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dvtk shop

XX. éVfoLyAm 2. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVeDvtK - Kte

 18:00 Kapunyitás

 17:00	 az	EllEnőrök	érkEzésE

 17:00	 a	JátékvEzEtők	érkEzésE 

	 18:45	 a	BEmElEgítés	végE,	a	Játékosok	visszatérnEk	az	öltözőkBE

 18:00	 összEállítások	lEadása	a	JátékvEzEtőknEk

	 18:52	 a	dvtk	zászlósok	BEvonulása

	 18:15	 a	BEmElEgítés	kEzdEtE	

	 18:53	 pályán	a	dvtk	lovag		

	 18:53	 pályán	a	dvtk	lovag		

	 18:55	 JátékvEzEtők	és	a	Játékosok	ElhagyJák	az	öltözőkEt		

	 18:53	 pályán	a	dvtk	lovag		

	 18:57	 Csapatok	BEvonulnak	a	pályára

	 18:57	 Csapatok	fElállnak	a	kamErák	fElé	fordulva

	 19:00	 a	diósgyőri	vtk	-	kECskEméti	tE	mérkőzés	kEzdEtE

	 18:56	 Csapatok	fElsorakoznak	a	JátékoskiJáróBan,	dvtk	induló

	 18:58	 kézfogás,	érmE	fEldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

	 18:58	 Csapatfotók

	 18:58	 köszöntés:	jurek gábor, kispál tamás 
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edzői nyilatlozatok

kondás elemér
Siófokon elég hamar megszereztük a vezetést, utána vi-
szont többet kellett volna tenni az újabb gólért. Ezzel sa-
ját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. A KTE ellen 
jobban kell koncentrálni, és az egyéni teljesítményekben 
is javulást várok.
Mai ellenfelünk eddig csak hazai pályán játszott, de a tíz 
lőtt góljuk így is figyelemre méltó. Kielemeztük a játéku-
kat, egyértelműen látszik a felvételeken, hogy öt védővel 
állnak fel, a magas emberek a támadó pontrúgások ese-
tén az ellenfél kapuja előtt is zavart tudnak okozni. Elöl 
pedig a magas centerük mellett Lukács Dániel gyorsasá-
gában bíznak, aki eddig három meccsen hét gólt szerzett. 
A mi feladatunk megakadályozni, hogy ellenfelünk eze-
ket az erényeket csillogtassa.
Ma azok játszanak, akik a legjobb állapotban vannak, il-
letve akik meg tudják bontani az ellenfél védelmét. Ha 
valaki kimarad, annak nem feltétlenül az az oka, hogy 
elégedetlen voltam vele legutóbb, hanem vagy kicsit fá-
radtabb, vagy ezúttal más elgondolással kezdjük a mér-
kőzést. Ha nem megy, akkor még mindig lehet váltani.

szabó istván
Egy héten belül három meccs vár ránk, amit már az Ajka 
elleni bajnoki előtt is figyelembe vettünk. Igyekeztünk 
úgy dolgozni, hogy közben egészségesek is maradjunk. 
Sokat nem pihentünk, a vasárnapi bajnoki után egyből 
elkezdtük a felkészülést a DVTK ellen a kapott meccs-
terhelésnek megfelelően több csoportban, illetve kiele-
meztük az ellenfelet. Ma kimondottan a bajnokesélyes 
otthonába érkeztünk, ahol nagyszerű edzői stáb dol-
gozik. Kondás Elemért nem kell bemutatni senkinek, 
számtalan nagy sikert ért már el csapataival. Most is 
nagyon jó és szervezett csapatuk van, de bízom benne, 
hogy lesz tartásunk, és helyt tudunk állni. Újonc csapat-
ként mi elsősorban a hazai mérkőzéseinkre fektetünk 
nagy hangsúlyt, prioritást élvez ennek megfelelően a 
vasárnapi, Csákvár elleni meccsünk, hogy minél több 
pontot tartsunk otthon. Ettől függetlenül nem feltartott 
kézzel fogunk pályára lépni ma sem.
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- A Vajdaságból érkeztél, de már 13 éve Magyaror-
szágon játszol. Milyen emlékeid vannak a DVTK-
ról?
- Amikor korábban meghallottam a DVTK nevét, 
elsőre mindig a szurkolók jutottak eszembe. Most 
már elárulhatom, engem akkor is motivált az itte-
ni hangulat, amikor ellenfélként léptem pályára a 
nagyszerű közönség előtt. Az egymás elleni mér-
kőzésekről is sok emléket őrzök, többször is beta-
láltam a DVTK ellen, de olyan is előfordult, amikor 
piros lap miatt idő előtt fejeztem be a mérkőzést. 
Minden egyes pillanatot fel tudok idézni, megvan 
az a beszélgetés is, amikor Iványi úr elismerte, talán 
egy kicsit elhamarkodottan mutatta fel a második 
sárga lapot, de ez benne van a mérkőzésben.

- A DVTK szurkolói pedig azért emlegetik a já-
tékvezetőket, mert a legutóbbi zalaegerszegi 
találkozásunkkor a ZTE játékosaként a kezed 
használva áthúztad magad Szűcs Kornélon, aki lé-
péshátrányba kerülve így kénytelen volt elvállalni 
egy kockázatos becsúszó szerelést a 16-oson belül.
- Minden egyes alkalommal úgy megyek a labdára, 
hogy azt én fogom megszerezni. Az összes szabályos 
eszközt bevetem, néha kicsit többet is, de ilyen a 
labdarúgás, akinek ez nem tetszik, az menjen sak-
kozni. Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, a saját 
szurkolótábor mindig díjazza ezt a hozzáállást, az 
ellenfél drukkerei kevésbé, de nekem úgy kell ját-

szani, hogy a mieink legyenek boldogok a meccs 
végén.

- Ilyen előzmények után miért választottad 
DVTK-t?
- Ahogy említettem, vonzott a diósgyőri hangulat. 
Egyébként pár évvel ezelőtt már puhatolózott a 
DVTK nálam, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrben 
játszani. Akkor nem jött össze, de ami késik, nem 
múlik. 
Amikor Debrecenben játszottam, rengeteg barátot 
szereztem, akikkel azóta sem szakadt meg a kapcso-
lat, ráadásul egy élhető város, a pályafutásom végén 
ott szeretnénk a családdal letelepedni. Zalaeger-
szeghez képest Miskolc szinte karnyújtásnyira fek-
szik Debrecentől, és 32 évesen egyre inkább előtérbe 
kerül a családom. Nem jó azt hallani, amikor a fiam 
azt kérdezi: apa, hányszor fogunk még pakolni? Ez 
is szerepet játszott a döntésemben.

