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a mérkőzés forgatókÖnyVeDvtk - Dorogi fc

 16:00 Kapunyitás

 15:00 CsapatoK érKezése

 15:00	 a	Játékvezetők	érkezése 

	 16:45	 a	Bemelegítés	vége,	a	Játékosok	visszatérnek	az	öltözőkBe

 16:00	 összeállítások	leadása	a	Játékvezetőknek

 16:52 a DVtK zászlósoK beVonulása

 16:15 a bemelegítés KezDete 

 18:53 pályán a DVtK loVag  

 18:53 pályán a DVtK loVag  

	 16:55	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

 16:53 pályán a DVtK loVag  

 16:57 CsapatoK beVonulnaK a pályára

 16:57 CsapatoK felállnaK a KameráK felé forDulVa

	 17:00	 a	diósgyőri	vtk	-	dorogi	fc	mérkőzés	kezdete

 16:56 CsapatoK felsoraKoznaK a játéKosKijáróban, DVtK inDuló

 16:58 Kézfogás, érme felDobás (játékvezetők, csapatkapitányok)

	 16:59	 kezdőrúgás (kocsis bertalanné)

 16:58 CsapatfotóK
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér
A Dorog ellen is nehéz mérkőzésre számítok, de ne-
künk nagy szükségünk van a három pontra, aminek 
megszerzéséért mindent el is követünk.

Mai ellenfelünk egy szervezett masszív csapat, 11 mér-
kőzésen 11 gólt kaptak. Figyelemre méltó az is, hogy 
mindössze háromszor szenvedtek vereséget, és több 
pontot gyűjtöttek, mint mi. 

A sikerünk érdekében mindenekelőtt el kell kerülni 
a könnyű gólokat, mert eddig nagyon sokat ajándé-
koztunk az ellenfélnek, néha olyat is, amire nem is 
számítottak. Az ellenfél kapuja előtt pedig sokkal haté-
konyabban kell játszani. A legutóbbi három idegenbeli 
mérkőzésen 24 gólszerzési lehetőségből mindössze ötöt 
használtunk ki.

Tehát ma védekezésben és támadásban is jobban kell 
koncentrálni, és akkor itthon marad a három bajnoki 
pont.

fenyVesi lászló
Tisztában vagyunk vele, hogy hol játszunk ma. A DVTK 
nagyon jó erőkből áll, és bár ellenfelünk előző meccsei 
nem úgy sikerültek, ahogy szerették volna, továbbra is a 
Diósgyőr a bajnokság egyik esélyese. Mi a szezon előtt 
a biztos bennmaradást tűztük ki célul, ezért némileg 
mi magunk is meglepődtünk azon, hogy mennyire jól 
sikerült a szezon első negyede. Bár jelenleg a tabellán 
szomszédok vagyunk, egyértelműen a hazaiak a mai 
mérkőzés esélyesei, ugyanakkor nem feltartott kézzel 
érkeztünk, szeretnénk jó eredményt elérni.
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- Győzelmi kényszerben játszik ma a DVTK?
- Fogalmazhatunk így is, mert egy kicsit lesza-
kadtunk, és minél hamarabb fel kell zárkózni az 
élmezőnyhöz. Ebből a szempontból nagyon fontos 
a következő három találkozó, de egyelőre csak 
beszéljünk a Dorog elleniről, hiszen ma őket kell 
legyőzni. De ne feledjük, mi a DVTK vagyunk, tő-
lünk mindenki - saját magunk is - győzelmet és fel-
jutást vár, ezért már az első fordulóban is ugyan-
ilyen győzelmi kényszerben léptünk pályára.

- Akkor beszéljünk a Dorog elleni meccsről!
- Jól jött nekünk a bajnoki szünet, de csak akkor, ha 
a folytatásban megmutatjuk a bennünk rejlő erőt. 
A dorogi csapat összeállt, sokáig veretlenek voltak, 
és nagyon egységes a védekezésük. Az a felada-
tunk, hogy ne csak a szünet után, hanem az első 
perctől kezdve mi irányítsuk a mérkőzést, minél 
több helyzetet alakítsunk ki, és értékesítsük is azo-

szerelni, mert akkor nem csak megállítom az el-
lenfél támadását, hanem mi indíthatunk kontrát.
Békéscsabán kétszer szabálytalankodtam, mind-
kettőért sárga lapot kaptam, a másodikkal jött a 
piros lap is. A gondokat csak tetézte, hogy akkor 
már vezetett az ellenfél. Végül 60 percet létszám-
hátrányban játszva - sőt az utolsó 10 percet kettős 
hátrányban - elfogadható eredmény a döntetlen. A 
probléma az, hogy már az első harminc percben 
gólokat kellett volna szerezni, és nem nekünk sza-
ladni az eredmény után.

- A pontvesztés mellett a kiállítás másik fájó kö-
vetkezményeként nem léphettél pályára a III. Ke-
rület ellen. Hogy érezted magad a lelátón?
- Számomra kínszenvedés minden olyan meccs, 
amelyiken nem léphetek pályára, ebből a szem-
pontból mindegy, hogy a lelátóról, a kispadról 
vagy a tévé képernyője előtt követem az esemé-
nyeket. Ilyenkor nagyon rosszul érzem ma-
gam, mert ki akarom venni a részem a 
sikerből, ha vesztésre állunk, akkor 
pedig azt gondolom, hogy a pályán 
hasznomat tudnák venni. De ezzel 
szerintem minden játékos így van, 
senki nem szereti kívülről néz-
ni a saját csapatát. 

