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Köszöntjük a hölgyeket!
Számít, ha itt vagy!
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A DVTK alkalmi kiadványa 
Megjelenik 1000 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert 
Szerkesztő: Demkó Norbert
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Nyomdai munkák: Serenity Printing 3516 Miskolc, Ács utca 12.
Tel.: 46/564-408, 30/319-3671, serenityprinting.hu, info@serenityprinting.hu

DióSgyőr FC KFt. 3533 Miskolc, Andrássy út 61.
E-mail: info@dvtk.eu, marketing@dvtk.eu 
Értékesítési vezető: Nagy Judit 70/377-19-54 nagy.judit@dvtk.eu

Minden, ami DVTK.
DVTK Stadion Miskolc, Andrássy út 61.
Hétfő-péntek: 12:00-18:00
Meccsnap: 12:00-20:00

dvtk shop

XXi. éVfolyAm 13. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - gyirmót

 18:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 18:52 pályán a dvtk lovag

 18:15 Bemelegítés kezdete

 18:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 18:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 18:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 18:57 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 19:00 a diósgyőri vtk - gyirmót fC győr mérkőzés kezdete

 18:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 18:58 Csapatfotók

 18:00 kapunyitás

 17:00 a játékvezetők érkezése 

 17:00 a Csapatok érkezése 

 18:59 szurkolói kezdőrúgás (Fridel 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
Minden mérkőzésből lehet tanulni, a győzelmekből 
és a vereségből is, ezért minden találkozót alaposan 
kielemzünk. A heti munka során sokat videóztunk, 
megmutattuk a csapatnak, hol követtünk el hibá-
kat. A barcikaihoz hasonló mérkőzéseken sokszor 
egy extra egyéni villanás dönt, egy távoli lövés, egy 
váratlan húzás a 16-oson belül, ám sajnos ez múlt 
vasárnap hiányzott. Bízom benne, hogy sokat ta-
nultak a srácok ebből a találkozóból is, aminek már 
ma este látjuk az eredményét.
A Gyirmót a stabil védekezésből próbál gyors át-
menettel támadást építeni, sokat foglalkoztatják 
a középcsatárt, aki igyekszik megtartani a labdát, 
amíg felérnek a társak, illetve próbálnak középen 
érkezni a szélről beadott labdákra. Ezen kívül a ve-
szélyes pontrúgásokra kell nagyon figyelni.
A tabella első és negyedik helyezettje találkozik ma 
este, ami mindenképpen arra utal, hogy egy érde-
kes mérkőzésre számíthatnak a szurkolók, ahol a 
terveink szerint a saját kezünkbe vesszük a mérkő-
zés alakulását. A lényegi dolgok tőlünk függenek, 
és ha jól játszunk, akkor annak meglesz az ered-
ménye. 

csertői aurél
Felkészülésünk az adott ritmusban folyamatos, 
kielemeztük a Diósgyőr játékát. Nagyon masszív 
csapat a DVTK, simán vezetik a tabellát, nehéz 
mérkőzésre számítok, de nem szeretnénk feltartott 
kézzel menni, őket is meg lehet verni. De nekünk 
ahhoz a maximumot kell nyújtanunk a pályán.

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

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

+36 46 410 010

LABORVIZSGÁLATOK
GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN!
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nem jött össze, az ilyen mérkőzésre szokták azt 
mondani, ha reggelig játszunk, akkor sem rú-
gunk gól. Négy győzelem után jött egy vereség, 
talán jókor is jött ez a pofon.

- Az egyik első nagy helyzetet éppen te hagy-
tad ki a 8. percben.
- Jó kiugratást kaptam Lukitól (Lukács Dániel - 
a szerk.), azonban érkezett egy védő és a kapus 
is, az igazi helyzet akkor alakult ki, amikor elém 
pattant a labda. Úgy éreztem, kicsit közelebb 
van a kapu, ezért egyből rá akartam tenni. Utó-
lag persze tudom, hogy akár még át is vehettem 
volna a labdát, de ezen már kár keseregni.

- Hat nappal korábban viszont egy üldözőt 
sikerült legyőzni hazai pályán. Arra hogy 
emlékszel?
- Jó kis rangadót játszottunk a Pécs ellen. Na-
gyon kiélezett csata volt, a harmadik helyezett 

- Kezdjük a legfrissebb élménnyel! Sorozat-
ban négy győzelemmel kezdte a 2003-as évet 
a DVTK, Kazincbarcikán először vesztett 
pontokat. Mi vezetett a vereséghez?
- Jól kezdtük a mérkőzést, az első húsz percben 
ott és úgy tudtuk megbontani az ellenfél védel-
mét, ahogy azt terveztük, de nem elégszer. Sok-
kal többet kellett volna veszélyeztetni a kaput, 
de így is kialakítottunk néhány ziccert, amit 
ha értékesítünk, akkor minden bizonnyal egé-
szen másként alakul a mérkőzés. Sajnos ezeket 
kihagytuk, és az ellenfelünk egy gyors kontra-
támadás végén megszerezte a vezetést. Akkor 
már éreztük, hogy ez egy nagyon nehéz meccs 
lesz. A második játékrészt egy újabb óriási hely-
zettel kezdtük, ami kimaradt, és a folytatásban 
már nem is tudtunk nagy ziccert kialakítani, 
mert nagyon stabilan és jól védekeztek, mi 
pedig nem jó döntéseket hoztunk, és nem ját-
szottunk elég gyorsan. Akkor már szinte semmi 

lőrinczy attila lőrinczy attila

A legjobb érzés közösen 
ünnepelni a szurkolókkal

- Most viszont jócskán pörgessük vissza az 
idő kerekét, hogyan alakult az eddigi pálya-
futásod?
- Budapesten születtem, Újpesten kezdtem fo-
cizni, majd amikor Vácra költöztünk, akkor ki-
lencévesen klubot is váltottam. Egy nagyon jó 
kis csapat gyűlt össze, rendre az MTK-val ver-
senyeztünk az első helyért Szél József irányítá-
sával. Utána többen is különböző akadémiákon 
folytattuk, majd Holman Dávid válogatott lett, 
Papp Kristóf a kétszázadik élvonalbeli mecs-
cséhez közelít Pakson, Erdélyi László és Króner 
Martin pedig jelenleg Soroksáron játszik.
Én a Magyar Futball Akadémiára mentem, ahol 
végigjártam a korosztályokat. Kispesten Marco 
Rossi állított be először az első csapatba, gólt is 
lőttem a DVSC ellen, de nem tudtam állandó-
sítani a helyem. Hét közben az első csapattal 
edzettem, sokszor be is kerültem a meccskeret-
be, máskor elutaztam ugyan a csapattal, de én 
maradtam ki, így folyamatosan csak a második 
csapatban léptem pályára. Ezért a több játékle-
hetőség érdekében előbb Békéscsabára, majd 
Szolnokra mentem kölcsönbe, de vissza-visz-
szatérve nem kaptam újabb esélyt az NB I.-ben. 
Ajka és Mosonmagyaróvár következett, mielőtt 
megérkeztem volna Soroksárra.

