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Gyógyulj meg, Hege!
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A DVTK alkalmi kiadványa 
Megjelenik 1000 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert  
Fotók: Szabó Krisztián 
Grafika: Nagy Gábor

Nyomdai munkák: Serenity Printing 3516 Miskolc, Ács utca 12.
Tel.: 46/564-408, 30/319-3671, serenityprinting.hu, info@serenityprinting.hu

DióSgyőr FC KFt. 3533 Miskolc, Andrássy út 61.
E-mail: info@dvtk.eu, marketing@dvtk.eu 
Értékesítési vezető: Nagy Judit 70/377-19-54 nagy.judit@dvtk.eu

Minden, ami DVTK.
DVTK Stadion Miskolc, Andrássy út 61.
Hétfő-péntek: 12:00-18:00
Meccsnap: 12:00-20:00

dvtk shop

XX. éVfolyAm 12. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - szolnok

 16:00 Kapunyitás

 15:00 CsapatoK érKezése

 15:00	 a	Játékvezetők	érkezése 

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

 16:00	 összeállítások	leadása	a	Játékvezetőknek

 16:15 a Bemelegítés Kezdete 

 18:53 pályán a dVtK loVag  

 18:53 pályán a dVtK loVag  

	 16:55	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

 16:53 pályán a dVtK loVag  

 16:57 CsapatoK BeVonulnaK a pályára

 16:57 CsapatoK felállnaK a KameráK felé fordulVa

	 17:00	 a	diósgyőri	vtk	-	szolnoki	máv	fc	mérkőzés	kezdete

 16:56 CsapatoK felsoraKoznaK a játéKosKijáróBan, dVtK induló

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

 16:59 CsapatfotóK

®
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér
Jól állunk a tabellán, eddig 49 pontot szereztünk, de 
ennyi ponttal még senki nem jutott fel az élvonalba. A 
maradékot a hátralévő 15 mérkőzésen kell megszerezni. 
Dicséretes dolog a kecskeméti győzelem, ám nem szabad 
hátradőlni, menni kell tovább, gyűjteni kell a pontokat.
Minden mérkőzésnek megvan a maga nehézsége, és 
minden mérkőzés nehéznek indul függetlenül attól, 
hogy az ellenfél hol áll a tabellán. Az menet közben de-
rül ki, hogy mit tudunk kihozni a találkozóból. Azon le-
szünk, hogy ma is győzzünk.
Ellenfelünk télen ugyan edzőt váltott, Romanek János a 
stábból lépett előre, nem kívülről érkezett. A csapat nagy 
része is együtt maradt, ezért nem számítok nagy válto-
zásra, igaz a legutóbbi mérkőzésre felállást váltottak. 
Majd meglátjuk, ma melyiket választják, mi mindeneset-
re felkészülünk mindkét variációra. 
Ősszel a szolnoki meccsen rosszul játszottunk, nem ér-
demeltünk győzelmet, nem szeretnénk még egyszer be-
lelépni ebbe a folyóba. 
Egyértelmű célunk a győzelem, amivel még egy lépéssel 
közelebb kerülhetünk a feljutáshoz.

romanek jános
A DVTK jó csapat, jó passzban vannak, ma mégsem 
rajtunk lesz a nyomás, nekik kell mindenképp nyerni. 

Nagyon kell figyelnünk a találkozó elején, hogy ne kap-
junk gólt, és minél tovább meg tudjuk őrizni a kapunkat 
a góltól, annál nagyobb esélyünk van a pontszerzésre. 

A pozíciónknál fogva sem mi vagyunk győzelmi kény-
szerben, mert ezen a mérkőzésen bármennyi pontot 
szerzünk, az bravúr kategória. 

A célunk eléréshez a hazai találkozóinkat kell megnyer-
ni, ha idegenben egy-egy bravúrt elérünk, akkor annak 
természetesen nagyon fogunk örülni.

Borsodi Szitu,
AMIKOR NEM CSAK A SÖRÖD BORSODI.

Keresd a promócióban résztvevő Borsod 
megyei vendéglátó egységekben  
vagy független boltokban!

Promóció időszaka: 
2021.11.02-2021.12.31.

HŰTŐMÁGNESES 
SÖRNYITÓ

VENDÉGLÁTÓ-
EGYSÉGEKBEN 
KORSÓ SÖR

BASEBALL SAPKA

PÓLÓ

DVTK PÁROS
BELÉPŐJEGY

FŐDÍJ:
CSEPEL KERÉKPÁR

A promócióban csak 18. életévüket betöltöttek vehetnek részt. 
A promócióban résztvevő vendéglátóegységek és 
boltok listáját, valamint további információkat keresd 
www.ajatekhabosoldala.hu oldalon!

A grafikát készítette:
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- Hegedűs János agyrázkódást szenvedett, és elrepedt a halántékcsontja, illetve az állkapocs-
csontja ízületbe hatoló módon tört el, utóbbi miatt műteni kellett. Az agyrázkódás következtében 
nem lehetett azonnal műteni, de azóta sor került a beavatkozásra, ami jól sikerült. Remélhető-
en minél hamarabb el tudja kezdeni a rehabilitációt - tájékoztatott dr. Szabó Zsolt, a DVTK 
orvosigazgatója.

gyógyulj meg interjúhorváth zoltán

A DvtK - siófok mérkőzés elején egy balszerencsés fejpárbajt követően a földön 
maradt hegedűs jános, akit sérülése miatt le kellett cserélni, majd kórházba 
szállították.

hegeDűs jános

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

Felejthető délután!!
Először is szeretném mindenkinek megköszönni ezt a rengeteg aggódó és érdeklődő üzene-
tet, hihetetlen, hogy több száz ember üzent, vagy hívott, és hogy mennyien támogattok 
minket és személy szerint engem is!
Óriási köszönet Polényi Gábornak, Elek Bencének, Szatmári Csabának, Lucasnak, Vígh 
Mártonnak, akiknek a lélekjelenléte nagyon sokat segített abban, hogy én „megússzam” 
ennyivel!!
Le a kalappal a stadionban lévők előtt, akik egy emberként, értem aggódva a nevemet 
skandálták, a mai napig kiráz a hideg amikor megnézem a felvételt!!
Hihetetlen érzés…
Örök hálám az orvosoknak, mentősöknek 
és a korházi dolgozóknak!
Nagyon sok korházban jártam már (Any-
ukám miatt sajnos), de soha életemben 
nem találkoztam ilyen kedves és segítőkész 
emberekkel, akik minden percben azon 
voltak, hogy nekem jobb legyen!!
Naponta több korházi dolgozó jött be 
hozzám különböző osztályokról, és 
érdeklődtek a hogylétem felől, tényleg 
felemelő érzés!!
Eddig is éreztem, hogy Miskolcon mindenki 
él-hal a fociért, de most a saját bőrömön 
tapasztalhattam meg, bár ne kellett 
volna…
Köszönök mindent, a pályán találkozunk
Hajrá Diósgyőr! 
#nembeszarni #strongerthanbefore

Mielőbbi gyógyulást kívánunk, Hege!

