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XXi. éVfolyAm 9. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - HaladÁs 

 12:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 12:52 pályán a dvtk lovag

 12:15 Bemelegítés kezdete

 12:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 12:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 12:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 12:57 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 13:00 a diósgyőri vtk - szomBathelyi haladás mérkőzés kezdete

 12:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 12:58 Csapatfotók

 12:00 kapunyitás

 11:00 a játékvezetők érkezése 

 12:58 játékos kÖszÖntés (koman vladimir, szatmári csaba)

 11:00 a Csapatok érkezése 

 12:59 szurkolói kezdőrúgás (patakvárhegyi zoltán)
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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
Ma is számítunk a szurkolókra, mert a lelátóról 
érkező energia nagy segítséget nyújt a játékosok-
nak, a csapatnak, amikor a maximumot szeretnék 
kihozni magukból.
Komolyan készültünk a Haladás elleni bajnokira. 
Nekünk a saját játékunkat kell játszanunk, amit 
minden nap fejlesztünk, de feltérképeztük az el-
lenfelet is. Igyekeztünk olyan taktikát kitalálni, és 
begyakorolni, ami az ellenfél gyengéit és a mi erős-
ségeinket domborítja ki.
Az ellenfél csapatában több tapasztalt labdarúgó 
található, akik egyénileg is minőséget képviselnek, 
és belőlük próbál csapatot formálni egy rutinos 
edző.  Az eredményeik hullámzóak, ma is kifog-
hatnak egy jó napot, de rosszat is. Mindenesetre 
veszélyes csapat érkezik, akik várhatóan kellően 
motiváltak is. Ehhez azonban már volt időnk hoz-
zászokni az elmúlt hónapokban, minden csapat 
azzal a céllal jön hozzánk, hogy megmutassa, mit 
is tud.
Szeretnénk végig kézben tartani a mérkőzést, hogy 
egy szép és magabiztos győzelemmel örvendeztes-
sük meg a szurkolóinkat.

MICHAL HiPP
A mezőny legjobb csapata ellen lépünk ma pá-
lyára, nem véletlen, hogy a diósgyőriek vezetik a 
tabellát. Jó játékosokból állnak, jól védekeznek, és 
gólveszélyesen támadnak, remek csatáraik van-
nak. Kielemeztük ellenfelünk futballját, és bizony 
nem nagyon vannak gyenge pontjaik - de amit 
találtunk, azt megpróbáljuk kihasználni. Nehéz 
mérkőzésre számítok, de ha fegyelmezetten, kon-
centráltan futballozunk, eredményesek lehetünk. 
Ahhoz, hogy tartsuk a lépést az élmezőnnyel pon-
tot, pontokat kell szereznünk.
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▶

interjú

Ennél is több van bennem

interjú

lőtt a hazaiak felpörögtek volna. A szakmai stáb 
nagyon alaposan felkészített minket az ETO já-
tékára, és arra is, hogyan tudjuk semlegesíteni 
azt. Nagy önbizalmat adott, hogy pontosan az 
történt a pályán, amit elterveztünk. 

- Az ősz közepén rendre az utolsó negyed-
órában, esetenként közvetlenül a lefújás előtt 
szerezte meg a győzelmet a DVTK. Olyany-
nyira, hogy az első 16 fordulóban az első 
játékrészben lőtt 11 góllal szemben a szünet 
után 20 alkalommal találtak be a diósgyőri-
ek. Mostanra megfordulni látszik a trend, a 
Nyíregyháza és az ETO ellen is már a félidő-
ben 2-0 állt az eredményjelzőn, ide. Minek 
köszönhető ez?
- Már a korábbi mérkőzéseken is megvoltak 
a helyzeteink, ám azokat nem használtuk ki. 
Ezért az utolsó pillanatig küzdöttünk, nyomás 
alatt tartottuk az ellenfelet, és hál’Istennek min-
dig jöttek a gólok. Szóval a változás leginkább 
annyi, hogy mostanában nagyobb hatékonyság-
gal használjuk ki a helyzeteinket. Ahogy Győr-
ben is történt, egy korai góllal magunknak tesz-
szük könnyebbé a mérkőzést, ezért ma is erre 
törekszünk. 

- Halad a szekér, legutóbb gólt is lőttél, kerek 
a világ?
- Egy 3-0-s sikert követően mindig jól érzi ma-
gát az ember, amire csak rátesz egy lapáttal az 
a tény, hogy góllal is hozzá tudtam tenni a si-
kerhez. A posztomból adódóan a védekezés az 
elsődleges feladatom, bár a Kuznyecov Szergej 
által elvárt játékstílusból fakadóan ki kell ven-
nem a részem a támadásokból is.
 
- Az egész győri mérkőzésen az látszott, hogy 
hatalmas önbizalommal játszol.
- Ugyanazt próbáltam hozni, mint korábban, 
egy stabil játékot, amire lehet építkezni. Győr-
ben elég hamar jött a gól, ami megnövelte az 
önbizalmam, ennek is köszönhetően vállaltam 
el olyan passzokat, ami helyett más találkozón 
talán egyszerűbb megoldást választok.

- Igencsak magabiztos győzelemnek tűnt kí-
vülről ez a siker is, te is így láttad?
- A három pontért utaztunk Győrbe, és szeret-
tük volna egy korai góllal letörni a hazaiak ál-
mait. Ezt az elképzelést sikerült megvalósítani, 
és később is olyan jó ütemben rúgtuk a gólokat, 
hogy még azelőtt növeltük az előnyünket, mie-

hogy az előző idényben egy sérülést követő-
en maradtam ki a kezdőből Felcsúton, ahová 
a gyógyulásomat követően már nem tudtam 
visszaverekedni magam. Ugyan tavasszal ját-
szottam néhány meccset a második csapatban, 
de messze nem csúcsformában érkeztem Diós-
győrbe. Kellettek a mérkőzések, hogy ismét jó 
teljesítményt tudjak nyújtani. 

