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dvtk shop

XX. éVfoLyAm 7. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVeDvTK - halaDás

 19:00 Kapunyitás

 18:00 CsapatoK érKezése

 18:00	 a	Játékvezetők	érkezése 

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

 19:00	 összeállítások	leadása	a	Játékvezetőknek

 19:52 a DVtK zászlósoK beVonulása

 19:15 a bemelegítés KezDete 

 18:53 pályán a DVtK loVag  

 18:53 pályán a DVtK loVag  

	 19:55	 Játékvezetők	és	a	Játékosok	elhagyJák	az	öltözőket		

 19:53 pályán a DVtK loVag  

 19:57 CsapatoK beVonulnaK a pályára

 19:57 CsapatoK felállnaK a KameráK felé forDulVa

	 20:00	 a	diósgyőri	vtk	-	szomBathelyi	haladás	mérkőzés	kezdete

 19:56 CsapatoK felsoraKoznaK a játéKosKijáróban, DVtK inDuló

 16:58 Kézfogás, érme felDobás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 19:59 CsapatfotóK
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edzői nyilatkozatok

kondás elemér
Megnyertük a legutóbbi két bajnokinkat, de a rangadó-
kon is kell a győzelem, mint ahogy hatpontos mérkőzé-
sen győztük le a Vasast és a Nyíregyházát is. 

Mai ellenfelünk jó csapat, masszívan védekeznek, a 
Merkantil Bank Liga mezőnyében ők kapták a legke-
vesebb gól, mindössze ötöt. Elöl pedig egy-egy góllal 
rendre behúzták eddig a találkozókat, legutóbb például 
a hajrában nyertek az Ajka ellen.

Felkészültünk a Haladás játékából, hatalmas motiváci-
ót jelent, hogy egy győzelemmel két pontra meg tudjuk 
közelíteni őket. 

Hazai pályán játszunk, bízom benne, sokan lesznek a 
lelátón, és legalább olyan támogatást kapunk a szur-
kolóinktól, mint az eddigi rangadókon, mert az plusz 
energiát ad, ha a publikum egy emberként a csapat 
mögött áll.

németh szabolcs
Jó és élvezetes mérkőzésre számítok, hiszen két jó csa-
pat találkozik egymással. A diósgyőriek a nyáron nagy 
átalakuláson mentek keresztül, szinte a teljes keretük 
kicserélődött - és új, tapasztalt edző is érkezett. Noha a 
piros-fehérek kicsit döcögősen szerepeltek a szezon első 
felében, az utóbbi hetek eredményei alapján már kezd 
összeállni a játékuk. Erős csapat ellen játszunk, de első-
sorban saját magunkra koncentrálunk, egy cél lebeg a 
szemünk előtt: el kell hoznunk a három pontot.
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- Egymás után két bajnokin győzött a DVTK, ilyen-
kor jobb a kedved?
- Jól érzem magam Diósgyőrben, amit a győzelmek 
mellett az is fokoz, hogy élvezem a szakmai stáb bi-
zalmát, és az összes bajnokin én védtem. De az elmúlt 
évek teljesítménye is kellett ahhoz, hogy már az első 
fordulótól az én nevemmel kezdődjön az összeállítás. 
Igyekszem is minél jobb teljesítménnyel meghálálni 
ezt a bizalmat.

- Hogyan értékeled a saját teljesítményed az első 13 
forduló után?
- Kapusként a maximumra kell törekedni, mert mögöt-
tem már nincs senki, aki egy esetleges hiba után kise-
gítene. Számomra az a tökéletes mérkőzés, ha nyerünk 
és nem kapunk gólt, mert akkor tudom, én is hozzájá-
rultam a sikerhez. 
Tuska János kapusedzővel minden mérkőzés után a 
legapróbb részletekbe menően kielemezzük a teljesít-

jük, ha nem, akkor pedig vázolom neki a történteket. 
- A Csákvár, a PMFC és a Dorog elleni találkozón 
nem kaptál gólt, ezeken a meccseken kívül melyiken 
érezted, hogy jól ment a védés? 
- Számomra kétségtelenül az 1/2/3/4-0-ás győzelem 
a legszebb eredmény, mert megvan a három pont, és 
még gólt sem kaptunk. Azonban nem csak a védés ne-
hézsége számít, hanem az is, hogy azzal milyen löketet 
tudok adni a többieknek, meccsben tartom a csapatot 
vagy éppen az ellenfelet nem engedem egy lélektani 
pillanatban gólt szerezni. 
Ha konkrét mérkőzést kell mondani, akkor a Nyíregy-
háza elleni rangadót említem, ahol ugyan két gólt is 
kaptam, de 4-2-nél sikerült szögletre tolni Vass Patrik 
lövését, ami, ha beakad a jobb alsó sarokba, akkor biz-
tosan fellelkesíti az ellenfelet, és meleg lehetett volna a 
vége. Ehelyett magabiztosan nyertünk. 
A másik számomra emlékezetes találkozón, Győrben 
elég hamar hátrányba kerültünk, ráadásul a második 
félidő elején újabb gólt kaptunk. Az első egy balsze-
rencsés öngólt volt, ilyenkor egy kapusnak mentáli-
san erősnek kell lennie, hiszen 89 perc még hátra volt 
a találkozóból. Természetesen zavar, ha gólt kapok, 
mégsem lehet rágódni a múlton, mert akkor elmegy a 
mérkőzés. Sikerült túltennem magam a történteken, és 
több nagy védést is bemutattam, amivel hozzájárultam 
a pontszerzéshez.
A KTE vendégjátékát pedig azért említem, mert a haj-
rában egymást követő két fejes után kellett nagyobbat 
védenem. Az a legnehezebb, amikor ilyen közelről ér-
kezik a lövés, vagy ebben az esetben a fejes, ilyenkor 
csak a jó helyezkedésre és a reflexekre lehet számítani. 

- Legutóbb Tiszakécskén két szituációban is kulcs-
helyzetbe kerültél, mindkétszer pontrúgást kellett 
hárítani.
- Mind a kettő helyzetből jól jöttem ki, mégis idegesen 
jöttem le a pályáról, mert kapott gól nélkül akartam le-
hozni a mérkőzést, hogy javítsam mérkőzés/kapott gól 
hányadost. 
Minden kapusnak megvannak azok a technikái, amivel 
megpróbálja hárítani a büntetőt. Néhányan már az elő-
készületek során elkezdik a hadviselést, csak az utolsó 
pillanatban adják oda a labdát, szólnak néhány kereset-
len szót az ellenfélhez, a kapufát ütögetik, vagy éppen 
össze-vissza ugrálnak a gólvonalon, de időnként körbe 
fut az internetet egy olyan videó, ahol az látható, a ka-
pus a sarkával kitapossa a büntetőpontot. Én nem va-
gyok ez a típus. Ehelyett a lövés előtt azt figyelem, hogy 
fut neki a labdának, hogyan tartja a lábát, és igyekszem 

ményem. Igyekszem reálisan látni a dolgokat, elisme-
rem, ha hibáztam, és elfogadom a dicséretet, ha bravúrt 
mutattam be. Ezért nyilvánosan nem is szeretek erről 
beszélni, mindenki lát a mérkőzéseken, aki szakmailag 
megalapozott véleményre kíváncsi, az pedig bátran 
kérdezze a kapusedzőt, mert jó szakember, akitől so-
kat lehet tanulni a hétköznapokon is.  Mindegyik di-
ósgyőri kapus nevében mondhatom, már most sokat 
köstönhetünk neki, és mindig számíthatunk rá.
Számomra nagyon fontos még édesapám vélemé-
nye. Érdekes módon kézilabdázóként szélsőt játszott, 
méghozzá nem is rosszul, az NB I/B-ig vitte, a baráti 
focin viszont beállt a kapuba. Én apró gyerekként úgy 
ismertem meg a labdarúgást, hogy apukám a kapus, ő 
is lett az első példaképem, később pedig tőle tanultam 
meg az alapokat. A mai napig minden mérkőzés előtt 
beszélünk, ahol szinte rituálé szerűen elmondja, mire 
figyeljek, mit csináljak és mit ne. A meccs után pedig el-
sőként őt hívom. Ha látta a meccset, akkor megbeszél-

a lehető legutolsó pillanatban elvetődni. Az csak egy 
plusz, hogy Tuska János segítségével igyekszem felké-
szülni minden mérkőzés előtt a szóba jöhető játékosok 
büntető végrehajtási szokásairól, van-e kedvenc oldala 
vagy váltogatja, erővel lő vagy inkább helyezi. Ennek 
ismeretében a helyszínen hozom meg a döntést, és 
Heffler Norbert oda is lőtte, ahová vártam, sajnos fölé 
lőtte, pedig jobban nézett volna ki, ha védem (nevet - a 
szerk.)
A második félidben pedig Erdei Carlo nagyon jól el-
találta a labdát, ujjheggyel tudtam csak hozzáérni, de 
talán éppen ennyi kellett ahhoz, hogy a keresztlécről 
levágódó labda ne a gólvonal mögött, hanem előtte 
pattanjon. Abban biztos vagyok, hogy nem volt benn, 
elég közelről láttam, ugyanis az arcomat találta el, majd 
onnan szerencsénkre szögletre pattant a labda.

