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dvtk shop

XX. éVfoLyAm 4. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVeDvtK - nyíregyháza

 16:30 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	-	nyíregyháza	sfc	mérkőzés	kezdete

 17:56 CsapatoK felsoraKoznaK a játéKosKijáróban, DVtK inDuló

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

 17:59 CsapatfotóK
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér
Győrben gólokat szerzett, és tartást mutatva kétgólos 
hátrányból állt fel a csapat, valamint az is biztató, hogy 
rengeteg energiát tudtunk mozgósítani. Kondicionálisan 
rendben vannak a játékosok, az utolsó pillanatig men-
tünk a győzelemért. A hibák számát viszont a minimá-
lisra kell redukálni. 

A helyzetek száma nagyjából rendben volt, de ennyi 
lehetőséggel már három pontot kell szerezni. Az eddigi 
hét találkozóból több nyerhető mérkőzést adtunk dön-
tetlenre, a győri meccs is közéjük tartozik. Majd akkor 
leszünk igazán jó csapat, ha meg tudjuk nyerni az ilyen 
találkozókat. 

A DVTK - Nyíregyháza mérkőzés igazi presztízsmér-
kőzés, ahol soha nem számít, melyik csapat hol áll a ta-
bellán. A szabolcsiak jól kezdték a bajnokságot, az első 
mérkőzést 0-2-ről nyerték meg, és máskor is a hajrában 
fordították a saját javukra a találkozót. Eddig ötször 
győztek, kétszer döntetlent játszottak, éppen itt az ideje, 
hogy megízleljék a vereség ízét is. Ellenfelünk jelenleg 
vezeti a tabellát, ám a mi szemünk előtt csak egy cél, a 
győzelem lebeg. Ehhez a legutóbbi mérkőzéseken látott 
elszánt játékot várom most is a csapattól, ami minőségi 
játékkal párosul.

Szergej pacaj
Az egyik legfontosabb mérkőzés lesz a szezon során a 
szerdai találkozó. Tudjuk mit jelent ez a meccs a szur-
kolóknak, nem egy átlagos bajnoki vár a csapatokra, de 
előbb utóbb minden olyan gárdával kell találkoznunk, 
akik szintén a feljutást tűzték ki célul. Hétfőn még ele-
meztük az Ajka elleni mérkőzést, de attól kezdve csak 
a DVTK elleni összecsapásra koncentráltunk. Mindkét 
csapattól harcos játékot várok, legutóbb a védekezésünk 
stabil volt, és a helyzeteinket jó hatékonysággal értékesí-
tettük, erre most is szükség lesz.

Természetesen szeretnénk idegenben is megszerezni a 
három pontot, ezért érkeztünk Miskolcra.
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- Talán sok szurkolót meglepett a DVTK 
Medical-Fájdalom Ambulancia közelmúltban 
megjelent hirdetése, melyen orvosként szere-
pelsz. 
- Már az alaphelyzet sem szokványos. Mozgás-
szervi orvos a szakmám, amit szeretek csinálni, 
hiába foglalkozom több mindennel. Hiányzik, 
ha nem állok napi kapcsolatban a páciensekkel, 
mert a hozzám forduló betegek mellett a kollé-
gáknak is így tudom átadni a gyógyításról al-
kotott filozófiám. Soha fel nem merült bennem, 

lesznek, és ez jó, mert minden kritikának van 
alapja, maximum azon lehet vitatkozni, hogy ezt 
milyen stílusban hozzák a világ tudomására. Nyu-
godt a lelkiismeretem, mert amióta a DVTK tulaj-
donosa vagyok, minden tőlem telhetőt megtettem, 
de fogalmazhatok többes számban is, hiszen csa-
patmunkáról beszélünk, mindent megtettünk az 
eredményesség érdekében.
Ha a rendelőben témaként előkerül a DVTK, ak-
kor meg fogom hallgatni a másik véleményét, és 
elmondom az álláspontomat, mert orvosként is 
annak a híve vagyok, hogy a páciens az információ 
birtokában érti meg a saját helyzetét. Mindenki 
más szemszögből látja az eseményeket, ezért sok-
szor meg kell köszönni, ha ezt valaki megosztja 
velünk.

- Jöhetnek a sajtóban időnként megjelenő tulaj-
donviszonyokat érintő kombinációk is?
- A válaszhoz nincs is szükség személyes találko-
zóra, elmondom most is: a Diósgyőr FC Kft. több-
ségi tulajdonosa a BORSODI SPORT Holding Kft., 
aminek 95%-os részesedése az enyém, a maradé-
kot pedig Szíjj László birtokolja egy cégén keresz-
tül. És nem titok, hogy a futballklub működtetésé-
ben évekre visszanyúló tapasztalattal rendelkező 
Mészáros Lőrinc - akit barátomnak nevezhetek 
- véleményét is ki szoktam kérni. 
Összeesküvéselmélet-hívők mindig lesznek, a két-
kedőket pedig az állandó jelenlétem, a munkám és 
az eredmények idővel meggyőzik.

- Tehát szóba lehet hozni a DVTK-t, de alapvetően 
mégis orvosi rendelés lesz, nem fogadóórát tar-
tasz. Kiket vársz a rendelőbe?
- Ortopéd-traumatológusként elsősorban mozgás-
szervi problémákkal lehet hozzám fordulni, amibe 
beletartozik az izom-, csont- vagy derékfájdalom, 
ízületi kopás is. A felnőttek mellett a gyerekek 
tartászavarán, lúdtalp problémáján is igyekszünk 
segíteni. A DVTK Medical épületében konzervatív, 
azaz nem műtéti kezeléseket végzünk. Tíz éven ke-
resztül műtöttem, ám a specialitásom a műtéteket 
megelőző, esetleg kiváltó, illetve a rehabilitációt 
hatékonyabbá tevő kezelések jelentik. 

- A Fájdalom Ambulancia tulajdonosaként let-
tél a DVTK, így a DVTK Medical egyik tulaj-
donosa is. Hogyan viszonyul egymáshoz a két 
intézmény?

hogy abbahagyjam a gyógyítást, és ezen az sem 
változtatott, hogy a labdarúgó klub többségi tu-
lajdonosa lettem, hiszen nem üzletemberként, 
hanem orvosként fogadok minden hozzám for-
dulót.

