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dvtk shop

XXi. éVfolyAm 12. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - pmfC

 18:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 18:52 pályán a dvtk lovag

 18:15 Bemelegítés kezdete

 18:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 18:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 18:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 18:57 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 19:00 a diósgyőri vtk - péCsi mfC mérkőzés kezdete

 18:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 18:58 Csapatfotók

 18:00 kapunyitás

 17:00 a játékvezetők érkezése 

 17:00 a Csapatok érkezése 

 18:59 szurkolói kezdőrúgás (szűrös Dominik)

 18:58 gyásszünet (FölDesi károly, tamás istván)
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edzői nyilatkozatok interjúkönyves norbert

■

után is kértem a lepattanót, de Zoli (Lucas és 
Horváth Zoltán - a szerk.) úgy döntött, megpró-
bálja átlőni a védelmet, végül a védőről kipatta-
nó labdát lőttem el. Elsődleges célként a kaput 
akartam eltalálni, és imádkoztam, hogy menjen 
el a védők lába között a labda, mert azt tudtam, 
a kapus egyszerűen nem védheti, hiszen ő aztán 
tényleg semmit nem látott az egészből. A végén 
a kapufáról pattanva gurult a hálóba a labda, 
szinte pont úgy, mint a Angyalföldön, egy nem 
is apró különbséggel: ott néhány milliméter hi-
ányzott, és kifelé jött, és maradt a 0-0. A dorogi 
kapufa viszont velünk volt. 

- Sok, szám szerint 15 gólt szereztél már eb-
ben a bajnokságban, nagyobbat és szebbet is, 
de mind közül ez a legfontosabb?
- Az biztos, a csapat szempontjából minden-
képpen ez a legfontosabb. Hogy én lőttem, az 
mellékes körülmény, ha más szerzi, akkor biz-
tosan ugyanolyan örömmel ugrottam volna a 
nyakába.

- Bejátszottad szinte az ellenfél teljes térfe-
lét, időnként helyet cseréltél Jurek Gáborral, 
máskor visszaléptél szinte a felezővonalig, a 
gól előtt pedig gyakorlatilag te voltál az utol-
só ember a kaputól 20 méterre.
- Három támadóval álltunk fel, középen Eppel 
Márton, a jobb oldalon Jurek Gábor, a balon pe-
dig én. Azonban a középpályáról eltiltás miatt 
hiányzott Molnár Gábor, ezért többet játszot-
tam befelé, többször elmozogva a posztomról, 
hogy segítsem a támadásépítést is.  

- Ma pedig a Tiszakécske következik. Mit 
vársz a találkozótól?
- Nagyon bízom benne, hogy a Dorog elleni 
utolsó perces sikernek lesz egy olyan hatása is, 
hogy átfordul valami a csapat teljesítményében, 
ismét olyan felszabadultan tudunk játszani, 
mint az ősz végén. Le kell győzni a Tiszakécs-
két, és akkor kimondhatjuk, hogy valamit hely-
rehoztunk a 0-5 után. Ne feledjük, továbbra is 
két pont előnnyel vezetünk a szegediek előtt, 
a saját kezünkben van a sorsunk! Ám újabb és 
újabb győzelmeket kell aratni annak érdekében, 
hogy a bajnokság végéig így maradjon.

- A Szeged ellen nem várt vereséget szenve-
dett a DVTK, a gólkülönbség pedig talán még 
a vendégeket is meglepte. 
- Legutóbb elbuktunk egy nagyon fontos rang-
adót, de profi labdarúgók vagyunk, akiknek 
ilyen előzmények után is pályára kell lépni há-
rom nappal később. És nem csak pályára lépni, 
hanem olyan teljesítményt nyújtani, amivel 
meg tudjuk nyerni a meccset.

- A dorogi találkozó sem alakult sokáig jól, a 
végén talán már kevesen bíztak a győzelem-
ben, de szerencsére a pályán lévő 11 diósgyő-
ri nem tartozott közéjük.
- Nagyon fontos mérkőzést játszottunk, és na-
gyon fontos győzelmet arattunk szerda délután. 
A Szeged elleni vereséget követően létkérdés 
volt, hogy megszerezzük mind a három pontot. 
Óvatosan kezdtük a találkozót, amire meg is 
volt minden okunk, majd a második félidőben 
már jobban nézett ki a csapat, benyomtuk az el-
lenfelet, és az erőfeszítéseinket siker koronázta 
az utolsó pillanatban.

- Minek köszönhető a siker?
- Három kulcsa volt a dorogi győzelemnek. 
Mindenekelőtt elkerültük azt, hogy ismét hát-
rányból kelljen felállni, és a kapott gól nélküli 
lehozott találkozó megalapozta a pontszerzést. 
A győzelemhez pedig lőni kellett egy gólt, de 
ezzel nem mondok újat, szerencsére sikerült. A 
harmadik fontos tényező pedig a türelem, mert 
ellenfelünk az idő előrehaladtával egyre jobban 
betömörült a saját kapuja elé, a végén már 10 
mezőnyjátékossal védték a saját 16-osukat. Ad-
dig kellett újra és újra nekimenni a falnak, amíg 
egyszer át nem törjük, addig kellett újra és újra 
lőni, amíg egyszer már nem ér oda a blokkoló 
láb. Az első 45 percben még rendre nem sike-
rültek az utolsó passzok, illetve utólag azt mon-
dom, én is tolhattam volna még egyet az első 
félidei lövésem előtt a labdán, és akkor sokkal 
kedvezőbb helyzetből célozhattam volna meg a 
kaput. 
Türelmesek voltunk, végig bíztunk benne, hogy 
tudunk legalább egy gólt lőni, és igazunk is lett, 
bár kicentiztük a végét, de a lényeg a győzelem.
 
- A lefújás előtt mégis te szerezted meg a 
győztes gólt. Láttad egyáltalán a kaput, vagy 
minden-mindegy alapon lőtted el a labdát?
- Hatalmas tömeg állt köztem és a kapu között, 
a védők mellett több csapattárs is ott helyezke-
dett, aki mind gólt akart lőni. Már Luki beadása 

kuznyeCoV szergej
El kell ismerni, hogy az előző fordulóban az ellen-
felünk nagy nyomást helyezett ránk, de a srácok 
mindent megtettek a győzelemért. Ajkán többet 
kellett volna a labdát birtokolni, hogy fáradjon el 
az ellenfél. Ehelyett belementünk egy olyan játék-
ba, ahol igyekeztünk gyorsan befejezni a támadá-
sokat. A védekezés ugyan ezúttal is rendben volt, 
de azt szeretném, ha a játék minden elemében jók 
legyünk.
Ma egy feljutásért küzdő, komoly csapattal talál-
kozunk. Kemény mérkőzés vár ránk, hiszen a pé-
csiek kapták a legkevesebb gólt, 23 meccsen 15-öt. 
Stabilan védekeznek, és ebből próbálnak gyors 
kontrákat vezetni, illetve pontrúgásból veszélyez-
tetni. Amennyiben meg tudjuk valósítani, amit el-
terveztünk, akkor jó mérkőzést fogunk játszani, és 
az eredmény számunkra lesz kedvező. Számunkra 
most az a legfontosabb feladat, hogy visszatérjünk 
ahhoz a játékhoz, amit az idei első fordulóban mu-
tattunk be: a jó védekezés mellett sok helyzetet 
szeretnénk kialakítani, sok gólt lőni. És ha ezt meg-
valósítjuk, akkor biztosan jó mérkőzést játszunk, és 
nyerni fogunk.