- Véleményed szerint mi ennek a posztnak a legna-
gyobb nehézsége?
- Kívülről egyszerűnek tűnik a kapus dolga, védeni 
kell a lövéseket, fejeseket és kész. Ugyanakkor renge-
teg olyan egyszerű játékelem van, például a beívelé-
sek, amikor meg kell fogni a labdát. Ha sikerül, akkor 
a következő pillanatban már senki nem emlékszik rá, 
ha bármi miatt mégis elvéti a kapus, akkor pedig attól 
függően beleég mindenki agyába, hogy mekkora bajt 
okozott a hiba. Ezért minden egyes hazaadást tökéletes 
koncentrációval kell megjátszani. 

- A kapusok külön csapat a csapaton belül, akik kö-
zül csak egy védhet, de a hétköznapokban egymást 
segítve kell dolgozni.  
- Olyannyira, hogy rendszerint hamarabb megyünk ki 
a pályára, és csak később követnek a mezőnyjátékosok, 
de részben ott is külön dolgozunk. Eddigi pályafutá-
som során egy kivétellel szerencsém volt a társakkal, 
jó, sok esetben baráti viszonyba kerültünk a közös 
munka során, és ez így történt Diósgyőrben is. Én még 
úgy nőttem fel, hogy a korosztályos csapatoknál nem 
volt kapusedző, ezért egymást melegítettük be, illetve 
együtt végeztük a gyakorlatokat. Így tisztában vagyok 
azzal, milyen fontos egymás kölcsönös segítése, aminek 
a pályán is látható az eredménye. Örülök, hogy eddig 
minden bajnokin én kaptam lehetőséget, de egyáltalán 
nem érzem kényelmesnek a helyzetem, mert Vili és 
Bogesz (Borsos Vilmos és Bánhegyi Bogdán - a szerk.) 
nagyszerű kapus, és egyre több gyakorlatot végez ve-
lünk Dani is (Branislav Danilović - a szerk.), akit nem 
kell bemutatni a szurkolóknak. Úgy érzem, nagyszerű 
vetélytársai vagyunk egymásnak, aminek a csapat látja 

interjú interjúpóser dániel

Nem szabad gólt kapni
póser dániel

Póser dániel igazi kapus. imád nyerni és utál gólt kapni. Ha csak rajta múlna, akkor 
a Haladás ellen is a dVTK szerezne vezetést, majd kapott gól nélkül hozná le társaival a 
találkozót.
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      DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
      3534 Miskolc, Andrássy u. 94.

ortopéd-traumatológus szakorvos

várja Önöket rendelésein a 
DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia 

magánorvosi központban:

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

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

@dvtkmedical

Most az egyedülálló Fájdalom Ambulancia szolgáltatásainkra:
 

30%  kedvezményt biztosítunk!

interjú póser dániel

a hasznát. 
- A legtöbb kapus többé-kevésbé flúgos, hiszen anél-
kül nem lehet beleállni egy közeli lövésbe, vagy ki-
vetődni a lábak elé.
- Igen ez bennem megvan, amikor először megláttam 
apukámat védeni, azóta szeretnék minden lövést véde-
ni, minden labdát megállítani, ez a vágy motivál a mai 
napig. És érzem magamban az erőt, hogy még sokáig 
ezt csináljam. 
Nekem is megvannak azok a szokásaim, amit minden 
meccs előtt követek. A meghatározott rend szerint pa-
kolom a bemelegítéshez és a mérkőzéshez szükséges 
felszerelést, mindig ugyanazt az italt és ugyanazt a 
csokit fogyasztom, a felét a meccs előtt, a maradé-
kot a szünetben. A pályára lépés előtt ugyanúgy 
melegítek be, ha valami kimarad, akkor már 
kellemetlenül érzem magam. A közelmúltban 
kezdtük el a Fit4Race program keretében a 
fizikai bemelegítés mellett a mentális „be-
melegítést” is, annak is helyet kellett találni a 
kezdés előtti percekben. Nagyon hasznosnak 
érzem, mert segít a koncentrációban, már az 
első pillanattól éles vagyok, nincs szükség 
hosszú percekre, hogy megérkezzek a 
mérkőzésbe.
Folytatva a sort, a pályára lépés-
kor előbb balra, majd jobbra 
lépve felugrok labdalehúzást 
imitálva, a kapuba érve is 
megvan a szigorú menete a 
szökdeléseknek.

- Tekintsünk vissza 
a pályafutásod-
ra! Rutinos 
kapus 

v a g y , de igazán 
ismert csak az előző bajnokság-
ban bemutatott bravúrokkel let-
tél.
- Hajdúszoboszlón kezdtem focizni, 
majd, amikor Debrecenbe költöz-

tünk, akkor a csapatedzések mellett külön kapus-
edzésekre jártam Vadon Lajoshoz, aki a ‘80-as, ’90-es 
években több, mint 300 másodosztályú meccsen védte 
a Debreceni Kinizsi, a Kaba és a Nyíregyháza kapu-
ját, jelenleg a DVTK női csapatának kapusedzője). 
A DSI-ben, az Olasz Focisuliban, majd a DVSC után-
pótlásában sokáig nem volt külön kapusedző, ezért a 
mezőnyjátékosokkal együtt kezdtük az edzést, együtt 
cicáztunk, még az iramjátékba is beszálltunk, és csak 
utána következtek a kapus feladatok. Ahogy említet-
tem, apukám példája miatt mindig is kapus akartam 
lenni, de talán ezért a baráti focikon inkább a me-
zőnyben szeretek játszani. Ahogy cseperedtem, idővel 
az első csapat kapusedzői kezdtek foglalkozni velem 

(Mező József, Téglási Gábor, Erdélyi Miklós), a sa-
ját edzések mellett hozzájuk jártam tanulni. 
Végigjártam az összes korosztályt, majd a fel-
nőttek között Kondás Elemér állított be először 
a DVSC-DEAC-ba. (Mellékszál: támadóként 
debütáltam, de utána egyre több lehetőséget 
kaptam a kapuban is.) 2009-ben debütáltam 

az első csapatban egy Ligakupa-mérkőzésen, 
de bajnokin nem jutottam szóhoz, és a 

fiókcsapatnak számító Létavértes-
hez kerültem rendre kölcsönbe. 

