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Borsodi Szitu,

edzői nyilatkozatok

AMIKOR NEM CSAK A SÖRÖD BORSODI.

kondás elemér
Továbbra sem sorozatokban gondolkodunk, hanem
pontokat akarunk gyűjteni. Ez akkor is igaz, ha hat
mérkőzésen aratott öt győzelem és egy döntetlen szép
teljesítmény, és ha következő hat meccset is így hozzuk,
akkor elégedettek lehetünk.
Az Ajka egészen más csapat, mint a Budaörs vagy a Soroksár volt. A Merkantil Bank Ligában nincs veszélytelen ellenfél, elég csak a szerda délutáni eredményeket
végigböngészni. Ezért az ajkai csapatot is komolyan
vesszük, és alaposan feltérképeztük a játékukat, mert
Kis Károly kollégám személyében egy rutinos edző irányítja őket, aki biztosan kielemezte a DVTK-t.
Nyolc napon belül a harmadik találkozót játsszuk, de ez
igaz az ellenfelünkre is. Az elmúlt napok legfontosabb
feladata a játékosok frissítése volt, akár az is dönthet
ma, hogy melyik csapat lesz jobb állapotban.
Még három mérkőzés maradt ebből az évből, amiből kettőt itthon játszunk. Szeretnénk mind a hármat
megnyerni, de elsőként csak az Ajka elleni találkozóval
foglalkozunk. Hazai közönség előtt nem is lehet más
célunk, mint a három pont megszerzése, amihez koncentráltan kell játszani, valamint támadni, helyzeteket
kialakítani és értékesíteni is azokat.

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

VENDÉGLÁTÓEGYSÉGEKBEN
KORSÓ SÖR

kis károly
Nagyon nehéz mérkőzésre számítok Miskolcon. Mai
ellenfelünk nagyon jó sorozatban van, és első perctől
a feljutás egyik legnagyobb várományosának tartom
őket. Ennek ellenére mi megpróbáljuk megnehezíteni a
DVTK dolgát. Az utóbbi időben, noha nem jöttek mindig az eredmények, de a mutatott játékunk az megfelelő volt. A helyzetkihasználásunk néha akadozott, ezért
nem szereztünk több pontot. Több minden más mellett
arra kell nagyon vigyáznunk, hogy a hazaiaknak sok
olyan játékosa van, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket akkor is, ha a csapat nem játszik kiemelkedően.
Százszázalékos teljesítményre és koncentrációra lesz
szükségünk ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni
Diósgyőrben!
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BASEBALL SAPKA

FŐDÍJ:

PÓLÓ
Promóció időszaka:
2021.11.02-2021.12.31.

CSEPEL KERÉKPÁR
DVTK PÁROS
BELÉPŐJEGY

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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interjú

dejan karan

Soha
nem adom
fel!
Dejan Karan igazi nagy harcos, aki soha

nem adja fel. Még akkor sem, ha mostanában
kevesebbet játszik. Ám, ha mégis a kezdőcsapatban
kap szerepet, akkor akár egy, a mérkőzés képét
alapvetően megváltoztató góllal is tud segíteni.

- Egymás után kétszer is a kezdőcsapat tagjaként
futottál ki a gyepre, legutóbb tavaly ősszel történt
ilyen.
- Hosszú idő után kaptam ismét lehetőséget a kezdőcsapatban a Budaörs és a Soroksár ellen. Az elmúlt időszakban előbb sérülés, majd betegség miatt kénytelen
voltam hosszabb időt kihagyni. Most azonban rendben
vagyok, és a vezetőedző tudja, hogy szükség esetén
számíthat rám. A Budaörs ellen is többen hiányoztak
a védelemből, ami lehetőséget teremtett a visszatérésre.
- Az idei legnagyobb különbségű győzelmét aratta a
DVTK, és a legtöbb gólt szerezte egy mérkőzésen.
Milyen volt a mérkőzés?
- Az első húsz perc játékával nem büszkélkedhetünk,
utána azonban az első gól mindent megváltoztatott.
Büszkék lehetünk az 5-0-s győzelemre, nagyon régen
történt hasonló. Ha jól emlékszem, akkor legutóbb a
Vasast vertük ilyen különbséggel Debrecenben 2017
őszén. Az is jó érzés, ha a csapat hasznára tudok lenni,
ráadásul góllal, ami a védők életében azért nem mindennapos.
- Mi okozta a problémát a mérkőzés elején, meglepett az ellenfél?
- Az első húsz percben rendkívül zavarodottan játszottunk. A pontos okát nem tudom, de az biztos, tisztában
voltunk azzal, egy győzelemmel felléphetünk a feljutó
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helyek egyikére. Igyekeztünk nem figyelni erre, nehogy
túl nagy nyomást tegyünk magunkra, mégis ez lehetett
az egyik oka a kapkodásnak. Gyorsan le akartuk zárni
a mérkőzést, ami miatt éppen az ellenkezője történt.
Nem akarok hazabeszélni, de ebben az időszakban
különösen fontos volt, hogy a teljes védelem jól állt a
lábán, és nem kaptunk gólt.
Természetesen ott állt velünk szemben az ellenfél is, de
valójában magunkat kellett először legyőzni. Mi sem
bizonyítja jobban ezt az állítást, hogy a gól után egy
csapásra megváltozott minden, pedig ők nem lettek
rosszabbak, hanem mi javultunk fel. Felszabadultan
vezettük egymás után a támadásokat, helyzeteket, ziccereket alakítottunk ki, és gyakorlatilag már a szünet
előtt eldöntöttük a három pont sorsát. Ezzel együtt az
öltözőben arról beszéltünk, hogy a fordulás után se
álljunk le, támadjunk továbbra is, és szerezzünk újabb
gólokat. Messze még a bajnokság vége, ki tudja, a végén
talán a gólkülönbség is döntő lehet, de a szurkolók sem
csak 45, hanem 90 percre váltottak jegyet, érezzék jól
magukat a folytatásban is.
- Akkor ez a siker többet ér, mint egy „sima” 5-0-s
győzelem?
- Talán a mérkőzés előtt sem, de húsz perc után biztosan senki nem számított az 5-0-s különbségre. Egy
csapat életében azért fontos az ilyen kemény időszakok
átvészelése, mert akkor mutatjuk meg az igazi arcun-

dejan karan
kat, és ez rántja össze a társaságot. Amikor megtapasztaljuk, hogy egymást segítve ki tudunk jönni a gödör
aljáról, akkor a következő nehézséggel már nagyobb
önbizalommal nézhetünk szembe.
- És még gólt is fejeltél! Olyan karanosat.
- Védőként többnyire pontrúgásokat követően nyílik
lehetőség a gólszerzésre, így történt most is. Nekem elsősorban a saját kapunk előtt akad feladatom, ha gólt
lövök, akkor az egy olyan plusz, amivel én is ki hozzá
tudom tenni a saját részem a sikerhez. Ha a felkészülési mérkőzéseket nem számolom, akkor régen találtam
már be, ezért különösen jó érzés.
- Az elmúlt időben jelentősen megváltozott a szereped, kevesebbet játszol, ugyanakkor továbbra is
mindenki számíthat rád az edzéseken, az öltözőben.
- Amikor Diósgyőrbe igazoltam, hamarosan az a játékos lettem, aki a legtöbb időt tölti a pályán. Idényeken keresztül csak eltiltás miatt hiányoztam egy-egy
mérkőzésről. Sajnos a térdsérülésem miatt minden
megváltozott. Nem adtam fel, ám gyorsan gondolkodásmódot váltottam, és elfogadtam, hogy ezentúl más
az elsődleges feladatom. Természetesen továbbra is a
kezdőcsapatba kerülés a célom, de emellett a társak,
különösen a fiatalok segítése az elsődleges.
Csapatkapitányként, a legidősebb és legtapasztaltabb
játékosként a csapat és a szakmai stáb munkájának segítése a legfontosabb feladatom. Nekem kell támogatni
a fiatalokat, megtanítani az apró trükköket, hogy ne a
saját kárukon okosodjanak.
Elfogadom a segítő szerepet, és jól is érzem magam
ebben a helyzetben. Miskolc és a DVTK nagyon sokat
adott, amit szeretnék meghálálni. Tudomásul vettem,
hogy korábban ezt a pályán tehettem meg, most pedig
az öltözőben, az edzéseken több a feladatom. És ha a
vezetőedző úgy dönt, akkor a pályán is hozzáteszem a
magamét a csapat teljesítményéhez.
- Úgy fogalmaztál, gondolkodásmódot váltottál.
Hogyan?
- Az évek múlásával könnyebb helyesen kezelni ezt a
helyzetet. Aki ilyenkor nem szorítja háttérbe a saját
egóját, az elveszett, de aki megteszi ezt, az továbbra is
a csapat hasznos tagja lehet. Minden edzésen úgy kell
dolgozni, hogy folyamatosan maximálisan készen álljak a játékra. Ez valóban több odafigyelést kíván, mintha rendszeresen pályára lépnék, hiszen nem tudhatom,
mikor jön el az én időm, de akkor az első pillanattól
tökéletes teljesítményt kell nyújtani.