Weitner ÁdÁm
Nem szeretnék az őszi mérkőzésből kiindulni, 
mert a DVTK az edzőváltás óta teljesen más játé-
kot képvisel. Joggal esélyesek a bajnoki cím meg-
nyerésére. Felkészülünk az erősségeikből, és min-
dent elkövetünk annak érdekében, hogy a saját 
legjobbunkat nyújtsuk a pályán. Azért szép a foci, 
mert bármi megtörténhet benne.
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- Ma a PMFC ellen játszik a DVTK, ami egy 
rendkívül fontos lépcsőfokot jelenthet az 
előbb említett úton. Az eddig megszerzett 
előnynek köszönhetően negatív forgató-
könyv esetén sem dől el semmi, de ha min-
den a tervek szerint alakul, azzal mit lehet 
nyerni?
- Ma 12 pontra növelhetjük az előnyünket a 
PMFC-vel szemben - ami gyakorlatilag 13 pont 
lenne, hiszen egy esetleges pontegyenlőség ese-
tén a több győzelem rangsorol, és ezen a téren 
a DVTK sokkal jobban áll -, és az már tisztes 
távolság.

- A DVTK sorozatban négy rangadót játszik. 
Hogyan lehet ezeken sikert elérni?
- Igen, a jövő héten a Kazincbarcika elleni me-
gyei rangadó következik, majd a tavaly még 
élvonalbeli Gyirmót és az MTK. Véleményem 
szerint a sikerességünk leginkább a helyzetki-
használáson múlik, hiszen azt már számtalan-
szor bebizonyítottuk, hogy a helyzetek kidolgo-
zása az erősségünk, ezért biztos vagyok benne, 
hogy az előttünk álló meccseken is meglesznek 
a helyzetek. A helyzetkihasználáson kell még 
egy kicsit csiszolni, és akkor megnyerhetjük 
ezeket a mérkőzéseket is. 

- A Gólöröm előző számában úgy fogalmaz-
tál, 26 gól az idei célod. Azóta eggyel gyara-
pítottad a gólok számát, azaz megvan a fele. 
Hogy látod most, elérhető ez a szám?
- Igen, most is arra hajtok. De ha jól emlékszem, 
akkor azt is mondtam, hogy a legfontosabb a 
feljutás, előbb legyen az meg, és utána követ-
kezhetnek az egyéni célok.

- Kellett gondolkodni a DVTK szerződés-
hosszabbítási ajánlatán? 
- Nyáron igazoltam Diósgyőrbe, és nagyon jól 
érzem magam. Úgy vélem, rövid idő alatt meg-
határozó játékossá küzdöttem magam, mert so-
kat tudok segíteni a csapatnak és a játékostársa-
imnak. Hosszú távon is a DVTK-ban tervezem 
a jövőmet, ezért hosszabbítottam meg az erede-
tileg két és fél év múlva lejáró szerződésemet.

- És mi a hosszú távú terved?
- Mindenkinek az a célja, hogy a következő 
évben az élvonalban játsszon a DVTK, én is to-
vább szeretném gyarapítani az NB I.-es meccse-
im számát. Ezen dolgozunk keményen, és úgy 
vélem, jó irányba tartunk, de messze még a cél. 
Bízom benne, nyáron tudunk bővebben is be-
szélni erről a témáról, addig pedig hétről-hétre 
a következő mérkőzésre készülünk.

- Még mielőtt a közeljövővel folytatnánk, 
idézzük fel egy gondolat erejéig az előző baj-
nokit!
- Az Ajka jó formában játszik az edzőváltást kö-
vetően, nem lepett meg, hogy milyen erősségű 
csapattal találkoztunk. A mérkőzésen is jó telje-
sítményt nyújtottak, mi viszont kevésbé, ezért 
számunkra az volt a legfontosabb, hogy hátul 
ne kapjunk gólt, elöl pedig legalább egyszer 
betaláljunk. Múlt vasárnap azt is megmutattuk, 
hogy akarattal és küzdeni tudással is képesek 
vagyunk mérkőzést nyerni.

lukÁcs dÁniel szatmÁri csaba

Hosszú távon is a DVTK-ban 
tervezem a jövőmet

tapasztalata, hogy nagy akarattal kevésbé jó 
teljesítménnyel, is képesek vagyunk meccset 
nyerni.

- Négy rangadó vár most a DVTK-ra, kiemelt 
szakasza ez a bajnokságnak, vagy a mérkőzé-
sek sorrendje teljesen mindegy, hiszen úgyis 
minden csapat ellen játszani kell?
- Abból a szempontból kiemelt mérkőzések 
következnek, hogy a közvetlen riválisok legyő-
zésével még jobban el tudunk távolodni tőlük. 
Ugyanakkor az azt követő 11 találkozó legalább 
ennyire fontos, hiszen minden bajnoki mérkő-
zésen három pontot lehet szerezni. És ugyanez 
vonatkozik a riválisokra is, ha nem figyelnek, 
akkor nem csak ellenünk, hanem bárki ellen 
pontokat hullajthatnak. 

- Ma öt sárga lapot követő automatikus, egy 
meccsre szóló eltiltás miatt nem játszhatsz.
- Sajnos nem az első alkalom, de ilyen a közép-
ső védők sorsa. Nagyon sajnálom, hogy ki kell 
hagynom a mai meccset, mert nagyon fontos 
találkozó előtt állunk, ahol 12 pontra tudjuk nö-
velni az előnyünket a harmadik helyezett Pécs 
előtt. A DVTK kerete van olyan erős, hogy aki 
a helyemre áll, az is bebizonyítja, hogy bármi-
kor bevethető, és nélkülem is lehozza a csapat 
a mérkőzést kapott gól nélkül. Azt követően 
pedig nekem kell ismét mindent megtennem, 
hogy minél hamarabb visszakerüljek a kezdő-
csapatba.

- Gratulálunk a szerződéshosszabbításhoz!
- Örülök, hogy a teljesítményemmel ki tudtam 
harcolni, hogy már most, az előző szerződés 
lejárta előtt hosszabbítást kínáljanak a klubve-
zetők. Amióta Diósgyőrbe igazoltam, gyakor-
latilag minden mérkőzésen pályára léptem, és 
azt is pozitív visszajelzésként értelmezem, hogy 
mindhárom stáb megbízott bennem. Igyek-
szem továbbra is jó teljesítményt nyújtani, mert 
jövőre a DVTK-val ismét az élvonalban szeret-
nék szerepelni.

- Eddig 91 mérkőzést játszottál az élvonal-
ban. Mikor lesz ebből 92?
- Amikor Debrecenben eldőlt, hogy kiestünk 
az élvonalból, akkor megfogadtam magamnak, 
hogy mindent megteszek annak érdekében, 
hogy minél hamarabb visszatérjek. A DVSC-
nél ez félig már sikerült, mert megnyertük a 
bajnokságot, ám az idény végén lejárt a szer-
ződésem, és Diósgyőrbe igazoltam. Akkor is 
azért érkeztem, hogy egy év után visszajussunk 
a legmagasabb osztályba, ami sajnos nem sike-
rült. Bízom benne, hogy idén sikerrel járunk, és 
a DVTK színeiben rövid időn belül meglesz a 
századik mérkőzés is.

- Az ajkai találkozón a szokásosnál több dol-
ga volt a diósgyőri védelemnek, ám stabilan 
állt a lábán, az idei bajnokságban már 10. 
alkalommal őrizte meg a saját kaput a góltól. 
- Az első 10-15 percben nem találtuk a ritmust, 
de utána kontroll alá vontuk a játékot. Továbbra 
is a hazaiak birtokolták többet a labdát, ám több 
kontrát vezettünk, amit sajnos nem tudtunk 
gólra váltani. A mérkőzés legfontosabb pozitív 

Vissza akarok térni 
az élvonalba

Szerződést hosszabbított a DVTK és 
Lukács Dániel, aki 2022. januárjában 
írta alá első diósgyőri szerződését, 
ami tavaly nyáron lépett életbe. A 
Merkantil Bank Liga előző kiírásában 
25 találattal lett gólkirály, ebben az 
idényben 13 gólnál jár, de 26 a célja - 
mint arról a hónap elején beszélt.