- Összesen 3 évet töltöttél Dél-Pesten, amit 
egy év budafoki kitérő szakított meg. Megér-
te váltani?
- Miután feljutott a BMTE nem mondhattam 
nemet egy élvonalbeli csapat hívására, mert ak-
kor is az volt a legfontosabb, mint most is, hogy 
az első osztályban szerepeljek. Sajnos az az év 
végül nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, 
nem feküdt nekem a játék, mert nagyon sokat 
védekeztünk, és keveset támadtunk.

- A pályafutásod több ponton hasonlóságot 
mutat Lukács Dánielével, akivel korábban 
egy fél évig együtt szerepeltél a Honvéd má-
sodik csapatában. Ahhoz képest, hogy mind-
ketten fiatalon bemutatkoztatok az élvonal-
ban, igazából mostanában válik közismertté 
a nevetek. Te is későn érő típus vagy?
- Igen, most érzem úgy, hogy beértem, és bár 
testileg 23-24 évesnek érzem magam, kár, hogy 
a naptár már 28-at mutat. Sokat agyaltam azon, 
miért alakult így az eddigi pályafutásom, de 
semmit nem bánok, mert azt vallom, minden 
okkal történik. Nekem most Diósgyőrben van 
feladatom, itt kell kiharcolni a feljutást.

érkezett, ahol tudtuk, hogy egy győzelemmel 
nagyot léphetünk előre. Ezért nagyon készül-
tünk, és örülök, hogy sikerrel vettük az aka-
dályt. Sokkal jobban szeretek jó csapatok ellen 
játszani, mert ők bátrabban felvállalják a nyílt 
játékot. Ilyenkor nagyobb terület nyílik előt-
tünk, könnyebben tudunk előre játszani, ami 
sokkal kedvezőbb nekünk. Láthattuk, hogy a 
Pécs jól játszott, és ha az első játékrészben nem 
is, a második félidőben mi is jobban néztünk ki, 
többet birtokoltuk a labdát, és lőttünk három 
szép gólt. A DVTK akkor tud jó teljesítményt 
nyújtani, ha dominálunk, ezért erre törekszünk 
a jövőben is. A középpályán igyekszem én is 
hozzájárulni a labdabirtokláshoz, szeretem, ha 
rajtam keresztül megy a támadás.

- A negyedik bajnokidon szerezted meg az 
első gólt. Vártad?
- Minden labdarúgó szeretne gólt lőni, hát még 
az, akinek a támadás a feladata! Én ezen belül 
szeretek távolról lőni, talán ez az egyik erőssé-
gem. Már Soroksárra úgy utaztam, hogy góllal 
kezdem a diósgyőri szereplésem, és a csapat lőtt 
is ötöt, de nekem nem jött össze, hiába próbál-
koztam. Később is lőttem kapura, mert minél 
hamarabb át akartam törni a gátat. A PMFC 
ellen végül sikerült, ráadásul 1-1-es állásnál, 
tehát fontos pillanatban, azaz mondhatni a leg-
jobbkor.

- Kívülről olyan magától értetődőnek tűnnek 
ezek a gólok, csak bele kell rúgni a labdába, 
és máris a kapuban köt ki. És belülről?
- Éppen két hete Jurek Gábor a jobb szélről hoz-
ta be a labdát, én egy kicsit visszaléptem, hogy 
elszakadjak a védőktől. Amikor passzolt, akkor 
láttam, hogy nincs rajtam senki, ezért próbál-
tam úgy átvenni, hogy egyből tudjak lőni. Végül 
egy kicsit magam alól lőttem el, és visszahúz-
tam, amivel becsaptam a kapust, mert nem oda 
várta a labdát. Már amikor a kapu felé repült a 
labda, akkor láttam, hogy bemegy, és amikor 
hozzáért a hálóhoz, nagyszerű érzés töltött el.

- A gól után egyből a szurkolótáborhoz futot-
tál ünnepelni. Miért?
- Egy profi labdarúgó számára a legjobb érzés kö-
zösen ünnepelni a szurkolókkal. Hatalmas élmény 
gólt lőni egy ilyen szurkolótábor előtt, így egyből 
feléjük fordultam, és előttük ünnepeltem, mert 
parádés, ahogy szurkolnak nekünk. Nagyon sok 
gólt szeretnénk még lőni diósgyőri színekben!

interjú

lőrinczy attila télen igazolt Diósgyőrbe, és azóta minden mérkőzésen kezdőként 
lépett pályára. az eddigi öt mérkőzésen egy gól és két gólpassz került a neve 
mellé.

interjú
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interjúlucas

▶

interjú lőrinczy attila

csapatba érkezve semmit nem kap ingyen. Ne-
kem is meg kellett küzdenem azokkal, akik már 

ősszel is Diósgyőrben játszottak, hiszen a 
stáb jobban ismerte őket, azonban az volt 

a feltett szándékom, hogy beverekedjem 
magam a kezdőcsapatba, stabil játékos 
legyek, aki a győzelemhez segíti a csapa-
tot. Örülök, hogy minden meccsen kez-
dőként léptem pályára, így szeretném 
folytatni, ezért nem dőlhetek hátra.

- Úgy hozta a sors, hogy éppen Sorok-
sáron mutatkoztál be a DVTK színe-
iben tétmérkőzésen, pedig másfél 

hónapja hazai meccsre készültél 
ugyanott…

- … ráadásul egy 
héttel a nyitány 
előtt be kellett 
ugranom a klub-

házba egy hivata-
los papírért, amikor a volt társaim 
edzőmeccsre készülődtek. Vicceltek 
is, hogy jöttem meglesni őket. Örül-

tem, hogy Soroksáron kezdtük a 
bajnokságot, mert ismerős kör-

nyezetben játszottam először. 
Maga a mérkőzés jól sikerült, 
jól és magabiztosan játszott 
a csapat, sok gólt lőttünk, 
adtam egy gólpasszt, hátul 
pedig nullára hoztuk le a 
meccset. Minden ült ezen a 
vasárnap délután.

