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a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - szentlőrinc

 16:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 15:00 a csapatok érkezése 

 16:53 pályán a dvtk lovag

 16:15 Bemelegítés kezdete

 16:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 16:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 16:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 16:58 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 17:00 a diósgyőri vtk - szentlőrinC se mérkőzés kezdete

 16:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 16:59 Csapatfotók

®

 16:00 kapunyitás

 15:00 a játékvezetők érkezése 

 16:59 szurkolói kezdőrúgás (temesi LászLó)
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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 

dragan Vukmir
A Tiszakécske és a Haladás ellen is mi alakítottuk 
ki az ajtó-ablak helyzeteket, ám nem tudtuk ér-
tékesíteni azokat. Emiatt maradtunk pont nélkül 
Szombathelyen, de nekünk már csak azzal szabad 
foglalkozni, hogyan tudjuk ma legyőzni a Szent-
lőrincet. 
A piros-feketék semmit nem veszíthetnek ezen a 
mérkőzésen, így biztosan nyugodtan játszanak 
majd. Várhatóan többnyire védekezni fognak, 
és nekünk úgy kell feltörni ezt a védelmet, hogy 
közben hátul végig stabilak maradjunk. Lehetőség 
szerint meg kell szerezni a vezetést, mert az min-
dig könnyebbé teszi a mérkőzést, de ha nem így 
alakul, akkor a végéig türelmesen kell játszani.
Szombathelyen csak a diósgyőri szurkolók énekét 
lehetett hallani, köszönöm, hogy végig buzdították 
a csapatot. Szeretnénk valamit törleszteni az adós-
ságunkból, és a támogatásukkal megnyerni a mai 
mérkőzést.

Marián sľúka
Ma egy masszív, erős, minőségi kerettel rendelke-
ző DVTK ellen lépünk pályára, akik nagy tervek-
kel vágtak neki az idei másodosztálynak. Biztos, 
hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, remélhe-
tőleg a lelátói hangulat is remek lesz. Sajnos nem 
vagyunk jó passzban a szezon ezen szakaszában, 
hullámvölgybe kerültünk, azonban az utolsó ta-
lálkozónkon már jobb teljesítményt nyújtottunk, 
mint az előtte lévőkön. Mindent megtettünk a 
héten azért, hogy „helyre rakjuk” az egész csapat 
gondolkodását, és elvárom, hogy ma újra egy szer-
vezet, koncentrált, bátor szentlőrinci csapat fusson 
ki a pályára! Nekünk is van még feladatunk a baj-
nokságban a céljaink elérésének érdekében!

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!
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interjú dragan vukMir

szurkolók rendre kiváló hangulatot teremtettek. 
Belehajtották a csapatot küzdelembe, mi pedig 
hiába alkottunk jobb csapatot, keményen meg 
kellett harcolni minden pontért. Bízom benne, 
most én, helyesebben a csapattal együtt mi fog-
juk élvezni a lelátóról érkező támogatást.

- A DVTK a harmadik csapatod vezetőedző-
ként…
- … és hatalmas a különbség a két korábbi csa-
patom és a diósgyőri szerepvállalásom között. 
Bicskén és Szegeden úgy kezdtem a munkát, 
hogy előttem állt egy felkészülési időszak, ami-
kor jutott idő átadni a saját elképzeléseimet 
a csapatnak, és kellő idő állt rendelkezésre az 
általam elképzelt játék begyakorlására is. Ezen 
kívül akkor tudtunk olyan játékosokat igazolni, 
akik beleilleszkedtek a csapat játékfilozófiájába. 

- Amikor Diósgyőrbe érkeztél, nem kívántad 
részletezni, hogy miért távoztál Szegedről, 
csak annyit mondtál, hogy éppen „válófél-
ben” voltatok, amikor megkeresett a DVTK, 
illetve messze nem anyagi okok miatt döntöt-
tél a váltás mellett.
- Jelenleg a DVTK vezetőedzője vagyok, minden 
energiámat arra fordítom, hogy minél jobban 
szerepeljen a csapat, ezért most nem szeretnék 
a múlttal foglalkozni. 

- Akkor beszéljünk a DVTK-ról! Miért fogad-
tad el a klub hívását?
- Tetszettek a klubvezetés által felvázolt rövid 
és hosszú távú tervek, ezért vágtam bele az új 
kihívásba. Ellenfélként is mindig örömmel jöt-
tem Diósgyőrbe játszani, mert az egész város 
imádja a focit. Az infrastruktúra más volt, de a 

Megtanultam küzdeni, alázatos-
nak lenni a foci iránt, tisztelni a 

klubot és a szurkolókat

dragan vukmir április 8-án vette át a dvtk első csapatának irányítását. erről, 
a megfogalmazása szerint „szép és nehéz” feladatról beszélgettünk az új 
vezetőedzővel.

▶

pedig hozzá kerül a labda, akkor ritkán választ 
jó megoldást. A szurkolók a gólokért járnak a 
stadionba, de aki nem fut, az nem ér oda a kapu 
elé, és nem lő gólt. Gólra éhes játékosokat aka-
rok látni a pályán, akik támadnak, és kiszolgál-
ják a szurkolókat!

- Pedig egykori védőként az sem lenne meg-
lepő, ha a védekezés fontosságát tartanád el-
sődlegesnek.
- Amikor kialakítjuk egy csapat játékstílusát, 
akkor többek között figyelembe kell venni a 
keret adta lehetőségeket, és a célokat. Amelyik 
csapat fel akar jutni, annak támadni kell, és do-
minálni, mert nem lehet csak arra várni, hogy 
az ellenfél hibázzon. Ugyanakkor a tapasztalat 
azt mutatja, hogy azok a csapatok sikeresek, 
akik a legkevesebb gólt kapják, mert hiába lő 
valaki 2-3 gólt, ha 3-4-et kap. 

- Milyen az általad elképzelt ideális stílus?
- Nem csak a szurkolók, én is a támadójáték 
híve vagyok. Ám kár erről beszélni, mert ahogy 
mondtam, a stílus kialakításakor figyelembe 
kell venni a keret adta lehetőségeket. Márpedig 
a keret jelenleg adott, ehhez kell kitalálni a leg-
eredményesebb játékstílust. 