Szerződést hosszabbított a DVTK és 
rutinos középső védője, Szatmári 
Csaba, aki 2021 nyarán érkezett 
Diósgyőrbe, és az elmúlt másfél 
évben mindössze 3 bajnokit hagyott 
ki, és 56 találkozón lépett pályára, 
ahol három gólt szerzett. Ma azonban 
eltiltás miatt nem láthatjuk.

szerződéshosszabítás szerződéshosszabítás
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▶

interjú nagy judit

Igyekszünk kedvezményes akciókkal visszacsá-
bítani a szurkolóinkat a Habos Oldalba. Jelenleg 
is tárgyalásban állunk a klub főtámogatóival, a 
HELL Energyvel és a Borsodival, a tárgyalások 
eredményeiről azonnal beszámolunk. A DVTK 
Stadion büféinek is hozzá kell járulniuk ahhoz, 
hogy a szurkolók jól érezzék magukat a meccs 
90 perce alatt, a szünetben és a meccset meg-
előző egy órában. Tehát a gazdasági érdekeket 
is háttérbe szorítva, megfelelő számú büfét fo-
gunk nyitni megfelelő minőségi személyzettel. 
Tudjuk, hogy a legnagyobb roham a meccs előtt 
15 perccel és a szünetben van, igyekszünk úgy 
felkészülni minden téren, hogy a szurkolóknak 
a lehető legkevesebbet kelljen sorban állniuk. 
A csapolt sör minőségéről is kell beszélnünk. 
Folyamatosan egyeztetünk a Borsodival, ők 
maguk is monitorozni fogják a minőséget, így 
megígérhetjük, hogy a lehető legjobb sör lesz a 
DVTK Stadionban. Az észrevételeket természe-
tesen minden esetben szívesen fogadjuk. Mint 
mindenhez, ehhez is gyakorlat szükséges, de 
nem mindegy hogyan állítjuk be a sörcsapok-
nál például az átfolyási kapacitást, vagy mikor 
kezdjük el hűteni a rendszert. Ezek apróságnak 
tűnnek, de ezzel is lehet a minőségen javítani. 
A családosok kedvéért szeretnénk úgynevezett  
gyerekbüfét nyitni, ahol kizárólag alkoholmen-
tes termékeket fogunk árusítani. A célunk ezzel 
az, hogy ne kelljen sorban állni azoknak, akik 
csak egy üdítőt, egy chips-et vagy egy pattoga-
tott kukoricát szeretnének vásárolni a gyerme-
küknek vagy esetleg maguknak.

- Kezdjük a legfontosabbal, januártól újra 
a DVTK üzemelteti a DVTK Edzőközpont 
üzemi konyháját, a Habos Oldal Sörözőt és a 
DVTK Stadion büféit.
- Nem teljesen új a feladat, hiszen a régi sta-
dion vendéglátását is a klub működtette. A 
DVTK értelmezése szerint a stadion büféinek 
üzemeltetése elsősorban egy szolgáltatás, nem 
ebből szeretne a klub extra bevételt. Ugyanak-
kor beszerzési áron nem adhatjuk a termékeket, 
hiszen a büfékben és a konyhán dolgozók bérét 
és rezsiköltséget is ki kell termelnünk, de ahol 
tudunk, igyekszünk csökkenteni az árakat. A 
sör ára a stadionokban minden esetben egyfaj-
ta mérőszámként működik, sajnos eljutottunk 
oda, hogy már a boltokban sem sokkal olcsóbb 
egy doboz sör, mint a stadionban. Most azzal 
tudunk csökkenteni, ha az őszi sörárhoz képest 
nem emelünk, de a többi termék között sok 
olyan lesz, ami olcsóbban kapható tavasszal, 
mint tavaly ősszel mert ezeknek a termékeknek 
az árrését jelentősen csökkentettük.

- Maradjunk akkor először a stadionban, 
azaz nézzük a vendéglátásnak azt a részét, 
ami nagyobb tömegeket hivatott kiszolgálni. 
Milyen változások várhatók meccsnapokon?
- Mérkőzésnapokon a Habos Oldal Sörözőben 
két órával a kezdő sípszó előtt nyitunk, és lefú-
jás után egy órával zárunk. A mérkőzés ideje 
alatt a villamossín felőli oldalon zárva tartunk, 
a kollégáink a lelátók alatti büfék rugalmas 
és folyamatos működését fogják biztosítani. Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás

MEGújult a 
habos oldal!

A Habos Oldal Söröző 
minden munkanap 

menüvel (tetszőlegesen 
választott egy leves és 

egy főétel) 
várja kedves vendégeit!

Egy menü ára: 1700 Ft. 
(elvitelre +150 Ft.)

jó étvágyat kívánunk!

A nehéz gazdasági helyzet, a folyamatosan növekvő infláció és a magas 
energiaárak ellenére a DVTK úgy döntött, hogy a tavaszi szezonban nem 
emelkednek a DVTK Stadion büféinek árai, sőt, az elmúlt időszakhoz képest - 
köszönhetően annak, hogy immáron a klub üzemelteti a vendéglátó egységeket 
- egyes termékek árai csökkennek is. Nagy Judittal, a Diósgyőr Marketing Kft. 
ügyvezetőjével beszélgettünk.

Nem emelkedtek az árak 
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Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás

interjúnagy judit

- Étteremként tökéletesen funkcionál a Ha-
bos Oldal Söröző, de az eredeti funkcióját 
még nem tölti be, azaz, hogy a hazai meccs-
napokon kívül sörözőként is üzemeljen. Vár-
ható ebben változás?
- Az egyik elsődleges cél az volt, hogy az eddig 
meglévő szolgáltatásokat folyamatosan tudjuk 
tovább vinni januártól, de a Diósgyőri Szurko-
lói Koordinációs Irodával egyeztetve tervben 
van az is, hogy a jövőben hétvégén idegenbeli 
mérkőzések közös megtekintésére, vagy akár 
kiemelt Bajnokok Ligája mérkőzésekre is meg-
nyitjuk a sörözőt. A jó idő beköszöntével május-
tól szeretnénk egy nagy teraszt is kialakítani, és 
onnantól már igazán szeretnénk söröző funk-
cióját is kihasználni a Habos Oldalnak, hosz-
szabbított nyitvatartással, akár hétköznapokon 
és hétvégéken is. Ugyanakkor családi rendezvé-
nyekre, ballagásra, születésnapokra is ki lehet 
bérelni a Habos Oldalt, várjuk az érdeklődőket 
szeretettel!

- Mit tartogat a jövő? 
- Lépésről-lépésre, a szurkolói visszajelzéseket 
is figyelembe véve természetesen szeretnénk 
folyamatosan fejlődni és bővülni. A saját ter-
vezésű DVTK poharaink már debütáltak, és 
dolgozunk azon, hogy a büfékben melegétel 
(kolbász, virsli stb.) is kapható legyen, de ezzel 
kapcsolatban még egy kis türelmet kérünk a 
szurkolóktól. A Szervezett Szurkolói Csopor-
tok kérése volt, hogy legyen zsíros kenyér is, 
ez a kérés is meghallgatásra talál. Van a DVTK 
Stadionnak egy olyan tulajdonsága, amit eddig 
nem használtunk ki. Ez a felső keringő rész. A 
tervünk az, hogy a kiemelt mérkőzéseken a két 
keleti oldalon található fenti sarokban is elhe-
lyezünk egy-egy büfét, így a mérkőzés közben is 
vásárolhatnak a szurkolóink úgy, hogy közben a 
pályán történő eseményeket is figyelhetik.

- Diósgyőrben talán a VIP szektor árai 
sem megfizethetetlenek. Az innen szurko-
lók is várhatnak valamilyen újdonságot? 
- VIP belépőt bárki vásárolhat, és jó érzés hét-
ről-hétre új arcokat látni. A VIP szektor árai 
most tavasszal biztosan nem változnak, ugyan-
akkor szeretnénk mindig egy kis meglepetéssel 
kedveskedni. A jövőben többek között helyi 
vállalkozókat megszólítva kézműves termékbe-
mutatókat, borkóstolókat is fogunk szervezni a 
mérkőzések időtartama alatt.