- Soroksár után Ajkán is 
gólpasszt adtál, méghozzá 
ezúttal egy oldalszabadrú-
gásból.
- Emlékszem, még az év 

elején a pontrúgásokat 
gyakoroltuk, amikor 

mondták a többiek, 
hogy közvetlenül 
szöglet után nem 

szerzett gólt a DVTK ősszel. Megütötte a fü-
lemet ez a mondat, és azonnal célul tűztem ki 
magam elé, ha én adom be a labdát, akkor eb-
ből a játékelemből is eredményesek legyünk. És 
hál’ Istennek, Ajkán egy oldalszabadrúgás után 
Bárdi (Bárdos Bence - a szerk.) gólt fejelt, ami 
ráadásul három pontot ért. Egyébként szöglet 
után is több biztató fejessel veszélyeztettünk, 

- Akkor térjünk is vissza a DVTK-hoz! Mi-
lyen előzményeket követően lettél a klub já-
tékosa?
- Amikor Kuznyecov Szergej átvette a di-
ósgyőri kispadot, már akkor jelezte a 
menedzserem, hogy érdeklődik utánam 
a DVTK, azonban olyan közel jártunk a 
nyári átigazolási időszak végéhez, hogy 
nem tudott komolyra fordulni az ügy. 
Azonban nem feledkeztek el rólam, és 
a tél közeledtével le is ültünk tárgyal-
ni. Már eleve szívmelengető a DVTK 
megkeresése, ráadásul nagyon tet-
szettek a felvázolt tervek. Különben 
is, ki ne akarna Diósgyőrben szere-
pelni? - így gyorsan megegyeztünk.

- December 16-án írtad alá a 
szerződést, így január 2-án az új 
társakkal együtt jelentkeztél az 
egészségügyi és fizikai tesztekre.
- Örülök, hogy már a felkészülés 
első napjától Diósgyőrben készü-
lök, ami sokkal egyszerűbbé tette a 
beilleszkedést, mintha menet közben 
csatlakoztam volna. Az első héten ha-
zai környezetben megismertem a társa-
kat, majd a téli edzőtábor két hete alatt 
még jobban összerázódott a társaság. 
Egyrészt emberileg, mert 0-24-ben 
együtt voltunk, másrészt az edzéseken, 
edzőmeccseken is összecsiszolód-
tunk. Ellenfélként szinte min-
denkivel találkoztam már, 
de az más, mint egymás 
mellett játszani. Olyan 
apró s á g ok r a , 
de az összjá- t é k 
s z e m p o n t - j á b ó l 
mégis na- gyon fontos 
dolgokra kell gondolni, hogy 
ki kéri maga elé, területbe a 
labdát, hogy tudjon futni, és 
várja ponto- san a lábára, hogy 
továbbadja azt. Az egyik találkozót 
követően éppen arról beszéltünk 
Csirivel (Csirmaz István - a szerk.), hogy még jó, 
hogy most nem értettük meg egymást, mert egy 
bajnokin ugyanennek sokkal komolyabb követ-
kezménye lett volna.

- Elégedett vagy az első két hónappal?
- Azzal mindenki tisztában van, hogy egy új 

www.shop.dvtk.eu

dvtk shop
Minden, ami DVTK!

A legújabb termékeinket keresd a 
dvtk shop-ban, vagy 
rendeld meg oNLINe!

 

KörnyAKAS 
pulóVer

Férfi: 8990 Ft.
Női 8990 Ft.
Gyerek: 6990 Ft.

KApucniS
pulóVer

Férfi: 9990 Ft.
Női: 9990 Ft.
Gyerek: 7990 Ft. 

póló

Férfi: 4990 Ft.
Női: 4590 Ft.
Gyerek: 3990 Ft.
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interjúlőrinczy attila

ezzel gond, ez is a munkám része.

- És mi kapcsol ki?
- Ha akad egy kis szabadidő, amikor nem csak 
pihenni tudok a fáradtság miatt, akkor szeretek 
a barátokkal moziba menni - a vígjátékokat és 
az akciófilmeket szeretem elsősorban -, megin-
ni egy kávét, de a szabadnapomon már jártam 
Tarcalon is, az Áldó Krisztus szobornál és a 
bányatónál. Jobban szeretem az aktív pihenést, 
mint az otthon üldögélést, ha kimozdulok, az 
mindig feltölt.

- Ma viszont újabb meccs vár rád. A Mer-
kantil Bank Liga 23. és 27. fordulója között 
a tabella forduló előtti állása szerint a má-
sodik MTK, a harmadik PMFC, a negyedik 
Gyirmót és az ötödik Ajka ellen lépett és lép 
pályára a DVTK, tehát ritka erős menet köze-
pén jár a csapat.
- Az Ajka és a Pécs ellen is jó mérkőzést játszot-
tunk, ahol kemény ellenfeleket győztünk le. A 
kazincbarcikai találkozó különbözött a többitől, 
hiszen a hazaiak eltérő célokért, a bennmaradá-
sért küzdenek, és védekező stílusban játszanak. 
Minden meccsre másként kell készülni, más-
ként kell játszani, de nekünk meg kell birkóz-
ni ezzel a feladattal. Ma egy újabb rangadó vár 
ránk, ahol hasonló mérkőzésre számítok, mint 
a Pécs ellen. Vissza kell találnunk a győztes 
útra, és ha egyénileg és csapatként is hozzuk azt 
a játékot, amire képesek vagyunk, akkor nem 
okozhat gondot a három pont megszerzése.

valamint Cseke Benjámin révén szereztünk gólt 
is, ha nem is közvetlenül a beadásból.

- Azaz nem csak a mezőnyjátékból veszed ki 
a részed, hanem te végzed el a szögletek, sza-
badrúgások zömét is.
- Hét közben alaposan felkészülünk a pontrúgá-
sokra, minden mérkőzésre több variációt is be-
gyakorolunk, amit az ellenfélre szabott Szergej. 
Így pontosan tudom, hogy ki hová érkezik, az 
én feladatom az, hogy pontosan és élesen arra 
a területre rúgjam a labdát. Enyém a felelősség, 
hogy melyik megoldást választom, általában 
megnézem, hogy áll fel az ellenfél, és az alapján 
döntök. Ha valaki üresen marad, akkor lehet 
improvizálni, de legtöbbször az egyik előre be-
gyakorolt figurát játsszuk.

- A DVTK rendre 4-3-3-as felállásban játszik, 
ahol a három középpályás közül az egyik a 
védelem előtt ad stabilitást, a másik kettő pe-
dig többnyire támad. Mi a különbség a két tá-
madó felfogású középpályás szerepe között?
- Kettőnk közül én próbálok az ellenfél kapu-
jához közelebb helyezkedni, és ott felvenni a 
labdákat, illetve amikor 4-4-2-ben védekezünk, 
akkor fellépek a középső támadó mellé, hogy a 
letámadásnál is előrébb legyek, így labdaszerzés 
után minél hamarabb támadást tudok indítani.

