt keresni valójuk. Akkor jönni fog az első 
gól, ami megnöveli az önbizalmunk, és máris nem 
0-2-ről kell felállni.
Ugyanúgy fel kell pörögni, mint a Nyíregyháza és a 
Vasas ellen, mert ezek azok a meccsek, amik a fel-
jutásról döntenek. Fontosak a rangadókon aratott 
győzelmek, de igazán sok pontot a derékhad ellen 
lehet szerezni.

interjú bokroS Szilárd
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program

8. forduló
Diósgyőri VtK - Nyíregyháza SFC 4-2 (2-1)
Miskolc, DVTK Stadion, 5222 néző.
Játékvezető: Bogár Gergő (Albert István,
Medovarszki János).

DVTK: Póser - Hegedűs J., Karan, Szatmári Cs. - Polgár, 
Zsemlye, Molnár G., Németh Má., Bokros Sz. - Könyves, 
Hornyák.
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Nyíregyháza: Fejér - Kilyén, Szokol, Jánvári, Nemes - 
Márkus A. - Csörgő, Paku, Zamostny, Gresó - Novák Cs. 
Vezetőedző: Szergej Pacaj.

Csere: Németh Má. helyett Oláh B. és Bokros Sz. helyett 
Bárdos a 46., Csörgő helyett Vass P., Gresó helyett Pócsik 
és Márkus A. helyett Szabó B. mind az 59., Karan helyett 
Szűcs K. és Hornyák helyett Horváth Z. a 65., Novák Cs. 
helyett Banyoi a 78., Hegedűs J. helyett Eperjesi a 81. 
percben.
Sárga lap: Paku a 13., Nemes a 25., Németh Má. a 28., 
Csörgő az 55., Hegedűs J. (kispadon) a 82. percben.
gólszerző: Jánvári (1-0, öngól) a 2., Zamostny (1-1) a 16., 
Hornyák (2-1) a 42., Szabó B. (2-2) a 72., Könyves (3-2)
a 76., Molnár G. (4-2) a 81. percben.

3. forduló
Diósgyőri VtK - Szentlőrinc SE 2-1 (2-1)
Miskolc, DVTK Stadion, 1197 néző.
Játékvezető: Oláh Gábor (Horváth Róbert, Kövér Tamás).

DVTK: Borsos V. - Eperjesi, Szatmári Cs., Szűcs K.,
Bárdos - Németh Má., Oláh B., Bertus - Makrai,
Horváth Z., Zsolnai. Vezetőedző: Kondás Elemér.
Szentlőrinc: Hajagos - Farkas M., Hesz, Nagy Zs.,
Kiss-Szemán - Török L. - Kovács M., Petró, Cenaj, 
Sinanovic - Bányai. Vezetőedző: Mairán Sľúka.

Csere: Petró helyett Törőcsik P. a 46., Horváth Z. helyett 
Hornyák a 63., Zsolnai helyett Kocsis D. a 64., Kovács M. 
helyett Hajnal és Sinanovic helyett Onuigbo a 64., Németh 
Márió helyett Szeles a 74.,Török L. helyett Biben, Cenaj 
helyett Ujvárosi a 86., Bárdos helyett Bokros Sz. és Bertus 
helyett Hegedűs J. a 90. percben.
Sárga lap: Sinanovic az 56., Szatmári Cs. a 62., Török L.
a 82. percben.
gólszerző: Zsolnai (1-0) a 2., Bányai (1-1) a 29., Makrai 
(2-1) a 41. percben.

A DVTK jutott a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé,
ahol a Kolorcity Kazincbarcika lesz az ellenfél.

10. forduló
2021. szeptember 29., szerda
16:00 Soroksár SC - Dorogi FC
16:00 Budaörs - Tiszakécskei LC
16:00 Szentlőrinc SE - Szombathelyi Haladás
17:00 Vasas FC - Nyíregyháza Spartacus FC (tv: M4 Sport)
18:00 Szolnoki MÁV FC - Budafoki MTE
18:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Pécsi MFC
18:00 BFC Siófok - WKW ETO FC Győr
18:00 Aqvital FC Csákvár - Békéscsaba 1912 Előre
18:00 Diósgyőri VTK - III. Kerületi TVE
18:00 FC Ajka - Szeged-Csanád Grosics Akadémia

11. forduló
2021. október 3., vasárnap
15:00 III. Kerületi TVE - Aqvital FC Csákvár
15:00 Dorogi FC - FC Ajka
15:00 Budafoki MTE - Szentlőrinc SE
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Vasas FC
17:00 WKW ETO FC Győr - Kecskeméti TE HUFBAU
17:00 Pécsi MFC - Szolnoki MÁV FC
17:00 Szombathelyi Haladás - Budaörs
17:00 Tiszakécskei LC - Soroksár SC
17:00 Szeged-Csanád GA - Diósgyőri VTK
2021. október 4., hétfő
15:00 Nyíregyháza Spartacus FC - BFC Siófok (tv: M4 Sport)

ez tÖrtént

9. forduló
B.csaba 1912 Előre - Diósgyőri VtK 2-2 (1-0)
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1060 néző.
Játékvezető: Antal Péter (Sinkovicz Dániel,
Szilágyi Norbert).