- Azt már említetted, hogy a sör ára nem vál-
tozik. Mi a helyzet a többi termékkel?
- Kezdem az egyik legfontosabbal. Régi szurko-
lói igényt elégétünk ki, a csapolt Borsodi világos 
sör mellett immáron csapolt Csíki kézműves 
sör is kapható (a mai napon még csak az ult-
raszektorok büféjében, de az idény későbbi ré-
szében a teljes stadionban). A boltokban 600 
forint körüli áron kapható Csíki kézműves sör 
ára a stadionban 850 forint lesz. A korábbi Pepsi 
termékeket Coca-Cola termékek váltották fel, a 
Pepsi üdítői 700 forintba kerültek, a Coca-Cola 
üdítőit 550 forintért tudjuk adni. A HELL ter-
mékek ára 600-ról 500 forintra csökkent, egy 
0.35-ös ásványvíz 250 forintba kerül. A csapolt 
Borsodi sör a meccseken marad 700 forint, bár 
- ahogy említettem - sajnos már a boltokban 
sem sokkal olcsóbb, de szeretnénk a szurkoló-
kat visszacsábítani a Habos Oldal sörözőbe, így 
a stadion kapuinak megnyitásáig 500 forintba 
kerül a csapolt sör a Habos Oldalban. Ezek az 
árak egyelőre a tavaszi szezonra érvényesek. 
Bízunk benne, hogy nyárig nem szabadulnak el 
még jobban az árak és ezek nagy részét tartani 
tudjuk a következő bajnokságban is.
Makukát árusítunk a büfékben is, ám a korábbi 
megegyezésünknek köszönhetően Lulu bácsi 
magja is kapható lesz. Ez egy jól bevált együtt-
működés, amin nem szeretnénk változtatni. 

- Nézzük a vendéglátás másik részét: a DVTK 
Edzőközpontban saját konyha üzemel, illet-
ve a stadion északi oldalán várja a vendége-
ket a Habos Oldal Söröző.
- Január elejétől üzemeltetjük az edzőközpont 
konyháját, nem kevés előkészületet igényelt az 
átadás-átvétel, de úgy érzem, hogy zökkenő-
mentesen sikerült. Hétfőtől-péntekig napi 500 
vendéget tudunk kiszolgálni a DVTK Edző-
központ konyhájával, amiben benne vannak az 
akadémia és a stadion dolgozói, a klub felnőtt 
és utánpótlás korú sportolói, valamint azok 
is, akik a Habos Oldal Sörözőbe betérnek egy 
ebédre. A klubvezetés elsődleges elvárása volt, 
hogy a söröző berendezése és dekorációja mo-
dernebb legyen, ugyanakkor az eddigieknél 
jobban tükrözze a DVTK hagyományait is, bí-
zunk benne, hogy elnyerte a vendégeink és a 
szurkolók tetszését. Eddig pozitívak a vissza-
jelzések, folyamatosan nő a vendégkörünk. Az 
eddigi minőséget és árakat megtartottuk és vál-
tozatos napi menükkel várjuk az érdeklődőket.

MEGújult a 
habos oldal!

A Habos Oldal Söröző 
minden munkanap 

menüvel (tetszőlegesen 
választott egy leves és 

egy főétel) 
várja kedves vendégeit!

Egy menü ára: 1700 Ft. 
(elvitelre +150 Ft.)

jó étvágyat kívánunk!

Az új sapkák már kaphatóak a DVTK Shopban, 
és a webshopban! www.shop.dvtk.eu

Ára: 3990 forint 
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24. forduló
2023. február 19., vasárnap
14:00 Budafoki MTE - MTK Budapest 0-1 (0-1)
14:00 Mosonmagyaróvár - Gyirmót FC Győr 1-2 (0-2)
14:00 Kozármisleny - Kazincbarcika SC 0-3 (0-1)
14:00 FC Csákvár - FC Ajka 1-1 (0-1)
14:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Tiszakécskei LC 1-2 (1-1)
14:00 ETO FC Győr - Soroksár SC 1-1 (0-1)
14:00 Szombathelyi Haladás - BFC Siófok 2-2 (1-0)
14:00 Békéscsaba 1912 Előre - Szentlőrinc 2-0 (0-0)
14:00 Dorogi FC - Szeged Csanád Grosics Akadémia 1-0 (0-0)
2023. február 20., hétfő
19:00 Diósgyőri VTK - Pécsi MFC*

25. forduló
2023. február 26., vasárnap
14:00 Kazincbarcika SC - Diósgyőri VTK
14:00 Soroksár SC - Szombathelyi Haladás
14:00 Gyirmót FC Győr - Kozármisleny
14:00 Szentlőrinc - Budafoki MTE
14:00 Dorogi FC - Békéscsaba 1912 Előre
15:00 Tiszakécskei LC - ETO FC Győr
15:00 FC Ajka - Nyíregyháza Spartacus FC
15:00 Pécsi MFC - FC Csákvár
15:00 MTK Budapest - Mosonmagyaróvár
2023. február 27., hétfő
19:00 Szeged Csanád Grosics Akadémia - BFC Siófok*

ez tÖrtént
22. forduló

Diósgyőri VtK - tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 1767 néző. Játékvezető: Csonka 
Bence (Horváth Róbert, Kovács Gábor).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos B., Medgyes 
S. - Lőrinczy A., Bényei Á., Bertus - Könyves, Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Tiszakécske: Antal - Balázs B., Végső, Oláh M., Máté Zs., 
Farkas A. - Zamostny, Szekér Á., Kiss N., Biben - Vachtler. 
Vezetőedző: Klausz László.
Csere: Biben helyett Gyurján B., Vachtler helyett Winkler és 
Zamostny helyett Vólent az 59., Könyves helyett Jurek és 
Bertus helyett Cseke a 66., Farkas A. helyett Geiger és Szekér 
Á. helyett Erdei a 75. percben.
Sárga lap: Kiss N. az 57. percben.
gólszerző: Lukács D. (1-0, 11-esből) a 34. percben.

23. forduló

FC Ajka - Diósgyőri VtK 0-1 (0-1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 1300 néző. Játékvezető: Horváth 
Tibor (Szécsényi István, Máyer Gábor).
Ajka: Horváth D. - Szűcs Kr., Jagodics B., Kenderes, Csemer 
- Tajthy T., Csizmadia Z. - Sejben, Berzsenyi, Gaál B. - Szarka 
Á. Vezetőedző: Jeney Gyula.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs, Bárdos B., Bokros 
Sz. - Koman, Bényei Á., Lőrinczy A. - Jurek, Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Koman helyett Bertus és Jurek helyett Gera D. az 59., 
Berzsenyi helyett Vogyicska B. és Gaál B. helyett Gyuris a 
62., Lőrinczy A. helyett Cseke a 67., Sejben helyett Molnár 
M. a 70., Jagodics B. helyett Rabatin és Csizmadia Z. helyett 
Doncsecz a 79. percben.
Sárga lap: Szatmári Cs. a 8., Csirmaz a 36., Szűcs Kr. a 45., 
Szarka Á. a 82., Zsolnai R. (a kispadon) a 85., Rabatin a 88., 
Danilović a 88. percben.
gólszerző: Bárdos B. (0-1) a 23. percben.

Bényei Ágoston

program
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MEGújult a 
habos oldal!

A Habos Oldal Söröző 
minden munkanap 

menüvel (tetszőlegesen 
választott egy leves és 

egy főétel) 
várja kedves vendégeit!

Egy menü ára: 1700 Ft. 
(elvitelre +150 Ft.)

jó étvágyat kívánunk!
Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás



gólÖrÖm  február 20.   1514  február 20.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

név

mai ellenfelünk

További részletek a lottózókban és a www.tippmixpro.hu oldalon.

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA: 2023. FEBRUÁR 6 - 26.
#maradjonjáték 18

FOGADJ TIPPMIX SZELVÉNYEN VAGY 
A TIPPMIXPRO.HU OLDALON, ÉS NYERJ!