Az alábbiakban Hegedűs Jánost idézzük:
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interjú németh márió interjúnémeth márió

Az öltözőben folyamatosan
 téma a feljutás

németh márió nyáron igazolt Diósgyőrbe, és az idei három meccsből kétszer kezdett, 
harmadszor pedig a padról beállva lőtt rendkívül fontos gólt.

- Az első két gól történetében megne-
vezted Molnár Gábort, Horváth Zoltánt, 
Könyves Norbertet, Polgár Kristófot, 
magadat viszont szerényen kihagytad. 
Valóban megpattant a labda, de a foci 
alapigazsága, hogy lövésből lesz a gól, 
neked pedig egyik legnagyobb erényed a 
lövőtechnikád.
- A Mester úgy küldött pályára, hogy lőjek gólt, 
vagy adjak gólpasszt. A 88. percben Kokó (Szűcs 
Kornél - a szerk.) ívelte át a labdát a hosszú ol-
dalra - nem is tudom hirtelen, belső védőként 
hogyan keveredett abba a pozícióba -, első gon-
dolatként az merült fel bennem, hogy átvétel 
után egyből lövök, ám olyan nagy rössel jött 
rám Tóth Dávid, hogy inkább eltoltam mellet-
te, és utána lőttem. A többi a szerencsén múlt, 
mert pattanhatott volna a kapu mellé is, de úgy 
gondolom, az egész csapat tett azért, hogy sze-
rencsénk legyen. Jó tett az önbizalmamnak a 
gól, bízom benne, hogy követni fogja a többi. 
- Hogyan éled azt meg, hogy a DVTK ke-
retének erőssége miatt meg kell küzdeni 
a kezdőcsapatba kerülésért? És még arra 
sincs garancia, hogy egyáltalán csereként 
beállsz.

- Hogyan láttad a KTE elleni győzelmet?
- Jól kezdte a csapat a mérkőzést, nagyon jól, 
szűken védekeztünk, és egy szép támadás végén 
a vezetést is megszereztük: Gabi szépen bökte 
fel a labdát Zolira, aki egyérintőből tovább tet-
te, Norbi pedig szokás szerint befejezte a tá-
madást. A félidő előtt megdupláztuk az előnyt, 
mert Polgi nagyon szépen érkezett a hosszúra.  
A második félidőben a kiállítás igazából min-
ket zavart össze. Hiába voltunk többen, azaz 
kis türelemmel mindig találhattunk volna üres 
embert, helyette gyorsan akartunk játszani, ami 
átment kapkodásba, így nem birtokoltuk eleget 
a labdát. A hazaiak a gyors ellentámadásaikat 
rendre beadással tudták befejezni, amivel fel-
hoztuk őket. A hajrában kis szerencsével meg-
szereztük a harmadik gólt, ám az öngólunk 
után ők sem panaszkodhattak a szerencséjükre. 
Az utolsó pár perc meleg volt, mert több 
szabadrúgás és beadás után akár veszélyes  
helyzet is kialakulhatott volna, de egyenlíteni 
nem tudtak, így nagyon fontos három pontot 
szereztünk. Ezzel a győzelemmel elszakadtunk 
a közvetlen üldözőktől, de az adja majd meg 
a siker valódi értékét, ha ma nyerni tudunk a 
Szolnok ellen.

akkor boldog vagyok. És ha csereként minden 
meccsen betalálok, akkor most kérem a papírt, 
hogy aláírjam ezt az ajánlatot. 
- Hogyan tudod összehasonlítani leg-
utóbbi két mérkőzés előtti helyzetet? A 
Siófok ellen azért játszott nyomás alatt 
a DVTK, mert a többiek nyertek kora 
délután, és kellett a három pont az előny 

megtartásához. A kecskeméti mérkő-
zés tétjét pedig az növelte, hogy 

a Vasas és a Haladás vasárnapi 
pontvesztésével, és a KTE re-

mélt vereségével stabilizálni 
lehetett az első pozíciót.
- Általában azt szeretem, ha 
egy időben rendezik a ta-
lálkozókat, és csak a mér-
kőzésre kell előzetesen 
koncentrálni, nincs mit 
számolgatni. Most viszont 
az egyik vetélytárs ellen lép-

tünk pályára, így tudtuk, hogy 
győzelem esetén öt pontra növel-

hetjük az előnyünket. Hege (Hegedűs 
János - a szerk.) többször is beírta a 
csapat közös WhatsApp-csoportjába, 
hogy érezzük át ennek a mérkőzés-
nek a súlyát. Ebből is látszik, nem 
csak a pályán, hanem azon kívül is 
igazi vezéregyéniség, aki nagyon 
hiányozni fog. Kecskeméten sajnos 
nem lehetett velünk, de a csapat érte 
is játszott. És el ne felejtsem, Gabi is 
nagyon motiváló beszédet tartott a 
meccs előtt
- Lehet már feljutásról beszélni?

- Az öltözőben folyamatosan téma 
a feljutás. Már nyáron úgy vágtunk 
neki a munkának, hogy az élvonal a 
célunk, és ahogy haladunk előre, úgy 
válik egyre megalapozottabbá ez a 
téma. Szervezetten kell védekezni, 
és támadóként csak azt mondha-
tom, ha hátul lehozzuk kapott gól 
nélkül, akkor elöl biztosan rúgunk 
gólt. 

- Úgy fogalmaztál, a kecskeméti 
siker akkor ér igazán sokat, ha si-

kerül a Szolnokot is legyőzni.
- Kétszer kaptunk ki a bajnokságban, Szolnokon 
és Szegeden. Ebből Szegeden a második félidő-
ben jól játszottunk, de nem tudtunk visszajönni 
a mérkőzésbe, Szolnokon viszont kifejezetten 
rosszul játszottunk a teljes 90 perc alatt. Nem 
felejtettük el azt a találkozót, de ma bebizonyít-
hatjuk magunknak és a szurkolóknak is, hogy 
jobb csapat vagyunk az ellenfelünknél.

