
merkantil bank liga 2. forduló / dVtk stadion

2022. augusztus 8. 20:15

dVtk vs soroksár

2
0

2
2

/2
0

2
3

d
vt

k.
h

u

Válts Te is bérletet!
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Megjelenik 800 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert  
Fotók: Szabó Krisztián 
Grafika: Nagy Gábor

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

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

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

dvtk shop

XXi. éVfolyAm 1. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - soroksár

 19:15 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 18:15 a csapatok érkezése 

 20:08 pályán a dvtk lovag

 19:30 Bemelegítés kezdete

 20:00 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 20:10 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 20:11 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 20:12 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 20:15 a diósgyőri vtk - soroksár mérkőzés kezdete

 20:12 Csapatok Bevonulnak a pályára

 20:13 Csapatfotók

 18:45 kapunyitás

 18:15 a játékvezetők érkezése 

 20:14 szurkolói kezdőrúgás (nagy Bertalan)
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edzői nyilatkozatok interjúkönyves norbert

■

után is kértem a lepattanót, de Zoli (Lucas és 
Horváth Zoltán - a szerk.) úgy döntött, megpró-
bálja átlőni a védelmet, végül a védőről kipatta-
nó labdát lőttem el. Elsődleges célként a kaput 
akartam eltalálni, és imádkoztam, hogy menjen 
el a védők lába között a labda, mert azt tudtam, 
a kapus egyszerűen nem védheti, hiszen ő aztán 
tényleg semmit nem látott az egészből. A végén 
a kapufáról pattanva gurult a hálóba a labda, 
szinte pont úgy, mint a Angyalföldön, egy nem 
is apró különbséggel: ott néhány milliméter hi-
ányzott, és kifelé jött, és maradt a 0-0. A dorogi 
kapufa viszont velünk volt. 

- Sok, szám szerint 15 gólt szereztél már eb-
ben a bajnokságban, nagyobbat és szebbet is, 
de mind közül ez a legfontosabb?
- Az biztos, a csapat szempontjából minden-
képpen ez a legfontosabb. Hogy én lőttem, az 
mellékes körülmény, ha más szerzi, akkor biz-
tosan ugyanolyan örömmel ugrottam volna a 
nyakába.

- Bejátszottad szinte az ellenfél teljes térfe-
lét, időnként helyet cseréltél Jurek Gáborral, 
máskor visszaléptél szinte a felezővonalig, a 
gól előtt pedig gyakorlatilag te voltál az utol-
só ember a kaputól 20 méterre.
- Három támadóval álltunk fel, középen Eppel 
Márton, a jobb oldalon Jurek Gábor, a balon pe-
dig én. Azonban a középpályáról eltiltás miatt 
hiányzott Molnár Gábor, ezért többet játszot-
tam befelé, többször elmozogva a posztomról, 
hogy segítsem a támadásépítést is.  

- Ma pedig a Tiszakécske következik. Mit 
vársz a találkozótól?
- Nagyon bízom benne, hogy a Dorog elleni 
utolsó perces sikernek lesz egy olyan hatása is, 
hogy átfordul valami a csapat teljesítményében, 
ismét olyan felszabadultan tudunk játszani, 
mint az ősz végén. Le kell győzni a Tiszakécs-
két, és akkor kimondhatjuk, hogy valamit hely-
rehoztunk a 0-5 után. Ne feledjük, továbbra is 
két pont előnnyel vezetünk a szegediek előtt, 
a saját kezünkben van a sorsunk! Ám újabb és 
újabb győzelmeket kell aratni annak érdekében, 
hogy a bajnokság végéig így maradjon.

- A Szeged ellen nem várt vereséget szenve-
dett a DVTK, a gólkülönbség pedig talán még 
a vendégeket is meglepte. 
- Legutóbb elbuktunk egy nagyon fontos rang-
adót, de profi labdarúgók vagyunk, akiknek 
ilyen előzmények után is pályára kell lépni há-
rom nappal később. És nem csak pályára lépni, 
hanem olyan teljesítményt nyújtani, amivel 
meg tudjuk nyerni a meccset.

- A dorogi találkozó sem alakult sokáig jól, a 
végén talán már kevesen bíztak a győzelem-
ben, de szerencsére a pályán lévő 11 diósgyő-
ri nem tartozott közéjük.
- Nagyon fontos mérkőzést játszottunk, és na-
gyon fontos győzelmet arattunk szerda délután. 
A Szeged elleni vereséget követően létkérdés 
volt, hogy megszerezzük mind a három pontot. 
Óvatosan kezdtük a találkozót, amire meg is 
volt minden okunk, majd a második félidőben 
már jobban nézett ki a csapat, benyomtuk az el-
lenfelet, és az erőfeszítéseinket siker koronázta 
az utolsó pillanatban.

- Minek köszönhető a siker?
- Három kulcsa volt a dorogi győzelemnek. 
Mindenekelőtt elkerültük azt, hogy ismét hát-
rányból kelljen felállni, és a kapott gól nélküli 
lehozott találkozó megalapozta a pontszerzést. 
A győzelemhez pedig lőni kellett egy gólt, de 
ezzel nem mondok újat, szerencsére sikerült. A 
harmadik fontos tényező pedig a türelem, mert 
ellenfelünk az idő előrehaladtával egyre jobban 
betömörült a saját kapuja elé, a végén már 10 
mezőnyjátékossal védték a saját 16-osukat. Ad-
dig kellett újra és újra nekimenni a falnak, amíg 
egyszer át nem törjük, addig kellett újra és újra 
lőni, amíg egyszer már nem ér oda a blokkoló 
láb. Az első 45 percben még rendre nem sike-
rültek az utolsó passzok, illetve utólag azt mon-
dom, én is tolhattam volna még egyet az első 
félidei lövésem előtt a labdán, és akkor sokkal 
kedvezőbb helyzetből célozhattam volna meg a 
kaput. 
Türelmesek voltunk, végig bíztunk benne, hogy 
tudunk legalább egy gólt lőni, és igazunk is lett, 
bár kicentiztük a végét, de a lényeg a győzelem.
 
