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a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - kozármisleny 

 14:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 14:52 pályán a dvtk lovag

 14:15 Bemelegítés kezdete

 14:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 14:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 14:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 14:57 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 15:00 a diósgyőri vtk - hr-rent kozármisleny mérkőzés kezdete

 14:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 14:58 Csapatfotók

 14:00 kapunyitás

 13:00 a játékvezetők érkezése 

 14:59 szurkolói kezdőrúgás (móra péter)

 13:00 a Csapatok érkezése 
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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 

kuznyecoV szergej
A győzelmek egyre jobban összeérlelik a csapatot. 

Ma sem számítunk könnyű mérkőzésre, mert elle-
nünk mindenki a legjobbját próbálja adni. A talál-
kozóra készülve a kozármislenyiek több meccsét is 
megnéztem. Ellenfelünk rövid passzokkal próbál 
építkezni, labdabirtoklásban az élbolyhoz tartoz-
nak, és sokat lőnek kapura, azaz próbálnak bátran 
focizni, ami miatt mindenképpen dicséret illet 
őket. Persze az is igaz, hogy a vannak problémáik 
a védekezésben és támadásban is, amit ki akarunk 
használni annak érdekében, hogy a magunk javára 
döntsük el a mérkőzést.

A legfontosabb ma is a győzelem, és az azért járó 
három pont. Ugyanakkor szeretnénk minél ha-
marabb megszerezni az első gólt, mert azzal lé-
péskényszerbe tudjuk hozni az ellenfelet, és ha 
megnyílnak, akkor nagyobb tér nyílik előttünk, 
könnyebb támadni és újabb gólokat szerezni. 

szekeres zoltán
A bajnokság egyik „top csapatának” stadionjában 
pályára lépni, ahol valószínűleg remek hangulat 
lesz, már önmagában inspiráló. Természetesen 
szeretnénk a Szegeden mutatott játékunkat ma-
gasabb szintre emelni, hiszen anélkül nem tudunk 
konkurálni a DVTK-val. Természetesen nem fel-
tartott kézzel érkezünk Diósgyőrbe, nagyon bízom 
benne, hogy ma egy markáns, stílusos focival tu-
dunk előrukkolni, amely pontszerzéshez vezet. 

A legkiválóbb szakemberek várják
az alábbi szakterületeken:

Ortopéd-traumatológia
Kardiológia
Kéz- és általános sebészet
Reumatológia
MR, ultrahang
Fül-orr-gégészet
Idegsebészet
Angiológia
Pszichiátria
Fizikoterápia
Gyógytorna
Masszázs

NEM CSAK SPORTOLÓKNAK!

DVTK Medical - Fájdalom Ambulancia
3534 Miskolc, Andrássy u. 94. @dvtkmedical

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU
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interjú

Fontos és szép gólok

interjú

A Dvtk labdarúgó sportakadémia növendéke, a 18 éves jurek gábor az előző 
idényben 15 meccsen 3 gólt szerzett az első csapatban, idén pedig 12/3-as 
mutatónál jár. ráadásul a budafok elleni pompás lövése három pontot ért a Dvtk-
nak, Mosonmagyaróváron pedig egy gól és egy gólpassz fűződött a nevéhez. És 
még ezt is meg tudta fejelni, csütörtökön az U19-es válogatottban duplázott.

én következtem. A sok gyakorlásnak is köszön-
hetően az egyik erősségemmé vált a ballábas 
lövés, miután jobbról befelé indulok el. Elisme-
rem, szerencsével került elém a labda, de utána 
siettem a kapu felé, mert fogytán volt az idő, 
majd ellőttem, és a labda a hálóban kötött ki.

- A meccs után a nézőtérről felhangzott a 
Jurek Gabi kiáltás, és a csapattársak is téged 
tapsoltak, milyen érzés volt?
- Nagyon jól esett, hogy a közös ünneplés során 
az ultrák a nevemet kiabálták, egyik álmom vált 
valóra azzal, hogy a közönség a nevemet skan-
dálta.

- Térjünk át a mosonmagyaróvári meccsre!
- Már az első félidőben is megvoltak a helyzete-
ink a vezetéshez, - lőttünk kapufát, nem is egyet 
-, de nem tudtuk kihasználni. Úgy álltam be, 

- A legutóbbi hazai mérkőzésig négy gólt sze-
reztél a DVTK első csapatában. Hová kerül a 
BMTE elleni gól a ranglistán?
- Nagyon fontos gólt szereztem a Budafok ellen, 
mert nagyon kellett a csapatnak, és ezzel ismét 
a meccs végén szereztük meg a három pontot. 
Lőttem már hasonló gólokat, de mind közül ez 
a legfontosabb!

- A Dorog ellen Lukács Dániel szerzett győz-
tes gólt közvetlenül a lefújás előtt, a Budafok 
ellen is a türelem volt a siker kulcsa?
- Az első félidőben ugyanazt játszottuk, mint 
eddig, csak nem jött ki a lépés, nem tudtunk 
helyzetbe kerülni. Kuznyecov Szergej úgy kül-
dött a pályára Gera Danival a 63. percben, hogy 
legyünk veszélyesek a kapura, és vállalkozzunk 
átlövésekre. Az első gól Voli (Koman Vladimir - 
szerk.) távoli lövése után született, majd a végén 

védőjét, akkor könnyű dolga van. Jól érkezett 
a beadás, nehéz helyzetbe hoztam a védőt, aki 
nem is tudta megoldani azt, csak belekapott, de 

balszerencséjére a saját kapujába hullott 
a labda.

- Ezzel el is dőltek a lényegi kér-
dések.
- A kétgólos vezetésünk birtoká-
ban már a labdabirtoklásra tö-
rekedtünk, igyekeztünk kapott 

gól nélkül lehozni a meccset, 
mert korábban sokszor le-

fociztuk az ellenfelet - ha 
szabad így fogalmazni 
-, de azon változtatni 
kellett, hogy egy-két 
kontárból ne kapjunk 

gólt, mert hátrányból 
nehezebb játszani. 

Ugyanakkor a 
fülünkben ott 

csengett a 
Mester 

kérése is: lőjünk minél több 
gólt. Akkor már rendkívül 
magabiztosan és egyre ponto-
sabban játszottunk, és még egy 
helyzetet értékesítettünk, így 
sima lett a vége.

- A legutóbbi két mérkőzésen 
csereként álltál be, és lőttél 
két gólt. Ha rajtad múlna, 
mit választanál: kezdőcsapat 
vagy garantált gól?