Békéscsaba: Czinanó - Puskás G., Bora, Farkas M.,
Kitl M. - Király P., Sipos G. - Máris, Horváth P.,
Pantović - Lukács R.
Vezetőedző: Schindler Szabolcs.
DVTK: Póser - Polgár, Szatmári Cs., Szűcs K. - Eperjesi, 
Zsemlye, Oláh B., Molnár G., Bokros Sz. - Könyves,
Horváth Z.
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Horváth Z. helyett Zsolnai az 60., Máris helyett
Szabó P. és Lukács R. helyett Paudits a 62., Paudits helyett 
Gránicz a 67., Molnár G. helyett Bertus a 84., Könyves 
helyett Hornyák a 90+4. percben.
Sárga lap: Kitl M. a 15., Németh M. a 31., Molnár G. a 32., 
Szűcs K. a 40., Lukács R. az 53., Király a 76., Bokros Sz.
és Kovács Á. a 86., Póser a 90+4. percben.
Piros lap: Szatmári a 31., Polgár a 80. percben.
gólszerző: Farkas M. (1-0) a 13., Máris (2-0) az 52.,
Oláh B. (2-1) az 56., Könyves (2-2) a 68. percben.

interjúdr. magyar mátyáS
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név

mai ellenfelünk

bánhegyi Bogdán* borsos Vilmos Branislav danilović póser Dániel

22 89 44 1

(HUn) 
2004.02.20.

(HUn) 
2000.09.21.

(sRB, HUn) 
1988.06.24.

(HUn) 
1990.01.12.

Kocsis dominik

11

(HUn) 
2002.08.01.

bárdos Bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26.

bokros szilárd eperjesi Gábor* hegedűs János

17 4 68

(HUn) 
1996.12.06.

(HUn) 
1994.01.12.

(HUn) 
1996.10.04.

hornyák	Marcell*

28

(HUn) 
1993.12.07.

horváth	Zoltán jurek Gábor* Dejan Karan Kispál Tamás*

20 39 48 24

(HUn) 
1989.07.30.

(HUn) 
2004.06.04.

(srb, HUn) 
1988.08.13.

(HUn) 
2003.08.23.

Könyves norbert

42

(HUn, sRB) 
1989.06.10.

makrai Gábor molnár Gábor németh Márió

7 16 23

(HUn) 
1996.06.26.

(HUn) 
1994.05.16.

(HUn) 
1995.05.01.

oláh Bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

orosz Donát*

92

(HUn) 
2002.07.28.

polgár Kristóf asmir suljić szatmári csaba

33 10 3

(HUn) 
1996.11.28.

(BiH, HUn) 
1991.09.11.

(HUn) 
1994.06.14.

szeles Tamás

88

(HUn) 
1993.12.07.

zsemlye Balázs* zsolnai Richárd

21 9

(HUn) 
2002.05.04

(HUn) 
1995.03.28.

szűcs	Kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

főszereplők

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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KAPUSOK

33 Balázs József (HUN) 2003.12.02.

1 Horváth tamás (HUN) 1987.06.18.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

16 Angyal-tóth Ákos (HUN) 2004.05.26.

11 Barczi Dávid (HUN) 1989.02.01.

14 Bekker roland (HUN) 2002.04.05.

21 Bori gábor (HUN) 1984.01.16.

9 Borvető Áron (HUN) 1998.07.20.

? Daróczi Zoltán (HUN) 2000.03.07.

17 Egerszegi tamás (HUN) 1991.08.02.

26 Erdei gábor (HUN) 1993.05.15.

41 Fejes András (HUN) 1988.08.26.

19 Horváth Olivér (HUN) 2000.07.18.

24 Kleisz Márk (HUN) 1998.07.02.

20 Köböl Krisztián (HUN) 2001.07.04.

5 Opavszky Balázs (HUN) 2000.02.18.

13 rabatin richárd (HUN) 1999.08.17.

7 rajczi Péter (HUN)  981.04.03.

2 rédei Adrián (HUN) 2002.08.03.

10 remili Mohamed (HUN) 1985.05.31.

18 Schuszter ronald (HUN) 2002.09.18.

23 Sili, Luka (SRB, HUN) 1997.11.21.

22 Szalai Vilmos (HUN) 1991.08.11.

8 tamási Zsolt (HUN) 1990.06.25.