SZILÁGYI ÁRON 
OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOK 

KARDVÍVÓ

FŐNYEREMÉNY:   

10.000.000 FT
ÉS HETENTE TOVÁBBI 
PÉNZNYEREMÉNYEK

Játékoskártya 
használatával 
dupla esély 
a sorsoláson!*

*A tippmixpro.hu oldalon megtett fogadások esetében a Játékoskártya nem használható.   
  A dupla esély kizárólag Tippmix-en feladott fogadásoknál érhető el.

SZRT_TM2023_febr_148x210_0117.indd   1 2023. 01. 17.   11:15:02

főszereplők

bánhegyi bogdán*

22

(HUn) 
2004.02.20.

branislav danilović

44

(srb, HUn) 
1988.06.24.

bárdos bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

bényei ágoston

20

(HUn) 
2003.04.03. 

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26. 

bokros szilárd

4

(HUn) 
2000.03.28.

csirmaz istván

7

(HUn) 
1995.05.04.

eppel márton

9

(HUn) 
1991.11.20.

farkas dániel

72

(HUn, srb) 
1993.01.13. 

holdampf gergő

25

(HUn) 
1994.07.31.

jurek gábor*

11

(HUn) 
2004.06.04.

koman vladimir

23

(HUn, ukr) 
1989.03.16.

könyves norbert

42

(HUn, srb) 
1989.06.10.

lukács dániel

10

(HUn) 
1996.04.03.

radics márton

48

(HUn) 
2001.12.02.

szatmári csaba

3

(HUn) 
1994.06.14.

szűcs kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

viczián ádám

36

(HUn) 
1995.11.24.

*A DVTK LSA növendéke

cseke benjámin

94

(HUn) 
1994.07.22.

gera dániel

33

(HUn) 
1995.08.29.

senkó zsombor

55

(HUn) 
2003.01.04.

illés bálint*

66

(HUn) 
2004.11.5.

lőrinczy attila

18

(HUn 
1994.04.08.

medgyes sinan

32

(HUn, svk) 
1993.06.30.

jérémie Obounet

70

(gab) 
2002.08.17.
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születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1973 (a jogelőd Pécsi Dózsa: 1950)
klubszín: piros-fekete 
élVonalbeli idények: 33 (+17 a jogelőd Pécsi Dózsa)
legjobb eredmény: NB I. 2. hely (1985/1986)
előszÖr az országos másodosztályban: 1953
másodosztályú idények: 17
folyamatosan az nb ii.-ben: 2019 óta

Vasárnapi ellenfelünk jogelődje, a Pécsi Dózsa Sport 
Club 1950-ben alakult, a másodosztályban 1953-ban 
szerepeltek először, majd 1973. február 15-én több 
helyi csapattal összeolvadva megalapították a Pécsi 
Munkás Sport Clubot. Ekkor hagyták el a lila színt és 
piros-fekete lett az egyesület színe. A ma is használt 
Pécsi Mecsek Futball Club elnevezést 1995. augusz-
tusa óta viseli a baranyai csapat. 

A klub legnagyobb sikerét 1990-ben aratta, amikor 
megnyerte a Magyar Kupát. Az NB I.-es bajnokságban 
1986-ban - a Bp. Honvéd mögött - ezüstérmet sze-
reztek.

A későbbiekben is többnyire az NB I.-ben szerepeltek, 
a 2014/2015-ös idényben is a 11., bennmaradó helyet 
szerezték meg az élvonalban, azonban klublicenc hí-
ján visszasorolták őket a Baranya megyei I. osztály-
ba. Egy év alatt felléptek az NB III.-ba, onnan azonban 
csak negyedik nekifutásra jutottak fel az NB II.-be.

Az előző bajnokságban 48 ponttal a 11. helyen végez-
tek, legeredményesebb gólszerzőjük a nyáron Nyír-
egyházára igazoló, 9 gólig jutó Adamcsek Máté volt.

Ősszel hazai pályán 4-3-ra nyertek a DVTK ellen úgy, 
hogy a diósgyőriek sokáig létszámhátrányban is tar-
tották magukat, kétszer is sikerült egyenlíteni.

A legutóbbi fordulóban a Helesfay Donát - Svedjuk 
Alex, Mayer János (Orbán Kolos, 87.), Katona Leven-
te, Terbe Botond (Majnovics Martin, 78.) - Kesztyűs 
Barna, Krausz Raul - Kocsis Bence (Gera Zalán, 78.), 
Harsányi István, Szabó Máté (Kártik Bálint, 64.) - Tóth-
Gábor Kristóf összeállításban játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

Szeles Tamás az előző idényben 10 bajnokin szere-
pelt a DVTK első csapatában, valamint kilenc mecs-
csen két gólt lőtt a DVTK tartalékban.

pécsi  mFc

KAPUSOK
13  Helesfay Donát 1990.07.19.
  1  Nagy Szilveszter 2003.08.01.
12  Varga Dániel 2005.09.24.
81  Varasdi Dániel 2000.03.12.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
80  Bachesz Edvin 2005.06.17.
20  gera Zalán 2003.07.31.
  9  Harsányi istván 1997.04.26.
??  Hegedűs Márk 1998.01.16.
55  Kártik Bálint 1997.04.18.
  6  Katona Levente 2001.12.31.
18  Kesztyűs Barna 1993.09.04.
77  Kocsis Bence 2001.04.23.
  7  Kónya Dávid 1993.06.20.
19  Kövesdi Péter 2003.03.01.
26  Krausz raul 1995.07.03.
16  Majnovics Martin 2000.10.26.
??  Major Sámuel 2002.01.09.
30  Mayer János 2003.10.29.
80  Miklós Péter 2005.10.10.
70  Orbán Kolos 2005.04.20.
  5  Pejović, Danilo 1998.06.21.
  3  rácz László 1995.04.26.
29  Svedyuk Alex 1995.07.11.
  7  Szabó Máté 1999.01.26.
88  Szeles tamás 1993.12.07.
14  takács Zsombor 1999.02.22.
21  terbe Botond 2000.04.19.
11  tóth-gábor Kristóf 2001.09.11.

név

LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

EGY JÓ MUNKAHELY 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA. 
NÁLUNK, A BORSODINÁL 
EZT CSAK ÚGY HÍVJUK: 
AZ ÉLET HABOS OLDALA!

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD?
ALAPBÉR + HAVI TERMELÉSI PRÉMIUM;
MŰSZAKPÓTLÉK ÉS FIZETETT TÚLÓRA;
MUNKARUHÁZAT;
CAFETERIA;
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS;
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG.

TÉGED KERESÜNK, HA:
RENDELKEZEL MINIMUM SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL;
VAN TAPASZTALATOD GÉPEK KEZELÉSÉBEN;
MEGBÍZHATÓAN VÉGZED MUNKÁDAT;
MŰSZAKOS MUNKARENDBEN IS SZÁMÍTHATUNK RÁD;
CSALÁDIAS, MÉGIS MODERN MUNKAKÖRNYEZETRE VÁGYSZ.

MI LESZ A FELADATOD?
KEZELED, ELLENŐRZÖD ÉS KARBANTARTOD A GÉPEKET, BERENDEZÉSEKET;
BIZTOSÍTOD A MEGFELELŐ SEGÉD- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT;
BETARTOD AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOKAT;
TISZTÁN TARTOD A MUNKAESZKÖZÖKET, MUNKAKÖRNYEZETET.

JELENTKEZZ HOZZÁNK! ÖNÉLETRAJZODAT VÁRJUK 
A TOBORZAS@BORSODI.HU E-MAIL CÍMEN „OPERÁTOR” TÁRGGYAL!

mai ellenfelünk
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BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

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

+36 46 410 010

LABORVIZSGÁLATOK
GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN!

kézilabda

▶

vérbeli rangadót játszik a dvtk férfi kézilabda csapata 2023 első hazai 
mérkőzésén. most szombaton az éllovas mezőkövesdet fogadja a második dvtk 
a generali arénában.  az nb ii. észak-keleti csoport tavaszi rajtja előtt a csapat 
vezetőedzőjével, molnár andrással beszélgettünk.

küzdőképességben is folyamatosan épülünk. 
Nagyon sok mindenben kell viszont még elő-
relépni, de az a jó ebben a csapatban, az, hogy 
rengeteg fejlődőképesség van benne. Tele va-
gyunk a megyéhez kötődő fiatalokkal, és meg 
fogunk érni. A várakozásokat felülmúló őszi 
eredményeinket szívünknek, akaratunknak, 
küzdeni tudásunknak köszönhetjük, ami továb-
bi munkára sarkall bennünket. 

