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 15:00	 a	Játékvezetők	érkezése 

	 16:45	 a	Bemelegítés	vége,	a	Játékosok	visszatérnek	az	öltözőkBe
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 16:58 Kézfogás, érme felDobás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 16:59 CsapatfotóK
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edzői nyiLatkozatok

kondás elemér
Ma elkezdődik a bajnokság második köre. Az első fordulóban 
megtapasztaltuk, hogy a csákváriak mennyire jó játékosok-
kal rendelkeznek, és milyen kemény ellenfelek tudnak lenni. 
A nyár végén nehéz meccset játszottunk ellenük, mert akadtak 
nehézségeink. Azóta eltelt 18 forduló, akkor egy éppen újjáa-
lakuló DVTK látogatott Felcsútra, mostanra viszont masszív 
csapattá értünk.

Nem kérdés, hogy ma is nyerni szeretnénk, mint minden talál-
kozón. A győzelem érdekében ugyanazt a játékot kell nyújtani, 
mint ami az utóbbi időkben sikerre vezetett. Gólra törően kell 
játszani, helyzeteket kell ismét kialakítani, de a kapu előtt na-
gyobb koncentrációt várok, mint legutóbb Budafokon. 

Az pedig extra motivációt jelent, hogy győzelemmel szeret-
nénk zárni az évet, és akkor elmondhatjuk, a kezdeti nehézsé-
gek után  egy szép szezont hagyunk magunk mögött.

MÓnos tamás
Összességében egy fiatal csapattal érkeztünk, nálunk nem 
csak egy kötelező 2002-es születésű játékos szerepel, hanem 
rendre több 2001-es is lehetőséget kap természetesen az idő-
sebbek mellett. Emiatt idő kellett a csapat kialakítására, de jó 
úton haladunk. Számunkra az is fontos feladat, hogy a PFLA-
ról érkező labdarúgókat úgy fejlesszük, hogy utána a legtehet-
ségesebbeket vissza tudjuk adni Felcsútra. Csak úgy fognak 
beérni, ha játszanak, és ebből a szempontból számomra csaló-
dás az NB II., mert sokan másként gondolkodnak.

A heti munka során kielemeztük a DVTK labdakihozatalát, 
láttuk, miként támadnak le, és azt gyakoroltuk, hogyan re-
agáljunk erre. Olyan bátor játékot kérek a csapattól, mint az 
első fordulóban, ha kell, labdát szerzünk az ellenfél térfelén, ha 
kell, védekezünk, ugyanakkor elvárom, hogy a védekezésből 
átmenjünk támadásba is. Minden mérkőzésre úgy készülünk, 
hogy pontot, pontokat akarunk szerezni, ezzel a céllal jöttünk 
Diósgyőrbe is.

A DVTK topcsapat, hosszú hetek óta veretlenek, és hazai pá-
lyán kimagasló teljesítményt nyújtanak. Mi viszont megszakí-
tani a szép diósgyőri sorozatot.

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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- A legutóbbi utóbbi két mérkőzés hajrájában egyaránt 
sérülés miatt kellett lecserélni, hogy vagy?
- Egy visszatérő problémával küzdök, a combközelítő izmo-
mat rendszeresen kezeltetem, bízom benne, hogy ma végig 
tudom játszani a mérkőzést, utána majd lesz lehetőség né-
hány hetet pihenni.

- Amikor Diósgyőrbe igazoltál, úgy nyilatkoztál, hogy 
"nem szeretek ígérgetni, bízom benne, hogy minél több-

betaláltam, de nem követték újabb gólok. Október végére 
azonban egyre jobb formába lendültem, és az utóbbi hét 
fordulóval már elégedett lehetek.

- Tudod, hogy amikor gólt szereztél, akkor Siófok kivéte-
lével győzött a csapat? Ráadásul többször te adtad meg 
a mérkőzés alaphangját egy korai góllal. Egyáltalán van 
különbség gól és gól között?
- Minden gól fontos. Az első találat a csapatot nyugtatja 
meg, ha pedig már eldőlt a ta- lálkozó, akkor 
a negyedik, ötödik gól a 
játékosnak ad egy olyan 
lendületet, aminek 
köszönhetően a kö-
vetkező meccsen akár 
győztes gólt is szerez-
het. Az mindenképpen jót 
tesz, ha megszerezzük a vezetést, 
de Siófokon mi is beleszaladtunk 
abba a hibába, hogy a hajrában 
egyenlített az ellenfél, mi 
pedig nem tudtunk újra 
felpörögni. Tanultunk az 
esetből, igyekszünk rárúgni 
a másodikat, különben hosszú percek 
várnak ránk a végső sípszóig.

- Nem kérdezzük meg, melyik volt a legszebb gó-
lod ősszel, de beszéljünk egy kicsit róla! Az Ajka 
elleninél lőttél már szebb gólt?
- Pályafutásom során több gólt is ollóztam már, két 
hete még a tavalyi ZTE - Kisvárda mérkőzés hosszab-
bításában lőtt gólt idéztem volna fel erre a kérdésre. 
Most viszont azt gondolom, az Ajka ellen lőttem az életem 
gólját. A sarkazás kicsit olyan, mint az ollózás. Rákészül az 
ember, tudja, mit kell csinálni, de hogy tökéletesen találja 
el a labdát vagy éppen mellé lő, az sokszor csak a sze-
rencsén múlik. Abból a szempontból viszont nehezebb 
sarkazni, hogy csak addig láttam a labdát, amíg el nem 
döntöttem, hogy kár felugrani, mert magas lesz, és he-
lyette sarokkal próbálkoztam.

- Végignézve az idei találataidat, többségét közelről 
szerezted, ahol nagyobb feladat megfelelő ütemben 
és jó helyre érkezni a kapu elé, mint utána értéke-
síteni a helyzetet.
- Csatárként ez a feladatom, a kapu előterében tá-
madni kell a labdát, tőlem senki ne várja, hogy a 
félpályától végigcselezem a védelmet. A Szentlőrinc 
ellen is úgy voltam vele, inkább kétszer haladjon át a 

ször betalálok és sok győzelmet ünnepelhetünk közösen 
a szurkolókkal". Hogy érzed, az eddigi hét gól elfogadha-
tó teljesítmény?
- Nem sokkal a bajnoki rajt előtt érkeztem, és tisztában vol-
tam vele, hogy a jó teljesítményhez előbb be kell illeszkedni 
az új közegbe, fel kell venni a csapat ritmusát. Ezért nem 
akartam ígérgetni, hanem úgy voltam vele, majd a tettek be-
szélnek. A bajnokság elején sokszor csak csereként kaptam 
játéklehetőséget, és ugyan a harmadik fordulóban Siófokon 

gólvonalon a labda, mint egyszer sem.
- És érdekes módon a kupában két gólt is fejeltél, bajno-
kin viszont még egyet sem.
- Tényleg, erre eddig nem is gondoltam, remélem már 
m a megszületik az első. Korábban nem is 

nagyon emlékszem olyan beadásra, 
amire fejjel kellett volna érkezni, Bu-
dafokon viszont kaptam egy kitűnő 
labdát balról, amit vissza akartam fe-

jelni a hosszú alsó sarokba. Én csak 
annyit láttam, hogy centikkel 

mellé ment, a kispadon ülő 
csapattársaim mesélték 

később, hogy pont jó 
szögben ültek, és 

pontosan látták, 
hogy a lab-

da tö-
kéletes irány- b a n 

haladt, míg nem a cél e l ő t t 
egy kifordult fűcsomón irányt n e m 

változtatott. Pech.