4 tóth Kristóf (HUN) 1997.09.26.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1887
klubszín: kék-fehér
élVonalbeli idények: 25
legjobb eredmény: NB I. 4. helyezett (1920/1921, 
1924/1925, 1929/1930, 1932/1933)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1937/1938
másodosztályú idények: 24 (+1 félbeszakadt)
folyamatosan az nb ii.-ben: újoncok

A III. kerületi Torna- és Vívóegyletet 1887. január 24-én 
alapították Óbudán. Az 1911-es élvonalbeli bemutatkozás 
után 1913 és 1937 között folyamatosan ott is szerepel-
tek. Emellett 1931-ben a Magyar Kupát is elhódították. 
Az '50-es évek elejéig a 2. és a 3. vonal között ingázott a 
csapat, majd három évtizedre - egy év kivételével - búcsút 
intettek a másodosztálynak, de a '70-es években néhány 
idényt eltöltöttek a Budapest I. osztályban is. A klub tör-
ténete 1987-ben a Területi-bajnokság Duna-csoportjának 
megnyerésével vett fordulópontot, ezt követően stabil NB 
II.-es csapattá váltak, 10 évvel később pedig már NB I.-es 
mérkőzéseket rendeztek a Hévízi úton. Az első év végén a 
Diósgyőr osztályozón búcsúztatta őket, de egyből vissza-
tértek - újabb egy évre. A XX. századvégén anyagi gondok 
miatt megszűnt a profi labdarúgás Óbudán, és utánpótlás 
klubként kezdték újra. Fokozatosan egyre feljebb lépeget-
ve az előző bajnokságban az NB III. Nyugati-csoport arany-
érmeseként jogot szereztek az NB I.-es indulásra. 

ismerősök a másik oldalon

Barczi Dávid három idényt töltött Diósgyőrben 2013 és 
2016 között. Összesen 76 bajnoki mérkőzésen 6 gólt szer-
zett. Tagja volt a Ligakupa-győztes, és Magyar Kupa-dön-
tős csapatnak, az Európa Liga selejtezőjében pedig Mál-
tán szerzett látványos gólját emlegetik ma is a szurkolók. 

Egerszegi Tamás két és fél éven keresztül viselte a DVTK 
szerelését 2014 eleje és 2016 nyara között. Ez idő alatt 54 
találkozón öt gólt szerzett. Tagja volt a Magyar Kupa-dön-
tős és Ligakupa-győztes csapatnak. 2020 tavaszán újabb 
tíz mérkőzésen küzdött a DVTK sikeréért.

Az egykori válogatott Bori Gábor 2014 őszén 7 bajnokit 
játszott Diósgyőrben.

Szalai Vilmos a 2014/2015-ös bajnokságban 13 mérkő-
zésen erősítette a DVTK védelmét. 

mai ellenfelünk
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Gazda: Bokros Szilárd
Fajtája: francia bulldog
Neme: kan
Kora: 3 és fél év

- Junior a barátnőmmel közös kutyus, de inkább olyan, mint 
én, imádja a labdát és persze nagyon szereti a sípolós já-
tékokat is, ilyen téren teljesen függő - nyilatkozta Bokros 
Szilárd. - A francia bulldog nem feltétlenül aktív kutya, ő 
viszont nagyon szeret mozogni, ha a labda előkerül, akkor 
lelőni sem lehet. Nekem korábban sosem volt kutyám, ő az 
első, a páromnak azonban már volt tapasztalata, hiszen az ő 
családjában van még két kutya.

Gazda: Hegedűs János
Név: Mbappé
Fajtája: Boston terrier 
Neme: kan 
Kora: 3 és fél év

- A fajtaválasztásnál francia bulldogban is gondolkodtunk, 
viszont a Boston terrierek sportosabb testalkatúak, ezért rá 
esett a választásunk - mondta Hegedűs János. - Mbappé 
teljesen úgy éli a hétköznapjait, mint mi. Ha mi pihenünk, 
akkor ő is nyugodtan alszik, ha viszont sétálni indulunk, 
akkor ő is aktív lesz, talán kicsit hiperaktív is. Korábban is 
voltak kutyáink a szüleimnél, de őket semmiképpen nem 
szerettem volna elszakítani, annyira kötődtek egymáshoz. 
Egy havanese és egy rottweiler fajtájú kutya. Utóbbival 
szinte együtt nőttem fel, Nike névre hallgatott, de sajnos 
már nincs közöttünk. Előbbit Honey-nak hívják, és édes-
apámnál lakik. 

