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Hé, Fiúk! 

Nyitva van

 a pálya!
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A DVTK alkalmi kiadványa 
Megjelenik 1000 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert  
Szerkesztő: Marosréti Ervin, Tigyi József
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 14. SzáM

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - békéscsaba

 16:00 Kapunyitás

 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	

	 16:53	 pályán	a	dvtk	lovag		

	 16:55	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

	 16:57	 Csapatok	Bevonulnak	a	pályára

	 17:00	 a	diósgyőri	vtk	-	BékésCsaBa	mérkőzés	kezdete

	 16:56	 Csapatok	felsorakoznak	a	JátékoskiJáróBan,	dvtk	induló

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

	 16:58	 Csapatfotók

®

	 16:59	 deBütáló	köszöntése	(csatári GerGő)  

	 15:00	 a	Csapatok	érkezése

	 16:59	 szurkolói	kezdőrúgás	(bányai roland)  
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér

A győzelmek után sem hittük, hogy már a kezünkben 
van a feljutás, és most sem látjuk borúsan a jövőt. Mesz-
sze még a vége, dolgozni kell tovább. Ennél is fontosabb, 
hogy nyerjük a meccseket, és a hátralévő 11 bajnokin 
annyi pontot gyűjtsünk, ami elég a céljaink eléréséhez.
Hiba lenne a Békéscsaba tabellán elfoglalt helyéből kiin-
dulni, az Ajka ellen kétgólos hátrányból fordítva bizonyí-
tották, mire képesek.
Ma hazai pályán játszunk, ami ezúttal nem csak az is-
merős környezetet és a saját szurkolótábort jelenti - bár 
ebből a szempontból Balmazújvárosban is hazai pályát 
teremtettek a drukkerek -, hanem a DVTK Stadion jó 
minőségű gyepe lehetővé teszi a nekünk kedvező gyors 
játékot is.
Legutóbb gólképtelenek maradtunk, ráadásul hátul 
könnyű gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, ezen kell ma 
változtatni. Védekezésben nem szabad hibázni, táma-
dásban pedig olyan kreatív játékot várok, ami korábban 
sok gólt hozott.

schindler szabolcs

A DVTK és a Vasas a bajnokság két fő esélyese, hiszen 
játékoskeretük véleményem szerint kiemelkedik a me-
zőnyből. Kondás Elemér stílusos csapatot rakott össze, 
és ami nagyon fontos, hogy hazai pályán nagyon erősek, 
sokkal erősebbek mint idegenben. Mindentől függetle-
nül bízom benne, hogy most is meg tudjuk lepni a Diós-
győrt úgy, mint ősszel hazai pályán.
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interjú interjúhorváth zoltán

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

lucas

- Sajnos már átéltem hasonlót közelről egy 
régebbi mérkőzésen, így amikor láttam, hogy 
Jani összeesik, azonnal tudtam, mit kell tenni. 
A legfontosabb, hogy nem szabad pánikolni, 
utána pedig kihúztam Jani nyelvét a torkából, 
nehogy megfulladjon. Igazából csak annyit tet-
tem, amit mindenki más is megtett volna. Most 
az a legfontosabb, hogy minél hamarabb épül-
jön fel, nagyon várjuk vissza a pályára!

- Tekintsünk kicsit vissza! Télen igazoltál Di-
ósgyőrbe. Meglepett a hívás?
- A DVTK régebb óta érdeklődött irántam, 
legutóbb tavaly nyáron, de akkor még nem en-
gedtek el Kisvárdáról, ahová pályafutásom leg-
jobb döntéseként igazoltam 2015 elején. Akkor 
ugyan egyet visszaléptem, de utána a klubbal 
együtt fejlődve eljutottam az élvonalba. A sérü-
lésemet követően azonban hiába gyógyultam 
meg, kiszorultam a csapatból, így számomra 
nem volt kérdés, hogy elfogadom-e a diósgyőri 
ajánlatot. Tudtam, hogy ez a város a fociért él, 
a klub nagy múltú, a körülmények parádésak 

- Hogyan látod a DVTK mostani szereplését?
- Pécsett súlyos vereséget szenvedtünk, de az 
ETO ellen felállt a csapat, talán a legjobb tavaszi 
teljesítményünket nyújtottuk múlt vasárnap. 
Ezért is fájó a Nyíregyháza elleni vereség. Már a 
találkozó előtt is mondtam az öltözőben, hogy 
egy igazi rangadó vár ránk, ahol előfordulhat, 
hogy nem nyerünk, de kikapni semmiképpen 
nem szabad. Sajnos nem így történt. A két ve-
reség legfontosabb tanulsága az, hogy meg kell 
tanulni idegenben is nyerni. Hazai pályán, jó 
körülmények között a saját játékunkat tudjuk 
játszani, sorra aratjuk a győzelmeket, de ide-
genben rendre gondot okozott az egyenetlen 
talaj. Amennyiben túl tudunk a körülménye-
ken lépni, és itthon és idegenben egyformán 
eredményes teljesítményt nyújtunk, akkor nem 
lesz, aki az utunkba álljon.

- A Siófok ellen nem csak labdarúgóként, ha-
nem elsősegélynyújtóként is jelesre vizsgáz-
tál. Hegedűs János nagyon köszöni a segítsé-
ged, te hogyan emlékszel az esetre?

Úgy örülök a 
csapattársak 

góljának, 
mintha én 

lőttem volna
a télen igazolt lucas stabilitást ad 
a csapatnak a középpályán, és ha 
lehetősége adódik, még az ellenfél 
kapuját is célba veszi.  
a DvtK - siófok mérkőzésen hegedűs 
János sérülését követően hatalmas 
nagy lélekjelenéttel megmentette 
csapattársa életét. a brazil-magyar 
játékossal beszélgettünk.

▶
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- Szokatlan azt hallani, hogy nem félsz hi-
bázni…
- Fiatalabb koromban inkább támadó szerep-
körben játszottam a szélsőként vagy irányító 
középpályásként, ebből az időből hozhattam 
magammal ezt a mentalitást. Jobb próbálkozni, 
és hibázni, mint meg sem kísérelni valamit. De 
értem a felvetést, magam is sokszor tapasztal-
tam azt, hogy ugyan a magyar játékosok min-
den tekintetben fel tudják venni a versenyt a 
környező országból érkezőkkel, ám mivel nem 
bíznak kellőképpen magukban, nem mindig 
érvényesül a tudásuk. Fontos az ügyesség, a fi-
zikai képesség, de a legfontosabb dolgok fejben 
dőlnek el.

