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A DVTK alkalmi kiadványa 
Megjelenik 1000 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert  
Szerkesztő: Szabó Levente
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 13. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - eto fc

 18:00 Kapunyitás

 18:00	 a	Játékvezetők,	és	a	csapatok	érkezése 

	 19:45	 a	Bemelegítés	vége,	a	Játékosok	visszatérnek	az	öltözőkBe

 19:00	 összeállítások	leadása	a	Játékvezetőknek

	 19:15	 a	Bemelegítés	kezdete	

	 19:53	 pályán	a	dvtk	lovag		

	 19:54	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

	 19:55	 csapatok	Bevonulnak	a	pályára

	 20:00	 a	diósgyőri	vtk	-	eto	fc	mérkőzés	kezdete

	 19:54	 csapatok	felsorakoznak	a	JátékoskiJáróBan,	dvtk	induló

	 19:56	 kézfogás,	érme	feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

	 19:56	 születésnapi	köszöntés	(teodoru Borisz)
®

 19:58 gyászszünet (Gulyás istván) 

	 19:57	 csapatfotók

	 19:59	 szurkolói	kezdőrúgás	(váradi tiBor) 
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér

Egy hosszú sorozat, 13 veretlenül megvívott mérkőzés 
után szenvedtünk vereséget Pécsett, mert ezúttal nem 
tudott senki átlag fölötti teljesítményt nyújtani.
Sok gólt kaptunk a legutóbbi három mérkőzésen. A há-
rom találkozón rúgott hat gól jó lenne, de hetet kapni, 
az elfogadhatatlan. Ezen mindenképpen változtatni kell, 
arra törekszünk, hogy kijavítsuk a hibákat, még akkor is, 
ha a kapott gólok többségében nem az ellenfél játszott ki 
minket, hanem mi nyújtottunk segítséget nekik.
Az ETO csütörtökön még a Magyar Kupában játszott, 
ami plusz mérkőzés számukra, de ma már vasárnap 
van, jutott idő a pihenésre is. Ellenfelünk keretéből több 
játékossal dolgoztam együtt győri edzőként, másokkal 
pedig Kisvárdán, jól ismerem a képességeiket. Attól füg-
getlenül, hogy tavasszal teljesítményük elmarad a vára-
kozástól, bármikor kifoghatnak egy jó napot. Idegenben 
masszívan védekeznek, de mi felkészültünk belőlük, két-
féle felállásban játszanak, azzal sem tudnak meglepni, ha 
váltanak.De mindennél fontosabb, hogy itthon játszunk, 
hazai közönség előtt csak a győzelem lehet a célunk. Az 
újabb három ponttal a többi eredménytől függetlenül to-
vábbra is biztosan megőrizzük helyünket a tabella élén.

klausz lászló

A csütörtöki kupamérkőzés után vasárnap is egy, a régi 
időket idéző összecsapás vár ránk, ami bármelyik osz-
tályban rangadónak számít. Tudjuk, hogy most is na-
gyon nehéz kilencven perc vár ránk, a DVTK vezeti a 
bajnokságot, egyértelműen a feljutás a célja, ám az őszi 
találkozóhoz hasonlóan, amikor hazai pályán két góllal 
is vezetni tudtunk, ezúttal is eredményesek akarunk len-
ni. Tisztában vagyunk ellenfelünk erősségeivel, alaposan 
feltérképeztük őket, és ennek megfelelően fogunk ké-
szülni, mindent megteszünk, hogy pontot vagy pontokat 
szerezzünk Diósgyőrben.
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- A DVTK hazánk legnagyobb régiós multisportklubjaként az elsők között csatlakozott a MOB felhí-
vásához - tájékoztatott Sántha Gergely, a DVTK elnöke. - Klubunk felajánlotta a mai DVTK - ETO 
FC mérkőzés nettó árbevételét a jótékony célra. Köszönöm mindenkinek, aki ma kilátogatott a DVTK 
Stadionba, mert a szurkolás mellett a megvásárolt jegy árával egy jó ügyet is támogat.
 
A DVTK szervezett szurkolói csoportjai sem tétlenkedtek a héten a háború elől menekülőknek gyűj-
töttek tárgyi adományokat szurkolótársaiktól.

- Békeidőben is gyűjtöttünk a kárpátaljai magyar családoknak, és ebben a háborús helyzetben úgy 
éreztük, hogy kötelességünk segíteni a háború elől menekülő, vagy az éppen otthon maradt csalá-
doknak - mondta Martini Emil, a szervezett szurkolói csoportok képviselője. - Mielőtt elkezdtük az 
adománygyűjtést, utánajártunk, hogy mire van szükség, ezért mi tárgyi adományokat vártunk, ami 
szurkolótársainknak köszönhetően nagy mennyiségben érkezett a DVTK Stadionhoz. Az összegyűlt 
adományokat terveink szerint ma már egyből kamionra pakoljuk, és hétfő délelőtt útnak is indulunk 
vele a határ felé. Nem csak annak néztünk utána, hogy mire van szükség, hanem annak is, hogy hová 
tudjuk eljuttatni az adományokat. Szalatnay Gábor, a DSZK elnöke felvette a kapcsolatot a magyar-uk-
rán határnál az egyik segélyszervezet vezetőjeként dolgozó pécsi szurkoló barátunkkal. Az ő segítségé-
vel fogjuk eljuttatni a diósgyőri adományokat a legérintettebbeknek. Biztosítok mindenkit, hogy azok 
kapják az adományt, akik a leginkább rászorulnak ebben a helyzetben.

jótékonyság interjúhorváth zoltán

háború dúl a szomszédban, és mint minden modern háborúnak, az ukrajnai harcoknak 
is a civil lakosság a legnagyobb áldozata. A magyar olimpiai Bizottság felhívására a DvtK 
is csatlakozott a híd Kárpátaljáért programhoz, melynek elsődleges célja az Ukrajnából, 
különösen Kárpátaljáról a háború elől menekülők megsegítése.

ADomány

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA
MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

MR VIZSGÁLAT

AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL!

A segítségnyújtás módjai
A program tovább él, aki még adakozni szeretne, az megteheti
• A 1357-es telefonszámon elérhető "Híd Kárpátaljáért" adománygyűjtő vonalra érkező 
minden hívás 500 forint támogatást jelent.
• Pénzbeli felajánlás a Nemzeti Összefogás számlaszámára juttatható el: 
11711711-22222222.
• A szurkolói kezdeményezésen kívül tartós élelmiszer segélycsomagokat a Katolikus 
Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a 
Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar 
Vöröskereszt irodáiba országszerte várják.

Együtt vagyunk, együtt segítünk!
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interjú BrAnislAv DAnilović interjúBrAnislAv DAnilović

Branislav Danilović porckorongsérv 
miatt egy évet kihagyott, de már 

teljesen egészséges, a siófok ellen 
olyan parádés védésekkel folytatta, 

amit korábban megszokhattunk tőle. A 
közelmúltban szerződést hosszabbított, 
ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

egyre elviselhetetlenebb fájdalmat éreztem. 
Utána pihentem, kaptam injekciót, jártam fi-
zikoterápiára, és néha úgy tűnt, sikerül is, de 
mindig visszatért a fájdalom. Végül beláttam, 
hogy még mindig az operáció a legjobb megol-
dás. Ajánlottak egy magánklinikát Szerbiában, 
ahol ráadásul egy barátomat is műtötték porc-
korongsérvvel, így kés alá feküdtem. Maga a 
műtét két órán keresztül tartott, és hat órával 
az operáció után már minden fájdalom nélkül 
sétáltam. Két hétig jártam gyógytornára, majd 
április elsején kezdtem el a rehabilitációt. Ami-
kor végül csatlakoztam a csapathoz, három 
héten keresztül kontakt nélkül edzettem, csak 
lövéseket védtem, illetve a taktikai edzéseken 
álltam be. Teljes értékű munkát november kö-
zepétől végzek.