- A fiadat említetted, kit takar még a család?
- A feleségem is Adáról származik, négy hónapja 
alkottunk egy párt, amikor kiigazoltam Magyaror-
szágra. Velem jött, és azóta született két gyerme-
künk is. Emánuel már nyolcéves, Szavanna pedig 
három.

- Hogy érzed magad másfél hónap után?
- Szacsával Debrecenben, Danival a Vasasban ját-

interjú könyves norbert

Közös a cél, 
Közösen tudjuK 
megvalósítani
kÖnyVes norbert elsődleges célja visszajutni a Dvtk-val az élvonalba, mert csak így 
nyílhat meg számára ismét a magyar válogatott keretébe vezető út.
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szottam együtt (Szatmári Csaba és Póser Dániel - a 
szerk.), de a többiekkel is számtalanszor találkoz-
tam ellenfélként, nem okozott gondot a beilleszke-
dés. A felkészülés során elsősorban az erőszerzésre 
helyeztük a hangsúlyt - én már Zalaegerszegen is 
készültem előtte két hetet -, rengeteget edzettünk, és 
sorra játszottuk a felkészülési meccseket. Csak egy 
mérkőzést játszottam végig, ezért kicsit tartottam a 

rajttól, de mindegyik bajnokit végig bírtam, jól kal-
kulált a mester.

- Két tétmérkőzésen két góllal indítottad diósgyőri 
pályafutásod, ráadásul mindkettőt 0-0-s állásnál 
szerezted.
- Minden mérkőzésen maximumot próbálok nyúj-
tani, ha még a gólszerzés is sikerül, akkor az a plusz. 

interjúkönyves norbert
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interjú könyves norbert

A csatárt a góljai minősítik, de én ezen kívül is sze-
retek hozzájárulni a csapat sikeréhez, mert a fociban 
a győzelem a legfontosabb.

- Egy idényben Pakson szerezted eddig a legtöbb, 
11 gólt. Az NB II.-ben több, 38 mérkőzésen talál-
hatsz be, elvárod magadtól, hogy megdöntsd ezt 
az egyéni rekordot?

- Sosem szoktam felállítani magamnak ilyen célo-
kat. Mindig a csapat érdekét helyezem előtérbe, a 
többit pedig hozza majd az élet.

- Az három mérkőzés alatt is kiderült, hogy Mol-
nár Gáborral kiválóan megértitek egymást a pá-
lyán.
Amikor Diósgyőrbe igazoltam, a szerződés rész-
leteinek rögzítése előtt azzal kezdtem a tárgyalást, 
hogy tisztáztuk, kik lesznek a csapattársak. Közöl-

ték, hogy a magyar mag együtt marad, és ez nagyon 
fontos érv volt a klub ajánlatának elfogadása mel-
lett. Gabit nagyon jó játékosnak tartom, és merész 
állításnak tűnhet, nem csak a másodosztályban, 
hanem egész Magyarországon az egyik legjobb 
irányító. Élvezet rárajtolni a védők mögé beemelt 
labdáira, nem véletlen, hogy Felcsúton is egy ilyen 
indítás után találtam be az ellenfél kapujába. És ide 

vehetjük a középpályáról Asmir Suljićot, és a később 
érkező Németh Máriót is, bízom benne, sok passzu-
kat tudom majd gólra váltani.

- Kondás Elemér a legutóbbi Gólörömben elárulta, 
a Csákvár elleni szabadrúgás-variációt nem ő gya-
korolta, hanem ti találtátok ki.
- Igen, amikor letettem a labdát, akkor szólt Gabi, 
hogy melyik figurát próbáljuk meg. Bejött, sajnos a 
végén a kapus védeni tudott.
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interjúkönyves norbert

- Ennyire egy srófra jár az agyatok, hogy félszavak-
ból is megértitek egymást?
- Nem csak kettőnknek, hanem az egész csapatnak 
egy nyelvet kell beszélnie, és egy irányba kell húzni. 
Közös a cél, közösen tudjuk megvalósítani.

- Olyan góllövő csatár vagy, aki a védőmunkát sem 
hagyja másokra, hanem ha kell, akkor visszafut, és 
a saját 16-osán belül szerel.
- Szenvedéllyel kell játszani, és ez segít erőn felül 
teljesíteni. Mindig nyerni szeretnék, ezért hiába fá-
radtak az izmok, ha az agy azt parancsolja, gyerünk 
tovább! Általános iskolában minden futóversenyt 
megnyertem, a kézilabdában pedig szélsőt játszot-
tam, mondhatom, hogy szeretek futni. Azzal is tisz-
tában vagyok, hogy a védekezésben segítve távolabb 
kerülök a kaputól, ezért néha nem tudok kellő haté-
konysággal támadni, de első a csapat!

- Pályafutásod legnagyobb részét az NB I.-ben töl-
tötted, most az NB II.-ben játszol. Mi a legfonto-
sabb különbség a két osztály között?
- Kicsit lassabb az NB II.-ben a játék, és itt jobban 
dominálnak a párharcok. Közel áll hozzám a küzde-
lem, ha kell, erőcsatárként harcolok a védőkkel, ha 

azt a feladatot kapom, akkor pedig a gyorsaságom 
próbálom kihasználni. Amikor gyerekként az utcán 
játszottunk - ezt úgy kell elképzelni, hogy szomba-
ton és vasárnap megállás nélkül a pályán voltunk -, 
és egy üdítő vagy egy csoki volt a tét, már akkor vér-
re ment a játék.  Amikor 15 évesen felkerültem az FK 
Bačka Mol első csapatába, a szerb negyedosztályban 
a felnőttek ellen megtanultam, hogyan kell bele-
menni a küzdelembe. Rugdosták rendesen az em-
bert, mondhatom, korán megedződtem.

- A Vajdaságból, Adáról származol, miként Kere-
kes Zsombor, Nagypál Tibor, Bajúsz Endre és Oláh 
Lóránt, vagy a válogatott kézilabda-kapus Sterbik 
Árpád. Mi kerül arrafelé a Tisza vizébe, ami észa-
kabbra nincs?
- Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, de szenve-
délyesen szeretjük a focit, kitartóak vagyunk. Az is 
tény, hogy például Oláh Lóránt, a BMTE jelenlegi 
sportigazgatója gyerekkoromban két sarokra lakott 
tőlünk. Talán én vagyok az utolsó, aki a többieket 
látva a tévében mindig is a magyar bajnokságba vá-
gyott. Változik a világ, a topolyai akadémia létrejöt-
tével a környező falvak fiataljainak most már az FK 
TSC első csapata lehet a céljuk.
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bérletek
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- Elég sok magyar klubban megfordultál!
- Az MTK hívott elsőként. és nagyon sokat kö-
szönhetek a klubnak és Garami Józsi bácsinak. Ő 
tanította meg nekem a technikát és a taktikát, mert 
az utcán nevelkedtem. Négy év után új impulzus-
ra vágytam, ezért két és fél évre Paksra igazoltam. 
Innen a Vasas kivásárolt, és azt kell mondjam, 
csak ezzel a korszakommal nem tudok elszámolni. 
Szerettem volna focizni, ezért örömmel mentem 
Debrecenbe. Ott is szép éveket töltöttem el, ám 
amikor a szerződés hosszabbítás előtt azt közölték, 
fiatalokat szeretnék előnyben részesíteni, akkor 
visszatértem Paksra. A ZTE-nél töltött év azért 
marad örökre felejthetetlen, mert onnan lettem 
válogatott, még akkor is, ha a meghívót elsősorban 
a paksi teljesítményemnek köszönhetem.