- Annyit elárulhatunk az olvasóknak, hogy 
délután négy órakor beszélgetünk, mert 
mostanra végeztél. Hogy néz ki a napi prog-
ramod?
- Általában kilenc órára érkezem a DVTK Sta-
dionba. Az edzés előtt rendszeresen videózunk, 
majd az aktivizációs gyakorlatok következnek, 
és elég sokszor megyünk a konditerembe is, 
főleg a hét elején, amikor nagyobb fizikai ter-
helést kapunk. Majd kimegyünk a pályára, ahol 
egy komoly edzés vár ránk, a mérkőzés közeled-
tével egyre inkább a taktikai felkészülésre kerül 
a hangsúly. Ilyenkor azokat a játékelemeket 
gyakoroljuk, ami sikerre vezethet a bajnokin. 
A közös munkát követően mindig foglalkozok 
az izmaimmal, nyújtással, hengerezéssel segí-
tem elő a regenerációt. A késői ebéd után jut 
idő arra, hogy a kisebb bajokkal átmenjünk a 
DVTK Medical épületébe, ahol mindig segíte-
nek. És ha ez mind megvan, akkor még mindig 
akad elfoglaltság, árultam már jegyet a DVTK 
Shopban, ahol jó volt találkozni a szurkolókkal, 
vagy éppen a műsorfüzetbe adok interjút. Nincs 

Küldetésünk, hogy biztosítsuk Miskolc

környezetbarát, energiatakarékos és

ügyfélközpontú távhőszolgáltatását.

 

 

 



gólÖrÖm  március 6.   1312  március 6.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

26. forduló
2023. március 5., vasárnap
14:00 HR-Rent Kozármisleny - MTK Budapest 0-3 (0-2)
14:00 Aqvital FC Csákvár - Kolorcity Kazincbarcika SC 1-3 (0-2)
14:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Pécsi MFC 1-2 (1-1)
14:00 ETO FC Győr - FC Ajka 0-1 (0-1)
14:00 Szombathelyi Haladás - Tiszakécskei LC 3-1 (1-0)
14:00 BFC Siófok - Soroksár SC 2-2 (1-2)
14:00 Budafoki MTE - Dorogi FC 1-0 (1-0)
14:00 Credobus Mosonmagyaróvár - Szentlőrinc SE 1-1 (1-0)
14:00 Békéscsaba 1912 Előre - Szeged-Csanád GA 1-1 (1-0)
2023. március 6., hétfő
19:00 Diósgyőri VTK - Gyirmót FC*

27. forduló
2023. március 12., vasárnap
14:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - Nyíregyháza Spartacus FC
14:00 Gyirmót FC Győr - Aqvital FC Csákvár
14:00 Szentlőrinc SE - HR-Rent Kozármisleny
14:00 Dorogi FC - Credobus Mosonmagyaróvár
14:00 Békéscsaba 1912 Előre - Budafoki MTE
15:00 Szeged-Csanád GA - Soroksár SC
15:00 Tiszakécskei LC - BFC Siófok
15:00 FC Ajka - Szombathelyi Haladás
15:00 Pécsi MFC - ETO FC Győr
2023. március 13., hétfő
19:00 MTK Budapest - Diósgyőri VTK*

ez tÖrtént
24. forduló

Diósgyőri VtK - Pécsi MFC 3-2 (1-1)
Miskolc, DVTK Stadion, 3153 néző. Játékvezető: Kovács Imre 
(Baghy Csaba, Tőkés Róbert).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Viczián, Bárdos, Bokros Sz. 
- Lőrinczy, Bényei Á., Bertus - Gera D., Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
PMFC: Helesfay - Svedyuk, Rácz L., Pejović, Katona L. - 
Kesztyűs, Szeles T. - Kocsis B., Harsányi István, Gera Z. - Tóth-
Gábor. Vezetőedző: Weitner Ádám.
Csere: Eppel helyett Könyves a 46., Gera D. helyett Jurek és 
Bertus helyett Cseke a 71., Tóth-Gábor helyett Szabó M. a 72., 
Szeles T. helyett Major S., Harsányi I. helyett Terbe és Kocsis 
B. helyett Kártik mind a 80., Lőrinczy helyett Szűcs K. a 84., 
Lukács D. helyett Obounet a 90+2. percben.
Sárga lap: Bényei Á. a 20., Bokros Sz. a 31., Svedyuk a 39., 
Eppel a 41., Könyves a 62., Rácz L. a 71., Danilović a 90+3. 
percben.
Piros lap: Bárdos a 82. percben.
gólszerző: Lukács D. (1-0, 11-esből) a 40., Kocsis B. (1-1) a 45+2., 
Lőrinczy (2-1) a 75., Cseke (3-1) a 80., Gera Z. (3-2) a 90+3. percben.

25. forduló

KBSC - Diósgyőri VtK 1-0 (1-0)
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 1100 néző. Játékvezető: 
Lovas László (Szilágyi Norbert, Szabó Dániel).
KBSC: Megyeri I G. - Székely K., Szekszárdi M., Ur, Lippai 
T., Süttő - Heil, Kovács B., Csatári - Pálinkás G., Kurdics. 
Vezetőedző: Csábi József.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Viczián, Bokros 
Sz. - Lőrinczy A., Cseke, Bertus - Jurek, Könyves, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Könyves helyett Eppel és Bertus helyett Holdampf a 
66., Süttő helyett Szemere B. a 68, Csatári helyett Szabó I 
B. és Pálinkás G. helyett Takács T. a 75., Bokros Sz. helyett 
Medgyes S. és Cseke helyett Obounet a 82., Heil helyett Nagy 
J. és Kurdics helyett Bacsa a 85. percben.
Sárga lap: Szekszárdi M. az 54., Nagy J. a 88. percben.
gólszerző: Kurdics (1-0) a 43. percben.

Könyves Norbert

program
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MEGújult a 
habos oldal!

A Habos Oldal Söröző 
minden munkanap 

menüvel (tetszőlegesen 
választott egy leves és 

egy főétel) 
várja kedves vendégeit!

Egy menü ára: 1700 Ft. 
(elvitelre +150 Ft.)

jó étvágyat kívánunk!
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név

mai ellenfelünk

További részletek a lottózókban és a www.tippmixpro.hu oldalon.

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA: 2023. FEBRUÁR 6 - 26.
#maradjonjáték 18

FOGADJ TIPPMIX SZELVÉNYEN VAGY 
A TIPPMIXPRO.HU OLDALON, ÉS NYERJ!

SZILÁGYI ÁRON 
OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOK 

KARDVÍVÓ

FŐNYEREMÉNY:   

10.000.000 FT
ÉS HETENTE TOVÁBBI 
PÉNZNYEREMÉNYEK

Játékoskártya 
használatával 
dupla esély 
a sorsoláson!*

*A tippmixpro.hu oldalon megtett fogadások esetében a Játékoskártya nem használható.   
  A dupla esély kizárólag Tippmix-en feladott fogadásoknál érhető el.
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főszereplők

bánhegyi bogdán*

22

(HUn) 
2004.02.20.

branislav danilović

44

(srb, HUn) 
1988.06.24.