- Szegeden góllal tértél 
vissza a csapatba, 
mégis vereséget 
szenvedett
a DVTK.
- A legutóbbi bajno- kin teljesen 
beszorítottuk az ellenfelet a máso-
dik félidőben, egy-két kontrától 
eltekintve még a félpályán sem 
jöttek át, mégis vereséget szen-
vedtünk, mert nem tudtunk 
felállni az első félidőben össze-
szedett kétgólos hátrányból. 
A gólom? Egy pontrúgást 
követően fennmaradtam az 
ellenfél kapuja előtt, Polgár 
Kristóf ívelte hozzám a lab-
dát, kitettem szélre, majd 
láttam, hogy sansztalan 
a kapu elé érkezni, 
mert ott olyan sok 
védő helyezkedik, 

kat. Ki kell javítani a hibákat, és elkerülhető lesz, 
hogy rendre hátrányba kerüljünk, és akkor jönni 
fognak az eredmények is.

- A legutóbbi három mérkőzéses etap felemásan 
alakult számodra, hiszen Békéscsabán piros la-
pot kaptál, emiatt a III. Kerület elleni találkozót 
kihagytad, Szegeden viszont megszerezted az 
első diósgyőri gólod. Hogyan emlékszel ezekre a 
meccsekre?
- Az ellenfél játékosai, szurkolói sem állíthatják ró-
lam, hogy durva játékos lennék, ugyanakkor nem 
szoktam elhúzni a lábam. Beleállok a kemény hely-
zetekbe, és előfordul olyan is, amikor a csapat ér-
dekében taktikai szabálytalanságot kell elkövetni. 
Ilyenkor igyekszem úgy intézni, hogy egyrészt ne 
okozzak sérülést, másrészt a lehető legkevésbé le-
gyen látványos, és maximum sárga lappal megúsz-
szam. Ám mindenekelőtt igyekszem szabályosan 

ezért a második hullámmal próbálkoztam. Boki 
(Bokros Szilárd - a szerk.) észrevett, pontos labdát 
kaptam, én pedig erős lövés helyett a jobb alsó 
sarokba próbáltam bepasszolni. Beleért ugyan 
egy védő, de anélkül is a hálóban kötött volna ki a 
labda. Örültem a gólnak, de a pont, még inkább a 
győzelem boldogabbá tett volna.

- A korábbi találkozók közül legalább két meccset 
érdemes kiemelni, a Vasas és a Nyíregyháza ellen 
is fontos három pontot szerzett a DVTK. Ezeket a 
győzelmeket hogyan értékeled?
- A játék színvonala mind a két mérkőzésen meg-
ütötte az élvonal szintjét. Ez is azt bizonyítja, hogy 

a csapatban megvan az a minőség, ami a fel-
jutáshoz kell. Abban kell előre lépni, hogy ne 
legyen különbség rangadó és a többi mérkő-
zés között, minden találkozón ugyanolyan 
koncentrációval, elszántsággal lépjünk pá-

lyára. Természetesen könnyebb egy 
élcsapat ellen felpörögni, amikor 

ezrek szurkolnak a lelátón, az 
ellenfél is maximális erőbedo-
básra kényszerít. 

- Sokat köszönhetsz a DVTK 
jelenlegi edzőjének, hiszen 
ő küldött először pályára 
az első csapatban, és utána 

nála lettél stabil élvonalbeli 
játékos.

- Amikor az utánpótlásban töltött éveket 
követően a DVSC második csapatában 

játszottam, már nem ő irányította a csa-
patot, de mindig rajta tartotta a szemét a 

fiatalokon, kereste, kire számíthat később 
a felnőttek között is. Először a kupákban 

játszottam, és utána csatlakoztam a kerethez. 
Sérülések miatt két nappal a törökországi edző-

tábort megelőzően szóltak, hogy én is utazok, és 
már ez első meccsen beálltam, később pedig kez-
dőként is kipróbált a Mester. Hazafelé a repülőté-
ren kihirdette a fiataloknak, hogy mindenki a saját 
csapatánál folytatja a felkészülést, kivéve engem, 
mert rám már a következő kupameccsen és tavasz-
szal is az első csapatnál számít. Bemutatkoztam 
az élvonalban, de sokat tanultam az edzéseken 
is, mert olyan hátvédtársaim voltak, mint Dušan 
Brković, Mészáros Norbert vagy a szintén egykori 
diósgyőri Máté Péter.

interjú interjúszatmári csaba

Mi vagyunk a DVTK, 
tőlünk mindenki 
győzelmet, feljutást vár

szatmári csaba

szatmári csaba nyáron érkezett Diósgyőrbe, és gyorsan kihagyhatatlanná vált a 
csapatból. elsősorban a védekezés a feladata, de szegeden megszerezte az első gólját is.
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      DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
      3534 Miskolc, Andrássy u. 94.

Bejelentkezés:  +36 46 410 010
www.dvtkmedical.hu

@dvtkmedical

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

várja Önöket rendelésein a 
DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia 

magánorvosi központban:
MINDEN KEDDEN 9:00 - 13:00MINDEN KEDDEN 9:00 - 13:00

interjú szatmári csaba

- Először hagytad el Debrecent egy fél év balmaz-
újvárosi kölcsönjátéktól eltekintve. Kondás Elem-
érnek köszönhető, hogy a DVTK-t választottad?
- Már korábban is hívtak Diósgyőrbe, de egy edző 
személye mindig fontos szempont egy ilyen döntés 
meghozatalakor. A több évnyi közös munka során 
megtanultam, mit vár el egy középső védőtől, mi a 
játékról alkotott elképzelése, akár még a többieknek 
is tudok segíteni, ha mondjuk a meccsen a nagy zaj-
ban nem értik a kispadról érkező edzői utasítást.
Ráadásul Igor az egyik másodedző, akivel nagyon jó 
a kapcsolatom. És a komfortérzetemet csak fokozta, 
hogy Norbival (Könyves Norbert - a szerk.) nem csak 
együtt játszottam Debrecenben, hanem közel három 
éven keresztül minden gyakorlatban ő volt a párom 
az edzéseken. Örültem, amikor felvetődött, hogy ő 
is Diósgyőrbe igazol, és mint régen, most is együtt 
végzünk minden páros gyakorlatot. 