- Megfordult valaha a fejedben, hogy a szerb vá-
logatott mezét vedd fel?
- Nem.

- Ötször játszottál a magyar címeres mezben, az 
Eb-keretbe viszont nem kerültél be. Csalódott 
voltál?
- Ezt az öt mérkőzést, a Szerbia ellen lőtt győztes 
gólt már senki nem veszi el tőlem. Ugyanakkor 
önkritikus vagyok, pontosan tudom, hogy tavasz-
szal a sérülések és a COVID-19 fertőzés miatt nem 
nyújtottam olyan teljesítményt, ami miatt várhat-
tam volna a meghívót. Egyáltalán nem törtem le, 
szurkoltam a társaknak az Európa-bajnokságon.

- Az említett szerbek elleni találatnál is fonto-
sabb volt az Izland elleni gól, amit nem te lőttél, 
még csak labdába sem értél, de a kijutásban el-
évülhetetlen érdemeket szereztél azzal, hogy a 
keresztbe mozgással folyosót nyitottál Szobosz-
lai Dominiknek.
- Alig vártam, hogy beálljak, mert a pálya széléről 
látszott, a fáradt védőket futással könnyen meg 
lehet verni. Mondtam is, ha egyet rúgunk, akkor 
biztosan meglesz a második is. Amennyiben hosz-
szabbításra került volna sor, akkor szerintem akár 
több góllal is nyerhettünk volna. Amikor keresztbe 
futottam, vártam a passzt, mert nem érzékeltem, 
hogy követ a védő, amikor pedig Dominik elrúg-
ta, akkor csak szurkoltam, hogy a kapufáról befelé 
pattanjon a labda. Hatalmas élmény volt!

- Van még visszaút a válogatottba?
- Az NB II.-ből biztosan nincs, ami csak újabb moti-
váció, hogy egyből visszajussunk az élvonalba. Azért 
érkeztem, mert a DVTK képes erre, és ha sikerül, 
akkor csak rajtam múlnak a továbbiak.

- Tehát több szempontból is elsődleges a feljutás. 
Hogyan értékeled a rajtot?
- A bajnokság elején az a legfontosabb, hogy gyűjt-
sük a pontokat, a játék majd menet közben kialakul. 
A Csákvár és a Vasas ellen fontos 3-3 pontot gyűjtöt-
tünk, amit Siófokon megtoldottunk még eggyel. Az 
első két mérkőzésen kétszer is betaláltam, Siófokon 
is megvoltak a helyzeteim, de azon az estén nem 
ment a gólszerzés. Tisztában voltunk vele, hogy va-
lószínűleg nem nyerünk meg minden mérkőzést, de 
szerettük volna minél tovább kitolni a győzelmi so-
rozatot. Ezért mindenképpen csalódottak vagyunk. 
Bízom benne, hogy a kisebb pofon olyan hatással is 
jár, hogy felébreszt minket

- Ma egy újonc, a hatpontos Kecskemét lesz az el-
lenfél. Mit vársz a mérkőzéstől?
- Ma már nem szabad az előző találkozóra gondol-
ni, hanem le kell győzni a Kecskemétet. Ezúttal is a 
saját játékunkat kell játszani, a kapu előtti hatékony-
ságban viszont nagyot kell javulni, hogy ne adjunk 
esélyt az ellenfélnek.

interjúkönyves norbert
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program

3. forduló
BFC Siófok - Diósgyőri VtK 1-1 (0-1)
Siófok, Révész Géza utcai stadion, 1000 néző.
Játékvezető: Zám Zsolt (Bede Tamás, Ország Péter).

Siófok: Szmola - Polényi G., Jagodics, Varga B.,
Kiss B. - Szakály A., Medgyesi M. - György N.,
Horváth M., Szakály D. - Elek B.
Vezetőedző: Domján Attila.
DVTK: Póser - Eperjesi, Polgár, Hegedűs J., Bárdos 
- Kispál, Molnár G., Oláh B., Németh Má. - Könyves, 
Horváth Z.
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Kispál helyett Jurek, György N. helyett Cipf
és Elek B. helyett Horváth P. mind a 46., Medgyesi
helyett Nikházi és Szakály A. helyett Varjas Z. az 58., 
Horváth Z. helyett Suljić az 58., Szakály D. helyett
Tóth Z. a 84., Molnár G. helyett Hornyák a 86., Könyves 
helyett Karan a 90.  percben.
Sárga lap: Elek B. a 38., Molnár G. a 81.,
Polényi G. a 85. percben.
gólszerző: Horváth Z. (0-1) a 3., Cipf D. a 74. percben.

2. forduló
Diósgyőri VtK - Vasas FC 2-1 (1-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 5226 néző.
Játékvezető: Andó-Szabó Sándor (Horváth Róbert,
Becséri Gergely).

DVTK: Póser - Polgár, Hegedűs J., Szatmári Cs., Bokros 
Sz. - Szeles, Oláh B., - Kispál, Molnár G., Suljić - Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Vasas: Jova - Iyinbor, Szilágyi Z., Otigba, Silye - Márkvárt, 
Berecz Zs., Szatmári L., Pátkai - Rétyi, Radó.
Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Szeles helyett Zsemlye a 40., Bokros Sz. helyett 
Bárdos és Kispál helyett Hornyák a 46., Szatmári Cs. helyett 
Eperjesi az 51., Pátkai helyett Pekár, Rétyi helyett Hinora 
és Szatmári L. helyett Bobál G. mind az 59., Suljić helyett 
Németh Má. a 80., Márkvárt helyett Feczesin a 85. percben.
Sárga lap: Silye a 30., Rétyi a 49., Zsemlye és Molnár G. 
az 57., Berecz Zs. a 69., Márkvárt a 75., Eperjesi a 83. 
percben.
Piros lap: Zsemlye a 90+3. percben.
gólszerző: Könyves (1-0) a 6., Berecz Zs. a 72.,
Molnár (2-1, 11-esből) a 76. percben.