- Az is tipikus erőcsatáros játékhelyzet, hogy a 
kapunak háttal küzdesz a védőkkel, bár ilyet 
legtöbbször kispályán lehet látni.
- Az ötös előterében, háttal a kapunak két lehe-
tőség áll előttem. Amennyiben érkezik szemből 
egy társ, akkor neki készítem le lövésre a labdát, 
mint Soroksáron kétszer is. Ha viszont nincs ki-
nek passzolni, ráadásul a védő sem áll közvet-
lenül mögöttem, akkor próbálok félfordulatból 
lőni, mint Budafokon. Megmondom őszintén, 

én azt a lövést már benn láttam, mert takarásból 
vetődött a kapus, emiatt kissé csalódott voltam.

De jó a meglátás, mert nagyon szeretek kispályán 
játszani, nagyon sokat segít a rövid passzos, kom-
binatív játék gyakorlásában. Tavaly elmaradtak a 

tornák a világjárvány miatt, de korábban előfordult, 
hogy egy hónapban hat tornán is elindultunk. És 

néha még nyertünk is. Jó társaságban valódi élményt 
nyújt, kiváló kikapcsolódás, mert ugyan foci, de mégis 

teljesen más. Gabit (Molnár Gábor - a szerk.) például 
nem is nagypályáról, hanem a teremből ismerem, sok-

szor játszottunk egymás ellen.

- Akkor térjünk is át az előkészítésre, ezen a téren sem 
állsz rosszul!
- És még mennyi lenne, ha társak még több passzt érté-

kesítenek, de nem akarom bántani őket, mert pontosan 

inteRjú inteRjúHorvátH Zoltán HorvátH Zoltán 

HoRVátH zoLtán kiváló formába lendült a bajnokság hajrájára, a legutóbbi hét bajnokin
öt gólt szerzett, az utolsó nyolc tétmeccsen pedig hét alkalommal volt eredményes.

Életem legszebb gólját
lőttem az Ajka ellen 



GÓLÖRÖM  december 12   98  december 12.  GÓLÖRÖM  

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

Dr. Magyar Mátyás PhDDr. Magyar Mátyás PhD
ortopéd-traumatológus szakorvos
várja Önöket rendelésein a 
DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia 
magánorvosi központban:

MINDEN KEDDENMINDEN KEDDEN
  9:00 - 13:009:00 - 13:00

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

@dvtkmedical

tudom, hogy én sem lövök be minden helyzetet. Eddig a 
foci leglátványosabb részéről, a gólokról beszéltünk, de a 
labdának el is kell jutni a 16-os környékére. Egy hozzám 
hasonló magas csatárnak fontos szerepe van ebben is, aki-
re fel lehet ívelni a labdát, hogy tartsa meg, amíg felérnek 
a társak. Ennél is sokkal jobban szeretem egy lapos passz 
után vagy visszatenni az érkező társnak, vagy éppen egy 
érintéssel indítani. Így született az Ajka elleni második 
gólunk, Szacsától kaptam egy hosszú labdát, amit lepör-
gettem a bal oldalon induló Zsolesznek, a pontos centere-
zést pedig Norbi a hálóba lőtte (Szatmári Csaba, Zsolnai 
Richárd és Könyves Norbert - a szerk.).

- A modern fociban mindenkinek megvan a védőfelada-
ta, téged is rendszeresen lehet látni pontrúgásoknál az 
ötös sarkánál.
- Igen, a szögleteknél, oldalszabadrúgásoknál és amikor 
tudjuk, hogy nagy bedobás következik, hátra kell mennem 
a rövid oldali kifejelő posztra, ahol a magasságommal és 
fejjátékommal vagyok a csapat hasznára.

- A DVTK 4-2-3-1-es felállásban kezdte a bajnokságot, 

majd 3-5-2 lett a sikeres formáció, de Budafokon a 4-3-
3 hozta meg az eredményt. Melyik rendszerben érzed 
magad a legkomfortosabban?
- Pályafutásom nagy részében csúcséket játszottam, kivéve 
a Kondás Elemér által vezetett Kisvárdát, ahol kaptam egy 
csatártársat. Egyedül is jól érzem magam elöl, de ha ketten 
vagyunk, akkor megosztjuk a védők figyelmét, és könnyebb 
a dolgunk. Számomra az a legjobb, ha minél több beadás 
érkezik a szélről. A bajnokság elején ezen a téren voltak 
hiányosságaink, kicsit tartottam is tőle, hogyan tudok így 
a csapat hasznára lenni, de idővel nőtt a beadások, sőt a 
jó beadások száma, és legutóbb is egy ilyen játékelem után 
lőttem a győztes gólt. (Sokakban felmerült, hogy esetleg les 
volt-e, de a visszafutó védő fejéről került a kapufára, majd 
Horváth Zoltán elé a labda, így kétségtelenül szabályos gól 
született - a szerk.)

- Beszéltünk gólokról, gólpasszokról, mezőnyjátékról, 
védekezésről. Mi szükséges ahhoz, hogy elégedett legyél 
az aznapi teljesítménnyel?
- A csatárt elsősorban a góljai minősítik, én még olyat nem 
hallottam, hogy valaki mesterhármast szerzett, de az edző-
je leszidta, mert háromszor nem tudta megtartani a felívelt 
labdát. Minden mérkőzés után végiggondolom, hogy mit 
csináltam aznap, és esetleg lett-e volna jobb megoldás. 
Ebben segít a DVTK élő közvetítése, amit a meccs után a 
YouTube-on vissza tudok nézni, mert sok esetben meccs 
után amúgy sem jön álom a szememre.  
Ha gólt lövök, jól játszok, tudok segíteni a csapatnak, akkor 
sem ünnepeltetem magam, de a jól végzett munka öröme 
tölt el. Általában még ilyenkor is találok olyan helyzetet, 
amit jobban is megoldhattam volna, ezért a teljes megelé-
gedésnek nem szoktam átadni magam.