- Milyen érzés volt újra elkezdeni az edzése-
ket?
- Mintha újjászülettem volna! Végig hittem a 
visszatérésben, a focipályán is csak olyan dolog-
ba vágok bele, amiben hiszek, hogy sikerrel tu-
dom befejezni. Amiben nem hiszek, azt el sem 
kezdem.
Igazából az okozta a nehézséget, hogy szeren-
csére némi izomlázon kívül soha semmi fájdal-
mat nem éreztem, ezért mindig ott motoszkált 
bennem, hogy még nagyobb lépésekben kelle-
ne haladni a mielőbbi visszatérés érdekében. 
Az eszem viszont tudta, hogy a természetet 
nem lehet megerőszakolni, türelmesnek kell 
lenni a teljes felépülés érdekében. De nem csak 
nekem, hanem a velem dolgozó szakemberek-
nek is óvatosnak kellett lenni. Danival kezdtem 
el a munkát, tőle vett át Tusi (Lukács Dániel 
fizioterapeuta és Tuska János kapusedző - a 
szerk.), akik már az elején nyilvánvalóvá tették, 
bárhogy is alakul, nekem január elsejére kell el-

- Két és fél éve vagy a DVTK játékosa, mit je-
lent számodra ez az időszak?
- Rengeteg csodás és két rossz emléket.

- Kezdjük a jóval!
- Mindig jó érzéssel tölt el, ha megérkezem a 
stadionba. Számtalan kedves emlék köt ide, sok 
jó embert ismertem meg a klubban, akik min-
dig kedvesek velem. Alig lettem a DVTK kapu-
sa, megtapasztaltam, hogy ebben a városban 
az emberek azért dolgoznak a hétköznapokon, 
hogy a hétvégén a nekünk szurkoljanak, élnek-
halnak a csapatért. Rengeteg pozitív energiát 
kaptunk a lelátóról, jól is szerepelt a csapat, 
kár, hogy a koronavírus-járvány miatt egy idő-
re megállt a bajnokság, mert utána már nem 
tudtunk hasonló teljesítményt nyújtani. Most is 
tudom, hogy a városban mindenki bízik a fel-
jutásban, valamint a bajnoki cím megszerzésé-
ben. Óriási motivációt jelent egy ilyen szurkoló-
tábor, mert annyi mindent kapunk tőlük, hogy 
azt viszonozni kell.

- Ha tippelhetünk, akkor a két rossz emlék a 
hosszú kihagyás és a kiesés. Az utóbbit mind-
annyian átéltük, ezért többé-kevésbé átérez-
zük, viszont mesélsz nekünk a sérülésről és a 
visszatérésről?
- Porckorongsérv miatt hagytam ki egy teljes 
évet. Korábban soha nem szenvedtem még csak 
hasonló sérülést sem, egyszer volt szükségem 
kisebb operációra, de két héttel később már is-
mét edzettem. Úgyhogy bízom benne, ez az első 
és egyben utolsó hosszabb kihagyásom.
Amikor először éreztem fájdalmat a derekam-
ban, akkor bíztam benne, és mindent megtet-
tem érte, hogy műtét nélkül gyógyuljak meg. 
2020. november 29-én védtem utoljára a Mező-
kövesd - DVTK mérkőzésen, már a 30. perctől 

- Meggyógyultál, megmutattad, hogy tétmér-
kőzésen is lehet rád számítani, de az is kide-
rült, hogy amikor játékra kész, akkor Póser 
Dániel véd. Mennyire nehéz ez a helyzet?
- Amikor elkezdtem védeni, akkor egyúttal azt 
is elfogadtam, hogy egyszerre csak egy kapus 
állhat a kapuba. Az ügyes edzők megoldják, 
hogy az azonos poszton szereplő jó játékosok 
egyszerre legyenek a pályán, a kapusok ese-
tében ez képtelenség. Ha a jelenlegi helyzetet 
nézzük, akkor mindenekelőtt boldog vagyok a 
visszatérésem miatt. Emellett örülök a csapat 
eredményességének, és Daninak is jó szezonja 
van. Ilyen helyzetben nem tehetek mást, csak 
keményen edzek, és hiszek abban, hogy ismét 
megkapom a lehetőséget, amivel élni tudok. 
Olyan formában kell tartanom magam, hogy 
amikor az edző azt mondja ma vagy a jövő hé-
ten, esetleg egy hónap múlva, hogy a hétvégén 
te védesz, akkor készen álljak a feladatra.

- A közelmúltban szerződést hosszabbítottál, 
így a DVTK lehet az a csapat, amelyikben a 
második legtöbb időt töltöd.
- Szerbiában egy fél év kölcsönjátéktól eltekint-
ve csak az FK Rad csapatában védtem 6 idényen 
keresztül. Amikor 2019-ben Diósgyőrbe érkez-
tem, hittem benne, hogy olyan teljesítményt 
tudok nyújtani, aminek köszönhetően sokáig a 
DVTK játékosa leszek. Ezért örülök, hogy újabb 
szerződést írtam alá, és továbbra is a DVTK já-
tékosa maradok. Ugyanazt érzem Diósgyőrben 
mint a belgrádi csapatomnál, akár itt is megle-
het a 6 év, hiszen kiválóan érzem magam. Még 
sokáig szeretnék játszani, bízom benne, hogy 
semmi nem jön közbe, és még évekig védeni 
fogok, akár 40 éves koromig.

- Akkor még nem aktuális a kérdés, hogy 
gondolkodsz-e az aktív pályafutásod utáni 
időkről...
- A focipályán nőttem fel, a foci a mindenem, 
a karrierem befejezése után mindenképpen 
adok egy esélyt annak, hogy kipróbáljam ma-
gam kapusedzőként. Sok jó edzővel dolgoztam 
együtt, akiktől rengeteget tanultam, azt hiszem, 
már most is lenne mit továbbadni. Persze nem 
tudom, mit hoz a jövő, lehet, hogy kapok egy 
nagyszerű üzleti ajánlatot, ki tudja?

- Van kedvenc meccsed, védésed az elmúlt 
évekből?
- Minden egyes találkozóra emlékszem, amelyi-
ken kapuba álltam, de nehéz egyet kiemelni. Ha 
mégis, akkor a legutóbbi Siófok elleni találko-
zó, mert akkor tértem vissza a sérülést követő-
en, sok szurkoló jött ki a stadionba, akik végig 
támogattak minket, és végül kapott gól nélkül 
győztünk.

érnem azt a szintet, hogy tökéletes állapotban 
kezdjem el a téli felkészülést. Ezenkívül minden 
edzés előtt elmondták, mi lesz a program, pél-
dául ma a lövéseket gyakoroljuk, és felhívták a 
figyelmemet, hogy amíg nem érzek fájdalmat, 
addig folytatjuk, ellenkező esetben viszont 
azonnal kitalálnak valami mást.
Abból a szempontból nagyon jó volt ez a fajta 
kommunikáció, hogy hiába csatlakoztam a csa-
pathoz november közepén, nem volt értelme si-
etni, hiszen leszögezték, bármilyen állapotban, 
bármilyen formában vagyok, lépésről lépésről 
haladunk, csak januárban kerülök be a meccs-
keretbe. Mindkettőjüknek nagyon hálás vagyok 
a felépülésem érdekében tett erőfeszítésekért!