- Fejben kell erősnek lenni, és az edzéseken úgy 
dolgozni, hogy amikor a Mester ránéz a mele-
gítő játékosokra, akkor rajtam akadjon meg a 
szeme. Elismerem, nincs könnyű dolga 
Kondás Elemérnek sem, mert jó játé-
kosokat kell kihagyni a kezdőcsapat-
ból, de inkább így legyen, minthogy 
gondot okozzon a 11 kezdő kiválasz-
tása. Ha másik oldalról nézzük, akkor 
nagyon jót tesz a csapatnak, hogy a 
kispadról olyan játékosok tudnak 
beszállni, akik lökést adhatnak. 
- Fél éve váltottál életedben 
először klubot, fél éve játszol 
Diósgyőrben. Mondhatjuk, 
hogy mostanra érkezett meg az 
a Németh Márió, akit az egész 
ország megismert?
- Nem állítom, hogy ősszel nem 
volt jó meccsem, de amikor 
játszottam, akkor nem ment 
annyira a csapatnak. Majd 
nélkülem kezdődött a még 
mindig tartó veretlenségi szé-
ria, és a győztes csapaton nem 
feltétlenül kell változtatni, így 
számomra epizódszerep jutott. 
Ebben az évben viszont kétszer 
kezdtem, egyszer pedig elsőként 
cseréltek be. Az első két mérkő-
zésen új poszton játszottam, a 
3-5-2-es felállásban a középpá-
lya jobb szélén kaptam feladatot. 
A Vasas ellen - úgy érzem, - jól 
teljesítettem, értékes pontot sze-
reztünk, mert magunk mögött 
tartottuk az ellenfelet. A Siófok 
ellen sem volt gond, de akkor 
váltani kellett, hogy a második 
félidőben jobbak legyünk, és 
sikerült is győzni. Kecskemé-
ten a padról szálltam be, és 
hála Istennek, góllal tudtam 
hozzájárulni a sikerhez.  
Szervezetten véde-
kezünk, az első két 
találkozót kapott 
gól nélkül hoztuk 
le, ezen az úton 
kell tovább halad- ni, és 
meglesz az ered- ménye. A 
csapat erejét mutatja, még ha nem 
is játszottunk kifejezetten jól, akkor is három 
meccsen 7 pontot szereztünk, méghozzá nem is 
akármilyen csapatok ellen.  
Természetesen szeretnék kezdő lenni, és sok 
időt a pályán tölteni. Nem elégít ki a csere sze-
repe, de ha így tudok a csapat hasznára válni, 
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új igazolásokúj igazolások

EPPEL MárToN
Eppel Márton nyolcszoros válogatott támadó, a 
2016/2017-es idény gólkirálya.
Eppel Márton Budapesten született, a MAC 
színeiben kezdett focizni, majd a Sándor Ká-
roly Akadémia növendéke lett, és már 16 és 
fél évesen bemutatkozott az NB II.-ben. Az 
élvonalbeli debütálásra sem kellett sokat várni 
2009 tavaszán, ám ősszel öt társával az MTK 
első csapata helyet Angliába vezetett az útja. 
Visszatérve hamar stabil élvonalbeli játékossá 
vált, felfigyelt rá a NEC Nijmegen is. Hollan-
diából Paksra tért vissza - ahol időnként bel-
ső védőként számítottak a vérbeli támadóra 
-, majd kölcsönben az MTK-ban játszott, és 
megfordult Dunaújvárosban is. Pályafutása 
végül Kispesten vett újabb lendületet, ahol 
elkezdte termelni a gólokat. Két és fél év alatt 
35 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, 
közte a bajnoki címet eldöntő góllal 2017-ben.
A bajnoki aranyérem mellett övé lett a gólkirá-
lyi cím is, ami egyúttal meghívót ért a nemzeti 
csapatba. A válogatottban összesen nyolc alka-
lommal lépett pályára.
2018 nyarán ismét külföld felé vette az irányt, 
Kazahsztánban két bajnoki ezüstéremmel tért 
vissza Európába, ahol a Cercle Brugge játéko-
sa lett. A legutóbbi másfél évet pedig ismét a 
Honvédban töltötte.
Eppel Márton betegsége miatt később csatla-
kozott a DVTK keretéhez, az eddig kétszer lé-
pett csereként pályára a DVTK-ban.

BELÉNyESi CSABA
Belényesi Csaba a DVTK negyedik téli érkező-
je. Az elsősorban a védelem közepén bevethe-
tő, legutóbb a Kecskemétet erősítő labdarúgót 

a DVTK kivásárolta élő szerződéséből.
Belényesi Csaba Debrecenben született, a LOKI 
Focisuli színeiben kezdett focizni, majd 14 éve-
sen a Puskás Akadémiához igazolt, amely akko-
riban a Videoton FC partnereként a fehérvári 
utánpótlást működtette. Végigjárta az utánpót-
lás csapatokat, 2013-ban bemutatkozott az NB 
III.-ban a Videoton tartalék csapatában is.
2014 nyarán, mindössze 20 esztendősen először 
Gyulára, majd Cigándra igazolt, a következő 
pontvadászatot azonban már az NB III.-as Put-
nok FC mezében kezdte meg. 2016-tól három 
éven át erősítette a Kazincbarcikát. 2019-ben 
visszatért szülővárosába, játszott a DVSC első és 
második csapatában, valamint a DEAC-ban is. 
2021 januárjában Dorogra vezetett az útja, de 
nyártól már a Kecskeméti TE csapatát erősítette, 
ahol 19 mérkőzésen három gólt szerzett.
Belényesi Csaba a diósgyőri klubvezetés dönté-
sének értelmében érvényes játékengedély bir-
tokában sem játszott hétfőn Kecskeméten volt 
csapata ellen.

LuCAS
Tapasztalt védekező középpályást vett köl-
csönbe vételi opcióval a DVTK. A hatalmas 
lövőerejéről is ismert 32 éves Lucas az elmúlt 
hat és két fél idényben a Kisvárdát vezette kapi-
tányként. Az első két osztályban eddigi pályafu-
tása során összesen 325 bajnokit játszott.
Lucas Marcolini Dantas Bertucci, vagy ahogy 
a labdarúgásban mindenki ismeri: Lucas Bra-
zíliában született, és 18 évesen igazolt Magyar-
országra. A DVSC első csapatában nem sokkal 
19. születésnapját követően debütált az UEFA-
kupa 2. selejtezőkörében a svájci Young Boys 
ellen. A következő években a Magyar Kupában 
és a Ligakupában rendszeres játéklehetősé-
get kapott a DVSC első csapatában (a 2012-es 
MK-döntőben értékesítette a saját 11-esét a 
kupát eldöntő párbajban), de bajnokin egészen 
2012. augusztusáig nem mutatkozott be. Akkor 
Kondás Elemér egyből a DVSC kezdőcsapatába 
jelölte Kaposvárott. A következő évben Békés-
csabára igazolt, majd egy fél évet a felvidéki 
Szepsiben játszott, mielőtt a Kisvárda játékosa 
lett volna. A szabolcsi városban az első évben 
megnyerték az NB III. Keleti-csoportot, 2018-
ban pedig a klubtörténetben először feljutottak 
az élvonalba (vezetőedző: Kondás Elemér, házi 
gólkirály: Horváth Zoltán), és meg is ragadtak 
ott. Időközben magyar állampolgárságot szer-
zett, kiérdemelte a csapatkapitányi posztot is.
Már korábban elkerülték a nagyobb sérülések, 
Kisvárdán 7 és fél év alatt 181 bajnokit játszott, 

többnyire csak eltiltás és betegség miatt maradt 
ki, idén bokatörés miatt már februárban befeje-
ződött számára a tavaszi szezon. Az új bajnok-
ság kezdetére teljesen felépült, ősszel négyszer 
lépett pályára az élvonalban, míg a második 
csapatban három meccsen három gólt szerzett.
Érkezése után egyből a DVTK alapembere lett, 
mindhárom találkozót végigjátszotta. 

roTEM KELLEr
A védelem bal oldalán bevethető 19 éves izraeli-
magyar kettős állampolgárságú labdarúgót vett 
kölcsön opcióval a DVTK.
Rotem Keller Izraelben, Hadera városában szü-
letett, a foci szeretetét otthonról hozta, hiszen 
édesapja edzőként dolgozik. Még 18. születés-
napja előtt, 2020. júniusában mutatkozott be a 
felnőttek között, és azóta közel harminc bajno-
kin gyűjtött rutint. Emellett sorra kapta a meg-
hívót a korosztályos válogatottakba. Tavasszal 
kölcsönben szerepel Diósgyőrben, ám a klub-
nak nyáron lehetősége van a játékjog végleges 
megszerzésére.
Rotem Keller Kecskeméten mutatkozott be a 
DVTK-ban.