- Felidézed nekünk, hogyan lettél a DVTK labdarúgója?
- Nyáron felkészülési mérkőzést játszottunk Diósgyőrben, 
ahol természetesen váltottam néhány szót Eli bácsival, ám 
akkor még szóba sem került, hogy itt folytatom a pálya-
futásom. Majd néhány nappal később hirtelen rengeteg 
üzenetet és telefonhívást kaptam, ahol azzal viccelődtek 
a barátok, hogy miért nem mondom, hogy klubot váltok. 
Gyorsan kiderült, egy diósgyőri szurkolói oldalon kész 
tényként jelent meg az átigazolásom, amiről még csak nem 
is hallottam. Nálam csak másnap érdeklődtek afelől, hogy 
szeretnék-e Diósgyőrben játszani, és innentől felgyorsultak 
az események, és mivel vonzott a lehetőség, gyorsan meg 
is állapodtunk.

- Most már tudjuk, hogyan lettél a DVTK játékosa, te-
kintsük át, milyen út vezetett idáig!

inteRjú HorvátH Zoltán
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- Kisvárdán születtem, de a családommal Ajakon éltem, 
ahol később díszpolgári címet kaptam. Az ajaki álta-
lános iskolai csapatban ját- szottam, innen 
hívtak a megyei váloga- tottba, és 
felfigyelt rám a Nyír- egy-
háza, egészen 18 
éves koromig a klub 
utánpótlásában ne-
velkedtem. A felnőttek 
között már Kisvárdán 
mutatkoztam be, ve-
zettük is az NB 
III.-as baj-
nokságot, de 
idény köz-
ben megszűnt 
a csapat. Tavasszal Cigándon szere-
peltem, ahol bajnoki címet nyertünk 
B.-A.-Z. megyei I. osztályban. A 
következő két idényt is a Bodrog-
közben töltöttem, és a feljutásért 
küzdöttünk, utoljára két ponttal 
maradtunk le róla. Én viszont az 
NB II.-ben folytattam, és Egerben 
egyből feljutottunk az NB I.-be. 
Időre volt szükségem, hogy fel-
vegyem előbb a másod-, majd 
az első osztály ritmusát, de a 
tavaszt már végigjátszottam, és 
szereztem néhány gólt is. Erre 
figyelt fel a sikerkorszakát élő 
DVSC, és nagy meglepetésemre 
szerződést ajánlottak, amit elfogad-
tam.

- Mégsem tudtál kiteljesedni, 
mert a következő éveket oszt-
rák alacsonyabb osztályú klu-
boknál töltötted.
- Nem volt más választásom, 
mert Magyarországon nem 
játszhattam. Már hallottam 
olyat, hogy bunda miatt en-
gem is elvitt a rendőrség, 
ezért tisztázzuk: nemhogy 
nem vittek el, hanem még 
csak nem is vádoltak meg 
soha bundázással. Az vi-
szont igaz, hogy elkövet-
tem egy nagy hibát, hiába 

COVID-19 járvány miatt félbeszakadt a Merkantil Bank 
Liga sorozata. Tavaly nyáron visszatértem Kisvárdára, ahol 
a vártnál kevesebb lehetőséget kaptam, ezért éppen kapó-
ra jött a DVTK megkeresése, amit elfogadtam, mert egy-
értelműen a feljutást tűzte ki célul a klubvezetés, én pedig 
szeretnék még az élvonalban játszani.

- A DVTK a negyedik csapatod, ahol 
Kondás Elemér irányításával készülsz. 
Megkockáztatom, nem lepett meg, ami-
kor Diósgyőrbe hívott.
- A számok stimmelnek, az öltözőben is 
kapom a zrikát emiatt. Ugyanakkor Debre-
cenbe valóban Eli bácsi igazolt le, Kisvár-
dán és Győrben viszont már a keret tagja 
voltam, amikor átvette a csapat irányítá-
sát. Jólesett, amikor Diósgyőrbe is hívott. 
Edzőként elismerem a szaktudását, em-
berileg pedig szeretem a stílusát. Mindig 
nyitva áll az ajtaja, akár edzés előtt, akár 
edzés után lehet vele beszélni, és egykori 
labdarúgóként megérti a kisebb-nagyobb 
gondjainkat.

- A már idézett bemutatkozó interjúban 
így fogalmaztál: „A legfontosabb, hogy 
segíteni akarom a csapatot abban, hogy 
kiharcoljuk a visszajutást az élvonalba.” 
Hogy állunk most ezen a téren?
- Jó irányban haladunk. Jelenleg a második 
helyen állunk, és egy mai győzelemmel 
minimum megőrizzük ezt a pozíciót. Egy-
értelműen a Vasas a legnagyobb vetélytár-
sunk, de figyelni kell a bajnokságot kiváló-
an kezdő Kecskemétre, az egygólos előnyét 
rendre megőrző Haladásra, de a Szeged is 
egyre jobban zárkózik. Az első két helye-
zett jut fel, de sokkal jobb érzés lenne a szurkolóknak, a 
klubnak és a játékosoknak is, ha ezt aranyéremmel ten-
nénk meg. Ehhez minél hamarabb le kell szakítani az ül-
dözőket. Az utolsó nyolc mérkőzésen elkaptuk a fonalat, 
ezen az úton kell tovább haladni. Nyerni kell a meccseket, 
függetlenül attól, hogy rangadót játszunk vagy egy alsóhá-
zi csapat az ellenfél, és akkor másodlagos, mit játszanak 
a többiek. Az első körben leraktuk az alapokat, erre kell 
építkezni ma és egész tavasszal.

- Fiatal apaként igazoltál Diósgyőrbe.
- December 18-án lesz 8 hónapos Zolika. Nem gondoltam 
volna, hogy egy gyerek ennyire megváltoztatja az ember 

utasítottam el az ajánlatot, elmulasztottam jelenteni az 
illetékes helyeken, amikor megkerestek az egri csa-

pattársak. Ekkoriban, akit meggyanú-
sítottak, annak automatikusan felfüg-
gesztették a játékjogát. Az ügy tavaly 
novemberben zárult le a bíróságon, 
ahol másfél év felfüggesztett börtön-
büntetést kaptam, ugyanakkor, mi-

vel anyagi előnyöm nem származott 
belőle, minimális pénzbüntetést 

mértek rám, míg a többiek milli-
ós büntetést fizettek, vagy tel-

jes vagyonelkobzásra ítélték 
őket. És én továbbra is 
focizhatok, míg másokat 
eltiltottak. Ez sem ke-
vés, de sokkal nagyobb 

büntetésként éltem 
meg, hogy elvettek 
a pályafutásomból 
három évet. Auszt-

riában minden este úgy 
feküdtem le, hogy megkérdeztem magamtól: 
vajon vissza tudok valaha térni az élvonalba? 
Időközben szerencsére megváltoztak a szabá-

lyok, 2017-től a labdarúgókat is megilleti az 
ártatlanság vélelme, és egyből visszatér-

tem Kisvárdára. Úgy éreztem, elkövet-
tem egy hibát, amiért alaposan meg-

bűnhődtem, de kaptam az élettől 
egy új lehetőséget, hogy ismét 

profi labdarúgó legyek. Renge-
teget dolgoztam a formám 

visszanyerése érdekében. 
A következő évben fel-
jutottunk az élvonalba, 
15 gólt szereztem, majd 
újoncként bennmarad-
tunk, talán mondhatom, 
hogy részben az én 9 
gólomnak köszönhe-
tően. Azonban kevéssé 
éreztem a megbecsülést, 
ezért a szerződésem le-
járta után elfogadtam 
a kitartóan érdeklődő 
ETO FC Győr ajánlatát. 