Időközben 2011-ben két hó-
napon belül kétszer spontán 
légmellett kaptam, azaz ösz-
szeesett a bal tüdőm, ami ve-

szélybe sodorta a profi pá-
lyafutásomat is. Azonban 

nem adtam fel, visz-
szatértem a pályára, 

de ettől a ponttól 
kezdve úgy 

éreztem, 

h o g y 
velem ellentétben másoknak 
megelőlegezték a bizalmat, és 
ekkor annak ellenére elhagy-
tam Debrecent, hogy a mai 

napig a szívemben őrzöm a 
DVSC-t. 
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interjúdr. magyar máTyás

- Akkor igazoltál először Borsodba, a Kazincbarcika 
labdarúgója lettél.
- Mindössze fél évig, de a barcikai kapuban figyelt fel 
rám ellenfélként a Békéscsaba és a Vasas is. Először két 
nagyon szép évet töltöttem a lila-fehéreknél, Hanyecz 
Jánossal (a ‘90-es évek közepén védte a DFC kapuját) 
dolgoztam, és feljutottunk az élvonalba is. Az NB I.-et 
viszont már a másik feljutó csapatban, a Vasasban kezd-
tem el. Angyalföldön Andrusch József és Lippai József 
(mindketten a közelmúltban dolgoztak kapusedzőként 
a DVTK-nál) segítette a munkámat, és nagyon sokat 
tanultam Bíró Szabolcstól, aki fogadott fiaként vigyá-
zott rám, és támogatott a nehéz időszakokban. A klub-
nak köszönhetek egy bajnoki bronzérmet, egy kupa-
döntőig tartó menetelést, de mást sajnos nem. Három 
idényen keresztül ültem a kispadon, edzésen sokszor a 
mezőnyben használtak, egyetlen bajnokin sem érezte 
azt a vezetőedző, hogy én segíthetem legjobban a csa-
patot. Bármelyik egykori klubom ellen szívesen védek, 
egyedül a Vasas ellen merül fel bennem: soha nem tet-
tek próbára bajnoki körülmények között, akkor majd 
most megmutatom, kiről mondtak le. 
Végül Budafokon tudtam bemutatkozni az élvonalban. 
Úgy mondtuk, kis család vagyunk nagy tervekkel, amit 
meg is valósítottunk, 74 év után jutottunk fel az NB I.-
be. A kapuban megkaptam szakmai stábtól a bizalmat, 
igyekeztem élni vele, sok esetben tudtam is. Idén nyá-
ron három év után sajnáltam otthagyni a BMTE-t, de 
úgy éreztem, új impulzusokra van szükségem ahhoz, 
hogy még jobb kapus legyek. Elsősorban Diósgyőrbe 
szerettem volna igazolni, és amikor minden akadály 
elhárult, akkor másfél nap alatt eldőlt, hogy a DVTK 
játékosa leszek.

- Kondás Elemérhez fűződő kapcsolatodról már 
esett szó, de a másodedző Igor Bogdanović koráb-
ban csapattársad is volt. 
- Igi kapcsán először mindig a pozitív személyisége, a 
segítőkészsége jut eszembe, aki a maximumot akarja 
kihozni magából, és azért is mindent megtesz, hogy ez 
a többieknek is sikerüljön. És csak ezt követően követ-
kezik a játéktudása, amit a mai napig megcsillant az 
edzéseken, ha éppen páratlanul vagyunk. Nagyszerű 
példát mutat a fiataloknak!

- Nem szeretnélek visszavonultatni, de az előre gon-
dolkodást jelzi, hogy már a pályafutásod befejezése 
utáni időre gondolva sportkommuikátor végzettsé-
get szereztél.
- Fiatal koromban én is úgy gondoltam, egy profi spor-

tolónak minek tanulni. Utána rájöttem, mégis jó len-
ne valamilyen végzettség, és a Debreceni Tanítóképző 
Főiskolán felsőfokú szakképzés keretében sportkom-
munikátor végzettséget szereztem. Azt viszont nem ál-
lítom, hogy a jövőben ezzel fogok foglalkozni. Ameny-
nyiben a labdarúgásban maradok, akkor sokkal inkább 
el tudom képzelni magam az utánpótlás-képzésben, 
szívesen foglalkoznék fiatal kapusok képzésével.

- Otthon hogyan állsz az utánpótlással?
- Számomra fontos a nyugodt családi háttér, ezért nem 
volt kérdés, hogy a feleségem és a kétéves ikerfiaim is 
velem tartanak Miskolcra. Zalánon már most látszik, 
hogy érdekli a foci, Zétény pedig jelenleg mindent 
csinál. Azt szeretnénk, hogy idővel sportoljanak, a töb-
bibe nem szeretnénk beleszólni. Már alig várom, hogy 
együtt mozogjunk, mert nem lehetek annyira fáradt, 
hogy ne lenne kedvem velük játszani.

- Ma rangadó vár a DVTK-ra, mit vársz a találko-
zótól?
- Minden mérkőzés nehéz, ez a találkozó sem lesz ki-
vétel. A legtöbb csapat a masszív védekezésre helyezi a 
hangsúlyt, és a kontrákban bíznak. A Haladás kapta ed-
dig a legkevesebb gólt, a mi feladatunk, hogy lerontsuk 
a statisztikájukat, de ennél is fontosabb, hogy itthon 
tartsuk a három pontot. Igazi rangadó vár ma ránk, 
és ahogy a szurkolók, úgy mi is ki vagyunk éhezve a 
sikerre. 

- Érzed-e magadon a nyomást, hogy hátul nem lehet 
hibázni, mert a Haladás eddigi teljesítményét látva 
nagyobb valószínűséggel nyerünk 1-0-ra, mint 5-4-
re?
- Ha innen közelítjük meg, akkor minden mérkőzésen 
érzem magamon a nyomást, mert úgy lépek pályára, ha 
gólt kapok, akkor baj van. Én ezt nem is tudom kijaví-
tani, hanem a csapat segítségére szorulok néhány kivé-
tellel. Ha rám bíznák, elvállalnám a büntető elvégzését, 
de tudom jól, erre nem kerül sor, mert megvannak 
ennek a feladatnak a szakemberei Diósgyőrben. Egy 
kapus számára a másik gólszerzési lehetőség az utol-
só percben előre menni egy pontrúgásnál. Akadt már 
erre példa, de még helyzetbe sem kerültem. Sokkal na-
gyobb a valószínűsége, hogy pontos kirúgással indítok 
egy gyors kontrát, és ezzel járulok hozzá a diósgyőri 
gólhoz. 
Ha rajtam múlna a mai forgatókönyv, akkor úgy írnám 
meg, hogy mi szerezzük meg a vezetést, és utána nem 
kapunk gólt.

interjú póser dániel

Kötött sapkák - 2990  Ft
Kötött sál - 2990 Ft

Selyem sál - 2990 Ft
Autós sál - 1990  Ft

Bögre - 2400 Ft
Szalagos kulcstartó - 700 Ft

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

DVTK Shop | Minden, ami DVTK.
www.shop.dvtk.eu
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Program

12. forduló
Diósgyőri VtK - Dorogi FC 2-0 (1-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1663 néző.
Játékvezető: Vad II Ist ván (Becséri Gergely, Aradi József).

DVTK: Póser - Szeles, Hegedűs J., Szatmári - Eperjesi, 
Molnár G., Zsemlye, Oláh B., Bokros Sz. - Könyves, 
Hornyák. Vezetőedző: Kondás Elemér.
Dorog: Tulipán - Kárász, Dlusztus, Izing, Papp M. - 
Szerencsi, Lénárt, Hajdú - Girsik, Szabó L., Szedlár. 
Vezetőedző: Fenyvesi László.

Csere: Kárász helyett Nyíri a 46., Hornyák helyett Zsolnai 
az 59., Könyves helyett Horváth Z. a 62., Lénárt helyett 
Nagyházi a 68., Szabó L. helyett Csillag D. a 75., Bokros Sz. 
helyett Bárdos a 83., Hajdú R. helyett Pohner és Szerencsi 
helyett Barna G. a 89. percben.
Sárga lap: Kárász a 12., Lénárt a 27., Szerencsi a 49., 
Papp M. a 73., Zsemlye a 81., Nagyházi a 88.  percben.
gólszerző: Könyves (1-0) a 10., Eperjesi (2-0) a 65. 
percben.

4. forduló
Kazincbarcika SC - Diósgyőri VtK 3-2 (2-1)
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 951 néző.
Játékvezető: Hanyecz Bence (Buzás Balázs;
Medovarszki János).