Bemutatjuk a télen érkezőket
négy új játékost igazolt a DvtK a téli átigazolási időszakban, ami hétfő éjfélkor járt le. 
röviden bemutatjuk őket.
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program

22. forduló
Diósgyőri VtK - BFC Siófok 1-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 3629 néző. Játékvezető: Nagy Norbert 
(Horváth Róbert, Varga Gábor).

DVTK: Danilović - Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári Cs. - 
Németh Má., Oláh B., Lucas, Zsolnai, Bárdos - Könyves, 
Jurek. Vezetőedző: Kondás Elemér.
Csákvár: Hutvágner - Polényi G., Jagodics B., Varga B., 
Deutsch B. - Eördögh, Krausz - Horváth P., Nikházi, Kiss B. - 
Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.

Csere: Hegedűs J. helyett Szűcs K. a 10., Németh Má. helyett 
Molnár G. a 46., Jurek helyett Kocsis D. és Lucas helyett 
Horváth Z. a 66., Nikházi helyett Varjas Z. és Kiss B. helyett 
Balogh B. a 68., Krausz helyett Medgyesi M. a 75., Zsolnai 
helyett Bokros a 83. percben.
Sárga lap: Nikházi a 16., Lucas az 51., Oláh B. a 78., Kondás 
Elemér a 86. percben.
gólszerző: Könyves (1-0) a 37. percben.

24. forduló
2022. február 20., vasárnap
14:00 Szentlőrinc SE - Békéscsaba 1912 Előre
14:00 Budaörsi SC - Nyíregyháza Spartacus FC
14:00 Soroksár SC - ETO FC Győr
14:00 Tiszakécskei LC - Szeged-Csanád GA
14:00 Dorogi FC - Budafoki MTE
17:00 Szombathelyi Haladás - III. Kerületi TVE
17:00 FC Ajka - Pécsi MFC
17:00 Diósgyőri VTK - Szolnoki MÁV FC
17:00 Aqvital FC Csákvár - Kecskeméti TE HUFBAU
2022. február 21., hétfő
20:00 Vasas FC - BFC Siófok* 
25. forduló
2022. február 27., vasárnap
14:00 Szolnoki MÁV FC - Aqvital FC Csákvár
14:00 Pécsi MFC - Diósgyőri VTK
14:00 ETO FC Győr - FC Ajka
14:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Soroksár SC
14:00 Békéscsaba 1912 Előre - Budaörsi SC
14:00 III. Kerületi TVE - Szentlőrinc SE
14:00 Dorogi FC - Tiszakécskei LC
17:00 Budafoki MTE - BFC Siófok
17:00 Szeged-Csanád GA - Szombathelyi Haladás
2022. február 28., hétfő
20:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Vasas FC*
*(tv: M4 Sport)

ez tÖrtént
23. forduló
Kecskeméti tE HUFBAU - Diósgyőri VtK 2-3 (0-2)

Kecskemét, Széktói stadion, 1000 néző. Játékvezető: Karakó 
Ferenc (Vígh-Tarsonyi Gergő, Belicza Bence Péter).

KTE: Varga B. - Buna, Szabó A., Ryashko, Szalai G., Grünvald 
- Nagy K., Szuhodovszki, Vágó L. - Lukács D., Tóth B. 
Vezetőedző: Szabó István.
DVTK: Póser - Szűcs K., Szatmári Cs. Bárdos - Polgár, 
Zsolnai, Lucas, Molnár G., Keller - Könyves, Horváth Z. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Buna helyett Tóth Dávid és Tóth B. helyett Katona B. a 
46., Grünwald helyett Hadaró az 59., Zsolnai helyett Németh 
Má. és Horváth Z. helyett Eppel a 78., Molnár G. helyett 
Bokros Sz. a 85., Keller helyett Kocsis D. a 89. percben.
Sárga lap: Buna a 6., Ryashko a 26., Nagy K. az 50., Horváth 
Z. és Vágó L. az 57., Zsolnai a 74., Hadaró a 90+2. percben. 
Piros lap: Szalai G. a 60. percben. 
gólszerzők: Könyves (0-1) a 18., Polgár (0-2) a 45., Szabó 
A. (1-2) a 68., Németh Má. (1-3) a 88., Bárdos (2-3, öngól) a 
90. percben.

interjúDr. mAgyAr mátyásKeresd legújabb termékeinket a DVTK Shopban, 
vagy rendeld meg online!

DVTK Special - piros-fehér apró kockás ing | 9.990 Ft 
DVTK Special - férfi piros kabát, fekete műbőr ujjal | 10.990 Ft 

Piros színű gyerek mellény | 11.990 Ft 
DVTK Special - gyerek jacket | 9.990 Ft
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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
já

t n
ev

el
és

ű 
já

té
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

FOGADJ TIPPMIX SZELVÉNYEN VAGY ONLINE A TIPPMIXPRO OLDALON 
ÉS NYERJ AKÁR EGY CUPRA FORMENTOR-T!

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA: 2022. FEBRUÁR 7 - 27.  

FŐNYEREMÉNY:
CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI DSG

HETI NYEREMÉNY: 
ÉRTÉKES PÉNZNYEREMÉNYEK  
ÉS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK

*A nyeremény képe illusztráció.

További részletek a lottózókban és a tippmixpro.hu oldalon.

SZRT_TIPPMIX_Relaunch_PROMO_148x210_0127.indd   1 2022. 01. 31.   15:03:48

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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2021/2022 tavaszi szezon

4. sor: SZŰCS Kornél, Szatmári Csaba, BánHegyi Bogdán, PóSer Dániel, Branislav DAnilović, BorSoS Vilmos, HorvátH Zoltán, BárdoS Bence
3. sor: SZeleS Tamás, ePerjeSi Gábor, oláH Bálint, Dejan Karan, BelényeSi Csaba, ePPel Márton, KönyveS Norbert, zSolnai Richárd, HornyáK Marcell

2. sor: HegeDŰS Bence (technikai vezető), vígH Márton (masszőr), nAgy Márton (masszőr), vellAi Áron (performance coach), doBoS Attila (erőnléti edző), 
KováCS Ádám (másodedző), KondáS Elemér (vezetőedző), Igor BogDAnović (másodedző), tuSKa János (kapusedző), lugoS József (videoelemző), 

erDélyi Péter (korrektív tréner), luKáCS Dániel (fizioterapeuta)
1. sor: molnár Gábor, KoCSiS Dominik, Rotem Keller, BertuS Lajos, néMetH Márió, Polgár Kristóf, luCAS, BoKroS Szilárd,