- Nem tartasz attól, hogy rendelési időben meg-
jelenik néhány szurkoló, akik azzal kezdik, 
hogy itt fáj, ott fáj, majd, egyből rátérnek a 
DVTK szereplésére?
- Egyáltalán nem félek ettől. Kritikusok mindig 

- A DVTK Medical egy országosan egyedülálló 
méretű és minőségű infrastruktúrával, továb-
bá egy jól felépített rendszerrel rendelkezik, 
ami a Fájdalom Ambulancia belépésével még 
komplexebb szolgáltatást tud nyújtani. A DVTK 
Medical-Fájdalom Ambulancia név is a partner-
séget jelzi, mint egy jó házasság, ahol mindkét fél 
hozza az erényeit a kapcsolatba, és a szinergiák 
kihasználásával hosszú távon egymást erősítik. 
Saját területünkön a lehető legmagasabb szintű 
szolgáltatást kívánjuk nyújtani a sportolóknak és 
a lakosságnak. Éppen ezért nem foglalkozunk a 
gyógyítás minden ágával, a mozgásszervi beteg-
ségek területén viszont a legjobb szakemberekkel 
és a legjobb eszközökkel dolgozunk. Számunkra 
az a legnagyobb öröm és a legjobb reklám, ha mi-
nél több gyógyult beteg távozik tőlünk. 
A versenysportolók sérülése az átlagemberekéhez 
hasonló, a különbség a gyakoriságon, illetve az 
idő nyomáson van, mert a sportolók szeretnének 
minél hamarabb visszatérni a pályára. Maga az 
izomszakadás vagy a porckorongsérv ugyanaz, 
így a gyógyítás módjának megválasztásakor sem 
kell különbséget tenni.

- Tulajdonosaként az a furcsa helyzet állhat elő, 
hogy a versenytársak labdarúgóit is te és a kol-
légáid gyógyíthatják.
- A DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia tulaj-
donosaként meztől függetlenül ugyanúgy keze-
lem a pácienseket. Egyetlen beteget sem érdekel, 
hogy a rendelés után mivel foglalkozok, milyen 
pozíciót foglalok el, ha az ő meglévő problémá-
jára megoldást nyújtok. Orvosként nem csak az 
eskü, hanem az emberi értékek miatt sem tehe-
tem meg, hogy a sérültekkel kapcsolatos bármi-
lyen tudomásomra jutott információt az egyik 
vagy a másik csapat előnyére vagy a hátrányára 
használjak. Azzal is tisztában vagyok, hogy a mai 
világban ezt vagy elhiszi valaki, vagy nem. Az vi-
szont biztos, hogy a velünk dolgozó klubok meg-
bíznak bennünk, mert nem tapasztaltak olyat, 
ami ennek ellenkezőjére ösztönözné őket. 
Fontos kiemelni, hogy nem egy emberről van 
szó, mert számos gyógytornász, masszőr, 
fizioterapeuta, asszisztens dolgozik velünk, nem 
beszélve az adminisztrációt végző kollégákról. 
Ennek köszönhető, hogy több helyszínen is ma-
gas színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani. 
A Vasas FC-től és a Puskás Ferenc Labdarúgó 

interjú interjúdr. magyar mátyáS

Sokkal bátrabb, Sokkal 
magabiztosabb DVtK-t 
Szeretnék a pályán látni!

dr. magyar mátyáS

dr. magyar mátyás, a diósgyőr FC Kft. többségi tulajdonosaként, ha teheti,
minden mérkőzést a helyszínen néz meg, ha szükségét érzi, akkor személyesen motiválja
a labdarúgókat, és emellett még hivatására, a gyógyításra is jut ideje, energiája.
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Dr. Szabó Zsolt PhD
tanszékvezető egyetemi docens kézsebész,

traumatológus, sebész szakorvos

Dr. Magyar Mátyás PhD
Fájdalom Ambulancia vezető 

ortopéd -traumatológus szakorvos

Fájdalmakkal küzd?  
Egészségügyi problémája van?

A fájdalommentes, szabad létezés és mozgás
örömét hozzuk el Önnek egyedülálló,

személyre szabott szolgáltatásainkkal.

Számunkra elsődleges az Ön gyógyulása!

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

www.dvtkmedical.hu
@dvtkmedical

interjú dr. magyar mátyáS

Akadémiától is szakmai vonalon érkezett meg-
keresés. Először a Vasas jelentkezett, de amíg 
elkészült a rendelőnek helyet adó Fáy utcai ké-
zilabdacsarnok, addig elkezdődött az együtt-
működés a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadé-
miával. A DVTK-val kiegészülve ez három, de a 
Fit4Race program (egy speciálisan sportolók fizi-
kai és mentális teljesítményoptimalizálására ki-
fejlesztett módszer, amivel olyan sportolók értek 
el sikereket, mint Michelisz Norbert vagy a tokiói 
olimpia ezüstérmes vitorlázója, Berecz Zsombor 
– a szerk.) és a Fájdalom Ambulancia tervezett 
terjeszkedése miatt a közeljövőben újabb klu-
bokkal kerülünk kapcsolatba, illetve egy kép-
zési program miatt már jelenleg is szakmai 
együttműködésben állunk húsz akadémiával.

- Ugorjunk vissza a legelejére, hogyan lettél 
mozgásszervi orvos?
- Gyerekkoromtól versenyszerűen teniszeztem. 
Egészen jól haladtam, ám 17 és fél éves korom-
ban jelentkezett egy fájdalom a vállamban, ami 
idővel egyre erősebb és gyakoribb lett. Túlzás 
nélkül az ország összes specialistáját végig jár-
tam, minden kezeléssel megpróbálkoztam. Ab-
ban az időszakban nálam több injekciót senki 
nem kapott, mégsem lett eredménye. 
Apu gyerekorvos, de én úgy nőtem fel, hogy 
sok minden érdekelt. Az orvosi egyetemet is 
azért kezdtem el, hogy megoldást találjak erre 
a problémára, mert időnként rossz, máskor 
hasznos szokásom, hogy nem adok fel semmit. 
Szerencsére már a második évre kiderült a baj 
oka. Egy speciális idegbecsípődés okozta a fáj-
dalmat, de olyan ritka, hogy sem előtte, sem 
azóta nem végeztek ilyen problémát gyógyító 
műtétet Magyarországon. Az egyetemet ezután 
sem hagytam ott, hanem a sportsérülések felé 
fordultam, mert ennyi kihagyás után már nem 
vezetett visszaút az versenysportba. A törté-
nethez az is hozzátartozik, hogy a műtét után 
elblicceltem a rehabilitációt, ezért fél év múlva 
rotátorköpeny-szakadással feküdtem ismét a 
műtőasztalon. Azóta a saját példámon keresz-
tül hívom fel mindenki figyelmét a műtét utáni 
rehabilitáció fontosságára.
Így indult a gyógyító pályafutásom, a sok sé-
rülésem miatt talán jobban át tudom érezni a 
másik oldal helyzetét is, ami sokat segít a gya-
korlati munkában.

- Egykori versenysportolóként tudod kamatoz-
tatni azt a tapasztalatot, hogy pontosan tisztá-
ban vagy vele, milyen érzés versenyre készülni, 
helyén kezelni a sikert, megbirkózni a kudarc-
cal?
- Könnyebb a labdarúgókkal és a szakemberekkel 
szót érteni ezeknek a tapasztalatoknak birtoká-
ban, mert minden versenysportoló egy különle-
ges élőlény, az átlagosnál nagyobb lelke, nagyobb 
szíve van - átvitt értelemben és szó szerint is. Ám 
én sem tudok mindent, egyéni sportot űztem, a 
csapatsportok bonyolultsága többek között a cso-
portdinamikában is rejlik. 