interjú
- Akik jobban ismernek, úgy jellemeznek, született
vezető, pozitív személyiség, nagy harcos A három
tulajdonság közül melyik illik rád leginkább?
- Nagyon jó kérdés! Mind a három igaz rám, éppen
ezért nehéz választani. Ha csak egyet lehet, akkor a harcosságomat emelem ki, de nem szó szerinti értelemben, bár a pályán arra is szükség van. Soha nem adom
fel, nincs olyan helyzet, amiből megfutamodnék.
- 2016-ban igazoltál Diósgyőrbe, milyen visszatekinteni?
- Az elmúlt öt évben sok felemelő pillanatnak lehettem
a részese, de átéltem kemény időszakokat is, amelyek
közül a legrosszabb élmény a kiesés volt. Most azonban jó úton járunk, és biztos vagyok benne, hogy az
idény végén feljutást fogunk ünnepelni. Az évek során
Miskolc és a DVTK lett a második otthonom, és sok jó
embert ismertem meg a városban és a klubban. Büszke
vagyok arra, hogy ilyen hosszú időn keresztül viselhetem a DVTK szerelését!
- És a diósgyőri időszakhoz köthető fiad, Konstantin
születés is.
- Kosta már három és fél éves, nagyon jó gyerek, okos,
csöndes, ugyanakkor időnként belebújik a kisördög.
Miskolcon jár óvodába, rohamosan fejlődik a magyar
szókincse, néha még minket is meglep, hogy mennyi
mindent megért. A feleségem, aki angoltanár emellett
angolul is tanítja, mert fontosnak tartjuk, hogy már fiatalon nyelveket beszéljen, és hétről hétre látjuk rajta a
fejlődést, büszkék vagyunk rá.
- 33 évesen akár néhány jó éved is lehet, de már biztosan közelebb állsz a pályafutásod végéhez, mint az
elejéhez. Tervezed már a jövőt?
- Úgy szeretem, ha minden helyzetre rendelkezem A-,
B- és C-tervvel is, ezért nem tudom azt mondani, hogy
biztosan Magyarországon telepedünk le a családdal, de
Miskolc és Újvidék is szerepel a lehetséges helyszínek
között. Az viszont szinte biztos, hogy a pályafutásom
befejezését követően is a labdarúgás közelében szeretnék maradni, de még nem tudom, hogy milyen pozícióban. Több lehetőség is felmerült, szívesen dolgoznék
edzőként, ám lehet, játékosmegfigyelőként nagyobb
hasznomat veszik majd, ez még eldöntendő kérdés.
Az biztos, foci nélkül nem tudok és nem is akarok élni,
még ha a focin kívül is vannak elképzeléseim. Jelen pillanatban azonban a DVTK és a feljutás kiharcolása a
legfontosabb számomra.
GÓLÖRÖM november 28.
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interjú

bém gábor

Sokat léptünk előre

ortopéd-traumatológus szakorvos

várja Önöket rendelésein a
DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia
A DVTK női labdarúgó csapata nyáron jelentősen átalakult, a külföldiek nagy része távozott,
és a helyüket fiatal magyar játékosok, valamint helyi kötődésű és saját nevelésű labdarúgók
vették át. Bém Gábor vezetőedzővel értékeltük a Simple Női Liga múlt hétvégén véget ért
őszi szezonját.
- Nyáron vetted át a csapat irányítását. Olyan volt ez a félév, ahogy előzetesen elképzelted?
- Menjünk kicsit vissza az időben! A tavalyi keretben 15
külföldi játékos szerepelt. Amikor a vezetők megkerestek,
akkor célként tűzték ki a létszámuk jelentős csökkentését, és elvárásként fogalmazták meg a magyar játékosokat
beépítését a csapatba. A 15-ből 7 idegenlégióst megtartottunk, de ők tényleg minőségi játékosok, akik már korábban
bebizonyították, hogy erősségei a csapatnak. Bár egy kicsit
kicsúsztunk az időből, tíz magyar játékost így is tudtunk
nyáron igazolni. Voltak rajtuk kívül is olyan hazai labdarúgók, akiket szerettünk volna, de akkor nem tudtunk velük
megegyezni. Közben a semmiből jött egy új MLSZ szabály,
amely értelmében csak négy külföldi játszhat egyszerre.
Ezt elég nehéz volt megértetni a hét légiósunkkal, de mindannyian profi játékosok, ezért elfogadták a helyzetet. Így
kezdtük el a csapatépítést. Helyezésbeli célt nem tűztünk ki
magunk elé, a klubvezetés is azt kérte, hogy egy szerethető
csapatot alakítsunk ki. Azzal az elképzeléssel vágtam neki a
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munkának, hogy kicsit visszanyúljunk az időben, és ez egy
igazi diósgyőri munkáscsapatot alakítsunk ki, amely lelkes,
magasan védekezik, támadófocit játszik főleg hazai pályán.
Elmondtam akkor is, hogy ide úgy kell jönniük az ellenfeleknek, hogy megremegjen a lábuk. Ezt többnyire meg
tudtuk valósítani, és eredményben is megmutatkozott, de
az októberi válogatott szünet után egy kicsit megtorpantunk. Aki elutazott a válogatottakhoz, az kivétel nélkül
COVID-19 fertőzéssel tért vissza, illetve Nagy Melinda súlyos sérülést miatt hosszú időre kidőlt, mert egy edzésen
keresztszalag-szakadást szenvedett. A szezon végére újra
csatlakoztak hozzánk a korábbi hiányzóink, de az utolsó
fordulókban nem volt szerencsénk sem, gyakorlatilag odaajándékoztuk a pontokat az ellenfeleinknek. Ha az egész
félévet kell értékelnem, akkor összességében mégsem vagyok elégedetlen, mert sokat léptünk előre.

magánorvosi központban:

MINDEN KEDDEN
9:00 - 13:00
Most az egyedülálló Fájdalom Ambulancia szolgáltatásainkra:

30% kedvezményt biztosítunk!