- Pályafutásod során több bombagólt lőttél, 
és a DVTK mezében is rendre megcélzod a 
kaput. 
- Mivel viszonylag távol játszom a kaputól, ke-
vés a laza passz, ha gólt lövök, akkor az álta-
lában nagy gól. A DVTK-ban is adódott már 
előttem gólszerzési lehetőség, de vagy nem ta-
láltam kaput, vagy a kapus védett, de nem gör-
csölök ezen. Amikor látom a lehetőséget, ak-
kor újra és újra meg fogom próbálni, és biztos 
vagyok benne, meglesz az eredménye. Sokkal 
fontosabb a győzelem, mint az, hogy ki rúgja 
a gólt. 

- Bármelyik meccs képet lapozgatjuk, feltű-
nő, hogy rendre te ugrasz elsőnek a gólszer-
ző nyakába.
- Igen, mert úgy örülök a csapattársak góljának, 
mintha én lőttem volna. Éppen a kisvárdai saj-
tós írt rám a napokban, hogy látja, semmit nem 
változtam, még mindig rajta vagyok mindegyik 
gól után készült fotón. 

- Lucas Marcolini Dantas Bertucci a teljes 
neved, amiből a Lucast használod a pályán 
a szurkolók és az újságírók nagy megköny-
nyebbülésére. 
- A Lucas a keresztnevem, a többi édesanyám 
és édesapám családneve. Ami a kiejtést illeti, 
Brazíliában [bertusszi], Magyarországon pedig 
[bertuccsi] a közkeletű, mára mind a kettőt he-
lyesnek hallom.

- Az általunk megismert Lucas két részből 
tevődik össze, egy 18 éves koráig Brazíliában 
nevelkedő ifjú, és utána egy Magyarországon 
profivá érő labdarúgóból. Hogyan jellemez-
néd a játékstílusod, és ebből mit hoztál ott-
honról és mit tanultál nálunk?
- Labdabiztos vagyok, jól passzolok és minden 

és tiszta a jövőkép, ami ráadásul egybecseng az 
enyémmel: vissza szeretnénk térni az élvonal-
ba. Jó irányban haladunk, és bízom benne, ez 
még csak jobb lesz!

- Gyorsan beilleszkedtél, egyből a kezdőcsa-
patban kaptál helyet, és mind a hét eddigi 
mérkőzést végigjátszottad.
- Természetesen tisztelem a csapattársaimat, és 
mindenekelőtt elfogadom a vezetőedző dönté-
sét, de ha lehet, akkor egy percet sem szeretnék 
kihagyni még edzésen sem, nemhogy mérkő-
zésen. Ilyen vagyok, egyszerűen élvezem a fo-
cit!

- Ha nem mondod, akkor is lerí rólad, hiszen 
szinte egyfolytában játékban vagy, próbálod 
elvenni az ellenféltől a labdát, vagy a társak-
tól elkérni azt.
- Úgy szoktam magam jellemezni, hogy ami-
kor nem lehet kérni a labdát, én akkor is elké-
rem. Mindig úgy helyezkedek, hogy a társak 
tudjanak passzolni, és ha nálam van, akkor 
igyekszem megjátszani. Szeretek felelősséget 
vállalni, számomra inkább belefér egy hiba, 
minthogy bujkáljak a labda elől. 
A DVTK jelenleg egy védekező középpályással 
játszik, ezért nekem kevesebb a támadó fel-
adatom, de a nagy labdabirtoklás miatt sokat 
van nálam a mezőnyben a labda. Sokszor én 
kezdem a játékot, igyekszem olyan társat meg-
játszani, aki utána tudja folytatni, és akár gól-
passzt ad, vagy kapura lő.

lucas

megkeresést kapok brazil ismerősöktől, mert 
látják, régóta Magyarországon ját-

szok, és érdeklődnek az itteni lehe-
tőségek felől. Majd meglátjuk mit 
hoz a jövő, menedzser leszek vagy 
valami egészen más. Jelenleg azon-
ban teljes erőmmel a DVTK sikeré-

ért dolgozok, érzem magamban 
a fizikai és mentális erőt, 

hogy még sokáig a pá-
lyán legyek a klub 

hasznára.

- Ma a Békéscsa-
ba ellen játszik a 

DVTK, hogyan 
lehet megnyer-

ni ezt a mér-
kőzést?
- Profi labda-
rúgó vagyok, 
egy szerdai 
m é r k ő z é s 
nem befo-
lyásolhatja 
a vasárnapi 
j á t é k o m , 
b á r m i l y e n 
e r e d m é n y 

is született. 
Csak magunk-

ra kell koncent-
rálni, jó játékkal, meg-
felelő koncentrációval 
ma is hasonló ered-
ményt tudunk elérni, 
mint az ETO ellen. Az 
biztos, úgy lépünk pá-
lyára, hogy számunkra 
csak a győzelem elfo-
gadható.

- Kölcsönbe érkeztél 
Kisvárdáról, gondol-

kodtál már a folytatá-
son?
- Valóban kölcsönbe jöttem, 
de a DVTK-nak opciója 
van a játékjogom megvá-
sárlására. A többi rajtam 
múlik, olyan teljesítményt 
kell nyújtani, hogy feljus-
sunk az élvonalba, és akkor 

Debrecen és Kisvárda után Di-
ósgyőrben is hosszú időt tudok 
eltölteni. Nekem ez a célom.

erőmet beleadva harcolok. Az biztos, hogy a 
technikai tudásomat Brazíliából hoztam, ahol 
kicsi gyerekkoromtól futsaloztam, akkor ta-
nultam meg bánni a labdával. Majd 11 éves 
koromtól az Athletico Paranaense utánpót-
lásában nevelkedtem, az ott tanultaknak 
köszönhetően tudok több poszton is játszani. 
Magyarországon pedig taktikailag fejlődtem 
nagyon sokat, illetve rutinosabb lettem.