- Egy gyógyítással foglalkozó cég vezetőjeként 
nyílegyenes út vezetett a sport világába? Mi volt 
a motiváció?
- A DVTK egy sok szempontból egyedülálló klub, 
megvétele pedig egy több területre támaszkodó 
befektetés. Azt nem kell ecsetelni, hogy milyen 
szurkolói támogatás áll a klub mögött, milyen 
impozáns, és még mindig bővülő infrastruktúrá-
val rendelkezik.
A korábbi vállalkozásaim és a DVTK között az 
a legfontosabb kapcsolódási pont, hogy a gyó-
gyításban és a sportban két egyedi és hatékony 
módszerrel dolgozunk, ami nem csak az élspor-
tolóknak, hanem a hétköznapi embereknek is 
segítségére lehet. A Fájdalom Ambulancia évek 
óta sikeresen működik Budapesten, és mostantól 
Miskolcon is elérhetők a szolgáltatásai, a másik 
pedig a Fit4Race program. Nagy vonalakban ösz-
szefoglalva az a lényege, hogy holisztikus szemlé-
lettel megvizsgáljuk, hol található az egyén gyen-
ge pontja. Minden lehetséges módon felmérjük 
(táplálkozási szokások, genetika, testfelépítés, 
erőállapot, edzettségi állapot, mentális képes-
ség), és ez alapján készítünk egy fejlesztési tervet, 
aminek hatására jó esetben elindul egy fejlődés. 
Időközönként újra elvégezzük a felmérést, meg-
keressük az aktuális gyenge pontot, amit esetleg 
korábban elfedett egy nagyobb, azóta megoldott 
gond. És ezt ismételjük újra meg újra, ami egy 
javuló spirált eredményez. Autósportban régóta 
sikerrel alkalmazzuk ezt a módszert, ám nem 
kérdéses, hogy a labdarúgás a legnépszerűbb 
sportág, ezért nyitottunk ebbe az irányba. Egyé-
nileg több szép eredményt ismerünk világszerte, 
de a DVTK az első olyan klub, ahol csapatszinten, 
tehát a keret összes tagját beleértve elindítottuk 
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interjúdr. magyar mátyáS

ezt a programot. A DVTK multisportklub jelle-
géből adódóan pedig lehetőségünk nyílik arra, 
hogy ezt a módszert később a jégkorongozók, a 
kosárlabdázók, a röplabdások és az egyéni sport-
ágak képviselői között alkalmazzuk. 
A Fit4Race program diósgyőri sikere egyúttal 
megnyithatja az utat program előtt az országos, 
de akár nemzetközi elismertség felé.

- Az élsport egyértelműnek tűnik, de a hétközna-
pokban hogyan hasznosítható a Fit4Race prog-
ram?
- A Fit4Race program számtalan területen, de 
leginkább egy cég vezetésében hasznosítható. Itt 
ugyanúgy nyomás alatt kell teljesíteni, sokszor 
nagy horderejű döntéseket hozni, mint a pályán 
vagy egy versenyautóban, ezért fontos a megfelelő 
mentális és fizikai állapot (a kettő ugyanis nem 
létezik egymás nélkül). Itt is folyamatosan mér-
ni, elemezni és javítani kell a csapat (a cég, a me-
nedzsment) és az egyének teljesítményét, fejleszte-
ni képességeit. 
Személy szerint a javításban hiszek, nem az 
azonnali cserében. Először meg kell vizsgálni, 
mi a hiba oka, aki esetleg hibázott, az a megfe-
lelő pozícióban van-e, ki tudja-e hozni a tudása 

- Mert érdekel, mi történik a csapattal, és ezt nem 
fogom újságcikkekből, még annyira hozzáértők 
beszámolójából megtudni. Sokkal több informá-
ciót tudok gyűjteni a stadionban magáról a csapat 
játékáról, a játékosok viselkedéséről, a szurkolói 
reakciókról. Sok idő, de jó szervezéssel megold-
ható, mert megér annyit. Ezért abszolút prioritás 
számomra, hogy a labdarúgócsapat összeálljon 
és elinduljon egy jó irányba. Erre érdemes időt, 
energiát fektetni, mert ha az eleje nem jó, akkor 
sokkal nehezebb később korrigálni. 

- Még az öltözőbe is bemész, ha a helyzet úgy 
kívánja.
- A szolnoki mérkőzésen csúcsosodott ki az a 
fajta bizonytalanság, amit már az első négy mér-
kőzésen is látni lehetett. A Tiszaligetből hazafe-
lé tartva azon gondolkodtam, hogyan lehetne a 
mélypontról kimozdítani a csapatot. Küldtem 
Kondás Elemér vezetőedzőnek egy SMS-t, mely-
ben kértem, hogy a csapat minden tagja küldjön 

maximumát, és fel kell tenni a kérdést, hogy fej-
leszthető-e? És csak akkor következik a válás, ha 
a legutolsó kérdésre is nem a válasz.
Amikor Diósgyőrbe kerültem, éreztem a várako-
zást, hogy új embereket ültessek a vezető pozíci-
ókba, ám én nem szeretnék a múlttal foglalkozni, 
miért került a labdarúgó csapat ebbe a senki által 
nem kívánt helyzetbe. Nálam mindenki tiszta 
lappal indult, és amikor látom a teljesítményét, 
aszerint fogok döntést hozni, nem pedig a múlt-
beli tettek alapján.

- Akkor beszéljünk a jelenről! Milyennek látod 
a csapat eddigi teljesítményét?
- A célunk egyértelmű, egyből visszajutni az él-
vonalba. Nyáron úgy döntöttünk, hogy egy tel-
jesen új csapattal vágtunk neki a bajnokságnak, 
és találtunk egy olyan vezetőedzőt, aki képes 
csapatot építeni. Véleményem szerint a kere-
tünk alkalmas a feladat teljesítésére. Az termé-
szetes, hogy alakuló csapatnak össze kell ková-
csolódni, idő kell a hatékony játékkapcsolatok 
kialakításához. Az eddig látottak alapján sem 
a mutatott játékkal sem a pontok számával nem 
vagyok teljes mértékben elégedett, ugyanakkor 
nem rossz a kezdet, de hosszú távon ennél töb-
bet várok. Elsősorban sokkal bátrabb, sokkal 
magabiztosabb DVTK-t szeretnék a pályán lát-
ni. A PMFC elleni mérkőzésen mutatott teljesít-
mény például nagyon bíztató volt, ezt kellene 
tartóssá tenni.
Lehet mondani, hogy hosszú a bajnokság, de 
ez csak akkor válik a javunkra, ha folyamato-
san fejlődni tudunk, méghozzá nagyobb mér-
tékben, mint a ellenfelek. Mert abban biztos 
vagyok, hogy a befektetett munka eredmé-
nyeként tavasszal minden csapat erősebb lesz, 
mint most. A 38 mérkőzés azt is jelenti, hogy a 
mérkőzéseket követő regenerációnak, valamint 
a sérülések utáni rehabilitációnak kulcsszerepe 
lesz, és mi bízhatunk az orvosi hátterünkben, 
mert aki ezen a téren jobb, az előnybe kerül-
het. A sportszakmai és az orvosi háttér egymást 
erősítve hozhatja el a DVTK sikerét.