- A Tiszakécske és a Haladás elleni is 4-2-3-
1-es hadrendben játszott a DVTK. Tekinthet-
jük ezt mostantól alapnak?
- Számomra az a legfontosabb, hogy hátul stabi-
lak legyünk, elöl pedig eredményesek, minden 

A DVTK-nál egy teljesen más feladat várt rám. 
Időből van a legkevesebb, a cél pedig adott, fel 
kell jutni az élvonalba. Amin szükséges, azon 
így is változtatni fogunk annak érdekében, 
hogy eredményesek legyünk.

- A DVTK - Szeged mérkőzés végeredménye 
azt mutatja, kiismerted a DVTK gyengéit és 
jól felkészítetted akkori csapatod. 
- Ez csak részben igaz, mert alapvetően mindig 
a saját csapatommal foglalkozok, mindamellett 
igyekszem minél több információt összegyűjte-
ni. Nem kell semmi komoly belső információra 
gondolni, a mérkőzések elemzésével próbálom 
megtalálni az ellenfél gyengéit, és arra fókuszál-
va megalkotni egy olyan taktikát, ami a mérkő-
zésen eredményre vezethet. 

- Akkor most már sokkal többet tudsz a csa-
patról?
- A Merkantil Bank Liga mezőnyét természe-
tesen ismertem, hiszen ebben az osztályban 
dolgoztam korábban is. Az viszont csak a kö-
zös munka során derült ki, hogy néhány játékos 
nem jól viseli a nyomást, amit nem csak egy fel-
jutásra törő csapat játékosának, hanem minden 
profi labdarúgónak tudni kellene kezelni. Szinte 
kivétel nélkül minden nap beszélünk erről a já-
tékosokkal, és segítünk azoknak, akik nem jöt-
tek rá maguktól, hogy mit vár el tőlük a szakmai 
stáb, a klub és a szurkolótábor. Emellett a csapat 
egyik húzóembere hetekre kidőlt, mások sérü-
lés, betegség után tértek vissza, ami miatt nin-
csenek megfelelő erőállapotban, az időnyomás-
ról pedig már beszéltünk. Szép és nehéz feladat 
vár rám, de nem ijedek meg ettől.

- A Haladás elleni mérkőzést követően kriti-
záltad a játékosok erőnlétét.
- Mert az általam elképzelt játékhoz kell az erő, 
méghozzá sok erő. Ami elégségesnek tűnt egy 
másfajta edzői felfogás szerint, az nálam kevés. 
Játékosként is azt tapasztaltam, hogy a labdarú-
gás nehéz fizikai munka, és mindig azt mond-
tam, aki nem akar dolgozni, az focizzon a bará-
tokkal, de ne legyen profi játékos. Kell az erő és 
az akarat a sprintekhez, a párharcok megnyeré-
séhez. Természetesen a foci játék, de aki nincs 
megfelelő állapotban, az nem tud játszani. Más-
képpen megfogalmazva: a tizenikszkilométer 
futás az alap, amit mindenkinek teljesíteni 
kell, és ezt követően lehet színezni cselekkel, 
szép passzokkal, lövésekkel. Aki nincs meg-
felelő erőben, az csak bujkál a pályán, amikor 

interjúdragan vukMir
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interjú interjúdragan vukMir lucas

MOZGÁSSZERVI
PROBLÉMÁK
GYÖTRIK? 

DR. MAGYAR MÁTYÁS PHD 

Foglaljon hozzánk 
időpontot!

ortopéd-traumatológus szakorvos

a DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia
magánorvosi központban!

MINDEN HÉTKÖZNAP

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

+36 46 410 010
BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

Mozgásszervi rendelések, MRI,
fizikoterápia, általános orvosi vizsgálatok

▶

egy fociklub ugyanolyan munkahely, mint a 
többi. Nálunk is be kell tartani a szabályokat, 
pontosan kell érkezni az edzésekre, meccs előtti 
napon időben otthon, illetve a szállodai szobá-
ban kell tartózkodni, mert csak így tud fizikai-
lag rápihenni, és fejben felkészülni a meccsre. 

Ugyanilyen okból tiltottam meg a telefonok 
használatát az öltözőben. Aki itt van, az 

lélekben is legyen itt, ne csak testben! 
Teljes odafigyeléssel végezzék a preven-
ciós gyakorlatokat, és ha beszélgetnek 
egymással az öltözőben, jobban megis-
merik egymást, annak a pályán is látni 

fogjuk a hasznát. Nehogy már ne bírja-
nak ki az edzés előtt és után néhány órát 

telefon nélkül!

- Nem is olyan ré-
gen lettél labda-
rúgóból edző. A 

sikeres edző, Arrigo 
Sacchi szerint „nem 

kell lónak lenned ahhoz, hogy 
jó zsoké legyél”, de ugye megköny-
nyítette a dolgod?
- Játékosként hátulról átláttam a tel-
jes pályát, és nem csak a védekezés, 
hanem a támadásépítés elkezdése is 

a feladataim közé tartozott. Védőként 
persze, hogy tudtam, mikor hová kell 
helyezkedni, de egyúttal azt is meg-
tanultam, hogy a támadók hogyan 
tudnak reagálni erre. Edzőként 
igyekszem mind a két tudást átadni 
a csapatomnak.

- Szinte minden interjúdban me-
leg szavakkal idézted fel a közös 
munkát Garami Józseffel. Mit ta-

nultál tőle?
- Magyarországon is sok jó edzővel 
dolgoztam, közülük is kiemelkedik 

Józsi bácsi. Sok mindent tanultam 
tőle, miként kell viselked-

ni egy fiatal játékossal, 
egy idősebbel, vagy ép-
pen a legidősebbel, aki 

én voltam akkoriban. A 
mai napig rendszeresen beszélünk telefonon, 
legutóbb egy hónapja, de időnként meg is láto-
gatom. Természetesen a foci a téma, szívesen 
meghallgatom a véleményét mindenről. A ju-
goszláv fociban nőttem fel, rengeteg mindent 
tanultam fiatalon, majd a karrierem nagyobb 

más részletkérdés, így például soha nem felál-
lásban gondolkodok. Minden mérkőzés előtt 
azt veszem végig, milyen játékosok állnak ren-
delkezésre, és velük hogyan tudjuk kihasználni 
az ellenfelek gyenge pontjait.