Bejelentkezés: +36 46 410 010
DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
3534 Miskolc, Andrássy u. 94.

www.dvtkmedical.hu
@dvtkmedical

- Aki jár a meccsekre, az láthatja, hogy mit akar játszani a
Bém Gábor-féle DVTK. Látszik, hogy támadólag lépünk
GÓLÖRÖM november 28.
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interjú
fel mindenki ellen, de az utóbbi időben mintha a kapu
előtt el lennénk átkozva, miért van ez?
- Ahogy említettem, a legutóbbi válogatott szünet óta hiányérzetem van. Azok a helyzetek és azok a lehetőségek,
amikből korábban gólokat rúgtunk, ezúttal rendre kimaradtak. Ilyen volt a legutóbbi két meccs, a Haladás és az
Astra ellen is. Ha valaki nem látta élőben, elég megnézni
az összefoglalókat. Egy edző fel tud építeni egy taktikát,
hogy hogyan lehet odakerülni az ellenfél kapuja elé, de ott
már csak a játékosok kreativitására lehet hagyatkozni. Tavasszal sokat kell ebben is fejlődnünk. Pozitívum ugyanakkor, hogy szinte minden mérkőzésünkön tudtunk gólt
rúgni, de az is igaz, hogy sokat is kaptunk. 23 találatot szereztünk és 23 gólt kaptunk, bár papíron ez 20-25 (a DVTK
- Soroksár mérkőzés 3-1-es végeredményét a MLSZ jogosulatlan játék miatt a vendégcsapat javára igazolta 3-0-s
gólkülönbséggel). A kapott gólok fele rögzített helyzetből
született, amire rá lehet készülni, ki lehet védekezni. Ezen
kell dolgoznunk, és ebben is előre fogunk lépni tavasszal.
Ezzel együtt keressük továbbra is azokat a lányokat, akik
az általunk elképzelt stílusba beleférnek, és mentálisan
elég erősek hozzá.
- Melyik volt az ősz legjobb mérkőzése diósgyőri szempontból?
- Az MTK elleni hazai találkozó (DVTK - MTK 2-1 - a
szerk.) támadásban és védekezésben is az őszünk csúcsmeccse volt, ráadásul nagyon jó csapatot győztünk le. Ez
adott is nekünk egy kis lendületet. Az FTC ellen is vezettünk idegenben az 59. percig, ott is méltó ellenfélnek
bizonyultunk, ami ebben a mezőnyben nem kis dolog, de
sajnos - mint néhány másik mérkőzésen - ekkor is előjöttek azok az egyéni hibák, amikből a góljaink jó részét
kaptuk, így nem sikerült meglepetést okoznunk. Többek
között az FTC válogatott labdarúgója, Fenyvesi Evelin is
elmondta az egymás elleni mérkőzésünk után, hogy az
utóbbi időben ez a legjobb Diósgyőr, amit látott. Remélem,
hogy ez nem tűnik nagyképűségnek, azért szerettem volna
elmondani, mert nagyon jólesett, és ezúton is köszönöm
neki. Több olyan visszajelzést kapunk az országból, hogy
látszik, hogy mit akarunk csinálni, de ettől függetlenül ez
még mindig nem mutatkozik meg eredményességben.
- Olyan a Simple Női Liga, mint amire számítottál?
- Megmondom őszintén, arra számítottam, hogy lesz majd
könnyebb ellenfél is, de beigazolódott, hogy nincs ilyen
csapat. A két feljutó csapat, a Soroksár és a Puskás Akadémia ellen is mindenkinek meg kell küzdenie. Előzetesen
egyik meccs előtt sem lehet beírni a három pontot. Egyértelműen erősödött a bajnokság a tavalyihoz képest.
- Sokan talán nem is gondolták volna, hogy a nyáron
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bém gábor
visszatérő, többnyire helyi kötődésű hölgyek ilyen hamar alapemberré válnak.
- André Antónia és Boros Kinga is ezer szállal kötődik a
Diósgyőrhöz, őket annyira nem kellett bemutatni senkinek, de visszatért hozzánk Lovász Emma és Ónodi Vanessza is. Mindannyian borsodi lányok, akik tökéletesen
tisztában vannak azzal, hogy mi az elvárás velük szemben.
Folyamatosan keressük azokat a játékosokat, akinek fontos a Diósgyőr.

interjú

dr. magyar mátyás

KERESD A DVTK ÚJ TERMÉKEIT A SHOPBAN,
vagy rendeld meg online!

- Hogy állunk a saját nevelésű hölgyekkel? Milyen a kapcsolat az akadémiával?
- Remek a kapcsolat az első csapat és az akadémia között,
de ez is volt az egyik legfőbb célunk. Van egy programunk,
amit igyekszünk betartani, minden héten egy U17-es vagy
egy U19-es akadémistát felhozunk, és edzéslehetőséget
biztosítunk neki. Őket általában az edzőik választják ki,
és ajánlják a figyelmünkbe. De nem csak edzéseken vettek
részt a fiatalok, hanem a legutóbbi meccseinken három játékos az élvonalban is bemutatkozott. A 16 esztendős Somogyi Diána négy alkalommal kapott szerepet, és az utolsó három meccsen kezdőként jobb oldali védőt játszott.
Rajta kívül bemutatkozott a szintén 16 éves Katona Flóra
és legfiatalabbként a 15. életévét tavasszal betöltő Havasi
Bernadett is. A célunkat ezzel teljesítettük, de nem állunk
itt meg, szeretnénk további játékosokat is lépésről-lépésre
beépíteni az első csapatba.
- Nyáron azt mondtad, hogy jó lett volna még plusz két
hét az első meccs előtt, most viszont az időre nem lehet
panasz, hiszen szűk négy hónap áll rendelkezésre a következő márciusi tétmeccsig.
- Most is azt mondom, hogy jó lett volna, ha még két hétig
tartott volna a bajnokság (nevet - a szerk.), mert a végére
kezdtünk visszajönni fizikálisan és mentálisan is, valamint a motivációnkat is újra megtaláltuk. Március 12-én
játsszuk a következő tétmeccsünk, kupameccsel indul a
tavasz, majd március 19-én következik az első 2022-es bajnoki mérkőzés. Sok szünetet nem kapnak a lányok, december 15-ig edzünk, kedden és csütörtökön napi kettő, a
többi napon egy-egy edzés szerepel a programban. Ebben
vannak technikai és taktikai edzések, valamint fizikai felkészítés és erőfejlesztés is. Január 13-án találkozunk újra a
játékosokkal, és február 5-én már felkészülési mérkőzést
játszunk. Nem utazunk el edzőtáborba, de itthon is megvannak azok a lehetőségeink, amellyel nyugodtan tudunk
készülni a tavaszra. A felkészülési időszakban sok fiatal
játékosra is számítunk, de sokan tanulnak még közülük,
és nekik az iskola az első. A keretben nem tervezünk sok
változást, akkor lehet érkező, ha lesz távozó is. Fontos kritérium, hogy csak olyan játékos érkezhet, aki jobb a saját
posztján, mint a keretünkben található labdarúgók.

Kötött sapkák - 2990 Ft
Kötött sál - 2990 Ft
Selyem sál - 2990 Ft
Autós sál - 1990 Ft
Bögre - 2400 Ft
Szalagos kulcstartó - 700 Ft

DVTK Shop | Minden, ami DVTK.
www.shop.dvtk.eu
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dr. magyar mátyás

ez történt
16. forduló
Diósgyőri VTK - Budaörsi SC 5-0 (3-0)

17. forduló
Soroksár SC - Diósgyőri VTK 1-1 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 1421 néző.
Játékvezető: Szilágyi Sándor (Szilágyi Norbert,
Tőkés Róbert).

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző.
Játékvezető: Hanyecz Bence (Varga Gábor;
Belicza Bence Péter).