- És milyen érzés volt újra tétmeccsen véde-
ni?
- Érdekes módon úgy éreztem, mintha mi sem 
történt volna, ugyanazzal az önbizalommal 
vártam a találkozót, és az egész meccsen úgy 
védtem, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Illetve 
talán annyival jobban is vagyok, hogy tudom, 
miért fájt a derekam, és azt is tudom, tökélete-
sen meggyógyultam.

Újjászülettem

- A családommal kiválóan érezzük magunkat 
a városban. Talán egy fél éve játszottam 
Miskolcon, amikor láttam, hogy a belvárosban 
elkezdenek építeni egy társasházat, ahol végül 
vettem is egy lakást. Mondom, hosszú távra 
tervezek itt. 
A rehabilitáció idején Dragica is nagyon sokat 
segített nekem feleségként és szakemberként 
is, ugyanis pszichológusként sportolókkal is 
foglalkozik (többek között a szerb tollaslabda 
válogatott tagjaival dolgozik már három éve). 
2014-ben már együtt érkeztünk Magyar- 
országra, és egy évvel később házasodtunk 
össze. Manapság a távolság nem akadály, 
a koronavírus-járvány miatt pedig azok is 
online tartották az ülést, akik egyébként két 
sarokra laktak a klienstől. Had büszkélkedjek 
el azzal is, hogy egy hónapja elkezdett egy 
sportpszichológus specializációt, amit egy 
olyan szakember tart, aki 11 évet dolgozott a 
Juventusnál.
A fiunk Boško három és fél éves, óvodába jár, 
ahol már mindent megért magyarul, szerintem 
hamarosan folyamatosan fog beszélni is. Már 
elkezdett focizni egy kis korkedvezménnyel, és 
nagyon élvezi, ilyen idős korban ez a legfontos-
abb. Nem meglepő módon kapus szeretne len-
ni, van kapuskesztyűje is, és mindig hív, hogy 
„gyere apa, lőj nekem”, és vetődik az ágyon. 
Majd eltelik két-három nap kapusként, és 
utána már ő akar kapura lőni nekem. Igazából 
mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos lesz, 
semmit nem erőltetünk, majd kialakul.
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interjúvölgyi péterinterjú völgyi péter

- Utólag azt mondom, szerencsénk volt, hogy 
két olyan találkozóból jöttünk bele a döntő 
meccsbe, amiken végig koncentrálni kellett. 
Ezzel szemben a Sopron útja két sima találko-
zón át vezetett a fináléig. Ők fizikálisan sokkal 
frissebbek voltak, míg mi sokkal koncentrál-
tabb kosárlabdára voltunk kényszerítve, ami-
nek a lendületét átvittük az aranycsatába is.

- Mondhatni, hogy ugyanazzal leptük meg a 
Sopront, amivel a Szekszárdot?
- A Sopron is a magas embereire támaszkodva 
a gyűrű alól akarta megnyerni ezt a mérkő-
zést. Green pillanatok alatt két faultot kapott, 
ami miatt leszűkült a rotációnk, így egy olyan 
zónavédekezésre kényszerültünk, amit addig 
nem kellett elővennünk. Ezzel sikerült meglep-
nünk a Sopront, és jó pár támadásukat faultok 
nélkül tudtuk kivédeni. A lepattanó harcban 
zseniálisak voltak a lányok, a negyedik negyed 
végén tapasztalt hihetetlen feltámadásunknak 
is ez volt a titka, hogy minden palánkról lejövő 
labdáért küzdöttünk, és harcoltunk.

- Ez a sikert nagybetűs csapatként érték el 
a lányok. Mégis van-e olyan, akit mégis ki-
emelnél a többiek közül?
- Nem kell nekem kiemelnem senkit, megtet-
ték ezt helyettem. Mima (Milica Jovanović - a 
szerk.) MVP címe mindent elárul az ő három 
napban mutatott teljesítményéről, klasszis já-
tékot nyújtott. Ezen kívül nem szeretnék senkit 
kiemelni, hisz ez a siker tényleg egy vállt váll-
nak vetett csapatmunka volt. Minden mérkő-
zésnek voltak olyan pillanatai, amikor minden 
pályán lévő erőn felül teljesített. Bármelyik 
játékosomról tudnék extra dolgot mondani, 
Cheridene Green palánk alatti küzdelme, Ber-
náth Réka utolsó másodpercekben felvállalt 
hármasa, Kányási Vera védekezésben nyújtott 
klasszisa, reggelig sorolhatnám a többiek eré-
nyeit is. És ne feledjük el azt sem, hogy volt a 
lányok mögött egy olyan stáb, aminek minden 
tagja együtt lélegzett a csapattal és óriási segít-
séget adott minden téren.

- Napról-napra többen voltak Arénában, a 
döntő idején félelmetes hangulat uralkodott 
a csarnok falai között. Mondhatni, hogy a 
hatodik emberünk a közönség volt?
- Abszolút! Amióta a járvány rátelepedett a 
mindennapokra, sok minden megváltozott. 
Óvatosabban az emberek, kevesebben dönte-
nek úgy, hogy a helyszínen szurkolnak a csa-
patnak. Mi ebben az időszakban költöztünk át 
ebbe a gyönyörű létesítménybe, ahová át kell 

szoktatni a közönségünket is. Amikor évekkel 
ezelőtt felvetődött a diósgyőri lehetőség a kar-
rieremben, akkor rengeteg számított a döntés 
meghozatalában az a tudat, hogy a női kosár-
labdázásban Magyarországon a fanatikusoknak 
köszönhetően itt van a legfantasztikusabb atmo-
szféra. Ez a döntő remek reklám volt a női ko-
sárlabdának, egy örökre emlékezetes mérkőzés 
feledhetetlen hangulatával mutatták meg szur-
kolóink, hogy lehet rájuk számítani. A lányok-
nak pedig óriási pluszt adott a buzdításuk, pedig 
biztos vagyok benne, hogy sokan most jártak 
először a DVTK Arénában. Ám legyen akár ko-
sárlabda ultra, akár futball fanatikus vagy bár-
milyen sportszerető, mindenki láthatta, hogy 
ez egy mennyire szerethető csapat és mennyire 
nagyszerű egyéniségek vannak benne.

- Mennyire befolyásolja egy ekkora siker a 
csapat jövőjét?
- Mi vagyunk a kupagyőztesek, mostantól min-
denki minket akar legyőzni. De ez egy édes te-
her, melyet szívesen cipelünk a vállunkon. Ha 
ezt az egységességet, amit a tornán mutattunk 
a bajnokságban is meg tudjuk jeleníteni, az na-
gyon nagy pluszt jelenthet majd a play-offban. 
Nyilván ilyenkor a klub is kicsit vonzóbbá válik a 
játékosok számára, ami helyzeti előnybe hozhat 
minket az átigazolási piacon.

