MEGHÍVÓ

A DIÓSZEGI LABDARÚGÁS

1

.

ÉVFORDULÓJA

1914–2014

DIÓSZEG

1914-ben megalakult a Diószegi Sport Egyesület – DSE,
és kezdetét vette a diószegi labdarúgás 100 éves története.
Az elmúlt száz év során a helyi futball szerelmesei sok szép
sikernek voltak szemtanúi, amit sokszor sajnos, nagy csalódások is követtek, pontosan úgy, ahogy mindenhol máshol
a világon. A város gyermekei, a felnövő ifjúság itt tanulta
meg a labdarúgás alapjait, itt erősödtek fizikailag, csiszolták technikájukat és sajátították el a futball taktikai elemeit.
Megtanultak együttműködni, együtt gondolkodni, közösen
örülni a győzelmeknek, és búsulni a vereségek után.
Az elmúlt 100 évben a helyi futballklubban közel 1000
játékos játszott. Közülük a legsikeresebbek Józsa László, a csehszlovák élvonal háromszoros gólkirálya, Kysela
István a SZK gólkirálya, Molnár László, válogatott kapus,
valamint Horváth Emil, Rihošek Tibor, Audi Gyuri, Kovács
Károly, Chudy László, Franta Ottó, Lazar György, Pokorný
Gyula és Surnovszky Aladár voltak azok, akik magasabb
osztályokban játszottak, és méltóan képviselték a diószegi
labdarúgást.
A kezdetek óta Diószeg legmagasabbra országos szinten
a III. osztályig jutott, a legalacsonyabb szinten, sajnos, napjainkban játszik, mégpedig a járási II. osztályban. Jelenleg
a diószegi futball körül kevés ember dolgozik, de reméljük,
hogy ez a jövőben megváltozik. Reméljük, hogy a jövőben
a fiatalok újra felfedezik ezt a csodálatos csapatsportot, és
visszatérnek a focipályára.
Ez a játék összeköti az embereket, de szemtanúi voltunk
annak is, amikor szétválasztotta őket. Az igazi sportember
megtanul veszíteni, megtanulja tisztelni a másikat, és őszintén gratulálni sikerének, ha az tudásban fölé emelkedett.
Az elmúlt évek során a diószegi futballklub neve a következőképpen alakult:
• 1914 – 1939 DSE – Diószegi Sport Egyesület
• 1939 – 1948 DCGYSE – Diószegi Cukorgyári Sport
Egyesület
• 1948 – 1995 Slavoj Sládkovičovo
• 1995 – től napjainkig FK Slavoj Sládkovičovo
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Diószeg Városa
és a Diószegi Slavoj Futballklub
szeretettel meghívják Önöket a
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alkalmából rendezett ünnepségre,
melyre 2014. június 28-án, szombaton, kerül sor
a Slavoj futballpályáján.
Az ünnepség keretén belül két mérkőzésre kerül sor:
16 órakor
Diószegi öregfiúk –
Ferencváros Budapest öregfiúk,
17 óra 30 perckor
Csehszlovák öregfiúk válogatottja –
Diószegi futballklub legjobb régi játékosaiból
összeállított öregfiúk csapata,
19 órakor
Józsa László emléktáblájának újraavatása,
19 óra 30 perckor
a futballmérkőzések résztvevőinek vendéglátása,
20 órakor
a jelenlegi és a klub volt játékosainak találkozója
a klub szurkolóival.
Frissítőről a szervezők gondoskodnak!
Szabó Antal,
polgármester