-A fantasztikusan sikerült ősz után nem dől-
tek hátra a piros-fehérek, és már az újév első 
napjaiban elkezdték az intenzív felkészülést.
- Amikor vége lett az őszi szezonnak, nem fejez-
tük be a munkát. Más jellegű feladatokkal foly-
tattuk a felkészülést, amiben az volt az egyetlen 
hátráltató tényező, hogy a magasabban jegyzett 
csapatoknak hamarabb kezdődött a bajnokság, 
ezért kénytelenek voltunk az NB I/B-s csapatok

-A 2021-ben újjáalakult DVTK férfi kézilab-
da csapata a megyei bajnoki címe után újonc-
ként villámrajtot vett az NB II. Észak-keleti 
csoportjában, és 11 meccsből 10 győzelem-
mel, a legtöbb gólt dobva a második helyen 
telelt. 
- Hamar megtapasztaltuk, hogy megtisztelte-
tés ehhez a klubhoz tartozni, és ez többször is 
látszódott a felkészülés alatt - kezdte Molnár 
András, vezetőedző. - A szezon első felében 
nagyrészt kiegyensúlyozottak voltunk, viszont 
volt, amikor hullámzott a játékunk, de többször 
tudtunk kimagaslót is nyújtani. A jó mentalitá-
sú társaság megmutatta az erejét a bajnokság 
során. A nehéz mérkőzéseken csapatként tud-
tunk küzdeni, és úgy fordítani, többször pedig 
nagyarányú győzelmet aratni.  Megtaláltuk a 
játékunkat, próbálunk nagyon gyorsan átmenni 
az ellenfélen, és gyors gólokat szerezni, illetve 

Érmet szeretnénk, és 
minél fényesebbet
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kézilabda Kövesd a DVTK 
TikTok csatornáját!

dvtktiktok

itt játszák majd a hazai mérkőzéseiket, amik 
továbbra is ingyenesen tekinthetőek meg.
- Nagyon nagy hálával tartozunk azoknak, akik 
segítettek, hogy új otthonba költözhessünk. 
Az edzések és a meccseink mellet az utánpót-
lás csapatok is új otthonra leltek. Szeretnénk 
meghálálni mindezt, hogy egy ilyen közegben 
dolgozhatunk. Erre törekszünk, és ezért dolgo-
zunk. Reméljük, hogy minél több nézőt ki fo-
gunk tudni csalogatni, és minél többen megis-
merkednek a DVTK legújabb sportágával, akár 
már az első idei hazai mérkőzésünkön is. 

-A DVTK a DEAC otthonában kezd-
te tegnap a bajnokság tavaszi fe-

lét (…), amit egyből egy igazi 
rangadó követ majd február 
25-én 17 órától hazai pályán, 
ugyanis a bajnoki éllovas Me-
zőkövesdi KC látogat majd a 
közvetlen üldöző otthonába, 
ahol akár a bajnoki címért 
zajló versenyfutás is komoly 

fordulatot vehet.
- A tudatalattijában már hetekkel 

ezelőtt mindenkinek benne 
volt a borsodi rangadó, 

de a meccs hetéig 
csak a nyitófor-

dulóra fóku-
száltunk, mert 
mindig csak 
h é t rő l - h é t re 
gondolkodunk. 
Nyilván van 
egy összesített 
célunk, de min-
dig a jelenlegi a 
fő feladatunk, 
ami ezúttal a 
mezőnyből ki-
emelkedő Mező-
kövesd. Az abszo-
lút bajnokesélyes 

ellen mindent meg-
próbálunk majd 
megtenni, és kiadni 
magunkból a maxi-
mumot vagy annál 
is többet, amiben 
a szurkolók is nagy 
segítségünkre le-
hetnek.

kal korán játszani, amikor még mi formán kí-
vül voltunk, így őket nem tudtuk legyőzni, de a 
velünk egy osztályban lévők ellen sikerült nyer-
nünk. Összességében azt gondolom, hogy jó 
úton járunk. Az utolsó felkészülési mérkőzésen 
egészen szép arcát mutatta a csapat, az igen ko-
moly játékerőt képviselő Acélváros ellen. Azon-
ban nem dőlünk hátra, tesszük a dolgunkat, és 
készülünk tovább. Mindenki nagy érdeklődés-
sel várja már a bajnokság indulását, hét kemény 
hetet dolgoztunk január első napjaitól, minden-
ki beletette a munkáját. Az utóbbi időben csak 
a betegségekkel gyűlt meg a bajunk, illetve Pócs 
Kristóf a Debrecen elleni felkészülési mérkőzé-
sen megsérült, így az ő visszatérése kérdéses, 
aki kulcsfigurája ennek a csapatnak. 

-Míg az ősszel a DVTK egyfajta sötét 
lóként kezdte a bajnokságot, 2023-ra 
fordulva már minden csapat szeret-
né megszorongatni a piros-fehéreket, 
akik szeme előtt ennek ellenére tisztán 
lebeg a cél és az odáig vezető út is. 
- Most már még inkább a mi skalpun-
kat is akarják, hiszen mindig az élen lévő 
csapatokat nagy dicsőség elkapni. Viszont 
már kimondjuk: érmet szeretnénk, és 
minél fényesebbet. Ám a leg-
fontosabb az, hogy nyuga-
lom van a csapat körül. 
A játékosok nagyon 
komolyan veszik- és 
tisztességesen vég-
zik a feladatukat, 
kivétel nélkül. A 
kulcs az, hogy 
ez a kiegyensú-
lyozott közeg 
megmaradjon 
a csapat körül, 
és továbbra is 
így tudjunk 
dolgozni. 

A változat-
lan menta-
litás mellett 
azonban a környezet 
megváltozott. Ugyan-
is új otthonba, a Városi 
Sportcsarnokba - Gene-
rali Arénába költöztek a 
diósgyőriek, akik innentől 

Szurkolj a DVTk Többi cSapaTának 
hazai mérkőzésein is!

2023. február 16. csütörtök 18:00 
DVTK HUN-Therm - E.ON ELTE BEAC Újbuda 
(DVTK Aréna, MK negyeddöntő)

2023. február 18. szombat 19:00 
DVTK - Szent Benedek-Balatonfüred 
(Szent György Sportcsarnok)

2023. február 19. vasárnap 17:00 
DVTK HUN-Therm - Sopron Basket 
(DVTK Aréna)

Az Erste Liga rájátszásának negyeddöntője február 18-án 
indul, a párosítás még nem ismert. A részletes programot 
keresd a Jegesmedvek.DVTK.eu oldalon!
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetéből

a reiman zoltán által szerkesztett 
szemelvények a dvtk történetéből 
című sorozatunk mai részében a 
dvtk örökös gólkirályáról, dobó 
zoltánról emlékezünk meg. kalandos 
utat járt be pályafutása során a kiváló 
futballista, azt azonban minden 
elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy 
miskolcon érezte a legjobban magát.