KBSC: Megyeri - Szemere, Ur, Dvorschák, Süttő -
Nagy J., Szabó I B. - Székely K., Ádám F., Schildkraut - 
Laczkó.
Vezetőedző: Varga Attila.
DVTK: Borsos - Ivánka, Karan, Szeles - Eperjesi, 
Bertus, Oláh B., Németh Má., Bokros - Jurek, Horváth Z. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Jurek helyett Molnár G., Szeles helyett
Hegedűs J. és Németh Má. helyett Zsemlye mind
a 46., Szabó I B. helyett Bartos, Ádám F. helyett Heil és 
Székely K. helyett Márton A. mind a 64., Karan helyett 
Csatári a 72., Laczkó helyett Vladul a 77.,
Schildkraut helyett Kovács D. a 90. percben.
Sárga lap: Szemere a 48., Ádám F. az 53.,
Vladul a 90+5., Molnár G. a 90+5. percben.
gólszerző: Székely K. (1-0) a 19., Horváth Z. (1-1) a 28., 
Nagy J. (2-1) a 41., Vladul (3-1) a 79.,
Horváth Z. (3-2) a 82. percben.

14. forduló
2021. október 31., vasárnap
13:00 Kecskeméti TE HUFBAU - III. Kerületi TVE
13:00 BFC Siófok - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
13:00 Soroksár SC – Budaörs
17:00 WKW ETO FC Győr - Budafoki MTE
17:00 Pécsi MFC - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 Szolnoki MÁV FC - Békéscsaba 1912 Előre
17:00 Vasas FC - Dorogi FC
17:00 Aqvital FC Csákvár - Tiszakécskei LC
17:00 FC Ajka - Szentlőrinc SE

2021. november 1., hétfő
20:00 Diósgyőri VTK - Szombathelyi Haladás (tv: M4 Sport)

15. forduló
2021. november 7., vasárnap
13:00 III. Kerületi TVE - Szolnoki MÁV FC
13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - WKW ETO FC Győr
13:00 Budaörs - FC Ajka
13:00 Szentlőrinc SE - Diósgyőri VTK (Kaposvár)
13:00 Tiszakécskei LC - Vasas FC
13:00 Dorogi FC - BFC Siófok
13:00 Budafoki MTE - Soroksár SC
17:00 Szombathelyi Haladás - Aqvital FC Csákvár
17:00 Szeged-Csanád GA- Kecskeméti TE HUFBAU
19:30 Békéscsaba 1912 Előre - Pécsi MFC (tv: M4 Sport+)

ez tÖrtént
13. forduló
tiszakécskei LC - Diósgyőri VtK 1-2 (0-1)
Tiszakécske, 800 néző.
Játékvezető: Nazsa Tamás (Csatári Tibor, Tőkés Róbert).

Tiszakécske: Holczer - Vachtler, Csáki, Oláh M., Farkas A., 
Uzoma - Kovács B., Kiprich D., Heffler N., Erdei - Kalmár. 
Vezetőedző: Visinka Ede.
DVTK: Póser - Szeles, Hegedűs J. Szatmári - Eperjesi, 
Oláh B., Zsemlye, Molnár G., Bokros - Horváth Z., Kocsis D. 
Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csere: Kocsis D. helyett Németh D. a 46., Heffler N. helyett 
Pongrácz, Vachtler helyett Galacs és Kiprich D. helyett Pál 
A. mind az 56., Kalmár helyett Szalay Sz. a 67., Szatmári 
helyett Bertus a 69., Kovács B. helyett Zádori a 78., Horváth 
Z. helyett Hornyák a 81. percben.
Sárga lap: Kiprich D. a 24., Zsemlye az 51., Oláh B. a 74., 
Póser a 76., Horváth Z. a 76., Oláh M. a 88. percben.
gólszerző: Horváth Z. (0-1, 11-esből) a 3., Molnár G. (0-2) 
a 79., Csáki (1-2) a 87. percben.

interjúdr. magyar máTyás
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név

mai ellenfelünk

bánhegyi Bogdán* borsos Vilmos Branislav danilović póser Dániel

22 89 44 1

(HUn) 
2004.02.20.

(HUn) 
2000.09.21.

(sRB, HUn) 
1988.06.24.

(HUn) 
1990.01.12.

Kocsis dominik

11

(HUn) 
2002.08.01.

bárdos Bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26.

bokros szilárd eperjesi Gábor* hegedűs János

17 4 68

(HUn) 
2000.03.28.

(HUn) 
1994.01.12.

(HUn) 
1996.10.04.

hornyák	Marcell*

28

(HUn) 
1993.12.07.

horváth	Zoltán jurek Gábor* Dejan Karan Kispál Tamás*

20 39 48 24

(HUn) 
1989.07.30.

(HUn) 
2004.06.04.

(srb, HUn) 
1988.08.13.

(HUn) 
2003.08.23.

Könyves norbert

42

(HUn, sRB) 
1989.06.10.

makrai Gábor molnár Gábor németh Márió

7 16 23

(HUn) 
1996.06.26.

(HUn) 
1994.05.16.

(HUn) 
1995.05.01.

oláh Bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

orosz Donát*

92

(HUn) 
2002.07.28.

polgár Kristóf asmir suljić szatmári csaba

33 10 3

(HUn) 
1996.11.28.

(BiH, HUn) 
1991.09.11.

(HUn) 
1994.06.14.

szeles Tamás

88

(HUn) 
1993.12.07.

zsemlye Balázs* zsolnai Richárd

21 9

(HUn) 
2002.05.04

(HUn) 
1995.03.28.

szűcs	Kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

főszerePlők

*A DVTK saját nevelésű játékosa
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KAPUSOK

33 Pataki Márk (HUN) 2003.01.13.

66 rózsa Dániel (HUN) 1984.11.24.

89 Verpecz istván (HUN) 1987.02.04.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

35 Bosnjak, Predrag (SRB, HUN)  1985.11.13.

30 Csilus tamás (HUN) 1995.05.08.

5 Debreceni Zalán (HUN) 2002.07.06.

7 Délczeg gergely (HUN) 1987.08.09.

13 Devecseri Szilárd (HUN) 1990.02.13.

20 Dezamits Dominik (HUN) 2003.07.05.

18 Doktorics Áron (HUN) 2001.11.21.

22 guzmics richárd (HUN) 1987.04.06.

10 Hegedűs Márk (HUN) 1998.01.16.

8 Holdampf gergő (HUN) 1994.07.31.

21 Horváth rajmund (HUN) 2003.09.23.

72 Kállai Kevin (HUN) 2002.01.14.

76 Kiss Bence (HUN) 1999.07.01.

37 Mocsi Attila (HUN) 2000.05.29.

23 Monori Norbert (HUN) 1999.05.31.

29 Németh Milán (HUN) 1988.05.29.

14 rácz Ferenc (HUN) 1991.03.28.

28 romić, Danijel (CRO, HUN) 1993.03.19.

17 Szekér Ádám (HUN) 2001.07.27.

88 Szíjjártó Ármin (HUN) 2004.05.07.

99 tarján Patrik (HUN) 2003.04.09.

3 tóth Dávid (HUN) 1998.07.09.

11 tóth Máté (HUN) 1998.06.20.

77 tóth Milán (HUN) 2002.02.06.

9 tóth-gábor Kristóf (HUN) 2001.09.11.  

születési
idő

mez-
szám

alaPítVa: 1919
klubszín: zöld-fehér
élVonalbeli idények: 62
legjobb eredmény: NB I. 3. helyezett (2008/2009)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1937/1938
másodosztályú idények: 27
folyamatosan az nb ii.-ben: 2019 óta

A Szombathelyi Haladást 1919-ben alapították, és az 
1936-ban először kiírt Nemzeti Bajnokságot - ahol a 
profi klubok mellett amatőrök is indulhattak - már az 
első osztályban kezdte. Az első év végén búcsúztak az 
élvonaltól, történelmük során összesen 11 kiesést éltek 
meg, legutóbb 2019-ben. A második világháborút köve-
tően 1960-ig újra az NB I.-ben játszottak, majd néhány 
év másodosztályt követően 1967 és 1990 között három 
év kivételével ismét a legjobbak között szerepeltek. 
A rendszerváltást követően kezdődött a liftezés, felju-
tást kiesés, majd feljutás és újabb kiesés követte, míg 
nem 2009 és 2019 között stabilizálták a helyüket az NB 
I.-ben. 