4. forduló
2021. augusztus 18., szerda
17:30 Aqvital FC Csákvár - BFC Siófok
17:30 Budaörs - WKW ETO FC Győr
17:30 Szentlőrinc SE - Nyíregyháza Spartacus FC
17:30 Dorogi FC - Szeged-Csanád GA
18:00 Vasas FC - Budafoki MTE (tv: M4 Sport)
19:00 Diósgyőri VTK - Kecskeméti TE HUFBAU
19:00 FC Ajka - Szolnoki MÁV FC
19:00 Pécsi MFC - Soroksár SC
19:00 Szombathelyi Haladás - Békéscsaba 1912 Előre
19:00 Tiszakécskei LC - III. KER. TVE

5. forduló
2021. augusztus 22., vasárnap
17:30 III. KER. TVE - Szombathelyi Haladás
17:30 Nyíregyháza Spartacus FC - Budaörs
17:30 Budafoki MTE - Dorogi FC
19:00 Békéscsaba 1912 Előre - Szentlőrinc SE
19:00 WKW ETO FC Győr - Soroksár SC
19:00 Pécsi MFC - FC Ajka
19:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Aqvital FC Csákvár
19:00 BFC Siófok - Vasas FC
19:00 Szeged-Csanád GA - Tiszakécskei LC
2021. augusztus 22., vasárnap
20:00 Szolnoki MÁV FC - Diósgyőri VTK (tv: M4 Sport)

ez tÖrtént



gólÖrÖm  2021. augusztus 18.   13



14  2021. augusztus 18.  gólÖrÖm  

Bánhegyi Bogdán*

Bárdos Bence*

horváth	Zoltán

Makrai Gábor

polgár Kristóf

Zsemlye Balázs*

Borsos Vilmos

Bokros szilárd

Jurek Gábor*

Molnár Gábor

asmir suljić

Zsolnai Richárd

Branislav danilović

Eperjesi Gábor*

Dejan Karan

németh	márió

szatmári	csaba

póser Dániel

hegedűs János hornyák	marcell*

Kispál Tamás* könyves	norbert

oláh	Bálint* orosz	Donát*

szeles Tamás szűcs	Kornél*

22

6

20

7

33

21

89

17

39

16

10

9

44

4

48

23

3

1

68 28

24 42

5 92

88 26

(Hun) 
2004.02.20.

(Hun) 
1998.02.05.

(Hun) 
1989.07.30.

(Hun) 
1996.06.26.

(Hun) 
1996.11.28.

(Hun) 
2002.05.04

(Hun) 
2000.09.21.

(Hun) 
1996.12.06.

(Hun) 
2004.06.04.

(Hun) 
1994.05.16.

(biH, Hun) 
1991.09.11.

(Hun) 
1995.03.28.

(srb, Hun) 
1988.06.24.

(Hun) 
1994.01.12.

(srb, Hun) 
1988.08.13.

(Hun) 
1995.05.01.

(Hun) 
1994.06.14.

(Hun) 
1990.01.12.

(Hun) 
1996.10.04.

(Hun) 
1993.12.07.

(Hun) 
2003.08.23.

(Hun, srb) 
1989.06.10.

(Hun) 
1994.12.02.

(Hun) 
2002.07.28.

(Hun) 
1993.12.07.

(Hun) 
2001.09.24.

*A DVTK saját nevelésű játékosa

főszereplők
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Kondás Elemér** igor Bogdanović kovács	Ádám** dobos attila** tuska János

diós	Bence Lugos József dr.	forgács	alfréd vígh	márton** nagy márton**

vezetőedző

performance
coach

videóelemző csapatorvos masszőr masszőr

másodedző másodedző erőnléti 
edző

kapusedző
(Hun) 
1963.09.11.

(srb) 
1974.09.25.

(Hun) 
1989.04.19. (Hun) 

1978.11.24.

(Hun) 
1981.07.03.

(Hun) 
1990.02.24.

(Hun) 
1986.09.20.

(Hun) 
1962.09.08.

(Hun) 
1993.07.13.

(Hun) 
1995.11.23.

lukács	Dániel Erdélyi péter hegedűs Bence**
fizioterapeuta korrektív 

tréner
technikai vezető

(Hun) 
1995.09.08. (Hun) 

1982.09.16.

(Hun) 
1991.01.12.

**Sportolóként szerepelt a DVTK színeiben

a dVtk stábja
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i. dVtk rakaczki kupa u16
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KAPUSOK

?? Cseh Balázs 2003.08.08.

20 Varga Bence 1996.01.09.

46 Kersák roland 1997.07.31.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

18 Belényesi Csaba 1994.03.03.

7 Buna gábor 2002.03.02.

25 gál Szabolcs 1992.03.31.

4 grünwald Attila 1991.07.26.

6 Kis Balázs 1995.05.05.

23 Madarász Bence 1997.10.28.

32 Hadaró Valentin 1995.06.08.

30 Hatvani Dániel 2003.04.23.

10 Lukács Dániel 1996.04.03.

19 Katona Bálint 2002.09.07.

8 Marsa Levente 1997.07.03.

24 Nagy Krisztián 1995.07.18.

9 Puskás Zoltán 1993.04.02.

21 Mykhaylo ryashko 1996.05.11.

15 Szabó Alex 1998.08.26.

12 Szalai gábor 2000.06.09.

29 Szuhodovszki Soma 1999.12.30.

11 tóth Dániel 1994.10.31.

22 tóth Barna 1995.03.13.

16 Vágó Levente 1992.09.15.

név születési
idő

mez-
szám

mai ellenfelünk

alapítVa: 1911
klubszín: lila-fehér
élVonalbeli idények: 7
legjobb eredmény: NB I. 5. hely (2011/2012)
előszÖr az országos
másodosztályban: 1926/1927
másodosztályú idények: 37 (+1 félbeszakadt)
folyamatosan az nb ii.-ben: újoncok

Az 1911-ben alapított Kecskeméti Testedző Egyesület 
(KTE) vidéki csapatként sokáig a kerületi, majd a leg-
felsőbb amatőr bajnokságban szerepelt, ám a ‘30-as 
évek közepétől jellemzően a 3., 4. osztály mezőnyét 
erősítette. A háború után az NB II.-ben játszott, viszont 
az 1955 és 1990 közötti időszakot még alacsonyabb 
osztályban töltötte. 

A klub felemelkedése az NB III. Alföld-csoport meg-
nyerésével kezdődött (1994/1995), majd az NB II. 
aranyérmével kapott újabb lendületet (2007/2008), 
még az a közjáték sem okozott végleges törést, hogy 
2003-ban Angyalföldre költöztették az NB I/B-s játék-
jogot, és helyette a Büki TK jogán folytatták. Akkoriban 
Szivics Tomiszláv irányította a lila-fehéreket, aki a Ma-
gyar Kupa 2010/2011-es kiírásában is győzelemre ve-
zette csapatát. 