Nem bizonyult hosz-
szúnak a kapcso-
lat, mert sajnos a 

életét. Azóta kiegyensúlyozottabb, boldogabb vagyok, ki-
mondhatatlan örömöt érzek minden egyes alkalommal, 
amikor az ölembe veszem. Miskolcon élünk, el sem tudom 
képzelni az életem távkapcsolatban, már az is nagyon 
rosszul érint, amikor néhány napig nem látom a fiam 
és a feleségem. Ha véget ér a szezon, akkor kicsit elme-

gyünk közösen pihenni, majd a karácsonyt a szülőkkel 
töltjük. Ilyenkor nyílik lehetőség a régi barátokkal talál-
kozni, akikkel egész évben alig látjuk egymást, jól esik 
átbeszélni, kivel mi történt, hogy van.

- Ma véget ér 2021, már ami a focit illeti. Sajnálod?
- Úgy érzem, jól megy a csapatnak, és jó formában ját-
szok én is, ezért sajnálom, hogy csak a mai mérkőzés 
maradt hátra ebből az évből. Szívem szerint még vagy 
két hónapot rádobnék, és csak utána tartanék egy kis 
szünetet. De nem én állítom össze a versenynaptárat, 
tavasszal játszhatunk eleget, csak egy a lényeg, a végén 
feljutást ünnepelhessünk a szurkolókkal.
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pRoGRaM

18. forduló
Diósgyőri VtK - FC Ajka 2-0 (2-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1190 néző.
Játékvezető: Káprály Mihály (Horváth Róbert, Kovács Gábor).

DVTK: Póser - Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári Cs. - Kispál, 
Zsolnai, Oláh B., Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.
Ajka: Horváth D. - Szűcs Kr., Heffler T., Tar, Présinger - 
Görgényi, Tajthy T. - Csizmadia Z., Lehoczky, Tóth G. - Gaál B. 
Vezetőedző: Kis Károly.

Csere: Szűcs Kr. helyett Murka, Görgényi helyett Sejben 
és Gaál B. helyett Dragóner F. a 46., Csizmadia Cs. helyett 
Csemer a 65., Kispál helyett Kocsis D. és Bokros helyett 
Bárdos a 68., Könyves helyett Bertus a 70., Tajthy T. helyett 
Kenderes a 86., Horváth Z. helyett Hornyák és Zsolnai helyett 
Németh Má. a 88. percben.
Sárga lap: Présinget a 16., Lehoczky a 44., Tóth G. a 
85.percben.
gólszerző: Horváth Z. (1-0) a 6., Könyves N. (2-0)
a 31. percben.

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

21. forduló
2022. január 30., vasárnap
Vasas FC - Diósgyőri VTK
BFC Siófok - FC Ajka
Soroksár SC - Kecskeméti TE HUFBAU
Szolnoki MÁV FC - Budaörs
Pécsi MFC - Szentlőrinc SE
WKW ETO FC Győr - Szombathelyi Haladás
Nyíregyháza Spartacus FC - Tiszakécskei LC
Békéscsaba 1912 Előre - Dorogi FC
III. Kerületi TVE - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Aqvital FC Csákvár - Budafoki MTE

ez tÖRtént
19. forduló
Budafoki MtE - Diósgyőri VtK 0-1 (0-0)
Budapest, Budafok, Promontor utcai stadion, 350 néző. 
Játékvezető: Szigetvári Márk (Becséri Gergely, Aradi József).

BMTE: Horváth A. - Szalai D., Jagodics M., Fótyik,
Kotula M. - Filkor, Soltész I. - Ihrig-Farkas, Adorján K.,
László D. - Kovács D.
Vezetőedző: Csizmadia Csaba.
DVTK: Póser - Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári Cs. - Kispál, 
Zsolnai, Oláh B., Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Kispál helyett Kocsis D. a 46., László D. helyett
Szabó M. és Filkor helyett Zuigéber a 69., Horváth Z. helyett 
Németh M. a 80., Molnár G. helyett Szűcs K. a 88. percben.
Sárga lap: László D. az 56., Kocsis D. a 84., Csizmadia Csaba 
a 90+2. percben.
gólszerző: Horváth Z. (0-1) a 70. percben.

inteRjúdr. magyar mátyás

A pontos kezdési időpontok még nem ismertek. Az MTVA által közvetítésre 
kijelölendő mérkőzés akár hétfő estére is kerülhet.
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név

Mai eLLenfeLünk

bánhegyi Bogdán* borsos Vilmos Branislav danilović póser Dániel

22 89 44 1

(HUn) 
2004.02.20.

(HUn) 
2000.09.21.

(sRB, HUn) 
1988.06.24.

(HUn) 
1990.01.12.

Kocsis dominik

11

(HUn) 
2002.08.01.

bárdos Bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26.

bokros szilárd eperjesi Gábor* hegedűs János

17 4 68

(HUn) 
2000.03.28.

(HUn) 
1994.01.12.

(HUn) 
1996.10.04.

hornyák	Marcell*

28

(HUn) 
1993.12.07.

horváth	Zoltán jurek Gábor* Dejan Karan Kispál Tamás*

20 39 48 24

(HUn) 
1989.07.30.

(HUn) 
2004.06.04.

(srb, HUn) 
1988.08.13.

(HUn) 
2003.08.23.

Könyves norbert

42

(HUn, sRB) 
1989.06.10.

makrai Gábor molnár Gábor németh Márió

7 16 23

(HUn) 
1996.06.26.

(HUn) 
1994.05.16.

(HUn) 
1995.05.01.

oláh Bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

orosz Donát*

92

(HUn) 
2002.07.28.

polgár Kristóf asmir suljić szatmári csaba

33 10 3

(HUn) 
1996.11.28.

(BiH, HUn) 
1991.09.11.

(HUn) 
1994.06.14.

szeles Tamás

88

(HUn) 
1993.12.07.

zsemlye Balázs* zsolnai Richárd

21 9

(HUn) 
2002.05.04

(HUn) 
1995.03.28.

szűcs	Kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

főszeRepLők

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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KAPUSOK
74 Auerbach Martin 2002.11.03.
31 Papp Zsombor 2001.02.23.