- A klubtulajdonosoknak két típusa ismert, az 
egyik szinte minden mérkőzést a helyszínen 
tekint meg, a másik pedig nem jár meccsre. 
Számodra miért fontos, hogy mindig ott legyél 
a lelátón?

három javaslatot az eredményességünk előmoz-
dítására. Ezeket átgondolva, négy nappal később 
találkoztam velük az öltözőben. Futballszakmai 
elemzésbe természetesen nem bocsátkoztam (hi-
szen van Magyarországon rajtam kívül legalább 
ötmillió futball szakértő), de egykori sportolóként 
igyekeztem feltüzelni a csapatot. Beszéltünk 
a szurkolói nyomásról is, hogy Diósgyőrben a 
klubvezetés mellett több ezer szurkoló is az 
azonnali élvonalbeli visszatérést várja el a csa-
pattól. Biztosan nem jó érzés, hogy egy-két hiba 
után fütyül a közönség, de aki mindent megtesz 
az edzéseken és azon kívül is, és a mérkőzésen is 
kiadja magából a maximumot, az - az eredmény-
től függetlenül - emelt fővel jöhet le a pályáról.
Ha bátran küzdünk, akkor kemény munkával 
egyéni és csapatszinten is felszínre tudjuk hozni 
rejtett tartalékainkat, és akkor a siker sem fog 
sokáig váratni magára.

interjú dr. magyar mátyáS
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program

6. forduló
Diósgyőri VtK - Pécsi MFC 3-0 (2-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 2483 néző.
Játékvezető: Szilágyi Sándor
(Becséri Gergely, Aradi József).

DVTK: Póser - Polgár, Szatmári Cs., Szűcs K. - Eperjesi, 
Oláh B., Zsemlye, Molnár G., Bárdos - Hornyák, Horváth Z. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.
PMFC: Helesfay - Sági, Rácz, Preklet, Katona L. -
Kónya, Króner, Futó, Marques-Airosa - Kövesdi, Adamcsek. 
Vezetőedző: Vas László.

Csere: Adamcsek helyett Bíró D., Sági helyett Grabant, 
Marques-Airosa helyett Hegedűs M. mind a 46., Hornyák 
helyett Makrai és Molnár G. helyett Németh Má. a 63., Futó 
helyett Hursán a 67., Kónya helyett Tihanyi a 72., Horváth 
Z. helyett Zsolnai és Eperjesi helyett Karan a 82., Oláh B. 
helyett Kocsis D. a 88. percben.
Sárga lap: Horváth Z. a 36., Eperjesi a 75. percben.
gólszerző: Bárdos (1-0) a 26., Hornyák (2-0) a 28.,
Horváth Z. (3-0) az 57. percben.

8. forduló
2021. szeptember 15., szerda
16:00 Soroksár SC - III. Kerületi TVE
16:00 Budaörs - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
16:00 Szentlőrinc SE - Dorogi FC
17:00 Vasas FC - Pécsi MFC (tv: M4 Sport)
18:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Budafoki MTE
18:00 BFC Siófok - Szolnoki MÁV FC
18:00 Aqvital FC Csákvár - WKW ETO FC Győr
18:00 Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC
18:00 FC Ajka - Békéscsaba 1912 Előre
18:00 Szombathelyi Haladás - Tiszakécskei LC

9. forduló
2021. szeptember 26., vasárnap
16:00 III. Kerületi TVE - FC Ajka
16:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Aqvital FC Csákvár
16:00 Dorogi FC – Budaörs
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Diósgyőri VTK
17:00 Pécsi MFC - BFC Siófok
17:00 Szolnoki MÁV FC - Kecskeméti TE HUFBAU
17:00 Tiszakécskei LC - Szentlőrinc SE
17:00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC
17:00 Budafoki MTE - Szombathelyi Haladás
19:30 WKW ETO FC Győr - Vasas FC (tv: M4 Sport)

ez tÖrtént

7. forduló
WKW EtO FC győr - Diósgyőri VtK 2-2 (1-0)
Győr, ETO Park, 500 néző.
Játékvezető: Csonka Bence (Kovács Gábor, Mohos Milán).

ETO: Ruisz - Kovács K., Lipták, Fodor F., Forgács - Toma 
- Bagi, Vitális - Bacsa, Priskin, Óvári. Vezetőedző: Klausz 
László.
DVTK: Póser - Polgár, Szatmári Cs., Szűcs K. - Eperjesi, 
Zsemlye, Molnár G., Oláh B., Bárdos - Horváth Z., Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Priskin helyett Szimcso a 22., Szűcs K. helyett 
Zsolnai és Bárdos helyett Bokros a 46., Oláh B. helyett 
Bertus a 64., Szimcso helyett Berki a 76., Bagi helyett Kiss 
M. és Óvári helyett Vernes a 80., Molnár G. helyett Hornyák 
a 88. percben.
Sárga lap: Toma az 59., Szimcso a 70., Eperjesi a 86., 
Bertus a 87. percben.
gólszerző: Polgár (1-0, öngól) a 2., Óvári (2-0) a 47.,
Molnár G. (2-1) a 64., Könyves (2-2) a 71., percben.

interjúdr. magyar mátyáS
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név

mai ellenfelünk

MAJKA & CURTIS
EXKLUZÍV SHOW
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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
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KAPUSOK

94 Menczeles iván 1996.09.09.

33 talián László 2002.03.03.

95 Fejér Béla 1995.05.11.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

94 Banyoi Andrei 2000.06.19. 

34 Csilus Ádám 1996.11.18.

31 Csörgő raul 2002.10.31.

77 Erdei Martin 2003.08.01.

23 galambos Ádám 1993.02.17.

19 gresó Mátyás 1996.10.24.

30 Hamed yasin 1999.09.12.

6 Herczku Alex 2003.03.18.

69 Hleba tamás 1997.02.03.

3 Jánvári gábor 1990.04.25.

66 Kilyén Szabolcs 1998.03.19.

18 Márkus Attila 1996.12.29.

4 Nemes Milán 1996.09.27.

9 Novák Csanád 1994.09.24.

10 Paku roland 1993.06.24.

15 Papucsek Barna 1989.10.11.

45 Pócsik Botond 2000.10.22.

8 Sigér Ákos 1995.07.08.

5 Szabó Bálint 2002.02.18.

28 Szokol Zsolt 1990.03.16.

11 Vass Patrik 1993.01.17.

7 Zamostnys Balázs 1992.01.31.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1928
klubszín: piros-kék
élVonalbeli idények: 13
legjobb eredmény: NB I. 7. helyezett (1980/1981)
előszÖr az országos másodosztályban: 
Nyíregyházi TVE (1939/1940), Nyíregyházi MÁV SE 
(1946/1947)
másodosztályú idények: 36
folyamatosan az nb ii.-ben: 2017 óta

A Nyíregyháza Vasutas Sport Clubot 1928-ban alapítot-
ták, majd 1977-ben az NYVSC és a Nyíregyházi Sparta-
cus Petőfi egyesült, megalkotva a Nyíregyházi Vasutas 
Spartacus SC-t (NYVSSC). A klub 2003-ban megszűnt, 
de a Kertvárosi FC jogutódjaként létrejött Nyíregyháza 
Spartacus FC tovább viszi a piros-kék hagyományokat.