Az előző idényben 14 győzelemmel, 12 döntetlennel és 
12 vereséggel a 11. helyen végeztek. Legjobb gólszerző-
jük, a 16 gólos Medgyes Zoltán nyáron Gyirmótra igazolt. 
A legutóbbi fordulóban a Rózsa - Kállai, Mocsi (Guzmics, 
26.), Németh Mi., Bosnjak - Doktorics (Horváth R., 57.), Kiss 
B., Csilus, Tóth Má. (Devecseri, 57.) - Tóth-Gábor (Délczeg, 
70.), Tóth Mi. (Monori, 70.) összeállításban játszottak.

ismerősök a másik oldalon

Az ellenfél játékosaként tér vissza Diósgyőrbe Németh 
Milán, aki 2014 nyarától 2016 végéig játszott piros-fe-
hér mezben. Összesen 30 bajnokin lépett pályára, és 
szerepelt az Európa Liga selejtezőjében is, Lovecsben a 
továbbjutás szempontjából nagyon fontos gólt szerzett.
Verpecz István a diósgyőri utánpótlásban nevelkedett, 
az élvonalban már Debrecenben mutatkozott be. Onnan 
igazolt Paksra, majd Balmazújvárosban játszott. 2020 
eleje óta a Haladás kapusa.
Paulik István másodedző az előző idényben a DVTK tar-
talék stábjában dolgozott erőnléti edzőként.

mai ellenfelünk
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VARgA JuDIT: de jó lenne ismét diósgyőri gyerek-
nek lenni!

- A DVTK Aréna megnyitójára érkezve arra gondoltam, 
de jó lenne ismét diósgyőri gyereknek lenni! - kezdte az 
ünnepi beszédek sorát a miskolci születésű igazságügyi 
miniszter, a DVTK nagykövete, Varga Judit. - Hiszen én is 
itt kezdtem sportolói pályafutásom, és lélekben azóta sem 
szakadtam el innen. Miskolc az a város, amely szívében 
hordozza a sport szeretetét, ezért a mai nap egy hatalmas 
mérföldkő a miskolci sportéletben. Budapesti ismerőseim 
mondták, látták, milyen szép csarnokunk lesz, én pedig 
örülök, ha irigykednek ránk. Szeretném megerősíteni a 
miskolciakat, hogy az a legfontosabb a város jövője szem-
pontjából, hogy olyan jó állóképességű felnőtteket adjanak 

ki tudjuk használni közösen az ezekben rejlő lehetősége-
ket, akkor maradandót tudunk alkotni.

- A DVTK Aréna új otthont teremt a női kosárlabdázóink 
első csapatának és otthont teremt több mint 300 miskolci 
utánpótlás versenyzőnek - tette hozzá a klubvezető. - Egy 
olyan kosárlabda komplexumot hoztunk létre, amely 
egyedi Miskolcon, Észak-Magyarországon és egyedi az 
országhatárokon kívül is, hiszen ez jelenleg a legnagyobb 
összefüggő parketta borítású játékfelülettel rendelkező 
csarnok ma Európában. Öt egész és két félpálya áll a spor-
tolók rendelkezésére edzés időben, és a játékfelület parket-
ta borítása megegyezik azzal, amit a sportág elitje az NBA 
csarnokaiban használ. Ám nem csak a kosárlabdázók, 
hanem a DVTK szinte összes sportolója tudja használni 
a létesítményt, amely multifunkcionális kialakításának 
köszönhetően nem csak nemzetközi sportesemények, ha-
nem egyéb nagyszabású rendezvények helyszínéül is tud 
szolgálni.

- Amikor több mint tíz évvel ezelőtt az akkor még a nem-
zeti bajnokság második osztályában szereplő, utánpót-
lás bázissal nem igen rendelkező DVTK női kosárlabda 
szakosztályát egy kicsi, pár főből álló, de rendkívül lelkes 
csapat elkezdte újraépíteni, talán nem is gondolták, hogy 
egyszer felépül egy saját DVTK Aréna. Az ilyen jellegű ál-

országunknak, akik nem felejtik el, hogy honnan jöttek. 
Végezetül minden diósgyőri sportolónak jó egészséget, 
és a kosárlabdázóknak sok sikert, a szurkolóknak pedig 
fényes győzelmeket kívánok a multifunkciós csarnokban. 
Hajrá, Diósgyőr! - zárta beszédét Varga Judit.

SáNTHA gERgELy: a DVTK Aréna új otthont teremt

- Amit az elmúlt pár évben Diósgyőrben sportinfrastruk-
túra témában létrehoztunk - stadion, labdarúgó akadémia, 
birkózóterem, egészségügyi központ -, az Miskolc és a ré-
gió számára a sport területén komoly előrelépés, és a világ 
bármely részén megállja a helyét - mondta Sántha Gergely, 
a DVTK elnöke. - Ezen felül megmutatja, hogy ha a város 
hagyományaira és a város adottságaira tudunk építeni, és 

mok anyagi erőforrások nélkül nehezen válnak realitássá, 
így köszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének, a TAO 
támogatóinknak és a klub tulajdonosainak az anyagi erő-
források előteremtésében nyújtott segítségüket és konst-
ruktív, mindig támogató hozzáállásukat - fejezte be mon-
danivalóját Sántha Gergely.

SzABó TüNDE: a sportnemzet sportoló nemzetté is válik

- Nagy örömmel érkeztem, mert már ennek a nagyszerű 
sportlétesítménynek az alapkőletételnél is jelen lehettem - 
mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, miután ő 
is üdvözölte a megjelenteket. - Nagyon vártuk, és minden 
bizonnyal még jobban várták a fiatal diósgyőri sportolók, 
hogy birtokba vehessük ezt a csodaszép épületet. A ma-
gyar kormány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy mindenki 
sportoljon, és ehhez megteremtsük a lehetőséget a fiatalok 
számára. A mi feladatunk az utánpótlás és az élsport tá-
mogatása, a XXI. századi feltételek megteremtése.

- Könnyű a miskolciaknak, mert nem csak a miniszter-
elnök úr, hanem a miniszter asszony is nagyon szereti és 
támogatja a sportot - mosolygott az államtitkár asszony. - 
A kosárlabda az egyik legnépszerűbb sportág, de a DVTK 
Aréna kiszolgálja a többi sportágat is. A DVTK szurkolótá-

dVtk aréna dVtk aréna

A közelmúltban ünnepélyes keretek között átadták a DVTK Arénát, ahol aznap este a DVTK az 
Európa Kupában legyőzte orosz ellenfelét. A tesztüzem végeztével november 3-án, szerdán pe-
dig a Ludovika-Csata elleni mérkőzésre minden szurkolót várunk Diósgyőrben, a DVTK Stadion 
melletti új DVTK Aréna ünnepélyes megnyitójára.
Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Varga Judit igazságügyi miniszter, Sántha Gergely, a 
DVTK elnöke, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Szabó Tamás, a DVTK főtitkára, a kosárlab-
da szakosztály vezetője. Az elhangzottakból idézünk.

szerdán megnyitja kaPuit
a dVtk aréna

Az ünnepélyes pillanat. Balról jobbra Szabó Tamás, a DVTK főtitkára, a kosárlabda szakosztály vezetője;
Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár;

Varga Judit igazságügyi miniszter; Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a DVTK társadalmi elnöke;
Sántha gergely, a DVTK elnöke; Kiss János, miniszterelnöki biztos; Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere
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      DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
      3534 Miskolc, Andrássy u. 94.

Ortopéd-traumatológia
Kézsebészet
Sebészet
Kardiológia
MR és ultrahang
Pszichiátriai rendelés
Idegsebészet
Reumatológia
Traumatológia 
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Egészségügyi problémája van? 
A DVTK Medical-Fájdalom Ambulancia 
kiváló szakorvosai segítenek Önnek 
AZONNAL, várakozási idő nélkül 
a fájdalom és a probléma leküzdésében.

bora pedig példaértékű az egész országban. 