A sikerkorszak egészen 2016-ig tartott, amikor a csa-
pat a pályán ugyan magabiztosan kiharcolta a benn-
maradást, de a klub nem kapott licencet, és a követ-
kező bajnokságban csak az NB III.-ban indulhatott. Az 
előző idényben ezüstérmet nyertek a Közép-csoport-
ban, ám mivel az Iváncsa nem adott be az NB II.-re 
licenckérelmet, a három csoport legjobb másodikja-
ként feljutottak az NB II.-be.

A DVTK hatszor-hatszor fogadta a KTE csapatát az él-
vonalban és a másodosztályban. Az NB II.-ben 4 győ-
zelem, 2 vereség, az NB I.-ben 4 győzelem, 1 döntetlen 
és 1 vereség a mérleg.

A KTE az idei bajnokságban mindhárom mérkőzését 
hazai pályán játszotta (két győzelem, egy vereség), ma 
lépnek először pályára idegenben. Figyelemre méltó a 
gólérzékenységük, a három meccsen tíz gólt szerez-
tek, ebből Lukács Dániel egymaga hetet. 
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u16

Nagyszerű teljesítményt nyújtott hazai körülmé-
nyek között a DVTK U16-os futballcsapata, ami 
végül a bronzérem megszerzéséhez volt elegendő. 
A piros-fehérek korosztályos bajnokságra készülő 
együttese a csoportmérkőzések és az elődöntő so-
rán valamennyi külföldi résztvevővel összemérte az 
erejét, a helyosztón pedig a kiemelt bajnokságban 
induló Vasas Kubala Akadémiát sikerült legyőznie. 
Nem csupán rendezés, hanem szakmai szempontból 
is sikeres volt az I. DVTK Rakaczki Kupa, amelynek 
végén két különdíj is Diósgyőrben maradt.

Öt nap alatt tizenegy mérkőzést játszottak le a hagyo-
mányteremtő szándékkal első alkalommal megren-
dezett DVTK Rakaczki Kupa utánpótlás labdarúgó 
tornán. Az eseményen az U16-os korosztály csapatai 
léptek pályára, a nyitó mérkőzést és a finálét a DVTK 
Stadionban, a többi találkozót az akadémia pályáin, va-
lamint Putnokon bonyolították le.

A győzelmet végül az SK Slavia Praha szerezte meg, 
veretlen teljesítménnyel.

- Izgatottan vártuk ezt a hetet, mert kíváncsiak voltunk 
arra, hogy milyen teljesítményre vagyunk képeseket a 
nemzetközi mezőnyben - fogalmazott az eredményhir-
detés után David Střihavka, a prágaiak vezetőedzője. - 
Elégedett vagyok, mert jól teljesítettünk. Valamennyi 
mérkőzésen sok helyzetet alakítottunk ki, gólokat lőt-
tünk, jól futballoztunk. A hangsúly a jó futballon volt, 
ehhez társult a tornagyőzelem, ami csak hab a tortán.

A döntő után a DVTK Labdarúgó Sportakadémia igaz-
gatója is elégedett volt az ötnapos eseménnyel. 

- Minden szempontból sikeres volt az I. DVTK 
Rakaczki Kupa - fogalmazott Fogarasi Zoltán. - Talán 
többet is kaptunk ettől a néhány naptól, mint amit 
reméltünk. Örülök, hogy ilyen nívós csapatok jöttek 
el hozzánk, akik jelentős játékerőt képviselnek ebben 
a korosztályban. A DVTK számára nagyon hasznos 
volt a kupa, hiszen három külföldi ellenféllel, végül a 
kiemelt osztályban szereplő Vasassal találkoztunk. 
A gyerekkel szemben nincs eredménykényszer, az a 
fontos, hogy fejlődjenek. Ugyanakkor természetesen 
nagyon örülök annak, hogy végül éremmel zártuk az 

slaVia-siker
az u16-os tornán
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i. dVtk rakaczki kupau16

eseményt. Minden szempontból igyekeztünk maxi-
mumot nyújtani a résztvevők számára. Annak is örü-
lök, hogy a színvonalas mérkőzések mellett az InStat 
lett az I. DVTK Rakaczki Kupa adatelemző partnere. 
A világfutballban is jól ismert cég segítségével a rész-
vevő klubok rendkívül részletes elemzést kapnak a 
tornán nyújtott egyéni és csapat teljesítményükről, ami 
a modern labdarúgásban ugyancsak elengedhetetlen 
ebben a korban.

- A stadion és a nemzetközi mezőny okozta kezdeti 
megilletődöttség után szereztük meg a bronzérmet - 
összegzett a lefújást követően Kádár László, a DVTK 
U16 vezetőedzője. - A kiemelt bajnokságban induló 
Vasast nagyon jó játékkal győztük le, amihez gratulá-
lok a csapatnak. A játékosok mind a négy találkozón 
kitettek magukért, ami biztató a közelgő bajnoki sze-
zonra nézve.

a csoport

Vasas kla - puskás fla 1-1 (1-0)

nk osijek - puskás fla 3-0 (1-0)

nk osijek - Vasas kla 1-0 (0-0)

b csoport

diósgyőri Vtk - fc košice 0-0
DVTK: Németh B. - Szíjártó B., Bacsa B., Lichy K., 
Silimon L., Bodnár B., Bodnár T., Vass L., Bánk A., 
Sáreczki Sz., Bathó T.  Vezetőedző: Kádár László.
Csere: Dojcsák B., Ferencsik Á., Boros B., Rem D., 
Molnár Á., Macsó M., Pikó M., Tóth Zs., Briz Cs.,
Homenszki R., F. Gradzilo, Derényi N., Derényi Z. 

diósgyőri Vtk - sk slavia praha 1-1 (1-0)
DVTK: Dojcsák B. - Szijártó B., Bacsa B., Lichy K., 
Silimon L., Bodnár T., Bodnár B., Vass L., Pikó M.,
Tóth Zs., Sáreczki Sz.
Csere: Németh B., Bánk A., Bathó T., Boros B., Rem D., 
Molnár Á., Macsó M., Ferencsák Á., Briz Cs.,
Homenszki R. Vezetőedző: Kádár László.
Gólszerző: Vass L. (1-0) a 28., J. Harvey (1-1) a 63. 
percben.