- Mondhatjuk, hogy a DVTK egyik alapembere 
vagy?
- Ezzel a céllal érkeztem Diósgyőrbe. Jó érzés, hogy 
rendszeresen a kezdőcsapatban számítanak rám, 
mindent el fogok követni, hogy a stáb továbbra is elé-
gedett legyen a teljesítményemmel. Ám sok munka 
vár még rám, hogy kijelenthessem, a DVTK alapem-
bere vagyok. 

- Szabó Krisztián kiváló képén látható, hogy lába-
don a labda, miközben a többieket irányítod. Ez is 
a feladatod?
- Utolsó mezőnyjátékosként én látom át a legjobban 
a pályát, természetes, hogy én irányítom a társa-
kat, akik el is várják tőlem a segítséget. A védelem 
közepén nem csak a védekezés a feladatom, hanem 
ritmust tudok adni a támadásoknak azzal, hogy ol-
dalra passzolva egy lassú támadásépítést választok, 
vagy egy hosszú indítással egyből a csatárokat fut-
tatom. 
A gyors tempó akár az egyik fegyverünk is lehet, 
hiszen számtalanszor bebizonyítottuk, hogy a fizi-
kai állóképességünk kifogástalan. Azonban ezt csak 
akkor tudjuk az előnyünkre fordítani, ha magas rit-
musban járatjuk a labdát. 
Ebből a szempontból jó korban vagyok, mert a fia-
talok figyelnek rám, és a rutinosabbak is elfogadják 
a véleményem az öltözőben. A pályán viszont nem 
számít a kor, csak a teljesítmény. Minden labda-
rúgónak tudomásul kell venni, hogy egy célért 
küzdünk, ha keményebben szólok, az is a csapat 
érdekében történik. Sokkal rosszabb, ha ráhagyják 
a hülyeséget a fiatalokra, mert akkor az azt jelenti, 
nem látják benne a szikrát, hogy a jövő héten ismét 
ott legyen a csapatban.

- Ez az attitűd a kezdetektől benned volt, vagy ké-
szülnöd kellett a 32 éves középpályás irányítására?
- Meg kellett tanulnom. Igor Bogdanović sokat taní-
tott arra, hogy ha én irányítom a társakat, akkor az 
történik, amit én szeretnék, és akkor mindenkinek 
könnyebb a helyzete, mert elkerülhetők a váratlan 
események, van idő felkészülni az ellenfél megoldá-
saira. Ez egy hosszú folyamat, egy fiatal játékosnak 
el kell fogadtatnia magát, és ugyanez történik, ha új 
csapathoz igazol valaki. Persze egy rutinos játékos-
ban gyorsabban megbíznak.

- Édesapádhoz hasonlóan profi labdarúgó lettél, 
mit örököltél tőle a Szacsa becenév mellett? Tény-
leg, miért nem kis Szacsa vagy?
- Voltam az is, amíg egyszer egymás mellé nem 
álltunk, és másfél fejjel magasabb voltam. Mivel 
semmilyen módon nem ütközik a két név, nem ke-
vernek össze, mindkettőnket Szacsának szólítanak. 
A mozgáskoordinációnk hasonló, a fotók alapján 
még lövés közben is hasonlóan tartjuk a kezünket. 
A legjobban a belső tulajdonságaink hasonlítanak, 
mind a kettőnkben hatalmas az akaraterő, az el-
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interjúDr. magyar mátyás

szántság, mindent alárendelünk a focinak. Elége-
dett vagyok ezzel, ennél többre nem is vágyok. 
Mondhatom, az öltözőben, a szertárban nőttem fel, 
egy éves koromtól a mindennapjaim része a foci, 
rendszeresen ott voltam a DVSC első csapatának az 
edzésein, és láttam a legnagyobb sikereket. Én pe-
dig három és fél évesen kezdtem a focit. Édesapám 
soha nem erőltette, sőt többször tanácsolta, hagy-
jam inkább abba, hozzá kell tenni, ő a legnagyobb 
kritikusom. Mindig azt mondta, én döntök, de ha 
csinálom, akkor úgy csináljam, hogy jó legyen, 
mert rosszul nem érdemes.

- Nem vágták a fejedhez, hogy „persze, mert Szat-
mári Csaba fia vagy”?
- De. Sokan hitték azt főleg fiatalabb koromban, 
hogy édesapám miatt kaptam bármilyen lehetősé-
get, pedig keményen megdolgoztam érte. Többször 
elmondtam már, soha nem az ő nyomában, hanem 
a saját utamon szeretnék járni. Nekem most is ő az 
édesapám, akinek meghallgatom a véleményét, az 
egy másodlagos ebben a tekintetben, hogy éppen 
edzőként dolgozik. Amikor Debrecenben néhány-
szor visszajátszottam a második csapatba, ahol 
másodedzőként dolgozott, egyikőnk sem érezte 
jól magát abban a helyzetben. Éppen ezért, amikor 
felmerült, hogy az első csapatnál kap szerepet, ak-
kor inkább elutasította a lehetőséget. És amilyen az 
élet, idén nyáron mindketten elhagytuk a DVSC-t, 
ő most a Cigánd vezetőedzőjeként dolgozik. 

- Az edzői pályán is szeretnéd követni édesapád?
- Ez még korai kérdés, de éppen a közelmúltban ke-
rült szóba, mit fogok csinálni a labdarúgó pályafu-
tásom lezárása után. Most úgy gondolom, az edzői 
licenceket a játék mellett is meg lehet szerezni, az 
eddig gyűjtött tapasztalatok is a segítségemre lesz-
nek. A végzettség pedig megnyit előttem egy kaput, 
és majd ráérek eldönteni, hogy belépek-e rajta.