- Az egészségre nevelés azért is fontos, mert egészsége-
sebbek azok, akik sportolnak - folytatta Szabó Tünde. 
- Miskolc pedig egy sportszerető város. Vannak sikeres 
sportolóink, vannak sikeres klubjaink, mint a DVTK, és 
vannak sportolói gyermekeink, minek eredményeként a 
sportnemzet sportoló nemzetté is válik. Ez a fő célunk, eh-
hez építjük a sportlétesítményeket. Napjainkban is zajlik 
országunk történelmének legnagyobb sportlétesítmény-
fejlesztése, mert ahogy miniszter asszony is említette, a 
sport nemzetstratégiai ágazat. Ez így is marad, így bizto-
sak lehetünk benne, nagyon sikeres, nagyon egészséges 
nemzetünk lesz. 

SzABó TAMáS: évszázados álom valósult meg

- A DVTK szurkolójaként és vezetőjeként óriási megtisz-
teltetés számomra, hogy a közelmúlt fejlesztéseit - DVTK 
Stadion, labdarúgó akadémia, egészségügyi központ, és 
legutóbb a DVTK Aréna - az első koncepció egyik kidol-
gozójaként és megvalósítójaként végig kísértem - kezdte 
Szabó Tamás, a DVTK főtitkára, a kosárlabda szakosztály 
vezetője. - Fél évtizede egy 1939-ben épült stadiont és egy 
műfüves csarnok jelentette a DVTK infrastruktúráját, ma 
pedig világszínvonalúnak mondható létesítmények talál-
hatók Diósgyőrben.

- Már a DVTK alapítása után tíz évvel 1920-ban felmerült, 
hogy ha nem is egy ilyen léptékű, de fedett termet kapja-
nak azok a sportágak, amelyek ezt igénylik - idézte föl a 
sportvezető. - Mert a DVTK vezetői már akkor sem csak 
labdarúgásban, hanem több sportágban, mai szóval élve 
multisportklubban gondolkodtak. Ez a terem végül évti-
zedekkel később a stadion földszintjén valósult meg 500 
négyzetméteren, és ez a kicsi helyiség szolgált sokáig a 
diósgyőri sportolók otthonául. Később a kosarasok sokáig 
a Diósgyőri Gimnáziumban, majd a Nagyváthy utcai álta-
lános iskolában játszottak, majd a városi sportcsarnokban 
találtak ideiglenes otthonra.

- A saját csarnok átadásával közel egy évszázados álom va-
lósul meg ma, ami meghatározó lesz a következő évtizedek 
utánpótlás-nevelésében. Az új aréna lehetőséget ad, hogy 
még komolyabb léptékben fejlesszük a diósgyőri kosárlab-
dát. Bízom benne, hogy hamarosan ismét a bajnoki arany-
éremért küzdhetünk, és a DVTK az egész régió meghatáro-
zó csapata lesz - bizakodott Szabó Tamás.

- Az első csapat viszi a zászlót, de legalább ilyen fontos az 
utánpótlás a klub életében - folytatta a szakosztály első em-
bere. - A DVTK volt az első a magyar kosárlabda klubok 
közül, amelyik már 2013-ban regionális szinten gondolko-
dott. A Mezőcsátról, Sátoraljaújhelyről induló lányok leg-
jobbjai jelenleg már a DVTK utánpótlását erősítik a mis-

kolci fiatalok mellett. És feltett szándékunk, hogy a DVTK 
regionális politikájának megfelelően ezeket a bázisokat 
tovább építsük. Nagy segítség lenne ebben, ha a DVTK ko-
sárlabda sportágban is sportakadémiai címet kapna, ami-
vel újabb lehetőségek nyílnának meg előttünk.

- Fontos leszögezni, hogy a DVTK Aréna multifunkciós 
csarnok, ahol a DVTK összes sportágának lehetőséget biz-
tosít, hogy országos bajnokságot, nemzetközi versenyeket 
rendezzen - osztotta meg végezetül Szabó Tamás.

a hazai öltöző

megnyitó szerdán

A bérletesek már két tesztmérkőzésen kipróbálhatták, 
november 3-án pedig a nagyközönség előtt is megnyit-
ja kapuit a DVTK Aréna. A Ludovika-FCSM Csata elleni 
18:30-kor kezdődő Európa Kupa-mérkőzésre a belépő-
jegyek a jegymester.hu oldalon és a DVTK Shopban is 
megvásárolhatók. 

A DVTK Arénában a J, K és L szektorokba egységesen 
1500 forint a jegy ára, a többi hazai szektorba és a 
vendégszektorba pedig 1000 forint. Hatéves kor alatt 
ingyenes a belépés, viszont a beléptető rendszer mi-
att számukra is szükséges ingyenes regisztrációs jegy 
váltása: erre technikai okokból csak személyesen van 
lehetőség a jegypénztárakban. A VIP belépőjegyek ára 
12 000 forint.

A bérletek egységesen 10 000 forintba kerülnek. Az 
éves VIP Támogatói Bérlet ára 120 000 forint.

A DVTK Arénában büfék várják a szurkolóinkat, de kér-
jük készüljenek fel rá, hogy készpénzes fizetésre nincs 
lehetőség!

Parkolni a DVTK Aréna közvetlen környezetében lehet. 
Amennyiben nem ütköznek a DVTK Aréna rendezvényei 
a DVTK Stadion rendezvényeivel, abban az esetben a 
stadion keleti és déli parkolóit is használhatják a szur-
kolók. Kérjük a DVTK Arénába érkezőket, hogy az Akadé-
mia előtti és melletti útszakaszt, valamint a Diósgyőri 
Uszoda melletti kavicsos parkolót hagyják szabadon!
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interjú Komlósi bence
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a dVtk tÖrténetéből

A Reiman zoltán által szerkesztett múltidéző sorozatunk 
mai részében arról az idényről olvashatunk, amelyik a 
klubtörténet egyik legjobb bajnoki helyezésével zárult, és 
először nyerte el a vidék legjobbja címet a DVTK.

De mi is volt az a vidék legjobbja cím? Nos, a fővárosi csa-
patok dominanciája a magyar labdarúgásban a kezdetektől 
fogva jellemző volt. Az első majd' három évtizedben vidéki 
csapatok nem is indulhattak a legerősebb bajnokságban. Az 
országossá váló előbb professzionális, majd Nemzeti Baj-
nokságok korában ez a tendencia tovább folytatódott, ezért 
a legmagasabb bajnoki osztályban a legelőkelőbb helyen 
végzett nem fővárosi csapat birtokolhatta egy éven keresztül 
a vidék legjobbja kitüntető címet.
Az 1959/1960-as idényben először lett a vidék legjobb csa-
pata cím birtokosa a Diósgyőri VTK. A rajt előtt a kapus-
poszton történt a legnagyobb változás, hiszen Hódi Zoltán 
személyében egy fiatal kapusa érkezett (és maradt pálya-
futása végéig, sőt később szakosztályelnökként is dolgozott 
Diósgyőrben), miközben a rutinos B-válogatott Tóth László 
távozott.
Tehát a kapuban Hódi Zoltán volt a biztos pont. A véde-
lemben a legendás Welner (a hazai sportsajtóban Werner-
ként honosodott meg a kitűnő futballista neve, azonban 
nemrégiben a családja arról tájékoztatott, hogy a személyi 
igazolványában mindig is a Welner név szerepelt), Szigeti, 
Paulás hármas játszott. A középpályán Török és Solymosi je-
leskedett, a támadók pedig legtöbbször az Iván, Csányi, Kiss, 
Papp, Pál összeállításban játszottak. 
A szezon egy Vasas elleni rangadóval kezdődött - 15 000 
néző előtt -, amely 0-0-ás eredménnyel ért véget. A továb-
bi mérkőzések is jól sikerültek, olyannyira, hogy az ötödik 
forduló után a DVTK vezette a táblázatot. Nézzük a Dorog 
elleni találkozó jegyzőkönyvét:

Diósgyőri VTK - Dorogi Bányász 2-0 (0-0)
Diósgyőr, 20 000 néző. Vezette: Pósfai.
DVTK: Hódi - Welner, Szigeti, Paulás - Török, Solymosi - 
Iván, Csányi, Kiss, Papp, Pál. Edző: Kiss Gábor.
Dorog: Ilku - Láng, Lakat, Fellegi - Pálmai, Prohászka - Ké-
kesi, Varga, Monostori II, Andris, Csőri. Edző: Szűcs György.
Piros lap: Varga az 56. percben.
Gólszerzők: Iván az 55., Kiss a 90. percben.
Jól teljesítettek a játékosok a bajnokság első felében, például 
a Ferencvárost is legyőzték hazai pályán, és végül az őszt a 
hetedik helyen zárta a DVTK. 
A bajnokság második felében is folytatódott a csapat jó tel-
jesítménye, hat mérkőzésen is érintetlen maradt Hódi háló-
ja. A tavaszi nyitányon pedig öt góllal terhelték meg a Pécsi 
Dózsa kapuját. A bajnoki címet végül elhódító Újpesti Dózsa 
sem tudott győzni Diósgyőrben, meg kellett elégednie egy 
gól nélküli döntetlennel.
Végül 10 győzelemmel, 7 döntetlennel és 9 vereséggel, 35:30-
as gólaránnyal zárta a DVTK a bajnokságot, és 27 pontjával 
az ötödik helyen végzett (a tizenegyedik Pécsi Dózsa mind-
össze négy ponttal gyűjtött kevesebbet), és megszerezte a 
vidék legjobbja címet, valamint jogot nyert a nemzetközi 
kupaszereplésre. A szurkolók is kitettek magukért, hiszen 
tizenötezres átlagnézőszámot produkáltak.
A diósgyőri labdarúgók jó teljesítményéről a dr. Nagy János, 
Sike Gábor és Berecz Csaba által szerkesztett DVTK cente-
náriumi évkönyvében is szót ejtenek a szerzők:
„Négy diósgyőri játékos, Paulás, Török, Iván és Pál L. került 
be az 1959-es év válogatottjába, Hódi és Solymosi pedig an-
nak tartalékcsapatába. Az éves teljesítmény alapján az alábbi 
DVTK-játékosok értek el 6,5-nél magasabb átlagosztályzatot: 
Paulás 7,57; Hódi 7,34; Solymosi 7,19; Szigeti 7,15; Török 6,91; 
Csányi 6,79; Pál L. 6,76; Werner 6,68; Iván 6,54.”

Először a vidék lEgjobbja
szemelVények

a dVTK kezdőcsapata az FTc ellen a népstadionban:
csányi, iván, paulás, Fekete ii, papp l., pál l., solymosi, Werner, Török, Hódi, szigeti
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Korhű Vredestein abroncsokkal szerelték fel a 
Forma-1 legenda Jochen Mass autóját a világhírű 

Mille Miglia veterán rally versenyen
A tavaly aláírt megállapodás értel-
mében ismét a Vredestein a világhírű 
Mille Miglia rally verseny hivatalos gu-
miabroncspartnere és fő támogatója. 
Ennek fényében pedig a Mille Miglia 
szervezői szolgáltatták a hátteret a 
Vredestein és az egykori Forma-1 
pilóta, Jochen Mass egy új, izgalmas 
partnerségről szóló bejelentéséhez. 

A veteránautók szerelmeseinek ezen 
összefogásából kifolyólag Jochen 
Mass képviselte a Vredesteint a Mille 
Miglia futamon, egy Mercedes 300 
SL Gullwing volánja mögül. A híres 
német pilóta emellett a Vredestein 
márkanagyköveti posztját is betölti 
a klasszikus gumiabroncsok egyedi 
piacán. 

„A Vredestein kötelességének érzi 
esélyt adni a járművezetők számára, 
hogy megtapasztalhassák a vet-
eránautók nyújtotta szabadság kül-
önleges érzését” – nyilatkozta Mass. 
„Nagy örömömre jelenthetem be 
együttműködésünk, amely remélem, 
segít kivívni a Vredestein számára 
az elismerést, amelyet az oly 
elsőrendű minőségű és kiemelkedő 
teljesítményű klasszikus és modern 
gumiabroncsok választékának kife-
jlesztésével érdemelt ki.”

A megállapodás keretén belül Mass a 

Vredestein márkanagykövetévé vá-
lik, és több eseményen is képviseli a 
vállalatot. Emellett egyéni tapaszta-
latával támogatást nyújt a Vredestein 
fejlesztőcsapatának, az 1970-es és 
1980-as évek között gyártott vet-
eránautókhoz és újabb típusokhoz 
való klasszikus gumiabroncsok 
kifejlesztése céljából.

„A Vredestein figyelemreméltó tör-
ténelmi háttérrel rendelkezik a vet-
eránautó-versenyzés terén, és szá-
mos győztes csapat és autó számára 
szolgáltatott az első helyezés eléré-
séhez szükséges minőségi gumia-
broncsokat” – folytatta Mass. „Ez 
nem volt mindig egyszerű feladat, 
és kivitelezésében kulcsszerepet 
játszottak a járművezetők visszajel-
zései és a mérnökökkel történő 
együttműködés. Mivel számos, mind 
veterán és modern versenyautó vo-
lánja mögött ültem már, így kívánc-
sian várom, hogy a fejlesztői oldalról 
is megszemlélhessem a dolgokat. 

Továbbá megtiszteltetésnek érzem, 
hogy választ adhatok a mérnököknek 
a modern versenyzés támasztotta 
fogós kérdésekre, kiváltképp a vet-
erán járművek teljesítménye terén.”
Az 1909 óta rendkívül nagy 
teljesítményű abroncsokat gyártó, 
vezető gumiabroncsgyártóként a 
Vredestein jelentős tekintélyt vívott 
ki magának a klasszikus gumia-
broncsok világában. A vállalat őszinte 
odaadással van a veteránautók iránt, 
és számos, a klasszikus külsőt az 
optimalizált teljesítménnyel ötvöző 
gumiabroncstípust gyártanak, 
beleértve a Sprint Classic, Snow 
Classic, Grip Classic és Transport 
Classic típusokat. 

A Vredestient gyártó 
Apollo Tryes 2018 
májusában lépett 

partnerségre a DVTK-val. 
A magyar első osztályú 
labdarúgó-bajnokságban 
játszó DVTK az északkelet-
magyarországi régió legna-
gyobb sportklubja, az első  
együttműködés a férfi csa-
paton kívül a női és az ifjúsági 
futballcsapatokat is érinti.

interjú eperjesi gábor

- Két mérkőzés, két győzelem, most már senki nem tar-
tóztathat fel az NB I.-be vezető úton?
- Bízom benne, de nem szabad túlságosan előre tekinteni, 
hanem jelenleg a Haladás elleni találkozó a legfontosabb. 
Ma le kell őket győzni, mert ez akár a feljutás szempont-
jából is fontos győzelem lehet, és utána lehet a következő 
mérkőzésről beszélni. Hazai pályán nem is lehet más cé-
lunk, mint a győzelem. Az viszont kétségtelen, hogy siker-
rel vettük a két legutóbbi mérkőzést.

- Minek köszönhető, hogy a bajnoki rajt után másodszor 
két, egymást követő mérkőzést is behúzott a DVTK?
- Úgy érzem, stabilabb lett a csapat, jobban koncentrálunk 
a kapunk előterében még akkor is, ha becsúszik egy-egy 
hiba. Korábban néha rágörcsöltünk a meccsre, de mosta-
nában okosabban és türelmesebben játszunk, aminek ered-
ményeként sokkal többet birtokoljuk a labdát. A Dorog és a 
Tiszakécske ellen egyaránt két gólt szereztünk, ami össze-
sen hat pontot hozott a konyhára. 

- A felkészülés során kifejezetten gólerősen játszottál, na-
gyon érett már, hogy megszerezd az első gólod a DVTK 
első csapatában bajnoki mérkőzésen is.
- Többször is csak apróságokon múlt, hogy elmaradt a gól, 
de a Dorog ellen megtört a jég. Nem éreztem magamon a 
nyomást, a társak is tudják, nem én vagyok a gólfelelős. A 
Dorog elleni találat azonban jót tett a lelkemnek, önbizal-

mat adott nekem és a csapatnak is. Bízom benne, jönni fog 
a többi is, de továbbra is azt tartom, nekem elsősorban a 
társak kiszolgálása, és a csapat stabilitásának segítése az 
elsődleges feladatom. Ezért tölt el legalább ilyen boldog-
sággal, hogy hazai pályán legutóbb nem kaptunk gólt, ma-
gabiztosan győztünk. 