- A lefújás előtt mégis te szerezted meg a 
győztes gólt. Láttad egyáltalán a kaput, vagy 
minden-mindegy alapon lőtted el a labdát?
- Hatalmas tömeg állt köztem és a kapu között, 
a védők mellett több csapattárs is ott helyezke-
dett, aki mind gólt akart lőni. Már Luki beadása 

dragan Vukmir
Egy vereség nem térít le az általunk eltervezett út-
ról, emiatt nem kell kukába dobni az elmúlt hetek 
kemény munkáját. Tudjuk, mit akarunk, és annak 
megfelelően építkezünk. Ahogy a bajnoki nyitány 
előtt is fogalmaztam, azt várom, hogy fordulóról 
fordulóra jobban játszunk, ami önmagában nem 
elég, az első győzelmet is meg kell szereznünk.
Az első fordulóban mindenki nagyon akarta a 
győzelmet, ami kapkodáshoz vezetett, ezért ma a 
Soroksár ellen több türelmet várok a csapattól. Ott 
és úgy kell megbontani az ellenfél játékát, ahol és 
ahogy megbeszéltük.
Alaposan kielemeztük a soroksáriak játékát. A ge-
rinc régóta együtt szerepel, próbálnak stílusosan 
játszani. A keret rutinos labdarúgók és tehetséges 
fiatalok elegye, emiatt időnként hullámzó a teljesít-
ményük. Nagyon oda kell figyelni, ha itthon akar-
juk tartani a három pontot, márpedig ez a legfőbb 
célunk.
Siófokon is szinte hazai közönség előtt szerepel-
tünk, ma este is nagy segítséget nyújthatnak a 
szurkolók a lelátóról. Szükségünk is lesz minden 
támogatásra, mert győzni akarunk.

lipcsei péter
Az első fordulóban nehéz mérkőzést nyertünk 
meg az újonc ellen, örülünk a 3 pont megszerzésé-
nek. A szezon első mérkőzése sohasem könnyű, ez 
látszik a többi eredményen is. A DVTK idegenbeli 
veresége nem téveszt meg minket, tisztában va-
gyunk ellenfelünk játékerejével. A Diósgyőr kerete 
nagyon erős, ennek megfelelően feljutás a céljuk, 
azonban nekünk is vannak céljaink, és nem feltar-
tott kézzel fogunk pályára lépni ma este. Küzdel-
mes, szoros mérkőzésre számítok.

LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

EGY JÓ MUNKAHELY 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA. 
NÁLUNK, A BORSODINÁL 
EZT CSAK ÚGY HÍVJUK: 
AZ ÉLET HABOS OLDALA!

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD?
ALAPBÉR + HAVI TERMELÉSI PRÉMIUM;
MŰSZAKPÓTLÉK ÉS FIZETETT TÚLÓRA;
MUNKARUHÁZAT;
CAFETERIA;
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS;
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG.

TÉGED KERESÜNK, HA:
RENDELKEZEL MINIMUM SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL;
VAN TAPASZTALATOD GÉPEK KEZELÉSÉBEN;
MEGBÍZHATÓAN VÉGZED MUNKÁDAT;
MŰSZAKOS MUNKARENDBEN IS SZÁMÍTHATUNK RÁD;
CSALÁDIAS, MÉGIS MODERN MUNKAKÖRNYEZETRE VÁGYSZ.

MI LESZ A FELADATOD?
KEZELED, ELLENŐRZÖD ÉS KARBANTARTOD A GÉPEKET, BERENDEZÉSEKET;
BIZTOSÍTOD A MEGFELELŐ SEGÉD- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT;
BETARTOD AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOKAT;
TISZTÁN TARTOD A MUNKAESZKÖZÖKET, MUNKAKÖRNYEZETET.

JELENTKEZZ HOZZÁNK! ÖNÉLETRAJZODAT VÁRJUK 
A TOBORZAS@BORSODI.HU E-MAIL CÍMEN „OPERÁTOR” TÁRGGYAL!
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Válts te is bérletet!

külön belépőjegy váltása nem szükséges, 
amennyiben a gyermek nem foglal külön ülő-
helyet.
 
  6 és 18 esztendős kor között a belépőjegyek 
200 forintba, az éves bérletek pedig egységesen 
3500 forintba kerülnek, így szeretné a klub se-
gíteni a családok meccsre járását.

  A klub a 18 év feletti diákokról sem feledkezik 
meg. A gyerekjegy mellett az idei esztendőben 
is lehet diákjegyet vásárolni. Diákjegyet min-
den 18 év feletti, diákigazolvánnyal rendelkező 
szurkoló válthat.
  
  A diákok mellett a 65 év felettiek az új szezon-
ban is nagy kedvezménnyel vásárolhatnak belé-
pőjegyet és bérletet. Senior jegyet és bérletet a 
65 év feletti szurkolók válthatnak.
  
  A J szektor (észak-keleti kanyar) egy részébe 
is árusít a klub ultraszektoros áron jegyeket, így 
azok is megvásárolhatják a stadion legolcsóbb 
belépőit, akik nem kívánják a kapu mögött vé-
gigszurkolni a mérkőzéseket. 

  A DVTK adott szezonra érvényes bérlettel ren-
delkező labdarúgó bérletesei vásárláskor a vá-
sárlás végösszegéből 10% kedvezményre jogo-
sultak (az akciós termékek kivételével) a DVTK 
Shopban és 10 % kedvezménnyel vehetik igény-
be a DVTK Medical & Fájdalom Ambulancia 
szolgáltatásait. 

  A DVTK Stadionban rendezendő edzőmecs-
cseket a bérletesek külön jegy vásárlása nélkül 
nézhetik meg

  Amennyiben a DVTK női labdarúgó csapata 
a DVTK Stadionban lép pályára, a mérkőzés a 
DVTK férfi labdarúgó bérletesei számára ingye-
nesen megtekinthető.

a növekvő infláció és az élet minden terü-
letén érezhető drágulás ellenére az idén is 
változatlan árakon lehet szurkolni a dvtk 
stadionban, nem emelkedtek a jegy- és 
bérletárak sem. a 19 bajnokira és remé-
nyeink szerint minél több hazai Magyar 
kupa-mérkőzésre szóló teljes árú bérletek 
a tavalyi bérleteseknek a kapu mögé 9 
ezer forintba, a napos oldalra pedig 17 ezer 
forintba kerülnek. a 6 és 18 éves kor között 
továbbra is 200 forintért váltható gyerek-
jegy, a 18 éven aluliak éves bérlete pedig 
mindössze 3500 forintba kerül. tehát még 
mindig megéri bérletet vásárolni!

FONTOS!
 
Személyesen és a jegy.dvtk.hu oldalon kényelmi 
díj nélkül lehet vásárolni, a jegy.hu oldalon ké-
nyelmi díjat számíthat fel a szolgáltató.

A legfontosabb információk

  A DVTK még 18 alkalommal játszhat hazai 
pályán, valamint a Magyar Kupában az NB I.-es 
ellenfeleket is a DVTK Stadionban fogadhatja a 
klub.

  Az előző esztendőhöz hasonlóan a DVTK ta-
valyi éves bérletesei a jövő évi bérletük árából - 
bérletük felmutatásával - kedvezményt kapnak. 
6 éves kor alatt a belépés ingyenes, számukra 

Még mindig
 megéri bérletet 

vásárolni!