- Középső védő vagy, de azon belül bármelyik ol-
dalt meg tudod oldani. 
- Amikor három belső védővel állunk fel, akkor 
rendre én vagyok középen, de amikor például 
Dejan Karan kapta ezt a szerepet, akkor a bal oldali 
belső védő voltam. A négy védős rendszerben pedig 
valóban játszottam már a jobb és a bal oldalon is. 
Amikor fiatalon bekerültem a DVSC első csapatá-
ba, akkor örültem a játéklehetőségnek, és meccsről 
meccsre alkalmazkodtam. Ha Mészáros Norbert 

mellett, akkor a jobb oldali, ha Dušan Brković mel-
lett, akkor a bal oldali belső védő posztján játszot-
tam, így szép lassan mind a két poszton otthonosan 
éreztem magam, ennek a hasznát élvezem most. 

- Összehasonlítod a kedvünkért a három- és négy-
védős játékrendszert?
- A három belső védős rendszerben - azért fogal-
mazok így, és nem öt védőt mondok, mert nálunk 
ebben az esetben a szárnyvédők inkább támadnak, 
mint védekeznek - a jobb és a bal oldali belső védő 
szinte teljesen az oldalvonal mellett helyezkedik, 
lezárva a szárnyvédők mögötti területet, a labda 
birtokában viszont könnyebb előre játszani a vo-
nalak mellett. Ennek a felállásnak a hátránya a 
sebezhető centrum, éppen ezért biztosít előttünk 
Báló, Szellő vagy Zsömi (Oláh Bálint, Szeles Tamás 
és Zsemlye Balázs - a szerk.). 
A négy védős rendszerben mindenki egyfolytában 
tolódik, esetenként egyszerre csak az egyik szélső 
léphet fel a támadásokkal. 
Az viszont hasonló, hogy mindkettőt lehet nyíl-
tabban és zártabban játszani, mennyi támadó és 
védekező feladatot kap a többi csapatrész, ami per-
sze ellenfelenként, és akár egy mérkőzésen belül is 
változhat. 

- Három hónapja érkeztél Diósgyőrbe, hogy érzed 
magad?
- A születésnapomon írtam alá a szerződésem, 
a játékostársak legalább azért örömmel fogad-
tak, mert rögtön megvendégeltem őket né-
hány pizzával. Gyorsan sikerült berendezkedni, 
nagyjából ismerem a várost, ami jelenleg azt 
jelenti, hogy tudom, hol lehet bevásárolni, és 
merre találhatók a legjobb játszóterek. Nálunk 
családi hagyomány, hogy az elsőszülött fiú vi-
szi tovább az apa nevét. Édesapám középső gye-
rek, így én vagyok a második Csaba a családban. 
A párom viszont kijelentette, hogy még egy Szat-
mári Csabát nem akar a családban, így kompro-
misszumos megoldásként Szatmári Nolen Csaba 
lett a fiam neve. Másfél éves, már jár, úgyhogy vége 
a jó világnak, de szeretünk jó levegőn lenni. Jön a 
kistestvér is, aki ráadásul kislány lesz. Jól érzem 
magam, mert számomra a család és a foci a leg-
fontosabb, és nagyon bízom benne, néhány hónap 
múlva kétgyermekes apukaként készülhetek újra 
az élvonalra.

interjú szatmári csaba

Kötött sapkák - 2990  Ft
Kötött sál - 2990 Ft

Selyem sál - 2990 Ft
Autós sál - 1990  Ft

Bögre - 2400 Ft
Szalagos kulcstartó - 700 Ft

KERESD A DVTK ÚJ TERMÉKEIT A SHOPBAN,
vagy rendeld meg online!

DVTK Shop | Minden, ami DVTK.
www.shop.dvtk.eu
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program

10. forduló
Diósgyőri VtK - iii. Kerületi tVE 1-1 (1-1)
Miskolc, DVTK Stadion, 1969 néző.
Játékvezető: Szigetvári Márk (Csatári Tibor, Varga Gábor).

DVTK: Póser - Eperjesi, Szűcs K., Oláh B., Bokros Sz. 
- Bertus, Zsemlye, Németh Má. - Molnár G., Könyves, 
Zsolnai. Vezetőedző: Kondás Elemér.

III. Kerület: Balázs J. - Rédei, Erdei G., Fejes A., Tóth K. 
- Rabatin, Szalai V. - Egerszegi T., Schuszter R., Barczi D. - 
Borvető. Vezetőedző: Kemenes Szabolcs.

Csere: Rédei helyett Kleisz a 11., Bertus helyett Szeles 
a 46., Zsolnai helyett Horváth Z., Németh Má. helyett 
Hornyák, Zsemlye helyett Kocsis D. mind az 59.,
Tóth K. helyett Köböl és Egerszegi helyett Bori a 65.,
Bokros Sz. helyett Bárdos a 78., Barczi helyett Horváth O. 
a 90. percben.
Sárga lap: Egerszegi T. a 48., Tóth K. a 63., Eperjesi a 68., 
Balázs a 73., Kemenes Szabolcs a 73., Bori a 85. percben.
gólszerző: Németh Má. (1-0) a 22., Rabatin (1-1) a 37. 
percben.

12. forduló
2021. október 17., vasárnap
3:00 Kecskeméti TE - Nyíregyháza Spartacus FC
13:00 BFC Siófok - Békéscsaba 1912 Előre
13:00 Soroksár FC - Szombathelyi Haladás
13:00 Budaörs - Szentlőrinc SE
17:00 Pécsi MFC - Budafoki MTE
17:00 Szolnoki MÁV FC -WKW ETO FC Győr
17:00 Aqvital FC Csákvár - Szeged-Csanád GA
17:00 Diósgyőri VTK - Dorogi FC
17:00 FC Ajka - Tiszakécskei LC

2021. október 18., hétfő
20:00 Vasas FC - III. Kerületi TVE (tv: M4 Sport)

13. forduló
2021. október 24., vasárnap
13:00 Tiszakécskei LC - Diósgyőri VTK
13:00 III. Kerületi TVE - BFC Siófok
13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Szolnoki MÁV FC
13:00 WKW ETO FC Győr - Pécsi MFC
13:00 Szentlőrinc SE - Soroksár FC
13:00 Dorogi FC - Aqvital FC Csákvár
13:00 Budafoki MTE – Budaörs
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Kecskeméti TE
17:00 Szombathelyi Haladás - FC Ajka
17:00 Szeged-Csanád GA - Vasas FC

ez tÖrtént
11. forduló
Szeged-Csanád gA - Diósgyőri VtK 2-1 (2-0)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 2897 néző.
Játékvezető: Szőts Gergely (Medovarszki János,
Csatári Tibor).