 CSAtári Gergő, jureK Gábor, KiSpál Tamás

A képről hiányzik HegeDŰS János és Dr. ForgáCS Alfréd (csapatorvos)
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KAPUSOK

28  Hegedüs Lajos 1987.12.19.

12  Kovács Péter 2000.02.10.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

21  Antal gábor 2004.08.14.
11  Busa Bence 1994.09.02. 
19  Csörgő raul 2002.12.31.
16  Fekete Kristóf 2003.07.21.
27  Földi Marcell 1999.03.24.
  3  gohér gergő 1987.05.16.
18  Hleba tamás 1997.02.03.
22  irmes Dávid 1996.05.25.
17  Kónya Márk 1989.04.04.
15  Kovács Olivér 1990.12.22.
13  Kurdics Levente 2002.12.05.
  7  Lakatos Csaba 1998.07.12.
14  Lakatos istván 1999.04.04.
24  Papp Szilárd 1991.12.13.
  8  Pelles Patrik 2004.09.25.
18  rácz rikárdó 2002.08.30.
  2  rokszin Ádám 1991.07.21.
  5  Sipos Zoltán 2001.03.07.
  4  Szabó Alex 2002.05.15.
23  Szekszárdi tamás 1994.03.31.
  6  tisza Kálmán 1992.04.12. 
26  tóth Bence 1998.05.25. 
  9  tóth László 1995.07.09. 
16  tömösvári Bálint 1998.06.14. 

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1910
klubszín: kék-fehér 
élVonalbeli idények: 10
legjobb eredmény: NB I. 3. hely (1941/1942), 
MK-győztes (1940/1941)
előszÖr az országos másodosztályban: 1926/1927
másodosztályú idények: 63+1 félbeszakadt
folyamatosan az nb ii.-ben: 2019 óta

A Szolnoki MÁV-ot 1910-ben alapították és vidéki csapat-
ként sokáig a kerületi, majd a legfelsőbb amatőr bajnok-
ságban szerepelt. Az 1937/1938-as idényben megnyerték 
a II. Ligát, és feljutottak az élvonalba, ahol egészen 1948-ig 
megszakítás nélkül szerepeltek. Eközben 1941-ben a Ma-
gyar Kupát is megnyerték. Az aranykor elmúltával a má-
sodosztály következett, 1963 és 1976 között pedig a har-
madik vonal. Azt követően feljebb kapaszkodtak egyet, de 
a '90-es évek elejét ismét az NB III.-ban töltötték. Ekkor egy 
újabb fellendülés következett, ami a 2010/2011-es idény-
ben egy NB I.-es idényben csúcsosodott ki. A 2018/2019-
es idényben újra megjárták az NB III.-at, az utóbbi két év-
ben azonban ismét az NB II.-ben játszottak. 

Az előző bajnokságot a 9. helyen zárták, legeredménye-
sebb játékosuk a nyáron Nyíregyházára távozó Novák 
Csanád volt 17 góllal. 

A két klub 20 bajnokin találkozott Miskolcon (5 első és 15 
másodosztályú mérkőzés), amibőt 12 alkalommal diós-
győri siker született, 5 döntetlent játszottak a csapatok és 
3-szor távoztak győztesen a vendégek. Ősszel Szolnokon 
találkozott a két csapat, és 2-0-ra a Szolnok győzött. 

Az előző fordulóban a Hegedüs L. - Szabó A., Kovács O., 
Papp Sz., Tóth B. (Lakatos Cs., 71.) - Tömösvári (Hleba, 82.), 
Földi M., Tisza K. - Busa (Szekszárdi, 90.), Irmes (Sipos Z., 71.), 
Tóth L. összeállításban léptek pályára.

Ismerősök a másik oldalon

Ma az ellenfél csapatában játszik Gohér Gergő, aki 2008 
és 2014 között 138 bajnokin lépett pályára a DVTK-ban. 
Tagja volt a Ligakupa-győztes, Magyar Kupa-döntős és az 
NB II.-es bajnokcsapatnak is. Később játszott Felcsúton, 
Soroksáron, Mezőkövesden és Budafokon. Tavaly nyáron 
tulajdonképpen visszatért profi pályafutása kiinduló pont-
jára, mert anno a DVTK Szolnokon figyelt fel rá. 

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

Dr. Nagy Gergely György PhD 
osztályvezető főorvos; kardiológia, belgyógyászat, aneszteziológia és
intenzív terápia szakorvosa

Dr. Csengő Erika
részlegvezető főorvos; kardiológia, belgyógyászat, intenzív terápia
szakorvosa

Dr. Csótai Anikó 
főorvos; kardiológia, belgyógyászat, intenzív terápia szakorvosa

Dr. Gergely Gábor
kardiológia szakorvosa, intervenciós kardiológus

ORVOSAINK:

KARDIOLÓGIA SZAKRENDELÉS

HÉTFŐN & KEDDEN
A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA

MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

mai ellenfelünk
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birkózás interjúbAjnoKoK

Számomra minden
meccsnap ünnepnap

Polgár Kristóf nem csak győztes mérkőzésen tért vissza a 
DvtK kezdőcsapatába Kecskeméten, hanem gólt is szerzett.

- A bajnoki rajt 
előtt az ultrák 
kilátogattak az 
utolsó edzésre, 
és támogatásuk-
ról biztosítottak. 
Csapatkapitány-
ként te köszön-
ted meg a klub 
hivatalos hon-
lapján az vizited. 
Miért érezted 
fontosnak ezt?
- Dobos Attilával 
beszéltünk róla, 
hogy nagyon jól 
esett a látogatás, 
amiért köszöne-
tet kell mondani. 

Fontosnak tartom, hogy ne csak a pályán tegyünk 
meg mindent a szurkolókért, hanem viszonozzuk 
az ilyen, nem is olyan apró gesztusokat. 
Mind a három idei meccsen hatalmas támogatást 
kaptunk a lelátóról, aminek meg is lett az eredmé-
nye, és bízom a jó folytatásban, mert akkor minden-
ki boldog.
- Kecskeméten már a csapatkép elkészítése-
kor lélektani előnybe került a DVTK, amikor 
hatalmas csapategységről bizonyságot téve 
Hegedűs János mezével álltatok a fényképe-
zőgép elé. 
- Indulás előtt a reggelinél vetődött fel, hogy ha már 
nem tud velünk utazni Hege, akkor legalább a me-
zét vigyük el, és ilyen módon mutassuk meg, hogy 
ebben a nehéz helyzetben is vele vagyunk, és visz-
szavárjuk.
- Akkor térjünk át a pályán történtekre! Mi-
lyen volt a KTE elleni mérkőzés?
- Izgalmas, de magunknak tettük azzá. Az elején  
jól kezdtük a mérkőzést, kétgólos előnyben vonul-
tunk szünetre, azt hittem, le is tudjuk zárni a mecs-
cset. Szépítettek, ám ismét kétgólosra növeltük az 
előnyt, és ismét azt hittem, hogy ezzel vége, mégis 
izgalmas lett a hajrá. Ezért veszélyes eredmény a 
2-1 és a 3-2 is, mert akár találhattak volna még egy 
gólt pontrúgásból. Nem így történt, joggal örülhet-
tünk, de az utolsó három perc izgalmáról szívesen 
lemondtam volna.