- Mondtad, hogy ez egy csapatmunka volt, de 
minden csapatnak van egy vezére, a vezető-
edző. Hova helyezed a kupagyőzelmet a sze-
mélyes karrieredben?
- Női vonalon ez az első aranyérmem, melyre 
rettenetesen büszke vagyok.
Számomra mégis amiatt nagyon különleges ez a 
siker, az nem más, mint maga az út, ahogy el-
értük. 
A rengeteg bizonytalanság közepette az  
esélytelenek nyugalmával vágtunk neki a torná-
nak, és töretlen hittel és akarattal jutottunk el az 
kupagyőzelemig. Régóta vagyok benne a kosár-
labdában, láttam már rengeteg dolgot a pályán, 
de tétmeccsen ilyen végjátékot még soha.
A mérkőzés után a televíziónak azt nyilatkoz-
tam, hogy a lányok nem mindig azt csinálták, 
amit kértem tőlük. Bevallom, ez így volt jó, 
improvizáltak, és a kialakult szituációban meg-
hozták a tökéletes döntéseket. Ez a három nap 
és különösen a döntő mérkőzés úgy gondolom 
arany tollal fog íródni nem csak a DVTK, hanem 
a magyar kosárlabdázás történelemkönyvébe. 
Borzasztóan büszkék és határtalanul szeren-
csések vagyunk azért, mert ennek a részesei 
lehettünk!

- Kezdésként tekintsünk egy vissza a kupa-
döntő előtti időszakra, amikor is betegség 
miatt hetekre kénytelen volt leállni az élet a 
csapat háza táján.
- A háromhetes pauza bizonytalanná tette a 
csapat hangulatát. Lendületben voltunk, hat 
megnyert találkozóval készültünk a Sziget-
szentmiklós elleni hazai összecsapásra, amikor 
jött a játékosok betegsége. Egy ilyen szünet sose 
szerencsés, de minden rosszban van valami jó. 
Ha ez nem történik meg, akkor például egy 
kevésbé kipihent Milica Jovanović nem biztos, 
hogy ilyen ihletett formában kosárlabdázza 
végig a négy mérkőzést. Utólag azt gondolom, 
neki és mindenki másnak is jól jött ez a nem 
betervezett pihenő.

- Haladjunk végig a három találkozón! A 
Csata elleni mérkőzés előtt azt mondtad, 
hogy nem nagyon tudnak már újat mutatni 
egymásnak a felek, így az apró trükkök dönt-
hetik el a továbbjutást. Mi volt a mi titkos hú-
zásunk azon a találkozón?
- Alapvetően nem húztunk semmi váratlan, egy 
olyan játékkal készültünk csak, amit előtte nem 
játszottunk, és szerencsére születtek belőle ko-
sarak. Ám nem ezen dőlt el a párharc, hittünk 
benne végig, de görcsösek voltunk. Az utolsó 
negyedben a Csata Horváth Betti vezérletével 

extrát játszott, az ő kezében volt a mi sorsunk 
is, hiszen, ha sikeres az utolsó másodpercekben 
elengedett hármasa, akkor most más lenne az 
apropója a beszélgetésünknek. Ám biztos va-
gyok abban, hogy sors akarta most ezt, hogy 
így alakuljon a végjáték.

- Ekkor jött az első olyan mérkőzés, amin 
nem volt az esélyesek, így mondhatni győ-
zelmi kényszer nélkül léphettünk pályára a 
Szekszárd ellen.
- Azzal, hogy ilyen jól kezdtük a találkozót, 
sikerült alaposan meglepnünk a Szekszárdot. 
Nem számítottak ekkora ellenállásra a részünk-
ről. Nekünk kiszorított helyzetből és kívülről 
is beesett a legtöbb kísérletünk, emiatt kissé 
elbizonytalanodtak. Próbálták támadni a belső 
sorunkat, hisz Jovanović-csal magas poszton 
nagyon mozgékonyak vagyunk, de a gyűrű alatt 
az élcsapatokkal nehéz felvenni a versenyt. He-
lyenként sikerrel jártak, de ügyesen bántunk a 
faultjainkkal, és egy minimális megingást leszá-
mítva negyven percen át koncentráltak marad-
tunk, és kontrolláltuk az elődöntőt.

- Így érkezett el a döntő napja, ami előzetesen 
kísérteties hasonlóságot mutat az elődöntő-
vel: egy olyan párharc, ahol még hazai pályán 
sem mi vagyunk a favoritok.

Kupagyőzelmet ünnepelt 
a DvtK Arénában a DvtK 
kosárlabda csapata, miután 
a Killik lászló női magyar 
Kupa döntőjében óriási 
meglepetést okozva - az 
elődöntőben a szekszárdot, a 
döntőben a sopront legyőzve 
- elhódította a trófeát és 
nyerte meg negyedszer 
a magyar Kupát. ennek 
apropóján völgyi péterrel, 
a csapat vezetőedzőjével 
beszélgettünk.

Nagyon különleges 
sikert arattunk
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program

24. forduló
Diósgyőri VtK - Szolnoki MÁV FC 3-2 (2-2)

Miskolc, DVTK Stadion, 2132 néző. Játékvezető: Lovas László 
(Sinkovicz Dániel, Varga Gábor).

DVTK: Póser - Szűcs K., Szatmári Cs. Bárdos - Polgár, Molnár 
G., Lucas, Zsolnai, Keller - Könyves, Horváth Z. Vezetőedző: 
Kondás Elemér.
Szolnok: Hegedüs L. - Szabó A., Papp Sz., Kovács O., Tóth 
B., Tömösvári - Tisza K., Hleba T., Földi M. - Busa, Irmes. 
Vezetőedző: Romanek János.

Csere: Busa helyett Lakatos I. az 57., Horváth Z. helyett 
Eppel, Zsolnai helyett Oláh B., Tömösvári helyett Kurdics, Földi 
M. helyett Sipos Z. mind a 63., Irmes helyett Tóth L. a 78., 
Polgár helyett Németh Má. a 83., Könyves helyett Kocsis D. a 
89. percben.
Sárga lap: Hleba T. a 83., Póser a 87. percben.
gólszerzők: Hleba T. (0-1) a 17., Irmes (0-2) a 27., Polgár 
(1-2) a 31., Horváth Z. (2-2) a 43., Horváth Z.  (3-2, 11-esből) 
az 55. percben.

26. forduló
2022. március 6., vasárnap
14:00 Budaörsi SC - III. Kerületi TVE
14:00 Soroksár SC - Békéscsaba 1912 Előre
14:00 Szentlőrinc SE - Szeged-Csanád GA
17:00 FC Ajka - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 Aqvital FC Csákvár - Pécsi MFC
17:00 Vasas FC - Szolnoki MÁV FC
17:00 BFC Siófok - Kecskeméti TE HUFBAU
17:00 Szombathelyi Haladás - Dorogi FC
17:00 Tiszakécskei LC - Budafoki MTE
20:00 Diósgyőri VTK - ETO FC*
27. forduló
2022. március 9., szerda
14:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Diósgyőri VTK
14:00 ETO FC - Aqvital FC Csákvár
14:00 III. Kerületi TVE - Soroksár SC
18:00 Szolnoki MÁV FC - BFC Siófok
18:00 Pécsi MFC - Vasas FC
18:00 Békéscsaba 1912 Előre - FC Ajka
18:00 Szeged-Csanád GA - Budaörsi SC
18:00 Tiszakécskei LC - Szombathelyi Haladás 
2022. március 10., csütörtök 
18:15 Budafoki MTE - Kecskeméti TE HUFBAU* 
2022. március 16., szerda 
15:00 Dorogi FC - Szentlőrinc SE
*(tv: M4 Sport)

ez tÖrtént
25. forduló
Pécsi MFC - Diósgyőri VtK 3-0 (1-0)

Pécs, PMFC Stadion, 700 néző. Játékvezető: Csonka Bence 
(Huszár Balázs, Máyer Gábor).