- Térjünk át a hétköznapokra! Hogyan néz ki 
egy munkanapod?
- Reggel szeretek mindig elsőként érkezni, 
hogy nyugodtan felkészüljek a napra. Mire 
a teljes csapat befut, már mindent át-
beszélünk a kollégákkal, ha esetleg 
valaki sérülés, betegség vagy bár-
milyen egyéni gond miatt nem 
tud edzeni, arra tudunk reagálni. 
A munkanap pedig addig tart, 
amíg nem végzek minden kitű-
zött feladattal függetlenül attól, 
hogy egy vagy két edzést tartok. 
Amikor hazamegyek, a csalá-
dommal, a barátokkal beszélgetek 
szívesen, de akkor sem tudom tel-
jesen kikapcsolni a focit, mert az 
az életem. 

- Bemutatod a családod?
- A feleségem, Jelena Szerbiából 
jött velem, a két lányom viszont 
már Magyarországon született. Iga-
zi sportcsalád vagyunk, mindenben 
támogatnak a lányok. Az apósom profi 
kosárlabdázó, majd edző volt, tudta 
Jelena, mi vár rá, amikor feleségül vet-
tem. Andelja már 18 éves, korábban 
a Vasasban kosárlabdázott, most a 
tanulásra koncentrál. Elena pedig 
ritmikus gimnasztikázik, 11 évesen 
hatalmas tehetségnek tartják, és 
minden nap keményen dolgozik, 
hogy kibontsa a tehetségét.

- Sokan keménykezű edzőnek 
tartanak, igaz ez?
- A stábbal együtt mintegy har-
minc ember dolgozik az első 
csapatnál, ha mindenki a saját 
feje után menne, akkor nem jut-
nánk messzire. Ha mondjuk egy 
taxitársaságot vezetnék, ott is rendet 
tartanék, mert különben mindenki csak furi-
kázna össze-vissza, minden pénzünket üzem-
anyagra költenénk, profit pedig sehol.
Labdarúgónak lenni sok szempontból ugyan-
olyan munka, mint egy „civil” foglalkozás, és 
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interjúdragan vukMirinterjú kékesi Márton

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartamKövesd a DVTK 

TikTok csatornáját!

dvtktiktok

nincs célod, akkor miért dolgozol? Amikor gye-
rekkoromban elhatároztam, hogy focista aka-
rok lenni, akkor utána nem érdekelt, milyen út 
vezet addig, milyen nehézségek jönnek szembe, 
mi mindenről kell lemondani, rendületlenül 
mentem előre az álmom megvalósításáig. Saj-
nos Magyarországon sok olyan labdarúgóval 
találkoztam, aki az első nehézségek után meg-
hátrált, inkább lejjebb adta a vágyait.
Bízom a munkámban, és sikerorientált vagyok. 
Bicskén a megyeegyben kezdtem az edzői mun-
kát, de azt is meg kellett nyerni, nem adták 
előre ide az aranyérmet. Igaz, ott volt időm, Di-
ósgyőrben most nincs idő egyetlen éjszaka alatt 
lecserélni a fejeket, de megpróbálom apránként 
megváltoztatni őket. Arról szoktam beszélni az 
öltözőben, hogy el kell hagyni a komfort zó-
nát, nem szabad megelégedni a részsikerekkel. 
Könnyebb feltenni a kezet, ha jön a fáradtság és 
a fájdalom, de aki ilyenkor rátesz egy lapáttal, 
abból válik igazán jó játékos. Eppel Mártont 
Szombathelyen úgy megrúgták a harmadik 
percben, hogy a szünetben vérben tocsogott a 
cipőjében, mégsem kért cserét, nekem kellett 
lehozni. 

- Akkor Diósgyőrben kiemelten tudsz tá-
maszkodni Branislav Danilovićra, Dejan 
Karanra, és felgyógyulását követően Könyves 
Norbertre?
- Mindhárman Szerbiában nőttek fel, és évek óta 
Magyarországon játszanak. Nagyon jó a hozzá-
állásuk, igazi karakterek, ám Danilović hosszú 
sérülés után tért vissza, Karan már kifelé megy 
a labdarúgásból, Könyvesre pedig egyelőre nem 
számíthatunk, pedig ő valódi húzóember. 

- Öt mérkőzés maradt hátra a bajnokságból, 
tehát 15 pontot kell szerezni. Hogyan lehet 
elérni a célt, a feljutást? 
- A hogyan most talán kevésbé fontos, egyedü-
liként az számít, hogy megszerezzük a második 
helyet. Bármelyik 11 játékos is lép pályára, min-
denkinek mindent meg kell tenni, küzdeni, haj-
tani az utolsó pillanatig, most csak az eredmény 
számít.

- Ezért próbáltad ki szinte a teljes keretet két 
mérkőzés alatt?
- Néhány játékost -, aki korábban kevesebb já-
téklehetőséget kapott - azzal is szeretném mo-
tiválni, hogy ő is megmutathassa, miért lett a 
DVTK játékosa, és mit tud valójában, bízom 
benne, meglesz az eredménye.

részét Magyarországon töltöttem. Ezt a két ta-
pasztalatot gyúrtam össze, és egészítem ki a sa-
ját gondolataimmal. 

- Mit hoztál otthonról?
- Jugoszláviában megtanultam küzdeni, aláza-
tosnak lenni a foci iránt, tisztelni a klubot és a 
szurkolókat. Majd amikor elértem valami kis 
dolgot, akkor azt megbecsültem, és ahelyett, 
hogy megelégedtem volna vele, még többre 
vágytam. Ez sokat segített Magyarországon 
is, bármelyik klub mezét viseltem, mindig ke-
ményen dolgoztam és kiadtam magamból a 
maximumot. Ennek köszönhetem a sikereket. 
(Három magyar bajnoki cím, három Magyar 
Kupa-győzelem, egy Szuperkupa-győzelem, 
és nyert másodosztályú bajnokságot is. Emel-
lett játszott Szerbia és Montenegró U21-es 
válogatottjában, és egyszer az A-válogatott-
ban is pályára lépett - a szerk.) 

- Hogyan lehet átadni ezt a mentalitást a csa-
patnak?
- Mindenkitől azt szoktam kérdezni: mi a célod 
a labdarúgásban, és mi a céljod az életben? Ha 
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program

32. forduló
Diósgyőri VtK - tiszakécskei LC 0-0
Miskolc, DVTK Stadion, 2153 néző. 
Játékvezető: Veizer Roland (Horváth Róbert, Szilágyi Norbert).