- Mekkora segítséget nyújt az alapos felké-
szülés?
- A Mester nagy hangsúlyt fektet a taktikára. 
Azon kívül, hogy megvan az alapjátékunk, min-
den ellenfélből felkészülünk. Sokat videózunk, 
ahol topcsapatok példáján keresztül mutatja 
meg, milyen mozgásokat vár el tőlünk. Majd 
az edzőpályán ezt gyakoroljuk. Ezen kívül a 
helyzetkihasználásra helyez nagy hangsúlyt, de 
mindenki a saját posztjának megfelelő feladatot 
kap, azaz én adom be, és a támadók érkeznek 
középen. Ennek az eredménye látszik egyre job-
ban a mérkőzéseken is, ha mi tudjuk, hogy hová 
kell adni a labdát, a csatárok pedig oda érkez-
nek, akkor sokkal hatékonyabbak tudunk lenni. 
Persze mindig akadnak hiányosságok, de arra 
való az edzés, hogy kijavítsuk azokat is.

- Szinte minden játékos elmondja, hogy 
Kuznyecov Szergej mekkora hangsúly fektet 
a videózásra a felkészülés során. Miért ilyen 
fontos?
- Megmondom őszintén, korábban nem szeret-
tem a videós elemzéseket, ami ezen az őszön 
megváltozott, mert hamarabb elröpül az idő. 
Többnyire most is olyan jeleneteket látunk, ami 
ismerős mindenkinek, de a Mester megvilágítja 
az események hátterét is. Sokkal könnyebb így 
megérteni, miért kell erre vagy arra mozogni, 
amivel passzsávot tudok nyitni, vagy helyzetet 
tudok kialakítani.

- Korábban említetted, hogy szabadidődben 
is sok meccset nézel. Ilyenkor szurkoló vagy, 
esetleg szakmai szemmel elemzed a látotta-
kat?
- Szeretem a focit, amikor nézem, akkor élvezni 
szeretném. 
A saját mérkőzéseim után azonban mindig visz-
szanézem a felvételt, hogy tanulni tudjak belő-
le. Az idegenbeli meccs után úgyis hosszú az út, 
miért ne tölteném el hasznosan? Itthon pedig 
gyorsan hazaérek, jut idő mindenre. Végigpör-
getem a DVTK YouTube-csatornájára felkerülő 

- Akkor beszéljünk részletesebben arról a bi-
zonyos győri gólról!
- Az edzéseken sokat gyakoroljuk a hármas for-
gást, amit nehezen tudnak lekövetni a védők. 
Nem csak egyszerűen helyet cserélünk a szél-
sővel, hanem én feljebb lépek, miközben Gera 
Dani hátrébb és a pálya közepe felé húzódik, 
míg a belső középpályás, Koman Voli a szél felé 
mozogva az üres területre tudja lőni a labdát. 
Danival tavaly együtt játszottunk Felcsúton, 
ma is látszik az eredménye a számtalan közös 
edzésnek, a mozgásából tudom, hogy mit fog 
csinálni, ami nagy segítség. Voli pedig egy szer-
vező típusú játékos, akitől várni lehet a kiváló 
passzokat, nekem csak jó helyre kell futni.
A gól előtt parádés labdát kaptam Volitól, de 
legalább ekkora szerepet vállalt Dani is, aki ki-
húzta az egyik belső védőt utat nyitva nekem. 
Fél szemmel láttam, hogy kijön a kapus, ezért 
az átvétellel egyúttal el is toltam mellette a lab-
dát, a védő is késett egy ütemet, csak az üres 
kapuba kellett passzolnom. 
Korábban is próbálkoztunk ezzel a figurával, 
bosszantott is, hogy egyszer sem jött még be, 
mert Szegeden például rossz döntést hoztam. 
De most annál boldogabb vagyok, hogy ezzel 
tudtam megalapozni a győri sikert.

- Te vagy a diósgyőri játékosok közül a 13. 
gólszerző. Védőként nem ez az elsődleges fel-
adatod, de nem érdeklődtek a csapattársak az 
öltözőben, hogy mikor akarsz már gólt lőni?
- Egyáltalán nem éreztem magamon a külső 
nyomást még zrika szintjén sem, ugyanakkor 
magamtól már nagyon vártam az első gólt, 
mert a modern futballban a szélső védőknek is 
segíteni kell a támadásokat. Elsősorban a társak 
kiszolgálása a feladatom, de világszerte látható, 
hogy a szélső védők időnként azért odaérnek 
a kapu elé. Sokat nézek meccset, és óhatatlan, 
hogy egy szélső védő által adott gólpassz, vagy 
általa lőtt gól után beugorjon, nekem is ezt kell 
csinálnom.

- Gólpasszokkal jobban állsz, már három 
átadásod után mehetett középkezdéshez az 
ellenfél.
- Ez sokkal inkább a feladatom, ezért éreztem 
is némi feszültséget, amikor nem jöttek. Majd 
Mosonmagyaróváron megtört a jég, és utána 
Csákváron és a Nyíregyháza ellen is gólpasszt 
adtam, legutóbb gólt lőttem, bízom a hason-
ló folytatásban. Az igazsághoz hozzátartozik, 

CsIrMAz István CsIrMAz István

A mezőkövesdi születésű Csirmaz István nyáron tért vissza megyénkbe, és 
amióta kuznyecov szergej vette át a csapat irányítását, egyetlen percet sem 
hiányzott. Három gólpasszt adott, legutóbb győrben pedig gólt lőtt.
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interjú CsIrMAz István

- Nagyon szeretek itthon játszani, és örülök, ha 
sok néző látogat ki a stadionba. De ugyanezt el 
tudom mondani az idegenbeli mérkőzésekről, 
mert nincs még egy olyan csapat a Merkantil 
Bank Ligában, amelyiket ennyi szurkoló kísér-
ne el esetenként az ország másik végébe, ás úgy 
buzdítanak minket, mintha itthon játszanánk. 
Engem nagyon feldob a szurkolás, mindig vá-
rom a következő mérkőzést, motivál, ha sokan 
szurkolnak.