Nem emelkedtek a jegy- és bérletárak

jegy- és bérletárak

  

ULTRA SZEKTOR
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NEM KERÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE
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új igazolások interjúlucas

▶

zatosan épült be az első csapatba, míg nem a 
2014/2015-ös idényben már a mérkőzések felén 
pályára lépett, Bernd Storck be is válogatta az 
U20-as vb-re készülő válogatott bő keretébe 
- még mindig támadóként. A Békéscsaba fel-
jutását követően az élvonalban 19 évesen mu-
tatkozott be, és 20 mérkőzésen kapott szerepet. 
A búcsút követően is maradt a Viharsarokban, 

Lukács Dániel 
(támadó)
Lukács Dániel budapesti utánpótlás-nevelő klu-
bokban lépkedett fölfelé, majd 16 és fél évesen 
bemutatkozott a felnőttek között a REAC-ban. 
Ezt követően igazolta le a Magyar Futball Aka-
démia, és az idény vége felé már játéklehetősé-
get kapott egy Ligakupa-mérkőzésen a Honvéd 
első csapatában is. 2015. november 28. örökre 
emlékezetes marad számára, mert ezen a napon 
debütált az élvonalban. A folytatásban összesen 
14 alkalommal lépett pályára piros-feketében 
az élvonalban, amit újpesti kölcsönjátéka ide-
jén még héttel toldott meg. Az előző bajnokság 
rajtja előtt igazolt Kecskemétre, ahol gólkirályi 
címet szerzett 25 góllal. Már télen aláírta szer-
ződését a DVTK-val, majd nyáron csatlakozott 
a csapathoz.

Csirmaz István
(szélső védő)
Csirmaz István Mezőkövesden született, és 19 
évvel később kék-sárga színekben mutatkozott 
be az élvonalban 2014-ben. Később is kapott 
lehetőséget az első csapatban, majd kölcsönben 
játszott Szolnokon és Cegléden. Ezt követően 
igazolt Szolnokra, ahol gyorsan alapemberré 
vált, tavaly nyáron pedig a Csákvár hívta. Telje-
sítményére Felcsúton is felfigyeltek, mindössze 
5 mérkőzés után átköltözött a szomszédba. Az 
előző bajnokságban a PAFC védelmének jobb 
szélén Szolnoki Roland, a bal oldalon pedig 
Nagy Zsolt volt a posztriválisa, így összesen 7 
mérkőzésen lépett pályára, ezért elfogadta a 
DVTK megkeresését.

Viczián Ádám 
(középső védő)
Viczián Ádám támadóként kezdte pályafutá-
sát szülővárosában, Békéscsabán. Még jócskán 
utánpótláskorú játékosként, mindössze 15 és 
fél évesen mutatkozott be a felnőttek között 
egy 2011. májusában lejátszott Békéscsaba - 
Mezőkövesd másodosztályú bajnokin. Foko-

Átalakult a DVTK kerete
a nyári szünetben tíz új játékost igazolt a dvtk, és a dvtk lsa legtehetségesebb 
növendékei közül többen is az első csapattal készülnek, miközben 18-an 
távoztak. bemutatjuk az új igazolásokat.

Lukács Dániel
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új igazolásokinterjú kékesi Márton

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartamKövesd a DVTK 

TikTok csatornáját!

dvtktiktok

Vasasba és a beilleszkedést követően itt is alap-
emberré vált. Az előző bajnokságban azonban 
kiszorult a csapatból, így a távozás mellett dön-
tött, és elfogadta a DVTK ajánlatát.

Holdampf Gergő 
(középpályás)
Holdampf Gergő szülővárosában, Sopronban 
kezdett futballozni, majd játszott a ZTE és az 
Újpest utánpótlásában, és a német Chemnitz 
második csapatában is eltöltött egy fél évet. 
Hazatérve Zalaegerszegen mutatkozott be a 
felnőttek között, majd Újpest (itt bajnokit nem 
játszott, a Ligakupában a DVTK ellen debütált 
2012-ben), Sopron és Nyíregyháza érintésével 
a Honvéd színeiben lett élvonalbeli labdarú-
gó 2018-ban. A legutóbbi három és fél idényt 
Szombathelyen töltötte.

Szőke Adrián 
(támadó)
Szőke Adrián a Vajdaságban született, és ott 
sajátította el a labdarúgás technikai, fizikai és 
mentális alapjait. 15 évesen a Tarpa első csa-
patában 14 meccsen 9 gólt szerzett egy szezon 
alatt, nem csoda, hogy tavasszal már a felcsúti 
korosztályos csapatokban szerepelt. Egy évnyi 
magyarországi játékot követően Németország-
ba igazolt, ahol előbb a BW Königsdorf, majd 
az 1. FC Köln U19-es csapatában folytatta. A 
kölnieknél lépett fel a második csapatba, ezt 
követően Hollandiába távozott. A Heracles 
Almelo csapatánál három idényt töltött el az 
Eredivisieben, ugyanakkor nem tudott megha-
tározó szerepet kivívni magának, ezért amikor 
nyáron lejárt a szerződése, elfogadta a DVTK 
hívását. Németországi évei alatt kétszer pályára 
lépett a szerb U18-as válogatottban, 2019-ben 
viszont elfogadta Gera Zoltán meghívását a 
magyar U21-es válogatottba (az első meccsen 
rögtön gólt lőtt Észak-Írország ellen). Egy évvel 
később Marco Rossi az A-válogatott keretébe is 
behívta, négyszer leült a kispadra, de nem lé-
pett pályára.

Bényei Ágoston 
(középpályás)
Bényei Ágoston szülővárosában, Tiszavasvá-
riban kezdett focizni hét éves korában, majd 
Hajdúnánáson folytatta. 12 évesen került Deb-
recenbe, ahol végigjárta a ranglétrát, és 2020 
nyarán, 4 hónappal a 17. születésnapját köve-
tően bemutatkozott az NB II.-ben is. Az első 
évben 17 mérkőzést játszott az első csapatban, 

és a következő három idényben vitathatatlanul 
alapemberré vált, kiérdemelte a csapatkapitányi 
karszalagot, miközben támadóból középpályás 
lett, majd középső védőként erősítette csapatát. 
Ugyan távolabb került az ellenfél kapujától, de 
gólérzékenységét megtartotta, igaz elsősorban 
pontrúgások után veszélyeztetett, a 2018/2019-
es idényben 6 gólt is fejelt. 2019-ben igazolt a 

▶
Holdampf Gergő
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a Sampdoria, és Olaszországba csábította, ahol 
előbb az utánpótlásban, majd az első csapatban 
játszott. Később Avellinóba, majd Bariba adták 
kölcsön, de látva a fejlődését visszahívta az erő-
sebb genovai csapat. Időközben a magyar U19-
es válogatottal Európa-bajnoki, az U20-as nem-
zeti csapattal világbajnoki bronzérmet nyert. 
A Sampdoria színeiben játszott a Bajnokok 
Ligájában is, ám Monaco érintésével az éppen 
felemelkedő FK Krasnodarhoz igazolt. Először 
2015-ben igazolt Diósgyőrbe, és másfél év alatt 
36 bajnokin 3 gólt szerzett. Diósgyőri szerződé-
se lejárta után játszott a török Adanasporban, az 
iráni Sepahanban, az egyesült arab emírségek-
beli al-Hattában, és az indiai Chennaiyinban. Ő 
a DVTK 10. nyári igazolása.

a másodikban - immár az élvonalban - 15-öt. 
Eközben meghívót kapott az u18-as, majd az 
U19-es válogatottba is.