Gazda: Polgár Kristóf 
Név: Ellie
Fajtája: border collie
Neme: szuka
Kora: 2 és fél év

- Először golden retrievert szerettünk volna, de elkezdtük 
nézegetni a kenneleket és valahogy rátaláltunk erre a 
fajtára - mesélte Polgár Kristóf. - Érdekesség, hogy ko-
máromi születésű vagyok, és pont találtunk egy komáromi 
tenyésztőt. Ellie volt az egyedüli kislány kutya a tenyésztő-
nél, egyből megtetszett, és már mentünk is érte, másnap 
el is hoztuk. Nagyon okos kutya, rendszeresen járunk vele 
a kistokaji iskolába, sőt a barátnőmmel versenyeznek is, 
obedience (engedelmességi) és dog dancing versenyeken 
szoktak elindulni. Előtte nem volt még kutyám, ő az első. 

Gazda: Németh Márió
Név: Csini
Fajtája: yorkshire terrier
Neme: szuka
Kora: 5 év

- A családban volt kutyánk régebben, nekem viszont Csini 
az első saját kutyám, a menyasszonyommal közösen vettük, 
amikor összeköltöztünk - zárta Németh Márió. - Nyugodt, 
nagyon emberbarát kutya, más kutyákkal nem is nagyon 
jön ki, érdekes, hogy a fehér színű kutyák tetszenek neki, a 
többitől rosszul van. Nem kimondottan aktív kutya, nagyon 
sokat szeret aludni és enni. Pont az ellentétem. 

Gazda: Molnár gábor
Név: Nina
Fajtája: csau-csau
Neme: szuka
Kora: 1 és fél év

- Kölyökkutyaként egy éve került hozzánk Nina, akit az első perctől kezdve 
nagyon szeretek - sorolta Molnár Gábor. - Olyan, mint egy kisgyerek, hi-
szen sokat alszik, ugyanakkor, ha elemében van, akkor nagyon játékos tud 
lenni. Megszínesíti a napjainkat, hiszen minden egyes alkalommal, amikor 
hazaérek, valamilyen meglepetés fogad. Hogy most épp a cipőmet, vagy 
a párom papucsát rágta szét, esetleg valamelyik melegítőm van méretre 
szabva. A kutyasétáltatás során nem mindig egyértelműek a szerepek, hol 
én sétáltatom őt, hol ő engem. Ettől függetlenül minden percet imádok vele 
tölteni, nem cserélném el egyetlen másik kutyára sem.

ismét gyűjtést szerVez a dVtk a helyi állatmenhelyek számára

A DVTK és a klub szurkolói az elmúlt években számtalan alkalommal hívták fel a figyelmet a felelős állattartásra és segítettek már a helyi 
állatmenhelyeknek. Október 4-e az Állatok Világnapja, ez alkalomból - a tavalyi évhez hasonlóan - ismét gyűjtést szervez a DVTK-család. 
A gyűjtés helyszíne idén is a DVTK Shop.

Egy évvel ez előtt 597 kilogramm száraztáp és 442 doboz kutyák és macskák számára készült - kiváló minőségű - konzerv gyűlt össze. 
Idén szeretnénk ezt is túlszárnyalni. 

Mivel a menhelyeken sok kölyökkutya és kiscica is van, valamint sok sérült és beteg állatot gondoznak, ezért arra kérjük szurkolóinkat, ha 
tehetik, akkor szenzitív és kölykök számára megfelelő tápot és konzerveket is hozzanak, hiszen a menhelyek munkatársainak elmondása 
alapján ezekből mindig hiány van náluk.

A DVTK és a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda által közösen összegyűjtött adományokat a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapít-
vány, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány, a Miskolci Állategészségügyi Telep, és a Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület gazdátlan kutyái és 
cicái között egyenlő arányban osztjuk majd el. A kiszállításról a DVTK gondoskodik.

A gyűjtés 2021. október elsején, 18 órakor zárul. 

mutasd a kutyád! az állatmenhelyeknek
a közelgő állatok Világnapja alkalmából ezúttal labdarúgó csapatunk játé-
kosait, bokros szilárdot, hegedűs jánost, molnár gábort, németh máriót 
és polgár kristófot arra kértük, mutassák meg nekünk a legjobb barátjukat. 
kíváncsiak voltunk, hogy kik színesítik meg a mindennapjaikat.

gyűjtés
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a dVtk tÖrténetéből

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a 
DVTK történetéből című múltidéző sorozatunk mai 
részében a piros-fehérek Magyar Kupa szereplésének 
kezdetei szolgáltatják a témát.

A Magyar Kupa Magyarország második legrangosabb lab-
darúgó versenysorozata, melyet először 1909-ben írtak ki. 
Eddig összesen 80 alkalommal rendezték meg a sorozatot. 