- Szeretek játszani, de még job-
ban gólt lőni. A csapat szem-

pont-
j á b ó l 
ugyan-
o l y a n 
fontos az 
a játékos, aki a végén 10-15 percre száll be, 
hogy új lendületet adjon a fáradó védők ellen. 
Bízom benne, annak is eljön az ideje, hogy a 

hogy ezt a mérkőzést is muszáj a mi javunkra 
eldönteni. Kuznyecov Szergej ezúttal sem kért 
mást tőlem, mint amit szokott: ha úgy adódik, 
akkor jobbról húzzak befelé, és lőjek bátran ka-
pura. Összességében elégedett vagyok a csapat 
teljesítményével, megérdemelt győzelmet arat-
tunk.

- A két gól között mi a különbség?
- Nem sok minden. Persze az elsőt a 93. perc-
ben lőttem, ami a győzelem szempontjából 
rendkívül fontos, mert ha nem megy 
be a lövés, akkor nem maradt 
volna idő újabb kísérletre. Az 
óvári gól korábban esett, 
de lélektanilag sokat 
segített a csapat-
nak, mert egy 
óra után végre 
utat talált a 
labda a 
h a -
z a -
i a k 
k a -
pujá-
ba.

- És technikailag?
- A Budafok ellen is szerettem volna visz-
szahúzni a labdát a rövid oldalra, de az az 
egyenetlen talajon megpattant, ezért tettem 
bele egy kis külsőt. Végül így 
lett védhetetlen.
Óváron pedig a sok gya-
korlásnak lett meg az ered-
ménye. Szeretem jobbról 
befelé hozni a labdát, igaz, 
ezúttal Csiri (Csirmaz Ist-
ván - a szerk.) passza után nem is 
értem hozzá, hanem meg- vártam, 
míg a védő két testcsel után el- száll. Ezzel 
megnyílt az út a rövid alsó sarok felé, és vissza-
rúgtam oda a labdát.

- Majd nem sokkal később egy gólpasszal fel-
érő beadást követően öngólt vétett az egyik 
hazai védő.
- Ismét a jobb oldalon kaptam labdát, de ezúttal 
nem akartam egy-egyezni, úgy éreztem, nincs 
szükség rá, mert középen Eppi (Eppel Márton 
- a szerk.) jól érkezett. A centernek a rövid ol-
dalt kell támadni, mert ha meg tudja előzni a 

jUrek gábor jUrek gábor

▶
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A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA
MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

MR VIZSGÁLAT

AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL!

jUrek gábor

raltár ellen gólt is szereztél, ezen a héten pe-
dig előbb csereként, majd kezdőként játszot-
tál a Ciprus elleni felkészülési mérkőzésen, 
és csütörtökön két góloddal te döntötted el a 
mérkőzést.
- Már az U19-es Eb-selejtezők is nehezek, talán 
csak Gibraltár lóg ki lefelé. Örülök, hogy to-
vábbjutottunk, most várjuk a sorsolást, ki ellen 
kell kivívni a kijutást. Mindig jó érzéssel utazok 
a válogatotthoz, mert sokat fejlődök ott is, és 
ennek köszönhetően megduplázott erővel térek 
vissza Diósgyőrbe.
Ezen a héten két mérkőzésen léptem pályára, 
ezért miután hazatértem Miskolcra, a rege-
neráció volt a legfontosabb. Szombaton már a 
csapattal edzettem, ma pedig a csapat rendelke-
zésére állok, mert nem szeretnék kihagyni egy 
meccset sem. Az pedig csak a Mesteren múlik, 
hogy kezdőként vagy csereként számít rám.

- El is értünk a mai mérkőzéshez. Mit vársz a 
találkozótól? A szurkolók Jurek-gólt!
- Azt én is! (nevet - a szerk.). A mislenyiek a 
tabella alján állnak, és sok gólt kaptak, szerin-
tem ők is úgy érkeznek Diósgyőrbe, hogy az egy 
ponttal elégedettek lennének. Várhatóan betö-
mörülnek a kapujuk elé, és nagyon nehéz lesz 
ellenük játszani. Nekünk ugyanazt a türelmes 
játékot kell játszani, mint a legutóbbi találkozó-
kon, és ha kell, akkor az utolsó percig nyomás 
alá helyezni a kapujukat. A nem is olyan titkos 
vágyam persze az, hogy már sokkal korábban 
döntsük el a találkozót.

kezdőcsapat tagjaként lőjek gólt! Minden nap 
azért dolgozok, hogy jobb játékos legyek, igyek-
szem megfogadni a szakmai stáb tanácsait, 
mert sokat tanít a Mester védekezésben és tá-
madásban is.

- Azonban nem csak te tudsz hatékonyan be-
szállni a mérkőzésbe, összesen 6 diósgyőri 
gólt szereztek a diósgyőri cserék. Minek kö-
szönhető ez?
- Nem ismerem a kérdésre a választ, de az biz-
tos, az edzőváltás után megváltozott a játékunk, 
minden mérkőzésen dominálunk, és a Mester 
jellemzően előre cserél, kevésbé szokott a véde-
lemhez meccs közben hozzányúlni.

- Úgy fogalmaztál, szeretnél még fejlődni, és 
látszik is az előrelépés, hiszen az előző baj-
nokságban 15 meccsen 3 gólt szereztél, idén 
pedig már október végén 12/3-nál jársz. Erre 
gondoltál?
- Ilyen fiatalon a fejlődés a legfontosabb, nagyon 
sokat számított, hogy végig az első csapattal vé-
geztem a nyári felkészülést. Az idény előtt azt 
tűztem ki magam elé, hogy múljam felül a tava-
lyi számokat, több mérkőzésen lépjek pályára, 
több gólt szerezzek, és emellett gólpasszokkal 
is a csapat hasznára legyek. Már most ott járok, 
ahol az előző bajnokság végén, most kell rátenni 
még egy lapáttal.

- Az U19-es válogatottal továbbjutottál az 
első Európa-bajnoki selejtező körből - Gib-

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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interjúeppel Mártoneppel Mártoninterjú

fél szerez vezetést, vagy éppen mi nem találunk 
be az elején. Ezt támasztja alá az is, hogy meny-
nyi gólt szerzünk az utolsó negyedórában (a 75. 
percet követően 8-at, azaz az összes találat egy-
harmadát - a szerk.). Ez hatalmas önbizalmat 
ad a csapatnak!