DVTK: Póser - Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári, Keller - Lucas, 
Oláh B. - Jurek, Molnár G., Németh Má. - Eppel. Vezetőedző: 
Dragan Vukmir.
Tiszakécske: Holczer - Balázs B., Csáki R., Máté Zs., Uzoma 
- Erdei C. - Gyurján B., Kosznovszky, Kovács B., Simon M. - 
Beliczky. Vezetőedző: Visinka Ede.

Csere: Jurek helyett Kocsis D. és Németh Má. helyett Bertus 
az 57., Gyurján B. helyett Vachtler az 58., Eppel helyett 
Horváth Z. a 68., Beliczky helyett Kalmár F. a 78., Simon M 
helyett Farkas A. a 82., Molnár G. helyett Zsolnai R. a 85. 
percben.
Sárga lap: Jurek az 51., Erdei a 67., Holczer a 88. percben.

34. forduló
2022. április 24., vasárnap
17:00 Diósgyőri VTK - Szentlőrinc SE
17:00 Szolnoki MÁV FC - III. Kerületi TVE
17:00 Pécsi MFC - Békéscsaba 1912 Előre
17:00 ETO FC - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 FC Ajka - Budaörsi SC
17:00 Aqvital FC Csákvár - Szombathelyi Haladás
17:00 Vasas FC - Tiszakécskei LC
17:00 BFC Siófok - Dorogi FC
17:00 Soroksár SC - Budafoki MTE
2022. április 25., hétfő
20:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Szeged-Csanád GA*
35. forduló
2022. április 29., péntek
18:00 Békéscsaba 1912 Előre - ETO FC
2022. május 1., vasárnap
17:00 Budaörsi SC - Diósgyőri VTK
17:00 Budafoki MTE - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 III. Kerületi TVE - Pécsi MFC
17:00 Szeged-Csanád GA - Szolnoki MÁV FC
17:00 Dorogi FC - Kecskeméti TE HUFBAU
17:00 Tiszakécskei LC - BFC Siófok
17:00 Szentlőrinc SE - Aqvital FC Csákvár
17:00 Soroksár SC - FC Ajka
2022. május 2., hétfő
20:00 Szombathelyi Haladás - Vasas FC*

ez tÖrtént
33. forduló
Szombathelyi Haladás - Diósgyőri VtK 1-0 (0-0)
Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 933 néző. 
Játékvezető: Zierkelbach Péter (Aradi József, Horváth Zoltán).

Haladás: Verpecz - Kállai K., Csató M., Németh Mi., Bosnjak, 
Doktorics - Kiss B. Holdampf, Csilus T. - Tóth Mi., Horváth R., 
Vezetőedző: Németh Szabolcs.
DVTK: Danilović - Polgár, Hegedűs J., Szatmári, Keller - 
Lucas, Oláh B. - Bertus, Molnár G., Németh Má. - Eppel. 
Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Csere: Eppel helyett Zsolnai a 46., Németh Má. helyett Kocsis 
D. az 58., Horváth R. helyett Lencse a 72., Bertus helyett 
Hornyák a 73., Keller helyett Bárdos és Molnár G. helyett 
Horváth Z. a 82., Tóth Mi. helyett Tóth-Gábor a 84., Kiss B. 
helyett Tarján és Doktorics helyett Szekér Á. a 90+3. percben.
Sárga lap: : Csató M. a 20., Bosnjak a 24., Csilus T. a 33., 
Polgár a 63., Hegedűs J. a 78. percben.
gólszerzők: Gólszerző: Kiss B. (1-0, 11-esből) az 57. 
percben.

*A fénykép illusztráció

keresd a shopban, 
vagy rendeld meg 
online a dvtk

új 
pólóját!

FérFi: 4990 hUF  |  női: 3990 hUF  |  gyerek: 3490 hUF

www.shop.dvtk.eu
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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 csatári Gergő*

17 14

(HUn) 
2000.03.28.

(HUn) 
2003.02.26.

hornyák Marcell*

28

(HUn) 
1993.12.07.

horváth Zoltán

Jurek Gábor*

20

39

(HUn) 
1989.07.30.

(HUn) 
2004.06.04.

könyves norbert

42

(HUn, sRB) 
1989.06.10.

oláh Bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

szeles Tamás

88

(HUn) 
1993.12.07.

zsolnai Richárd

9

(HUn) 
1995.03.28.

szűcs Kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

főszereplők

*A
 D

VT
K 

sa
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ű 
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ko

sa

eppel márton hegedűs János

19 68

(HUn) 
1991.11.20.

(HUn) 
1996.10.04.

Dejan karan

48

(srb, HUn) 
1988.08.13.

kispál Tamás*

24

(HUn) 
2003.08.23.

Molnár Gábor németh Márió

16 23

(HUn) 
1994.05.16.

(HUn) 
1995.05.01.

szatmári csaba
(HUn) 
1994.06.14.

3

BERKESI
JUDIT
sportriporter

LÁSZLÓ
ÁGI

sport blogger

KÖVESD SPORTMŰSORUNKAT
ÉS IRATKOZZ FEL A TIPPMIX
YOUTUBE CSATORNÁJÁRA!

polgár Kristóf

33

(HUn) 
1996.11.28.

lucas

10

(bra, HUn) 
1989.05.05.

rotem keller

36

(isr, HUn) 
2002.11.09.

eperjesi Gábor*

4

(HUn) 
1994.01.12.