- Visszatértél a kezdőcsapatba, és a vonal mel-
lett kaptál szerepet.
- Ismét jobb oldali szárnyvédőt játszottam, ahol le-
het és kell is előre menni, amihez persze elenged-
hetetlen a teherbírás. Jól éreztem magam a pályán, 
örültem neki, hogy fizikálisan is jól bírtam, hiszen 
régen játszottam tétmérkőzést, és teljes 90 percet is. 
A játékba persze még vissza kell zökkenni, ha kapok 
újabb lehetőséget, akkor az is jönni fog. 
Szeretem ezt a posztot, bár viszonylag keveset ját-
szottam itt Diósgyőrben. Korábban a négyvédős 
rendszerben sokszor szerepeltem a jobb oldalon, a 
három belső védő plusz két szárnyvédős felállásban 
viszont többnyire a jobboldali belső védő pozíciót 
bízták rám. Kecskeméten igyekeztem minél több 
részt kivenni a játékból, egyrészt megmutatni a 
nagyvilágnak, hogy visszatértem, másrészt pedig 
megmutatni a Mesternek, hogy számíthat rám.
- Közvetlen közelről lőttél gólt, elvárás egy 
szárnyvédőtől, hogy feltűnjön az ötösön, 
vagy ez egy extra megoldás volt a részedről?
- Ebből a pozícióból oda lehet érni a hosszú oldalra 
egy beadásnál, de kétségtelen, egy gyors ellentáma-
dás esetén a saját tizenhatos tájáról az ellenfél ötösé-
ig kell sprintelni, ami nem egyszerű. A gólom előtt 
Könyves Norbi jól lőtte középre a labdát, én meg-
előztem az előttem álló embert, és utána már csak 
arra figyeltem, hogy elérjem a labdát, és az a hálóba 
pattanjon. Sikerült.
- Mit érhet a KTE elleni győzelem?
- Az, hogy öt pontosra növeltük velük szemben az 
előnyünket, nyugalmat kell, hogy adjon, hiszen a 
vetélytársak egy forduló alatt már le sem tudják dol-
gozni a hátrányt. De nem csak a lila-fehérektől távo-
lodunk, hanem a mezőny több tagjától is, jó lenne, 
ha minél szűkebb lenne az a kör, akik veszélyeztetik 
a feljutásunkat. 
- Ma a Szolnok az ellenfél, mit vársz a mér-
kőzéstől?
- Egy feljutásra pályázó csapatnak minden mérkő-
zésen csak a győzelem lehet a célja, hazai pályán kü-
lönösképpen, ráadásul vissza szeretnénk adni nekik 
az ottani pofont. Egy jó csapat erejét mutatja, hogy 
amikor a játék kicsit akadozik, vagy egyénileg nem 
sikerül beletenni a pluszt, akkor a játékosok össze-
fogva harcolnak a sikerért. Ez megvan a mi csapa-
tunkban, és ez látszik a pályán is.

interjúDr. mAgyAr mátyás Polgár Kristóf

Az előny nyugalmat kell, hogy adjon!
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a fiatalok egymásrólTöltsd le a DVTK új 
mobilalkalmazását!

Megérkezett a DVTK vadonatúj ingyenes applikációja Androidra
 és IOS-re. Keresd az App Store-ban vagy a Google Playen!
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!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 es-
etén 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 párját 
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 ap-
plikációját 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.)



gólÖrÖm  február 20.   2524  február 20.  gólÖrÖm  

interjú a dVtk tÖrténetébőlszemelVények

MásoDoszTályból a Magyar Kupa 
döntőjébe (és az élvonalba)

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a DVTK történetéből 
című múltidéző sorozatunk mai részében 1965-be „utazunk”, és a második 
kupadöntős csapatunk menetelésével foglalkozunk..
A diósgyőri futballcsapat hatszor játszott 
kupadöntőt 112 éves története során. Ebből 
a hat találkozóból kettőt sikerült megny-
ernie. Nem olyan régen foglalkoztunk az első 
döntővel, most a második, 1965. évi szereplést 
vesszük górcső alá (ebben az időszakban nap-
tári év, azaz tavaszi-őszi rendszerben rendezték 
a bajnoki és kupaküzdelmeket). Ennek a me-
netelésnek az értékét jelentősen növeli, hogy a 
csapat másodosztályú tagsággal rendelkezett, 
így harcolta ki a döntőbe jutást, két elsőosztályú 
gárdát is búcsúztatva a mérkőzések során.

A másodosztályú bajnokságban
A másodosztályú szezon végül sikerrel zárult, 
ugyanis a DVTK feljutó, második helyen vég-
zett. Nagy küzdelemben sikerült elérni ezt a 
helyezést, hiszen hármas holtversenyben volt 
Haladás és az Egyetértés csapatával, de tőlük 
jobb gólaránnyal. Így a döntőben már azzal a 
tudattal léphetett pályára a Diósgyőr, hogy a 
következő szezont ismét a legjobbak között kez-
di. De ne szaladjunk előre ennyire!
Az NB I-ből 1964-ben búcsúzó Diósgyőrben 
a szakmai munkát továbbra is Nagy György 
irányította a szezon kezdetekor. Őt a nyári 
szünetben - a bajnokság félidejében - állították 
fel a kispadról. Utódja Preiner Kálmán lett, aki 
ezt megelőzően a Csepel kispadján ült. Vele sik-
erült a feljutás, pedig az Egyetértés elleni hazai 
vereség után nagyon messze került tőle a DVTK. 
A fővárosiak elleni fiaskót követően azonban 
már nem kapott ki senkitől, annak ellenére sem, 
hogy az említett meccs alatti rendbontás miatt 
a következő két hazai meccset Egerben kellett 
játszania. (Müncz György játékvezető az Egy-
etértés elleni mérkőzésen végzett munkájával 
a szurkolók mellett a sajtó sem volt elégedett, 
utóbbbiak több sérülést is erélytelenségének is 
tulajdonítottak, míg előbbiek egyenesen csalás-
sal vádolták.)