PMFC: Helesfay - Sági, Dávid Z., Króner, Rácz L., Katona 
L. - Nikitscher, Geiger, Futó - Bíró B., Hegedűs M. Vezetőedző: 
Vas László.
DVTK: Póser - Polgár, Szatmári Cs., Belényesi Cs. - Eperjesi, 
Zsolnai, Lucas, Oláh B., Bárdos - Kocsis D., Horváth Z. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Kocsis D. helyett Keller, Horváth Z. helyett Eppel, 
Polgár helyett Könyves mind a 46., Zsolnai helyett Molnár G. a 
64., Hegedűs M. helyett Károly B. a 67., Oláh B. helyett Bertus 
a 76., Bíró B. helyett Hursán a 85., Geiger helyett Bachesz a 
90. percben.
Sárga lap: Oláh B. a 4., Bárdos a 39., Rácz L. az 50., Króner 
a 75. percben.
gólszerzők: Hegedűs M. (1-0) a 39., Bíró B. (2-0) a 66., Bíró 
B. (3-0) a 72. percben.

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

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

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

mai ellenfelünk

Bánhegyi Bogdán* Borsos vilmos Branislav danilović póser dániel

22 89 44 1

(Hun) 
2004.02.20.

(Hun) 
2000.09.21.

(srB, Hun) 
1988.06.24.

(Hun) 
1990.01.12.

Kocsis dominik

11

(Hun) 
2002.08.01.

Bárdos Bence*

6

(Hun) 
1998.02.05.

bertus lajos

8

(Hun) 
1990.09.26.

Bokros szilárd csatári	Gergő*

17 14

(Hun) 
2000.03.28.

(Hun) 
2003.02.26.

hornyák	Marcell*

28

(Hun) 
1993.12.07.

horváth	zoltán

Jurek Gábor*

20

39

(Hun) 
1989.07.30.

(Hun) 
2004.06.04.

könyves	norbert

42

(Hun, srB) 
1989.06.10.

oláh	Bálint*

5

(Hun) 
1994.12.02.

szeles	tamás

88

(Hun) 
1993.12.07.

zsolnai	richárd

9

(Hun) 
1995.03.28.

szűcs	kornél*

26

(Hun) 
2001.09.24.

főszereplők

*A
 D
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K 
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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
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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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KUPAGYŐZTES
2022 | A DVTK NŐI KOSÁRLABDA CSAPATA
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KAPUSOK
1    Fadgyas tamás 1995.11.20.
12  ruisz Barnabás 2002.01.22.
86  Pálfi Donát 2000.03.08.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
92  Bacsa Patrik 1992.06.03.
8    Bagi istván 1989.03.23.
21  Barna Szabolcs 1996.04.27.
70  Berki istván 1994.02.01.
4    Csonka Bonifác 1997.04.17. 
37  Erdei Milán 2003.09.12.
97  Farkas Balázs 2002.03.27.
15  Fodor Ferenc 1991.03.22.
29  Forgács Dávid 1995.06.29.
66  Király Botond 1994.10.26.
91  Kiss Máté 1991.04.30.
90  Kovács Krisztián 2000.05.29.
5    Lipták Zoltán 1984.12.10.
17  Múcska Viktor 2001.01.18.
11  óvári Zsolt 1997.03.29. 
38  Pereira Américo 2002.09.29.
30  Priskin tamás 1986.09.27.
77  Sipőcz Bence 2001.08.04.
88  Szalka Máté 2002.03.17.
10  Szimcso Viktor 1998.05.11.
23  tamás Kornél 2002.04.17.
22  toma györgy 1996.04.27.
20  tuboly Máté 2004.09.15. 
77  Vernes richárd 1992.02.24.
81  Vidnyánszky Ádám 2004.03.08.
16  Vincze Ádám 2000.12.13. 
27  Vitális Milán 2002.01.28. 

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1904
klubszín: zöld-fehér 
élVonalbeli idények: 69
legjobb eredmény: négyszeres bajnok (1963 ősz, 
1981/1982, 1982/1983, 2012/2013)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1938/1939
másodosztályú idények: 14 (+1 félbeszakadt)
folyamatosan az nb ii.-ben: 2017 óta
Az ETO FC 1904-ben alakult Győri Vagongyár Egyetértés 
Torna Osztály néven. A zöld-fehérek 4 bajnoki címmel 
és 4 Magyar Kupa győzelemmel büszkélkedhet.nek. A 
2014/201-os idényre nem kaptak élvonalbeli klublicencet, 
és az NB III.-ban folytatták. Két év alatt jutottak vissza a 
másodosztályba, ahol sorozatban ötödik idényüket kezd-
ték. Idén februártól a szlovákiai magyar üzletember, Világi 
Oszkár, a dunaszerdahelyi DAC tulajdonosa irányítja a leg-
újabban ETO FC-nek hívott klubot.
Az előző fordulóban a következő összeállításban játszot-
tak: Fadgyas – Kiss M., Csonka, Fodor F. (Bagi, 77.), Vincze Á. 
(Múcska 64.) - Tuboly - Vitális (Bacsa, 59.), Berki (Toma, 46.), 
Vernes (Farkas B. 59.), Óvári - Priskin.
Az ETO csütörtök este hatalmas meglepetésre búcsúztat-
ta a Magyar Kupától a MOL Fehérvárt, és az elődöntőben 
az FTC-vel találkozik.

Ismerősök a másik oldalon

Bacsa Patrik a DVTK saját nevelésű játékosa, 2010-ben 
mutatkozott be az élvonalban, és 2019-ig viselte a piros-
fehér szerelést (egy rövid kisvárdai kölcsöntől eltekintve). 
199 élvonalbeli és 8 NB II.-es bajnokin játszott a DVTK-
ban, tagja volt az NB II.-es bajnok, a Ligakupa-győztes és 
a Magyar Kupa-döntős csapatnak. Talán legemlékeze-
tesebb gólját is a Puskás Ferenc Stadionban lőtte, de az 
EL-selejtezőben is betalált a Birkirkara és az FK Krasnodar 
ellen is.
Forgács Dávid 2017-ben Olaszországból a DVTK-ba tért 
haza, súlyos sérülés akadályozta abban, hogy 22 bajno-
kinál többször lépjen pályára. Felépülését követően Nyír-
egyházára igazolt, legutóbb a Paks kölcsönjátékosaként 
Szentlőrincen szerepelt, nyáron költözött Győrbe.
A kazincbarcikai születésű Óvári Zsolt 20 évesen tért visz-
sza Felcsútról Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. Az első 
évben 25 NB I.-es mérkőzésen 4 gólt szerzett, majd Bal-
mazújvárosba került kölcsönbe. Visszatérése után a DVTK 
tartalékban szerepelt, ezért Pécsre távozott, ahonnan egy 
évvel később Győrbe tette át székhelyét.
Vele szemben Lipták Zoltán már válogatott labdarúgóként 
írta alá diósgyőri szerződését 2015-ben. Összesen 90 NB 
I.-es bajnokin lépett pályára, sokszor csapatkapitányként. 
2019 elején Gyirmótra igazolt, ahonnan az előző bajnok-
ságban tért vissza az ETO-hoz.
Vernes Richárd a 2018/2019-es idényben 28 mérkőzé-
sen 7 gólt szerzett a DVTK-ban (közte egy mesterhármast 
a Honvéd ellen). Később egy fél évet Izraelben töltött, 
Győrbe a nyári átigazolási időszak lejárta előtt kölcsönbe  
érkezett a Vasastól.

mai ellenfelünk
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birkózás interjúBAjnoKoK

Számomra minden
meccsnap ünnepnap rotem Keller télen érkezett, és gyorsan bejátszotta magát a csapatba.