A vasgyáriak először az 1927/1928-as kiírásban szere-
peltek a kupában. Az ellenfél az Újpesti TE csapata volt. 
A lila-fehérek a budapesti amatőr első osztály Springer 
csoportjában szerepeltek. A DVTK vereségét szenvedett, 
ezért gyorsan véget ért első szereplése a Magyar Kupában. 
Nagy-Miskolc sportszerető közönsége viszont nem szo-
morkodhatott, hiszen a Miskolci Attila profi csapata - első-
ként a vidékiek között - egészen a döntőig menetelt, ahol a 
Ferencváros csapatától szenvedett vereséget.

DIóSGyőrI VTK - ÚjPESTI TE 0-1 (0-0)
Diósgyőr, 800 néző. Vezette: Tarpay.

UTE: Alscher - Nikó, Kulcsár - Baló, Cury, Müller - Nagy, 
Mersva, Neumann, Schweitzer, Tunyoghy.
DVTK: Vida - Szabó, Posteiner - Chvojka, Boruch, 
Klemenik - Páva, Völker II., Bova, Kreutz, Völker I. 
Gólszerző: Neumann a 79. percben.

A Nemzeti Sport így írt a mérkőzésről:
,,Az eredmény némileg meglepetés, mert az északi kerület 
bajnokának győzelmét várták. A DVTK vereségét menti az 
a körülmény, hogy két legjobb emberének Csanik (Czanik, 
a szerk.) kapusuknak és centerhalfuknak posztján tartalé-
kokat voltak kénytelenek szerepeltetni, akik nem minden-
ben feleltek meg a várakozásoknak. (...)”

A játék a szezon kezdetének dacára élvezetes, változó és 
hullámzó volt. Az első félidő második felében az UTE van 
frontban, míg a második félidőben határozottan a DVTK. 
A gól a második félidő 34 percében esett. Vida egy lövést 
biztosan fog, a labdát érthetetlenül Nemumann elé találja, 
aki 25 méterről rettenetes erővel vágja gólba.”

A következő kiírásban került sor a DVTK eddigi leghosz-
szabb, legtovább tartó összecsapására. Az MTK elleni 
rangadó 1930. március 16-án került megrendezésre.

A DVTK-nak a Csabai AK együttese ellen kellett volna 
játszania az MTK-t megelőzően, azonban a viharsarkiak 
visszaléptek a mérkőzéstől. Így a piros-fehérek a követke-
ző fordulóban a budapesti amatőr első osztályban szerep-
lő MTK (ez a csapat nem tévesztendő össze a profi első 

osztályban szereplő, és ott bajnokesélyes MTK-Hungária 
gárdájával) csapatát fogadhatták. Érdekesség, hogy a 12. 
alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Kupa küz-
delmeit ekkor nyerte meg először vidéki csapat, hiszen a 
debreceni Bocskai a döntőben a Szegedi Bástya csapatát 
győzte le 5-1 arányban.

DIóSGyőrI VTK - MTK 1-2 (1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-0)
Diósgyőr. Vezette: dr. Kupinszky.

DVTK: Czanik - Szabó, Posteiner - Molcsány II.,
Baroch, Chvojka - Völker II., Kois, Bova, Rácz, Völker I.
MTK: Mayer - Péterffy, Kovács - Pyber, Róder, Rácz - 
Szőke, Kálai, Kecskeméti, Semmel, Bacsay.
Gólszerzők: Rácz a 30., Kálai a 47., Kecskeméti a 134. 
percben.

Kemény mérkőzésről tudósítottak az akkori újságok. Az 
MTK nem bírt ellenfelével. A 90. perc lejárta után 2x15 
perc hosszabbítás következett, majd ismét 2x10 perc. 
A második hosszabbítás második félidejének 4. percében 
szerezte meg a győztes gólt az MTK - Kecskeméti révén. 
Az MTK csapata jutott be a legjobb 16 közé.
Jók: Czanik, Szabó, Chvojka, Rácz, illetve Róder, Szőke, 
Bacsay.

A Magyar Jövő tudósítása a mérkőzésről:
,,A vezető gólt a DVTK éri el a 30 percben. Az MTK-kapus 
kiejti Völker II. lövését s a résen álló Rácz bevágja (0:1). 
Kezdés után Molcsány rosszul dob taccsot. A szabadrúgást 
az ellenfél jobbszélsője rúgja. Jól ívelt labdáját Kálai közel-
ről bevágja 1:1. A 134. percben Kecsememéti a balszélen 
lefut, a DVTK-védelem nem bírja tartani s a szélső labdája 
a túlsó sarokban köt ki (2:1).”