Menetelés a döntőig
A kupa lebonyolítási rendszere a ma megszokot-
tól jelentősen eltérő volt. A 128 csapatot 16, egy-
enként nyolc csapatos csoportokba osztották, 

ahol egyenes kieséses rendszerben vívtak meg 
a csoporttársakkal az elsőségért. A legjobb 16 
csapat közé, a nyolcaddöntő mezőnyébe csak a 
csoportelső jutott tovább
A diósgyőriek a Miskolci ÉMTE ellen kezdték 
a kupaszereplést, a népkerti pályán 2000 néző 
előtt diadalmaskodtak 3-1-re. A gólokat Oláh 
(2) és Deák szerezték. 
A második mérkőzésen Gyöngyösön vendégsz-
erepeltek, ott 1200 néző volt kíváncsi a csapatra. 
A nézők jórészt szomorúan mentek haza, hiszen 
6-1 arányban diadalmaskodott a diósgyőri 
gárda. A gólokat Sikora (3), Vári (2) és Kovács 
szerezték. 
A harmadik mérkőzésen az Egercsehi Bányász 
volt az ellenfél. A félidőben még vezetett a 
Heves megyei alakulat, de a szünet után Kiss, 
Kovács és Vass góljaival fordítani tudott a vas-
gyári csapat. A mérkőzésre a helyszínen 700 
néző volt kíváncsi. 
A XII. csoport döntőjében az NB I. későbbi 
8. helyezettje, az MTK volt a piros-fehérek el-
lenfele. A Diósgyőrben lezajlott mérkőzésen 
10 000 néző váltott jegyet. A találkozó után a 
hazaiak örülhettek, hiszen a 0-0 azt jelentette, 
hogy alsóbb osztályú csapatként ők jutottak 
tovább, de egyébként is sokkal közelebb álltak 
a győzelemhez a mérkőzés folyamán, mint a 
kék-fehér vetélytársuk. Említést érdemel még, 
hogy a kupameccs előtt gyászszünetet tartottak 
a DVTK első elnöke, Vanger Vilmos tiszteletére, 
aki 93 évesen hunyt el. Emlékét azóta is őrzi a 
diósgyőri klub.
A nyolc közé jutásért Tállyán, a helyi Építők el-
len kellet mérkőznie a DVTK-nak. 2500 néző 
előtt, óriási küzdelemben 2-1 arányban sikerült 
győznie a vendégeknek Oláh és Kiss góljaival. 
A tállyai csapat megyei első osztályúként (5. 
vonal) jutott a legjobb 16 közé. Dicséretes telje-
sítmény, le a kalappal! 
Az elődöntőért szintén NB I.-es riválist, ezút-
tal az idény végén bronzérmet ünneplő Újpesti 
Dózsát kellett búcsúztatnia a miskolciaknak. 
Semleges pályán, Egerben - 5000 néző előtt 

▶

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok
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Korhű Vredestein abroncsokkal szerelték fel a 
Forma-1 legenda Jochen Mass autóját a világhírű 

Mille Miglia veterán rally versenyen
A tavaly aláírt megállapodás értel-
mében ismét a Vredestein a világhírű 
Mille Miglia rally verseny hivatalos gu-
miabroncspartnere és fő támogatója. 
Ennek fényében pedig a Mille Miglia 
szervezői szolgáltatták a hátteret a 
Vredestein és az egykori Forma-1 
pilóta, Jochen Mass egy új, izgalmas 
partnerségről szóló bejelentéséhez. 

A veteránautók szerelmeseinek ezen 
összefogásából kifolyólag Jochen 
Mass képviselte a Vredesteint a Mille 
Miglia futamon, egy Mercedes 300 
SL Gullwing volánja mögül. A híres 
német pilóta emellett a Vredestein 
márkanagyköveti posztját is betölti 
a klasszikus gumiabroncsok egyedi 
piacán. 

„A Vredestein kötelességének érzi 
esélyt adni a járművezetők számára, 
hogy megtapasztalhassák a vet-
eránautók nyújtotta szabadság kül-
önleges érzését” – nyilatkozta Mass. 
„Nagy örömömre jelenthetem be 
együttműködésünk, amely remélem, 
segít kivívni a Vredestein számára 
az elismerést, amelyet az oly 
elsőrendű minőségű és kiemelkedő 
teljesítményű klasszikus és modern 
gumiabroncsok választékának kife-
jlesztésével érdemelt ki.”

A megállapodás keretén belül Mass a 

Vredestein márkanagykövetévé vá-
lik, és több eseményen is képviseli a 
vállalatot. Emellett egyéni tapaszta-
latával támogatást nyújt a Vredestein 
fejlesztőcsapatának, az 1970-es és 
1980-as évek között gyártott vet-
eránautókhoz és újabb típusokhoz 
való klasszikus gumiabroncsok 
kifejlesztése céljából.

„A Vredestein figyelemreméltó tör-
ténelmi háttérrel rendelkezik a vet-
eránautó-versenyzés terén, és szá-
mos győztes csapat és autó számára 
szolgáltatott az első helyezés eléré-
séhez szükséges minőségi gumia-
broncsokat” – folytatta Mass. „Ez 
nem volt mindig egyszerű feladat, 
és kivitelezésében kulcsszerepet 
játszottak a járművezetők visszajel-
zései és a mérnökökkel történő 
együttműködés. Mivel számos, mind 
veterán és modern versenyautó vo-
lánja mögött ültem már, így kívánc-
sian várom, hogy a fejlesztői oldalról 
is megszemlélhessem a dolgokat. 

Továbbá megtiszteltetésnek érzem, 
hogy választ adhatok a mérnököknek 
a modern versenyzés támasztotta 
fogós kérdésekre, kiváltképp a vet-
erán járművek teljesítménye terén.”
Az 1909 óta rendkívül nagy 
teljesítményű abroncsokat gyártó, 
vezető gumiabroncsgyártóként a 
Vredestein jelentős tekintélyt vívott 
ki magának a klasszikus gumia-
broncsok világában. A vállalat őszinte 
odaadással van a veteránautók iránt, 
és számos, a klasszikus külsőt az 
optimalizált teljesítménnyel ötvöző 
gumiabroncstípust gyártanak, 
beleértve a Sprint Classic, Snow 
Classic, Grip Classic és Transport 
Classic típusokat. 

A Vredestient gyártó 
Apollo Tryes 2018 
májusában lépett 

partnerségre a DVTK-val. 
A magyar első osztályú 
labdarúgó-bajnokságban 
játszó DVTK az északkelet-
magyarországi régió legna-
gyobb sportklubja, az első  
együttműködés a férfi csa-
paton kívül a női és az ifjúsági 
futballcsapatokat is érinti.