- Ezúttal kevés játékidőt kaptál, de azt jól 
használtad ki, mert a DVTK második gólja 
előtt előled próbált menteni a hazai védő.
- Azt mondtam a srácoknak az öltözőben, hogy 
az öngól fellépett a házi góllövő listán a második 
helyre (mosolygott - a szerk.), remélem, sikerül 
megelőznöm. A viccet félretéve, Gabi szép lab-
dát adott, sajnáltam, hogy a védő megelőzött.

- Nagyszerű sorozat közepén jár a DVTK, 
amit Mosonmagyaróváron is sikerült folytat-
ni. Milyen volt a mérkőzés?
- Magabiztos győzelmet arattunk, amit az ered-
mény is mutat. A sikerhez kellett Jurek Gabi 
gyönyörű gólja, hiszen utána még jobban felénk 
billent a meccs.
 
- Az első félidőben a 0-0-s állás ellenére is a 
DVTK játszott fölényben, hogyan láttad az 
első játékrészt a kispadról?
- Már akkor több helyzetet alakítottunk ki, 
például Holdampf Geri hatalmas kapufát lőtt. 
Hetek óta azt érzem, hogy a DVTK egy stabil 
csapat, amelyik akkor sem pánikol, ha az ellen-

- A 14. fordulóban ismét egy újonc, a Kozár-
misleny csapata ellen játszik a DVTK. Nem 
elhanyagolható különbség lesz viszont, hogy 
hazai pályán, várhatóan jobb körülmények 
és biztosan több szurkoló előtt.  
- Nem is kérdés, hogy nekünk mindig jobb ha-

zai pályán játszani! A saját 
közönségünk és a jól 

ismert saját pálya 
előnyt ad. Amikor 
az utolsó percekben 
szereztük meg két-
szer is a győzelmet, 

akkor ismét 
bebizonyoso-

dott, mek-
kora tá-
mogatást 
kapunk a 
lelátóról. 
A Kozár-
misleny 
ellen egy 
m á s i k 
m é r k ő -
zést ját-
szunk, de 
ugyanúgy 

kell men-
ni tovább, 

és ahogy 
Óváron, úgy 

vasárnap is 
rá kell rúgni a 
vezető gólra a 

másodikat és a 
harmadikat, és 

akkor tudunk még 
tovább lépni. 

- Miközben a DVTK legutóbbi 
nyolc mérkőzéséből hetet meg-

nyert, a Gyirmót és az MTK az előző 
hétvégén is újabb pontokat hullajtott. 

Hogy látod most a feljutási esélyeket?
- Ha így tudjuk hozni a mérkőzéseket, ak-

kor elég jó esélyünk lesz a feljutásra. Azt is 
látni kell, hogy amióta Szergej a vezetőedző, 

honnan hová jutottunk el, szerintem egyé-
nileg és a csapatrészek is rengeteget fejlődtek, 
sokkal stabilabb a csapat. Ezen kívül megvan 
bennünk az a lelkierő, ami a feljutáshoz segít-
het. Nagyon bízom magunkban!

- .. majd jött a 88. perc. Kívülről egyszerűnek 
tűnik az ilyen gól, és belülről?
- Lali gyönyörű labdát adott Marcinak (Bertus 
Lajos és Papp Marcell - a szerk.), aki szépen tette 
középre, nekem pedig csak ott kellett lennem. 
Minden héten gyakoroljuk a kapu elé érkezést, 
kinek merre és milyen ütemben kell mozognia. 
A Mester rendre felhívja ezek fontosságára a 
figyelmet, csatárként sokszor elég jó helyen ér-
kezni, és akkor úgyis megtalál a labda. Így tör-
tént a múlt héten is, amikor Lali szép beadása 
jó helyen talált, sajnos a fejes nem sikerült, 
most azonban összejött a gól is. Azért 
dolgozom, hogy több percem legyen 
és több gólom.

- A különbség az utóbbi idők 
egyik legnagyobb győ-
zelmét mutatja (ko-
rábban csak az MTK 
ellen nyert 3-0-
ra a DVTK), 
ez azt 
j e l e n t i , 
hogy fej-
lődik a 
csapat?
- A Mester 
már jelezte, 
hogy jó lenne egy 
olyan mérkőzést 
játszani, ahol több 
góllal nyerünk, 
amikor ő is 
n y u g o d -
tabb lehet, 
és nem 
kell a 90. 
percben is 
i z g u l n i a . 
B e l ü l r ő l 
úgy érezzük, 
hogy fejlődik 
a csapat, és bí-
zom benne, hogy a 
szurkolók is így látják. A 
csapatrészek egyre jobban 
mozognak együtt, kevesebb 
helyzetet engedünk az ellen-
félnek. Mosonmagyaróvá-
ron magabiztos győzelmet 
arattunk, ami kijárt a csa-
patnak.

eppel Márton gyirmóton győztes gólt szerzett, Mosonmagyaróváron pedig ő 
zárta le a lefújás előtt néhány perccel a mérkőzést.

Eppel Márton:
Van lelkiereje a csapatnak
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14. forduló
2022. október 30., vasárnap
13:00 Soroksár SC - MTK Budapest
13:00 BFC Siófok - Szentlőrinc SE
13:00 Nyíregyháza SFC - Budafoki MTE
13:00 FC Csákvár - Mosonmagyaróvár
15:00 FC Ajka - Kazincbarcika SC
15:00 Tiszakécskei LC - Gyirmót FC Győr
15:00 Szombathelyi Haladás - Dorogi FC
15:00 ETO FC Győr - Békéscsaba 1912 Előre
15:00 Diósgyőri VTK - Kozármisleny
2022. október 31., hétfő
20:00 Pécsi MFC - Szeged-Csanád GA*