Farkas Dániel 
(szélső védő)
Farkas Dániel szülővárosában, a vajdasági 
Zentán kezdett focizni, majd Szabadkára iga-
zolt, ahol 19 évesen mutatkozott be a szerb 
élvonalban. Négy és fél év alatt 108 bajnokin 
és 11 kupameccsen lépett pályára, majd 2017 
februárjában Szivics Tomiszláv hívására Me-
zőkövesdre költözött. A kék-sárgáknál öt és fél 
év alatt folyamatosan alapembernek számított, 
összesen 133 bajnokin lépett pályára. Emellett 
17 kupameccsen is játszott, közte a 2020-as ku-
padöntővel. Farkas Dániel elsődleges posztja a 
jobbhátvéd, de el tudja látni a bal oldali védő 
feladatát is. A csapatba építését segíti, hogy már 
szerepelt egy csapatban Csirmaz Istvánnal, aki 
Mezőkövesden ezeken a mérkőzéseken feljebb 
lépett, és a védekező Farkas Dániel előtt játszot-
ta be a pálya jobb oldalát.

Bokros Szilárd 
(szélső védő)
Bokros Szilárd Monoron tanulta a labdarúgás 
alapjait, 11 évesen igazolt Felcsútra. A korosztá-
lyos válogatott labdarúgó 2018. augusztusában 
mutatkozott be az élvonalban, ahol eddig kilenc 
alkalommal lépett pályára. Az előző idényben 
kölcsönben szerepelt Diósgyőrben, 23 mérkő-
zésen lépett pályára piros-fehérben. A bal oldali 
védő a kölcsönjáték után is Diósgyőrben folytat-
ja, miután a DVTK megvásárolta a játékjogát.

Papp Marcell 
(támadó)
Papp Marcell az FTC utánpótlásában nevel-
kedett, onnan igazolt Székesfehérvárra 2020 
nyarán. Az első csapatban két kupamérkőzésen 
lépett pályára és egy gólt szerzett, míg a máso-
dik csapatban 11 gólig jutott. Az előző bajnok-
ságban Budafokon játszott.

Koman Vladimir 
(középpályás)
Koman Vladimir Ungváron született, majd még 
kisgyerekként profi labdarúgó édesapját követ-
ve Kárpátaljáról Magyarországra költözött a 
családdal. Alig múlt 15 éves, amikor a Haladás 
színeiben bemutatkozott a felnőttek között a 
másodosztályban, és csapatkapitányként vezet-
te az U17-es válogatottat. Gyorsan felfigyelt rá Papp Marcell

új igazolások
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program

1. forduló
BFC Siófok - Diósgyőri VtK 1-0 (1-0)
Siófok, 1000 néző. Játékvezető: Görög Márió (dr. Bede Tamás, 
Bertalan Dávid).

Siófok: Hutvágner - Polényi G., Varjas Z., Debreceni Á., Varga B. - 
Krausz, Szakály A. - Nyári P., Balogh B., Girsik - Elek B. 
Vezetőedző: Domján Attila.
DVTK: Danilović - Farkas D., Hegedűs J., Szatmári Cs., Csirmaz - 
Holdampf, Bényei Á. - Bertus, Oláh Bá., Lukács D. - Eppel. 
Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Csere: Oláh Bá. helyett Jurek és Csirmaz helyett Bárdos a 46., 
Nyári P. helyett Nikházi és Balogh B. helyett Major G. a 62., 
Holdampf helyett Koman és Bényei Á. helyett Szőke A. a 70., Varga 
B. helyett Pataki a 73., Szakály A. helyett Vágó G. és Elek B. helyett 
Dénes Cs. a 84. percben.
Sárga lap: Holdampf a 36., Krausz a 47., Hutvágner a 63., Farkas 
D. a 79. percben.
gólszerző: Elek B. (1-0) a 21. percben.

2. forduló
2022. augusztus 7., vasárnap
17:30 Nyíregyháza SFC - Szombathelyi Haladás 0-1(0-1)
17:30 Dorogi FC - Gyirmót FC Győr 1-4 (0-3)
17:30 Szentlőrinc SE - MTK Budapest 3-3 (1-1)
17:30 Aqvital FC Csákvár - BFC Siófok 1-0 (1-0)
17:30 Credobus Mosonmagyaróvár - FC Ajka 2-1 (0-1)
19:00 HR-Rent Kozármisleny - Tiszakécskei LC 3-1 (3-1)
19:00 Budafoki MTE - Pécsi MFC 2-2 (2-1)
19:00 ETO FC Győr - Szeged-Csanád GA 1-2 (1-0)
19:00 Békéscsaba 1912 Előre - Kolorcity KBSC 6-1 (1-1)
2022 augusztus 8., hétfő
20:15 Diósgyőri VTK-Soroksár SC*

3. forduló
2022 augusztus 14., vasárnap
17:30: Tiszakécskei LC - Diósgyőri VTK
17:30 Soroksár SC - Aqvital FC Csákvár
17:30 Szombathelyi Haladás - ETO FC Győr
17:30 Szentlőrinc SE - Szeged-Csanád GA
19:00 MTK Budapest - Dorogi FC
19:00 Gyirmót FC Győr - Békéscsaba 1912 Előre
19:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - Budafoki MTE
19:00 Pécsi MFC - Credobus Mosonmagyaróvár
19:00 FC Ajka - HR-Rent Kozármisleny
19:00 BFC Siófok - Nyíregyháza Spartacus FC

ez tÖrtént
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póser dániel

1

(HUn) 
1990.01.12.

Bánhegyi Bogdán*

22

(HUn) 
2004.02.20.

branislav danilović 

44

(srb, hun) 
2004.02.20.

bárdos bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

benkő péter*

78

(HUn, svk) 
2003.01.30.

bényei ágoston

20

(HUn) 
2003.04.03. 