Szeged: Molnár F. - Ódor, Temesvári, Pejović, Kővári R. - 
Simon Á., Kovács M. - Gréczi, Horváth K., Kóródi - Jammeh. 
Vezetőedző: Dragan Vukmir.

DVTK: Póser - Polgár, Szatmári, Szűcs K., Bárdos - 
Szeles, Oláh B. - Kocsis D., Molnár G., Zsolnai - Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Szeles helyett Hornyák, Bárdos helyett Bokros és 
Kocsis D. helyett Jurek mind a 46., Kóródi helyett Gajdos
az 57., Gréczi helyett Dobos Á. a 67., Hornyák helyett 
Horváth Z. a 77., Horváth K. helyett Lesrtyán és Jammeh 
helyett Daru a 79., Zsolnai helyett Bertus a 87. percben.
Sárga lap: Ódor a 6., Bárdos a 23. percben.
gólszerző: Kővári R. (1-0) a 23., Horváth K. (2-0) a 25., 
Szatmári (2-1) az 56. percben.

interjúDr. magyar mátyás
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név

mai ellenfelünk

bánhegyi bogdán* borsos vilmos branislav danilović póser Dániel

22 89 44 1

(HUn) 
2004.02.20.

(HUn) 
2000.09.21.

(srb, HUn) 
1988.06.24.

(HUn) 
1990.01.12.

Kocsis dominik

11

(HUn) 
2002.08.01.

bárdos bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26.

bokros szilárd eperjesi Gábor* hegedűs jános

17 4 68

(HUn) 
1996.12.06.

(HUn) 
1994.01.12.

(HUn) 
1996.10.04.

hornyák	Marcell*

28

(HUn) 
1993.12.07.

horváth	zoltán jurek Gábor* Dejan Karan Kispál tamás*

20 39 48 24

(HUn) 
1989.07.30.

(HUn) 
2004.06.04.

(srb, HUn) 
1988.08.13.

(HUn) 
2003.08.23.

Könyves norbert

42

(HUn, srb) 
1989.06.10.

makrai Gábor molnár Gábor németh Márió

7 16 23

(HUn) 
1996.06.26.

(HUn) 
1994.05.16.

(HUn) 
1995.05.01.

oláh bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

orosz Donát*

92

(HUn) 
2002.07.28.

polgár kristóf asmir suljić szatmári csaba

33 10 3

(HUn) 
1996.11.28.

(biH, HUn) 
1991.09.11.

(HUn) 
1994.06.14.

szeles tamás

88

(HUn) 
1993.12.07.

zsemlye balázs* zsolnai richárd

21 9

(HUn) 
2002.05.04

(HUn) 
1995.03.28.

szűcs	kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

főszereplők

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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KAPUSOK
64 Belányi Balázs (HUN)  2003.12.22.
30 Mursits roland (HUN)  1991.03.14.
33 tulipán Ákos (HUN)  1990.11.16.

1 Vajda gellért (HUN)  1992.07.30.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
71 Barna gergő (HUN)  2002.05.06.
13 Berkó Ádám (HUN)  1991.01.02.
67 Csillag Dárius (HUN)  1995.01.29.
80 Dani Zoltán (HUN)  2003.01.07.
22 Dlusztus András (HUN)  1988.07.22.
70 girsik Áron (HUN)  2001.03.07.

8 Hajdú roland (HUN)  2002.05.24.
5 iszák Dominik (HUN)  2002.02.13.

25 izing Martin (HUN)  1992.01.11.
21 Józsa Marcell (HUN)  2002.03.14.

4 Kárász Krisztián (HUN)  1995.12.03.
2 Keresztes Krisztián (HUN)  2000.01.04.
88 Lénárt, tomáš (SVK) 1990.06.07.
77 Lőrincz Attila (HUN)  1997.02.21.
10 Mészáros Áron (HUN)  1992.12.24.

3 Nagyházi Dávid (HUN)  1994.01.12.
24 Nyíri Vince (HUN)  2001.07.27.

7 Oldal tibor (HUN)  1995.01.26.
14 Pálinkás gergő (HUN)  1996.12.22.
20 Papp Máté (HUN)  1990.03.10.
19 Pohner Zsolt (HUN)  2004.07.13.
17 Szabó Lukáš (HUN)  1992.10.04.
16 Szedlár Zoltán (HUN)  1994.02.11.
66 Szerencsi Miklós (HUN)  1998.01.29.

6 tóth Barnabás (HUN)  1994.07.28.
18 Vígh Ádám (HUN)  1987.06.26.
28 Zabari Dávid (HUN)  1996.01.02.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1914
klubszín: piros-fekete
élVonalbeli idények: 22
legjobb eredmény: NB I. 4. helyezett (1962/1963)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1939/1940
másodosztályú idények: 34
folyamatosan az nb ii.-ben: 2016 óta

A dorogi klubot 1914. március 1-jén alapították. Az 
élvonalban 1945/1946-os idényben debütáltak, és 
1966-ig két idény kivételével a legjobbak között ját-
szottak. Ekkor a harmadik osztályig zuhantak, de az 
1973/1974-es bajnokságot újra az NB I.-ben kezdték. 
Egy év után ismét búcsúztak, és 1976/1977-ben - a 
mai napig utoljára - még egy évet a legmagasabb 
osztályban töltöttek. A '80-as és a '90-es éveket a 
másod- és harmadosztályban töltötték, a 2000-es 
évek közepén két idényt a negyedik vonalban ját-
szottak. A mélypontot követően 2016-ban jutottak 
fel az NB II.-be. Az előző bajnokságot a 14. helyen 
zárták, legeredményesebb játékosuk a 6 gólos 
Tomáš Lénárt lett.