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. 

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.

radics márton

48

(HUn) 
2001.12.02.

szatmári csaba

3

(HUn) 
1994.06.14.

szűcs kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

viczián ádám

36

(HUn) 
1995.11.24.

*A DVTK LSA növendéke

cseke benjámin

94

(HUn) 
1994.07.22.

gera dániel

33

(HUn) 
1995.08.29.

senkó zsombor

55

(HUn) 
2003.01.04.

illés bálint*

66

(HUn) 
2004.11.5.

lőrinczy attila

18

(HUn 
1994.04.08.

medgyes sinan

32

(HUn, svk) 
1993.06.30.

jéréMie Obounet

70

(gab) 
2002.08.17.

TIPPMIXPRO.HU

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

SZURKOLJ ÉS FOGADJ VELÜNK 
A LEGIZGALMASABB MECCSEKRE!

SZILÁGYI ÁRON 
OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOK 

KARDVÍVÓ
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4. sor: SzűcS Kornél, Szatmári Csaba, Bánhegyi Bogdán, Senkó Zsombor, Branislav Danilović, ePPel Márton, BárDoS Bence
3. sor: lUkácS Dániel (fizioterapeuta), FarkaS Dániel, holDamPF Gergő, meDgyeS Sinan, kÖnyveS Norbert, 

cSeke Benjámin, viczián Ádám, illÉS Bálint, erDÉlyi Péter (korrektív tréner)
2. sor: DoBó László (performance coach), vÍgh Márton (masszőr), hegeDűS Bence (technikai vezető), nagy Márton (masszőr), 

Dmytro Parkhomenko (másodedző), kUznyecov Szergej (vezetőedző), Dr. BaJÚSz Endre (szakmai vezető),
Petar milčanović (erőnléti edző), tUSka János (kapusedző), Póti Krisztián (videoelemző), Anatolii korotia (videoelemző)

1. sor: raDicS Márton, koman Vladimir, BertUS Lajos, lŐrinczy Attila, lUkácS Dániel, BÉnyei Ágoston, JUrek Gábor, cSirmaz István, BokroS Szilárd, Jérémie oBoUnet
A képről hiányzik: gera Dániel, Dr. cSákányi István (csapatorvos), Dr. nÉmeth Zoltán (csapatorvos), Dr. kiSS Brigitta (sportpszichológus)

2022/2023 tavaSzi Szezon
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születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1993
klubszín: sárga-kék
élVonalbeli idények: 2
legjobb eredmény: NB I. 12. hely (2016/2017, 
2021/2022)
előszÖr az országos másodosztályban: 2005/2006
másodosztályú idények: 16
folyamatosan az nb ii.-ben: NB I.-ből kiesők

A Gyirmót SE-t 1993-ban alapították, a 2001/2002-
es idényben még az 5. vonalban szerepeltek. A 4. 
osztályt két, a harmadikat egy év alatt „járták ki”, így 
2005-ben bemutatkoztak az NB II.-ben, ahonnan az-
óta mindössze kétszer hiányoztak, mindkétszer nagy 
örömükre.  Először a 2016/2017-es idényben, majd az 
OTP Bank Liga előző évi kiírásában szerepeltek az él-
vonalban, de mindkétszer az utolsó helyen végezve 
búcsúztak. Legutóbb a legjobb góllövőjük a 13 talá-
latig jutó, és a nyáron Paksra igazoló Varga Barnabás 
volt. 

A gyirmóti csapat először vendégeskedik Diósgyőr-
ben, hiszen az eddigi egyetlen találkozáskor Mezőkö-
vesden játszottak a csapatok. 2016. decemberében 
Diego Vela távoli bombájával a Testgyakorlók szerez-
ték meg a három pontot az OTP Bank Ligában.
Ősszel a DVTK az első pillanattól támadólag lépett fel, 
a gyirmótiak csak a kontráikban bízhattak. A támadá-
soknak a 34. percben lett meg az eredménye, ami-
kor Papp Marcell 6 méterről a kapuba fejelt. Mégsem 
diósgyőri előnnyel vonultak a csapatok szünetre, a 
gyirmótiak büntetőből egyenlítettek. A fordulás után 
nyíltabbá vált a mérkőzés, mindkét csapat győzelem-
re játszott, amit végül Eppel Márton góljával a Test-
gyakorlók szereztek meg.

A legutóbbi fordulóban a Hársfalvi András - Szegi 
Vince, Polgár Kristóf, Hajdú Ádám, Artem Nagirnyi - 
Kovács Dominik - Soltész Dominik (Yevgeniy Kichun, 
61.), Kovács Milán (Berki István, 81.), Madarász Márk, 
Medgyes Zoltán (Erdei Milán, 90+2.) - Simon András 
(Pethő Bence, 61.) összeállításban játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

Polgár Kristóf 2018-ban igazolt a DVTK-ba, 60 élvo-
nalbeli és 21 másodosztályú bajnokin, valamint 8 ku-
pameccsen viselte a piros-fehér szerelést. Szerződé-
se lejártát követően tavaly nyáron igazolt Gyirmótra.

gyirMÓt Fc győr

KAPUSOK
51  Hársfalvi András 1996.11.12.
  1  ivancsics Péter 2002.07.06.
12  rusák Edvárd 1994.04.06.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
25  Bagó Bálint 2003.03.28.
14  Berki istván  1994.02.01.
67  Csörgő Viktor 2001.07.02.
29  Erdei Milán 2003.09.12.
18  Hajdú Ádám 1993.01.16.
22  Helembai Márk 2003.05.20.
11  Herjeczki Kristóf 1998.06.29.
39  Hudák Dávid 1993.03.21.
73  Kichun, yevgeniy 2004.09.16.
20  Kovács Dominik 2002.08.22.
99  Kovács Milán 1999.09.24.
90  Lázár Patrik 1990.08.24.
95  Madarász Márk 1995.11.24.
15  Major Martin 2001.04.29.
70  Medgyes Zoltán 1995.07.23.
  8  Nagy Patrik 1991.02.16.
77  Nahirnij, Artem 2003.07.10.
16  Ominger Bence 2002.09.25.
  9  Pethő Bence 1998.11.01.
33  Polgár Kristóf 1996.11.28.
17  Simon András 1990.03.30.
  7  Soltész Dominik 2000.11.29.
10  Szegi Vince 1997.07.01.

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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A porckorong problémák kezelésére:

HÁTFÁJÁSSAL, NYAKI

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

PANASZOKKAL KÜZD?