- A közkeletű sztereotípia sze-
rint a brazil focisták többek 
között azért olyan jók, mert a 
favellákból ez a számukra leg-
inkább járható út a jómódba. 
Ez motivált téged is?
- Részben igaz a megállapí-
tás, de mi gyerekkorunkban 
sem voltunk szegények, igaz, 
gazdagok sem. Édesapám a 
mezőgazdaságban dolgozik, 
édesanyám ápoló, az orvos 
testvéremhez hasonlóan 
én is választhattam volna 
más életutat. Azonban az 
unokatestvérem, Leandro 
Debrecenben játszott, az ő 
segítségével lettem én is a 
DVSC játékosa. Eleinte együtt 
laktunk, és rengeteget segített 
a mindennapokban is, mert 
csak portugálul beszéltem. 
Utána párhuzamosan azzal, 
ahogy a pályám fejlődtem, szép 
lassan megtanultam magyarul, és néhány 
év múlva azt vettem észre, már nem por-
tugálról fordítok magamban, hanem eleve 
magyarul gondolkodok. A nyelvtanulás a ba-
rátnőm, most már feleségem megismerésével 
vett lendületet, tőle rengeteg olyan kifejezést 
is megtanultam, amire nincs szükség az öltö-
zőben. 

- Hogyan tervezed a jövőt?
- Azóta nagy család lettünk, há-
rom gyerekünk született, a leg-
nagyobb és a legkisebb lány 
és egy fiú. Ők a mindenem, 
értük csinálok mindent. Azt 
már eldöntöttük, hogy a pá-
lyafutásom remélhetően mi-
nél későbbi lezárása után is 
Magyarországon maradunk. 
Akkor sem szeretnék elszakadni a labdarú-
gástól, de még nem tudom, milyen feladatkör-
ben. Az biztos, hogy mostanában is rengeteg 

lucas
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volt a jó hangulat, és egy kis családias közös-
séget alkottunk. A „kis” nemzetek közti össze-
fogás nagyon nagy, összetartóak a sízők. Jóban 
vagyok többek között a horvát, bosnyák, kana-
dai és bolgár versenyzőkkel is.  Sőt még a nagy-
menőkhöz is lehetett közeledni, és kapcsolatot 
építeni, mivel csak két sportág versenyzői, az 
alpesi sízők és a csúszó számokban indulók 
voltak a janqingi olimpia faluban, míg 2018-
ban szinte mindenkit ugyanott helyeztek el. 
Összehasonlítva a két helyszínt, a kínai olimpi-
ai falu felszereltsége minőségibb volt, ellenben 
az étkezés már nem. A vendégszeretet viszont 
sokkal jobban megnyilvánult Kínában, a helyi 
önkéntesek és munkások nagyon nagy szívvel, 
mosolygósan segítettek nekünk mindenben.

- Térjünk át a verseny részére, mennyire 
vagy elégedett a második olimpiáddal, ahol 
óriás-műlesiklásban a legjobb magyar he-
lyezést érted el az olimpiák történetében, 
míg műlesiklásban mindössze hét század-
dal maradtál le az első harminctól?
- Meg is vagyok elégedve, meg nem is. Az ered-
ményeknek két oldala van, a helyezés és a szá-
zalékos hátrány. Az olimpián inkább az előbbi 
kerül fókuszba, ez alapján kell gondolkodni és 
taktikázni. Ezúttal viszont sokkal nehezebb 
helyzetben voltam, mint Dél-Koreában, mivel 
csak kettő számban indultam, ami nagyobb 
nyomással járt. Az óriás-műlesiklásban na-
gyon sokan estek ki a nehéz körülmények mi-
att, és láttam a lehetőséget egy jó helyezésre, 
úgyhogy inkább biztonságibb versenyt futot-
tam, amivel - ha úgy nézünk - nyolc helyet 
javítottam 2018-hoz képest. A fő számomban, 
a szlalomban azonban az első harminc közé 
szerettem volna kerülni, amire volt is esélyem 
a végeredményt látva. Ám a 33. hely sem rossz, 
hiszen 88-an indultak, és így is a mezőny első 
harmadában végeztem. Összességében nem 
jöttem haza üres kézzel, produktív volt az 
olimpia, aminek örülök, de sajnos a különböző 
szituációk miatt nem tudtam a legjobb formá-
mat hozni. 

- Összességében akkor milyen élményekkel 
tértél haza Pekingből?
- Nagyon nehéz volt az odáig vezető út, az, 
hogy a sérülésem után a legjobb formába ke-
rüljek, és megszerezzem az egyedüli kvótát (A 
DVTK első téli olimpikonja 2019-ben elülső 
keresztszalag szakadása, valamint porcle-
válása miatt nyolc hónapig sérült volt - a 
szerk.) Azt hiszem, a kvalifikáció volt az olim-
pia legnehezebb része. És ezért minden percét, 

minden pillanatát ki akartam élvezni Pekingnek 
amellett, hogy jól is teljesítek. A lényeg az, hogy 
egy jó folyamat elindult, ami nem szabad, hogy 
megtörjön. Jó érzésessel érkeztem haza, hiszen 
sikerült a DVTK-val közösen kitűzött cél, hogy 
ott legyek Kínában, és izgatottan várom az újab-
bakat. Otthonról is nagyon sokan szurkoltak, 
ami nagyon motivált. Mindegyik üzenetet elol-
vastam, és jó volt látni, hogy ennyien követtek, 
és jelen voltak, annak ellenére is, hogy hét órás 
eltolódás volt Magyarországhoz képest.
 
- Mik a jövőbeni célok?
- Rövidtávon szeretnék javítani az óriás-műle-
siklás FIS pontszámomon. Közép- és hosszabb 
távlatokban pedig a cél a 2023-as franciaországi 
világbajnokság Courchevel Tourisme-ban, ahol 
az összes alpesi számban szeretnék rajthoz állni. 
Illetve felzárkózni a világranglista első 150 ver-
senyzője közé, mert csak azok indulhatnak el a 
világkupákon. Az idei szezonban lesznek még 
FIS nemzetközi versenyeim is Európában, ami-
ken van lehetőség az előre lépésre egészen április 
közepéig.