15. forduló
2022. november 6., szombat
13:00 Gyirmót FC Győr - FC Ajka
13:00 Kazincbarcika SC - Pécsi MFC
13:00 Mosonmagyaróvár - Nyíregyháza SFC
13:00 Budafoki MTE - ETO FC Győr
13:00 Békéscsaba 1912 Előre - Szombathelyi Haladás
13:00 Dorogi FC - BFC Siófok
13:00 Szentlőrinc SE - Soroksár SC
15:00 MTK Budapest - Tiszakécskei LC
15:00 Kozármisleny - FC Csákvár
15:00 Szeged-Csanád GA - Diósgyőri VTK

ez tÖrtént
12. forduló

Diósgyőri VtK - Budafoki MtE 2-1 (0-1)
Miskolc, DVTK Stadion, 2612 néző. Játékvezető: Nagy Norbert 
(Szilágyi Norbert, dr. Bede Tamás).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros Sz. 
- Cseke, Holdampf, Bényei Á. - Szőke A., Lukács D., Koman. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
BMTE: Gundel-Takács B. - Csonka A., Jagodics M., Vaszicsku, 
Fótyik, Horváth O. - Adorján K., Kovács D., Oláh B. - Sós M., 
Beke P. Vezetőedző: Mátyus János.
Csere: Beke P. helyett Györgyi A. és Horváth O. helyett Kalmár 
O. az 58., Cseke helyett Gera D. és Szőke A. helyett Jurek a 
63., Adorján K. helyett Soltész I. és Kovács D. helyett Németh 
M. a 70., Bényei Á. helyett Eppel a 82., Bokros Sz. helyett 
Bertus a 87., Csonka A. helyett Tischler a 90+3. percben.
Sárga lap: Horváth O. a 31., Bokros Sz. a 36., Gera D. a 74., 
Sós M. a 75., Györgyi A. a 76., Mátyus János. a 78., Csirmaz 
a 85., Szatmári Cs. a 87., Jurek a 90+3., Jagodics M. a 90+3. 
percben.
Piros lap: Sós M. a 77. percben.
gólszerző: Beke P. (0-1) a 26., Gera D. (1-1) a 64., Jurek (2-1) 
a 90+3. percben.

13. forduló

Mosonmagyaróvár - Diósgyőri VtK 0-3 (0-0)
Mosonmagyaróvár, MTE Sporttelep, 600 néző. Játékvezető: 
Berényi Tamás (Király Zsolt, Ország Péter).
MTE 1904: Heinrich - Simita, Debreceni A., Deák I., Horváth 
K. - Jasarević, Gáncs, Végh B. - Tóth L., Szalka - Boros G. 
Vezetőedző: Horváth Csaba.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros Sz. 
- Koman, Holdampf, Bényei Á. - Gera D., Szőke A., Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Boros G. helyett Nagy Z. a 46., Koman helyett Cseke 
és Szőke A. helyett Jurek a 63., Tóth L. helyett Illés D. a 
65., Gera D. helyett Eppel a 76., Bényei Á. helyett Bertus és 
Lukács D. helyett Papp M. a 82., Deák I. helyett Papp Sz. és 
Végh B. helyett Czingráber a 84. percben.
Sárga lap: Holdampf a 31., Tóth L. az 54. percben.
gólszerző: Jurek (0-1) a 67., Deák I. (0-2, öngól) a 80., Eppel 
(0-3) a 88. percben.

Holdampf Gergő
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DVTK SHOP
Minden, ami DVTK

shop.dvtk.eu

A DVTK legújabb termékeit keresd a Shopban, 
vagy rendeld meg online!

DVTK melegítőfelső
Ára: 12990 forint

program
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főszereplők

bánhegyi bogdán*

22

(HUn) 
2004.02.20.

branislav danilović

44

(srb, HUn) 
1988.06.24.

póser dániel

1

(HUn) 
1990.01.12.

bárdos bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

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.

jurek gábor*

11

(HUn) 
2004.06.04.

koman vladimir

23

(HUn, ukr) 
1989.03.16.

könyves norbert

42

(HUn, srb) 
1989.06.10.

lukács dániel

10

(HUn) 
1996.04.03.

papp marcell

99

(HUn) 
2001.02.19.

radics márton

48

(HUn) 
2001.12.02.

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) 
1995.11.24.

*A DVTK LSA növendéke

cseke benjámin

94

(HUn) 
1994.07.20.

gera dániel

33

(HUn) 
1995.08.29.

kotula máté

5

(HUn) 
2001.10.18.
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Fotó: szabó krisztián
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születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1989
klubszín: kék-fehér 
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény: NB II. Nyugati-csoport 2. helyezett 
(2011/2012 és 2012/2013)
előszÖr az országos másodosztályban:2007/2008
másodosztályú idények: 9
folyamatosan az nb ii.-ben: újoncok

A Baranya megyei Kozármislenyben az '50-es évek 
elejétől játszott focicsapat az alacsonyabb osztá-
lyokban, ami 1983-ban megszűnt. 

A HR-Rent Kozármisleny FC-t 1989-ben alapították, 
a 7. osztályban kezdtek, a 6. osztályba egy, az 5.-be 
kettő, a 4.-be három év alatt jutottak fel. Itt történt 
egy törés, mert három idényt követően kiestek, de a 
2000-es évek elején ismét megindultak felfelé, és 
történetük során először 2007-ben léptek pályára 
az NB II.-ben, ahol 7 idényen keresztül erősítették 
a mezőnyt. Ez olyannyira nem csak elcsépelt szó-
fordulat, hogy a 2011/2012-es és a 2012/2013-as 
bajnokságban ezüstérmet nyertek a Nyugati-cso-
portban az MTK, majd a PAFC mögött.

2014-tól az NB III.-ban szerepeltek, a 2016/2017-es 
idényben csak egy évre mutatták meg magukat 
a másodosztályban, mígnem legutóbb veretlenül 
nyerték meg a Közép-csoportot. A nevük mellett 27 
győzelem és 11 döntetlen, 80-23-as gólkülönbség 
állt, és 11 ponttal múlták fölül a második Balassa-
gyarmatot. Legjobb gólszerzőjük Hampuk Ádám 
(23) és Kirchner Krisztián (21) volt.

A legutóbbi fordulóban a Lékai Soma - Beke Péter, 
Füredi Szabolcs, Horváth Dániel, Turi Tamás (Berdó 
Máté, 71.) - Kosznovszky Márk, Tölgyesi Viktor - 
Vogyicska Balázs (Guth Ádám, 57.), Vajda Roland 
(Nagy Erik, 57.), Kirchner Krisztián (Szabó Dominik, 
68.) - Kulcsár Kornél (Tóth Zoltán, 68.) összeállítás-
ban játszottak.