Belényesi csaba

18

(HUn) 
1994.03.03.
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Fotó: szabó krisztián
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KAPUSOK
12  Hajagos tamás 1996.05.10.
37  Prokop, rostislav 1996.03.19.
23  rátkai Zsolt 1997.12.21.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
9    Bányai Péter 2000.09.27.
27  Biben Barnabás 2003.11.19.
80  Drljo, Andrija 2002.09.06.
99  Erdélyi Botond 1999.03.20.
31  Farkas Marcell 2001.02.01. 
11  grumić, Miroslav 1984.06.29.
10  Harsányi istván 1997.04.26.
19  Havas Attila 1996.01.17.
3    Hesz Olivér 1996.02.15.
70  Jancsó András 1996.04.22.
14  Keresztes Bence 1997.05.06.
6    Mervó Bence 1995.03.05.
33  Mucsányi Márk 2001.11.16.
29  Nagy Barnabás 2000.09.05. 
13  Nagy Zsombor 2001.02.13.
87  Németh Barnabás 2002.03.04.
34  Németh Márk 1996.09.30.
15  Onuigbo, Marius 2002.06.24. 
30  Pretzl Milán 2002.02.21.
24  rétyi róbert 2001.02.01.
7    Szabó Máté 1999.01.26.
5    tamás László 1988.01.18. 
17  tóth Máté 2002.01.14.
16  törőcsik Péter 2001.06.27.
20  török László 2001.05.02.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1912
klubszín: piros-fekete 
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény: NB II. 16. helyezett (2020/2021)
előszÖr az országos másodosztályban: 
2020/2021
másodosztályú idények: 2
folyamatosan az nb ii.-ben: 2020 óta

A Szentlőrinc SE fennállása során többnyire ala-
csonyabb osztályokban szerepelt, a 2020/2021-es 
idénytől tagja a Merkantil Bank Liga mezőnyének. 

A DVTK korábban még soha nem fogadta bajnoki 
mérkőzésen a szentlőrincieket, tavaly ősszel vi-
szont a Magyar Kupában már jártak a Baranya me-
gyeiek Diósgyőrben, ahol Zsolnai Richárd és Makrai 
Gábor találatával egygólos különbséggel, de maga-
biztosan jutottak tovább a piros-fehérek a követke-
ző körbe.

A Merkantil Bank Liga idei kiírásában ősszel Kapos-
várott találkozott a két csapat, és a DVTK Horváth 
Zoltán és Molnár Gábor góljával nyert 2-1-re.

A Szentlőrinc SE a legutóbbi fordulóban a  Hajagos 
- Harsányi, Nagy Zs., Tamás L., Nagy B. - Mucsá-
nyi (Török L., 46.), Havas - Drljo (Hesz, 46.), Szabó M. 
(Onuigbo, 89.), Rétyi (Mervó, 70.) - Grumić (Németh B., 
46.) összeállításban játszottak. Onuigbo piros lapot 
kapott, így eltiltás miatt nem léphet pályára a DVTK 
ellen.

Ismerős a másik oldalon

Miroslav Grumić diósgyőri labdarúgóként 2014 ta-
vasza és 2016 között 53 bajnokin 9 gólt lőtt. Tagja 
volt a Ligakupa-győztes és a Magyar Kupa-döntős 
csapatnak. Távozása után játszott Kisvárdán, Szom-
bathelyen, Zalaegerszegen, nyáron Szegedről érke-
zett Szentlőrincre.

Farkas Marcell a DVTK LSA növendékeként bajnoki 
mérkőzésen többször ült az első csapat kispadján, 
a Magyar Kupában pedig kétszer is pályára lépett a 
DVTK-ban. Nyáron igazolt Baranyába.

szentlőrinc se  mai ellenfelünk
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birkózás bajnokok
interjúdr. Magyar Mátyás

A legkiválóbb szakemberek várják
az alábbi szakterületeken:

Ortopéd-traumatológia
Kardiológia
Kéz- és általános sebészet
Reumatológia
MR, ultrahang
Fül-orr-gégészet
Idegsebészet
Angiológia
Pszichiátria
Fizikoterápia
Gyógytorna
Masszázs

GYÓGYULJON ÚGY, 
AHOGY A SPORTOLÓK!

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

Töltsd le a DVTK új 
mobilalkalmazását!

Megérkezett a DVTK vadonatúj ingyenes applikációja Androidra
 és IOS-re. Keresd az App Store-ban vagy a Google Playen!

Okostelefonja segítségével gyakorlatilag mindenki a zsebében hordja az egész világot. 
A DVTK egy fél évtizede saját mobil alkalmazással szolgálja ki a klub iránt érdeklődő 
szurkolókat, ami fölött bizony eljárt az idő. Ezért vadonatúj alkalmazást fejlesztettünk az 
alapoktól kezdve.
Keresd az App Store-ban vagy a Google Playen a DVTK új, a Senso Media Zrt. által fejlesz-
tett hivatalos mobil alkalmazását!
A mobil app nem csak technikailag, hanem tartalmilag is megújult. 
A letöltés után akár regisztráció nélkül is lehet használni az alkalmazást, de a beállítások 
mentése miatt (erről kicsit később) mégis érdemes regisztrálni.
A mobil alkalmazás használatát két navigációs menü segíti.
A bal felső sarokban található segítségével lehet témát választani (hírek, mérkőzések, tabel-
lák, képek, videók, stb.), és innen érhetők el a DVTK közösségi médiás profiljai is (Face-
book, Instagram, TikTok, Twitter). 
Úgyszintén itt található a saját profil, illetve a beállítások menü. A talán legizgalmasabb új-
donság segítségével mindenki testre szabhatja, hogy melyik sportág hírei érdeklik. Be lehet 
egyetlen sportágat is állítani, akkor ritkábban frissül a tartalom, de egyből látható, mi újság. 
Ugyanakkor a DVTK közel kéttucatnyi szakosztállyal rendelkezik, mindenki összeállíthat 
magának egy olyan „kosarat”, amiben az összes kedvenc megjelenik.
A döntés nincs kőbe vésve, bármikor módosítható ugyanitt, illetve egyszeri alkalmak esetén 
bővíthető, szűkíthető a sportágak listája a jobb felső sarokból nyíló menü segítségével. 
És ha valaki egy régebbi hírre kíváncsi, akkor a szűrő segítségével beállíthatja a keresett 
időintervallumot, vagy a címkéket is segítségül hívhatja. (Menteni sem kell, elég a felső 
nyílra nyomni.)
A hírek egymás alatt következnek, egy gyors görgetéssel azonnal képbe lehet kerülni, és 
később várakozás, utazás, tévénézés közben elolvasni a részleteket. 
A hírek testre szabása azt is jelenti, hogy 
a DVTK új alkalmazása akár az egyes 
szakosztályok önálló applikációjaként is 
értelmezhető. Így például hazánkban pár-
ját ritkító módon egy egyszerű beállítással 
mostantól a DVTK Labdarúgó Sportaka-
démia (DVTK LSA) vagy éppen a DVTK 
női labdarúgó csapata is saját alkalmazással 
rendelkezik.
Ugyanígy testre szabható a mérkőzések 
menüpont, a jobb felső sarokban található 
szűrő segítségével tudod beállítani a téged 
érdeklő bajnokságokat.
Töltsd le a DVTK új, ingyenes mobil 
applikációját a App Store-ból vagy a Google 
Play-ből! Keresd a DVTK, a legnagyobb 
régiós multisportklub hivatalos mobil al-
kalmazását!
(A régi alkalmazás egy ideig elérhető marad, de 
utána átadja a helyét az újnak.)
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Felföldi Sándor, a 
megbízhatóság mintaképe