- Milyen újra itthon, volt már időd kipihenni 
az olimpia fáradalmait?
- Nem nagyon (nevet). Minimálisat pihentem, 
de benne vagyok a ritmusban. Az olimpia után 
pár nappal már a magyar bajnokságon indul-
tam, ahol az időeltolódás miatt jet-lagesen 
álltam rajthoz. Nem volt alkalmam edzeni a 
pályán, inkább minden lehetséges időt kihasz-
náltam a pihenésre, hogy friss legyek, és végül 
egy kiélezett versenyben sikerült is megszerez-
nem a 16. és 17. bajnoki címem műlesiklásban, 
majd összetettben. Utána nagyon sok interjút 
adtam, és Miskolc város polgármestere, Veres 
Pál is személyesen gratulált nekem. Az Testne-
velési Egyetemen is vártak, ahol felvételt nyer-
tem a doktori iskolába, a beiratkozást követő-
en doktorandusz PhD-hallgató leszek. Szóval 
gyakorlatilag még nem volt időm a pihenésre 
(ismét nevet).

- Ugorjunk azért vissza Pekingbe, azon belül 
is a megnyitóra, hogyan élted meg?
- Felejthetetlen élményt jelentett a világ szeme 
előtt a magyar zászlót vinni Tóth Zita alpesi 
síző társammal. Ez egy olyan pillanat és meg-
tiszteltetés volt számunkra, ami nagyon kevés 
olimpikonnak adatik meg. Nagyon örülünk, 
hogy minket választottak, ráadásul egy nagyon 
látványos és emlékezetes megnyitón vihettük 
a zászlót. Az egész esemény előtt vacsorával 
vártak minket, majd utána mindenki kapott 
kesztyűt, sapkát és melegítő párnát, hogy ne 
fagyoskodjunk. 

- Mennyire volt más az élet a faluban 
Pyeongchanghoz képest, milyen volt például 
a kapcsolat a többi nemzet sportolójával?
- Személy szerint nekem nagyon sok síző bará-
tom érkezett a világ összes tájáról. Folyamatos 

Kékesi márton személyében 
először szurkolhattunk 

diósgyőri sportolónak téli 
olimpián Pekingben. a miskolci 

születésű sízővel pályafutása 
második olimpiájáról 

beszélgettünk.

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartam
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program

26. forduló
Diósgyőri VtK - EtO FC 2-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 1460 néző. Játékvezető: Hanyecz 
Bence (Csatári Tibor, Varga Gábor).

DVTK: Danilović - Szűcs K., Szatmári Cs., Bárdos - Németh 
Má., Molnár G., Lucas, Oláh B., Keller - Könyves, Eppel. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.
ETO: Fadgyas - Kovács K., Kiss M., Bagi, Csonka, Vincze 
Á. - Óvári, Tuboly, Toma, Vitális - Priskin. Vezetőedző: Klausz 
László. Vezetőedző: Klausz László.

Csere: Vitális helyett Vernes, Priskin helyett Bacsa, Óvári 
helyett Szimcso mind a 60., Könyves helyett Horváth Z. és 
Németh Má. helyett Eperjesi a 68., Kovács K. helyett Fodor 
F. a 71., Eppel helyett Zsolnai a 74., Bagi helyett Farkas B. a 
79., Oláh B. helyett Bertus és Keller helyett Kocsis D. a 82. 
percben.
Sárga lap: Szatmári a 28., Vincze Á. percben.
gólszerzők: Könyves (1-0) a 38., Eppel (2-0) az 55. percben.

28. forduló
2022. március 13., vasárnap
14:00 Szentlőrinc SE - Tiszakécskei LC
14:00 Budaörsi SC - Dorogi FC
17:00 Diósgyőri VTK - Békéscsaba 1912 Előre
17:00 FC Ajka - III. Kerületi TVE
17:00 Aqvital FC Csákvár - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 BFC Siófok - Pécsi MFC
17:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Szolnoki MÁV FC
17:00 Soroksár SC - Szeged-Csanád GA
19:30 Vasas FC - ETO FC 
2022. március 14., hétfő 
20:00 Szombathelyi Haladás - Budafoki MTE*
29. forduló
2022. március 20., vasárnap
14:00 III. Kerületi TVE - Diósgyőri VTK
14:00 ETO FC - BFC Siófok
14:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Vasas FC
14:00 Dorogi FC - Soroksár SC
17:00 Budafoki MTE - Szolnoki MÁV FC
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Aqvital FC Csákvár
17:00 Szeged-Csanád GA - FC Ajka 
17:00 Tiszakécskei LC - Budaörsi SC
17:00 Szombathelyi Haladás - Szentlőrinc SE 
2022. március 21., hétfő
20:00 Pécsi MFC - Kecskeméti TE HUFBAU
*(tv: M4 Sport)

ez tÖrtént
27. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC - Diósgyőri VtK 1-0 (0-0)

Balmazújváros, Városi Stadion, 1000 néző. Játékvezető: 
Takács Tamás (Medovarszki János, Belicza Bence Péter).

NYSFC: Fejér - Szokol, Gengeliczki, Papucsek, Debreceni Z. 
- Márkus, Sigér Á. - Vass P., Zamostny, Kovács Á. - Novák Cs. 
Edző: Balogh Zoltán.
DVTK: Danilović - Szűcs K., Szatmári Cs., Belényesi Cs. - 
Németh Má., Molnár G., Lucas, Oláh B., Keller - Könyves, 
Eppel. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Keller helyett Jurek és Németh Má. helyett Eperjesi a 
37., Eppel helyett Horváth Z. a 62., Kovács Á. helyett Pócsik a 
66., Szűcs K. helyett Bertus és Oláh B. helyett Zsolnai a 79., 
Novák Cs. helyett Banyoi a 80., Sigér Á. helyett Szabó B. a 
90+1. percben.
Sárga lap: Németh Má. a 24., Sigér az 53., Vass P. a 90+2. 
percben.
gólszerzők: Kovács Á. (1-0) az 50. percben.

interjúDr. magyar mátyás interjúDr. magyar mátyás

Támogasd TE is a  
Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítványt!

A klub minden megvásárolt póló után 1000, 
minden pulóver után 2000 forinttal 

támogatja az alapítványt.

shop.dvtk.eu

Vásárold meg a DVTK Shop-ban,
 vagy rendeld meg online!