Ismerős a másik oldalon

Az ellenfél csapatában játszik Gál Szabolcs, aki 
2010 őszén egy mérkőzésen csereként pályára lé-
pett a DVTK mezében.

hr-rent kozárMisleny

KAPUSOK
  1 Budzsáklia Benett 2004.02.09.   
66 Lékai Soma 1995.09.20.
91 Somogyi Máté 1999.03.27.
18 Varasdi Dániel 2000.03.12.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
13 Bartha László 1987.02.09.
  7 Beke Péter 1994.12.06.
28 Berdó Máté 1999.06.28.
14 Bognár Dávid 1997.08.16.
20 Füredi Szabolcs 1994.06.17.
  5 gajág gergő 1994.02.04.
70 gál Szabolcs 1992.03.31.
22 guth Ádám 2003.01.25.
95 Hampuk Ádám 1995.04.21.
55 Horváth Dániel 2001.05.14.
17 Károly Bálint 1993.01.12.
  6 Kirchner Krisztián 1993.02.27.
15 Kosznovszky Márk 2002.04.17.
23 Kotroczó Péter 2003.10.21.
10 Kulcsár Kornél 1991.11.11.
12 Nagy Erik 1994.10.03.
11 Osei, Clinton 2002.03.17.
  3 Sárosi Dávid 2005.01.03.
  8 Szabó Dominik 1998.06.05.
19 tóth Zoltán 2000.01.11.
21 tölgyesi Viktor 1992.01.18.
77 turi tamás 1995.08.19.
79 Vajda roland 1998.09.13.
99 Vogyicska Balázs 2003.02.27.
 

név

mai ellenfelünk



gólÖrÖm  október 30.   2120  október 30.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

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!

zat 16 csapatos főtábláján fennmaradó három 
helyre pályázó nyolc együttes hogyan kerülhet 
a csoportkörbe. A DVTK HUN-Therm az iz-
raeli Elitzur Ramla és a török Botaş SK csapa-
taival került egy kvalifikációs csoportba. Egy 
hónappal később pedig az a hivatalos döntés 
született, hogy a klubvezetés feltett szándékával 
megegyező módon a DVTK Aréna ad otthont a 
kvalifikációs tornának október 11. és 13. között.
Völgyi Péter és csapata magabiztosan élt a visz-
sza nem térő lehetőséggel, fantasztikus hangu-
latban, nagy létszámú diósgyőri szurkolótábor 
előtt magabiztos játékkal, mindkét ellenfelét két 
vállra fektetve jutott be a DVTK HUN-Therm az 
Euroliga főtáblájára - a kosárlabda szakosztály 
történetében első alkalommal. Szurkolók és já-

A nemzetközi kosárlabda szövetség, a FIBA 
által szervezett, a klubcsapatok számára kiírt 
legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, 
az Euroligában a kontinens legmagasabban 
jegyzett csapatai és legkiemelkedőbb játékosai 
küzdenek meg egymással. Az Euroliga csoport-
köre az európai kosárlabda legszűkebb elitjét 
jelenti, évről évre 16 csapat jut be a főtáblára, 
ahol a mezőnyt két csoportra osztják, és azon 
belül mindenki találkozik mindenkivel otthon 
és idegenben egyaránt. A DVTK korábban két 
alkalommal is járt már a sorozat kapujában: 
2019-ben az Unama Reyer Venezia, 2020-ban 
pedig az İzmit Belediyespor ütötte el a főtáblá-
tól a diósgyőri együttest. 
A FIBA július elején ismertette, hogy a soro-

Csütörtökön történelmi meccset 
játszanak a DVTK kosárlabdázói

A tippmix női nb i. A-csoport 2021/2022-es szezonjában megszerzett 
bronzérmével a Dvtk kosárlabda csapata jogot szerzet arra, hogy 2020 után 
ismét selejtezőt vívjon a legnívósabb nemzetközi kupába, az euroligába.

▶

dVtk hun-thermnői eUroligA
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dVtk hun-therm

klubok szubjektív rangsorát, melyben a DVTK 
HUN-Therm együttesét előzetes várakozások 
szerint a 13. legerősebbnek hozták ki a szak-
írók. Az, hogy a DVTK-t a sorozat újoncaként 
három csapatnál is magasabban értékelték eb-
ben a rangsorban, jól mutatja, hogy Kányási 
Veronikáék okozhatnak meglepetéseket az 
Euroligában: különösen hazai pályán, a DVTK 
Arénában mutatkozik erre valós lehetőség.

tékosok, valamint a teljes szakmai stáb közösen 
ünnepelhette a páratlan sikert a Botaş elleni 
összecsapás lefújását követően.
Jelentős eredmény az is, hogy az idei kiírásban 
a 16 csapat közt három magyar együttest talá-
lunk: a DVTK-n kívül a címvédő Sopron Basket 
és az Atomerőmű KSC Szekszárd is részt vesz a 
küzdelmekben.
A FIBA közzétette az Euroligában szereplő 

dVtk hun-therm női eUroligA

kat és mérkőzéseket hozni a DVTK Arénába, a 
szurkolóink támogatása mellett pedig minden 
csapatnak méltó ellenfelei lehetünk hazai pá-
lyán.

- Óriási dolognak tartom, hogy sikerült a klub 
története során először a legrangosabb euró-
pai kupasorozatba, az Euroligába kvalifikál-
nunk magunkat - szólalt meg társai nevében is 
Kányási Veronika csapatkapitány. - Keményen 
megdolgoztunk ezért a sikerért, nagyon büszke 
vagyok a csapatra. A teljes csapat nevében el-
mondhatom, hogy a tavalyi sikerek és a főtáblá-
ra jutás csak még motiváltabbá tett bennünket. 
Ez egy nagyon nagy lehetőség a fejlődésre és 
tapasztalatszerzésre, amit szeretnék maximáli-
san kihasználni, de emellett minél több csapat 
dolgát szeretnénk megnehezíteni. Azt gondo-
lom, hogy hazai pályánkon, a DVTK Arénában 
a fantasztikus szurkolóink segítségével minden 
esélyünk meg is van erre. Ahogyan a selejtezők 
alatt is remek hangulatot teremtettek, úgy biz-
tos vagyok benne, hogy a legjobb európai csa-
patok ellen is felejthetetlen lesz az atmoszféra 
az Arénában.

1.      2022.10.27. csütörtök 19:30 Beretta Famila Schio - DVTK HUN-Therm        90-82 (h.u.)
2.      2022.11.03. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - Kangoeroes Mechelen
3.      2022.11.09. szerda 18:00 Sopron Basket - DVTK HUN-Therm
4.      2022.11.15. kedd 19:00 ÇBK Mersin - DVTK HUN-Therm
5.      2022.12.08. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - SPAR Girona
6.      2022.12.14. szerda 20:30 Perfumerias Avenida - DVTK HUN-Therm
7.      2022.12.22. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - Basket Landes
8.      2023.01.05. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - Beretta Famila Schio
9.      2023.01.12. csütörtök 20:30 Kangoeroes Mechelen - DVTK HUN-Therm
10.    2023.01.19. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - Sopron Basket
11.    2023.01.26. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - ÇBK Mersin
12.    2023.01.31. kedd 20:15 SPAR Girona - DVTK HUN-Therm
13.    2023.02.23. csütörtök 18:00 DVTK HUN-Therm - Perfumerias Avenida
14.    2023.03.01. szerda 19:30 Basket Landes - DVTK HUN-Therm

Euroliga-szezonunkban, akkor úgy gondolom, 
mindenki maradéktalanul elégedett lesz.