1 Zelizi Patrik 1997.09.25.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
8 Bakos Szabolcs 1987.02.04.

33 Baracskai roland 1992.04.11.
? Baranyai Ádám 1993.03.05.

11 Bencze Márk 2000.01.30.
19 Corbu Marius 2002.05.07.

7 Csirmaz istván 1995.05.04.
26 Dulló Martin 1994.04.07.
32 Hosszú Zétény 2002.02.19.
24 Kalmár Benedek 2002.09.04.
10 Kártik Bálint 1997.04.18.

? Koch Attila 2001.09.21.
19 Komáromi györgy 2002.01.19.
4 Koval Viktor 1997.01.29.
18 Körmendi Kevin 2001.06.30.

? Kun gergő 2004.02.27.
97 László Noel 1997.09.28.
30 Magyar Zsolt 2001.07.11.
23 Major gergő 2000.07.16.
16 Mészáros Dávid 1996.07.31.
6 Mim gergely 1999.06.07.
81 Molnár rajmund 2002.08.28.
99 Murai Márk 1996.07.15.
21 Ominger gergő 2002.09.25.
71 Posztobányi Patrik 2002.07.29.

9 takács tamás 1991.02.20.
5 tányéros Ádám 1991.05.22.

22 torvund Alexander 2000.08.01.
28 Vaskó tamás 1984.02.20.
19 Vörös tamás 2000.01.04.

születési
idő

mez-
szám

aLapítVa: 1947
kLubszín: kék-sárga
éLVonaLbeLi idények: 0
eLőszÖR az oRszáGos MásodosztáLyban: 2012
MásodosztáLyú idények: 8
LeGjobb eRedMény: NB II. 4. helyezés (2019/2020)
foLyaMatosan az nb ii.-ben: 2014 óta

A Csákvári Torna Klubot 1947-ben alapították, és az első 
évtizedekben alacsonyabb osztályú Fejér megyei baj-
nokságokban szerepelt. 1994-ben mutatkozott be az NB 
III.-ban, ahonnan öt év múlva kiesett, és 2001-ben már 
felnőtt csapatot sem indított. 

2002-ben a legalacsonyabb osztályból kezdték újra 
az építkezést, és egy évtized alatt öt feljutást és négy 
bajnoki címet ünnepelve elértek az NB II.-be. Az első év 
végén a létszámcsökkentés miatt 9. helyezettként is 
búcsúztak, de egyből visszajutva azóta is folyamatosan 
a másodosztály mezőnyének tagja az ekkor már Aqvital 
FC Csákvár néven szereplő együttes.

A csákvári klub szoros kapcsolatban áll a PAFC-cal, az el-
múlt években számtalan felcsúti akadémista (köztük a 
DVTK jelenlegi keretéből Makrai Gábor és Bokros Szilárd) 
szerzett tapasztalatot a felnőttek között Csákváron. 
A legutóbbi fordulóban a Zelizi - Hosszú (Koval, 75.), Dulló, 
Vaskó, Körmendi - Torvund (Kalmár, 46.), Magyar Zs., 
Bakos (Murai, 63.), Kártik (Ominger, 46.) - Molnár R. (Major, 
81.), Takács T. összeállításban játszottak. Vaskó Tamást 
kiállították, így ő ma eltiltás miatt nem léphet pályára.

Ismerősök a másik oldalon

Az ellenfél csapatában régi ismerősként köszönthet-
jük Takács Tamást, aki 2014-ben Szigetszentmiklósról 
érkezett Diósgyőrbe, és másfél év alatt 38 bajnokin 5 
gólt szerzett, valamint az Európa Liga selejtezőjében is 
pályára lépett. Ezt követően Debrecenbe igazolt, majd a 
Mezőkövesd labdarúgója lett, ahonnan előbb Szegedre, 
legutóbb Kazincbarcikára adták kölcsön. Idén nyáron 
lett a Csákvár labdarúgója, és az idei bajnokságban 16 
mérkőzésen 11 gólt szerzett, amivel vezeti a góllövőlis-
tát.
A csákvári másodedző, Burányi Tamás labdarúgóként 
2010 elején igazolt Diósgyőrbe, ahol sérülések hátrál-
tatták, mindössze háromszor lépett pályára a DVTK tar-
talékban. 
A kapusedző Nagy Gábor pedig az 1999/2000-es 
idényben volt a DFC labdarúgója, az első csapat kapuját 
tétmérkőzésen nem védte.

csáKvár Mai eLLenfeLünk
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inteRjú inteRjúHorvátH Zoltán ZsivocZky gyula 

beintegráljuk a felnőtt futballba, és megfelelő szintű 
versenyeztetést biztosítsunk számukra. Az edzések 
minősége kimondottan jó volt és a játékosok hozzáál-
lására sem lehet panasz. Ettől függetlenül csak akkor 
éreztem, hogy megérkeztünk a bajnokságba, amikor 
elkezdődött ez a pozitív sorozat. Ekkora összeért a já-
tékunk, ezért nagyon sajnálom, hogy ezt az időszakot 
nem tudtuk még jobban kitolni. Természetesen ennek 
is megvannak a szakmai okai, amiből tanulni kell.

-    Nehéz volt megélni ezt a hullámzást?
-    Aki edzőként felnőtt csapat kispadjára ül, annak ez-
zel számolnia kell. Ebben az osztályban már fontos az 
eredmény, de nálunk mégis más a helyzet. A második 
csapatok esetében az egyén fejlődését is maximálisan 
szem előtt kell tartanunk. A mi esetünkben ugyanis az 
NB III. nem a cél, hanem egy eszköz a továbblépésre, 
a fejlődésre. Ez egy nagyon jó szint arra, hogy megta-
pasztalják, megszokják a légkört és az iramot. Erősöd-
jenek, keményedjenek. Meg kell tanulniuk bizonyos 
játékszituációkban jó döntéseket hozni, ami pró vagy 
kontra befolyásolja az eredményeket.

-    Milyen az összkép az őszi szerepléssel kapcsolat-
ban?
-    Hektikusan szerepeltünk ezért nagyon vegyes ér-
zések vannak bennem. Csapatszinten három periódus-
ra osztanám az őszt - fogalmazott Zsivoczky Gyula, a 
DVTK tartalék vezetőedzője. - A nyári felkészülés nem 
a terveknek megfelelően alakult, ami eleinte kihatott 
a szereplésünkre. Ezután azonban talpra álltunk, ki-
mondottan jó eredményeket értünk el. Ezt a formát 
azonban nem tudtuk állandósítani. A létszámhiány és a 
különböző sérülések miatt egy kicsit elfogytunk, de ter-
mészetesen nem szeretnénk erre fogni a visszaesést. Az 
a legfontosabb feladatunk, hogy tanuljunk a hibáink-
ból, és ezeket ki tudjuk javítani a következő félévben.