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a DVTK történetéből című 
múltidéző sorozatunk mai részében Felföldi Sándorról lesz szó, aki a védelem 
tengelyéből és a kispadról is irányította a vasgyári csapatot.

szemelVények a dvtk történetéből

>>Vagy jól, vagy pedig még jobban.<<
Aránylag alacsony termetű játékos. Nem az a 
típus, amilyennek a vidéki hátvédet általában el 
szokták képzelni. Az ismertebb hátvédek közül 
a volt budafoki Bánkutira emlékeztet. 
Mindig balhátvédet játszott, de ennek oka nem 
az egylábúság, hanem a szokás. Annak idején 
az MVSC-ben a társa nem tudott bal lábbal 
rúgni. Így került Felföldi a baloldalra. Pedig 
inkább jobblábas. A szabadrúgásokat még ma 
is előszeretettel rúgja jobblábbal. 
A DiMÁVAG ügyvezetője, Némethy Imre a leg-
jobbakat mondta Felföldiről: 
- Felföldinél nem kell attól tartani, hogy rossz 
napot fog ki. Példásan sportszerű életet él, ez az 
oka, hogy évek óta a legállandóbb formát mu-
tató játékosunk. Reá minden mérkőzésünkön 
biztosan lehet számítani. 
Tavaly egyszer beszélgettünk vele. Megem-
lítettük neki a válogatottságot is. Erre azonban 
csak legyintett. 
- Vidéki játékos nagyon nehezen kerül be a 
válogatott csapatba még akkor is, ha NB-csa-
patban játszik. NBB-csapatból pedig majdnem 
lehetetlen. Pedig nagyon szeretnék egyszer bek-
erülni. Tudom, hogy ha válogatott leszek, akkor 
nehezen fogok kikerülni a csapatból. 
Sok mellékkörülménynek köszönhette most 
Felföldi, hogy bekerült a csapatba. De bent van 
és a többi már rajta múlik. Bukarestben bebi-
zonyíthatja, hogy érdemtelenül mellőzték ilyen 
sokáig...”

Tehetségét jellemzi, hogy még pályafutása befe-
jezése után húsz évvel is emlékeztek rá a mis-
kolci újságírók, szurkolók, vezetők.

„Az idősebb generációhoz tartozó szurkolók 

Felföldi Sándor, a labdarúgó

A miskolci születésű Felföldi Sándor (1911-
1986) a helyi vasutas csapatban kezdett el 
futballozni. 22 évesen távozott Fülekre, majd 
1936-ban igazolt Diósgyőrbe. Egészen 1946-
ig szolgálta a piros-fehéreket, majd a Pereces 
csapatában fejezte be eredményes pályafutását. 
Edzőként a Miskolci Építők és a Diósgyőri VTK 
trénere volt több alkalommal. Az NB I.-ben 152 
mérkőzésen lépett pályára, ahol négy gólt ért 
el. A klub örökranglistáján a 22. helyet foglalja 
el az első osztályban pályára lépett labdarúgók 
rangsorában. A másodosztályban nyolcvan 
mérkőzésen öt gólt ért el, és az 1937 előtti kerül-
eti bajnokságok során is játszott piros-fehérben. 
Felföldi tagja volt a kerületi bajnokságból a 
másodosztályba, az NBB-be került csapat-
nak, és az onnan az élvonalba besorolást nyert 
együttesnek is. 
Részese volt a Corinthián-díjat elnyerő, a Mag-
yar Kupában először döntőt játszó gárdának. 
1939-ben Románia ellen a B-válogatottban is 
pályára lépett.

Ebből az alkalomból így mutatta be a Nemzeti 
Sport:
„A Bukarestbe utazott B-válogatott csapatban 
új név szerepel: Felföldi neve. A nagyközön-
ség nem nagyon ismeri még, de az NBB-ben és 
szűkebb hazájában, az északi kerületben már 
közel tíz éve jócsengésű a neve. 
Felföldi Sándor jelenleg 27 éves. A Miskolci 
VSC-ben kezdett játszani, innen azonban 1932-
ben Fülekre került. Évekig játszott a füleki csa-
patban és onnan elég kalandos körülmények 
között jutott el Diósgyőrbe a DIMAVAG-hoz. 
Itt négy éve játszik, a diósgyőriek szerint:  

▶
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dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetébőlszemelVények

Nemzeti Sportban, amire egy ország kapta fel 
a fejét. Egy igazi vagány diósgyőri volt a vas-
gyáriak védője. Egy Fradi elleni mérkőzés előtt 
kérdezték őt a riporterek:
„Előttem valahogy nincs olyan nagy hatása a 
Ferencváros névnek. Igaz, ma már kissé meg 
is kopott ez a név. Hosszú pályafutásom alatt 
már sok nagy csatának voltam részese, és a 
Ferencváros ellen is sokat szerepeltem. 
Mi diósgyőriek valahogy nem rettegünk a Fra-
ditól. Ez talán azért van, mert amióta az NB 
I-ben játszunk a Ferencváros - DiMÁVAG ta-
lálkozókból többször kerültünk ki győztesként, 
mint a Ferencváros.”

A statisztikákat böngészve azt találjuk, hogy az 
első osztályú tagság kezdete óta hét mérkőzést 
játszottak a zöld-fehérekkel Felföldiék 
(előszőr 1941. március 2-án idegenben, ennek 
jegyzőkönyve lentebb olvasható), és ezeken a 
találkozókon három-három vasgyári, illetve 
ferencvárosi győzelem született, egy döntetlen 
mellett. Felföldi Sándor minden mérkőzésen ott 
volt a pályán.  