- Többször is megkaptam azt a kérdést, hogy 
készen áll-e a csapat az Euroligára - vette át a 
szót Völgyi Péter, a DVTK HUN-Therm veze-
tőedzője. - Erre csak azt mondhatom: nem dol-
goztunk volna azon, hogy Diósgyőrbe hozzuk a 
selejtezőt, ha nem éreztük volna úgy, hogy va-
gyunk azon a szinten, hogy nem csak bejussunk 
a sorozatba, de meg is álljuk ott a helyünket. 
Természetesen a realitások talaján kell marad-
nunk, hiszen a csapat nagy része még soha nem 
kosárlabdázott ilyen kiemelkedő képességű el-
lenfelek ellen. Minden héten egy Sopron-szintű 
csapat ellen fogunk játszani, ami mellett a ma-
gyar bajnokikra is maximálisan koncentrálni 
kell. Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas fejlő-
dési lehetőség számunkra egyaránt csapatszin-
ten és a lányoknak egyénileg is. Van egy pozitív 
izgatottság is bennünk, biztos vagyok benne, 
hogy minden mérkőzésen az eredménytől füg-
getlenül a szívünket a kitesszük majd a pályá-
ra, és nekem ez a legfontosabb. Örülök annak, 
hogy sikerül ilyen nívós játékosokat, csapato-

- Először is azzal kezdem, hogy szeretném meg-
köszönni szurkolóinknak a fantasztikus bizta-
tását, akik segítségével a klub, a csapat az el-
múlt időszakban a Magyar Kupa csodaszámba 
menő elnyerésével és most az Euroliga szerep-
lés kiharcolásával is bizonyította rátermettségét 
- kezdte Szabó Tamás, a DVTK főtitkára. - A 
siker elsődleges oka véleményem szerint, hogy 
Völgyi Péter személyében megtaláltuk azt a 
szakembert, aki hosszú távon is garanciát jelent 
a szakmai munka kiemelkedő színvonalára, 
valamint az, hogy a lányok igazán összetartó, 
nagybetűs csapatot alkotnak. Az sem mellé-
kes, hogy új otthonunk, az ultramodern DVTK 
Aréna világszínvonalú szolgáltatásokat és 
meccsélményt biztosít a szurkolóink számára. 
Bízom benne, hogy az Euroliga mérkőzéseken 
- amikor igazi világsztárok, olimpiai bajnokok 
látogatnak majd hozzánk ellenfélként - a 2000 
fő feletti átlagnézőszám is megvalósulhat, ami 
egészen kiemelkedőnek számítana Magyaror-
szágon, és garantálná a fantasztikus hangulatot 
is. Az elsődleges elvárás, hogy legalább hazai 
pályán, fanatikus szurkolóink előtt méltó ellen-
felek legyünk. Ha ez sikerül az első, történelmi 

Jegy- és bérletinfó

Az Euroliga mérkőzésekre a 2022/2023-as szezon általános jegyárai érvényesek. Jegyek vásárolhatók 
nyitvatartási időben a DVTK Aréna recepcióján, vagy online a jegy.dvtkarena.hu oldalon. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy az interneten kedvezményes áron váltható belépőjegy!

A 2022/2023-as szezonra érvényes kosárlabda szurkolói bérletek az Euroliga mind a hét hazai mér-
kőzésére érvényesek. A történelmi jelentőségű, első Diósgyőrben megrendezett Euroliga mérkőzésének 
apropóján a DVTK kosárlabda szakosztálya családi bérletakciót hirdet a csapat névadó szponzora, 
a HUN-Therm Consulting Kft. megbízásából, melynek részleteiről a klub felületein tájékozódhatnak.

Elővételes jegyek Meccsnapi jegyek Bérletek

Hely Online 
elővétel

Pénztári 
elővétel

Online 
meccsnapi

Pénztári 
meccsnapi

Lelátó 1 500 Ft 1 800 Ft 2 000 Ft 2 500 Ft 15 000 Ft

VIP 
Normal 15 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 150 000 Ft

VIP Normal 
(állójegy) 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft

VIP 
Exclusive 24 000 Ft 24 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 250 000 Ft

Online és
pénztárban

N/A

női eUroligA

A DVTK  programja az Euroliga B-csoportban

Kányási Veronika
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetébőlszemelVények

Az akkori szövetségi kapitánynak, Gallovich 
Tibornak és az edzőnek, Sebes Gusztávnak bi-
zonyára megtetszett a játékom, mert a jugoszlá-
vok elleni csapatba betették, s Belgrádban még 
diósgyőri futballistaként magamra ölthettem a 
válogatott mezét.”
(Varga Lajos: Diósgyőri futballtörténet 1910-
1996)

Belgrádban győztes csapat tagja volt (3-2) 
Károlyi József, így a harmadik diósgyőri fut-
ballista lett, aki a címeres mezben szerepelt. 
Érdekesség, hogy ezen kívül még kétszer volt 
válogatott - mindkétszer Újpestről -, melyeken 
összesen hat gólt kapott, de a magyar csatárok 
tizenkilenc gólt lőttek ellenfeleink hálójába. 
A válogatott kispadján tizennégy alkalommal 
ült.  De nem csak az A-válogatottban, hanem 
a B-csapatban is játszott, mégpedig összesen 
tizenöt alkalommal - először még szintén diós-
győriként. 
„A nyurga diósgyőri játékos első válogatottsága 
alkalmával a legjobb magyar kapusok méltó kö-
vetőjének ígérkezett. Az alapvonalon és a kapu 
előterében egyaránt kitűnő volt. Ütemérzéke és 
reflexei egészen kiválónak bizonyultak. Mikor 
azonban felkerült a fővárosba, nem tudta bevál-
tani a játékával kapcsolatos reményeket. Talán 
idegileg nem bírta a nagyobb felelősséggel járó 
megterhelést.”
(Antal Zoltán és Hoffer József: Alberttől-Zsákig)