Kizárólag a DVTK Medical-Fájdalom
Ambulancia magánorvosi központban!

SpineMED gerincdekompressziós berendezés!

női labdarúgás

▶

2023. március 11-én a Mol Fehérvár Fc elleni idegenbeli mérkőzéssel 
megkezdődnek a simple női liga tavaszi küzdelmei a Dvtk női labdarúgó 
csapata számára. bém gábor vezetőedzővel beszélgettünk.

lemző volt ránk. Voltak hiányosságaink, de 
sok mindenben fejlődtünk is. Bátor futballt 
játszunk itthon és idegenben is, nem ijedtünk 
meg senkitől. A ránk jellemző stílusjegyeket - 
gyors átmeneteket védekezésből támadásba és 
támadásból védekezésbe, illetve presszing az el-
lenfél térfelén - meg szeretnénk tartani. Összes-
ségében szép edzői kihívás volt számomra is az 
őszi idény, nemes feladat beépíteni a fiatalokat.

- Szokatlanul hosszú volt számotokra a téli 
szünet, hiszen november végén véget ért az 
ősz és a tavasz csak március 11-én kezdődik.
- Nem engedtük el a lányokat a novemberi 
utolsó bajnoki mérkőzésünk után, két hétig 
még együtt készültünk, és utána az ünnepekre 
mindenki kapott egyéni feladatokat, hogy ne a 
nulláról kelljen kezdeni a felkészülést. Az ada-
tokból szerencsére az látszott, hogy mindenki 

- Nyáron koncepciót váltott a DVTK, ami sok 
veszélyt rejtett magában, de sikerült sok szép 
győzelemmel megörvendeztetni a szurkoló-
kat. Egyetértesz azzal, hogy várakozásokon 
felül teljesített a csapat?
- Igen, ezzel teljesen egyetértek. Összességé-
ben nem vagyok elégedetlen, az ötödik helyen 
állunk, a megszerzett pontok számával is elé-
gedett vagyok, de még lehetett volna két-há-
rom vagy négy ponttal többünk is. Ez rajtunk 
kívülálló okok miatt nem sikerült, de nem sze-
retnék ennél jobban belemenni a részletekbe. 
Visszatérve a nyári változásokra, kilenc játékos 
elment, három érkezett, gyakorlatilag az egész 
csapatszerkezetet át kellett alakítani. 
Most teljesen más játékrendszerben játszunk, 
mint idáig, igazodnunk kellett a játékosállo-
mányhoz is, viszont azokat a stílusjegyeket 
szerettük volna megtartani, ami tavaly is jel-

Indul a Simple Női Liga
 tavaszi szezonja

béM gábor
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női labdarúgás béM gábor

lunk, az ajtónk továbbra is nyitva áll minden 
tehetséges akadémista előtt.
Oláh Adrienn bokaszalag szakadást szenvedett 
korábban, amit januárban megműtöttek, a re-
habilitációja jól halad, bízunk benne, hogy ta-
vasszal láthatjuk még a pályán.

- A következő félév végén mivel lennél elége-
dett?
- Nem helyezésben gondolkodom, a tabellán el-
foglalt jó helyezés a lányoknak önbizalmat ad, 
de én akkor lennék elégedett elsősorban, ha a 
fejlődésünk töretlen maradna, ha továbbra is 
azt a tudatos játékot folytatnánk, ami jellemző 
ránk. Ha ez sikerül, azzal az eredmények is jön-
ni fognak.

- Mire számítasz a Fehérvár elleni meccsen? 
Mivel lennél elégedett?
- Nem lebecsülve az ellenfelet, nekünk a feljutó 
csapatok ellen győzni kell. Három pontért uta-
zunk Székesfehérvárra. 

maximálisan elvégezte a munkát a szünetben. 
Januártól mostanáig hét héten keresztül inten-
zíven készültünk, sokszor napi két edzéssel. A 
felkészülésünkkel elégedett vagyok, fiú csapa-
tok ellen is játszottunk, ami különösen fontos 
volt a lányoknak a fejlődésük szempontjából, 
hiszen a fiúk sokkal erősebbek, gyorsabbak, fel 
kellett vennünk a tempót.  

- A játékoskeretben történtek változások? 
-A keret összetétele nem változott, érkező és tá-
vozó sincs. Minden játékosunknak élő szerző-
dése van, és mi szerettük is volna, ha maradnak. 
Volt egy fehérorosz kiszemeltünk, de nem a mi 
ajánlatunkat fogadta el, egy Bajnokok Ligájában 
induló csapathoz igazolt. Ugyanakkor a munka 
ezen része sosem ér véget, már a nyárra is gon-
dolunk, folyamatosan figyelemmel követjük 
több magyar utánpótlás válogatott játékos fej-
lődését is.
A DVTK Labdarúgó Sportakadémia növendé-
kei közül idáig is sok fiatal játékos edzett ná-

Kövesd a DVTK 
TikTok csatornáját!

dvtktiktok

hosszabbítás bánhegyi bogDán

első csapattal készülök, és a DVTK tartalékban 
játszom. Fiatal kapusként számomra az a leg-
fontosabb, hogy minél többet tudjak védeni. 
Amikor 2021 tavaszán még a 17. születésnapom 
előtt bemutatkoztam a DVTK második csapatá-
ban, akkor én voltam az egyik legfiatalabb, ma 
pedig 18 évesen a rutinosabbak közé tartozom. 
Magam olyan személyiségnek tartom, aki tudja 
irányítani a társait, ami a kapuban elengedhe-
tetlen, hiszen hátulról segíteni tudom a védőket.

A kapusposzt másabb, mint a mezőnyjátékoso-
ké, sok példát láttunk arra, hogy 23-24 évesen 
kerül be valaki a kezdőcsapatba. Nekem most 
kell felkészülni arra, hogy ha egyszer megka-
pom a lehetőséget, akkor élni tudjak vele, és 
megragadjak a kapuban. Lépésről lépésre aka-
rok haladni, előbb a másodosztályban, majd az 
élvonalban szeretnék védeni - tekintett előre 
Bánhegyi Bogdán.

Szerződést hosszabbított a 
DVTK és Bánhegyi Bogdán

- Egy pillanatig nem gondolkodtam, hogy meg-
hosszabbítsam-e a jövő nyáron lejáró szerződé-
sem, mert örömmel tölt el, hogy a klub hosszú 
távon számít rám - nyilatkozta Bánhegyi Bog-
dán. - Miskolci gyerekként és a DVTK Labda-
rúgó Sportakadémia növendékeként csak egy 
vágyam van, hogy minél korábban bemutat-
kozzak a DVTK első csapatában. Jelenleg az 



gólÖrÖm  március 6.   2524  március 6.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetéből

a szemelvények a Dvtk történetéből 
című sorozatunk mai részében 
Palicskó tiborról lesz szó. a kivételes 
képességekkel megáldott védő 
pályafutása befejezése után 
edzőként is szolgálta a Diósgyőrt, és 
játékosként, valamint szakvezetőként 
is feljutott az élvonalba. 