A DVTK és a Dorog még soha nem találkozott a 
másodosztályban, az élvonalban viszont 12 alka-
lommal járt a dorogi csapat Diósgyőrben. Ebből 
nyolcszor a DVTK nyert, négyszer pedig döntetlent 
játszott a két csapat.

ismerős a másik oldalon

Az ellenfél játékosaként tér vissza Diósgyőrbe Tóth 
Barnabás, aki 2017 nyarától 2020 végéig 25 mérkő-
zésen lépett pályára a DVTK mezében. Ezt követően 
fél évre Tiszakécskére került kölcsönbe, a második 
idényét kezdi Dorogon.

mai ellenfelünk
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Az idei esztendőben is óriási sikerrel zárult a 
DVTK-család Állatok Világnapja alkalmából in-
dított jótékonysági gyűjtése. Az adományokat a 
DVTK gyűjtést koordináló munkatársai már ki is 
szállították és átadták az állatsegítő szervezetek-
nek.

A klub nem titkolt szándéka az volt, hogy a 2020-
ban gyűjtött hatalmas mennyiséget is meghaladja 
az összegyűjtött adomány. Egy éve 597 kilogramm 
száraztáp és 442 doboznyi konzerv érkezett, az 
idei esztendőben 902 kilogramm száraz eleséget 
és 578 dobozt gyűjtöttek a DVTK sportolói és a 
klub szurkolói.

Az gyűjtésből a helyi állatvédők, a Diósgyőri Szur-
kolók az Állatokért Alapítvány, a Miskolci Állat-
segítő Alapítvány, a Miskolci Állategészségügyi 
Telep és a Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület 
egyenlő arányban részesültek.

Tudjuk, hogy ez az adomány csak csepp a tenger-
ben egy állatsegítő szervezet életében, de bízunk 
benne, hogy az akcióval az előző évekhez hasonló-
an idén sikerült felhívunk a figyelmet azokra, akik 
életük minden napját a bajba jutott kedvenceknek 
szentelik.

Köszönjük a segítséget mindenkinek!

Idén Is órIásI sIkerrel zárult
az adománygyűjtés
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a dVtk tÖrténetéből

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a 
DVTK történetéből című múltidéző sorozatunk mai 
részében egy sok érdekességet tartogató bajnoki mér-
kőzésről lesz szó.

Ezt a bajnoki mérkőzést az 1942/1943-as szezonban ját-
szották, amikor harmadik éve szerepeltek a vasgyáriak a 
legmagasabb osztályban. A jó kezdés után elég sok prob-
léma akadt a csapat háza táján, '42 novemberében elküld-
ték az addigi sikeredzőt, Csapkay Károlyt is. A bajnokság 
végén a kiesést nem sokkal elkerülve, a 12. helyen végzett 
a DiMÁVAG.

1942. október 18-án vasárnap fogadta a DiMÁVAG a 
budapesti Elektromos csapatát. A két csapat mérkőzése 
durva játékot hozott, ahol a játékvezető erélytelensége és 
rengeteg tévedése kis híján botrányt okozott. 

DiMÁVAG - Elektromos 2-1 (1-1)
Diósgyőr, 2500 néző.
Vezette Szőke II.
DiMÁVAG: Károlyi - Sós, Felföldi - Bohus, Túrán, Barta - 
Mészáros, Kertész, Lázár, Klimek, Penderi.
Elektromos: Bakon - Pálinkás, Kállai - Pázmándy, Maro-
si, Buzási - Huszár, Tőrös, Dobos, Rozsáli, Ortutay.

,,A mai forduló sokáig emlékezetében lesz a közönségnek. 
Nemcsak a csúnya, esős idő miatt, de emlékezetessé teszi 
Szőke játékvezetőnek botránya is." - írta a Magyar Élet.
A mérkőzés a fővárosi csapat játékosainak durvaságával 
kezdődött. A két legdurvább eset egyike az volt, amikor a 
szabálytalanul megállított Mészárost a vendégek szabály-
talankodó játékosa a földön fekve még arcon is ütötte, il-
letve az, amikor Károlyi kapust terítették le brutálisan a 
vendég támadók. Mindezek után a 25. percben Penderi 
gólját is szabálytalannak ítélte meg a játékvezető. Ezt a 
tribün közönsége már nem hagyta szó nélkül, mire Szőke 
II a rendezőktől a lelátó kiürítését kérte. 

A Nemzeti Sport tudósítása szerint: 
„A 25. percben Penderi szögletet lő, a labda a hálóba pat-
tan, de a játékvezető Lázár szabálytalansága miatt nem 
adja meg a gólt.

A közönség tüntetni kezd, mire Szőke II a sípjába fúj, magá-
hoz kéreti a DiMÁVÁG vezetőjét és a lelátó kiürítését köve-

teli. Csaknem húsz percig szünetel a játék, a lelátó közönsé-
ge áthúzódik a korzóra.”

A helyzet azért volt kényes, mert a tribünön foglalt he-
lyet többek között Borbély-Maczky Emil, Borsod megye 
főispánja, illetve Anczenberger Mihály gyárigazgató is. 
Nem kellett távoznia legalább a lelátón tartózkodó száz 
sebesült miskolci katonának, akik tiszteletjegyet és teljes 
vendéglátást kaptak a klubtól a mérkőzésre.