Károlyi 1925-ben született Diósgyőrben. Szülei 
gyári munkások voltak, ő is vasesztergályosnak 
tanult. A lyukótetői réten, a grundon ismerke-
dett meg a labdarúgással. 
„Itt futballoztam Pribelszky Gyulával, Ihring 
Gusztávval, Krucsai Jóskával, a Hőrich-
testvérekkel, Lóri Tamással és a többiekkel. 
1937. nyarán, mint középcsatár bekerültem a 
DVTK kölyökcsapatába. Akkor még senki sem 
gondolta, hogy kapus leszek. Én sem...”
(Észak-Magyarország - 1967. április 3., Joci, a 
kapus)

Csatárként kezdte, tizenkét évesen már a diós-
győri klub alkalmazásában állt. Két évvel ké-
sőbb, egy sátoraljaújhelyi mérkőzésen a csapat 
kapusa megsérült. Akkor került a gólvonal elé, 
és utána már nem is került ki onnan. 
Károlyi 1941-ben - mindössze tizenhat évesen - 
egy Elektromos elleni mérkőzésen mutatkozott 
be a legmagasabb bajnoki osztályban. A követ-
kező szezontól pedig már a diósgyőriek első 
számú kapusa volt. 
„És 1942 májusában, 17 éves korában a Salgó-
tarján elleni NB I-es labdarúgó-mérkőzésen 
végleg bebizonyította, hogy helye van a csapat-
ban. Ekkor került a legjobb diósgyőri labdaru-
gók közé, és szinte egyfolytában védte, mint az 
egyik legjobb magyar kapus, a DIMÁVAG, ké-
sőbb a DVTK kapuját 1946-ig.”
(Észak-Magyarország - 1967. április 3., Joci, a 
kapus)

A nagyszerű kapust mindenki szerette. Sport-
szerű életmódja, szerénysége példaértékű volt. 
Nem csoda, hogy felkeltette az újpestiek figyel-
mét a vasgyáriak kitűnő formában védő portá-
sa. 
„1947 őszén az Újpest játékosa lettem. Még 
azon a nyáron az egyik Üllői úti edzésen a má-
sodik félidőben a válogatott kapuját védtem. 

Károlyi József, az első 
diósgyőri válogatott kapus

A reiman zoltán által szerkesztett szemelvények a Dvtk történetéből című 
sorozatunk mai részében károlyi józsefet, a népszerű jocit mutatjuk be a 
szurkolóknak.

▶
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szemelVények a dVtk tÖrténetéből

A diósgyőri éveket követően Károlyi már a 
pályafutása befejezésén gondolkodott, amikor 
a Miskolci VSC csapata kérte átigazolását. A 
zöld-fehérekkel bajnokságot nyert a másodosz-
tályban, így ismét a legjobbak között védhetett. 
Aki ismerte, tudta, hogy a Vasútba sem csak le-
vezetni érkezett. Bizonyítja ez az interjú, melyet 
az egyik sportújság készített vele:
„(...) egy-egy kisebb időszaktól eltekintve, ál-
landóan NB I-ben véd. Egyedülálló teljesítmény 
ez, hiszen 14 NB I.-es csapatunkban >>lámpás-
sal<< sem lehet olyan, ma is állandóan szerep-
lő játékost találni, aki már 1941-ben NB I.-es 
csapat tagja volt. S amint a cikk eleji megálla-
pításból is kitűnik, Károlyi nem is akármilyen 
sikerrel védi a miskolci zöld-fehérek kapuját. 
Egy-egy mérkőzés után dicsérő jelzőkkel illetik 
a kitűnő alakú, tapasztalt, pompás reflexű ka-
puvédőt. Károlyi nem >>panaszkodhat<<, hogy 
a bajnoki mérkőzéseken kevés a dolga. A vas-
utascsapat ugyanis, néhány kivételtől eltekintve 
az NB II.-ben szerepelt együttesével játszik az 
NB I-ben, s éppen ezért a kevés tapasztalattal 
rendelkező csatársor mögött rengeteg munká-
juk akad a védőknek, különösen a kapu őrének. 
Károlyi minden mérkőzésen nagy munkában is 
van, s ha kapuját nem is fenyegeti veszély, akkor 
sem >>nyugszik<<: irányítja társait, intézkedik 
csapatkapitányi minőségében. 
Ahhoz, hogy munkáját kifogástalanul végezze, 
sok minden szükséges. Ezzel Károlyi is tisztá-
ban van. Sikereinek egyik >>titka<< a sportsze-
rű életmód, a másik az alapos edzés. Jellemző 
szorgalmára: nemcsak az edzője által előírt 
edzésanyagot végzi el pontosan, de gyakran 
még túlórázik is, s ezzel példát mutat fiatalabb 
társainak. Rendezett a családi élete. Két kislá-
nya, s a vasutas, sportkör lelkes, megértő nagy 
családja szintén hozzájárul ahhoz, hogy formá-
jában nincsenek nagyobb törések.”
(Labdarúgás - 1958 december, 12. szám, Húsz 
éve a kapuban)

Ilyen volt Károlyi József, közel húsz év kapuban 
eltöltött idő után is hihetetlen alázattal játszott, 
a karrierje végén is csapata legjobbja volt. 
Diósgyőr egyik legendája 1962-ben akasztotta 
szögre cipőjét. Hosszú pályafutása során min-
denhol tisztelték és szerették. A Vasút edzője, 
szakosztályvezetője, majd tizenöt esztendőn át 
elnöke is volt.
Károlyi József 2005-ben, nyolcvan esztendős 
korában hunyt el. Emlékét megőrizzük!

Károlyi 1950-ben, az élvonalba visszakerülő 
Diósgyőr (akkori nevén: Diósgyőri Vasas) játé-
kosa lett. 1955-ig védte a piros-fehérek kapuját. 
1941 és 1955 között 185 NB I.-es, 51 NB II.-es 
mérkőzésen szerepelt vasgyáriaknál. Ezen kí-
vül Újpesten 68, az MVSC-ben 25 első osztályú 
mérkőzésen védett.
Károlyi József a játékosokkal és az edzőkkel is 
mindig megtalálta a közös hangot. Nézzük, kik 
voltak a kedvencei az évek során!
„- Őszintén mondom, nem tudok egyetlen 
olyan játékost sem említeni, akire picit is rossz 
szívvel gondolok vissza. Nem fűz kellemetlen 
emlék senkihez. Sajnos kevesen élnek már kö-
zülük, jóbarátaim közül. Kertész Jóska, Turbéki, 
később Dobó Zoli, Tóba Sanyi mind-mind jó 
barátaim voltak. Higgye el, még az ellenfelekkel 
is mindig megtaláltam a barátságot.”
(Varga Lajos: Diósgyőri futballtörténet 1910-
1996)

„- Olyan edzőim voltak, mint Csapkay, 
Tomecskó, Guttmann, Soós és Szabó Pali bácsi. 
Sokat tanultam tőlük. Nekik is köszönhetem, 
hogy válogatott lettem, hogy éveken át elnyer-
tem az év legjobb sportolója címet.”
(Észak-Magyarország - 1967. április 3., Joci, a 
kapus)

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!