 - Már eleve úgy érkeztél, 
hogy akár bal oldali védőt 
is tudsz játszani, amit az-
óta időnként meg is mu-

tatsz. Mennyire nehéz kü-
lönösen meccs közben oldalt 

váltani?
- A modern labdarúgásban 

mindkét lábbal tudni kell ját-
szani, de mégiscsak jobblábas 

vagyok, míg a bal oldalon 
minden bal lábra jön ki. Ha 

a Mester odaállít, akkor 
ott kell a legtöbbet kihozni 

m a - gamból, és miként 
az élet sok területén, erre 
igaz, hogy ha gyakorolja az 

ember, ak- kor sokkal job-
ban megy. 

- Sokan gúnyolódnak a magyar kis-
városok csapatain, hogy alig van sa-
ját nevelésű játékos a keretükben. 
Mezőkövesdiként mégsem ragasz-
kodtak hozzád.
- Ennek ellenére sokat köszönhe-
tek a kövesdi klubnak, hiszen ott 
nevelkedtem, és ott mutatkoztam 
be az élvonalban. Később mégis 

elengedtek Szolnokra, ahonnan ta-
valy nyáron Csákvárra igazoltam. 

Onnan néhány meccs után Fel-
csútra költöztem, nyáron pedig 
a DVTK hívását fogadtam el, így 

tértem vissza a megyébe. Csákvári labdarúgó-
ként játszottam a DVTK ellen, mezőkövesdi 
gyerekként pedig sokszor szurkoltam a régi 
Diósgyőri Stadion lelátóin, döntésemkor pon-
tosan tudtam, milyen fanatikus közönség előtt 
fogok hétről-hétre játszani. Egyébként időnként 
régebben is felmerült a Diósgyőrbe igazolásom, 
de mindig meggyőztek, és maradtam a kövesdi 

felvételt, és elsősorban a saját megmozdulása-
imra koncentrálok.

- Mennyire másabb kívülről látni magad, 
mint belülről?
- Ó, ég és föld! A képernyő előtt néha én is azt 
mondom magamban, hogy “Úristen! Mit csi-
náltam!”, mert felülről minden jobban látszik, 
nem takarják az ellenfelek és a csapattársak a 
látást, valamint a pályán gyors döntést kell hoz-
ni, ami persze nem mentesít a rossz döntés fe-
lelőssége alól. 

 -Eddig szinte csak a támadásról 
beszéltünk, 

pedig a csapat védekezése 
is kiváló. Négy mérkőzés óta 
nem kapott gólt a DVTK, a 
legutóbbi hat találkozón 
pedig 15-1 a csapat gólkü-
lönbsége.
- Nagyon sokat gyakorol-
juk az edzéseken a védeke-
zést is. Amikor védőkre és 
támadókra válik szét a ke-
ret, akkor Gyima (Dmytro 
Parkhomenko másodedző 
- a szerk.) foglalkozik velünk. 
Külön gyakoroljuk a tolódást, ho-
gyan reagáljunk a hosszan előre ívelt 
labdákra, hogyan biztosítsunk egy-
más mögé belépve. Aki figyel minket 
a mérkőzések előtti bemelegítésnél, 
az kap egy gyors áttekintést a mun-
kánkról. Ezen a téren is igaz, hogy 
ahogy telik az idő, egyre jobban 
megismerjük egymást, és össze-
szokottan még hatékonyabban tu-
dunk játszani. De ne csak a védők-
ről és a védekező középpályásokról 
beszéljünk, mert az egész csapat kell a gól 
nélkül lehozott meccsekhez! Kompakt módon 
védekezünk, és így a védőknek is könnyebb a 
dolga. 

- Szélső védőként közvetlenül a szurkolók 
előtt játszol. Mennyire befolyásolja ez a tel-
jesítményed?

Az új sapkák már kaphatóak a DVTK Shopban, 
és a webshopban! www.shop.dvtk.eu

Ára: 3990 forint 
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interjúCsIrMAz István

- Ha nemmel válaszolnék, az nem fedné a va-
lóságot, hiszen mindenkinek a feljutás a célja. 
Viszont hét közben alig kerül szóba, mert min-
denki tudja, miért dolgozunk. A meccs előtt 
azonban rendre felhozza valaki, hogy azért kell 
nyerni, mert ez a három pont is kell a bajnoki 
címhez.

- Két bajnoki vár még ránk 2022-ben.
- Ne szaladjunk előre, nyerjük meg előbb a 
mait! Tudjuk, hogy ma nem egy egyszerű mér-
kőzés vár ránk, fel is készültünk rendesen. Bele 
kell adni mindent, és akkor annak meglesz az 
eredménye. Utána pedig jöhet a Siófok, és csak 
azt követően a pihenés

- Van már terved a téli szünetre?
- Tíz év után házasodtunk össze a feleségem-
mel, Szél Noémivel, a nagy lakodalomra pedig a 
bajnoki szünetben, decemberben kerítünk időt. 
Nagyon sokat köszönhetek neki, mert színész-
nőként nagy áldozatot hozott, hogy Miskolcra 
költözzön velem, ugyanis Veszprém és Budapest 
is messze van a napi ingázáshoz. Nem egyszerű 
az életünk, mert hétközben ő utazik fellépésre, 
hétvégén pedig nekem van elfoglaltságom, de 
legalább ki tud jönni a meccsekre. Amíg nem 
ismertem, addig ritkán jártam színházba, de a 
feleségem imádom a színpadon látni. Rendkí-
vül büszke vagyok rá, és azon dolgozom min-
den edzésen, hogy ő is büszke lehessen rám.

utánpótlásban. De úgy látszik, meg volt írva, 
hogy piros-fehérben játsszak, és a sorsát senki 
nem kerülheti el.