DVTK: Póser - Hegedűs J., Karan, Szatmári Cs. - Eperjesi,
Oláh B., Zsemlye, Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves.
Vezetőedző: Kondás Elemér.
BSC: Tóth G. - Tóth K., Kékesi, Gyurácz, Pintér D. - Molnár
Cs., Bognár D., Lengyel B., Sajbán Mi.- Horváth R., Balázs Zs.
Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Soroksár: Varga Á. - Ternován P., Gengeliczki, Csontos D.,
Pászka - Gyömbér - Korozmán, Haris, Hudák M.,
Lőrinczy A. - Lovrencsics B.
Vezetőedző: Lipcsei Péter.
DVTK: Póser - Hegedűs J., Karan, Szatmári Cs. - Eperjesi,
Oláh B., Zsemlye, Molnár G., Bokros - Horváth Z., Könyves.
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Molnár G. helyett Zsolnai a 46., Horváth Z. helyett
Németh Má., Karan helyett Bertus, Zsemlye helyett Kocsis D.
mind az 56., Bognár D. helyett Kapronczai, Pintér D. helyett
Halmai Á. és Horváth R. helyett Vankó mind az 59., Balázs Zs.
helyett Gula a 64., Kocsis D. helyett Kispál és Tóth K. helyett
Menyhárt A. a 73. percben.
Sárga lap: Molnár G. a 37., Tóth G. a 45+1., Hegedűs J.
a 45+1., Molnár Cs. a 81. percben.
Gólszerző: Karan (1-0) a 30., Könyves (2-0) a 45.,
Molnár G. (3-0) a 45+3., Horváth Z. (4-0) a 46.,
Könyves (5-0) a 49. percben.

interjú

Csere: Gengeliczki helyett Valencsik a 37., Zsemlye helyett
Kocsis D. és Karan helyett Zsolnai a 46., Haris helyett Katona
a 72., Korozmán helyett Magyari Sz., Lovrencsics B. helyett
Kováč A. és Lőrinczy A. helyett Szerető a 81., Könyves helyett
Makrai a 82. percben.
Sárga lap: Karan a 38., Eperjesi a 39., Szatmári a 42., Hudák
az 51., Gyömbér a 71., Oláh B. a 78., Hegedűs J.
a 86. percben.
Gólszerző: Lőrinczy (1-0, 11-esből) a 42., Hegedűs J. (1-1)
a 76., percben.

program
18. forduló
2021. november 28., vasárnap
13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - III. Kerületi TVE
13:00 Szolnoki MÁV FC - Tiszakécskei LC
17:00 Diósgyőri VTK - FC Ajka
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Budafoki MTE
17:00 WKW ETO FC Győr - Szeged-Csanád GA
17:00 Pécsi MFC - Dorogi FC
17:00 BFC Siófok - Szentlőrinc SE
17:00 Vasas FC – Budaörs
17:00 Aqvital FC Csákvár - Soroksár SC
2021. november 29., hétfő
20:00 Kecskeméti TE HUFBAU - Sz. Haladás (tv: M4 Sport)

19. forduló
2021. december 5., vasárnap
13:00 III. Kerületi TVE - Békéscsaba 1912 Előre
13:00 Soroksár SC - Vasas SC
13:00 Budaörs - BFC Siófok
13:00 Szentlőrinc - Kecskeméti TE HUFBAU
13:00 Tiszakécskei LC - Pécsi MFC
13:00 Dorogi FC - WKW ETO FC Győr
17:00 FC Ajka - Aqvital FC Csákvár
17:00 Szombathelyi Haladás - Szolnoki MÁV FC
17:00 Szeged-Csanád GA - Nyíregyháza Spartacus FC
18:30 Budafoki MTE - Diósgyőri VTK (tv: M4 Sport)
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mai ellenfelünk

főszereplők
név
Bánhegyi Bogdán*

Borsos Vilmos

Branislav Danilović

Póser Dániel

(HUN)
2004.02.20.

(HUN)
2000.09.21.

(SRB, HUN)
1988.06.24.

(HUN)
1990.01.12.

22

89

44

1

Bárdos Bence*

bertus lajos

Bokros Szilárd
(HUN)
2000.03.28.

(HUN)
1994.01.12.

(HUN)
1996.10.04.

6

8

17

4

68

Hornyák Marcell*

Horváth Zoltán
(HUN)
1989.07.30.

(HUN)
2004.06.04.

(srb, HUN)
1988.08.13.

(HUN)
2003.08.23.

28

20

39

48

24

Kocsis dominik

Könyves Norbert

Makrai Gábor
(HUN)
1996.06.26.

(HUN)
1994.05.16.

(HUN)
1995.05.01.

11

42

7

16

23

Oláh Bálint*

Orosz Donát*

Polgár Kristóf
(HUN)
1996.11.28.

(BIH, HUN)
1991.09.11.

(HUN)
1994.06.14.

5

92

33

10

3

Szeles Tamás

Szűcs Kornél*

Zsemlye Balázs*
(HUN)
2002.05.04

(HUN)
1995.03.28.

88

26

21

9

(HUN)
1998.02.05.

(HUN)
1993.12.07.

(HUN)
2002.08.01.

(HUN)
1994.12.02.

(HUN)
1993.12.07.

(HUN)
1990.09.26.

(HUN, SRB)
1989.06.10.

(HUN)
2002.07.28.

(HUN)
2001.09.24.

Jurek Gábor*

Eperjesi Gábor*

Dejan Karan

Molnár Gábor

Asmir Suljić

Hegedűs János

Kispál Tamás*

Németh Márió

Szatmári Csaba

Zsolnai Richárd

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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eperjesi
Gábor
Horváth
Zoltán
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mai ellenfelünk
mezszám

születési
idő

KAPUSOK
1 Balogh Márton

1993.08.31.

12 Horváth Dániel

1996.03.05.

97 Szabados István

1997.11.18.

MEZŐNYJÁTÉKOSOK

5 Kenderes Zoltán

1989.08.12.

30 Lehoczky Roland

2002.04.19.

24 Murka Benedek

1997.09.10.

33 Orosz Márk

1989.10.24.

Az ajkai klubot 1923-ban alapították Ajkai Sportegyesület néven, az FC Ajka elnevezést 2001 óta használják.
A II. világháborút követő években a harmadik és a
negydik osztály között ingáztak, de a '60-as éveket az
enegyiik vonalban töltötték. 1969-től tíz év alatt eljutottak a Veszprém megyei I. osztálytól az NB II.-ig, ahol
négy évre meg is ragadtak. A rendszerváltást megelőző
és követő években több részletben újabb négy idényt
lehúztak az NB II-b.-en. 1993-ban az újabb kiesést követően egyesült a Hungalu és a Bányász, de ez sem állította meg a zuhanást, a következő bajnokságot már a
„megyében" kezdte a csapat. Történetük legújabb kora
2005-től íródik, azóta mindössze kétszer estek ki az NB
III.-ba, és többnyire a másodosztály mezőnyét erősítették. Legutóbb 2019-ben jutottak fel, az előző bajnokságban 62 ponttal az 5. helyen végeztek (19 győzelem, 5
döntetlen, 14 vereség). Legeredményesebb gólszerzőjük
a nyáron Kisvárdára csábított Nagy Mihály Krisztián volt
17 találattal.

11 Présinger Ádám

1989.01.26.

Ismerősök a másik oldalon

2 Rózsás Dominik

2003.11.16.

18 Sejben Viktor

1996.06.04.

31 Stoiacovici Dávid

1999.07.05.

15 Szabó Benjámin

2005.06.01.

27 Szarka Ákos

1990.11.24.

29 Szűcs Kristóf

1997.01.03.

22 Tajthy Tamás

1991.08.29.

34 Tar Zsolt

1993.02.13.

20 Tóth Gergely

1992.05.02.

25 Vízler László

2002.10.13.

8 Berzsenyi Kevin

november 28. GÓLÖRÖM

2003.12.17.

13 Csemer Gyula

1994.01.27.

19 Csizmadia Zoltán

1990.10.31.

7 Dragóner Filip

18

Alapítva: 1923
Klubszín: zöld-fehér
Élvonalbeli idények: 0
Legjobb eredmény: NB II. 4. helyezett (1979/1980,
2009/2010 és 2011/2012)
Először az országos másodosztályban: 1978/1979
Másodosztályú idények: 21
Folyamatosan az NB II.-ben: 2019 óta

1998.03.12.