▶

útja, Nyitrára igazolt. Hazatérte után sorrend-
ben a MATEOSZ, a Tatabánya és a Pécs követ-
kezett. Ezután érkezett második otthonába, 
Miskolcra. 
1952. március 30-án mutatkozott be a vasgyári 
csapatban Dobó, egy Vasas elleni mérkőzésen. 
Az angyalföldi találkozó öt gólt hozott, de abból 
csak egyet lőttek a piros-fehérek (1-4). Azonban 
a vendégcsapat egyetlen gólját az új igazolás 
szerezte, így góllal tette le a névjegyét, ráadásul 
a nevelőegyesülete ellen. Azonban hiába szer-
zett 11 gólt a szezon során az új jobbszélső, a 
Diósgyőri Vasas a kiesők között fejezte be a baj-
nokságot.
Rozoga az 1953-as másodosztályú idényben is 
bizonyította kivételes képességét. Egészen hi-
hetetlen mennyiségben termelte a gólokat. 56 
gólt szerzett, csapata góljainak egy híján a felét 
(113). Három alkalommal négy, kilenc alkalom-
mal három gólt szerzett a kitűnő formában lévő 
Dobó Zoltán. Ez azonban még nem volt elég a 
feljutáshoz, ugyanis négy csoportba osztották a 

Dobó Zoltán (1928-2016) Dobrovolszky Zol-
tán néven született Angyalföldön. A Vasasban 
kezdett el futballozni, és már 16 évesen bemu-
tatkozott az első csapatban. Nem is akármilyen 
mérkőzésen, hiszen a Honvéd elleni találkozó 
győztes gólját a debütáló fiatal csatár szerezte 
(4-3). A Rozoga becenévre hallgató jobbössze-
kötő ezután után a Csepel csapatához igazolt a 
több játéklehetőség reményében.
Közben a 17 éves labdarúgót óriási megtisztel-
tetés érte. Egy nem hivatalos mérkőzésen pá-
lyára lépett a magyar válogatottban, amelynek 
érdekes története van:
„Három meccset is játszott akkor a válogatott az 
osztrákok ellen, de nem volt mindegyik hivata-
los mérkőzés. A mi meccsünket az Újpest pályá-
ján játszottuk, és az történt, hogy Bozsik Cucu 
megsérült a bemelegítésnél, és Sebes Guszti 
bácsi, a szövetségi kapitány a tribünről hívott le, 
hogy álljak be. Képzelheti, mennyire meglepőd-
tem, mivel én a meccset nézni mentem ki a sta-
dionba. Olyan játékosokkal léphettem pályára, 
mint Puskás Öcsi, Szusza Ferenc, Deák Bamba! 
Ők mind a hárman 2-2 gólt szereztek, de én is 
lőttem egyet. Guszti bácsi szeretett engem, jó 
játékosnak tartott, de meg kell, hogy mondjam, 
később, felnőttkoromban tudta rólam, hogy 
nem vetem meg az alkoholt. Ami igaz is volt. 
Most már azt mondom, sajnos!”
A meccs emlékére kapott emléktál felirata sze-
rint a „Puskás Öcsi után a 17 éves Dobó volt a 
magyar válogatott legjobbja, óriási tehetség”.
(amigeleken.hu - A lelátóról a válogatottba - 
Dobó Zoltánra, a DVTK örökös góllövőlistájá-
nak vezetőjére emlékezünk)
Csepelről a csehszlovák bajnokságba vezetett az 

Rozoga, az örökös gólkirály

szemelvények



gólÖrÖm  február 20.   2726  február 20.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

szemelVények

megdöntse valaki. A másodosztályban 48 mér-
kőzésen 73 gólt, az elsőosztályban 47 mérkőzé-
sen 27 gólt szerzett.
Dobó egyszeres B-válogatott, két másodosztály-
ban szerzett bajnoki címe (1953, 1956/1957) 
van piros-fehérben, nem mellesleg négyszer 
volt a Diósgyőr házi gólkirálya. Játékos pályafu-
tása után az Olefin SC és az Ózdi Kohász edzője-
ként dolgozott, illetve volt a DVTK másodedző-
je egy rövid ideig Dr. Puskás Lajos mellett. Az 
ezredfordulón a DKFC-Borsod Zöldért csapatát 
is vezette az NB I.-es futsal bajnokságban. 
„Nyolcvanhét esztendős korában, hosszan tar-
tó, súlyos betegség következtében elhunyt Dobó 
Zoltán. A legendás diósgyőri csatár Budapes-
ten született, 1952-ben szerződött Diósgyőrbe, 
1952 és 1954 között a Diósgyőri Vasas játékosa 
volt. Az 1952-es idényben csapata kiesett az NB 
I-ből, egy évvel később a másodosztályban 29 
mérkőzésen 56 gólt szerzett, ezzel gólkirály lett, 
és a csapat is visszajutott az első osztályba. Az 
1954-es idényben 26 mérkőzésen 16 alkalom-
mal volt eredményes. Egy évvel később a Vasas 
Izzó gárdáját erősítette, utána visszatért Diós-
győrbe, játszott még egy évet a Miskolci VSC 
csapatában is. 
Egy alkalommal szóhoz jutott a magyar 
B-válogatottban, 1953. október 4-én a Népsta-
dionban Csehszlovákia B ellen, a csapat az ő két 
góljával győzött 2-1-re. A mai napig ő a DVTK 
legtöbb gólt szerző játékosa, a listát kereken 
száz találattal vezeti."
(Nemzeti Sport - 2016. január 6., Mozduljon a 
szerelvény)
Nyugodjon békében, Zoli bácsi!

második vonal mezőnyét. A csoportgyőztesek 
(Diósgyőri Vasas, Pécsi Lokomotív, Vasas Izzó, 
Szikra Gázmű) osztályozó minitornát játszottak 
az NB I.-es tagságért. Ezt három diósgyőri győ-
zelemmel - azokon három Dobó góllal - sikerült 
abszolválni. Az összes osztályozó mérkőzést 
semleges pályán rendezték, a Diósgyőr mind-
egyik meccsét Budapesten, az Üllői úti stadion-
ban játszotta, és a korszakra jellemző módon a 
Vasas Izzó ellen a korabeli beszámolók szerint 
30 ezer szurkoló jelent meg a lelátókon. A kö-
vetkező szezonban így ismét a legmagasabb 
osztályban léphettek pályára a piros-kék színe-
ket viselő vasgyáriak. 
Akik nagyszerűen kezdték a bajnokságot 
(1954), három forduló után pontveszteség nél-
kül, a Bp. Honvéd mögött a második helyen 
várták a folytatást. Ezen a három mérkőzésen 
Dobó Zoltán négyszer talált az ellenfelek kapu-
jába. A szezon során összesen 16 gólt szerzett.
1955-ben a Diósgyőri Vasas elcserélte Dobó 
Zoltán játékjogát az addig a Vasas Izzót erősítő 
Virágh Kálmánért. A csere sajnos nem jött be, a 
vasgyáriak kiestek az élvonalból. Virágh pedig 
távozott a szezon végén.
Az 1956/1957-es NB II.-es bajnokság érdekes 
befejezést hozott. Az forradalom miatt megsza-
kadt sorozatot az NB I.-es bajnoksággal ellen-
tétben 1957 tavaszán befejezték. A rendhagyó 
módon majd' másfél évig tartó küzdelem-so-
rozat az immár ismét Diósgyőri VTK néven 
és a piros-fehér színeket visszavevő vasgyáriak 
bajnoki címét hozta. A csapat házi gólkirálya 
17 góllal a visszatérő Dobó Zoltán volt. De el-
jött az idő, és a legendás játékos 1957. május 
12-én, a BVSC elleni idegenbeli találkozón 
utoljára lépett pályára diósgyőriként. A bajnoki 
cím szempontjából létfontosságú mérkőzést a 
DVTK nyerte (1-0). 
Diósgyőrből való távozása után Dobó Zoltán a 
városi rivális Miskolci VSC csapatával még egy-
szer (1958/1959) a legjobbak között szerepelt. 
A Vasút csapatában sok régi DVTK játékossal 
(Károlyi, Csorba, Dobó, Tiba, Kékesi) játszha-
tott újra együtt. A kaland egy évig tartott, hiszen 
a zöld-fehérek nem tudtak megkapaszkodni az 
NB I.-ben, Dobó pedig nem hosszabbította meg 
lejáró szerződését. 
A technikás jobbszélső a vasgyári csapatban 
95 alkalommal lépett pályára, ezeken összesen 
kerek 100 gólt szerzett. Ezzel a gólok számát 
tekintve az örökranglista élén áll. Elképzelhe-
tetlen, hogy belátható időn belül ezt a rekordot 

a dvtk történetéből
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teljes menetrend