*A fénykép illusztráció

Gyerek póló: 3990 forint 
Nöi és férfi póló: 5290 forint
Női és férfi kapucnis pulóver: 10 990 forint
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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 
já

té
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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
91  Czinanó Antal 1998.06.30.
35  Krnács richárd 1996.09.30.
12  Winter Dániel 2002.09.05.
MEZőNyJÁtÉKOSOK
25  Albert istván 1992.06.25.
20  Babinyecz Balázs 1997.02.07.
13  Bor Dávid 1994.12.10.
55  Bora györgy 1995.12.21.
14  Borbély Bence 2004.02.14. 
32  Farkas Botond 2003.03.05.
4    Farkas Márk 1992.08.17.
21  Fazekas Lóránt 2002.05.15.
7    gránicz Patrik 1995.01.09.
28  Hodonicki Márk 2001.03.16.
77  Horváth Péter 1995.07.04.
17  ilyés tamás 1998.06.17.
18  Király Patrik 1993.05.27.
6    Kitl Miklós 1997.06.01.
9    Lukács raymond 1988.05.30. 
15  Máris Dominik 2000.06.22.
19  Mikló roland 1998.12.28.
5    Nagy Sándor 1988.01.01.
10  Pantović, Nikola 1994.03.19.
81  Puskás gábor 1992.01.12.
29  Sipaki Patrik 2002.06.10.
23  Sipos gábor 2002.11.01.
11  Szabó Péter 1991.10.21. 
22  tóth Dániel 1994.10.31.
??  tóth Péter 2001.04.10.
14  Váradi Ádám 2001.02.08. 
37  Varga Szabolcs 1995.03.17. 

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1912
klubszín: lila-fehér 
élVonalbeli idények: 27
legjobb eredmény: NB I. 3. helyezett (1993/1994)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1942/1943
másodosztályú idények: 44 (+1 félbeszakadt)
folyamatosan az nb ii.-ben: 2016 óta

Békéscsabán 1912. október 22-én alakult meg az 
Előre Munkás Testedző Egyesület. A klubszín az ala-
kulást követően rövid ideig sárga-fehér volt, de az 
alapítók hamarosan áttértek az Előrét a későbbiek-
ben évtizedeken át meghatározó lila-fehér színekre. 
A húszas-harmincas évek rossz gazdasági viszonyai 
a sport területén is éreztették hatásukat, ez kénysze-
rű lépéshez vezetett, 1933-ban az Előre MTE futball-
csapata a felhalmozódott adósságok miatt felosz-
lott.
Ezt követően Törekvés SE néven vitte tovább a koráb-
bi munkás sportegyesület a csabai sport hagyomá-
nyait. 1946 augusztusától újra Előre MTE felirat került 
a lila-fehér zászlóra, majd 1950-től Építők név alatt, 
kék-fehér színekben szerepelt a klub. 1963-tól újra 
a patinás Előre név, és a hagyományos lila-fehér szí-
nek tartoztak az egyesülethez. Ebben az időszakban 
került a labdarúgó-szakosztály a mostani otthonába, 
a Kórház utcába, továbbá ekkor készült el a klub-
székház is.
A Békéscsabai Előre labdarúgó csapata a legna-
gyobb sikerét 1988-ban aratta, amikor a csapat a 
Magyar Népköztársaság Kupa Szolnokon megren-
dezett döntőjében 3-2-re legyőzte a Budapesti Hon-
véd együttesét, és ezzel elhódította a kupát. A gárda 
edzője Csank János volt.
1974 és 1998 között az NB I. oszlopos tagjaként 
mindössze kétszer egy évet töltöttek a másodosz-
tályban. A bajnoki pontvadászatban a legnagyobb 
sikert az 1993/94-es idényben érte el az akkor már 
Békéscsabai Előre FC néven szereplő gárda, amikor 
a korábbi legendás játékos, Pásztor József irányítá-
sával a harmadik helyen végzett a csapat a nemzeti 
bajnokság legfelsőbb osztályában.
2002-től újabb négy évig játszottak az NB I.-ben, de 
azóta jellemzően az NB II.-ben lépnek pályára.  
A 2015/2016-os idényben még egyszer visszajutot-
tak az élvonalba, ám egyből búcsúztak, és azóta is 
folyamatosan a másodosztályban szerepelnek.
Az előző fordulóban a következő összeállításban 
játszottak: Winter - Farkas M., Albert (Máris, a szünet-
ben), Bora - Hodonicki, Bor (Mikló, 74.) - Váradi (Hor-
váth P., 74.), Fazekas L. (Sipos, a szünetben), Pantovics 
- Tóth D. (Ilyés, 66.), Lukács R.

Ismerősök a másik oldalon

Két egykori diósgyőri játékos szerepel Békéscsabán.
Kitl Miklós 2015 és 2017 között 22 élvonalbeli baj-
nokin szerepelt Diósgyőrben, míg Szabó Péter a 
2010/2011-es idényben NB II.-es bajnoki címet nyert 
a DVTK-val, összesen 15 bajnokin lépett pályára.

mai ellenfelünk
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birkózás akadémiabaJnoKoK

Számomra minden
meccsnap ünnepnap Jurek gábor, illés bálint és silimon lóránt is címeres mezben bizonyíthatott.

A korosztályos magyar válogatottak az elmúlt 
időszakban lejátszották idei első nemzetközi 
mérkőzésüket. Az U18-as együttes hazai kör-
nyezetben két találkozón lépett pályára Georgia 
legjobbjai ellen, míg az U16-osok Belgiumban 
jártak, ahol ugyancsak dupla meccs várt a fia-
talokra. A DVTK Labdarúgó Sportakadémia 
növendékei közül hárman is meghívót kaptak 
az eseményekre.
Az U18-as keretben számításba vették a DVTK 
első csapatával készülő, a Nyíregyháza ellen 
is pályára lépő Jurek Gábort és az újoncnak 
számító Illés Bálintot, az U16-osoknál pedig 
Silimon Lóránt húzhatott először címeres mezt. 
A nagyobbak előbb Balmazújvárosban 1-0-s 
vereséget szenvedtek, majd Debrecenben 0-0-
s döntetlennel zárták a kilencven percet. Jurek 
Gábor az első összecsapáson 68, míg Illés Bálint 
75 percet töltött a pályán.
- Megtiszteltetés volt számomra a válogatott 
szerepelni, ebben a néhány napban nagyon jól 
éreztem magam. Ami pedig ettől is fontosabb, 
hogy sokat tanulhattam az edzőktől és a csa-