-    Az előző évhez képest alaposan kicserélődött a 
keret, az érkező fiataloknak fel kellett venni az NB 
III. ritmusát?
-    Sokan távoztak, sokan érkeztek, ám ez egyértelmű-
en a tartalék csapatok sajátossága. Ez mindig így volt, 
és így is lesz. Nekem és a stábomnak az a feladatom, 
hogy ezeket a fiatal játékosokat minél gyorsabban 

markánsan három részre bontható a dvtk tartalék csapatának őszi teljesítménye. a piros-
fehérek az nB iii. keleti-csoport tizenharmadik helyéről várják a tavaszi folytatást. a mögöttünk 
hagyott hónapokban lejátszott húsz mérkőzésből zsiVoczky GyuLa együttese hetet 
megnyert, háromszor döntetlent játszott, tíz alkalommal viszont az aktuális ellenfél volt jobb. 
a forma szempontjából a középső szakasz volt a legsikeresebb, itt tudták a diósgyőriek a pontok 
többségét megszerezni.

Remek ugródeszka
minden tehetséges fiatalnak
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-    Mégpedig úgy, hogy a kisebb korosztályból újabb 
játékosok csatlakoznak a DVTK tartalékhoz?
-    Pontosan. Az U19-es keretben is vannak tehetsé-
ges játékosok, akik arra várnak, hogy bedobjuk őket 
a mélyvízbe. Tavasszal erre egész biztos, hogy sor fog 
kerülni, hiszen nekik is lépdelni kell előre. Fontos, hogy 
a saját korosztályukban is megállják a helyüket, de nem 
árt, ha minél hamarabb megtapasztalják, hogy mi vár 
rájuk a felnőtt futballban.

-    Visszatérve a DVTK tartalék szereplésére… Reáli-
san nézve hány pontot hullajtott el a társaság?
-    Ezt mindig nehéz megmondani, de a belső érzésem 
azt súgja, hogy hat-nyolc egységgel kellene előrébb tar-
tanunk. Ez ugyan egy nyugodtabb tavaszt eredményez-
hetne, de ezzel már kár foglalkozni. Előre tekintünk, a 
hibáinkat pedig ki fogjuk javítani. Amikor kikaptunk 
az nyilván rossz érzés volt, nehezen emésztettük meg, 
de az a legfontosabb, hogy tanuljunk ezekből a mérkő-
zésekből. Az elkövetett hibákat pedig a jövőben már ne 
ismételjük meg. Tavasszal az a legfontosabb, hogy sta-
bilizáljuk a helyünket a középmezőnyben, néhány pont 
ebből a szempontból akár több helyezést is jelenthet. A 
viszont majdhogynem mindegy, hogy milyen pozíció-
ban zárunk, ettől sokkal fontosabb, hogy a tehetséges 
fiataljainknak minél több lehetőséget adjunk a fejlő-
désre.

-    A DVTK tartalék most a jól megérdemelt pihe-
nőjét tölti?
-  Ez pontosan így van. Most egy kicsit kiengednek a 
játékosok, de az erőnléti edzőktől három hetes, egyéni 
felkészülési programot kapnak. Január 4-én a csapat-
szintű felkészülést is elkezdjük, mert nincs sok időnk. 
Gyakorlatilag öt hét áll rendelkezésre a bajnokság tava-
szi nyitányáig, amit maximálisan ki kell használnunk. 
Erős ellenfelekkel szeretnénk mérkőzéseket játszani, 
hogy mire kell, megfelelő formában várjuk a folytatást.

-    Neked hogy telik majd az ünnep?
-   A családdal leszek, egy kicsit én is kikapcsolódok. 
Az elmúlt fél évben keletkezett elmaradásaimat igyek-
szem pótolni. Szeretteimmel, barátaimmal igyekszem 
minél több időt tölteni. Természetesen a futballal is 
foglalkozom majd, hiszen én is a lehető legjobban 
igyekszem felkészülni a következő fél évre. Bízom ben-
ne, hogy sikeres időszak áll előttünk! A csapat, a stá-
bom és magam nevében ezúton is szeretnék minden 
DVTK szurkolónak kellemes ünnepeket és nagyon bol-
dog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánni!

-    Szoros a szakmai kapcsolat az első csapat stábjá-
val, amit az is bizonyít, hogy a saját nevelésű fiatalok 
közül többen is felkerültek az NB II.-es kerethez.
-    Egyértelmű, hogy az első csapat szereplése élvez 
prioritást, ez nem is lehet másképp. A Diósgyőrnek 
fel kell jutnia az élvonalba, mert ennek a klubnak és a 
csapatnak ott a helye. Ha másként történne, akkor az 
érvényben lévő szabályok szerint mi sem tarthatnánk 
meg az NB III.-as tagságunkat. Éppen ezért rendkívül 
szoros köztünk az együttműködés, napi szinten megbe-
széljük a dolgokat Kondás Elemérrel, aki bátran nyúl a 
fiatalokhoz. Az NB II.-es együttesnél is volt egy sérülés-

hullám, amikor az akadémisták is segítettek a hétközi 
munka során, és az adott meccs keretébe is bekerültek. 
Ennek természetesen borzasztóan örültünk, igaz ekkor 
ez nálunk az eredmény rovására ment. Azt viszont sze-
retném még egyszer hangsúlyozni, hogy az elsődleges 
feladatunk, hogy professzionális futballistákat nevel-
jünk, ezt pedig így érhetjük el.

-    Milyen lelkülettel figyelted a felnőtt csapatban a 
fiatalokat? Zsemlye Balázs, Kispál Tamás, Bánhegyi 
Bogdán, Jurek Gábor, Csatári Gergő, Ivánka Patrik. 
Lehet sorolni a neveket.
-    Nagyon jó érzéssel, de kritikusan néztem azokat a 
játékosokat, akik az előző bajnokságban még nálunk 
szerepeltek, vagy mindkét keret esetében számítás-
ba vesszük őket. Zsemlye Balázs kapott legtöbbször 
lehetőséget a nagyok között. Nagyjából ott tart, ahol 
tartania kell, de nagyon sok munka vár még rá. Termé-
szetesen a többiek is pozitív benyomást tettek rám, és 
örülök, hogy együtt dolgozhatnak az első csapat kere-
tével. Emellett az is fontos, hogy a korosztályos váloga-
tottban többen is bemutatkozhattak. Csatári Gergő két 
mérkőzést is játszott hazai körülmények között az U19-
es nemzeti csapatban, Jurek Gábor és Bánhegyi Bogdán 
pedig az U18-ba kapott meghívást. Nagyon remélem, 
hogy ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog.

inteRjú ZsivocZky gyula 
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a dVtk tÖRténetébőLszeMeLVények

Az első másodosztályú
bAjnokcsApAt
diósgyőrben

A II. világháborút követően újrainduló, rendhagyó formá-
tumú bajnokságban (20 csapat, alapszakasz+rájátszás) a 
DVTK nem tudott megkapaszkodni a következő évben 
már csak 16 csapatos élvonalban, ráadásul a folytatásban 
az újjáépített DVTK nehezen került vissza az élvonalba. 
A gondokat súlyosbította, hogy megkérdőjeleződött a vas-
gyári gárda vezető szerepe Nagy-Miskolcon, ahol egy évti-
zeden keresztül fel sem vetődött ez a kérdés. Például a kiesés 
utáni évben a perecesi csapat az élvonalban szerepelt, így a 
DVTK máris a második helyen találta magát a sorban. Az 
első másodosztályú idény végén a második hely meggyőző 
teljesítményt takart, ám a következő, 1947/1948-as 7. hely 
azt jelentette, hogy a Pereces (2. hely), a Miskolci MTE (5. 
hely), és a Miskolci VSC (6.hely) is a piros-fehérek előtt 
végzett. Az 1948/1949-es szezon 5. helye pedig ismét kevés 
volt a feljutáshoz, ráadásul a Pereces ismét megelőzte a di-
ósgyőrieket.