*A mérkőzés kezdési időpontja változhat a televízió kérésére

ForDuló iDőponT     nAp KezDés helyszín TV párosíTás  ereDmény
1. 2022.07.31. vasárnap 19:00 Siófok youtube Siófok - DVtK  1-0 (1-0)

2. 2022.08.08. hétfő 20:15 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Soroksár  1-2 (0-2)  

3. 2022.08.14. vasárnap 17:30 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK  1-2 (0-1)  

4. 2022.08.17. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka  3-1 (1-1)

5. 2022.08.22. hétfő 17:45 Pécs M4 Sport PMFC - DVtK  4-3 (3-2)

6. 2022.08.28. vasárnap 19:00 DVtK Stadion  youtube DVtK - KBSC  1-0 (0-0)

7. 2022.09.04. hétfő 20:15 gyirmót M4 Sport gyirmót - DVtK  1-2 (1-1) 

8. 2022.09.12. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport  DVtK - MtK  3-0 (1-0)

MK3 2022.09.17. szombat 16:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged  0-1 (0-1)

9. 2022.10.02. vasárnap 15:00  Szentlőrinc youtube Szentlőrinc - DVtK  2-0 (2-0)

10. 2022.10.05. szerda 18:00  DVtK Stadion  youtube DVtK - Dorog  2-1 (1-1)

11. 2022.10.09. vasárnap 17:00  Békéscsaba youtube Békéscsaba - DVtK  1-2 (0-0) 

12. 2022.10.16. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - BMtE  2-1 (0-1)

13. 2022.10.22. szombat 13:00  Mosonmagyaróvár  youtube MtE 1904 - DVtK  0-3 (0-0)

14. 2022.10.30. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - Kozármisleny  1-1 (0-0)  

15. 2022.11.06. vasárnap 15:00  Szeged youtube Szeged - DVtK  0-3 (0-2)

16. 2022.11.09. szerda 13:00  Csákvár youtube Csákvár - DVtK  0-3 (0-2)

17. 2022.11.13. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - NySFC  2-0 (2-0)

18. 2022.11.27. vasárnap 15:00  győr youtube EtO FC - DVtK  0-3 (0-2)

19. 2022.12.03. szombat 13:00  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás  1-2 (1-1)

20. 2022.12.11. vasárnap 15:45  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Siófok  3-1 (2-0)  

21. 2023.01.29. vasárnap 13:00 Soroksár youtube Soroksár - DVtK  0-5 (0-2)  

22. 2023.02.06. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - tiszakécske  1-0 (1-0)  

23. 2023.02.12. vasárnap 15:00 Ajka  youtube Ajka - DVtK  0-1 (0-1)  

24. 2023.02.20. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap 14:00 Kazincbarcika  youtube KBSC - DVtK  

26. 2023.03.06. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.13. hétfő 19:00 Hidegkuti Stadion M4 Sport MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap 15:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap 16:00* Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda 16:00* Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap 17:00* Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda 18:00* DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap 17:00* Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap 17:00* Szombathely  Haladás - DVtK  

TaLÁLkOzzUnk a kÖVeTkező 
hazai mérkőzésen is!

2022/2023 MERKANTIL BANK LIGA 26. FORDULÓ

2023.03.06. 19:00

VS

Szurkolj a DVTk Többi cSapaTának 
hazai mérkőzésein is!

2023. február 22., szerda, 18:10
DVTK - Perfumerías Avenida Salamanca
(DVTK Aréna, Euroliga)

2023. február 25., szombat, 17:00
DVTK - Mezőkövesdi KC
(Városi Sportcsarnok)

2023. február 25. szombat
DVTK Jegesmedvék - FTC-Telekom
(Miskolci Jégcsarnok, 5. mérkőzés, ha szükséges)

2023. február 26., vasárnap, 15:00
DVTK-Vénusz - Tolna-Mözs
(Városi Sportcsarnok)

2023. március 1., szerda
DVTK Jegesmedvék - FTC-Telekom
(Miskolci Jégcsarnok, 7. mérkőzés, ha szükséges)

2023. március 4., szombat, 19:00
DVTK - BVSC-Zugló
(DVTK Aréna)
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CsApAT neVe m            Gy D V              lG            KG GK p 

Diósgyőri VtK 23 17 1 5 47 19 28 52

MtK Budapest FC 24 15 5 4 68 35 33 50

Pécsi MFC 23 11 10 2 24 15 9 43

gyirmót FC győr 24 11 6 7 39 28 11 39

Szeged-Csanád gA 24 11 6 7 31 26 5 39

FC Ajka 24 10 6 8 32 29 3 36

Szombathelyi Haladás 24 10 6 8 34 33 1 36

EtO FC győr 24 8 8 8 26 24 2 32

tiszakécskei LC 24 8 7 9 26 30 -4 31

FC Csákvár 24 7 10 7 28 27 1 31

Soroksár SC 24 7 10 7 34 39 -5 31

Credobus Mosonmagyaróvár 24 8 5 11 25 32 -7 29

Budafoki MtE 24 7 7 10 27 33 -6 28*

BFC Siófok 24 7 7 10 25 37 -12 28

Nyíregyháza Spartacus FC 24 7 6 11 31 33 -2 27

Kolorcity Kazincbarcika SC 24 7 6 11 29 43 -14 27

Szentlőrinc SE 24 6 8 10 30 36 -6 26

Békéscsaba 1912 Előre 24 6 6 12 32 39 -7 24

Hr-rent Kozármisleny 24 5 6 13 29 44 -15 21*

Dorogi FC 24 5 6 13 23 38 -15 21

CsApAT neVe m Gy D V p 

MtK Budapest FC 12 8 3 1 27

Diósgyőri VtK 11 8 1 2 25

Pécsi MFC 12 7 4 1 25

tiszakécskei LC 12 6 2 4 20

Szombathelyi Haladás 12 5 5 2 20

BFC Siófok 12 5 4 3 19

FC Csákvár 12 5 4 3 19

Soroksár SC 12 5 4 3 19

FC Ajka 12 5 3 4 18

Szeged-Csanád gA 12 5 3 4 18

Nyíregyháza SFC 12 5 2 5 17

Budafoki MtE 12 4 5 3 17

Szentlőrinc SE 11 4 5 2 17

Kazincbarcika SC 12 4 4 4 16

Békéscsaba 1912 Előre 12 4 3 5 15

Dorogi FC 13 4 3 6 15

gyirmót FC győr 12 4 2 6 14

EtO FC győr 12 4 2 6 14

Kozármisleny 12 3 3 6 12

Mosonmagyaróvár 12 2 3 7 9

CsApAT neVe m Gy D V p 

Diósgyőri VtK 12 9 0 3 27

gyirmót FC győr 12 7 4 1 25

MtK Budapest FC 12 7 2 3 23

Szeged-Csanád gA 12 6 3 3 21

Mosonmagyaróvár 12 6 2 4 20

EtO FC győr 12 4 6 2 18

Pécsi MFC 11 4 6 1 18

FC Ajka 12 5 2 5 17

Szombathelyi Haladás 12 5 1 6 16

FC Csákvár 12 3 5 4 14

Soroksár SC 12 2 6 4 12

Budafoki MtE 12 3 2 7 11

Kazincbarcika SC 12 3 2 7 11

tiszakécskei LC 12 2 5 5 11

Nyíregyháza SFC 12 2 4 6 10

Kozármisleny 12 2 3 7 9

Szentlőrinc SE 13 2 3 8 9

Békéscsaba 1912 Előre 12 2 3 7 9

BFC Siófok 12 2 3 7 9

Dorogi FC 11 1 3 7 6
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iDegeNbelihAzAi

*A BMTE - Kozármisleny mérkőzés eredményét (3-0) jogosulatlan játék matt az MLSZ megsemmisítette, és a 3 pontot a 
vendégek kapták 3-0-s gólkülönbséggel.

TelJeS
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