10 Földi Botond

2001.08.12.

14 Gaál Bálint

1991.07.14.

17 Görgényi Dávid

1990.08.16.

16 Heffler Tibor

1987.05.17.

A miskolci születésű Tajthy Tamás a DVTK utánpótlásában nevelkedett, majd 17 évesen Újpestre igazolt. Ott
mutatkozott be az élvonalban, majd később játszott Pápán, Mezőkövesden, Győrben, Siófokon. Idén nyáron lett
az Ajka labdarúgója.
A szlovákiai magyar Szarka Ákos 2017 tavaszán igazolt
Diósgyőrbe, és másfél év alatt 36 mérkőzésen 3 gólt
lőtt. Ezt követően Gyirmóton, Dél-Koreában és Kaposvárott szerepelt, ő is nyáron lett ajkai labdarúgó.
Az ellenfél kispadján is találunk ismerőst. Végső Béla
masszőr Tornyi Barnabás hívására érkezett Diósgyőrbe
a '90-es évek közepén, és Tóth „Lujó" Istvánnal együtt akkori szóhasználattal - gyúrta a Kulcsár Sándor és Egressy Gábor által fémjelzett sikercsapatot.
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Hegedűs János

Számomra minden
meccsnap ünnepnap

Hegedűs János
hogy a rövid felsőt célozza, mire mondtam, hogy semmiképpen se. Úgy gondoltam, kicsit megzavarodott a
fiatal kapus, akinek eleve nincs nagy rutinja, életében
először védett a diósgyőri ultrák előtt, ráadásul éppen
egy perce úszott meg egy kiállítást. Biztos voltam, hogy
ezúttal is elköveti azt a hibát, hogy belép a sorfal mögé,
ezért azt javasoltam Gabinak, hogy belsőzze el a labdát
a kapu hosszú oldalába. Ezzel járultam hozzá a gólhoz,
ám az igazi dicsőség az övé, a pontos lövésével gyakorlatilag eldőlt a találkozó.
- Akkor sima győzelem volt?
- Azt azért nem mondom, főleg nem az első húsz perc
játéka után. Az ellenfelünkről készült felvételeken azt
láttuk, hogy az utolsó öt mérkőzésen rendre visszaálltak védekezni, ellenünk viszont kijöttek letámadni,
amivel megleptek. Hamarabb kellett volna reagálni
erre, azonban amikor megtörtént, akkor már jött a gól,
ami megnyugtatott minket. A folytatásban már szép
játékkal és magabiztosan győztünk.

Akciógólt lőtt Hegedűs János, amik középső védőktől nem mindennapi.
De már a Budaörs ellen is extra motivációval játszott, ami látszott is a teljesítményén.

- Olyan elánnal játszottál a Budaörs ellen, hogy ha
rajtad múlik, mikor ér véget a mérkőzés, akkor talán
még most is tart. Honnan jött ez a lelkesedés?
- Számomra igazi presztízs mérkőzésnek számít a
Budaörs elleni találkozó, ahol szerettem volna megmutatni, hogy mennyit fejlődtem az elmúlt években.
Ugyanis 13-14 éves koromban a klub utánpótlásában
nevelkedtem, illetve a 2015/2016-os idényben a Haladás kölcsönjátékosaként is szerepeltem ott. A jelenlegi
budaörsi stábtagok közül a technikai vezető, a két másodedző vagy éppen az erőnléti edző akkor csapattársam volt. A többi mérkőzésen is próbálok így játszani,
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néha sülnek a megoldások, máskor a küzdelemé és a
párharcok megvívásáé a főszerep, de mindig igyekszem
a maximumot kihozni magamból, és a legtöbbet hozzátenni a csapat játékához.
- Molnár Gábor elárulta, hogy a szabadrúgás gólja
előtt súgtál neki, hogy a kapu hosszú oldalát célozza,
mert a kapus be szokott lépni a sorfal mögé. Őt is
ismerted?
- Nem, hanem Jotek (Lugos József videoelemző - a
szerk.) minden mérkőzés előtt megmutatja, az ellenfél
kapusa hogyan viselkedik a pontrúgásoknál. Gabi szólt,

- Szerdán is az ellenfél kezdett jobban, ráadásul a
vezetést is megszerezték.
- Többször játszottam már Soroksáron, és minden alkalommal azt tapasztaltam, hogy a vezetés birtokában
próbálták kibekkelni a hátralévő időt. Ráadásul a tabellára nézve az is egyértelmű, hogy a DVTK ellen az
egy pontnak is örültek. Ezúttal is így történt, néhány
kontrától eltekintve ők sem ambicionálták a támadásvezetést a második félidőben, mi pedig nagyon rájuk
mentünk. Sikerült is egyenlíteni, sajnos a győztes gól
nem jött össze. De ha összességében nézem az utolsó
hat meccset, akkor egyáltalán nem panaszkodhatunk,
öt győzelem, egy döntetlen mérleget most aláírom bármelyik hat meccsünkre. A második félidő képe alapján
viszont akár nyerhettünk volna, bőven megvolt a helyzetünk a fordításhoz.
- A gólod előtt úgy törtél át a védelmen, mint a legnagyobb csatárok. Gyakoroltad?
- Amikor edzésen szabad játék van, igyekszem a középpályára fellépni, mert nagyon élvezem, ha többet
van nálam a labda, és többet tudom a kapu elé játszani
azt. A második félidőben egyre nagyobb nyomás alá
helyeztük az ellenfelet, mi középső védők is jócskán a
soroksári térfélen helyezkedtünk. A gólom előtt megindultam a labdával az ellenfél kapuja felé, hogy rálőjem, de megláttam, hogy Könyvi (Könyves Norbert - a
szerk.) nagyon jó helyzetben várja azt. Felpasszoltam,
és egyúttal a futsalpályán felszedett rutinnak köszön-

interjú
hetően mentem tovább, és kértem vissza a labdát, amit
megkaptam, és a hálóba külsőztem. Örülök a gólnak,
persze, hogy örülök, de a három pont még boldogabbá
tett volna.
- Jól láttuk, hogy már a korábbi mérkőzéseken is
megvolt a szándék az előretörésre, csak akkor valami (jól záró ellenfél, pontatlan passz, csapattárs
egyéni megoldása) megakadályozta ezt?
- Korábban jobban jellemezte a játékom az előretörés,
az utóbbi két-három évben viszont igyekeztem inkább
a védekezésre koncentrálni. Most jött el annak az ideje,
hogy továbbra is a védekezést szem előtt tartva, de egyre inkább segítsen a támadásokat is.

- És visszatértél a szabadrúgásokhoz is, a Budaörs
elleni mérkőzésen láttunk egy ígéretes kísérletet is
tőled.
- Az az alapkoncepció, hogy minden kapu közeli szabadrúgáshoz egy jobb- és egy ballábas játékos áll oda,
hogy megnehezítsük a kapus dolgát, illetve a sorfal
felállításakor ne lehessen spórolni, minél nagyobb felületet kelljen védeni. Minden egyes szabadrúgás előtt
megbeszéljük Gabival, hogy ki rúgja. Tavaly többször
átadta a lehetőséget, idén viszont rendre érezte magában, hogy gólt tud lőni. Ugyanakkor ebben a pár fordulóban egyszer sem adódott olyan lehetőség, amire
azt mondtam volna, ezt nekem kell lőni, mert bemegy,
ezért nem is kértem el a labdát. Azt viszont utólag elárulhatom, hogy Soroksáron biztosan én lőttem volna
a szabadrúgást, mert akkora önbizalmat adott a gól,
pechemre nem jutottunk kapu közeli szabadrúgáshoz.
Biztos vagyok benne, hogy lesz még alkalom, és akkor
megmutathatom, hogy tudok pontosan és erősen lőni.
GÓLÖRÖM november 28.
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Hegedűs János
- Lássuk most az egész őszt! Nem indult számodra
jól az idény, mégis felálltál. Hogyan látod?
- Az első néhány forduló nem rólam szólt, én is hibáztam, és a társak jobban teljesítettek. Sérülések és betegségek miatt kerültem vissza a kezdőcsapatba, ahol
megálltam a helyem. Bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz, csak rajtam múlik, hogy megragadjak
a kezdő 11-ben. Amíg Polgi (Polgár Kristóf - a szerk.)
hiányzik, addig a csapatkapitányi karszalagot is én viselem, ami szintén nagy felelősség.