Ezután következett az 1949/1950-es bajnokság, ahonnan 
nem kevés nehézség árán, de sikerült az élvonalba kerülés. 
A politikai okokból 1949. szeptember 10-től Diósgyőri Va-
sas néven szereplő csapat új edzővel kezdte a bajnokságot, 
Felföldi Sándor a klub egykori játékosa ült le a kispadra. Fel-
földi labdarúgóként több, mint kétszáz mérkőzést játszott az 
első- és másodosztályban a DVTK színeiben. Új játékosok is 
érkeztek az első csapathoz, Palicskó Tibor, Palicskó Gyula, 
Futó Sándor és Petróczi István révén.
A salgótarjáni bemutatkozás elég harmatosra sikeredett a 
helyi Vasas ellen (1-1), azonban a következő négy mérkőzé-
sen már huszonkét gólt juttattak ellenfeleik kapujába. 

A Pereces elleni várva várt találkozót biztosan nyerték a 
piros-fehérek (4-1). A rangadóra rengeteg (4500) néző volt 
kíváncsi. Az első félidőben magabiztos vezetést szerzett a Di. 
Vasas, a második félidőben azonban Solymosi kapus egy 
kifutása során elvétette a labdát, az egyik védő pedig kéz-
zel hárította a perecesi csatár lövését. A megítélt büntetőből 
szépítettek a vendégek. Nem sokkal később Pocsai az egyik 

támadás során összefutott Krajnyák kapussal, aki pár percre 
az eszméletét is elveszítette. Ezek után a bányászcsapat já-
tékosai agresszívvé váltak, többször keményen odaléptek a 
hazai játékosoknak. A rugdosódás eredménye végül az lett, 
hogy egy vendégjátékost a játékvezető kiállított. A mérkő-
zést végül Pocsai újabb két gólja döntötte el.

Az őszi szezon akár jól is befejeződhetett volna, azonban 
az utolsó három mérkőzésen vereséget szenvedett a csapat, 
sorrendben a Sajószentpéteri Tárna, a Kistext és a Miskolci 
Lokomotív csapatától, és visszacsúszott a hatodik helyre, 
minek következtében Felföldi Sándor helyett Tomecskó 
József ült a kispadra. A Vasas egykori kitűnő, egyszeres vá-
logatott labdarúgója másodszor lett a Diósgyőr edzője 1945 
után. A tavaszi szezonban szárnyalt vele a csapat, mindössze 
három mérkőzésen veszített pontot. 

Azonban így sem volt könnyű a Diósgyőri Vasas helyzete, 
hiszen jelentős hátrányt szedett össze az ősszel a társaság. 
Az egyik sorsdöntő összecsapás a szezon vége előtt négy 
fordulóval a Kerámia elleni mérkőzés volt a fővárosban, 
ahová körülbelül ezer diósgyőri kísérte el a piros-fehéreket. 
A vendégek Kakuszi György kiemelkedő játékával győztek 
a listavezető otthonában, és átvették a vezetést a táblázaton.
De, ha azt gondoltuk volna, hogy a hajrában három könnyű 
mérkőzés várt a diósgyőriekre, akkor bizony jókorát téved-
tünk. Máris jött a botlás a következő fordulóban. A mezőny 
második felében elhelyezkedő hatvani csapat borsot tört a 
vasgyáriak orra alá, hiszen az egyik pontot elvitte Diósgyőr-
ből (1-1). Szerencsére a Kerámia sem tudott győzni a szintén 
nem acélos Salgótarjáni Vasas otthonában (2-2), így a tabel-
la első két helyén nem történt változás, viszont a MÁVAG 
elleni győzelmével az az Ózd is bejelentkezett az első helyre.

Egy fordulóval a vége előtt a MÁVAG ellen biztosan győzött 
a Diósgyőr (4-2), de a Kerámia és az Ózd sem botlott
Hihetetlen izgalmakat volt kilátás az utolsó fordulóban, 
hiszen Kerámia - Miskolci Lokomotív, illetve Ózdi Vasas - 
Diósgyőri Vasas mérkőzésre került sor. A tabellán élén álló 

A Reiman zoltán által szerkesztett Szemelvények a DVTK történetéből 
című múltidéző sorozatunk mai részében az első NB II.-es bajnokcsa-
patról esik szó.
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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.

Diósgyőrt (42 pont) egy ponttal követte az Ózd (41 pont), 
kettővel a Kerámia (40 pont).
A vasgyári csapatot ezúttal is népes szurkolósereg kísérte 
el idegenbe, mintegy ezren váltottak jegyet a különvonatra, 
amely a vasgyári temetőtől indult a mérkőzésre. Megérte! 
A Diósgyőri Vasas ragyogó győzelmet aratott ellenfele 
felett.

ÓZDI VASAS - DIÓSGyőRI VASAS 1-3 (0-1)

Ózd, 7500 néző. Vezette: Palásti.
Diósgyőri Vasas: Tóth - Zentai, Kakuszi, Palicskó II - 
Pesti, Török - Palicskó I, Németh, Penderi, Pribelszky, 
Demény.
Ózdi Vasas: Szabó - Nemecz, Tiba, Májercsák - Anocskai, 
Kálnai I - Borsodi, Horváth, Rózsavölgyi, Hamkó, Papvári.
Gólszerzők: Pribelszky (2), Pesti, illetve Horváth.

- Nagyiramú mérkőzést vívott a két csapat - írta a Népsport 
tudósítója. - Az első félidőben a hazaiak többet, a diósgyő-
riek veszélyesebben támadtak. A gól után diósgyőri fölény 
alakult ki. Szünet után fergeteges támadásokat vezetett a 
Di. Vasas s ekkor sikerült a győzelmet bebiztosítania. A II. 
félidőben igen kemény lett a játék. A diósgyőri csapat ilyen 
arányban is megérdemelten győzött.

Sebes Gusztáv szövetségi kapitány így értékelt úgyszintén 
a Népsportban: - A diósgyőriek szebben és ötletesebben ját-
szottak, megérdemelten győztek és megérdemelten kerültek 
az NB I.-be. A II. félidőben egy-két játékos a megengedettnél 
keményebben játszott.