FTC - DiMÁVAG 0:1 (0:0)

Üllői út, 12 000 néző. Játékvezető: Antay 
FTC: Csikós - Szoyka, dr. Tátrai - Sárosi III, Pol-
gár, Lázár - Kalocsay dr., Kiss, Jakab, Sárosi dr., 
Gyetvai. 
DiMÁVAG: Gáspár - vitéz Bohus, Felföldi - Ka-
locsai, Turán, Barta - Füzér, Berecz, Fazekas, 
Barna, Turbéki. 
Gólszerző: Füzér a 39. percben

Felföldi Sándor, az edző

Felföldi Sándor kétszer ülhetett le szeretett 
klubja kispadjára. Először az 1949/1950-es 
szezonban 15 mérkőzésen irányította a piros-
fehéreket, amikor négy idény után próbált vis-
szatérni a Diósgyőri Vasas az első osztályba. 
Új játékosok is érkeztek az első csapathoz, a 
két Palicskó, Futó és Petróczi. A csapat tagja 
volt Pesti, Krucsay, Pribelszky, Pócsai, Török, 
Kakuszi és még sorolhatnánk, mennyi kitűnő 
futballista. 

ma is emlegetik, így beszélnek róla: 
Elegáns játékát mindig vastaps jutalmazta. 
Mindenki szerette, mindenkit szeretett. Tehet-
sége, szorgalma, páratlan munkabírása példa-
mutató volt. 
Szíve volt a focihoz! 
Szinte minden mérkőzésen túlnőtte önmagát. A 
kétszer negyvenöt perc iramát kitűnően bírta. 
Nem tudott Csapkay edző olyat mondani az 
edzésen, amit meg nem csinált volna. Az utolsó 
percig küzdött. Kevés gólt lőttek mellette. 
1949-ben örökre elcsomagolta a bőrszeges 
cipőt, a dresszt, a felszerelést.”

Arra a kérdésre, hogy érezte magát a pályán, ezt 
a választ adta az Észak-Magyarországnak 1966 
őszén, húsz évvel pályafutását követően:
„Akkor még játék volt a labdarúgás - mondja 
Felföldi Sándor, - ma viszont munka, verítékes 
küzdelem, megkopott a szépsége. Az én korom-
ban nem volt annyi kedvezmény, mint man-
apság. Akkori elnökünk, Némethy Imre, aki 
egyben gyári főnökünk is volt, közölte velem 
és a többiekkel: nincs kifogása az ellen, hogy 
az edzésre mikor megyünk ki a gyárból, de 
azt megköveteli, hogy munkánkat becsülettel 
elvégezzük. Volt úgy, hogy éjszaka pótoltuk a 
mulasztást. 
- Melyik a legszebb emléke? 
- 1942-ben megnyertük a Corinthián-serleget. 
Nagyon örültem ennek az eredménynek. Miu-
tán Újpestet megvertük, a döntőt másnap a 
Ferencvárossal vívtuk. Kissé fáradtak voltunk. 
6:2-re kikaptunk. A Fradi kapta meg a Magyar 
Kupát, mi pedig a második helyezettnek járó 
serleget. 
- A másik szép emlékem a nagyváradi csapat 
elleni győzelmünk volt. Kiesésre álltunk. Tudni 
kell, hogy akkortájt a nagyváradi együttesben 
többek között Bodola, Sárvári, Tóth III, Lóránt, 
a neves kapus, Vécsei játszott. A magyar váloga-
tott fele. 2:1-re nyertünk, pedig én egy tizenegy-
est is vétettem. Károlyi feje felett a hálóba akar-
ták emelni a labdát, és én kézzel ütöttem ki. No 
Jocó, most mutasd meg mit tudsz, mondtam 
fiatal kapusunknak. Ki is védte a lövést. 2:0-nál 
Vécsei, a NAC kapusa szégyenében lement a 
pályáról.”

Felföldinek 1944-ben volt egy nyilatkozata 
▶
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tartsd te is rendezvényed
 2018 év stadionjában!!

szemelVények a dvtk történetéből

rendezvényhelyszín miskolcon. 
a dvtk stadion exkluzív termei különleges helyszínt biztosítanak minden 

típusú rendezvénynek 30-tól 500 főig. konferencia, állófogadás, céges 
és privát rendezvények, esküvő vagy születésnap Miskolc és az észak-

magyarországi régió legmodernebb rendezvénykomplexumában. 
további információk és ajánlatkérés a www.dvtkstadion.hu oldalon. Az FTC-t 1941-ben idegenben legyőző csapat. Állnak: Barna Sándor, Füzér János, dr. Kalocsai Géza, v. Bohus Lajos, Fazekas Zoltán, Bartha 

Gyula, Berecz István, Felföldi Sándor. Guggolnak: Turán István, Gáspár László, Turbéki István.

a kispadon. Az Egri Bástya elleni idegenbeli 
győztes mérkőzés után menesztették, utódjával 
Steiner Jánossal - csakúgy, mint nyolc évvel 
előtte Tomecskó Józseffel - megnyerte a DVTK 
a bajnokságot. 

Régi játékosai közül Török, Kakuszi és Pesti is a 
csapat tagja volt olyan tehetséges játékosakkal 
együtt, mint Tiba, Szigeti, Paulás, Dobó vagy 
Pál. 
A csapat negyedik helyen állt, de csak egy 
pontra volt a listavezető Budapesti Törekvés-
sel szemben, amikor útilaput kötöttek a mester 
talpára. 

Felföldi Sándor 1932-től egészen nyugdíjazásáig 
a diósgyőri gyárakban dolgozott. A kitűnő fe-
dezet 1986-ban hunyt el közlekedési baleset 
következtében.

A salgótarjáni bemutatkozás még harmatosra 
sikeredett a helyi Vasas ellen (1-1), azonban a 
következő négy mérkőzésen már huszonkét 
gólt juttattak a vasgyáriak ellenfeleik kapujába.

 Az őszi szezon akár jól is befejeződhetett volna, 
azonban az utolsó három mérkőzésen vereséget 
szenvedtek. Ezért szerződést bontottak Felföl-
divel. Az edző egyébként kitűnő csapat alapjait 
rakta le, hiszen az őt váltó Tomecskó Józseffel 
bajnoki címet nyert a Diósgyőr.