Dr. Nagy Gergely György Ph.D.
osztályvezető főorvos; kardiológia, belgyógyászat,
aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa
Dr. Csengő Erika
részlegvezető főorvos; kardiológia, belgyógyászat,
intenzív terápia szakorvosa
Dr. Csótai Anikó
főorvos; kardiológia, belgyógyászat, intenzív terápia
szakorvosa
Dr. Gergely Gábor
kardiológia szakorvosa, intervenciós kardiológus

Bejelentkezés: +36 46 410 010
DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
3534 Miskolc, Andrássy u. 94.
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- Felelősség, ami viszont úgy tűnik, nem összenyom,
hanem éppen ellenkezőleg, motivál. Igazunk van?
- Én is úgy érzem, hogy ami másokat nyomaszt, az
engem kevésbé. Illetve úgy pontos ez az állítás, hogy
edzésen sokkal jobban izgulok, mint a mérkőzésen,
mert az az ünnepnap, amikor a legjobbat szeretném
nyújtani.

interjú
- Sokszor elmondtad, hogy mennyire fontos számodra a DVTK szurkolótábora, és ugyan „rossz”
irányba indultál el, de végül a kaput megkerülve a
vendégszektor előtt ünnepeltél.
- Valóban ők a csapat 12. embere, akik hatalmas támogatást tudnak nyújtani a lelátóról. A mérkőzés előtt
szóltak, hogy várhatóan sokan utaznak Soroksárra, és
már akkor eldöntöttem, hogy előttük ünneplem meg
- az akkor még csak remélt - gólomat. Szerdán egy órakor, tehát munkaidőben kezdődött a mérkőzés, sokan
minden bizonnyal szabadságot vettek ki, vagy éppen
munkahelyi, otthoni konfliktust vállaltak fel azért,
hogy a helyszínen szurkolhassanak nekünk. Nagyon
tisztelem ezt a hozzáállást, amiatt pedig le a kalappal
előttük, hogy szünet nélkül végig szurkolták a mérkőzést.
- Végezetül mit vársz a mai találkozótól?
- Röviden: három pontot! A Mesterhez hasonlóan én
sem szeretnék sorozatokról beszélni, mert sokkal fontosabb, hogy ismét győzzünk. Gyűjteni kell a pontokat,
mert egyértelmű, hogy a bajnokság végén szeretnénk
feljutni.
Az ajkai csapat talán kevésbé kombinatív, mint a Soroksár, igyekeznek egyből megjátszani a centert, nekünk védőknek erre kell figyelnünk.
Hazai pályán mindenki ellen valós győzelmi eséllyel lépünk pályára, és ezt bebizonyítottuk a Vasas, a Nyíregyháza, a Haladás és legutóbb a Budaörs ellen is. És ha ez
megvan, csak utána szabad a maradék két találkozóval
foglalkozni.

- A Soroksár elleni mérkőzést megelőző napon te
kezelted a DVTK Instagram oldalát. Élvezted?
- Aktívan használom a közösségi médiát, de azért nem
annyira, hogy percről percre beszámoljak, éppen mi
történik velem, ezért kissé furcsán éreztem eleinte magam. Ugyanakkor fontosnak tartottam beavatni a diósgyőri szurkolókat olyan kulisszatitkokba, hogy mit csinálunk egy mérkőzést megelőző napon. Bízom benne,
hogy sok új információval szolgáltam főleg azoknak,
akik soha nem fociztak, és mostantól jobban el tudják
képzelni, hogyan telik egy profi labdarúgó egy napja,
amikor idegenbeli mérkőzésre utazik. Nagy örömmel
csináltam, és sok pozitív visszajelzést kaptam.
GÓLÖRÖM november 28.
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komlósi bence

szemelvények

a dvtk történetéből

Másfél tucat gól
a Bocskai hálójában

OTTHON

A VÍZ KÖRFORGÁSÁBAN

A Reiman Zoltán által szerkesztett Szemelvények a
DVTK történetéből című múltidéző sorozatunk mai részében a Nemzeti Bajnokságok történetének legnagyobb
diósgyőri győzelméről esik szó.
Ez a győzelem a legnagyobb különbségű az elmúlt 84 év
NB-s szereplését tekintve. Nem valószínű, hogy a közeljövőben megdöntik majd ezt a rekordot a piros-fehérek,
ugyanis ahhoz legalább 19 góllal kellene legyőzniük ellenfelüket.
Az említett mérkőzést 1946. november 17-én játszották az
NB II. Keleti-csoport 8. fordulójában. A vasgyáriak az ezt
megelőző szezon végén estek ki először az első osztályból,
szerettek volna azonnal visszatérni a legjobbak közé, ami
végül két pont híján nem sikerült. A kupadöntős, illetve az
első osztályban szereplő csapat legjobb játékosaiból alig
maradt valaki hírmondónak. A diósgyőri futball erejét jelzi, hogy ennek ellenére is egy nagyon erős gárdát sikerült
összerakni.
A mérkőzés előtt egyértelműen a tabella élén álló DVTK
számított esélyesnek, már a beharangozóban is 5:0 arányú
sikert jósoltak a Nemzeti Sport szerkesztői. A vasgyáriak jó
formában voltak, hét győzelem mellett két döntetlen volt
a mérlegük. A diósgyőriek tizenhat, a vendég debreceniek
mindössze három pontot gyűjtöttek az eltelt kilenc forduló
során. (Itt jegyezzük meg, hogy a MÁV Bocskai nem tévesztendő össze a szintén debreceni, 1926-tól a profi bajnokságban szereplő, 1940-ben megszűnt - az első vidéki kupagyőztes - Bocskay FC csapatával.) Nézzük a mérkőzést, és
utána három különböző tudósítást róla.
Diósgyőri VTK - MÁV Bocskai 18:0 (11:0)
Diósgyőr, 2500 néző. Vezette: Deák.
DVTK: Károlyi - Tompai, Doma - Keszthelyi, Bohus,
Krucsai - Rózsavölgyi, Pesti, Németh, Pribelszky, Penderi.
MÁV Bocskai: Hegedűs - Magyar, Antal - Török, Gere, Oláh
- Somlai, Sarkadi, Bodonyi, Parti, Béres.
A góllövők tekintetében a krónikások vagy tudósítók másmás állásponton vannak. Az biztos, hogy Németh Gyula hét
góllal terhelte meg a Bocskai hálóját, a többi találaton pedig
Pesti, Penderi, Pribelszky és Rózsavölgyi osztozott. Nagyon
érdekes, hogy a Népsport szerint (11-0), a helyi, Szabad Magyarország szerint (7-0) volt a félidő eredménye.
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„Valódi vízipóló eredmény született meg vasárnap délután
Diósgyőrött a DVTK és a debreceni Bocskai összecsapásán. A
diósgyőriek hallatlan lelkesedéssel és kitűnő formájukkal valósággal lehengerelték ellenfelüket, amely - főként a második
félidőben - szinte moccanni sem tudott a pályán. A Bocskai játékosainak minden akcióját leszerelték és gólözönnel árasztották el a debreceniek kapuját. A diósgyőriek oly kitűnő összjátékot mutatták, hogy egyes játékosok nevét ki sem emelhetjük.
Ugy a támadás, mint a védelem kitűnően működött. A 18-0-ás
eredménnyel az NB II-ben élén álló diósgyőri csapat alaposan
megjavította gólarányát.”- írta a Szabad Magyarország (az
Észak-Magyarország elődje).
„A sáros, nehéz talajon a hazai csatársornak minden lépése jól
kijött. A MÁV Bocskai a sok kapott gól ellenére nem játszott
alárendelt szerepet. A DVTK az I. félidőben játszott jobban.
Szünet után a két fedezet visszaesett és a csatársor eredményességét is befolyásolta.” - a Népsport tudósítója kissé máshogy látta az eseményeket.
„A Bocskai MaDISz nem volt olyan katasztrofálisan rossz,
mint az eredmény után hinné az ember. Hegedűs az első percekben megsérült s a játékvezető elfeledkezett arról, hogy les
is van a világon. Mindamellett a DVTK kitűnően játszott és
lépésben győzött.” - írta a debreceni Néplap.
A mérkőzés után imponáló mérleggel, nyolc győzelemmel
és két döntetlennel, 42 rúgott és 7 kapott góllal (10 mérkőzés után) továbbra is vezették a táblázatot a vasgyáriak.
A Bocskai elleni mérkőzés után az őszi szezon utolsó mérkőzésein a Goldberger (4-0) és a Bp. Előre (2-1) csapatát is
legyőzte a Diósgyőr, azonban az utolsó fordulóban Kisterenyén vereséget szenvedett, így csak a második helyen állt a
bajnokság félidejében.
A tavaszi szezonban csak tizenegy találkozón léptek pályára a vasgyáriak, hiszen a két debreceni alakulat (Debreceni
MTE és MÁV Bocskai) visszalépett a bajnokságtól. Ezeken
a mérkőzéseken egy vereség és két döntetlen mellett nyolc
alkalommal győztesen vonultak le a pályáról, mégsem sikerült a feljutás. (Tavasszal sikerült visszavágni a Kisterenye
csapatának is a váratlan kudarcért, hiszen hazai pályán 11
gólt szereztek a piros-fehérek, sőt, még Károlyi kapus is feliratkozott a góllövők közé.) Bár a bajnok MATEOSZ (Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetkezete) csapatát kétszer is legyőzte a DVTK, csak a második helyen végzett, így
nem sikerült a visszakerülést kiharcolni első nekifutásra.
GÓLÖRÖM november 28.