- Te voltál a DVTK második nyári igazolása, 
mit szóltál, amikor később a posztodra hoz-
ták a rutinos Farkas Dánielt?
- Nem ígérte senki, hogy kezdő játékos leszek, 
és ezt nem is vártam el senkitől. Úgy állok eh-
hez a kérdéshez, hogy bízok magamban, és 
amennyiben jól teljesítek, akkor úgyis megka-
pom a lehetőséget, ellenkező esetben viszont 
nem, de akkor meg is érdemlem, hogy kispa-
doztassanak.

- Amióta Kuznyecov Szergej a vezetőedző, 
egyetlen percet sem mulasztottál, ez azt je-
lenti, hogy jól teljesítesz?
- Természetesen nekem is vannak hibáim, amit 
igyekszek minimálisra csökkenteni a fejlődé-
sem érdekében, mert úgy érzem, ennél is több 
van bennem. 

- Egyre szebb képet mutat a tabella, követed 
az állását?
- Természetesen tudom, hogy hány ponttal ve-
zetünk, és az élmezőnyt is fel tudom sorolni, 
de nem szoktam böngészni az állást. Azon a 
véleményen vagyok, ha jól játszunk, és hozzuk 
az eredményeket, akkor nem kell mással foglal-
kozni, kizárt dolog, hogy megelőzzenek.

- És az öltözőben mennyire téma a bajnokság 
állása?
- A társak is hasonlóan állnak a dologhoz, ma-
ximum annyi a különbség, hogy néhányan job-
ban fejben tartják az ellenfelek sorsolását is. 
Messze még a bajnokság vége, idén is két meccs 
vár még ránk. Mindent bele kell adni, hogy be-
gyűjtsük a hat pontot, és akkor nyugodtan me-
hetünk pihenőre. Tavasszal pedig még rá kell 
tenni egy lapáttal, mert az idény második fele 
rendre nehezebb szokott lenni.

- Mi ennek az oka?
- Ahogy fogynak a mérkőzések, úgy válik egy-
re inkább élet-halál kérdéssé minden egyes 
mérkőzés. Mindenkinek megvan a maga célja, 
különösen veszélyesek azok az ellenfelek, akik 
a feljutásért, a közvetlen kiesés vagy az osztá-
lyozó elkerüléséért játszanak.

- És a feljutás is téma egymás között?
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19. forduló
2022. december 3., szombat
13:00 Diósgyőri VTK - Szombathelyi Haladás*
2022. december 4., vasárnap
13:00 MTK Budapest - Gyirmót FC Győr
13:00 FC Csákvár - ETO FC Győr 
13:00 Mosonmagyaróvár - Soroksár SC
13:00 Budafoki MTE - Tiszakécskei LC
13:00 Békéscsaba 1912 Előre - FC Ajka
13:00 Dorogi FC - Pécsi MFC
13:00 Szentlőrinc SE - Kazincbarcika SC
15:00 Kozármisleny - BFC Siófok
15:00 Szeged-Csanád GA - Nyíregyháza SFC

20. forduló
2022. december 11., vasárnap
13:00 Szentlőrinc SE - Gyirmót FC Győr
13:00 Dorogi FC - Kazincbarcika SC 
13:00 Békéscsaba 1912 Előre - Pécsi MFC
13:00 Budafoki MTE - FC Ajka
13:00 Mosonmagyaróvár - Tiszakécskei LC
13:00 FC Csákvár - Szombathelyi Haladás
13:00 Nyíregyháza SFC - ETO FC Győr
15:00 Kozármisleny - Soroksár SC
15:45 Diósgyőri VTK - BFC Siófok*
18:00 Szeged-Csanád GA - MTK Budapest*

ez tÖrtént

17. forduló

Diósgyőri VtK - Nyíregyháza SFC 2-0 (2-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 7340 néző. Játékvezető: Pillók Ádám 
(Baghy Csaba, Tőkés Róbert).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Bertus, Cseke, Bényei Á. - Gera D., Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
NYSFC: Fejér B. - Szokol, Gengeliczki, Baki, Deutsch B. - Sigér 
Á., Márkus A. - Pekár, Pataki B., Gresó - Kovács Á. Vezetőedző: 
Huszák Géza.
Csere: Sigér Á. helyett Csősz R. az 53., Bertus helyett Koman, 
Eppel helyett Szőke A., Pekár helyett Pantović és Gresó helyett 
Szerető mind a 70., Bokros Sz. helyett Farkas D., Kovács Á. 
helyett Artner D. és Pataki B. helyett Ramos mind a 82., Gera 
D. helyett Papp M. és Bényei Á. helyett Illés B. a 89. percben.
Sárga lap: Csirmaz és Gresó a 33., Sigér Á. a 36., Cseke a 44., 
Csősz R. a 72. percben.
gólszerző: Gera D. (1-0) a 16., Bényei Á. (2-0) a 38. percben.

18. forduló

EtO FC győr - Diósgyőri VtK 0-3 (0-2)

Győr, ETO Park, 1107 néző. Játékvezető: Andó-Szabó Sándor 
(Rózsa Dávid, Ország Péter).
ETO: Ruisz - Szujó, Fodor F., Papp M. - Kovács K., Tuboly M., 
Toma, Kiss B., Benczenleitner - Babati B., Óvári. Vezetőedző: 
Tímár Krisztián.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Koman, Bényei Á., Bertus - Gera D., Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Tuboly M. helyett Kovács I. és Óvári helyett Borsos F. a 
46., Eppel helyett Jurek és Toma helyett Vitális a 60., Koman 
helyett Radics a 74., Babati B. helyett Kiss M. a 78., Bertus 
helyett Illés B., Bokros Sz. helyett Farkas D. és Gera D. helyett 
Könyves a 81., Szujó helyett Vincze Á. a 90+1. percben.
Sárga lap: Tuboly M. az 5., Papp M. a 29., Szatmári Cs. a 
45+1., Kiss B. a 47., Toma az 55. percben.
gólszerző: Csirmaz (0-1) a 13., Gera D. (0-2) a 43., Lukács 
D. (0-3) a 65. percben.

Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás
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Gera Dániel
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név

mai ellenfelünk

TIPPMIXPRO.HU

További részletek a lottózókban és a tippmixpro.hu oldalon. #maradjonjáték 18

SZURKOLJ ÉS FOGADJ VELÜNK 
A TÉLI FOCIMECCSEKRE IS!

SZILÁGYI ÁRON 
OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOK 

KARDVÍVÓ
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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: 1919
klubszín: zöld-fehér 
élVonalbeli idények: 62
legjobb eredmény: NB I. 3. helyezett (2008/2009)
előszÖr az orszÁgos mÁsodosztÁlyban: 1937/1938
mÁsodosztÁlyú idények: 28
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 össze-
sen 11 kiesést éltek meg, legutóbb 2019-ben. 

A második világháborút követően 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, 
feljutást kiesés, majd feljutás és újabb kiesés kö-
vette, míg nem 2009 és 2019 között stabilizálták 
a helyüket az NB I.-ben. Azóta a másodosztályban 
játszanak.

Az előző bajnokságban 57 pontot gyűjtve a Merkan-
til Bank Liga 6. helyén végeztek. A házi gólkirály, a 11 
gólos Tóth Milán nyáron Ausztriába igazolt. 

A legutóbbi fordulóban a Verpecz István - Mario 
Simuț, Csató Martin, Németh Milán, Bosnjak Predrag 
(Nyíri Vince, 83.) - Derekas Zoltán, Rácz Barnabás, 
Doktorics Áron (Horváth Rajmund, 61.), Tóth Máté - 
Csernik Kornél (Tarján Patrik, 83.), Molnár Rajmund. 
összeállításban játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

Az ellenfél játékosaként tér vissza Diósgyőrbe Né-
meth Milán, aki 2014 nyarától 2016 végéig játszott 
piros-fehér 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 nevelke-
dett, az élvonalban már Debrecenben mutatkozott 
be. Onnan igazolt Paksra, majd Balmazújvárosban 
játszott. 2020 eleje óta a Haladás kapusa.

szoMbAtHeLyI HALADás

KAPUSOK
  1 Mursits roland 1991.03.14.   
33 Pálfi Donát 2000.03.08.
87 Verpecz istván 1987.02.04.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
14 Bartusz Dániel 2000.04.29.
22 Bolla gergő 2000.02.22.
  9 Borvető Áron 1998.07.20.
35 Bosnjak Predrag 1985.11.13.
24 Csató Martin 1994.07.18.
17 Csernik Kornél 1998.07.02.
30 Csilus tamás 1995.05.08.
43 Derekas Zoltán 1998.09.19.
13 Devecseri Szilárd 1990.02.13.
18 Doktorics Áron 2001.11.21.
21 Horváth rajmund 2003.09.23.
  6 Hursán györgy 1997.02.05.
92 Lencse László 1988.07.02.
  3 Mohos Barnabás 2005.09.03.
81 Molnár rajmund 2002.08.28.
  8 Nagy richárd 2001.10.06.
29 Németh Milán 1988.05.29.
27 Nyíri Vince 2001.07.27.
78 rácz Barnabás 1996.04.26.
16 Simuț, Mario 2003.09.23.
10 Sipos Zoltán 2001.03.07.
88 Szíjjártó Ármin 2004.05.07.
  7 taipi, Alban 2003.06.21.
99 tarján Patrik 2003.04.09.
11 tóth Máté 1998.06.20.
     Zvekanov, Vanja 2000.05.25.

 

név

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!

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

GYÓGYULJON ÚGY,
AHOGY A SPORTOLÓK! - Az elmúlt években a szurkolókkal közösen a 

DVTK már sokszor bebizonyította, hogy hegye-
ket képes megmozgatni, ha arra van szükség 
- tette hozzá dr. Világi Péter, a klub kommu-
nikációs és marketing igazgatója. - Az elmúlt 
években több alkalommal segítettünk már a 
GYEK kis betegein, minden évben gyűjtünk a 
helyi állatmenhelyeknek, nemrég egymillió fo-
rintot gyűjtöttünk a Piros Orr Bohócdoktorok 
Alapítványnak és idén tavasszal tartós élelmi-
szerekkel megtöltöttünk egy kamiont az orosz-
ukrán háború menekültjeinek megsegítésére. 
Természetesen első szóra igent mondtunk az 
ultrák megkeresésére, hiszen most is egy iga-
zán nemes ügyről van szó. A legutóbbi hazai 
meccsen 7340-en szurkoltunk a helyszínen, ha 
mindenki csak 100 forintot utalna most el, már 
az is egy nagyon komoly összeg lenne. A klub 
nevében és is arra biztatok mindenkit, hogy 
csatlakozzon a szombati figyelemfelhívó akció-
hoz és lehetőségének megfelelően támogassa a 
gyűjtést, hiszen biztosan jó helyre kerülnek az 
adományok.