fc košice - sk slavia praha 1-2 (0-2)

elődÖntő

diósgyőri Vtk - nk osijek 1-4 (1-2)
Dvtk: Ferencsák á. - szijártó b., bacsa b., lichy k., 
silimon l., vass l., bodnár t., molnár á., Pikó m., tóth 
Zs., sáreczki sz. Csere: Derényi n., boros b., bodnár b., 
macsó m., bánk A., bathó t. vezetőedző: kádár lászló.
Gólszerző: D. babic (0-1) a 4., tóth Zs. (1-1) 25. s. levak 
(1-2) a 26., D. babic (1-3) a 32., m. tajs (1-4) az 50. 
percben.

sk slavia praha - Vasas kla 6-0 (1-0)

az 5-6. helyért

fc košice - puskás fla 2-2 (0-2), 11-esekkel 4-3

bronzmérkőzés

diósgyőri Vtk - Vasas kla 2-0 (0-0)
Dvtk: németh b. - boros b., bodnár b., bacsa b.,
silimon l., vass l., bodnár t., bríz Cs., Homenszki r., 
sáreczki sz., tóth Zs. 
Csere: Derényi n., szíjártó b., macsó m., molnár á.,
Pikó m., bánk A., bathó t. vezetőedző: kádár lászló.
Gólszerző: bathó t. (1-0) az 52., macsó m. (2-0)
a 60+2. percben.

dÖntő

nk osijek - sk slavia praha 1-3 (1-1)

Végeredmény

1. sk slavia Praha
2. nk osijek
3. Diósgyőri vtk
4. vasas kubala lászló Akadémia
5. FC košice
6. Puskás Ferenc labdarúgó Akadémia

külÖndíjak

gólkirály: marek tajs (nk osijek) 5 gól
legjobb kapus: németh barnabás (Dvtk)
legjobb mezőnyjátékos: David Hajek
(sk slavia Praha)
legjobb hazai játékos: lichy kristóf (Dvtk)
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a dVtk tÖrténetéből

Egy új sorozatot indítunk Reiman Zoltán író, blogger, 
helytörténet-kutató segítségével. A diósgyőri labda-
rúgás múltja elevenedik meg előttünk, sok érdekes 
információval, különleges történettel.  „Aki a múltat 
nem becsüli, a jövőt nem érdemli” - szólnak Szent 
István örök érvényű szavai. Mi nemcsak becsüljük, 
hanem büszkék is vagyunk a DVTK múltjára, százti-
zenegy évére. Erről szól új sorozatunk. Első alkalom-
mal a diósgyőri labdarúgás alapítása lesz a téma.

Mindenki kívülről fújja, hogy 1910. február 6-án ala-
kult meg a DVTK. De milyen út vezetett idáig?

A történet ott kezdődött, hogy 1907-ben a Vasgyárba 
került egy bizonyos Bende Antal vasesztergályos, akit 
a Schulek családnál szállásolták el. A vele egykorú 
Schulek fiúkkal egyetértésben rendelt egy labdát Bu-
dapestről.

1908 elejére Bende már egy csapatot gyűjtött maga 
köré, akik a Ládi erdő tisztásán vagy a Kerekdomb al-
ján - valahol a mai vasgyári kórház mellett - rúgták a 
bőrt. A csapatnak nevet is adtak, ők lettek a Diósgyőri 
Ifjúsági Kör. Loukota Ernőt választották a csapat veze-
tőjévé.

Ezen felbuzdulva egy másik közösség is éledezett, 
Ihring Antal vezetésével. Ő alapította a Diósgyőr-Vas-
gyári Labdarúgó Ifjúság nevű csapatot. Ők már tagdíjat 
is szedtek, ami 10 fillért tett ki (összehasonlításul: egy 
kiló kenyér akkoriban 28 fillérbe került). De ez is kevés 
lett volna egy igazi labdára - nekik még csak gumilab-
dájuk volt -, ha a szüleik nem segítenek. A kapott segít-
ségnek hála, a labda 1908 húsvétjára meg is érkezett. 
A fiúk örömükben még a locsolkodást is hanyagolták, 
inkább rohantak játszani.

1909-re összejött annyi pénz a tagdíjakból, hogy 
egyforma szerelést tudtak maguknak vásárolni. Ak-
koriban rengeteg kis csapat focizott Diósgyőrben és 
Miskolcon, ezek a csapatok egymással játszottak nagy-
nagy rangadókat.

1909 őszén a Miskolci SE erős, és már egyesületi for-
mában működő csapatát győzték le, ráadásul Miskol-
con. Ekkor gondolkodtak el a fiatalok azon, hogy mi 
lenne, ha ők is alapítanának egy egyesületet. Az ötlet-
gazda Pavlánszky Károly azért is szorgalmazta a dol-
got, mert a legelőkről folyton elzavarták őket, és bíztak 
abban, hogy egy Vasgyár által támogatott egyesület 
megoldaná ezen problémájukat.

Azonban jórészt fiatal, 14-17 év közötti fiúkból állt 
a csapat - a nevéből adódóan ifjúsági volt -, ők nem 
szervezhettek, nem vezethettek egyesületet. Arra gon-
doltak, hogy kedvenc tanárukat, Vanger Vilmost kérik 
fel az egyesület vezetésére, aki amúgy is szorgalmasan 
látogatta edzéseiket, mérkőzéseiket. Először azonban 
kidolgozták az egyesület alapszabályát, Pavlánszky a 
Jószerencse Dal- és Önképzőkör alapszabályát vette 
alapul, így már ezzel a dokumentummal mehettek el 
a tanár úrhoz. 

Vanger Vilmos nagy lelkesedéssel és örömmel fogad-
ta az ötletet és a megtisztelő feladatot. Vanger a gyár 
igazgatójával ismertette a leendő egyesületet és annak 
alapszabályát, majd a Vasgyáron keresztül a Belügymi-
nisztérium elé került az alapítás, és 1910. február 6-ára 
tűzték ki az alakuló közgyűlést. A munkásétteremben 
került sor a közgyűlésre, ahol megalakult a Diósgyőr-
Vasgyári Testgyakorlók Köre.

Természetesen az egyesület tisztikarát is megválasz-
tották:
Vanger Vilmos - elnök, Ihring Antal - alelnök,
Waisz Árpád - alelnök, Hamza István - pénztáros,
Erdélyi Andor - titkár, Sárossy Lajos - intéző,
Sebestyén Antal - ellenőr, Molnár Gyula - edző.

Az egyesület alaptőkéje 37 korona és 88 fillér volt in-
duláskor. És ezzel elindult máig tartó hosszú útjára a 
diósgyőri labdarúgás... 