A nézőteret elhagyó szurkolók távozáskor - érthető mó-
don - válogatott szitkokat zúdítottak Szőke II felé. A mér-
kőzés húsz perc kényszerszünet után folytatódott újra. 
A nézők ezután lassan „visszaszivárogtak” a tribünre, a 
játékvezető hallgatólagos beleegyezésével. 

A 30. percben Penderi ismét gólt ért el - ezúttal szabá-
lyosat -, amit a Tromos Pázmándy révén pár perc múlva 
kiegyenlített. Érdekesség, hogy a szabadrúgást, amely 
gólt ért, Felföldi, a hazaiak védője próbálta meg hárítani, 
hiszen - a később háromszoros válogatottságig jutó -  Ká-
rolyi Józsefet még ekkor is ápolták (végül agyrázkódása 
ellenére visszatért, és végig a kapuban állt a mérkőzésen). 

Szintén érdekesség, hogy a két játékrész között nem tar-
tottak szünetet a csapatok, a térfélcserét követően azon-
nal folytatódott a játék. A játékvezető úgy döntött, hogy 
a kényszerszünet éppen elegendő pihenő volt a játéko-
sok számára.  A végletekig kiélezett mérkőzést végül a 
DiMÁVAG nyerte, hiszen Felföldi beadását az utolsó per-
cekben Kertész bólintotta a vendégek kapujába. 

Ha azt hinnénk, hogy Szőke II csak a vasgyáriakat dühí-
tette fel tevékenységével, nincs igazunk. Pár héttel később 
szintén az Elektromosnak vezetett bajnoki mérkőzést a 
Ferencváros ellen. A mérkőzés 3-2-es hazai sikerrel ért 
véget - nyolc perccel hamarabb. A játékvezető a mérkő-
zést négyszer szakította félbe, a végén az egyik zöld-fehér 
drukker meg is ütötte őt. A találkozó másnapján rendőri 
védelmet kellett kérnie Szőkének, hiszen szabályosan 
megostromolták a lakását a játékvezetésével elégedetlen 
ferencvárosi szurkolók. A zöldeknek soha többet nem ve-
zetett mérkőzést Szőke II...

Reiman Zoltán - miskolciszemelvenyek.blog.hu

amikor a gyárigazgatót
és a főispánt is elküldték

a lelátóról...

szemelVények

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

 
a DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia 

magánorvosi központban!

Bejelentkezés:  +36 46 410 010
www.dvtkmedical.hu

@dvtkmedical

Minden hétköznap 8:00 - 20:00 óra között,
IDŐPONT AKÁR AZNAPRA,
leletezés rövid határidővel,
a vizsgálat a legmodernebb GE MR készülékkel zajlik.
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interjú komlósi bence

OTTHON
A VÍZ KÖRFORGÁSÁBAN

Szabadics_print_148x210_1.indd   1 2021. 08. 03.   10:35:36

dVtk aréna

2019. október 8. nagy nap volt a DVTK-család, de különösen a 
DVTK kosárlabdázóinak életében. Ekkor tették le az alapkövét 
a sportág új otthonául szolgáló multifunkciós sportcsarnoknak. 
2021 októbere szintén jeles hónap a diósgyőriek életében, hisz 
mind az felnőtt, mind az utánpótlás csapatok birtokba vehetik az 
elkészült komplexumot, amelynek hivatalos neve: DVTK Aréna. 

- A diósgyőri sportolók egyik nagyon régi álma válik valóra: saját 
multifunkciós sportcsarnokot kap a DVTK és elsősorban a DVTK 
többszörös Magyar Kupa-győztes női kosárlabda csapata és annak 
utánpótlása - mondta Szabó Tamás, a DVTK Kosárlabda Kft. ügyve-
zetője az alapkőletétel alkalmával. - Ez az álom mára valósággá vált, az 
országban is egyedülálló, a modern kor és kosárlabdázás követelmé-
nyeinek minden tekintetben megfelelő, európai szinten is kimagasló 
létesítményben fogadhatják ellenfeleiket a DVTK kosárlabdázói. 

új aréna épült diósgyőrben
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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.

dVtk aréna

A DVTK Aréna főbejáratán belépve egy előcsarnokba érke-
zünk, innen vezet az épület főlépcsője az emeletekre. Az elő-
csarnokhoz recepció, vizesblokk kapcsolódik, továbbá innen 
lehet elérni a külön erre a célra kialakított bemelegítő termet, 
és az előcsarnokból közvetlenül bejuthatunk a közel 3600 
négyzetméteres méteres csarnoktérbe is. 

A háromszintes (földszint, plusz két emelet) épületben helyet 
kap még egy külön kondicionáló terem is, melyek a földszinti 
kisebb teremmel együttesen 500 négyzetméteresek. A csapa-
tok, sportolók számára tíz öltöző áll rendelkezésre, amelyek 
közül kettő akadálymentesített a mozgásukban korlátozott 
sportolók számára. Igazi különlegesség a hazai csapatöltöző, 
ahol is orvosi és masszázs szoba, szauna és pihenő szoba szol-
gálja a piros-fehérek kosarasainak ideális felkészülését. 

A játékteret behúzható lelátók határolják mind a négy oldal-
ról, az 56 fő befogadására alkalmas sky boksz szint és a 70 
fős VIP lelátóval együtt összesen 3522 fő foglalhat helyet a 
csarnokban.

A hétköznapokon, amikor a felkészülésen és az edzéseken van 
a hangsúly, behúzott állapotban négy szabvány méretű pálya 
és két félpálya fér el a csarnokban, amelyeket leereszthető füg-
gönyök választanak el egymástól, így biztosítva egyszerre több 
korosztály számára edzéslehetőséget. 