- Régi hagyomány már, hogy a DVTK szurko-
lói adománygyűjtést szerveznek az év végén, az 
idei akció is ebbe a sorba illeszkedik - nyilatkoz-
ta Martini Emil, a Diósgyőri Szurkolói Koordi-
nációs Iroda vezetője. - Idén a B-A-Z. Megyei 
Kórház GYEK Onkohematológiai és csontvelő 
transzplantációs osztályának beteg gyerekeinek 
gyógyulását szeretnénk segíteni a pénzgyűj-
téssel, amelyhez nagy örömünkre a DVTK is 
csatlakozott. Barátunk, Ferenci Gábor kislánya, 
Dia a tavalyi esztendőben nagyon fiatalon, kis-
iskolásként daganatos betegségben hunyt el, és 
most is vannak az osztályon olyan beteg kisgye-
rekek, akiknek ezzel a segítséggel a gyógyulását 
segíthetnénk elő, esetleg sajnos utolsó idősza-
kait könnyíthetnénk meg. A komoly verseny-
zői múlttal is rendelkező harcművész, Gábor 
kislánya emlékének adózva megfogadta, hogy 
100 ezer fekvőtámaszt teljesít. Az utolsó 100-at 
a mai mérkőzést megelőzően a DVTK Stadion 
előtti téren nyomta le a Diósgyőr szurkolóival 
és a DVTK sportolóival együtt. Ezúton is kérek 
mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támo-
gassa anyagilag az akciót! 

Ti vagytok a legnagyobbak!

Az év végéhez közeledve „ti vagytok a legnagyobbak!
„
 jeligével közös nagyszabású 

jótékonysági akciót szervez a beteg gyerekekért az ultras Diósgyőr és a Dvtk.

jótékonysÁg

Közös jótékonysági akciót szervez az 
Ultras Diósgyőr és a DVTK

Az Ultras Diósgyőr és a DVTK közös 
gyűjtése 2022. december 18-ig tart. 

Az adományokat a DSZK (Diósgyőri 
Szurkolók Közössége) számlaszámára 

lehet utalni: 
11600006-00000000-83461268 

(külföldi utalás esetén: 
HU26116000060000000083461268 a 

számlaszámra). 
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni, 

hogy „FEKVŐTÁMASZ”!

Személyesen több helyszínen, 
többek között a Habos Oldal sörözőben

lehet adakozni. 

Ferenci Gábor és lánya, Dia
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dVtk meseVonat

Idén is útjára indul a 
DVTK Mesevonat

A Dvtk és a kilátó egyesület a tavalyi sikerek után idén újra útnak indítja a Dvtk 
Mesevonatot! December 10-én, szombaton 10 és 17 óra között óránként indul 
a mesevonat, a stadionnál pedig színes programokkal, grinccsel és barátaival 
várjuk a gyerekeket. A belépőjegyek elővételben a Dvtk shopban vásárolhatók 
meg, előzetes regisztráció a shop.dvtk.eu oldalon.

Legfontosabb információk

A mesés kaland helyszíne: a DVTK Stadion előtti tér
Időpont: 2022. december 10., szombat, 10-17 óra között óránként
Részvételi díj: 1500 forint a gyerekeknek, (ami a vonatozás mellett egy mikuláscsomagot is 
tartalmaz) és 1000 forint a felnőtteknek, kísérőknek. 
Fővédnök: dr. Kiss János országgyűlési képviselő

További programok

2022. december 10., szombat
10.00 - 17.00   Frissen sütött mézeskalács kóstolás
11.15 - 12.00 Diri Dongó Együttes gyermekműsora
14.15 - 15.00 Diri Dongó Együttes gyermekműsora
15.15 - 16.00  Bulgáros Régizene Rend együttes karácsonyi dalokat játszik
16.15  Varázslatos tűzzsonglőr bemutató a  Főnix Tűzzsonglőr Csoport előadásában

Kérjük vásárlóinkat, hogy annyi darab jegyet 
tegyenek a kosárba, ahány fő a Mesevonaton 
utazna. Az előzetesen lefoglalt jegyeket legké-
sőbb az indulás előtt 30 perccel át kell venni a 
DVTK Shopban, ellenkező esetben értékesítés-
re kerülnek. A sorban állás elkerülése érdeké-
ben kérjük, vegye át jegyét előzetesen.

A programok ideje alatt forralt bor, meleg tea, 
és finom harapnivalók várják az érdeklődőket.
A stadion előtti programok ingyenesen láto-
gathatók. A DVTK Mesevonat egy mintegy fél-
órás program. A regisztráció kötelező. A DVTK 
Mesevonatra szóló belépőjegyek elővételben a 
DVTK Shopban vásárolhatók meg, előzetes re-
gisztráció a shop.dvtk.hu oldalon.
Helyek korlátozott számban állnak rendelke-
zésre, ezért kötelező az előzetes regisztráció. 
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetébőlszeMeLvények

megbízható játékával csapatának nagyon érté-
kes tagja volt. Külön dicséretet érdemel példás 
sportszerűsége és klubhűsége."
(Forrás: Antal Zoltán és Hoffer József - Alberttől-
Zsákig)

1957-ben, pályafutásának csúcsán a Ferencvá-
ros is megkörnyékezte. Nem tudott elmenni... 
Barátságos mérkőzéseken viszont - egy délvi-
déki túrán, ahol a zöld-fehérek hosszú idő után 
újra FTC feliratú mezben léptek pályára - négy 
alkalommal viselte a fővárosiak szerelését.
„Kevesen tudják: már az igazolási papírt is alá-
írta, csak a formai dolgok voltak hátra. Akko-
riban az volt a gyakorlat, hogy az NB I-ből NB 
I-be távozó játékosoknak személyesen is meg 
kellett jelenniök az igazoló bizottság előtt. S ha 
aláírásukat szóban is megerősítették - mehet-
tek.
Ám Szigeti - képtelen volt „erős” lenni. Igaz, az 
első kérdésre még csakcsak megválaszolt: 
- Miért akar a Ferencvárosba távozni? - kérdez-
te tőle az elnök. 
- Mert ott talán jobban biztosítanák a fejlődé-
sem. Még az olimpiára is kijuthatnék... 
- Rendben van - válaszolta az elnök. - Egy kér-
désre azonban még feleljen... Melyik csapatot 
szereti jobban: a Diósgyőrt, vagy a Ferencvá-
rost?