- Hogyan emlékszel a találatra?
- Gabi jól adta be a szögletet, amit Zoli megcsúsztatott 
(Molnár Gábor és Horváth Zoltán - a szerk.), én pedig közé-
pen a védő szorításából kiszabadulva ösztönös mozdulattal 
bedobtam magam, és a sarokba fejeltem, ahogy kell. 

- Melyik győzelem volt nehezebb, a Dorog vagy a Tisza-
kécske elleni?
- Minden mérkőzés nehéz, mindegyik csapat igyekszik a 
teljes erejével védekezni ellenünk. És bevetnek minden 
eszközt, például a tiszakécskeiek a hajrára az összes magas 
emberüket pályára küldték, hátha gólt tudnak szerezni egy 
beadás után, és azt se feledjük el, hogy a mérkőzés előtt „el-
felejtették” fellocsolni a pályát, mert a nedves füvön jobban 
érvényesült volna a lendületes játékunk. Így van rendjén, 
mindenki mindent megtesz a siker érdekében, ezért érté-
kes minden egyes megszerzett pont. Számunkra a győze-
lem a legfontosabb, és úgy megyünk neki a mai mérkőzés-
nek is, hogy ma is újabb három pontot szerzünk.

A Dorog ellen 
megtört a jég

megszerezte első gólját

bajnoki mérkőzésen

a dVTK első csapatában

ePerjesi gábor.
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teljes menetrend
ForDuló iDőponT nap KezDéS helySzín TV pároSíTáS ereDmény

1. 2021.08.01. vasárnap 19:00 Felcsút youtube Csákvár - DVtK 0-1 (0-1)

2. 2021.08.09. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Vasas 2-1 (1-0)

3. 2021.08.15. vasárnap 19:00 Siófok youtube Siófok - DVtK 1-1 (0-1)

4. 2021.08.18. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - KtE 1-1 (1-1) 

5. 2021.08.23. hétfő 20:00 Szolnok M4 Sport Szolnok - DVtK 2-0 (1-0)

6. 2021.08.29. vasárnap 15:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - PMFC 3-0 (2-0)

7. 2021.09.12. vasárnap 17:00 győr M4 Sport EtO - DVtK 2-2 (1-0)

18. 2021.09.15. szerda 18:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Nyíregyháza 4-2 (2-1)

MK3 2021.09.18. szombat 18:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szentlőrinc 2-1 (2-1)

9. 2021.09.26. vasárnap 17:00 Békéscsaba youtube Békéscsaba - DVtK 2-2 (1-0)

10. 2021.09.29. szerda 18:00 DVtK Stadion youtube DVtK - iii. Kerület 1-1 (1-1)

11. 2021.10.03. vasárnap 17:00 Szeged youtube Szeged - DVtK 2-1 (2-0)

12. 2021.10.17. vasárnap 17:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Dorog 2-0 (1-0)

13. 2021.10.24. vasárnap 13:00 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK 1-2 (0-1)

MK4 2021.10.28. csütörtök 19:30 Kazincbarcika M4 Sport KBSC - DVtK 3-2 (2-1)

14. 2021.11.01. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás

15. 2021.11.07. vasárnap 13:00 Kaposvár youtube Szentlőrinc - DVtK

16. 2021.11.21. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Budaörs

17. 2021.11.24. szerda 13:00 Soroksár  Soroksár - DVtK

18. 2021.11.28. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Ajka

19. 2021.12.05. vasárnap 17:00 Budafok  BMtE - DVtK

20. 2021.12.12. vasárnap 17:00 DVtK Stadion  DVtK - Csákvár

21. 2022.01.30. vasárnap  illovszky Stadion  Vasas - DVtK

22. 2022.02.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Siófok

23. 2022.02.13. vasárnap  Kecskemét  KtE - DVtK

24. 2022.02.20. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szolnok

25. 2022.02.27. vasárnap  Pécs  PMFC - DVtK

26. 2022.03.06. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO

27. 2022.03.13. vasárnap  Balmazújváros  Nyíregyháza - DVtK

28. 2022.03.16. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba

29. 2022.03.20. vasárnap  óbuda  iii. Kerület - DVtK

30. 2022.04.03. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szeged

31. 2022.04.06. szerda  Dorog  Dorog - DVtK

32. 2022.04.10. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske

33. 2022.04.17. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK

34. 2022.04.24. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc

35. 2022.05.01. vasárnap  Budaörs  Budaörs - DVtK

36. 2022.05.08. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Soroksár

37. 2022.05.14. vasárnap  Ajka  Ajka - DVtK

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



CSapaT neVe  m           Gy D V              lG            KG GK  p 

Szombathelyi Haladás 13 8 4 1 15 5 10 28

Vasas FC 13 8 3 2 24 11 13 27

Kecskeméti tE 13 7 5 1 21 11 10 26

Diósgyőri VtK 13 6 5 2 22 15 7 23

Nyíregyháza Spartacus FC 13 6 5 2 22 15 7 23

Szeged-Csanád gA 13 6 3 4 16 10 6 21

Szentlőrinc SE 13 4 8 1 16 11 5 20

Pécsi MFC 13 5 3 5 12 12 0 18

Dorogi FC 13 5 3 5 11 15 -4 18

EtO FC győr 13 4 5 4 19 17 2 17

BFC Siófok 13 3 8 2 15 13 2 17

Szolnoki MÁV 13 4 4 5 17 22 -5 16

Budafoki MtE 13 4 3 6 17 17 0 15

FC Ajka 13 4 3 6 17 18 -1 15

Soroksár SC 13 4 3 6 18 24 -6 15

Aqvital FC Csákvár 13 3 5 5 17 18 -1 14

Budaörs 13 2 6 5 15 21 -6 12

iii. Kerületi tVE 13 2 4 7 12 24           -12 10

Békéscsaba 1912 Előre 13 1 6 6 16 24 -8 9

tiszakécskei LC 13 0 2            11 13 32           -19 2

CSapaT neVe m Gy D V  p 

Kecskeméti tE 8 6 1 1 19

Vasas FC 7 6 1 0 19

Szombathelyi Haladás 6 5 1 0 16

Nyíregyháza SFC 7 4 3 0 15

Diósgyőri VtK 6 4 2 0 14

Pécsi MFC 8 4 2 2 14

FC Ajka 6 3 2 1 11

Szeged-Csanád gA 6 3 2 1 11

Budafoki MtE 7 3 2 2 11

Szolnoki MÁV 7 3 2 2 11

BFC Siófok 7 2 5 0 11

EtO FC győr 7 2 3 2 9

Dorogi FC 6 2 2 2 8

Szentlőrinc SE 5 1 4 0 7

Soroksár SC 5 2 0 3 6

Aqvital FC Csákvár 6 1 3 2 6

iii. Kerületi tVE 7 1 3 3 6

Budaörs 6 1 2 3 5

Békéscsaba  7 0 4 3 4

tiszakécskei LC 6 0 0 6 0

CSapaT neVe m Gy D V  p 

Szentlőrinc SE 8 3 4 1 13

Szombathelyi Haladás 7 3 3 1 12

Szeged-Csanád gA 7 3 1 3 10

Dorogi FC 7 3 1 3 10

Diósgyőri VtK 7 2 3 2 9

Soroksár SC 8 2 3 3 9

Vasas FC 6 2 2 2 8

EtO FC győr 6 2 2 2 8

Nyíregyháza SFC 6 2 2 2 8

Aqvital FC Csákvár 7 2 2 3 8

Kecskeméti tE 5 1 4 0 7

Budaörs 7 1 4 2 7

BFC Siófok 6 1 3 2 6

Békéscsaba 6 1 2 3 5

Szolnoki MÁV 6 1 2 3 5

Budafoki MtE 6 1 1 4 4

Pécsi MFC 5 1 1 3 4

FC Ajka 7 1 1 5 4

iii. Kerületi tVE 6 1 1 4 4

tiszakécskei LC 7 0 2 5 2
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