25

interjú

Csatári Gergő

Válogatott, felnőtt keret, tartalék

Korhű Vredestein abroncsokkal szerelték fel a
Forma-1 legenda Jochen Mass autóját a világhírű
Mille Miglia veterán rally versenyen
A tizennyolc esztendős Csatári Gergőt egymás után érik a feladatok Diósgyőrben és
a korosztályos válogatottban is.
Csatári Gergő a kazincbarcikai Magyar Kupa mérkőzésen
debütált a DVTK felnőtt csapatában. Néhány nappal ezután
pedig meghívót kapott az U19-es válogatottba, amely dupla
mérkőzést játszott hazai körülmények között Olaszország
legjobbjaival. A DVTK Labdarúgó Sportakadémia növendéke az Újpesten, majd a Telkiben megrendezett összecsapáson is pályára lépett, egyaránt csereként. Először a
64. percben szállt be a találkozóba, a második, egyébként
győztes mérkőzésen pedig az utolsó húsz perben futballozhatott címeres mezben. Méghozzá nem is rosszul.
A 18 éves tehetséges labdarúgó életében kiemelkedő időszak volt a mögöttünk hagyott néhány hónap. A DVTK
tartalék egyik meghatározó játékosának számít, amit az
is bizonyít, hogy az őszi idényben már kilenc gólt szerzett,
ezzel a csapat legeredményesebb játékosa.
- Az eddiginél is nagyobb önbizalmat adott számomra az
a néhány nap, amit a korosztályos válogatottnál tölthettem
- elevenítette fel az olaszok elleni dupla mérkőzést Csatári
Gergő. - Már csak azért is, mert az ember nem minden nap
játszhat a világ élvonalához tartozó olaszok ellen. Mindkét
összecsapáson csereként jutottam szóhoz, de ezalatt is igyekeztem meghálálni a bizalmat. Az újpesti találkozón még
volt bennem egy kis izgalom, Telkiben azonban már teljes
mértékben a játékra tudtam összpontosítani. A tempóját és
a ritmusát tekintve jóval gyorsabb futballal szembesültem,
mint a korábbi mérkőzéseimen, először az olaszok játszottak dinamikusabban, de a második mérkőzésen szerencsé-
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re nekünk sikerült felülmúlni őket. Igyekeztem a tudásom
legjavát nyújtani, ezért bízom benne, hogy a következő ös�szetartásra is meghívást kapok majd.
A nemzeti szerelés egyértelműen motiválja Csatári Gergőt.
Mint ahogyan a piros-fehér is. Bízik benne, hogy a kazincbarcikai Magyar Kupa mérkőzés után lesz még lehetősége arra, hogy bizonyítson a DVTK felnőtt együttesében.
Ugyanakkor azzal is tisztában van a fiatal támadó, hogy a
felnőtt futball ritmusát, dinamikáját, tempóját az NB IIIban is szokhatja, hiszen jelenleg itt kapja meg a legtöbb
lehetőséget.
- Számomra a fő feladat ebben a szezonban, hogy az NB
III.-as bajnokságban jó játékkal és gólokkal segítsem a
DVTK tartalékot abban, hogy minél előkelőbb pozícióban
zárjon a táblázaton - tette hozzá Csatári Gergő. - Éppen
ezért nagy megtiszteltetésként éltem meg azt is, hogy a
DVTK első csapatával készülhettem, sőt a legutóbbi kupamérkőzésen már játszhattam is. Bízom benne, hogy a
jövőben is lesz még lehetőségem a nagyok között bizonyítani. Keményen edzek, dolgozom, és igyekszem a lehető
legjobban teljesíteni. Az elmúlt hetek arra adtak számomra
választ, hogy ha így cselekszik az ember, annak meglesz az
eredménye. Természetesen a hosszú távú céljaim között az
szerepel, hogy helyet követeljek magamnak a Diósgyőri
felnőtt együttesében, de nem siettetem a dolgokat. Tudom,
hogy sokat kell még tanulnom, de mivel profi futballista
szeretnék lenni, ezért rengeteget fogok tenni a jövőben.

A tavaly aláírt megállapodás értelmében ismét a Vredestein a világhírű
Mille Miglia rally verseny hivatalos gumiabroncspartnere 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 veteránautók nyújtotta szabadság különleges 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 kifejlesztésével érdemelt ki.”
A megállapodás keretén belül Mass a

Vredestein márkanagykövetévé válik, és több eseményen is képviseli a
vállalatot. Emellett egyéni tapasztalatával támogatást nyújt a Vredestein
fejlesztőcsapatának, az 1970-es és
1980-as évek között gyártott veteránautókhoz és újabb típusokhoz
való klasszikus gumiabroncsok
kifejlesztése céljából.