Reiman Zoltán - miskolciszemelvenyek.blog.hu

a dVtk alapítása

szemelVények
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női labdarúgás

- Nagy volt a jövés-menés nyáron. Úgy sikerült a ke-
ret átalakítása és megerősítése, ahogy eltervezted?
- Ádám Anna és Schildkraut Fruzsina mellé leigazoltuk 
Böröcz Bettinát, kapus poszton így rendben vagyunk. 
Rajtuk kívül jelenleg 17 mezőnyjátékos alkotja a kere-
tet. Az egyik legnagyobb erősítésnek azt tartom, hogy 
több játékosunk is hazatért, vannak, akik 
itt nevelkedtek, és olyanok is, akik 
korábban már magukra öltötték a 
DVTK címeres mezét. André An-
tónia, Balázs Csilla, Boros Kinga 
és Jáhn Klaudia is tudja, mit jelent 
diósgyőrinek lenni. Lovász 
Emmát a Puskás Akadémi-
ából igazoltuk le, ő egy 
emődi hölgy, aki így 
szintén visszatért 
Borsodba. Üze-
net értékűnek 
tartom, hogy 
egy korábbi 
magyar válo-
gatott labda-
rúgó is minket 
v á l a s z t o t t , 
Krisztin Sára 
tíz év után 
játszik újra Ma-
g yarországon , 
nagy erőssége lesz 
a csapatnak. Rajtuk 
kívül Mikó Erika 
és Sain Anna is 
minket erősít a kö-
vetkező szezonban. 
Előbbi a Soroksár-
tól, utóbbi az MTK-

ból érkezett. Mindketten fiatal, tehetséges labdarúgók.

- Várható még érkező augusztus 31-ig?
- Nincs még készen a keretünk. Néhány labdarúgót még 
figyelünk, szeretnénk még erősíteni.

- Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy 
ha egy női élvonalbeli klub meg szeretne felelni az 
MLSZ pénzügyi elosztási szabályainak, akkor csak 
négy külföldi lehet egyszerre a pályán. Milyen hatás-
sal van ez a DVTK-ra? 
- Bár a tavalyi évhez képest jelentésen csökkent a kül-
földi játékosok száma, jelenleg is hét külföldi állam-
polgárságú labdarúgó tagja a keretünknek, akik mind-
annyian meghatározó játékosai a csapatnak. Biljana 

Bradić, Hanna Barker, Maria Palama, Bianca 
Sandu és Chrysanthi Voila egyértel-

műen légiósnak számítanak, 
de a mai napon még 

Balázs Csilla és 
Nagy Me- l i n d a sem rendelkezik 
magyar útlevéllel. Csilla és Melinda honosítása 
folyamatban van, hiszen mindketten magyar nemzeti-
ségűek. A kérdés az, hogy mikorra sikerül a papírmun-
kát elvégezni, az MLSZ szabályai szerint ugyanis addig 
ők is légiósnak számítanak. Bízom benne, hogy erre 
minél hamarabb sor kerül. Nagy Melinda mellett érke-
zett még egy erdélyi magyar lány Székelyudvarhelyről, 
Geréd Erikának hívják, román válogatott, de magyar 
állampolgársággal is rendelkezik. Egyébként a klubok 
a fokozatosság elve alapján azt kérték, hogy az első 
évben négy helyett hat főben korlátozzák a külföldiek 
ajánlott számát, de a döntéshozók ezt sajnos nem vették 
figyelembe. Nem szerencsés, hogy a bajnokság előtt két 
hónappal írnak át egy meglévő versenykiírást. 

- Milyen Diósgyőrre számíthatnak a szurkolók? 

bém Gábor

Megkezdődtek a Simple Női Liga küzdelmei. A DVTK férfi csapatához hasonlóan a női 
gárda is jelentős átalakuláson ment keresztül. Több lesz a helyi játékos és a rutint képvi-
selő tapasztaltabbak mellett fiatal magyar labdarúgókkal is erősödött a keret, a DVTK női 
labdarúgó csapata az 1. fordulóban a frissen feljutó Soroksárt fogadta, és 2-1-re győzött. 
bém gáborral, a DVTK női labdarúgó csapatának vezetőedzőjével beszélgettünk.

diósgyőrben meg kell remegnie
az ellenfelek lábának
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női labdarúgás bém Gábor

- Azt szeretném, ha az a fajta mentalitás, ami diósgyő-
riként engem is jellemez, átragadna a lányokra, és az a 
játék, amit szeretnék látni, meccsről-meccsre jobban 
működne. Diósgyőrben igenis meg kell remegnie az el-
lenfelek lábának, mindegy, hogy a Soroksárról vagy az 
MTK-ról van szó. A meccs első percétől éreztetni kell a 
vendégcsapattal, hogy itt nem szerezhetnek pontot. Biz-
tosan lesz olyan mérkőzés, amikor ez nem fog sikerülni, 
de hosszú távon engem csak az érdekel, hogy azok, akik 
kijönnek egy mérkőzésünkre, egy percig se unatkozza-
nak. Szándékosan hoztunk fiatal lányokat, mert gyors 
játékot akarunk játszani, őket kell összemixelni a ruti-
nos labdarúgóinkkal. Ha ez sikerül, akkor jó csapatunk 
lesz, de sokat kell még fejlődnünk. Szeretnénk támadó, 
korszerű futballt bemutatni, magasan védekezni, nyo-
mást gyakorolni az ellenfélre, ehhez keresünk még já-
tékosokat. 

- Ha jól értjük, akkor talán nem is baj, hogy a baj-
nokság két újonc csapatával kezdünk neki az idei 
pontvadászatnak. 

- Azt hittem, hogy hat hét elég lesz arra, hogy megfele-
lően felkészüljünk, de most úgy néz ki, hogy még időre 
van szükségünk. Kell még két-három hét, hogy össze-
csiszolódjunk, így ebből a szempontból tényleg nem 
panaszkodhatunk a sorsolásra. Ugyanakkor nyugodt is 
vagyok, hiszen jövő nyártól a mostani 8 helyett 12 csa-
patos lesz a bajnokság, tehát biztosan nem eshetünk ki 
(nevet - a szerk.), de ennél azért kicsit komolyabb terve-
ket szövögetünk. 

- Új csapathoz új csapatkapitány is dukál. Ki viselheti 
a karszalagot a 2021/2022-es idényben?
- A csapatkapitány személyéről nálam az öltöző dönt, 
így megkértem a lányokat, hogy szavazzanak. A legtöbb 
voksot Biljana Bradić kapta, ő viselheti majd a karsza-
lagot, a segítői Nagy Melinda és Boros Kinga lesznek. A 
magam részéről örülök a döntésnek, hiszen mindannyi-
an nagyon jó személyiséggel rendelkeznek

kapusok
1 ádám anna (HUN) 2002.04.02.

90 böröcz bettina (HUN) 2002.10.04.
22 schildkraut fruzsina (HUN) 1998.03.30.
mezőnyjátékosok
9 andré antónia (HUN) 2000.02.15.