A vasgyári csapat és a fővárosiak hihetetlen mérkőzést ját-
szottak. Nem valószínű, hogy valaha lesz még 140 percig 
tartó mérkőzés az Andrássy úton. A hazai sajtó kissé csa-
lódott volt a találkozó után, ám ne felejtsük, a legerősebb 
amatőr első osztályból érkezett a DVTK ellenfele. A Hun-
gária profi csapatának közvetlen utánpótlását biztositotta 
ez a gárda, akik annak ellenére, hogy amatőr státuszban 
szerepeltek, sok esetben összességében jobban kerestek, 
mint profi társaik, ezért nem vállalták a "nagyoknál" való 
szereplést. Ráadásul a vasgyáriak első aranykora a húszas 
években volt, így a szurkolói igények meglehetősen maga-
san szárnyaltak ezekben az években, hiszen pár éve még 
a Ferencváros is csak megismételt mérkőzésen tudta két 
vállra fektetni a piros-fehéreket.

Reiman Zoltán - miskolciszemelvenyek.blog.hu
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- Édesapád felnőtt válogatott volt, játszott a Bajnokok 
Ligájában, hét magyar bajnoki címet nyert. Egyértelmű 
volt, hogy igyekszel a nyomdokaiba lépni?
-  Hatéves voltam, amikor elkezdtem futballozni - em-
lékezett vissza a kezdetekre Komlósi Bence. - Akkor 
költöztünk Debrecenből Kazincbarcikára, ahol gyorsan 
előkerült a labda. Természetesen apa is szerette volna, 
ha focizok, és így visszagondolva nem is volt más lehe-
tőségem. Kazincbarcika után játszottam a Sajóvölgye 
Focisuliban, ahonnan Diósgyőrbe kerültem. Most pedig 
már a negyedik szezonomat kezdtem piros-fehér szere-
lésben.

- Korábban viszont többnyire elkerültek a válogatott 
meghívók.
- Még U15-ös koromban voltam egy bővebb kiválasztón, 
de természetesen össze sem lehet hasonlítani azzal, ami 
az elmúlt időszakban történt velem.

- Most értél meg rá?
- Elképzelhető. A viszonylag nyugodt, rendezett életem 
alaposan megváltozott. Suliba is keveset jártam, mert a 
válogatott összetartások és a mérkőzések miatt az ősz első 
részében sokat voltam távol. Félreértés ne essék, ez nem 
panasz, mert nagyon boldog vagyok, hogy lehetőséget 
kaptam a korosztályos válogatottban.

- Méghozzá nagyon sok alkalommal.
- Így van. A Telki Kupán, majd az oroszok és a franciák 
elleni dupla meccsen is szóhoz jutottam, nagyon bízom 
benne, hogy ez a jövőben is így lesz. A csapattársaktól, az 
ellenfelektől és az edzőinktől is nagyon sokat tanultam, és 
saját bőrömön is megtapasztalhattam, hogy a nemzetkö-
zi szint egészen más, mint egy hazai utánpótlás bajnoki 
mérkőzés. Jóval gyorsabb a játék ritmusa, fizikálisan erő-
sebbek és gyorsabbak az ellenfelek, amihez természetesen 
alkalmazkodnom kellett. A pályafutásom szempontjából 
nagyon hasznos volt ez az időszak.  A jövőben szeretnék 

a DVTK U19-es csapatának stabil tagja lenni, idővel pe-
dig jó lenne az NB III.-ban is bemutatkozni. A válogatott 
összetartás után a DVTK-ban még keményebben fogok 
dolgozni annak érdekében, hogy a jövőben is meghívókat 
kapjak. Megéreztem, hogy milyen a hangulat és a légkör, 
és ezt szeretném még nagyon sokszor átélni.

- Hogy képzeljük el Komlósi Bence és Ádám között az 
apa-fiú futball-kapcsolatot?
- Nagyon sok segítséget kapok tőle, felnézek rá, hiszen 
nagyszerű játékos volt. Rengeteg hasznos tanáccsal lát el, 
de csak akkor mondja el a véleményét, amikor kérdezem. 

az elmúlt időszakban gyökeresen megváltoztak komlósi bence mindennapjai.
a dVtk labdarúgó Sportakadémia növendéke ugyanis többször is meghívót kapott
az U17-es válogatott összetartására, mérkőzéseire. a nemzeti csapatnál töltött időszak 
pedig új impulzust adott a fiatal védőnek. minden szempontból.

interjú interjúkomlóSi bence komlóSi bence

Jól működik
az apa-fiú kapcsolat

OTTHON
A VÍZ KÖRFORGÁSÁBAN
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Korhű Vredestein abroncsokkal szerelték fel a 
Forma-1 legenda Jochen Mass autóját a világhírű 

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

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

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

A megállapodás keretén belül Mass a 

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

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

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

A Vredestient gyártó 
Apollo Tryes 2018 
májusában lépett 

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

interjú komlóSi ádám

Egyáltalán nem akar befolyásolni, engedi, hogy a saját 
utamat járjam. Én viszont csak több leszek attól, ha meg-
fogadom az intelmeit. Legutóbb Telkiből hazafelé is sokat 
beszélgettünk. Én is mondtam, ő is mondta. Tudom, hogy 
építeni, fejleszteni akar, ha kritikát fogalmaz meg felém, 
akkor azt is pozitív szándékkal teszi.