szemelVények A DvtK történetéből

- került sor a mérkőzésre. Ismét egy döntetlen 
jelentette a továbbjutást, ugyanis Vári góljára 
válaszolt a fővárosi csapat Göröcs révén, több 
gól azonban nem esett, így a Diósgyőr jutott az 
elődöntőbe. 
Az elődöntőben az Erzsébeti Vasas volt a piros-
fehérek ellenfele. A mérkőzésre Pesterzsébeten 
került sor, 5000 néző előtt. A hazai csapat az NB 
III.-ban (4. vonal) vitézkedett akkoriban, éppen 
csak, gólaránnyal maradt le a feljutásról.
Erzsébeti VTK - Diósgyőri VTK 1-2 (0-1) 
Pesterzsébet, 5000 néző. Vezette: Zsolt István. 
DVTK: Tamás - Werner, Gál, Szigeti - Pócsik, 
Szucsányi - Vass, Samek, Oláh, Kovács I., Siko-
ra. Edző: Preiner Kálmán.
EVTK: Pomázi - Lipcsei, Sári, Bodonczi - Ko-
vacsevics, Horváth - Volek, Ádány, Dankó, 
Matulai, Sárdi. Edző: Csizmadia Mihály
A gólokat Sikora és Szucsányi lőtte. A hazaiak 
büntetőt hibáztak, azonban még egy tizenegy-
est szerettek volna lőni, de azt nem adta meg 
Zsolt játékvezető. A DVTK jutott be a döntőbe 
és készülhetett a Győri ETO elleni mérkőzésre. 
A döntőre, amelyet a Népstadionban rendez-
tek. Az NB I. 5. helyén végzett győri együttes 
volt az ellenfél. A vasgyáriaknak esélyük sem 

volt a mérkőzésen, már a félidőben négy góllal 
vezetett az ellenfél. A második félidő kiegyen-
lítettebb játékot hozott, gól nélkül, így az ETO 
nyerte a kupát, története során első alkalommal. 
A két évvel ez előtti bajnoki siker után immár 
kupagyőzelemmel is rendelkeztek a mérkőzés 
után a zöld-fehérek.
Diósgyőri VTK - Győri Vasas ETo 0-4 (0-4) 
Népstadion, 3500 néző. Vezette: Radó János. 
DVTK: Tamás - Werner, Gál, Szigeti - Pócsik, 
Szucsányi - Oláh, Vári, Kiss, Deák, Sikora. Edző: 
Preiner Kálmán.
Győr: Tóth - Kiss, Orbán, Tamás - Palotai, Máté 
- Szaló, Győrfi, Soproni, Varsányi, Keglovich. 
Edző: Hidegkuti Nándor.
A győri gólokat Keglovich (2), illetve Sopro-
ni és Varsányi szerezték. A mérkőzés után a 
Népsportnak szomorúan nyilatkozott Preiner 
Kálmán.
„- A Győr jól játszott, megérdemelten szerezte 
meg az MNK-t, gratulálok a szép sikerhez." 

A vereség ellenére dicséret illeti a DVTK-t, 
hiszen másodosztályú csapatként két NB I.-es 
gárdát is búcsúztatott, annak ellenére, hogy az 
NB I/B-ben is nehéz szezonja volt.

A feljutást, illetve a kupadöntőt ők harcolták ki: Tamás Gyula, Pócsik István, Szigeti Oszkár, Kiss László,Szucsányi András, 
Nyíri Zoltán, Szamek Kálmán, Kisuczky Róbert, Vári György, Deák Ferenc, Sikora Ferenc, Gál Béla, Osváth Endre,Werner 
Gyula, Csányi József, Balázs Ernő, Kovács István, Vass László, Kovács Pál, Oláh József, Homródi Vilmos, Bakos György. 

1965. november 14., a DVTK csapata a Győri ETO elleni kupadöntő előtt 
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teljes menetrend
ForDuló iDőponT nap KEzDés hElyszín TV párosíTás ErEDmény

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

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

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

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

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

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

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

25. 2022.02.27. vasárnap 14:00 Pécs youtube PMFC - DVtK

26. 2022.03.06. vasárnap 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - EtO

27. 2022.03.09. szerda 14:00 Balmazújváros youtube Nyíregyháza - DVtK

28. 2022.03.13. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Békéscsaba

29. 2022.03.20. vasárnap 14:00 óbuda youtube iii. Kerület - DVtK

30. 2022.04.03. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda 16:00 Dorog  Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.17. vasárnap 17:00 Szombathely  Haladás - DVtK

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

35. 2022.05.01. vasárnap 17:00 Budaörs  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
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CsapaT nEVE  m           Gy D V              lG            KG GK  p 

Diósgyőri VtK 23 14 7 2 42 21 21 49

Vasas FC 23 13 7 3 41 17 24 46

Kecskeméti tE 23 13 5 5 40 22 18 44

Szeged-Csanád gA 23 12 6 5 33 17 16 42

Szombathelyi Haladás 23 12 5 6 27 16 11 41

Nyíregyháza Spartacus FC 23 10 6 7 31 29 2 36

BFC Siófok 23 9 9 5 28 24 4 36

Pécsi MFC 23 9 6 8 29 24 5 33

EtO FC győr 23 9 6 8 28 25 3 33

Dorogi FC 23 9 4 10 24 32 -8 31

Szentlőrinc SE 23 6 9 8 24 27 -3 27

Békéscsaba 1912 Előre 23 5 10 8 32 36 -4 25

FC Ajka 23 6 6 11 29 34 -5 24

Soroksár SC 23 6 6 11 35 44 -9 24

Budaörsi SC 1924 23 5 9 9 25 36 -11 24

Aqvital FC Csákvár 23 5 8 10 31 40 -9 23

Szolnoki MÁV 23 5 7 11 22 35 -13 22

iii. Kerületi tVE 23 5 7 11 23 37 -14 22

tiszakécskei LC 23 6 3 14 24 43 -19 21

Budafoki MtE 23 4 8 11 22 31 -9 20

CsapaT nEVE m Gy D V  p 

Diósgyőri VtK 11 9 2 0 29

Vasas FC 11 8 3 0 27

Kecskeméti tE 12 8 1 3 25

Nyíregyháza SFC 12 7 4 1 25

Szeged-Csanád gA 12 7 3 2 24

BFC Siófok 12 6 6 0 24

Szombathelyi Haladás 11 7 1 3 22

Pécsi MFC 12 6 2 4 20

Dorogi FC 11 5 3 3 18

FC Ajka 11 4 4 3 16

Szolnoki MÁV 12 4 4 4 16

Budafoki MtE 12 3 5 4 14

Szentlőrinc SE 10 3 4 3 13

Aqvital FC Csákvár 11 3 4 4 13

EtO FC győr 12 3 4 5 13

Békéscsaba 1912 Előre 12 2 7 3 13

tiszakécskei LC 11 4 0 7 12

Soroksár SC 12 3 2 7 11

iii. Kerületi tVE 12 2 5 5 11

Budaörsi SC 1924 11 2 3 6 9

CsapaT nEVE m Gy D V  p 

EtO FC győr 11 6 2 3 20

Diósgyőri VtK 12 5 5 2 20

Vasas FC 12 5 4 3 19

Kecskeméti tE 11 5 4 2 19

Szombathelyi Haladás 12 5 4 3 19

Szeged-Csanád gA 11 5 3 3 18

Budaörsi SC 1924 12 3 6 3 15

Szentlőrinc SE 13 3 5 5 14

Dorogi FC 12 4 1 7 13

Pécsi MFC 11 3 4 4 13

Soroksár SC 11 3 4 4 13

Békéscsaba 1912 Előre 11 3 3 5 12

BFC Siófok 11 3 3 5 12

iii. Kerületi tVE 11 3 2 6 11

Nyíregyháza SFC 11 3 2 6 11

Aqvital FC Csákvár 12 2 4 6 10

tiszakécskei LC 12 2 3 7 9

FC Ajka 12 2 2 8 8

Budafoki MtE 11 1 3 7 6

Szolnoki MÁV 11 1 3 7 6
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