- A DVTK-nak még sosem volt izraeli játékosa, 
Rotem keresztnevű még kevésbé. Bemelegítés-
ként kezdjük azzal, hogyan szólítanak téged?
- Igazából nincs becenevem, a családtagok 
Rotemnek hívnak, az izraeli csapattársak Keller-
nek, Diósgyőrben pedig néha Rotem, néha Keller, 
de már hallottam a Rotit is.

- Hogyan lettél labdarúgó?
- Édesapám edző, és szerette volna, ha az öcsém-
mel (aki kapus) focisták leszünk. Ő vitt le négy-
évesen az első edzésre, és nagyon megtetszett, azt 
mondtam, minden nap játszani szeretnék. És ez 
az érzés azóta sem múlt el.  Már játszottam közel 
harminc meccset az izraeli élvonalban és hármat 
Diósgyőrben, nagyon büszke rám. Igazából a 
kezdetektől védőt játszottam, mindig is imádtam 
szerelni, talán annyi változás történt az idők so-
rán, hogy egy-két évig a pálya közepén is kipró-
báltak, de utána visszatértem a szélre. A gólszer-
zésnél magam részéről többre tartom a gólpasszt, 
soha nem szórtam meg magam, viszont a csapat 
sikeréhez mindig igyekszem hozzátenni a saját 
részem néhány pontos beadással, amit a társak 
gólra válthatnak. 

- Milyen edző édesapád?
- Édesapám jelenleg a Hapoel Hadera U19-es csa-
patának a vezetőedzője. Tavaly a Maccabi Netanya 
U19-cel játszottam a csapata ellen. A mérkőzést 
megelőző családi vacsorán mondtam neki, hogy 
figyeld meg, holnap betalálok, mire azt mondta: 
ugyan már, hetek óta nem lőttél gólt! A mérkőzé-
sen betartottam az ígéretem, anyukám nagy örö-
mére, apukám pedig egyszerre lehetett bosszús és 
büszke. Egyébként az iskolai futsalcsapatban volt 
az edzőm is, szép sikereket értünk el, az iskolai 
vb-n bronzérmet nyertünk.

- Még 18 éves sem múltál, amikor bemutatkoz-
tál az izraeli élvonalban, mennyire általános ez 
arrafelé?
- A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a ko-
ronavírus-járvány idején történt, amikor többen 
betegség, fertőzés miatt hiányoztak, és több légiós 
is hazautazott. Az esetem nem egyedi, Izraelben 

hisznek a fiatalokban, a tehetséges játékosoknak 
korán megadják a lehetőséget, az U21-es váloga-
tott minden tagja az élvonalban szerepel. 

- Nem csak bemutatkoztál, hanem meg is ra-
gadtál a csapatban.
- Amikor javult a járványhelyzet, a holland edzőnk, 
Raymond Atteveld továbbra is bízott bennem, és 
a következő idényben már 18 mérkőzésen játszot-
tam. Az előző ősszel viszont rendre kimaradtam, 
de fiatal játékosokkal előfordul ilyen. Éppen ezért 
nagyon meglepett az ügynököm, amikor azzal hí-
vott, hogy Magyarországról érdeklődnek irántam. 
Nem sokkal korábban írtam alá egy hosszú távú 
szerződést, azonban a kevés játéklehetőség miatt 
egyből elfogadtam az ajánlatot. 

- Ezek szerint nem kellett gondolkodni?
- Nem a döntés volt nehéz, hanem katonaként 
külföldre igazolni. A két és fél éves szolgálatból 
még másfél év hátra van, így elsősorban a seregtől 
kellett engedélyt szerezni az átigazoláshoz. Meg-
adták, a hátralévő időt majd letöltöm, ha vissza-
tértem. Diósgyőrben azzal is könnyebb a dolgom, 
hogy amikor nincs edzés, akkor szabad vagyok, 
nem kell a laktanyában töltenem a csapat prog-
ramjától függően a délelőttöt vagy a délutánt.

- A Merkantil Bank Ligában csak magyar ál-
lampolgárok vagy magyarországi nevelésű 
játékosok szerepelhetnek, így mondhatni, lét-
fontosságú szerepet kapott a magyar útlevél.
- A nagymamám Sátoraljaújhelyen született, 
innen vándorolt ki Izraelbe, így az ő révén én is 
könnyen megkaptam a magyar állampolgárságot. 
Akkoriban meg sem fordult a fejemben, hogy 
valaha Magyarországon játsszak, csak arra gon-
doltunk a családdal, hogy az Európai Unió polgá-
raként könnyebb utazni, munkát vállalni Európá-
ban. Most viszont áldom az előrelátásunkat, mert 
új kapuk nyíltak meg előttem.

- Nagymamád már meg is látogatott, amit na-
gyon vártál, ugye?
- Itt született, és mindig jókat mondott az or-
szágról. Amikor meglátogatott Miskolcon, sokat 

interjúDr. mAgyAr mátyás

A legkiválóbb szakemberek várják
az alábbi szakterületeken:

Ortopéd-traumatológia
Kardiológia
Kéz- és általános sebészet
Reumatológia
MR, ultrahang
Fül-orr-gégészet
Idegsebészet
Angiológia
Pszichiátria
Fizikoterápia
Gyógytorna
Masszázs
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+36 46 410 010
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rotem Keller

Védő vagyok, mégis
 szeretek támadni

▶
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interjúrotem Keller

segített tolmácsolni. A boltban még csak-csak 
elmutogatom, hogy mire van szükségem, de a hi-
vatalos iratok intézésekor elkelt a segítsége.
 
- A bemutatkozó interjúban azt mondtad, mi-
nél hamarabb szeretnél megtanulni néhány 
hasznos magyar szót. Hogy haladsz?
- Igen, nem, jól vagyok, befelé, kifelé, piros 
(sorolja magyarul - a szerk.). A csapatban 
és a stábban mindenki beszél angolul, így 
nincsenek kommunikációs gondok, 
a pályán viszont magyarul be-
szél mindenki, így tovább kell 
fejleszteni a tudásom. 

- Mi volt a legfurcsább, 
amit Magyarországon 
tapasztaltál az első na-
pokban?
- Az időjárás, az elején 
szinte megfagytam. 

- És mi volt a legkelleme-
sebb meglepetés?
- Az emberek kedvesek, nem 
számítottam arra, hogy így 
állnak hozzám. És nagyon 
meglepett, hogy Miskolcon is 
láttam egy zsinagógát, azt hit-
tem, az egész városban én leszek 
az egyedüli zsidó. Legalább az 
ünnepnapokon lesz hová betér-
nem imádkozni.

- Hogyan telnek a mindennapja-
id?
- A belvárosban lakom, ott min-
dent megtalálok, amire szükségem 
van (boltok, éttermek, fodrász), és 
a DVTK Stadion is könnyen elérhető. 
Vettem villamosbérletet, azzal közlekedek, bár 
van jogosítványom. Alkalmanként Eper (Eperjesi 

Gábor - a szerk.) hoz autóval edzésre 
és visz haza. Vele sokat beszélünk 
a fociról, hasonló poszton ját-
szunk, ő idősebb, tapasztaltabb 
nálam, érdemes meghallgatni a 
véleményét a teljesítményemről. 

Nagyon hálás vagyok a fuvarért és 
az építő jellegű kritikáért is.