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26. 

bokros szilárd

4

(HUn) 
2000.03.28.

csirmaz istván

7

(HUn) 
1995.05.04.

eppel márton

9

(HUn) 
1991.11.20.

farkas dániel

72

(HUn, srb) 
1993.01.13. 

hegedűs jános

68

(HUn) 
1996.10.04.

holdampf gergő

25

(HUn) 
1994.07.31.

illés Bálint*

66

(HUn) 
2004.11.15.

jurek gábor*

11

(HUn) 
2004.06.04.

koman vladimir

23

(HUn, ukr) 
1989.03.16.

korbély kristóf*

70

(HUn) 
2000.05.26.

könyves norbert

42

(HUn, srb) 
1989.06.10.

lukács dániel

10

(HUn) 
1996.04.03.

mrva patrik*

18

(HUn) 
2002.04.24.

oláh Balázs*

21

(HUn) 
2002.08.06.

oláh Bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

papp marcell

99

(HUn) 
2001.02.19.

szatmári csaba

3

(HUn) 
1994.06.14.

szőke adrián

17

(HUn, srb) 
1998.07.01.

szűcs kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

vajda Botond*

27

(HUn, svk) 
2004.03.15.

viczián ádám

36

(HUn) 
1994.11.24.

dragan vukmir
vezetőedző
(srb, hun) 
1978.08.02.

szász ferenc
másodezdő
(HUn) 
1969.02.20.

jovan marković
erőnléti edző
(srb) 
1992.07.21.

tuska jános
kapusedző
(HUn) 
1981.07.03.

dobó lászló
performance
coach
(HUn) 
1996.08.30.

póti Krisztián
videóelemző
(HUn) 
1988.05.28.

dr. forgács alfréd
csapatorvos
(HUn) 
1962.09.08.

nagy márton
masszőr
(HUn) 
1995.11.23.

vígh márton
masszőr
(HUn) 
1993.07.13.

erdélyi péter
korrektív 
tréner 
(HUn) 
1982.09.16.

kiss Brigitta
pszichológus
(HUn) 
1991.08.24.

hegedűs Bence
technikai 
vezető
(HUn) 
1991.01.12.

a dVtk kerete 2022/2023

*A DVTK LSA növendéke
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KAPUSOK
31   Holczer Ádám     1988.03.28.
  1   Kovács Marcell     2003.02.09.
32   Major Barnabás     1997.01.14.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
53   Csontos Dominik      2002.11.08.
  7   Hajdú roland      2002.05.24.
68   Halmai Ádám      2001.07.17.
18   Haris Attila      1997.01.23.
10   Hudák Martin      1994.02.22. 
24   ikonomu Konstantinos 1996.03.16.
  4   Kékesi Alexander      1994.04.06.
       Korozmán Kevin      1997.03.02.
       Kováč Alan      1993.05.22.
23   Króner Martin      1993.07.08.
  6   Lipcsei Krisztián      1998.02.25.
76   Lisztes Krisztián      2005.05.06.
20   Lovrencsics Balázs      1991.08.30.
  8   Lőrinczy Attila      1994.04.08. 
  9   Nagy Olivér      2003.03.12.
12   Pintér Dominik      1994.06.12.
  2   ternován Patrik      1997.06.10.
15   Vági András      1988.12.25. 
13   Valencsik Dávid      1996.03.26.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1999
klubszín: sárga-fekete 
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény: NB II. 4. helyezett (2016/2017)
előszÖr az országos másodosztályban: 
2005/2006
másodosztályú idények: 13
folyamatosan az nb ii.-ben: 2014 óta

A Soroksár SC-t 1999-ben alapították. (Korábban 
Soroksári AC - ErSo MaDISZ, SORTEX és sok más - 
néven működött egy klub a városrészben, amely 
1968-ban megszűnt.)
Az újjáalapított Soroksár SC 2005-ben ért el az NB 
II.-be, ám három év után búcsúztak. 2014-ben tértek 
vissza.  Jelenleg az FTC fiókcsapataként működnek, 
a kettős játékengedéllyel rendelkezők közül Kovács 
Marcell, Nagy Olivér és ifj. Lisztes Krisztián is ült már 
BL-selejtezőn az FTC kispadján.
A Soroksár SC az előző bajnokságban 52 ponttal a 8. 
helyen végzett. Két legeredményesebb gólszerzőjük 
Lőrinczy Attila (14 ) és Lovrencsics Balázs (13) volt.
Bajnoki mérkőzésen másodszor találkozik a DVTK 
és a Soroksár Diósgyőrben. Az első meccsen, a Mer-
kantil Bank Liga előző évi kiírásának 36. fordulójá-
ban Eppel Márton góljával nyert a DVTK.
Az első fordulóban a Kovács M. - Ternován P., 
Ikonomou, Valencsik, Csontos D. - Haris (Halmai Á., 
70.), Hudák M. - Hajdú R. (Nagy O., 69.), Lőrinczy A., 
Lisztes K. (Króner, 79.) - Lovrencsics B. összeállítás-
ban győzték le a Kozármislenyt.

Ismerősök a másik oldalon
Soroksáron játszik a DVTK saját nevelésű játékosa, 
Ternován Patrik, aki az utánpótlásban töltött éveket 
követően 13 élvonalbeli, és 65 NB III.-as mérkőzést 
játszott diósgyőri színekben. 2020 nyarán Tisza-
kécskére igazolt, ahonnan tavaly nyáron érkezett 
Soroksárra.
Vági András két időszakban is viselte a DVTK szere-
lését. Először 2012 eleje és 2014 között kereken 50, 
majd 2019 és 2021 tele között 30 bajnokin lépett 
pályára. Tagja volt a Ligakupa-győztes és a Magyar 
Kupa-döntős csapatnak. Már elkezdte edzői karrier-
jét is, de még aktív labdarúgó, idén nyáron igazolt 
Mezőkövesdről Soroksárra.
A kapus Kovács Marcell 2016 és 2019 között há-
rom évet töltött a diósgyőri akadémián, majd az FTC 
utánpótlásába igazolt. Idén kettős játékengedéllyel 
játszik Soroksáron.

soroksár mai ellenfelünk
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kÖzVetítés online streaM

a fiatalabb, televíziót kevésbé néző korosztály 
számára pedig rövid videók készülnek a 
DVTK TikTok csatornájára (@dvtktiktok). 
A jól ismert, és közel tízezer feliratkozó ál-
tal nézett YouTube csatornán (youtube.com/
DVTKtv) pedig az élő közvetítések mellett a 
mérkőzések összefoglalói, edzői értékelések és 
sok más 
érdekes videó látható.
- Folyamatosan fejlesztettük a műszaki hátteret, 
ennek köszönhetően már a Tiszakécske és a 
Szentlőrinc elleni tavaszi mérkőzésen próba jel-
leggel debütált a háromkamerás közvetítő rend-
szerünk jobb minőségű lassítással, amit idén 
nyártól minden hazai találkozón működtetni 
fogunk - árulta el dr. Világi Péter. - A klubnak 
továbbra is minden találkozó előtt hivatalosan 
kérvényeznie kell a közvetítési jogok tulajdono-
sától, hogy engedélyezzék a közvetítést, 
ennek többletköltségét természetesen az idei 
esztendőben is vállalja a klub, hiszen nem for-
dulhat elő olyan, hogy a DVTK szurkolói ne
láthassák a csapat mérkőzéseit.
 