1980-ban a miskolci Temesvári Miklós irányításával ju-
tottak fel először az NB I.-be. Az első évben a 7. helyen 
végeztek, aminél jobb eredményt azóta sem tudtak el-
érni, miként a sorozatban 4 élvonalbeli év is megdön-
tetlen rekord. Háromszor újoncként egyből búcsúztak, 
de az igazsághoz hozzátartozik, 2015-ben a pályán 
kivívták a bennmaradást, klublicencet viszont nem 
sikerült szerezni. Egy év NB III. után felkerültek az NB 
II.-be, ám az elmúlt 5 évben rendre messze jártak az 
újabb feljutástól. 

Az előző bajnokságban a 7. helyen végeztek. A házi gól-
király Hornyák Marcell nyáron Diósgyőrbe igazolt. 

ismerősök a másik oldalon

A miskolci születésű Nemes Milán a 41 élvonalbeli baj-
nokit játszott a DVTK első csapatában 2015 és 2017 kö-
zött. Távozása után játszott Siófokon, Csíkszeredában, 
Putnokon. Idén nyáron Egerből igazolt Nyíregyházára.

Gresó Mátyás is Miskolcon született, hét évet töltött el 
a DVTK utánpótlásában. A DVTK tartalékban 11 mérkő-
zésen 2 gólt szerzett, az első csapatban nem tudott 
bemutatkozni. Később Egerben és Jászberényben ját-
szott,  2020 elején igazolt Nyíregyházára.

mai ellenfelünk
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- A DVTK saját nevelésű játékosa, Kispál Tamás 
a Vasas ellen mutatkozott be az első csapatban. 
Kívánhat ettől szebbet egy 18 éves labdarúgó?
- Aligha. Fantasztikus érzés volt először pályára 
lépni a Diósgyőr felnőtt csapatában. Egyébként 
az egész 2021-es év rengeteg élményt és impul-
zust hozott már eddig is nekem. Kezdve a ta-
vaszi idényben a stabil NB III.-as szerepeléssel, 
az U18-as válogatott mérkőzéseken keresztül 
egészen a felnőtt csapat öltözőig. Nem mondom, 
gyors a tempó, de nagyon élvezem, mert tudom, 
hogy erre van szükségem ahhoz, hogy fejlődjek.

- Kanyarodjunk vissza a kezdetekre. Mikor ke-
rült nálad elő a labda?
- Óvodában ismerkedtem meg a futballal, sokáig 
nem kellett barátkozni, nagyon hamar magával 
ragadott a játék szeretete. Aztán a Borsod Volán-
nál nevelkedtem, de már ekkor is sokszor tervez-
gettem, hogy egyszer majd Diósgyőrben fogok 
játszani. Szerencsére teljesült. Most már más 
terveim vannak.

- Éspedig?
- Egyértelműen az, hogy minél több időt töltsek 
a pályán az NB II.-es csapatban, elérjük a célja-
inkat, vagyis a feljutást, és a tervek megvalósítá-
sához egyre jobb teljesítménnyel járuljak hozzá. 
Tudom, hogy milyen nagy lehetőséget kaptam, 
ezzel pedig maximálisan szeretnék élni. Tisz-
tában vagyok vele, hogy a fiatal szabály miatt 
Zsemlye Balázs, Jurek Gábor, Kocsis Dominik 
és én is számíthatok a játéklehetőségre. Nekem 
azonban az a célom, hogy ne csak emiatt kerüljek 
a csapatba, sokkal inkább a teljesítményem miatt 
döntsön úgy Kondás Elemér vezetőedző, hogy 
számít rám.

sítményt tudjak nyújtani. Egyértelmű jelzés volt, 
hogy felfelé játszattak, látták bennem a fantáziát, 
amiért most is hálás vagyok az akadémián dolgozó 
szakembereknek.

- Ám nem csupán Diósgyőrben, hanem a váloga-
tottaknál is folyamatosan képben voltál. A neved 
belevésődött a szövetségi edzők füzetébe.
- Valóban így van. Mondani sem kell, hogy ha-
talmas megtiszteltetés felvenni a nemzeti csa-
pat meggypiros vagy fehér szerelését. Nekem ez 
többször is megadatott. Idén tavasszal az U18-ban 
szerepeltem, de előtte az U17-es, az U16-os és az 
U15-ös keretnek is a tagja voltam. Úgy érzem, 
hogy ebből a szempontból is csak rajtam múlik a 
folytatás. Az első csapat miatt még inkább szem 
előtt vagyok, nagyon szeretném, ha az U19-es vá-
logatottnál is számításba vennének. Tudom, hogy 
ezért sokat kell tenni, de rajtam nem fog múlni, ezt 
megígérhetem.

- Mennyire volt nehéz felvenni a felnőtt futball 
ritmusát, tempóját? Nem olyan régen még a 
DVTK utánpótlásában szerepeltél.
- Az előző szezon mutatta meg számomra, hogy a 
felnőtt futball világában mire kell számítanom. A 
mi korunkbeli fiatalok számára nagyon fontos az 
NB III.-as tartalék csapat. A rutin, a tapaszta-
latszerzés szempontjából, és egyáltalán meg-
tapasztalni azt, hogy milyen viszonyt kell 
kialakítani az öltözőben, a pályán pedig 
az ellenfelekkel szemben. Most pedig 
már azt is látom, hogy a két bajno-
ki osztály között mekkora differen-
cia van. Természetesen igyekszem a 
megszerzett tapasztalatokat hasznosítani, azt 
viszont senki se gondolja, hogy a DVTK tartalé-
kot elfelejtettem volna. Nagyon hálás vagyok 
Zsivoczky Gyulának és az egész szak-
mai stábnak azért a munkáért, amit 
belém és az egész csapatba fek-
tettek. A jövőben, ha az a dön-
tés születik, hogy a tartalékban 
számítanak rám, akkor oda i s 
örömmel megyek. Még több ta- p a s z -
talatra, meccsrutinra van szükségem, hogy a fejlő-
désem töretlen maradjon. Ezt a lehetőséget pedig 
igyekszem kihasználni, hogy akár két NB-s együt-
tesben is szerepelhetek.

- A család hogyan fogadta a bemutatkozásod?

- Ha már itt tartunk, milyen volt átesni a tűzke-
resztségen?
- Leírhatatlan érzés volt, amikor néhány órával a 
Vasas elleni meccs előtt a Mester kihirdette a kez-
dőcsapatot, és benne voltam. Nem mondom, hogy 
váratlanul ért, mert az egész heti munka, a jelzések 
alapján titkon bíztam benne. A meccs előtti napok-
ban sem volt bennem feszültség, jól tudtam aludni, 
de természetesen nagyon boldog voltam. Az első 
néhány percben dolgozott bennem egy kis drukk, 
ez viszont hamar elmúlt, és csak arra figyeltem, 
hogy minél jobban futballozzak, segítsem a csapa-
tot a győzelem megszerzésében. Azt hozzátenném, 
hogy egészen más a kispadon ülve figyelni a mecs-
cset, vagy aktív résztvevője lenni. Engem nagyon 
motivált az ötezres publikum, soha nem szerepel-
tem még ennyi néző előtt.