Szigeti Oszkár Perecesen ismerkedett meg a 
sport alapjaival, atlétaként indult. Amikor a he-
lyi szakosztály befejezte a működését, a futbal-
listákhoz csatlakozott. Rendkívüli gyorsasága 
és kitűnő fizikuma egész pályafutása során nagy 
segítségére volt. 
1952-ben csatlakozott a DVTK családhoz, akik-
től soha nem is vált el többé... Balszélsőként 
játszott először a csapatban, majd az évek során 
először balösszekötő, majd balhátvéd, végül kö-
zéphátvédként számíthatott rá aktuális edzője. 
Szigeti az NB II.-ben, a Nyíregyházi Építők el-
len mutatkozott be a felnőttek között, és az első 
három mérkőzésen egyaránt gólt szerzett. Itt 
töltött évei alatt a klubhűsége és sportszerűsége 
a legnagyobbak közé emelte. 
Az abban az időben a korszellemnek megfele-
lően Diósgyőri Vasas nevet használó DVTK vál-
takozó sikerrel szerepelve az első- és másodosz-
tály között ingázott, ennek ellenére Szigeti az 
ifjúsági és A- és a B-válogatottban is rendszeres 
játéklehetőséget kapott. 
Az A-válogatottban 1958. április 20-án, 100 
ezer néző előtt mutatkozott be a Népstadion-
ban. A jugoszlávok ellen 2:0 arányban megnyert 
mérkőzésen a védelem tengelyében játszott. Ő 
volt az ötödik piros-fehér, címeres mezben pá-
lyára lépett diósgyőri. Ezek után a tagja volt az 
1958-as svédországi világbajnokságon szerepelt 
válogatottnak, de a mérkőzéseken nem kapott 
lehetőséget.
„- A diósgyőriek erős fizikumú, kitűnő lab-
darúgója rendszerint a védelem tengelyében 
szerepelt. A válogatottban a balhátvéd helyén 
játszott. Pompásan rúgott és fejelt, kitűnően 
helyezkedett, jól szerelt. Fegyelmezett, higgadt, 

Szigeti Oszkár,
 a klubhűség 
mintaképe

A reiman zoltán által szerkesztett 
szemelvények a Dvtk történetéből 
című sorozatunk mai részében szigeti 
oszkárt, a vasgyáriak jolly jokerét 
mutatjuk be.

▶
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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!

szemelVények A Dvtk történetébőL

önteltté tette a játékosok többségét, s a DVTK 
egy évig az NB II-ben is csak bukdácsolt. Má-
sodik nekirugaszkodásra sikerült ismét az NB 
I-be jutniuk - két szezonra. A hatvanötös év az 
NB I/B-ben találta a nagymúltú csapatot. 
- Kellett az az esztendő - mondja Szigeti. - Mos-
tani csapatunk akkor kezdett formálódni, javult 
a csapatszellem, s úgy érzem, akkor nyertük 
vissza egyik legjobb fegyverünket, az akarást! 
Az utolsó forduló következett a B-osztályban, 
s mi harminchat ponttal álltunk a második he-
lyen, minimálisan jobb gólaránnyal megelőzve 
a Szombathelyt. Az NB I-et megjárt Debrecent 
fogadtuk, a Szombathely is otthonában játszott, 
de lényegesen könnyebb ellenfél, a Nyíregyháza 
ellen. 
„Fiúk - mondtam az öltözőben -, mindenáron 
győznünk kell, legalább kettő nullra!"’ Elszánt-
ságunkban már-már vérszerződést kötöttünk! 
Minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna. 
Csak az borzolta fel az idegeinket, hogy a Szom-
bathely gólzáporos - hat nullás - győzelmet ara-
tott. Jobb gólaránnyal, a Dunaújváros társaságá-
ban, mi jutottunk azért fel az NB I-be. 
A feljutáskor sem volt azonban minden fenékig 
tejföl!"
(Lobogó - 1967. április 26., 17. szám - Hajrá ka-
pitányok (15. Veterán - a Diósgyőrről)

Szigeti Oszkár (1933-1983) fájdalmasan fiata-
lon - hosszú betegség után, 49 évesen -, 1983-
ban hunyt el. A perecesi temetőben nyugszik. 
Emlékét megőrizzük!

Nos, erre már nem tudott felelni Egy árva mon-
dat nem jött ki a torkán, ellenben két kövér 
könnycsepp indult el végig az arcán, lassan, ko-
mótosan... 
A perecesi bányász - Diósgyőrött maradt.”
(Labdarúgás - 1967. május, 5. szám - A diósgyő-
ri bányász)