MINDEN
ENERGIÁNKKAL
A JÖVŐÉRT

opustigaz.hu
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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  1-2 (0-2)  

3. 2022.08.14. vasárnap 17:30 tiszakécske youtube tiszakécske - DVtK  1-2 (0-1)  

4. 2022.08.17. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka  3-1 (1-1)

5. 2022.08.22. hétfő 17:45 Pécs M4 Sport PMFC - DVtK  4-3 (3-2)

6. 2022.08.28. vasárnap 19:00 DVtK Stadion  youtube DVtK - KBSC  1-0 (0-0)

7. 2022.09.04. hétfő 20:15 gyirmót M4 Sport gyirmót - DVtK  1-2 (1-1) 

8. 2022.09.12. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport  DVtK - MtK  3-0 (1-0)

MK3 2022.09.17. szombat 16:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged  0-1 (0-1)

9. 2022.10.02. vasárnap 15:00  Szentlőrinc youtube Szentlőrinc - DVtK  2-0 (2-0)

10. 2022.10.05. szerda 18:00  DVtK Stadion  youtube DVtK - Dorog  2-1 (1-1)

11. 2022.10.09. vasárnap 17:00  Békéscsaba youtube Békéscsaba - DVtK  1-2 (0-0) 

12. 2022.10.16. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - BMtE  2-1 (0-1)

13. 2022.10.22. szombat 13:00  Mosonmagyaróvár  youtube MtE 1904 - DVtK  0-3 (0-0)

14. 2022.10.30. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - Kozármisleny    

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

16. 2022.11.09. szerda 13:00  Csákvár youtube Csákvár - DVtK  

17. 2022.11.13. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - NySFC  

18. 2022.11.27. vasárnap 15:00  győr youtube EtO FC - DVtK  

19. 2022.12.03. szombat 13:00  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás  

20. 2022.12.11. vasárnap 15:45  DVtK Stadion M4 Sport 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!
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CsapaT nEVE M            Gy D V              lG            KG GK p 

Pécsi MFC 13 8 5 0 16 8 8 29

Diósgyőri VtK 13 9 0 4 24 15 9 27

Szeged-Csanád gA 13 7 3 3 19 13 6 24

gyirmót FC győr 13 7 2 4 25 14 11 23

MtK Budapest FC 13 6 3 4 35 23 12 21

Soroksár SC 13 5 5 3 21 17 4 20

Szentlőrinc SE 13 5 5 3 20 18 2 20

EtO FC győr 13 5 4 4 13 10 3 19

Szombathelyi Haladás 13 5 3 5 12 14 -2 18

Aqvital FC Csákvár 13 4 6 3 17 14 3 18

Kolorcity Kazincbarcika SC 13 5 2 6 17 22 -5 17

tiszakécskei LC 13 4 4 5 12 14 -2 16

BFC Siófok 13 4 4 5 13 18 -5 16

FC Ajka 13 4 3 6 16 18 -2 15

Nyíregyháza Spartacus FC 13 4 2 7 18 18 0 14

Credobus Mosonmagyaróvár 13 4 2 7 13 21 -8 14

Budafoki MtE 13 3 5 5 14 18 -4 14*

Békéscsaba 1912 Előre 13 3 3 7 18 21 -3 12

Hr-rent Kozármisleny 13 3 1 9 12 27 -15 10*

Dorogi FC 13 2 4 7 10 22 -12 10

CsapaT nEVE M Gy D V p 

Pécsi MFC 7 6 1 0 19

Diósgyőri VtK 6 5 0 1 15

Szentlőrinc SE 7 4 3 0 15

Soroksár SC 7 4 3 0 15

MtK Budapest FC 7 4 2 1 14

Kazincbarcika SC 7 4 2 1 14

FC Ajka 7 4 1 2 13

tiszakécskei LC 7 4 0 3 12

Szombathelyi Haladás 7 3 3 1 12

BFC Siófok 7 3 3 1 12

FC Csákvár 6 3 2 1 11

Nyíregyháza SFC 6 3 1 2 10

Szeged-Csanád gA 5 3 1 1 10

EtO FC győr 7 3 1 3 10

Budafoki MtE 6 2 4 0 10

gyirmót FC győr 7 2 1 4 7

Békéscsaba 1912 Előre 6 2 1 3 7

Kozármisleny 6 2 1 3 7

Dorogi FC 6 1 2 3 5

Mosonmagyaróvár 6 1 1 4 4

CsapaT nEVE M Gy D V p 

gyirmót FC győr 6 5 1 0 16

Szeged-Csanád gA 8 4 2 2 14

Diósgyőri VtK 7 4 0 3 12

Mosonmagyaróvár 7 3 1 3 10

Pécsi MFC 6 2 4 0 10

EtO FC győr 6 2 3 1 9

MtK Budapest FC 6 2 1 3 7

FC Csákvár 7 1 4 2 7

Szombathelyi Haladás 6 2 0 4 6

Soroksár SC 6 1 2 3 5

Békéscsaba 1912 Előre 7 1 2 4 5

Szentlőrinc SE 6 1 2 3 5

Dorogi FC 7 1 2 4 5

Nyíregyháza SFC 7 1 1 5 4

BFC Siófok 6 1 1 4 4

Budafoki MtE 7 1 1 5 4

tiszakécskei LC 6 0 4 2 4

Kazincbarcika SC 6 1 0 5 3

Kozármisleny 7 1 0 6 3

FC Ajka 6 0 2 4 2
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idegenbelihazai

teljes

*A BMTE - Kozármisleny mérkőzés eredményét (3-0) az MLSZ megsemmisítetette, és a 3 pontot a vendégek kapták. A határozat nem jogerős, ezért nem szerepel a táblázatban
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