
 

 
Tisztelt Támogatónk! 
 
 
Örömmel tájékoztatom, hogy hihetetlenül sikeres hétvégén van túl a legnagyobb 
magyar régiós sportklub a DVTK. Sportegyesületünk 4 csapatsportágban 6 
mérkőzésen 6 győzelmet aratott, vagyis hibátlan mérleggel zártuk a hétvégét. 
 
A férfi labdarúgó csapatunk az OTP Bank Ligában aratott magabiztos 2:0-ás győzelmet 
az Újpest otthonában és feljött a bajnokság 8. helyére. Feczkó Tamás csapata így jó 
hangulatban várhatja a szombati MOL Fehérvár FC elleni mérkőzést, mely 19:30-kor 
kezdődik a DVTK stadionban.  
 
Óriási idegenbeli győzelmet arattak női labdarúgóink is, akik a Jet Sol Ligában 3:1-re 
verték az Ferencvárost; a mieink először arattak sikert történetük során az ősi rivális 
ellen és pontszámban utolérték a listavezetőt.  
 
Az Aluinvent DVTK női kosárlabda csapata kemény küzdelemben 83:79-re 
diadalmaskodott az NBI A csoportjában a NKE Csata együttesével szemben hazai 
pályán, így holtversenyben a 2. helyen áll a tabellán. A lányok legközelebb az Európa 
Kupában a spanyol élcsapat Sedis Básquet együttesét fogadják november 27-én, 
szerdán 18:30-tól Miskolcon a Generali Arenában. 
 
A DVTK Jegesmedvék pénteken és vasárnap is jégre léptek. Pénteken a Tipsport Liga 
legerősebb csapatának tartott, jelenlegi listavezető Slovan Bratislava-t győzték le 
nagyszerű mérkőzésen 6:3-ra, több mint 1400 néző előtt, így a DVTK Jegesmedvék az 
első magyar jégkorongcsapat, akinek ez a bravúr sikerült, vasárnap pedig szintén hazai 
jégen 4:1-re nyertek a Nové Zámky csapata ellen, így maradtak a tabella felső házát 
jelentő 6. helyen.  
 
A Női Röplabda NBI-ben a DVTK Fux gárdája idegenben nagyszerű játékkal győzte le a 
Gödöllői RC csapatát 3:0-ra, így a főként miskolci nevelésű játékosokra építő csapatunk 
jelenleg a vesztett pontok tekintetében a legjobb mérleggel rendelkezik az NBI-ben, és 
továbbra is jó eséllyel pályázik az Extraligába történő feljutásra. 
 
Ritkán van ilyen tökéletes hétvége egy klub életében, gratulálunk csapatainknak, 
köszönjük Önöknek a támogatást és biztos vagyok benne, hogy sok olyan sikerben lesz 
még közösen részünk, amelyre az egész DVTK család büszke lehet. Találkozzunk a 
következő mérkőzéseken! 
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