Diósgyőri színekben összesen 219 első- és 139 
másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett 
pályára. Ő volt az a diósgyőri labdarúgó, aki 
először játszott több mint 200 élvonalbeli mér-
kőzésen. Nála többször csak négyen viselték a 
vasgyári csapat mezét. Volt a vidék legjobbja a 
csapattal, kupaezüst is került a nyakába, a má-
sodik vonalból pedig négy alkalommal jutott fel 
- mint ma is látjuk, ez egyáltalán nem könnyű 
feladat. 15 évet játszott Diósgyőrben, ebből 10 
évig csapatkapitányként. Miután játékosként 
befejezte pályafutását, edzőként is szolgálta 
szeretett klubját a „Bányász” becenévre hallgató 
futballista.
Szintén 1967-ben, a Lobogó című újság egy 
nagyon jó interjút közölt a népszerű „Oszival”. 
A cikksorozatban az első osztályú klubok csa-
patkapitányait kérdezték meg érzéseikről, él-
ményeikről.
„- A tíz évben mi volt a legnehezebb, a legszebb 
és a legkeserűbb? 
- A legnehezebb...? Talán az örökös kényszerű 
nyugalom. Nekünk mindig nyugodtnak kell 
lennünk - mondja a harmincnégy éves kapitány. 
- Persze, a mi nyugalmunk nem azonos a nagy-
csapatok magabiztosságával. Magunkra erőltet-
jük, a legnehezebb mérkőzéseken is, mert nem 
adhatunk idegi-lelki előnyt az ellenfélnek. Vezet 
az ellenfél, s látom, hogy a szélsőnk már a har-
madik beadást íveli a kapu mögé, zavart, ideges. 
Lehet, hogy én is ideges vagyok, de nem mutat-
hatom. Magamra erőltetem, társaimra kénysze-
rítem a nyugalmat. Jó néhány esetben sikerült 
túljutni a lélektani holtponton és győzni! Csak 
egy példa: legutóbb Kispesten 1:1-es félidő után 
négy egyre győztünk! 
- Mi volt a legszebb...? 1960 tavaszán az Újpest, 
az FTC, a Vasas és az MTK mögött az ötödik he-
lyen végeztünk, s megszereztük a vidék legjobb-
ja címet. Rá egy évre a tizennegyedik helyről 
kiestünk az első osztályból. Ez volt a legfájóbb... 
Szétzilálódott a csapat, a korábbi siker túlzottan 

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  1-1 (0-0)  

15. 2022.11.06. vasárnap 15:00  Szeged youtube Szeged - DVtK  0-3 (0-2)

16. 2022.11.09. szerda 13:00  Csákvár youtube Csákvár - DVtK  0-3 (0-2)

17. 2022.11.13. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - NySFC  2-0 (2-0)

18. 2022.11.27. vasárnap 15:00  győr youtube EtO FC - DVtK  0-3 (0-2)

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!

2022/2023 / MERKANTIL BANK LIGA / 20. FORDULÓ

2022.12.11. / 15:45

VS
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tabellÁk

CSapaT NEVE m            GY D V              lG            KG GK p 

Diósgyőri VtK 18 13 1 4 36 16 20 40

Pécsi MFC 18 9 9 0 21 12 9 36

Szeged-Csanád gA 18 10 4 4 23 16 7 34

MtK Budapest FC 18 9 5 4 52 32 20 32

gyirmót FC győr 18 9 3 6 31 19 12 30

Aqvital FC Csákvár 18 7 6 5 25 20 5 27

Soroksár SC 18 7 5 6 29 29 0 26

Szombathelyi Haladás 18 7 5 6 25 25 0 26

FC Ajka 18 7 4 7 26 25 1 25

Credobus Mosonmagyaróvár 18 7 3 8 19 25 -6 24

EtO FC győr 18 6 5 7 19 18 1 23

BFC Siófok 18 6 5 7 19 26 -7 23

tiszakécskei LC 18 6 4 8 19 24 -5 22

Nyíregyháza SFC 18 6 3 9 25 25 0 21

Budafoki MtE 18 5 6 7 19 27 -8 21*

Szentlőrinc SE 18 5 5 8 25 29 -4 20

Kolorcity Kazincbarcika SC 18 5 5 8 22 32 -10 20

Békéscsaba 1912 Előre 18 4 5 9 26 32 -6 17

Hr-rent Kozármisleny 18 4 3 11 22 37 -15 15*

Dorogi FC 18 3 4 11 19 33 -14 13

CSapaT NEVE m GY D V p 

Pécsi MFC 10 7 3 0 24

Diósgyőri VtK 8 6 1 1 19

Szombathelyi Haladás 10 5 4 1 19

tiszakécskei LC 10 6 0 4 18

MtK Budapest FC 9 5 3 1 18

Soroksár SC 10 5 3 2 18

FC Ajka 10 5 2 3 17

Nyíregyháza SFC 9 5 1 3 16

Kazincbarcika SC 10 4 4 2 16

BFC Siófok 10 4 4 2 16

Szentlőrinc SE 9 4 3 2 15

FC Csákvár 8 4 2 2 14

EtO FC győr 10 4 1 5 13

Szeged-Csanád gA 7 4 1 2 13

Budafoki MtE 8 3 4 1 13

Békéscsaba 1912 Előre 8 3 2 3 11

gyirmót FC győr 10 3 1 6 10

Dorogi FC 8 2 2 4 8

Kozármisleny 8 2 2 4 8

Mosonmagyaróvár 8 2 2 4 8

CSapaT NEVE m GY D V p 

Diósgyőri VtK 10 7 0 3 21

Szeged-Csanád gA 11 6 3 2 21

gyirmót FC győr 8 6 2 0 20

Mosonmagyaróvár 10 5 1 4 16

MtK Budapest FC 9 4 2 3 14

FC Csákvár 10 3 4 3 13

Pécsi MFC 8 2 6 0 12

EtO FC győr 8 2 4 2 10

Soroksár SC 8 2 2 4 8

FC Ajka 8 2 2 4 8

Budafoki MtE 10 2 2 6 8

Szombathelyi Haladás 8 2 1 5 7

BFC Siófok 8 2 1 5 7

Kozármisleny 10 2 1 7 7

Békéscsaba 1912 Előre 10 1 3 6 6

Nyíregyháza SFC 9 1 2 6 5

Szentlőrinc SE 9 1 2 6 5

Dorogi FC 10 1 2 7 5

Kazincbarcika SC 8 1 1 6 4

tiszakécskei LC 8 0 4 4 4
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idegenbelihazai

*A BMTE - Kozármisleny mérkőzés eredményét (3-0) jogosulatlan játék matt az MLSZ megsemmisítette, és a 3 pontot a 
vendégek kapták 3-0-s gólkülönbséggel.
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