- Ehhez még hozzá kell szoknod?
- Egy futballista ezért kezd el játszani. Gyermek-
ként is abban bíztam, hogy egyszer majd nekem 
szurkol a DVTK-tábor, és ez most megvalósult. Et-
től nem kell nagyobb ösztönzőerő. Természetesen 
korábban az NB III.-ban és az utánpótlás bajnok-
ságban jóval kisebb érdeklődés volt a mérkőzése-
ink iránt, de idáig természetesen el kellett jutni.

- A DVTK-nál végig jártad az összes nagypályás 
korosztályt.
- Ez pontosan így van. Öt évvel ezelőtt az U14-es 
csapatban mutatkoztam be. Nem volt rég, még-
is mennyi minden történt azóta! Az U15-ös és az 
U19-es együttesben szerepeltem kevesebbet, mert 
akkor már az egy évvel nagyobbak között jutottam 
szóhoz. Fontos volt számomra, hogy mindig élvez-
tem a bizalmat, valamennyi edzőm számított rám, 
ez pedig ugyancsak kellett, hogy megfelelő telje-

- Nagyon büszkék voltak rám. Egyébként is min-
dig, mindenben támogattak. Jó érzés, hogy hisz-
nek bennem. Valahol ők is várták, hogy eljöjjön 
a pillanat. A profi szerződés és a debütálás nagy 
öröm volt mindenki számára.

- A Nyíregyháza ellen is lesz okunk az örömre?
- Nagyon bízom benne. Élet-halál harc lesz. 
A szurkolóknak és nekünk is nagyon fontos ez 
az összecsapás. Képben vagyok a két klub és a 
drukkerek ri- valizálásával. Biztos, 
hogy fergete- ges hangulat lesz 
a stadionban, minden vágyunk, 
hogy jó játék- kal itthon tartsuk 
a három baj- noki pontot. 
A szabolcsi- ak jól kezdték a 
bajnokságot, de most lefékez-
zük őket. Hazai pályán 
e g y é b - ként sem 
l e h e t más cé-

l u n k , 
csak 

a 

g yő -
z e l e m . 
Legyen bárki 
is az ellenfél. 
Talán még azt 
s z e r e t n é m , 
hogy ismét 
k e z d ő k é n t 
s z á m í t s o n 

rám Kon-
dás Elemér 

vezetőedző, 
a bizalmát 

pedig jó já-
tékkal tudjam 
meghálálni.

kispál tamás, a dVtK védekező középpályása még csak 18 esztendős, de kialakult 
tervei vannak a futballal kapcsolatban.

interjú interjúKiSpál tamáS KiSpál tamáS

fantasztikus érzés
a kezdőben látni a neVem…
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a dVtk tÖrténetéből

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a 
DVTK történetéből című múltidéző sorozatunk mai 
részében a bajnoki rendszerben való szereplés kezde-
teiről lesz szó.

A DVTK labdarúgói először az 1912/1913-as bajnok-
ságban kapcsolódtak be - a akkori nevén - Magyar Lab-
darúgók Szövetsége által szervezett bajnoki rendszerbe, 
így egyike voltak annak a 76 vidéki egyesületnek, amely 
szervezett keretek között űzte a labdarúgást ebben az idő-
szakban.
Az első bajnokságból kevés mérkőzés eredménye ismert. 
A résztvevő csapatok a DVTK, az MMKSE, az MMTE, az 
MVSC, a MAK, a GyAC, és a Losonci AC csapatai voltak (a 
rövidítések jelentését lejjebb olvashatják majd). A DVTK 
első bajnoki mérkőzése a Miskolci AK ellen 2-0 arányban 
megnyert mérkőzés volt. Ebben a szezonban több fővárosi 
csapattal is játszottak a diósgyőriek edzőmeccset, ezek kö-
zül talán az FTC 1/b csapata elleni 4-1-es vereség érdemel 
említést.
A vasgyáriak rögtön meg is nyerték a kerületi alosztályt és 
két rutinos csapattal, a Kassai AC-val és az Eperjesi TVE 
csapatával kerületi döntőt játszhattak. A mérkőzések után 
végül a bravúros második helyen végeztek.
A következő szezonban - 1913/1914 - a DVTK teljesen 
átalakult. Nyolc játékos távozott a keretből, de a kiváló 
utánpótlásnak hála, könnyedén kiheverték a veszteséget. 
A legnagyobb ellenfélnek az alosztályi bajnoki címért való 
küzdelemben a Miskolci AK számított, akitől a bajnoki rajt 
előtt 4-1-es vereséget szenvedtek.
A kerületi bajnokság három alosztályból állt, a 
,,Kassavidéki, Losoncvidéki és a Miskolcvidéki". A 
Miskolcvidéki alosztályban a Diósgyőri AC (DAC), a Diós-
győri VTK (DVTK), a Gyöngyösi Athlétikai Club (GyAC), a 
Hatvani Sport Egylet (HSE), a Miskolci Atléta Kör (MAK), 
a Miskolci Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalma-
zottak Sport Egyesülete (MMKASE), a Miskolci Munkás 
Testedző Egyesület (MMTE), a Miskolci Vasutas Sport 
Club (MVSC), a Sátoraljaújhelyi Atlétikai Club (SAC), a 
Sátoraljaújhelyi Egyetértés Sport Egylet (SESE), és a Sátor-
aljaújhelyi Vasutas Sport Club (SVSC) szerepelt.

Az őszi szezonban csak a MAK gárdája ellen szenvedtek 
vereséget (2-4), így második helyen, de nagyszerű gól-
aránnyal (34-6) zárták a bajnokság első felét. Az első felét, 
melyben először találkozhattak volna helyi rivális Diós-
győri AC csapatával, ha ők le nem mondják a mérkőzést.
Erre a sporttörténelmi eseményre, amely az egész Vasgyár 
lakosságát ,,lázba hozta", végül 1914. március 24-én került 
sor. 
DVTK - DAC 6-0 (0-0).
DVTK: Schulek - Stefáni, Kimer - Wrbata, Belustyák, Páva 