pattársaktól is - összegezte a tapasztalatait Illés 
Bálint, aki már a DVTK tartalék együttesében 
is stabil játékosnak számít. - Az első válogatott 
mérkőzés nagyon nagy erőt adott nekem és 
megpróbáltam mindent beleadni. A nemzet-
közi mérkőzés iramában gyorsabb, fizikálisan 
pedig erősebb, keményebb volt ahhoz képest, 
mint amit itthon megtapasztalhattam. Bízom 
benne, hogy lesz még alkalmam bizonyítani a 
válogatott szerelésében. Természetesen ehhez a 
klubomban is igyekszem a lehető legtöbbet ki-
hozni magamból. Boldog vagyok, hogy a DVTK 
tartalék csapatában a szakmai stáb folyamato-
san számít rám, mert a fejlődésem szempontjá-
ból rengeteget jelent, hogy ilyen fiatalon felnőtt 
szinten futballozhatok. Egészen más a tempó, az 
iram, de minden szempontból igyekszem meg-
felelni a kihívásoknak.
Illés Bálinthoz hasonlóan ugyancsak újoncnak 
számított Silimon Lóránt, aki az U16-os együt-
tessel járt Belgiumban. A két válogatott első 
összecsapásán nem lépett pályára, a másodikat 
viszont végigjátszotta, a mieink pedig 2-1-re 
nyertek. Silimon a bemutatkozás előtt a kapus 
Dojcsák Bencével közösen már egy összetar-
táson is részt vett Telkiben. A közeg tehát már 

interjúDr. magyar mátyás

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

válogatott

Két korosztály, három 
diósgyőri válogatott

▶

Silimon Lóránt

Illés Bálint                             Jurek Gábor
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akadémiaválogatott

valamelyest ismerős volt számára, nemzetek kö-
zötti mérkőzésen viszont most mutatkozott be.
- Izgatott és kíváncsi voltam, hiszen korábban 
nem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, 
hogy milyen a nemzetközi szint - fogalmazott 
hazaérkezése után Silimon Lóránt. - Sze-
rencsére egy olyan csapatba kerültem, amely 
nagyon segítőkész a pályán és azon kívül is. 
Amikor a mérkőzés napján kihirdették a kezdő 
csapatot és meghallottam a nevem, nagyon bol-
dog voltam. Égett bennem a bizonyítási vágy, 

de a többiek is szerették volna megmutatni a 
belgák ellen, hogy mire képesek. Szerencsére 
nagyon jó mérkőzést játszottunk. A belgák na-
gyon gyorsak voltak, kiválóan cseleztek. Ennek 
ellenére két gólt szereztünk és megnyertük a 
találkozót. Boldog vagyok, hogy ott lehettem a 
keretben, majd a csapatban, hiszen sok jó em-
bert ismertem meg, rengeteget tanultam ebben 
a pár napban. Bízom benne, hogy ezt a DVTK-
ban és a válogatottban is hasznosítani tudom a 
későbbiekben.

Zsivoczky Gyula, a DVTK tartalék 
vezetőedzője Illés Bálintról

„Bálint olyan képességekkel, kvalitások-
kal rendelkezik, amely feljogosítja őt, hogy 
a korosztályos válogatottban szerepeljen. 
Mi is megtapasztaltuk, hogy az erényeit 
nagyszerűen alkalmazza a mérkőzéseken. 
Az NB III.-as kerethez nyáron került fel, 
de szinte azonnal helyet követelt magának. 
A középpálya bármely részén kiemelkedő 
teljesítményre képes. Magas a játékintel-
ligenciája, támadásoknál remek a hely-
zetfelismerése, nagyszerűen irányítja a 
többieket. Fiatal kora ellenére nagyon 
érett a játéka. Ezek a pozitív dolgok vele 
kapcsolatban, de természetesen neki is van 
miben fejlődnie. Az utánpótlásból a felnőtt 
labdarúgásba történő integráláshoz neki is 
időre van szüksége, de úgy gondolom, hogy 
jó úton jár. Tudni kell róla, hogy rendkívül 
alázatos, szerény játékos, mindent megtesz 
annak érdekében, hogy profi játékos váljon 
belőle. A futball azon elemeit tudja, ame-
lyek nem taníthatóak, ezért, ha a fejlődése 
töretlen marad, akkor nagyon komoly profi 
szintig eljuthat.”

Kádár László, a Diósgyőri VTK U16-os csapa-
tának vezetőedzője Silimon Lórántról

„Az elmúlt időszak teljesítménye alapján Sili-
mon Lóri rászolgált arra, hogy bemutatkozhas-
son az U16-os válogatottban. Előbb a korosz-
tály legjobbjainak összetartásán járt, majd a 
szűk keretbe is bekerült. Nyár óta foglalkozom 
ezzel a korosztállyal, azt pedig korábban is hal-
lottam, hogy a bővebb foglalkozásokon többen 
jártak már. Nagyon örülök, hogy most Lóri 
mérkőzésen is bizonyíthatott. Országos szinten 
a baloldali védő egy kincsnek számít, hiszen 
nagyon kicsi a merítési lehetőség. Ha valaki jó 
adottságokkal rendelkezik, fizikális, taktikai és 
mentális szempontól képes megfelelő szinten 
teljesíteni, akkor hosszú távon is megragadhat. 
Lóri szempontjából ez a belgiumi mérkőzés 
egyértelműen mérföldkőnek számít, de 
természetesen a bemutatkozását helyén kell 
kezelni. A válogatott meghívóval egy nagyon 
fontos visszacsatolást kaptunk arról, hogy 
jó úton halad ahhoz, hogy profi labdarúgó 
legyen. Innentől kezdve azonban nem szabad 
megelégednie, hiszen a követelményszint és az 
elvárások is növekedtek felé. Ugyanakkor egy 
olyan belső motivációt kapott, amivel nem csak 
saját magát, hanem a hétköznapokon az egész 
csapatot tudja segíteni.”