„A Vredestein figyelemreméltó történelmi háttérrel rendelkezik a veteránautó-versenyzés terén, és számos győztes csapat és autó számára
szolgáltatott az első helyezés eléréséhez szükséges minőségi gumiabroncsokat” – folytatta Mass. „Ez
nem volt mindig egyszerű feladat,
és kivitelezésében kulcsszerepet
játszottak a járművezetők visszajelzései és a mérnökökkel történő
együttműködés. Mivel számos, mind
veterán és modern versenyautó volánja mögött ültem már, így kíváncsian 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 veterán járművek teljesítménye terén.”
Az 1909 óta rendkívül nagy
teljesítményű abroncsokat gyártó,
vezető gumiabroncsgyártóként a
Vredestein jelentős tekintélyt vívott
ki magának a klasszikus gumiabroncsok 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 északkeletmagyarországi régió legnagyobb sportklubja, az első
együttműködés a férfi csapaton kívül a női és az ifjúsági
futballcsapatokat is érinti.
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teljes menetrend
Forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
18.
MK3
9.
10.
11.
12.
13.
MK4
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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időpont	 nap	kezdés	 helyszín	tv	
párosítás	
2021.08.01. vasárnap
19:00
Felcsút	YouTube
Csákvár - DVTK
2021.08.09. hétfő
20:00
DVTK Stadion
M4 Sport
DVTK - Vasas
2021.08.15. vasárnap
19:00
Siófok	YouTube
Siófok - DVTK
2021.08.18. szerda
19:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - KTE
2021.08.23. hétfő
20:00
Szolnok
M4 Sport
Szolnok - DVTK
2021.08.29. vasárnap
15:00
DVTK Stadion
M4 Sport
DVTK - PMFC
2021.09.12. vasárnap
17:00	Győr
M4 Sport
ETO - DVTK
2021.09.15. szerda
18:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Nyíregyháza
2021.09.18. szombat
18:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Szentlőrinc
2021.09.26. vasárnap
17:00
Békéscsaba	YouTube
Békéscsaba - DVTK
2021.09.29. szerda
18:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - III. Kerület
2021.10.03. vasárnap
17:00
Szeged	YouTube
Szeged - DVTK
2021.10.17. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Dorog
2021.10.24. vasárnap
13:00	Tiszakécske	YouTube	Tiszakécske - DVTK
2021.10.28. csütörtök 19:30
Kazincbarcika
M4 Sport
KBSC - DVTK
2021.11.01. hétfő
20:00
DVTK Stadion
M4 Sport
DVTK - Haladás
2021.11.07. vasárnap
13:00
Kaposvár	YouTube
Szentlőrinc - DVTK
2021.11.21. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Budaörs
2021.11.24. szerda
13:00
Soroksár	YouTube
Soroksár - DVTK
2021.11.28. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Ajka
2021.12.05. vasárnap
18:30
Budafok
M4 Sport
BMTE - DVTK
2021.12.12. vasárnap
17:00
DVTK Stadion	YouTube
DVTK - Csákvár
2022.01.30. vasárnap		Illovszky Stadion		
Vasas - DVTK
2022.02.06. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Siófok
2022.02.13. vasárnap		
Kecskemét		
KTE - DVTK
2022.02.20. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Szolnok
2022.02.27. vasárnap		
Pécs		
PMFC - DVTK
2022.03.06. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - ETO
2022.03.13. vasárnap		
Balmazújváros		
Nyíregyháza - DVTK
2022.03.16. szerda		
DVTK Stadion		
DVTK - Békéscsaba
2022.03.20. vasárnap		Óbuda		III. Kerület - DVTK
2022.04.03. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Szeged
2022.04.06. szerda		
Dorog		
Dorog - DVTK
2022.04.10. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Tiszakécske
2022.04.17. vasárnap		
Szombathely		
Haladás - DVTK
2022.04.24. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Szentlőrinc
2022.05.01. vasárnap		
Budaörs		
Budaörs - DVTK
2022.05.08. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - Soroksár
2022.05.14. vasárnap		
Ajka		
Ajka - DVTK
2022.05.22. vasárnap		
DVTK Stadion		
DVTK - BMTE
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eredmény
0-1 (0-1)
2-1 (1-0)
1-1 (0-1)
1-1 (1-1)
2-0 (1-0)
3-0 (2-0)
2-2 (1-0)
4-2 (2-1)
2-1 (2-1)
2-2 (1-0)
1-1 (1-1)
2-1 (2-0)
2-0 (1-0)
1-2 (0-1)
3-2 (2-1)
2-0 (1-0)
1-2 (0-1)
5-0 (3-0)
1-1 (1-0)
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tabellák
teljes
Csapat neve
1. Vasas FC

M

Gy

D

V

LG

KG

GK

P

17

11

3

3

32

12

20

36

2. Diósgyőri VTK

17

9

6

2

32

17

15

33

3. Kecskeméti TE

17

9

5

3

25

14

11

32

4. Szombathelyi Haladás

17

9

4

4

20

11

9

31

5. Szeged-Csanád GA

17

8

5

4

21

11

10

29

6. ETO FC Győr

17

7

5

5

24

18

6

26

7. Dorogi FC

17

7

3

7

17

23

-6

24

8. Nyíregyháza SFC

17

6

6

5

23

23

0

24

9. BFC Siófok

17

5

9

3

22

19

3

24

10. Pécsi MFC

17

6

5

6

20

16

4

23

11. FC Ajka

17

6

4

7

24

23

1

22

12. Szentlőrinc SE

17

4

9

4

20

20

0

21

13. Soroksár SC

17

5

5

7

23

29

-6

20

14. Budafoki MTE

17

4

6

7

20

21

-1

18

15. Szolnoki MÁV

17

4

6

7

18

27

-9

18

16. Békéscsaba 1912 Előre

17

3

8

6

20

26

-6

17

17. Aqvital FC Csákvár

17

3

7

7

21

26

-5

16

18. Budaörsi SC 1924

17

3

7

7

18

29

-11

16

19. III. Kerületi TVE

17

3

5

9

13

29

-16

14

20. Tiszakécskei LC

17

3

2

12

17

36

-19

11

hazai

idegenbeli
GY	

D

V

P

GY	

D

V

P

1. Vasas FC

Csapat neve	M	
9

8

1

0

25

1. ETO FC Győr

8

4

2

2

14

2. Kecskeméti TE

10

8

1

1

25

2. Szeged-Csanád GA

9

4

2

3

14

3. Diósgyőri VTK

8

6

2

0

20

3. Szentlőrinc SE

10

3

5

2

14

4. Szombathelyi Haladás 8

6

1

1

19

4. Diósgyőri VTK

9

3

4

2

13

5. Pécsi MFC

5

2

3

17

5. Soroksár SC

10

3

4

3

13

10

Csapat neve	M	

6. Nyíregyháza SFC

9

4

4

1

16

6. Szombathelyi Haladás 9

3

3

3

12

7. Szeged-Csanád GA

8

4

3

1

15

7. Vasas FC

8

3

2

3

11

8. BFC Siófok

9

3

6

0

15

8. Dorogi FC

9

3

1

5

10

9. FC Ajka

8

4

2

2

14

9. Budaörsi SC 1924

9

2

4

3

10

10. Dorogi FC

8

4

2

2

14

10. Békéscsaba

8

2

3

3

9

11. Budafoki MTE

9

3

4

2

13

11. Aqvital FC Csákvár

9

2

3

4

9

12. ETO FC Győr

9

3

3

3

12

12. BFC Siófok

8

2

3

3

9

13. Szolnoki MÁV

9

3

3

3

12

13. FC Ajka

9

2

2

5

8

14. Békéscsaba

9

1

5

3

8

14. Nyíregyháza SFC

8

2

2

4

8

15. Soroksár SC

7

2

1

4

7

15. III. Kerületi TVE

8

2

1

5

7

16. Szentlőrinc SE

7

1

4

2

7

16. Kecskeméti TE

7

1

4

2

7

17. Aqvital FC Csákvár

8

1

4

3

7

17. Pécsi MFC

7

1

3

3

6

18. III. Kerületi TVE

9

1

4

4

7

18. Szolnoki MÁV

8

1

3

4

6

19. Tiszakécskei LC

8

2

0

6

6

19. Budafoki MTE

8

1

2

5

5

20. Budaörsi SC 1924

8

1

3

4

6

20. Tiszakécskei LC

9

1

2

6

5

30
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