Másodszor rendhagyó körülmények között ült 
le a diósgyőri kispadra. Az 1956-os bajnokság 
csaknem másfél évig tartott, a forradalom miatt 
októberben félbeszakadt, a maradék hét for-
dulót 1957-ben játszották le.

Ebben az idényben Felföldi 16 mérkőzésen ült 
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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 2-0 (1-0)

13. 2021.10.24. vasárnap 13:00 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK 1-2 (0-1)

MK4 2021.10.28. csütörtök 19:30 Kazincbarcika M4 Sport KBSC - DVtK 3-2 (2-1)

14. 2021.11.01. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás 2-0 (1-0)

15. 2021.11.07. vasárnap 13:00 Kaposvár youtube Szentlőrinc - DVtK 1-2 (0-1)

16. 2021.11.21. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Budaörs 5-0 (3-0)

17. 2021.11.24. szerda 13:00 Soroksár youtube Soroksár - DVtK 1-1 (1-0)

18. 2021.11.28. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka 2-0 (2-0)

19. 2021.12.05. vasárnap 18:30 Budafok M4 Sport BMtE - DVtK 0-1 (0-0)

20. 2021.12.12. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Csákvár 3-2 (0-1)

21. 2022.01.31. hétfő 20:00 illovszky Stadion M4 Sport Vasas - DVtK 0-0 (0-0)

22. 2022.02.06. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Siófok 1-0 (1-0)

23. 2022.02.14. hétfő 20:00 Kecskemét M4 Sport KtE - DVtK 2-3 (0-2)

24. 2022.02.20. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szolnok 3-2 (2-2)

25. 2022.02.27. vasárnap 14:00 Pécs youtube PMFC - DVtK 3-0 (1-0)

26. 2022.03.06. vasárnap 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - EtO 2-0 (1-0)

27. 2022.03.09. szerda 14:00 Balmazújváros youtube Nyíregyháza - DVtK 1-0 (0-0)

28. 2022.03.13. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Békéscsaba 3-4 (0-1)

29. 2022.03.20. vasárnap 14:00 óbuda youtube iii. Kerület - DVtK 0-1 (0-1)

30. 2022.04.03. vasárnap 19:30 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged 0-5 (0-3)

31. 2022.04.06. szerda 16:00 Dorog youtube Dorog - DVtK 0-1 (0-0)

32. 2022.04.10. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - tiszakécske 0-0 (0-0)

33. 2022.04.18. hétfő 20:00 Szombathely M4 Sport Haladás - DVtK 1-0 (0-0)

34. 2022.04.24. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap 17:00 Budaörs youtube Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.15. vasárnap 17:00 Ajka  Ajka - DVtK

38. 2022.05.22. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - BMtE

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!
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CsapaT neVe  m           Gy D V              lG            KG GK  p 

Vasas FC 33 22 8 3 64 18 46 74

Kecskeméti tE 33 18 8 7 57 33 24 62

Diósgyőri VtK 33 18 8 7 52 37 15 62

Szeged-Csanád gA 33 17 8 8 58 27 31 59

BFC Siófok 33 14 12 7 37 32 5 54

Szombathelyi Haladás 33 14 7 12 33 26 7 49

Pécsi MFC 33 12 10 11 36 30 6 46

Nyíregyháza Spartacus FC 33 12 10 11 40 43 -3 46

Soroksár SC 33 12 9 12 58 54 4 45

tiszakécskei LC 33 12 5 16 39 55 -16 41

EtO FC győr 33 11 8 14 40 43 -3 41

FC Ajka 33 11 8 14 42 46 -4 41

Szentlőrinc SE 33 9 12 12 33 41 -8 39

Budafoki MtE 33 10 8 15 36 43 -7 38

Dorogi FC 33 10 6 17 30 51 -21 36

Békéscsaba 1912 Előre 33 8 12 13 47 59 -12 36

Aqvital FC Csákvár 33 8 11 14 47 53 -6 35

Budaörsi SC 1924 33 7 12 14 35 51 -16 33

Szolnoki MÁV 33 7 10 16 29 49 -20 31

iii. Kerületi tVE 33 7 10 16 30 52 -22 31

CsapaT neVe m Gy D V  p 

Vasas FC 16 12 4 0 40

Diósgyőri VtK 16 11 3 2 36

Szeged-Csanád gA 17 10 4 3 34

Kecskeméti tE 16 10 2 4 32

BFC Siófok 16 8 7 1 31

Nyíregyháza SFC 17 8 6 3 30

Pécsi MFC 16 8 3 5 27

FC Ajka 16 7 6 3 27

Szombathelyi Haladás 17 8 1 8 25

Budafoki MtE 17 6 5 6 23

tiszakécskei LC 17 7 1 9 22

Szolnoki MÁV 16 5 6 5 21

Békéscsaba 1912 Előre 17 4 9 4 21

Aqvital FC Csákvár 16 5 5 6 20

EtO FC győr 16 5 5 6 20

Szentlőrinc SE 17 5 5 7 20

Dorogi FC 17 5 4 8 19

Soroksár SC 16 4 4 8 16

Budaörsi SC 1924 17 4 4 9 16

iii. Kerületi tVE 17 2 7 8 13

CsapaT neVe m Gy D V  p 

Vasas FC 17 10 4 3 34

Kecskeméti tE 17 8 6 3 30

Soroksár SC 17 8 5 4 29

Diósgyőri VtK 17 7 5 5 26

Szeged-Csanád gA 16 7 4 5 25

Szombathelyi Haladás 16 6 6 4 24

BFC Siófok 17 6 5 6 23

EtO FC győr 17 6 3 8 21

tiszakécskei LC 16 5 4 7 19

Szentlőrinc SE 16 4 7 5 19

Pécsi MFC 17 4 7 6 19

iii. Kerületi tVE 16 5 3 8 18

Dorogi FC 16 5 2 9 17

Budaörsi SC 1924 16 3 8 5 17

Nyíregyháza SFC 16 4 4 8 16

Budafoki MtE 16 4 3 9 15

Békéscsaba 1912 Előre 16 4 3 9 15

Aqvital FC Csákvár 17 3 6 8 15

FC Ajka 17 4 2 11 14

Szolnoki MÁV 17 2 4 11 10
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