I. - Páva II., Bova II., Baczur, Stefán, Bova III.
DAC: Zvarik - Kiss, Bartos - Frágner I. Molnár I., Bálint - 
Stépán,Barta, Kreutzer, Molnár II., Frágner II.
A mérkőzés nagy küzdelmet hozott, a DAC csapata a má-
sodik félidőre teljesen elkészült az erejével. A DAC a tabel-
la alján kullogott, azonban megtette azt a szívességet, hogy 
a listavezető MAK csapatát a tavaszi idényben legyőzze.
„Jól játszottak: Belustyák, Bova III., Páva II., Stefán, Baczur 
DVTK és Kiss,Bartos, Frágner I. és Frágner II. DAC. Zvarik 
bravúrosan védett.” - írta a Diósgyőri Újság.
A bajnokság további mérkőzéseit magabiztosan nyerte 
a DVTK - áprilisban tűnt fel az összeállításban először 
Csapkay Károly neve, aki kiemelkedő játékosa, később 
edzője lesz a csapatnak -, mígnem egy hazai pályán a 
sátoraljaújhelyi vasutasok elleni vereség (2-3) kétségessé 
tette a bajnoki címet.
A vereség miatt a bajnoki címről az 1914. június 4-én lezaj-
lott Miskolci AK elleni rangadó döntött.
DVTK: Schulek - Stefáni, Noszkai - Wrbata, Belustyák, 
Páva I. - Páva II., Bova III., Stefán, Csapkay, Baczur. 
MÁK: Hernády - Pick, Szepessi - Galgóczy, Fehér I., Fehér 
II. - Baneth, Neumann, Bíró, Stark, Gyöngyösi.
Diósgyőrben, 2500 néző előtt ragyogó játékkal győztek a 
vasgyáriak a miskolci csapat ellen. A miskolciak legjobb-
jának, Neumann-nak a menyasszonya egy arany üllőt ké-
szíttetett a mérkőzésre a legeredményesebb góllövőjének 
részére - persze abban a reményben, hogy majd a vőlegé-
nyének adhatja át a díjat. Nem így történt, az arany üllőt a 
csapata mind a négy gólját szerző Csapkay Károly vihette 
haza.
A bajnokság megnyerése után a kerületi döntő követke-
zett. A mérkőzést 2-1 arányban meg is nyerték (Csapkay 
góljával), a Kubikban a Kassai AC csapata ellen. Azonban 
nem sokkal később kiderült, hogy egy jogosulatlan szerep-
lés körüli hercehurca miatt nem a kassai, hanem a loson-
ci csapattal kellett volna mérkőzniük. Egy héttel később, 
Csapkay Károlyt nélkülözve, a losonciak - két diósgyőri 
kiállítás után - 2-0 arányban győztek és megszerezték a 
kerületi bajnoki címet.

a bajnoki szereplés kezdetei

szemelVények

dac - 1928
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A Calibrum Inc. szakmai segítségével végzett kutatás so-
rán július második felében arra kértük a DVTK szurkolóit, 
hogy egy internetes kérdőív önkéntes kitöltésével járul-
janak hozzá a meccsélmény fokozásához. Éppen ezért a 
sportszakmai jellegű kérdéseket mellőztük, mert biztosak 
vagyunk benne, hogy mindenki minél előbb újra élvonal-
beli mérkőzéseket szeretne látni, helyette a szurkolásról, a 
jegyárakról, a stadionról és a meccsnapi élményről vártuk 
a véleményeket.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a kérdő-
ívet! Összesen 1391 szurkoló szánta ránk az idejét, energi-
áját, az eloszlásuk is megfelel annak, ahogy a stadion négy 
többé-kevésbé eltérő közönséget vonzó lelátórészén (Napos 
oldal, Északi bástya, nyugati oldal, VIP szektor) helyet fog-
lalnak.

Demográfia

A válaszokat böngészve kijelenthető, hogy elsősorban az el-
kötelezett sz urkolók vették a fáradtságot az 54 kérdés meg-
válaszolására, 60 százalékuk több, mint 20 éve vallja magát 
diósgyőri szurkolónak. Ez tükröződik az életkorban is, há-
romnegyedük 25-65 éves, de bizakodásra ad okot, közel 20 
százalékkal jelentkezett a szurkolói utánpótlás is.

A várakozásoknak megfelelően a többség miskolci, de az 
arány már meglepő, mert alig haladja meg az 50 százalékot. 
Ugyanakkor sok szurkoló érkezik Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből, de Budapesten és az ország többi részén is szá-
mottevő diósgyőri él. Ezzel ellentétben a külföldön élőket 
vagy nem értük el a kérdőívvel, vagy „családi” lakóhelyüket 
adták meg a felmérésben.

Anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, ez a kutatás is 
alátámasztja azt az életérzést, hogy a DVTK Stadion lelá-
tóin mindenki egyenlő, ugyanúgy megtalálhatók a fizikai 
munkások, mint a tanulók, a vállalkozók és a felső szintű 
vezetők.

méDia

Nagy örömünkre a válaszadók 80 százaléka követi a DVTK 
hivatalos honlapját és a klub hivatalos közösségi média fe-
lületeit. Ezek közül messze a Facebook a legnépszerűbb, az 
követi az Instagram, majd a Twitter. Mindössze a szurkolók 
14 százaléka nem érdeklődik a DVTK iránt egyik platfor-
mon sem (feltehetően azért, mert egyiket sem használja).

Ugyanakkor az internetes trendeknek megfelelően a több-
ség több forrásból is tájékozódik. Elsősorban a közösségi 
média és a különböző honlapok népszerűek, a nyomtatott 
sajtó, a televízió és a rádió veszített korábbi népszerűségé-
ből. Ezt támasztja alá a DVTK klubtelevíziója, a Napos oldal 
magazin nézettsége, amit több érdeklődőt ér el a különböző 
internetes felületeken (az MTVA honlapja, a DVTK hivata-
los honlapja, Facebook, Instagram), mint amennyien leül-
nek a tévéképernyő elé. És boldogan láttuk azt is, hogy a 
10 százalékot sem éri el azok aránya, akiket nem érdekel a 
műsor. A mérkőzésnapi kiadványunk, a Gólöröm is hasonló 
népszerűségnek örvend nyomtatott formában, de a DVTK.
eu-ról sokan töltik le pdf-ben is.

dVtk közvélemény-kutatás
a közösségi média korában néhány nagyhangú ember könnyen el tudja nyomni a néma 
többséget, és ebből a „zajból” könnyű téves következtetéseket levonni. ezért a dVtK 
vezetése elhatározta, hogy egy széleskörű közvélemény-kutatás segítségével kéri ki a 
szurkolók véleményét az őket érintő legfontosabb kérdésekben.
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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.

Stadion

A válaszadók alapvetően elégedettek a 2018-ban év stadi-
onjának választott DVTK Stadionnal. A beléptetés és a biz-
tonsági személyzet munkája hasonlóan jó osztályzatokat 
kapott, míg a mosdók száma és tisztasága is elégedettség-
gel tölti el a stadionba kilátogatókat.

A büfékkel kapcsolatban viszont több kifogásuk is van a 
szurkolóknak. Szinte minden szempontból a semleges 
véleményként értékelhető közepes osztályzat szerepelt 
legtöbbször, ám míg a büfék számával és a kiszolgálás 
színvonalával összességében inkább elégedettek a válasz-
adók, addig a kínálatról ez már kevésbé mondható el (a 
legtöbben a hot-dogot hiányolják), míg az árakat a többség 
egyenesen drágának tartja.
Az is kiderült, hogy a szurkolók többsége 60-30 perccel a 
kezdőrúgás előtt érkezik, akiknek a szórakoztatásáról gon-
doskodni kell már a kezdőrúgást megelőzően is.

Belépő/Bérlet

A nyáron jelentősen csökkentett jegyárakat továbbra is 
drágának tartják a szurkolók, viszont a jelentős kedvez-
ményt biztosító bérletet nem vásárolnak, mert úgy vélik, 
nem tudnak annyi mérkőzésre eljutni, ami miatt már 
megérné.