Mérkőzésnapon a lelátók kihúzásával a középső főpálya kerül 
a tér középpontjába. A DVTK-család legújabb ékköve amellett, 
hogy a kosárlabda csapat otthona, számos egyéb rendezvény-
re is alkalmas. Koncertek, kulturális rendezvények, kiállítások, 
vásárok és konferenciák méltó helyszíne lehet a jövőben a 
multifunkciós létesítmény. A második emelet teljes egészében 
a szurkolókat szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve innen lehet 
megközelíteni a lelátókat, ezen a szinten két büfé és megfele-
lő számú vizesblokk szolgálja a szurkolók komfortérzetét. Az 
európai színvonalú szórakoztatásról pedig a sportolók mellett 
két óriáskivetítő és egy, az amerikai teremsportokban már 
megszokott, a pálya felett elhelyezkedő led cube gondoskodik.

A DVTK csapatának vezetőedzője szintén izgatottan várja azt, 
hogy bajnoki mérkőzésen is birtokba vehessék az új arénát: 
„Csodálatos az új létesítmény! - mondta Földi Attila. - Biztos 
vagyok benne, hogy míg a mi csapatunkat minden alkalommal 
motiválni fogja ez az elképesztő miliő, addig az ellenfeleink 
rendkívül nyomasztó lesz a diósgyőri szurkolók által teremtett 
páratlan hangulat.”

A DVTK női kosárlabda-csapata már birtokba vette az új 
létesítményt, és hamarosan mindenki kipróbálhatja, milyen 
érzés egy XXI. századi arénában szurkolni. A részletekért 
kérjük, figyeld a DVTK hivatalos honlapját!



gólÖrÖm  október 17.   2928  október 17.   gólÖrÖm  

teljes menetrend
ForDuló IDőponT nap KezDéS helySzín TV pároSíTáS ereDmény

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. 2022.01.30. vasárnap  illovszky Stadion  Vasas - DVtK

22. 2022.02.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Siófok

23. 2022.02.13. vasárnap  Kecskemét  KtE - DVtK

24. 2022.02.20. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szolnok

25. 2022.02.27. vasárnap  Pécs  PMFC - DVtK

26. 2022.03.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO

27. 2022.03.13. vasárnap  Balmazújváros  Nyíregyháza - DVtK

28. 2022.03.16. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba

29. 2022.03.20. vasárnap  óbuda  iii. Kerület - DVtK

30. 2022.04.03. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda  Dorog  Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.17. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK

34. 2022.04.24. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap  Budaörs  Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.14. vasárnap  Ajka  Ajka - DVtK

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



CSapaT neVe m           Gy D V              lG             KG          GK  p 

Szombathelyi Haladás 11 7 4 0 13 3 10 25

Kecskeméti tE 11 7 3 1 20 10 10 24

Vasas FC 11 7 2 2 23 11 12 23

Szeged-Csanád gA 11 6 2 3 15 7 8 20

Nyíregyháza Spartacus FC 11 5 4 2 20 15 5 19

Dorogi FC 11 5 3 3 11 11 0 18

Diósgyőri VtK 11 4 5 2 18 14 4 17

Szentlőrinc SE 11 3 7 1 14 10 4 16

BFC Siófok 11 3 7 1 13 9 4 16

Szolnoki MÁV 10 4 3 3 15 16 -1 15

Budafoki MtE 11 4 2 5 16 14 2 14

EtO FC győr 11 3 5 3 17 16 1 14

Pécsi MFC 11 3 3 5 8 11 -3 12

FC AJKA 11 3 3 5 11 15 -4 12

Soroksár SC 11 3 3 5 17 23 -6 12

Budaörs 11 2 4 5 14 20 -6 10

Aqvital FC Csákvár 10 1 4 5 10 15 -5 7

Békéscsaba 1912 Előre 11 1 4 6 13 21 -8 7

iii. Kerületi tVE 11 1 4 6 10 23           -13 7

tiszakécskei LC 11 0 2 9               11 25           -14 2

CSapaT neVe m Gy D V  p 

Kecskeméti tE 7 6 0 1 18

Vasas FC 6 5 1 0 16

Szombathelyi Haladás 5 4 1 0 13

Nyíregyháza SFC 6 3 3 0 12

Diósgyőri VtK 5 3 2 0 11

Pécsi MFC 7 3 2 2 11

Szolnoki MÁV 6 3 2 1 11

Szeged-Csanád gA 5 3 1 1 10

Budafoki MtE 6 3 1 2 10

BFC Siófok 6 2 4 0 10

EtO FC győr 6 2 3 1 9

FC Ajka 5 2 2 1 8

Dorogi FC 5 2 2 1 8

Szentlőrinc SE 5 1 4 0 7

Budaörs 5 1 1 3 4

Soroksár SC 3 1 0 2 3

Békéscsaba 6 0 3 3 3

iii. Kerületi tVE 6 0 3 3 3

Aqvital FC Csákvár 4 0 2 2 2

tiszakécskei LC 5 0 0 5 0

CSapaT neVe m Gy D V  p 

Szombathelyi Haladás 6 3 3 0 12

Szeged-Csanád gA 6 3 1 2 10

Dorogi FC 6 3 1 2 10

Szentlőrinc SE 6 2 3 1 9

Soroksár SC 8 2 3 3 9

Vasas FC 5 2 1 2 7

Nyíregyháza SFC 5 2 1 2 7

Kecskeméti tE 4 1 3 0 6

BFC Siófok 5 1 3 1 6

Diósgyőri VtK 6 1 3 2 6

Budaörs 6 1 3 2 6

EtO FC győr 5 1 2 2 5

Aqvital FC Csákvár 6 1 2 3 5

Budafoki MtE 5 1 1 3 4

Szolnoki MÁV 4 1 1 2 4

Békéscsaba 5 1 1 3 4

FC Ajka 6 1 1 4 4

iii. Kerületi tVE 5 1 1 3 4

tiszakécskei LC 6 0 2 4 2

Pécsi MFC 4 0 1 3 1
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