Újoncok edzői szemmel
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Száztizenhárom gól az 
ellenfelek hálójában

1952-ben az NB I.-ben 13. helyen végzett, 
kieső csapatból sokan távoztak, a kere-
tet elsősorban fiatalokkal töltötték fel. A 
diósgyőri utánpótlás minőségét mutatja a 
bajnoki cím a szezon végén. Új szakember 
irányította a csapatot, Jávor Pál ült le az ekkor 
Diósgyőri Vasas néven szereplő vasgyáriak 
kispadjára. 
Az 1953-as idényt tavaszi-őszi rendszerben 
bonyolítottak le. A rajton 5000 néző előtt 4:1 
arányú győzelmet aratott a DiVasas a Nyír-
egyházi Építők ellen. A négy gólból hármat 
Dobó Zoltán szerzett, ezzel kezdetét vette egy 
olyan sorozat, amelyre nem volt példa addig 
Diósgyőrben.
A legtöbb gólt a Gyöngyösi Építők kapta ta-
vasszal Diósgyőrben, szám szerint hetet, de a 
Debreceni Lokomotív csapatának sem lehe-
tett valami boldog a hazaútja az öt kapott gól 
után. Idegenben sem léptek pályára remegő 
lábakkal a piros-fehérek, hiszen a Miskolci 
Építők otthonában hét, Sajószentpéteren, 
Nagybátonyban és Lőrinciben öt-öt gólt értek 
el. Három pont előnnyel vezették félidőben az 
NB II. Keleti csoportját a vasgyáriak.
A tavaszi 15 mérkőzésen 12 győzelem, egy 
döntetlen és két vereség volt a csapat mér-
lege. A vezetőség mégis az edzőváltás mellett 
döntött, megköszönték Jávor Pál munkáját, 
ősszel már Jánosi Béla ült a kispadon. 
A nyári szünet után sem fukarkodtak a vas-
gyári legények a gólokkal, hiszen a Sajósze-
ntpéter kilenc, a Lőrinci nyolc, a Nagybátony 

hét, az Eger és a Miskolci Építők hat-hat ka-
pott góllal tért haza. Idegenben pedig a De-
breceni Lokomotív csapatát verték hat góllal, 
tehát a tavaszi ötgólos győzelemmel együtt 
szegény vasutasok összesen 11 gólt kaptak 
a diósgyőriektől. Ez a szezon már csak ilyen 
volt, hiszen a miskolci Építők 13, a Lőrinci Va-
sas 13, a Nagybátonyi Bányász 12, a Sajósze-
ntpéteri Tárna 14 gólt kapott két mérkőzésen. 
Az őszi szezonra sem lehetett panasz, hiszen 
tíz győzelem mellett mindössze egyszer sze-
nvedtek vereséget Jánosi Béla tanítványai. 
Nyolcpontos előnnyel nyerték meg a bajnok-
ságot a Miskolci Honvéd csapata előtt. 
Azonban az idény még nem ért véget, hiszen 
az NB II. mezőnyét négy csoportba sorol-
ták, így a négy bajnok semleges helyszínen 
döntött a feljutásról, a két legjobb nyert jogot 
a legmagasabb osztályban való szereplésre. 
A három ellenfél a Pécsi Lokomotív, a Vasas 
Izzó és a Szikra Gázművek csapata volt.
Az osztályozó mérkőzésekről a Népsport 
tudósított.
Diósgyőri Vasas - Pécsi Lokomotív 3-0 (1-0) 
Budapest, Üllői út, 14 000 néző. 
Gólszerzők: Gondos, Dobó, Reiter.
„Három gólkülönbségű győzelem általában 
a győztes csapat nagy fölényére szokott mu-
tatni. Ha ritkábban is, de előfordulhat azon-
ban olyan eset is, amikor közel egyenrangú 
ellenfelek közül az egyik jóformán minden 
helyzetét kihasználja, a másik viszont képte-
len gólt lőni még a legbiztosabbnak látszó ▶

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a DVTK 
történetéből című múltidéző sorozatunk mai részében 
az 1953-as másodosztályú bajnokcsapatról esik szó.



gólÖrÖm  március 13.   2726  március 13.  gólÖrÖm  

szemelVények a DvtK történetéből

gólhelyzetekből is.
Ez az utóbbi helyzet jellemezte a Diósgyőri 
Vasas - Pécsi Lokomotív osztályozó 
mérkőzést. A diósgyőriek lényegesen keves-
ebbet támadtak, de négy helyzetből három 
gólt szereztek, a pécsiek ellenben tömérdek 
támadásukból is alig tudtak gólhelyzetet ter-
emteni, s a diósgyőri védelem hibájából meg-
nyílt helyzeteket is elpuskázták."
Diósgyőri Vasas - Vasas Izzó 2-1 (1-0) 
Budapest, Üllői út, 30 000 néző. 
Gólszerzők: Nagy, Szigeti.
„Óriási küzdelmet hozott a két csapat ta-
lálkozója. A Vasas Izzó csaknem végig kezé-
ben tartotta a játék irányítását, s a mérkőzés 
legnagyobb részében nagy fölényben játszott, 
a diósgyőri védelem azonban nagyszerűen 
állt a lábán, a kapu előtt jóformán nem 
engedte szóhoz jutni az újpesti csatárokat."
Diósgyőri Vasas - Szikra Gázművek 3-1 (1-1)
Budapest, Üllői út, 8000 néző. 
Gólszerzők: Dobó (3).
„A mérkőzés az utolsó negyedórától 
eltekintve kiegyenlített, erős küzdelmet 

hozott. A Gázművek végig nagy lelkesedés-
sel küzdött, a diósgyőriek kezdetben kissé 
könnyebben vették a játékot, s csak az utolsó 
negyedórában tudták széthúzni a Gázművek 
tömörülő védelmét. A diósgyőri együttes já-
téka ekkor meggyőző volt, s a szép támadások 
gólokat is eredményeztek." 
A Népsport összegzése a lezajlott osztályozó 
mérkőzések után:
„A Diósgyőri Vasas Budapesten játszotta le 
valamennyi osztályozó mérkőzését. Ezeken a 
mérkőzéseken a diósgyőri csapat bebizonyí-
totta, hogy teljes mértékben rászolgál az NB 
I.-ben való szereplésre. A fővárosi közönség 
tenyere sokszor verődött tapsra egy-egy szép 
diósgyőri támadás alkalmából. Különösen 
azoknak az akcióknak volt nagy sikerük, ame-
lyekben Dobó, a diósgyőriek jobbösszekötője 
volt a főszereplő. Túlzás nélkül leszögez-
hetjük, hogy alig volt a diósgyőrieknek olyan 
támadása, amely Dobó nélkül zajlott volna le.
Ez a hosszúlábú, szemre kissé lomha mozgású 
játékos vérbeli karmestere a diósgyőri ötösfo-
gatnak. Nagyszerűen kezeli a labdát, mindent 
mindig tudatosan csinál. Ha elindít egy tá-
madást, rendszerint a befejezésnél is ott van, 
s nagyszerűen ért a gólhelyzetek kihaszná-
lásához. Félelmetes lövőerényeket csillog-
tatott az osztályozókon is. Vasárnap mind a 
három diósgyőri gólt ő lőtte.
Dobó még fiatal játékos, még fejlődhet és még 
van is miben fejlődnie. Elsősorban rajtgyor-
saságát kellene megnövelnie. Ehhez azonban 
komoly, céltudatos edzésre volna szüksége. 
Dobó nagyon szeret kapura lődözni. Az 
edzéseken mindig túlórázik, a kapura lövést 
gyakorolja. Ennek az eredménye kétségte-
lenül meg is látszik. Ilyen szorgalommal kel-
lene a rajt- és futóedzéseket is végeznie. Ha 
erre is rá tudja szánni magát, és igyekszik 
még sportszerűbben élni, akkor rövid időn 
belül legjobb csatáraink színvonalára emel-
kedhet, s állandó tagjává válhat a válogatott 
keretnek.”