16 balázs csilla (ROU) 1996.07.23.
7 biljana bradic (SRB) 1991.04.24.
8 boros kinga (HUN) 1997.02.12.

14 geréd erika            (HUN, ROU) 1999.04.28.
24 hanna barker (USA) 1996.05.14.
21 horváth lili (HUN) 2004.04.16.
18 jáhn klaudia (HUN) 1991.12.31.
11 krisztin sára (HUN) 1991.04.11.
27 lovász emma (HUN) 2003.07.24.
10 maria palama (GRE) 2000.06.14.
15 mikó erika (HUN) 2002.11.17.
6 nagy melinda (ROU) 2000.02.04.

28 sain anna (HUN) 2004.02.08.
5 bianca sandu (ROU) 1992.04.22.

23 Vig klaudia (HUN) 2000.09.25.
33 chrysanthi Voila (GRE) 2002.01.08.

bém gábor vezetőedző 1964.09.04.
roza lászló másodedző 1972.09.07. 
thür antal erőnléti edző 1983.11.23.
Vadon lajos kapusedző 1961.07.29.
tucsa róbert videóelemző 1998.03.17.
kis laura masszőr 1998.06.19.
Vályi-nagy eszter fizioterapeuta 1999.01.05.
hajdu petra technikai vezető 1998.07.02.

a dVtk női labdarúgó-csapatának kerete és stábja
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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.
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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 

5. 2021.08.23. hétfő 20:00 Szolnok M4 Sport Szolnok - DVtK

6. 2021.08.29. vasárnap 15:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - PMFC

7. 2021.09.12. vasárnap 17:00 győr  EtO - DVtK

8. 2021.09.15. szerda 18:00 DVtK Stadion  DVtK - Nyíregyháza 

MK3 2021.09.18.     ??? - DVtK

9. 2021.09.26. vasárnap 17:00 Békéscsaba  Békéscsaba - DVtK

10. 2021.09.29. szerda 18:00 DVtK Stadion  DVtK - iii. Kerület

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

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

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

14. 2021.10.31. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Haladás

15. 2021.11.07. vasárnap 13:00 ???  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 6. fordulóig ismertek a tévés mérkőzések.
Az MTVA által a későbbiekben közvetítésre kijelölt találkozók kezdési időpontja változhat.
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CSapaT neVe m Gy D V             lG             KG  GK p 

Nyíregyháza Spartacus FC 3 2 1 0 7 3 4 7

Szeged-Csanád gA 3 2 1 0 5 1 4 7

Szolnoki MÁV 3 2 1 0 7 4 3 7

Diósgyőri VtK 3 2 1 0 4 2 2 7

Kecskeméti tE 3 2 0 1             10 6 4 6

Dorogi FC 3 2 0 1 6 5 1 6

Vasas FC 3 2 0 1 5 4 1 6

EtO FC győr 3 1 2 0 3 2 1 5

Szombathelyi Haladás 3 1 2 0 2 1 1 5

Budafoki MtE 3 1 1 1 6 3 3 4

Budaörs SC 1924 3 1 1 1 6 6 0 4

Aqvital FC Csákvár 3 1 0 2 3 4 -1 3

Szentlőrinc SE 3 0 3 0 3 3 0 3

BFC Siófok 3 0 3 0 2 2 0 3

Pécsi MFC 3 0 2 1 2 3 -1 2

Békéscsaba 1912 Előre 3 0 1 2 3 5 -2 1

FC Ajka 3 0 1 2 3 6 -3 1

tiszakécskei LC 3 0 1 2 3 7 -4 1

Soroksár SC 3 0 1 2 3 8 -5 1

iii. Kerületi tVE 3 0 0 3 1 9 -8 0

CSapaT neVe m Gy D V p 

KtE 3 2 0 1 6

Vasas 2 2 0 0 6

Szolnok 2 1 1 0 4

Nyíregyháza 2 1 1 0 4

EtO 2 1 1 0 4

Szeged 1 1 0 0 3

DVtK 1 1 0 0 3

Dorog 1 1 0 0 3

Siófok 2 0 2 0 2

Ajka 1 0 1 0 1

Szentlőrinc 1 0 1 0 1

Haladás 1 0 1 0 1

Békéscsaba 2 0 1 1 1

BMtE 2 0 1 1 1

PMFC 2 0 1 1 1

Soroksár 0 0 0 0 0

Budaörs 1 0 0 1 0

Csákvár 1 0 0 1 0

tiszakécske 1 0 0 1 0

iii. Kerület 2 0 0 2 0

CSapaT neVe m Gy D V p 

Budaörs 2 1 1 0 4

DVtK 2 1 1 0 4

Szeged 2 1 1 0 4

Haladás 2 1 1 0 4

BMtE 1 1 0 0 3

Nyíregyháza 1 1 0 0 3

Szolnok 1 1 0 0 3

Dorog 2 1 0 1 3

Csákvár 2 1 0 1 3

Szentlőrinc 2 0 2 0 2

Siófok 1 0 1 0 1

EtO 1 0 1 0 1

PMFC 1 0 1 0 1

tiszakécske 2 0 1 1 1

Soroksár 3 0 1 2 1

KtE 0 0 0 0 0

Békéscsaba 1 0 0 1 0

Vasas 1 0 0 1 0

Ajka 2 0 0 2 0

iii. Kerület 1 0 0 1 0

1. 
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CSapaT neVe m Gy D V             lG             KG  GK p 

Nyíregyháza Spartacus FC 3 2 1 0 7 3 4 7

Szeged-Csanád gA 3 2 1 0 5 1 4 7

Szolnoki MÁV 3 2 1 0 7 4 3 7

Diósgyőri VtK 3 2 1 0 4 2 2 7

Kecskeméti tE 3 2 0 1             10 6 4 6

Dorogi FC 3 2 0 1 6 5 1 6

Vasas FC 3 2 0 1 5 4 1 6

EtO FC győr 3 1 2 0 3 2 1 5

Szombathelyi Haladás 3 1 2 0 2 1 1 5

Budafoki MtE 3 1 1 1 6 3 3 4

Budaörs SC 1924 3 1 1 1 6 6 0 4

Aqvital FC Csákvár 3 1 0 2 3 4 -1 3

Szentlőrinc SE 3 0 3 0 3 3 0 3

BFC Siófok 3 0 3 0 2 2 0 3

Pécsi MFC 3 0 2 1 2 3 -1 2

Békéscsaba 1912 Előre 3 0 1 2 3 5 -2 1

FC Ajka 3 0 1 2 3 6 -3 1

tiszakécskei LC 3 0 1 2 3 7 -4 1

Soroksár SC 3 0 1 2 3 8 -5 1

iii. Kerületi tVE 3 0 0 3 1 9 -8 0
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