A mai találkozót tehát az M4 Sport televízió 
közvetíti, de a hétvégi tiszakécskei meccset 
Marosréti Ervin kommentálása mellett az is 
végig tudja a YouTube-on szurkolni, aki nem 
utazik el a Tisza-parti városba. 

- Tudom, hogy a Merkantil Banki Ligában nem 
szurkolóbarát időpontokban kezdődnek a mér-
kőzések, ez nálunk, az ország egyik legnagyobb 
szurkolótáborával rendelkező klubnál különö-
sen nagy hátrányt jelent 
- jelentette ki dr. Világi Péter. - Többen lennénk 
a DVTK Stadionban, ha szombat este játszhat-
nánk a hazai mérkőzéseinket, de ez sajnos to-
vábbra sem rajtunk múlik. 
A DVTK 38 bajnoki mérkőzést játszik a Mer-
kantil Bank Liga idei kiírásában. A jogtulajdo-
nos MTVA jellemzően fordulónként egy mér-
kőzést jelöl ki közvetítésre, ami általában hétfő 
este kerül képernyőre.
- Számunkra természetes, hogy minden bajno-
ki találkozónk látható legyen valamilyen for-
mában, vagy a televízióban, vagy az interneten 
- folytatta dr. Világi Péter. - Az előző évben 12 
bajnokit és egy kupameccset közvetített az M4 
Sport televízió, azaz a felkészülési mérkőzéseket 
nem számítva, 27 mérkőzést a klub YouTube 
csatornáján, lehetett megnézni. Nagyon sokat 
dolgoztak kollégáim azon, hogy ez a jövőben is 
így legyen, sőt a közvetítés minőségén is sokat 
tudtunk javítani. 
A DVTK nagy hangsúlyt helyez a vizuális kom-
munikációra is. Az M4 Sport műsorán két-
hetente látható a Napos oldal magazin című 
műsor, ami a klub életébe enged bepillantást, 

Idén is közvetítjük a meccseket

az előző évhez hasonlóan idén is minden olyan hazai és idegenbeli bajnoki 
mérkőzés látható lesz a dvtk hivatalos youtube csatornáján, amelyet nem 
közvetít az M4 sport televízió. a műszaki háttér fejlesztésének köszönhetően a 
klub a hazai meccsekről többkamerás közvetítéssel készül azok számára, akik 
valamilyen ok miatt nem tudnak a helyszínen szurkolni. 
a dvtk kommunikációs- és marketing igazgatójával, dr. Világi Péterrel 
beszélgettünk.
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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!

Újra együtt a nagy csapat

Az NB II. Keleti-csoport 1996/1997 évi kiírá-
sában a DFC a bajnokságban a második helyen 
végzett, így osztályozót játszott az élvonalbeli 
szereplés jogáért az NB I. 15. helyezettje, a III. 
Kerület ellen. 
Az első mérkőzésen, Óbudán a hazaiak 1-0-
ra győztek, a visszavágón azonban - a később 
Horváth Ferenc segítőjeként Diósgyőrben is 
dolgozó - Szamosi Tamás öngóljával és Farkas 
Attila góljával a „diósgyőri indiánok” nyertek, 
és feljutottak.
Tornyi Barnabás csapata az odavágón a Rácz R. 

idén 25 éve, hogy a dvtk (akkori nevén: diósgyőri Fc) másodszor vívta meg 
sikerrel az osztályozót, és négy év után visszatért az élvonalba.

25 éVe tÖrtént

- Földvári T., Džinović, Nagy S. (Tóth D., 58.), 
Farkas J. - Varga S., Kiser, Buliga, Chiratcu - 
Berecz (Vitelki a 79.), Kotula, a visszavágón 
14 ezer néző előtt a Rácz - Džinović - Földvári 
T., Farkas A., Tóth D. - Chiratcu, Kiser, Dancs 
(Vitelki, 68.), Buliga - Lehoczky, Kotula (Berecz, 
78.) összetételben vívta ki a feljutást.
A 25 éve aratott sikerre emlékezve a közelmúlt-
ban összegyűlt az akkori csapat magja (lásd a 
képen). A főszereplők közül kértük meg Rácz 
Róbertet, Varga Sándort és Földvári Tibort, 
hogy elevenítsék fel emlékeiket.

Álló sor: Ruskó Zsolt, Horváth Ferenc (technikai vezető), Tombácz István (szurkoló), Varga Sándor, Kiser László, Rácz Róbert, Farkas Attila, 
Bém Gábor (technikai igazgató), Ternován Ferenc
Guggoló sor: Tábori István, Földvári Tibor, Panyiné Fehér Katalin (szertáros), Dancs Attila, 

Rácz Róbert: Igazi diósgyőriek voltunk

- Már 25 éve annak, hogy a Diósgyőr feljutott az 
élvonalba az 1996/1997-es idény végén. Azóta 
szétszéledt a brigád, néhány csapattársammal 
25 éve nem találkoztam, így ez a jubileum kivá-
ló alkalmat teremtett arra, hogy újra összegyűl-
jünk. A többiek nevében is mondhatom, hogy 
kiválóan éreztük magunkat. Bízom benne, sike-
rül hagyományt teremteni, és nem 25, hanem 

1-2 évente újra találkozunk. 
A csapat tagjai szinte kivétel nélkül diósgyő-
rinek vallják magukat, függetlenül attól, hogy 
honnan érkeztek. Én 1996-ban lettem a DFC 
kapusa, és azóta azt mondom, miskolci vagyok, 
itt született a lányom, bízom benne, hogy egy-
szer a kisfiam is itt fog focizni. És ezt a diósgyőri 
életérzést magammal vittem, hiszen most nem 
ebben a városban élek.
A találkozó helyszínének adta magát a DVTK ▶