Dobó Zoltán (1928-2016) a fővárosban   
született, és rögtön győztes góllal mu-
tatkozott be az NB I.-ben, a Vasas csa-
patában. MATEOSZ, Tatabánya, majd 
a Pécs voltak a következő klubjai, 1952-
ben érkezett Diósgyőrbe. Az első sz-
ezonjában 11 gólt szerzett az élvonal-
ban, de a csapat kiesett, ám ő maradt, 
és az NB II. Keleti csoportjában 56 gólt 
lőtt, a csapat 113 góljának majdnem 
pontosan a felét. Az év végén bajnoki 
címet ünnepelhetett. 1954-ben reme-
kelt az NB I.-ben is, hiszen 16 gólt ért 
el. Ezután távozott, majd a Bp. Vasas 
Izzó csapatától visszatért Diósgyőrbe, 
19 mérkőzésen 17 góllal járult hozzá a 
piros-fehérek újabb másodosztályú ba-
jnoki címéhez 1957-ben. Diósgyőrben 
az NB I.-ben 47 mérkőzésen 27, az NB 
II.-ben 48 találkozón 73 gólt ünnepel-
hetett. A Nemzeti Bajnokságok korának 
legeredményesebb diósgyőri gólszerzője 
kereken száz találattal. Pályafutása végén 
a Miskolci VSC csapatával is szerepelt a 
legmagasabb bajnoki osztályban, és még 
70 évesen is rendre tornacipőt húzott a 
DVTK öregfiúkban.

Az osztályozó végeredménye:
1. Diósgyőri Vasas               6 pont
2. Vasas Izzó                4 pont
3. Szikra Gázművek               2 pont
4. Pécsi Lokomotív               0 pont
A Diósgyőri Vasas és a Vasas Izzó jutott fel 
az NB I.-be.

interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok
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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 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

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

30. 2022.04.03. vasárnap 19:30 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged

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

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

33. 2022.04.18. hétfő 19:30 Szombathely M4 Sport Haladás - DVtK

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 27 16 8 3 46 17 29 56

Diósgyőri VtK 27 16 7 4 47 27 20 55

Kecskeméti tE 27 15 5 7 46 27 19 50

Szeged-Csanád gA 27 14 7 6 44 19 25 49

Szombathelyi Haladás 27 12 7 8 29 20 9 43

BFC Siófok 27 11 10 6 31 26 5 43

Nyíregyháza Spartacus FC 27 11 8 8 34 35 -1 41

Pécsi MFC 27 11 6 10 33 26 7 39

EtO FC győr 27 10 7 10 34 34 0 37

Dorogi FC 26 10 4 12 25 35 -10 34

Szentlőrinc SE 26 8 10 8 27 28 -1 34

Soroksár SC 27 8 8 11 46 49 -3 32

FC Ajka 27 8 7 12 35 38 -3 31

iii. Kerületi tVE 27 7 9 11 27 39 -12 30

Békéscsaba 1912 Előre 27 6 11 10 36 42 -6 29

tiszakécskei LC 27 8 4 15 28 48 -20 28

Aqvital FC Csákvár 27 6 9 12 36 46 -10 27

Budaörsi SC 1924 27 5 11 11 25 43 -18 26

Budafoki MtE 27 5 8 14 25 37 -12 23

Szolnoki MÁV 27 5 8 14 24 42 -18 23

CSapaT NEVE m GY D V  p 

Diósgyőri VtK 13 11 2 0 35

Vasas FC 13 9 4 0 31

Szeged-Csanád gA 14 8 4 2 28

Nyíregyháza SFC 14 8 4 2 28

Kecskeméti tE 13 8 1 4 25

BFC Siófok 13 6 6 1 24

Pécsi MFC 14 7 2 5 23

Szombathelyi Haladás 13 7 1 5 22

FC Ajka 13 5 5 3 20

Szentlőrinc SE 12 5 4 3 19

Dorogi FC 13 5 3 5 18

Szolnoki MÁV 14 4 5 5 17

Békéscsaba 1912 Előre 14 3 8 3 17

tiszakécskei LC 14 5 1 8 16

Aqvital FC Csákvár 13 4 4 5 16

EtO FC győr 14 4 4 6 16

Soroksár SC 14 4 3 7 15

Budafoki MtE 14 3 5 6 14

iii. Kerületi tVE 14 2 7 5 13

Budaörsi SC 1924 13 2 4 7 10

CSapaT NEVE m GY D V  p 

Vasas FC 14 7 4 3 25

Kecskeméti tE 14 7 4 3 25

Szeged-Csanád gA 13 6 3 4 21

EtO FC győr 13 6 3 4 21

Szombathelyi Haladás 14 5 6 3 21

Diósgyőri VtK 14 5 5 4 20

BFC Siófok 14 5 4 5 19

iii. Kerületi tVE 13 5 2 6 17

Soroksár SC 13 4 5 4 17

Dorogi FC 13 5 1 7 16

Pécsi MFC 13 4 4 5 16

Budaörsi SC 1924 14 3 7 4 16

Szentlőrinc SE 14 3 6 5 15

Nyíregyháza SFC 13 3 4 6 13

Békéscsaba 1912 Előre 13 3 3 7 12

tiszakécskei LC 13 3 3 7 12

FC Ajka 14 3 2 9 11

Aqvital FC Csákvár 14 2 5 7 11

Budafoki MtE 13 2 3 8 9

Szolnoki MÁV 13 1 3 9 6
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