A szurkolók kedvezményekkel mérsékelnék a jegyárakat, 
és a minden szentnek maga felé hajlik a keze elv alapján a 
18 év alattiak a diákjegyet, a 65 év fölöttiek a nyugdíjas je-
gyet tartják a legfontosabbnak. A családi jegy viszont szin-
te minden korcsoportban nagy népszerűségnek örvend.
A felmérés szerint a belépők döntő hányada elővételben 

kel el (beleértve a bérleteseket is), és mindössze a szurko-
lók egy tizede hagyja meccsnapra a jegyváltást. Már az on-
line vásárlás a legnépszerűbb forma, de még mindig sokan 
indulnak el hétköznap jegyért a DVTK Shopba. 

SzurkoláS

Megkérdeztük azt is, DVTK-szurkolóként kit mi motivál. 
Elsöprő többség családi hagyományokat követve szurkol a 
DVTK-nak, illetve helyi fociszeretőként egyértelmű, hogy 
a Diósgyőr a kedvenc csapata. És ez mit jelent? „Azt aka-
rom, hogy minél jobb legyen a csapat” - messze ez volt a 
legnépszerűbb válasz, de sokan ikszelték be a “követem a 
csapattal kapcsolatos híreket” és a „ha nem megy a fiúk-
nak, de hajtanak, akkor melléjük állok” választ.

Meccsre a válaszadók többsége az atmoszféra, és az élő 
fociélmény miatt jár, méghozzá jellemzően barátokkal. A 
rendszerességre vonatkozó kérdésünkre a legtöbben azt 
mondták, hogy rendszerint jönnek (12 százalék mindig), 
de sokan szurkolnak a DVTK Stadionban évi 5-10 alka-
lommal. A diósgyőri szurkolók 70 százaléka idegenbe is 
jár, tizedük rendszeresen.

A szurkolóink kétharmada csak a DVTK focimeccseire jár, 
a többiek viszont egyaránt feltűnnek a jégkorong- és a ko-
sárcsapat mérkőzésein is.

Nagyon érdekes, hogy mitől függ az adott hétvégén, hogy 
kijönnek-e a stadionba a szurkolók, vagy nem. A csapat 
teljesítménye az szurkolók harmadát egyáltalán nem be-
folyásolja, 40 százalék viszont többé-kevésbé attól teszi 
függővé, hogy a helyszínen szurkol-e.

Kijelenthető, hogy a rossz időjárás, és az élő tévéközvetí-
tés nem veszi el a meccslátogatási kedvet. Ugyanez igaz az 
egymást követő meccsek számára, a „hónap vége” effek-
tusra, illetve önmagában a meccs előtti programok miatt 
sem kelnek útra a szurkolók.

Az aktuális ellenfél és az ezzel együtt várható jó hangulat 
miatt viszont sokan váltanak belépőt.

elváráSok

Végezetül arra voltunk kíváncsiak, mi az elsődleges szur-
kolói elvárás. A többinél több szavazatot kapott a „3 pont 
megszerzése még gyenge játékkal is” és a „Minőségi játé-
kos-teljesítmények a pályán”, de elsöprő fölénnyel a „Ma-
ximális küzdőszellem a csapattól (még ha ki is kapunk)” 
válaszlehetőség lett a legnépszerűbb.

intézkeDéSek

A válaszok előzetes összegzése után a DVTK vezetése 
megvizsgálja, hogyan lehet az eredményeket  a mindenna-
pokba átültetni. Első intézkedésként már a mai Nyíregyhá-
za elleni mérkőzésen is több büfé nyit ki.
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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)

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

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

MK3 2021.09.18. szombat 18:00 DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc

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

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

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 

Nyíregyháza Spartacus FC 7 5 2 0 17 8 9 17

Szombathelyi Haladás 7 4 3 0 8 2 6 15

Vasas FC 7 4 2 1 16 8 8 14

Kecskeméti tE 7 4 2 1 15 8 7 14

Dorogi FC 7 4 0 3 9 10 -1 12

Diósgyőri VtK                          7              3  3 1  10     7    3   12

Budafoki MtE 7 3 2 2 14 9 5 11

Szolnoki MÁV 6 3 2 1 10 10 0 11

Szentlőrinc SE 7 2 5 0 11 7 4 11

EtO FC győr 7 2 4 1 11 8 3 10

Pécsi MFC 7 2 3 2 7 8 -1 9

Szeged-Csanád gA 7 2 2 3 6 5 1 8

Soroksár SC 7 1 3 3 11 16 -5 6

BSC 1924 7 1 3 3 9 14 -5 6

BFC Siófok 7 0 6 1 5 6 -1 6

FC Ajka 7 1 2 4 5 11 -6 5

iii. Kerületi tVE 7 1 2 4 4 14           -10 5

Aqvital FC Csákvár 6 1 1 4 4 8 -4 4

Békéscsaba 1912 Előre 7 0 3 4 8 13 -5 3

tiszakécskei LC 7 0 2 5 8 16 -8 2

CsaPaT nEVE M Gy D V P 

Kecskeméti tE 5 4 0 1 12

Nyíregyháza SFC  4 3 1 0 10

Vasas FC 4 3 1 0 10

Pécsi MFC 5 2 2 1 8

Diósgyőri VtK 3 2 1 0 7

Budafoki MtE 4 2 1 1 7

Szombathelyi Haladás  3 2 1 0 7

Szolnoki MÁV 4 2 1 1 7

Dorogi FC 3 2 0 1 6

EtO FC győr 4 1 3 0 6

Szentlőrinc SE 3 1 2 0 5

FC Ajka 3 1 2 0 5

Szeged-Csanád gA 3 1 1 1 4

BFC Siófok 4 0 4 0 4

Békéscsaba 4 0 2 2 2

iii. Kerületi tVE 4 0 2 2 2

Aqvital FC Csákvár 2 0 1 1 1

BSC 1924 3 0 1 2 1

Soroksár SC 1 0 0 1 0

tiszakécskei LC 3 0 0 3 0

CsaPaT nEVE M Gy D V P 

Szombathelyi Haladás  4 2 2 0 8

Nyíregyháza SFC  3 2 1 0 7

Dorogi FC 4 2 0 2 6

Szentlőrinc SE 4 1 3 0 6

Soroksár SC 6 1 3 2 6

BSC 1924 4 1 2 1 5

Diósgyőri VtK 4 1 2 1 5

Vasas FC 3 1 1 1 4

Budafoki MtE 3 1 1 1 4

EtO FC győr 3 1 1 1 4

Szolnoki MÁV 2 1 1 0 4

Szeged-Csanád gA 4 1 1 2 4

Aqvital FC Csákvár 4 1 0 3 3

iii. Kerületi tVE 3 1 0 2 3

Kecskeméti tE 2 0 2 0 2

BFC Siófok 3 0 2 1 2

tiszakécskei LC 4 0 2 2 2

Békéscsaba 3 0 1 2 1

Pécsi MFC 2 0 1 1 1

FC Ajka 4 0 0 4 0
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