 
- Ezzel vissza is tértünk a focira. Milyen célokat 
tűztél ki magad elé erre a tavaszra?
- Azért érkeztem Diósgyőrbe, hogy a csapattal 
együtt megnyerjük a bajnokságot, és még fonto-
sabb, hogy visszajussunk az élvonalba. Korábban 

nem sokat tudtam a DVTK-ról, de ideigazolásom 
előtt azt gyorsan kiderítettem az internet segítsé-
gével, hogy nekünk az OTP Bank Ligában van a 
helyünk.

- Három mérkőzést játszottál a DVTK-ban, 
kétszer kezdőként, harmadszor pedig a 

félidőben álltál be. Milyen tapasztalato-
kat gyűjtöttél?
- Jó csapatunk van, és a bajnokság is erős, 
legalább is az a három csapat jól játszott, 
akik ellen pályára léptem. A mérkőzések 

tempója lassabb, mint amit az izraeli 
első osztályban megszoktam, de 

óriási a küzdelem, minden egyes 
labdáért hatalmas csatát kell vív-
ni. 

- Láthatóan nincs gond az 
önbizalmaddal sem, az első 

mérkőzés második percé-
ben rögtön egy megkerü-
lős csellel nyitottál.
- Szeretem az egy az egy 
elleni játékot, a megke-
rülős cselt pedig nem ter-
veztem előre, ám abban a 
pillanatban azt a megoldást 

láttam a legjobbnak, és be 
is jött, hiszen csak sárga lap 

árán tudtak megállítani.Egyelő-
re nem ismerem a mezőnyt, nem 
ismerem azoknak a játékosok-
nak a képességeit, akik szemben 
állnak velem, így a mérkőzés 
elején próbálom tesztelni őket, 
mi a gyenge pontjuk, ho-
gyan tudom átjátszani vagy  
éppen megállítani őket.Azon-
ban, ha egy megmozdulásról 
kell beszélni, akkor inkább a 
Szolnok elleni beadásomat 
emelem ki, amit megcsúsz-

tatott egy védő, a hosszún 
Polgár Kristóf a hálóba 
lőtte. Védő vagyok, mégis 
szeretek támadni, ami egy 

olyan csapatban sokkal könnyebb, 
mint a Maccabi Netanya vagy a DVTK.

- Hogyan tervezed a jövőt?
- Szeretném hosszú ideig erősíteni a DVTK-t, 
mindenesetre a lehetőség nyitva áll, mert a 
klub opcióval rendelkezik a játékjogom meg-
vásárlására. Persze ehhez nekem is kiváló 
teljesítményt kell nyújtani, és tovább fejlődni.



gólÖrÖm  március 6.   2524  március 6.  gólÖrÖm  

interjú a dVtk tÖrténetébőlszemelVények

A legendás olimpikon: 
Bohus Lajos

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a DVTK történetéből című 
múltidéző sorozatunk mai részében egy legendás játékossal, Bohus Lajossal 
ismerkedhetünk meg.

Vitéz Bohus Lajos 1913 és 1976 között élt, 
1937 és 1948 között erősítette a Diósgyőrt. 
(Egy kis kitérő az elején: a kiváló fedezet 
1942-től egy rövid ideig a magyarosítási 
törekvéseknek megfelelően Bonyhai néven 
szerepelt, illetve az „1947. évi IV. törvény 
egyes címek és rangok megszüntetéséről” ha-
tályba lépéséig a vitéz címet is használta.) 
Bohus Lajos Kassán született, de a bőrt a 
grundon már a miskolci Vay úton rúgta. (Az 
utca a mai József Attila utcának felel meg.) 
Testvérével, Bohus (II) Jánossal együtt nagy 
tehetségnek számítottak, később mindketten 
megfordultak a DVTK csapatában. Lajos 
fiatalon hétszer volt középiskolai válogatott, 
ötször pedig az északi kerület ifjúsági váloga-
tottjába kapott meghívót.
Bohus Lajos első klubja a szülővárosában 
működő Kassai AC volt, de csakhamar Mis-
kolcra igazolt, az 1932/1933-as bajnokságban 
a híres profi csapat, az Attila FC játékosa lett. 
Az Attila csapatának feloszlása után a berlini 
olimpiára utazó magyar labdarúgó váloga-
tott keretében középfedezetként kapott he-
lyet, ahol a Lengyelország elleni győztes (3-0) 
mérkőzésen játszott. 
Az olimpiai szereplés után egy évvel az 
1937/1938-es idényben került a vasgyári 
csapatba, ekkor testvére már egy éve rúgta 
a gólokat piros-fehérben. Ettől az idénytől a 
DVTK-t az országos másodosztályú bajnok-
ságba osztották be őket, ahol profi és amatőr 
csapatok is indultak. 
Eközben a Diósgyőri AC-val történt egyesül-
ést követően DiMÁVAG néven szereplő csa-
pat stabil tagja lett Bohus Lajos, aki három 
idényt követően ismét a legmagasabb osztá-
lyban léphetett pályára. Az 1940/1941-es idé-
nyben minden mérkőzésen szerepelt. Ezután 

is folyamatosan az első csapatban játszott 
a kitűnő labdarúgó, a maratoni, végül kie-
sést hozó 1946-os utolsó NB I.-es idénnyel 
bezárólag. 
Az élvonalban 177 (diósgyőriként 141) 
mérkőzésen játszott, ahol 9 (diósgyőriként 
3) gólt ért el. 1942-ben a vidék válogatot-
tjában szerepelt, majd a „B” válogatottban 
is bemutatkozott. Szintén ebben az évben 
a DiMÁVAG Magyar Kupa döntőt játszott 
a Ferencváros ellen. A mérkőzést ugyan 
elveszítették, de a legjobb amatőr csapatnak 
járó Corinthián vándorkupa Diósgyőrbe 
került. 
35 évesen, 1948-ban (az NB II.-ben) fe-
jezte be pályafutását a nagyszerű labdarúgó, 
utolsó gólját a Pereces elleni elveszített (2-3) 
bajnokin szerezte, amikor is testvére lőtte a 
másik találatot - neki is az volt az utolsó gólja 
a vasgyári gárda színeiben. Szeretett klubja 
búcsúmérkőzést szervezett neki. A helyi rivá-
lis vasutas csapat volt az ellenfél, akik ekkor 
Miskolci Lokomotív néven szerepeltek.
Az Észak-Magyarország napilap 1957-ben 
készített róla egy riportot.
„Sportszeretete azonban nem hagyta nyu-
godni, nem szűnt meg a labdarúgással fogla-
lkozni. Azonban most már nem Ő rúgja a 
labdát, hanem az általa nevelt fiatalok. A 
különböző tanfolyamok és iskolák elvégzése 
révén elnyerte a bizalmat ahhoz, hogy mint 
edző ifjúságunk nevelésével foglalkozhasson. 
Ahhoz, hogy egy sportoló életét papírra tud-
juk vetni, kevés az újság hasábja. Kevés, mert 
igen sok élmény, esemény történt életében, s 
azt hűen visszaadni e szürke betűkkel nem le-
het. Amikor az általa elkészített statisztikára 
pillantottunk, akkor döbbentünk csak rá ig-
azán, hogy milyen gazdag és tartalmas is volt 

▶
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szemelVények A DvtK történetéBől