- Nehéz egy ismert játékos fiaként futballistának lenni? 
Sokan vonnak párhuzamot köztetek?
-Diósgyőrben Komlósi Bence vagyok. A válogatottnál is 
Komlósi Bence vagyok. A csapattársak és az edzők ezt a 
dolgot egyáltalán nem fújják fel. Talán a közvélemény és 
a szurkolók gyakrabban hasonlítanak édespámhoz. Ezzel 
azonban nekem nem szabad foglalkozni, hiszen annak 
hosszú távon nem lenne jó vége. Azért dolgozom, hogy én 
is sikeres labdarúgó legyek, bár az ő eredményeit nehéz 
lesz felülmúlni.

KoMLóSI ÁDÁM szerint nehezen kezdődött a fiával a 
futball-kapcsolata, hiszen az első néhány évben nem-
csak szülőként, hanem edzőként is foglalkozott vele.

- Ez a szereposztás nem volt egyértelműen sikerre ítélve 
- elevenítette fel a múltat Komlósi Ádám, a DVTK Lab-

darúgó Sportakadémia felső szekcióvezetője. - Magam is 
nehezen kezeltem azt a helyzetet, hogy apa-fiúként elin-
dultunk Barcikán a pályára, aztán ahogy a stadion kapu-
ját átléptük minden átváltozott edző-játékos kapcsolattá. 
Nyilván egy 8-10 éves kissrác is lassan birkózott meg a 
szituációval. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy a 
futball szempontjából elváltak az útjaink.

- Ez igaz, de az óvó tekinteted most is rajta van, sőt talán 
annál egy kicsivel több is.
- A DVTK akadémia felső szekcióvezetőjeként Bence ne-
kem egy játékos a száz közül. Soha nem akartam kivéte-
lezni vele, de hátrányos helyzetbe sem hoznám a többiek-
hez képest. Amikor igényli, akkor segítem a pályafutását, 
ám sok mindent neki kell megtapasztalnia, ha felnőtt 
szinten is jó labdarúgó szeretne lenni.

- Mondjuk a korosztályos válogatottnál?
- Büszke vagyok rá. Elsősorban annak örülök, hogy a fiam 
boldog. Amikor csak tehetem ott vagyok a mérkőzésén, 
utána pedig közösen kielemezzük a történteket. Mindig 
örömmel meséli, hogy milyen jó volt a válogatottnál edze-
ni, játszani, ez pedig biztos, hogy pozitív hatást vált ki 
belőle a hétközi munka során is. Egész más lett a kapcso-
latunk, de talán ez az életkori sajátosságokból is adódik. 
Máshogy kell egy kilenc éves sráchoz, vagy egy tizenhá-
rom esztendős kiskamaszhoz szólni, mint most, amikor 
tizenhat évesen érett gondolatai vannak. Természetesen 
én is változtam, tapasztalatabb lettem. Talán én is kezel-
hetőbb vagyok a korábbi önmagamhoz képest.

- Milyen labdarúgó lehet Komlósi Bence?
- Mint mindenkivel, vele kapcsolatban is fontos az objek-
tivitás, még akkor is, ha a fiamról van szó. Ebben az eset-
ben viszont ettől el kell vonatkoztatni. A fejlődésének jót 
tett, hogy az U19-es kerethez csatlakozott, az pedig még 
inkább, hogy folyamatosan részt vehetett a válogatott ösz-
szetartásain, mérkőzésein. Sokat köszönhet ennek a né-
hány hónapnak és Szélesi Zoltán szövetségi edzőnek, aki 
meglátta benne a lehetőséget. Kemény próbatételeken van 
túl, de szerintem jól vette az akadályokat. Sokat fejlődött, 
ez a legfontosabb.