20
22
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

25 éVe tÖrtént

▶

Stadion, amit az edzőközponttal együtt végig-
jártunk, és a folyosókra kitett képek előtt na-
gyon jól esett nosztalgiázni. Maga a létesítmény 
csodálatos, és a mi időnkben elképzelhetetlen 
lett volna, hogy két bajnokság között kicserélik 
a gyepet… Viccesen úgy fogalmaztunk, hogy 
nekünk a cipőn kívül semmink nem volt, örül-
tünk, ha sportszárat kaptunk. 
Mondhatom, hogy rengeteg barátunk volt és 
van a szurkolók között. Abból a szempontból 
is más világban éltünk, hogy közvetlen kap-
csolatot tudtunk kialakítani a szurkolókkal, de 
ismertek az egész városban, bár ezt a kettőt kár 
is Miskolcon kettéválasztani. Most is feleleve-
nítettük azokat az estéket, amit a szurkolókkal 
töltöttünk különböző vendéglátóipari egysé-
gekben a győztes mérkőzések után. 
A ‘90-es években sokkal többen jártak meccs-
re az egész országban, mint manapság, emlék-
szem olyan edzőmeccsre, amikor 4000 néző kí-
váncsiskodott a lelátón, hogy éppen hol járunk 
a felkészülésben.
Az egész éves teljesítményt egy sikeres osztá-
lyozóval tudtuk zárni, majd egy néhány helyen 
megerősített csapattal az élvonalban is kiválóan 
szerepeltünk. Erős közösséget alkottunk, a ki-
váló edző stáb mellett ez vitte leginkább előre 
a Diósgyőrt. Sajnos különböző okok miatt végül 
nem tudtunk kiteljesedni, ami a mai napig be-
szédtéma közöttünk is. Sokkal több volt abban 
a csapatban, igazán nagy sikereket is elérhet-
tünk volna. 
Bízunk benne, hogy jövőre, egy NB I.-es mecs-
cset is meg tudunk nézni közösen Diósgyőrben!

Varga Sándor: Számomra Diósgyőr a top

- Jó ideje Olaszországban élek, 2009-ben jártam 
legutóbb Miskolcon, amikor a régi csapattár-
sak egy részével találkoztam. Óriási örömmel 
tértem vissza Diósgyőrbe, mert ma is úgy gon-
dolom, hogy 25 éve egy kisebb csoda történt, 
amikor feljutottunk az NB I.-be. Ezért alakítot-
tam úgy a programom, hogy ezen a hétvégén 
mindenképpen megjelenjek a találkozón. 
Felidézek egy mérkőzést, 1997. október 4., 
DFC - Haladás, 2-0-ra égtünk egy félóra után. 
A szünetben Torony (Tornyi Barnabás vezető-
edző) nem kiabált, nem osztogatta a taktikai 
utasításokat, hanem csak annyit mondott az öl-
tözőben: ti főztétek ezt a moslékot, ti is egyétek 
meg! - mondjuk szó szerint nem így hangzott 
el, durvábban fogalmazott, de ez volt a lényege. 
Kimentünk a második félidőre, és a közönség 
támogatásával előbb egyenlítettünk, majd meg 
is fordítottuk a meccset. Ezt csak Diósgyőrben 
tudtuk megcsinálni ilyen fanatikus közönség 
előtt.
Órákig, napokig tudnék mesélni, miket csinál-
tunk a pályán kívül! Amikor a Magyar Kupában 
az FTC ellen játszottunk, akkor három nappal a 
meccs előtt beindultunk az éjszakába. Szerettük 
az életet, élveztük a mát, nem ragozom tovább. 
Mai fejjel azt mondom, ha egy kicsit profibbak 
vagyunk, még jobb eredményeket értünk volna 
el. Visszatérve a kupameccsre, amikor láttuk, 
hogy 28 ezer ember jött ki a stadionba, akkor 
egymásra néztünk, és azt mondtuk, kapjuk 
össze magunkat, nehogy már megégjünk. Ez 
olyan jól sikerült, hogy 2-1-re nyertünk, és mi 
jutottunk tovább. 
Mindig úgy képzeltem, hogy Diósgyőrben feje-
zem be a pályafutásom, pedig 27-28 évesen let-
tem a klub labdarúgója. Nem mentem messzire, 
Tiszaújvárosban játszottam még két évet, és tar-
tottam a kapcsolatot a régi társakkal. Szerettem 
volna én is részese lenni annak a csapatnak, 
amelyik idegenben 4-3-ra legyőzte az FTC-t, 
sajnos nem így alakult, talán ez az egyedüli 
hiányérzetem.
Számomra Diósgyőr a top, élmény volt labda-
rúgónak lenni. Itt lettem élvonalbeli játékos, és 
ugyan korábban eltöltöttem egy évet a Vasasnál, 
de fogalma sem volt senkinek, hogy ki vagyok, 
igazán ismert labdarúgó Diósgyőrben lettem. 

Bém Gábor, Tombácz István, Rácz Róbert és Földvári Tibor 
kipróbálta az új stadion akusztikáját
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25 éVe tÖrtént 

Hátsó sor: Rácz Róbert, Ruskó Zsolt, Tóth György, Dancs Attila, Veréb György, Vitelki Zoltán, Nagy Sándor, Kiser László, Czeglédy László
Középső sor: Tóth "Lujó" István (masszőr), Varga Sándor, dr. Zombor Péter (elnök), Földesi Károly (másodedző), Tornyi Barnabás (vezetőedző), Bém 
Gábor (technikai igazgató), Leskó Zoltán (másodedző), Kövy Zoltán (ügyvezető elnök), Petru Chiratcu
Első sor: Földvári Tibor, Farkas János, Tóth Dániel, Sarlai János, Farkas Attila, Bozó Péter,  Emir Džinović, Kotula László, Tábori István, Relu Buliga

Mindent kiadtam magamból, és azt a pluszt, 
amit ehhez hozzá tudtam tenni, azt a közönség-
nek köszönhettem. 

Földvári Tibor: Akár bajnokok is lehettünk 
volna

- Mintha egy családot alkottunk volna Diós-
győrben, mindannyian a szívünk mélyén hord-
juk a klubot, a focit körülvevő közeget, ezért a 
találkozón kicsit úgy éreztem, mint amikor egy 
régen látott rokonnal hoz ismét össze a sors.
A csapat egy részével folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot, másokkal 25 éve nem találkoztam, 
és olyan is van, akivel nem is olyan régen még 
együtt dolgoztunk a DVTK utánpótlásában. 
Amikor összefutottunk, mindig ment a nosztal-
giázás, nem történt másként most sem. 1997-
ben nagy sikert arattunk, amikor 
visszajutottunk az élvonalba. Számomra ez egy 
felejthetetlen élmény, és óriási teljesítmény 
az akkori csapattól.
Vagány futballisták voltunk, vállaltuk, 
hogy megittunk 2-3 sört az éjszakában, 