Bohus Lajos sportpályafutása.”
Bohus Lajos saját statisztikái szerint ötszáz 
bajnoki és kupamérkőzésen lépett pályára 
pályafutása során, ezeken 36 gólt szerzett 
11-esből, 26 gólt pedig szabadrúgásból, il-
letve 19 öngólt vétett. 37 alkalommal lépett 
pályára valamilyen válogatottban (ifjúsági, 
amatőr, olimpiai, vidék, észak) és 40 alka-
lommal került be a forduló válogatottjába 
bajnoki mérkőzések során. 
A nagyszerű sportember az 1976. március 
13-án megrendezett Diósgyőri VTK - Újpes-
ti Dózsa mérkőzésen lett rosszul. Pár nappal 
később elhunyt.
Az Észak-Magyarország így osztotta meg a 
tragikus hírt olvasóival:
„Tegnap reggel szomorú hír fogadott a 
szerkesztőségben, meghalt Bohus Lajos bác-
si. Hatvanhárom éves volt... Valószínűleg a 
szombati Diósgyőr - Újpesti Dózsa találkozón 
nem sok néző hallotta a hangosbeszélőt, 
mely a mentőket kérte. A férfinek, akinek a 
segítségére kellett sietniük, a DVTK egykori 
kiváló labdarúgója volt, aki az átélt Izgalmak 
hatására rosszul lett, s agyvérzéssel szállítot-
ták kórházba. Állapota nem javult, s kedd 
reggel elhunyt. 
A DVTK 1936-ban igazolta le a nagy tehe-
tségként feltűnt Bohus Lajost az Attilából. 
Ugyanabban az évben tagja volt a berlini 
olimpián szereplő magyar labdarúgó-váloga-
tottnak. Csaknem kétévtizedes sportpályafu-
tását befejezve hosszú éveken keresztül 
edzősködött, s közben betöltötte Észak 
labdarúgó-válogatottjának vezetői tisztét is. 
Az utóbbi években a DVTK-nál társadalmi 
munkásként tevékenykedett. 
Egyetlen mérkőzésről sem hiányzott. vala-
mennyi hazai találkozón szurkolt kedves 
csapatának a DVTK-nak. Töretlen lelkese-
déssel buzdította az utódokat, dicsért, bizta-
tott. Sokoldalúságát egyébként bizonyítja az 
a tény is. hogy sportpályafutása zenitjén a 
labdarúgáson kívül kitűnő dobóatlétaként is 
számon tartották.”
Ha már Bohus Lajos, akkor testvéréről, Bo-
hus (II) Jánosról is emlékezzünk meg pár 
mondatban. János útja sokban hasonlatos 
bátyjáéhoz. Nyilvánvalóan ő is a Vay úton 

lévő telep grundján rúgta először a bőrt. 
Szó szerint, hiszen egy interjúban elmondta, 
nagyon irigyelték őket sokan, mert édesapjuk 
egy valódi bőrlabdával ajándékozta meg fiait. 
János óriási tehetség volt, már 17 évesen a 
Miskolci AK játékosa lett, majd nem sok-
kal később már az Attila profi csapatában 
játszott. Fiatal kora miatt külön engedéllyel 
lehetett a csapat tagja. Bár a grundon még a 
legjobb kapusok között tartották számon, az 
Attilában már jobbszélsőként jeleskedett. 
Testvére előtt egy évvel került a DVTK csa-
patához, ahol természetesen rendszeresen 
feliratkozott a góllövők közé. Az első NB I.-
es időszakot megelőző három másodosztályú 
idényben lassan kikerült az első csapatból, a 
helyét a DiMÁVAG későbbi legendája, Füzér 
János vette át, az NB I.-ben már nem kapott 
játéklehetőséget. Csakúgy, mint a testvére, 
1948-ban búcsúzott az aktív játéktól a fent 
említett mérkőzésen.

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Bohus Lajos olimpiai igazolványa 1936-ból
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

2021/2022 | MERKANTIL BANK LIGA | 28. FORDULÓ

2022.03.13. | 17:00 

VS



CSaPaT neVe  M           Gy D V              lG            KG GK  P 

Diósgyőri VtK 25 15 7 3 45 26 19 52

Vasas FC 25 14 8 3 42 17 25 50

Szeged-Csanád gA 25 13 7 5 38 18 20 46

Kecskeméti tE 25 13 5 7 41 25 16 44

Szombathelyi Haladás 25 12 6 7 28 18 10 42

BFC Siófok 25 10 10 5 29 24 5 40

Nyíregyháza Spartacus FC 25 10 7 8 32 34 -2 37

Pécsi MFC 25 10 6 9 32 25 7 36

EtO FC 25 9 7 9 30 29 1 34

Dorogi FC 25 9 4 12 24 35 -11 31

Szentlőrinc SE 25 7 10 8 26 28 -2 31

FC Ajka 25 8 6 11 32 34 -2 30

Soroksár SC 25 7 7 11 42 47 -5 28

Aqvital FC Csákvár 25 6 9 10 33 41 -8 27

iii. Kerületi tVE 25 6 8 11 24 37 -13 26

Békéscsaba 1912 Előre 25 5 11 9 33 38 -5 26

Budaörsi SC 1924 25 5 11 9 25 36 -11 26

tiszakécskei LC 25 7 3 15 25 47 -22 24

Budafoki MtE 25 5 8 12 24 32 -8 23

Szolnoki MÁV 25 5 8 12 24 38 -14 23

CSaPaT neVe M Gy D V  P 

Diósgyőri VtK 12 10 2 0 32

Vasas FC 12 8 4 0 28

Kecskeméti tE 13 8 1 4 25

Szeged-Csanád gA 13 7 4 2 25

Nyíregyháza SFC 13 7 4 2 25

BFC Siófok 12 6 6 0 24

Pécsi MFC 13 7 2 4 23

Szombathelyi Haladás 12 7 1 4 22

FC Ajka 12 5 4 3 19

Dorogi FC 13 5 3 5 18

Szolnoki MÁV 13 4 5 4 17

Szentlőrinc SE 11 4 4 3 16

Aqvital FC Csákvár 12 4 4 4 16

Budafoki MtE 13 3 5 5 14

Békéscsaba 1912 Előre 13 2 8 3 14

EtO FC 13 3 4 6 13

tiszakécskei LC 12 4 0 8 12

Soroksár SC 13 3 3 7 12

iii. Kerületi tVE 13 2 6 5 12

Budaörsi SC 1924 12 2 4 6 10

CSaPaT neVe M Gy D V  P 

Vasas FC 13 6 4 3 22

Szeged-Csanád gA 12 6 3 3 21

EtO FC 12 6 3 3 21

Szombathelyi Haladás 13 5 5 3 20

Diósgyőri VtK 13 5 5 3 20

Kecskeméti tE 12 5 4 3 19

Soroksár SC 12 4 4 4 16

BFC Siófok 13 4 4 5 16

Budaörsi SC 1924 13 3 7 3 16

Szentlőrinc SE 14 3 6 5 15

iii. Kerületi tVE 12 4 2 6 14

Dorogi FC 12 4 1 7 13

Pécsi MFC 12 3 4 5 13

Békéscsaba 1912 Előre 12 3 3 6 12

Nyíregyháza SFC 12 3 3 6 12

tiszakécskei LC 13 3 3 7 12

FC Ajka 13 3 2 8 11

Aqvital FC Csákvár 13 2 5 6 11

Budafoki MtE 12 2 3 7 9

Szolnoki MÁV 12 1 3 8 6
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gólÖrÖm  március 6.   3130  március 6.  gólÖrÖm  

teljes

idegenbelihazai

tabellák



32  március 6.  gólÖrÖm  