- Az alkata már most adott ahhoz, hogy jó védő legyen?
- 190 centi és 77 kiló. Ha ebből indulunk ki, akkor igen. 
Rajta múlik minden. Ha kőkeményen fog dolgozni, annak 
később is meglesz az eredménye. Amikor pályára lép, ak-
kor ott, ha a konditerembe mennek, akkor ott, ha pedig 
elméleti képzés van, akkor azon a helyszínen kell mindig 
a maximumra törekedni. Természetesen nagyon szurko-
lok neki, és ha igényli, akkor segítek is. Egyszer nagyon jó 
lenne a felnőtt válogatottban látni.
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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

11. 2021.10.03. vasárnap 17:00 Szeged youtube Szeged - DVtK

12. 2021.10.17. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Dorog

13. 2021.10.24. vasárnap 13:00 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK

MK4 2021.10.28. csütörtök 19:30 M4 Sport Kazincbarcika KKSC - DVtK

14. 2021.11.01. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás

15. 2021.11.07. vasárnap 13:00 Kaposvár youtube Szentlőrinc - DVtK

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

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

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

19. 2021.12.05. vasárnap 17:00 Budafok  BMtE - DVtK

20. 2021.12.12. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK – Csákvár

21. 2022.01.30. vasárnap  illovszky Stadion  Vasas – DVtK

22. 2022.02.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Siófok

23. 2022.02.13. vasárnap  Kecskemét  KtE - DVtK

24. 2022.02.20. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szolnok

25. 2022.02.27. vasárnap  Pécs  PMFC - DVtK

26. 2022.03.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO

27. 2022.03.13. vasárnap  Balmazújváros  Nyíregyháza - DVtK

28. 2022.03.16. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba

29. 2022.03.20. vasárnap  óbuda  iii. Kerület - DVtK

30. 2022.04.03. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda  Dorog  Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.17. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK

34. 2022.04.24. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap  Budaörs  Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.14. vasárnap  Ajka  Ajka - DVtK

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



CSapaT NeVe m           Gy D V              lG           KG             GK  p 

Szombathelyi Haladás 9 6 3 0 11 2 9 21

Kecskeméti tE 9 5 3 1 18 10 8 18

Nyíregyháza SFC 9 5 3 1 20 13 7 18

Vasas FC 9 5 2 2 18 11 7 17

Diósgyőri VtK 9 4 4 1 16 11 5 16

Szentlőrinc SE 9 3 6 0 13 8 5 15

Szeged-Csanád gA 9 4 2 3 12 6 6 14

Dorogi FC 9 4 2 3 9 10 -1 14

EtO FC győr 9 3 5 1 16 11 5 14

Szolnoki MÁV 8 3 3 2 14 15 -1 12

BFC Siófok 9 2 6 1 9 8 1 12

Budafoki MtE 9 3 2 4 14 12 2 11

FC AJKA 9 3 2 4 11 14 -3 11

Pécsi MFC 9 2 3 4 7 10 -3 9

Soroksár SC 9 2 3 4 13 19 -6 9

BSC 1924 9 1 4 4 10 18 -8 7

Aqvital FC Csákvár 8 1 3 4 7 11 -4 6

iii. Kerületi tVE 9 1 2 6 7 20           -13 5

Békéscsaba 1912 Előre 9 0 4 5 11 17 -6 4

tiszakécskei LC 9 0 2 7 9 19           -10 2

CSapaT NeVe m Gy D V p 

Kecskeméti tE 6 5 0 1 15

Vasas FC 5 4 1 0 13

Nyíregyháza SFC 5 3 2 0 11

Diósgyőri VtK 4 3 1 0 10

Szombathelyi Haladás 4 3 1 0 10

EtO FC győr 5 2 3 0 9

FC AJKA 4 2 2 0 8

Pécsi MFC 6 2 2 2 8

Szolnoki MÁV 5 2 2 1 8

Szeged-Csanád gA 4 2 1 1 7

Budafoki MtE 5 2 1 2 7

Dorogi FC 4 2 1 1 7

BFC Siófok 5 1 4 0 7

Szentlőrinc SE 4 1 3 0 6

Soroksár SC 2 1 0 1 3

Békéscsaba 5 0 3 2 3

Aqvital FC Csákvár 3 0 2 1 2

iii. Kerületi tVE 5 0 2 3 2

BSC 1924 4 0 1 3 1

tiszakécskei LC 4 0 0 4 0

CSapaT NeVe m Gy D V p 

Szombathelyi Haladás 5 3 2 0 11

Szentlőrinc SE 5 2 3 0 9

Nyíregyháza SFC 4 2 1 1 7

Szeged-Csanád gA 5 2 1 2 7

Dorogi FC 5 2 1 2 7

Diósgyőri VtK 5 1 3 1 6

BSC 1924 5 1 3 1 6

Soroksár SC 7 1 3 3 6

EtO FC győr 4 1 2 1 5

BFC Siófok 4 1 2 1 5

Vasas FC 4 1 1 2 4

Budafoki MtE 4 1 1 2 4

Szolnoki MÁV 3 1 1 1 4

Aqvital FC Csákvár 5 1 1 3 4

FC AJKA 5 1 0 4 3

iii. Kerületi tVE 4 1 0 3 3

Kecskeméti tE 3 0 3 0 3

tiszakécskei LC 5 0 2 3 2

Békéscsaba 4 0 1 3 1

Pécsi MFC 3 0 1 2 1
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