Az Észak-Magyarország pedig az egyesület egyik tevé-
keny vezetőjét, Tóth Lajos sportfelelőst kérdezte arról, 
hogy jutott el a csapat az NB I.-ig. 

- A csapat őszi szereplése nem elégített ki bennünket és szur-
kolóinkat sem, ezért a téli pihenőt a hibák kiküszöbölésére 
használtuk fel - idézte fel a sportvezető. - Sikerült megol-
danunk az edzőválságot, és Tomecskó József edző leszerződ-
tetésével megteremtettük a lehetőséget a csapat eredménye-
inek feljavítására. Szakképzettsége és edzői rutinja reményt 
nyújtott elgondolásaink végrehajtására. Akkor még nem 
gondoltunk arra, hogy a bajnokságra rámenjünk, csupán ar-
ról volt szó, hogy csapatunkat az élvonalbeliekhez hozzuk fel. 
Az edzőnk és a fiúk céltudatos komoly munkájának volt az 
eredménye, hogy néhány hónap múlva arra gondolhattunk, 
hogy még a bajnokságra is rámehetünk. A Kistext mérkőzés 
ugyan átmenetileg lelohasztotta reményeinket, azonban a 
hibákat kiértékelve tovább dolgoztunk és nem adtuk fel a 
reményt. Ezt az idegtépő hajrát nem bírták végig fiaink és 
bekövetkezett a Hatvan elleni döntetlen. Ez arra volt jó, hogy 
még komolyabban, céltudatosabban dolgozzanak a bajnoki 
hajráig. Még a MÁVAG ellen is kiütköztek az átmeneti visz-
szaesés jelei. A bajnokság befejező mérkőzése előtt egy héttel 
üdülőhelyre vittük a fiúkat, hogy ott kondícióban és lelkileg 
jól felkészíthessük a csapatot a döntő fontosságú találkozó-
ra. Az, hogy ez a törekvésünk helyes volt és az előkészítés jól 
sikerült az eredmények bizonyították - értékelt Tóth Lajos.

Reiman Zoltán - miskolciszemelvenyek.blog.hu

álló sor: Tóth Lajos elnök, Tomecskó József edző, Palicskó I., Németh Gy., Penderi, Kertész Dezső vezető, Pribelszki, Pocsai, Rácz István vezető,
Teleki Pál szakmai vezető, Lipták György vezető. középső sor: Török, Kakuszi, Pesti. első sor: Zentai II., Tóth L., Palicskó II.

szeMeLVények a dvTK TörTéneTéből
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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

21. 2022.01.30. vasárnap  illovszky Stadion  Vasas - DVtK

22. 2022.02.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Siófok

23. 2022.02.13. vasárnap  Kecskemét  KtE - DVtK

24. 2022.02.20. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szolnok

25. 2022.02.27. vasárnap  Pécs  PMFC - DVtK

26. 2022.03.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO

27. 2022.03.13. vasárnap  Balmazújváros  Nyíregyháza - DVtK

28. 2022.03.16. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba

29. 2022.03.20. vasárnap  óbuda  iii. Kerület - DVtK

30. 2022.04.03. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda  Dorog  Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.17. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK

34. 2022.04.24. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap  Budaörs  Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.14. vasárnap  Ajka  Ajka - DVtK

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



CsApAT nEVE  M           Gy D V              lG            KG GK  p 

Vasas FC 19 12 4 3 35 14 21 40

Diósgyőri VtK 19 11 6 2 35 17 18 39

Szombathelyi Haladás 19 11 4 4 23 12 11 37

Kecskeméti tE 19 10 5 4 29 16 13 35

Szeged-Csanád gA 19 10 5 4 26 13 13 35

EtO FC győr 19 8 5 6 25 20 5 29

Dorogi FC 19 8 3 8 19 25 -6 27

Nyíregyháza SFC 19 7 6 6 26 26 0 27

BFC Siófok 19 6 9 4 23 22 1 27

Pécsi MFC 19 6 5 8 23 21 2 23

FC Ajka 19 6 5 8 25 26 -1 23

Szentlőrinc SE 19 4 9 6 21 25 -4 21

Soroksár SC 19 5 5 9 27 35 -8 20

Aqvital FC Csákvár 19 4 8 7 26 30 -4 20

Budaörsi SC 1924 19 4 8 7 22 30 -8 20

Budafoki MtE 19 4 7 8 21 23 -2 19

Szolnoki MÁV 19 4 7 8 19 29           -10 19

Békéscsaba 1912 Előre 19 3 9 7 24 31 -7 18

iii. Kerületi tVE 19 4 5            10 17 33           -16 17

tiszakécskei LC 19 4 3            12 20 38           -18 15

CsApAT nEVE  M    Gy D V  p 

Vasas FC 10 8 2 0 26

Kecskeméti tE 11 8 1 2 25

Diósgyőri VtK 9 7 2 0 23

Szombathelyi Haladás 9 7 1 1 22

Nyíregyháza SFC 10 5 4 1 19

Szeged-Csanád gA 9 5 3 1 18

BFC Siófok 10 4 6 0 18

Pécsi MFC 11 5 2 4 17

FC Ajka 9 4 3 2 15

Dorogi FC 9 4 2 3 14

Budafoki MtE 10 3 4 3 13

Szolnoki MÁV 10 3 4 3 13

EtO FC győr 10 3 3 4 12

Aqvital FC Csákvár 9 2 4 3 10

iii. Kerületi tVE 10 2 4 4 10

tiszakécskei LC 9 3 0 6 9

Budaörsi SC 1924 9 2 3 4 9

Békéscsaba 10 1 6 3 9

Soroksár SC 8 2 1 5 7

Szentlőrinc SE 8 1 4 3       7 

CsApAT nEVE  M    Gy D V  p 

EtO FC győr 9 5 2 2 17

Szeged-Csanád gA 10 5 2 3 17

Diósgyőri VtK 10 4 4 2 16

Szombathelyi Haladás 10 4 3 3 15

Vasas FC 9 4 2 3 14

Szentlőrinc SE 11 3 5 3 14

Dorogi FC 10 4 1 5 13

Soroksár SC 11 3 4 4 13

Budaörsi SC 1924 10 2 5 3 11

Kecskeméti tE 8 2 4 2 10

Aqvital FC Csákvár 10 2 4 4 10

Békéscsaba 9 2 3 4 9

BFC Siófok 9 2 3 4 9

Nyíregyháza SFC 9 2 2 5 8

FC Ajka 10 2 2 6 8

iii. Kerületi tVE 9 2 1 6 7

Budafoki MtE 9 1 3 5 6

Pécsi MFC 8 1 3 4 6

Szolnoki MÁV 9 1 3 5 6

tiszakécskei LC 10 1 3 6 6
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