▶

ajánlólevélnek számított, hogy Haladást kétszer, 
a Dunaújvárost egyszer juttatta fel az élvonalba.

Palicskó Tibor 1989-ben, távozása után 37 évvel 
lett ismét diósgyőri. Az immár öt esztendeje a 
másodosztályban sínylődő DVTK vezetőedzője 
két év türelmet kért a szurkolóktól, cserébe a 
feljutást ígérte nekik. 

Ha nem is egykönnyen, de sikerült a nagy célt 
elérni, 1991 nyarán két osztályozót követően 
ismét NB I-esnek mondhatta magát a csapat. 
(Szeged - Diósgyőr 1-2, Diósgyőr - Szeged 1-1.) 
Húszezer örömittas szurkoló őrjöngött a lelá-
tón, véget ért a hét szűk esztendő.

A sikeredző így nyilatkozott a hazai osztályozót 
követően, a feljutás után:
„- Mielőtt két éve elvállalta a Diósgyőr szakmai 
irányítását, Vácott az NB I.-ben tevékenykedett. 
Kérem, hasonlítsa össze a két osztály színvona-
lát! 
- Az osztályozó mérkőzések is bizonyították, 
az élvonalban csökkent a színvonal, ellenben a 
másodosztály iram és küzdőképesség tekinteté-
ben egyértelműen felzárkózott. Ehhez további 
adalék a Diósgyőr Magyar Kupa szereplése is. 
Kivertük a Siófokot és a bajnok Honvédot is. 
- Sokan a döntőbe várták a csapatot, azonban a 

Palicskó Tibor (1928-2001) Sárospatakon szü-
letett és a helyi csapatban kezdett el futballozni. 
Hamar kiemelkedett a társak közül, már 14 éve-
sen a felnőtteknél játszott. Sárospatakról Sátor-
aljaújhelyre és az NB II.-bevezetett az útja.
1949-ben került Diósgyőrbe testvérével, 
Palicskó Gyulával, ahol a Diósgyőri Vasas éppen 
története első másodosztályú bajnoki címéért 
küzdött.  A kor sportújságírói gyakorlata szerint 
Gyula lett Palicskó I, Tibor pedig Palicskó II. A 
két Palicskó alaposan kivette a részét a küzde-
lemből, hiszen Tibor 15 gólt szerzett - góljai 
száma mutatja, hogy többször a támadók között 
vették számításba -, és Gyulának sem kellett 
szégyenkeznie a maga 10 gólja miatt. 
1950-ben az élvonalban is bemutatkozott a 
piros-fehérek színeiben Palicskó II, aki ettől 
kezdődően végleg a hátvédsorban szerepelt. 
(Ugyanakkor testvére, Palicskó Gyula az első 
osztályban mindössze két bajnoki mérkőzésen 
jutott szóhoz.) A csapat 1952-ben kiesett, és 
Palicskó Tibor a Budapesti Bástya néven sze-
replő MTK labdarúgója lett, ahol azonban csak 
edzőmeccseken és a Tartalékbajnokságban ját-
szott. 
Mindössze fél év után az akkor világhírű Bu-
dapesti Honvédba igazolt. 1957-ig játszott Kis-
pesten, majd visszatért a régi nevét visszavevő 
MTK-ba, ahol - egy év sztálinvárosi kitérőt nem 
számítva - 1964-ig szerepelt, ott fejezte be lab-
darúgó pályafutását is.
Edzői karrierje során rengeteg helyen megfor-
dult. A Vörös Csillag Traktorgyár, a Szállítók, 
a Dunaújvárosi Kohász, az MTK, a Haladás, a 
Rába ETO, a ZTE, a Dorog, a Budapesti Építők, 
és a Váci Izzó után tért vissza Diósgyőrbe. Jó 

Palicskó Tibor labdarúgóként és 
edzőként is ünnepelt feljutást

szeMelvények

Palicskó Tibor (csíkosban) a Bp. Bástya ellen
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szemelVények

szesen 230 mérkőzést játszott az élvonalban a 
15 éves játékos pályafutása során. Többszörös 
B-válogatott, nem hivatalos mérkőzésen az 
A-válogatottban is pályára lépett, a Budapest 
Honvéd örökös bajnoka. 
Edzőként háromszor nyert bajnoki címet a má-
sodosztályban, és a DVTK-t osztályozón juttat-
ta fel. Összesen 356 NB I.-es mérkőzésen ült a 
kispadon és majdnem ennyi mérkőzése van az 
NB II.-ben is.

„Csendes búcsú a 72 évesen elhunyt 
Palicskó Tibortól

Úgy búcsúzott el a vasárnapokkal színesített 
hétköznapoktól, ahogy élt. Csendben, csinnad-
ratta nélkül. Nem kért a pompából, a gyász-
ruhába öltözött emberekből utolsó útján sem. 
Amikor a rákoskeresztúri temetőben a végál-
lomáshoz ért, csupán felesége és két fia, az 50 
esztendős Tibor, valamint a 45 éves Péter köny-
nyezték meg. Ez volt az utolsó kívánsága. Pedig 
sokan tisztelték, temetésén valószínűleg több 
százan rótták volna le kegyeletüket, csakhogy ő 
ezt nem akarta. Visszahúzódó ember volt. Ezt 
mondták rá, hogy ő mindig így élt, és a halála-
kor sem kívánt ezen változtatni. Két hete hunyt 
el, csendben, felesége karjaiban. >>Elaludt a 
drágám, mintha sóhajtott volna, nem látszott az 
arcán szenvedés.<<  Így beszélt az özvegy csü-
törtök délután, megbékélve a sorssal. Férje négy 
éve tudta, hogy menthetetlen beteg, a halálos 
kórt az édesanyjától örökölte, így éltek együtt, 
felkészülve a búcsúra, de ahogy az asszony 
mondja, hitvese úri módon viselte a fájdalma-
kat, és többször is mondta neki: hamarosan 
együtt lesz megint jó barátjával, Tichy Lajossal. 
Palicskó Tibor 72 évesen fejezte be földi pálya-
futását. (...) ”
(Nemzeti Sport - 2001. augusztus 24.)

Nyugodjon békében, Tibi bácsi! Emlékét meg-
őrizzük!