de amikor munka volt, akkor a pályán mindent 
elfelejtettünk, és csak arra koncentráltunk, 
hogy a stadionba kilátogató 10-15 ezer, a rang-
adókon akár 20-25 ezer ember elégedett legyen. 
Többnyire így is történt. Akkoriban a legtöbb 
klub anyagi gondokkal küzdött, de számunkra 
hatalmas motivációt jelentett ennyi ember előtt 
játszani, mert ha hét közben állandóan azon 
agyaltunk is, hogy miből fizetjük a számlákat, 
a gyepen egyből félretettünk mindent, és csak a 
játékra koncentráltunk. 
A csapaton belül megvolt a kohézió, nagyon 
szerettük egymást, nem csak csapattársak, 
hanem barátok ültek mellettem az öltözőben. 
Amikor Németországból hazatértem, azzal 
állítottak meg a szurkolók az utcán, hogy a mi 
szemünkben mindig azt látták, hogy a pályán 
kő kövön nem marad. És így is történt, mert 
mindenki küzdött a végsőkig. Megkockáztatom, 
ha az akkori csapat a jelenlegi körülmények kö-
zött játszhat - beleértve ebbe a gyepszőnyeget, 
a stadiont, az edzőközpontot és az anyagi 
hátteret -, akkor akár bajnokok is lehettünk 
volna. 

1996/1997

Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás
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teljes menetrend

ForDuló iDőponT     nap KezDéS helySzín TV pároSíTáS  ereDmény
1. 2022.07.31. vasárnap 19:00 Siófok youtube Siófok - DVtK  1-0 (1-0)

2. 2022.08.08. hétfő 20:15 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Soroksár  

3. 2022.08.14. vasárnap 17:30 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK   

4. 2022.08.17. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka  

5. 2022.08.22. hétfő 17:45 Pécs M4 Sport PMFC - DVtK  

6. 2022.08.28. vasárnap 19:00 DVtK Stadion   DVtK - KBSC  

7. 2022.09.04. vasárnap 17:00 gyirmót   gyirmót - DVtK  

8. 2022.09.11. vasárnap 17:00 DVtK Stadion   DVtK - MtK  

MK3 2022.09.18. vasárnap    ??? - DVtK  

9. 2022.10.02. vasárnap 15:00  Szentlőrinc  Szentlőrinc - DVtK  

10. 2022.10.05. szerda 18:00  DVtK Stadion   DVtK - Dorog  

11. 2022.10.09. vasárnap 17:00  Békéscsaba  Békéscsaba - DVtK    

12. 2022.10.16. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - BMtE  

13. 2022.10.22. szombat 13:00  Mosonmagyaróvár   MtE 1904 - DVtK  

14. 2022.10.30. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - Kozármisleny    

15. 2022.11.06. vasárnap 17:00  Szeged  Szeged - DVtK  

16. 2022.11.09. szerda 18:00  Csákvár  Csákvár - DVtK  

17. 2022.11.13. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - NySFC  

18. 2022.11.27. vasárnap 17:00  győr  EtO FC - DVtK  

19. 2022.12.04. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - Haladás  

20. 2022.12.11. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - Siófok  

21. 2023.01.29. vasárnap  Soroksár  Soroksár - DVtK  

22. 2023.02.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske  

23. 2023.02.12. vasárnap  Ajka   Ajka - DVtK  

24. 2023.02.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap  Kazincbarcika   KBSC - DVtK  

26. 2023.03.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.12. vasárnap  Hidegkuti Stadion  MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap  Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda  Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap  Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap  Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK  

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

2022/2023 / MERKANTIL BANK LIGA / 4. FORDULÓ

2022.08.17. / 19:00

VS
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ii. dVtk rakaczki kupa

2022. augusztus 12., péntek
11:00 Legia Warszawa - SK Slavia Praha (D)
13:45 FC Košice - Diósgyőri VTK (D)
15:30 HNK Hajduk Split - FK Crvena Zvezda (C)

2022. augusztus 13., szombat
13:00 Mérkőzés a 7-8. helyért (B)
15:00 Mérkőzés az 5-6. helyért (B)
16:30 Mérkőzés a 3-4. helyért (A)
18:00 Döntő (A)
19:15 Ünnepélyes eredményhirdetés

Program
2022. augusztus 9., kedd
14:00 Puskás Akadémia FC - CFR Cluj (B)
15:45 FC Košice - HNK Hajduk Split (B)
17:00 Diósgyőri VTK - FK Crvena Zvezda (B)

2022. augusztus 10., szerda
14:00 CFR Cluj - Legia Warszawa (D)
15:45 Puskás Akadémia FC - SK Slavia Praha (D)
17:30 Diósgyőri VTK - HNK Hajduk Split (C)

2022. augusztus 11., csütörtök
14:00 Puskás Akadémia FC - Legia Warszava (B)
15:45 CFR Cluj - SK Slavia Praha (B)
17:30 FC Košice - FC Crvena Zvezda (B)

Holnap kezdődik a 
II. Rakaczki kupa

keddtől szombatig nyolc csapatos u16-os nemzetközi labdarúgó tornát rendez 
a dvtk labdarúgó sportakadémia diósgyőrben és putnokon.

dvtk lsa

Helyszínek
(A): Miskolc, DVTK Stadion, (B): Miskolc, DVTK Edzőközpont, (C): Putnok, Várady Béla Sportközpont, (D): Putnok, Elek Ákos Sportközpont

- A tradíciók ápolása rendkívül lényeges 
számunkra, de legalább ilyen fontos a 
hagyományok teremtése is, hiszen a 
klubunk múltját és jövőjét a jelenben 
kötjük össze. Ilyen esemény 
az immáron második alka-
lommal megrendezésre 
kerülő DVTK Rakaczki 
Kupa, melynek egyik 
célja, hogy a DVTK 
Labdarúgó Sportakadé-
mia U16-os korosztálya 
megismerkedjen más 
futballkultúrából érkező 
csapatokkal – mondta 
Fogarasi Zoltán, a DVTK 
LSA igazgatója. - Elle-
nük remélhetőleg magas 
intenzitású mérkőzé-
seken szerezhetnek 
még több tapasztalatot, 
bizonyíthatják tehetsé-

güket. 
A torna másik fő célja a fiatalon elhunyt 
korábbi DVTK játékos, Rakaczki Ben-
ce emlékének méltó ápolása. A DVTK 

LSA vezetőjeként jó érzéssel 
tölt el, hogy akadémiánkon 

több mint 500 gyermek 
pallérozódik, illetve ré-
giónkban a szakmai 
segítségünkkel Eger-
ben, Salgótarjánban, a 
Sajóvölgye Focisuliban, 
valamint az Miskol-
ci VSC-nél futballozó 
több mint ezer gyer-

mek számára nyílik lehe-
tőség az elit képzésre. Nagy 

öröm számomra, hogy a II. 
DVTK Rakaczki Kupán 
partnereinkkel közösen 

szurkolhatunk tehetsége-
inkért.
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