Paksi Atom csapatával szemben kiesett. 
- Erre is megvan az ésszerű magyarázat. A tava-
szi felkészülésnél úgy kellett időzíteni a formát, 
hogy már az első mérkőzésen csúcsformában 
legyünk, így aztán a sorozatmeccsek miatt tör-
vényszerű volt az átmeneti visszaesés. Ebben 
az időpontban találkoztunk a paksiakkal. A 
bajnokságban a két tavaszi vereségünk, a Cse-
pel és a Baja elleni is a fáradtságnak, a fásult-
ságnak a következménye. Ezért az idény végére 
változtattunk az edzésmódszeren, és meg is lett 
az eredménye. Egy NB II.-es csapatnak sok volt 
egyszerre két vasat is a tűzben tartani. 
- Minek köszönhették a végső sikert?
- Egyértelműen a kitűnő csapatszellemnek. Az 
év eleji erősítések is remekül bejöttek, a Nyír-
egyházáról érkezett Váczi Béla igazi gólzsáknak 
bizonyult, s a csapat erőssége volt a két szovjet 
játékos is. Knotz végig kitűnően védett, s a sé-
rülése miatt játéklehetőséget kapott Czeglédy 
is remekül helytállt. A hátsó alakzatból Bém, 
Parhomenko és Varga Iván, a középpályán Mol-
nár és Vitelki, míg elől Tóth György és a már 
említett Váczi nyújtott kiemelkedőt. A Diós-
győrt egyébként a biztonságos védekezésen 
alapuló eredményes támadójáték jellemzi. Erre 
a gólkülönbségünk a legjobb példa, mely máso-
dik legjobb az egész mezőnyben.”
(Foci7 - 1991. június 10., Nem lesz pofozógép a 
DVTK)

A feljutás után azonban nem ülhetett tovább az 
immár Diósgyőri Football Club néven induló 
csapat kispadján Palicskó Tibor, orvosa taná-
csait megfogadva nem vállalta a vezetőedzői 
munkát. (1995-ben azonban egy rövid időre 
még visszatért, szaktanácsadóként segítette a 
vezetőedző munkáját.)
„Csodálatos dolog úgy lelépni a színről, hogy 
sikerült anyaegyesületem csapatát bejuttatni a 
legjobbak közé, de számomra most már az első 
az egészség! Pihenésre, nyugalomra van szüksé-
gem, elmegyek nyugdíjba...”
(Képes Sport - 1991. július 9., Örömünnep az 
Avas-alján)

Palicskó II Tibor diósgyőri labdarúgóként 89 
mérkőzésen lépett pályára és 22 gólt szerzett. 
(NB I.: 67/7, NB II.: 22/15, ) Játékosként és 
edzőként is feljutott az élvonalba. Edzőként 60 
mérkőzésen ült a DVTK kispadján. 
A Budapest Honvéd játékosaként kétszeres, 
az MTK-val egyszeres magyar bajnok. Ösz-

a Dvtk történetéből

Palicskó Tibor és Veréb György a kispadon
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teljes menetrend

*A mérkőzés kezdési időpontja változhat a televízió kérésére

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  1-2 (1-1)

20. 2022.12.11. vasárnap 15:45  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Siófok  3-1 (2-0)  

21. 2023.01.29. vasárnap 13:00 Soroksár youtube Soroksár - DVtK  0-5 (0-2)  

22. 2023.02.06. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - tiszakécske  1-0 (1-0)  

23. 2023.02.12. vasárnap 15:00 Ajka  youtube Ajka - DVtK  0-1 (0-1)  

24. 2023.02.20. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - PMFC  3-2 (1-1)

25. 2023.02.26. vasárnap 14:00 Kazincbarcika  youtube KBSC - DVtK  1-0 (1-0)

26. 2023.03.06. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.13. hétfő 19:00 Hidegkuti Stadion M4 Sport MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap 15:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap 16:00* Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda 16:00* Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap 17:00* Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda 18:00* DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap 17:00* Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap 17:00* Szombathely  Haladás - DVtK  

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

2022/2023 MERKANTIL BANK LIGA 28. FORDULÓ

2023.03.19. 15:00

VS

SZURKOLj A DVTK TÖbbI cSApATÁNAK 
HAZAI MÉRKŐZÉSEIN IS!

2023. február 22., szerda, 18:10
DVTK - Perfumerías Avenida Salamanca
(DVTK Aréna, Euroliga)

2023. február 25., szombat, 17:00
DVTK - Mezőkövesdi KC
(Városi Sportcsarnok)

2023. február 25. szombat
DVTK Jegesmedvék - FTC-Telekom
(Miskolci Jégcsarnok, 5. mérkőzés, ha szükséges)

2023. február 26., vasárnap, 15:00
DVTK-Vénusz - Tolna-Mözs
(Városi Sportcsarnok)

2023. március 1., szerda
DVTK Jegesmedvék - FTC-Telekom
(Miskolci Jégcsarnok, 7. mérkőzés, ha szükséges)

2023. március 4., szombat, 19:00
DVTK - BVSC-Zugló
(DVTK Aréna)
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CSaPaT neVe M            Gy D V              lG            KG GK P 

MtK Budapest FC 26 17 5 4 72 35 37 56

Diósgyőri VtK 25 18 1 6 50 22 28 55

Pécsi MFC 26 12 11 3 29 20 9 47

gyirmót FC győr 25 12 6 7 41 28 13 42

FC Ajka 26 12 6 8 37 30 7 42

Szeged-Csanád gA 26 11 7 8 32 28 4 40

Szombathelyi Haladás 26 11 6 9 37 38 -1 39

EtO FC győr 26 9 8 9 28 25 3 35

Soroksár SC 26 8 11 7 40 41 -1 35

Budafoki MtE 26 9 7 10 30 34 -4 34*

Kolorcity Kazincbarcika SC 26 9 6 11 33 44 -11 33

BFC Siófok 26 8 8 10 28 39 -11 32

Aqvital FC Csákvár 26 7 11 8 30 31 -1 32

tiszakécskei LC 26 8 7 11 27 35 -8 31

Credobus Mosonmagyaróvár 26 8 6 12 26 34 -8 30

Nyíregyháza Spartacus FC 26 7 6 13 33 39 -6 27

Szentlőrinc SE 26 6 9 11 32 39 -7 27

Békéscsaba 1912 Előre 26 6 8 12 34 41 -7 26

Dorogi FC 26 5 7 14 24 40 -16 22

Hr-rent Kozármisleny 26 5 6 15 29 49 -20 21*

CSaPaT neVe M Gy D V P 

MtK Budapest FC 13 9 3 1 30

Diósgyőri VtK 12 9 1 2 28

Pécsi MFC 13 7 5 1 26

Szombathelyi Haladás 13 6 5 2 23

Soroksár SC 13 6 4 3 22

FC Ajka 13 6 3 4 21

tiszakécskei LC 13 6 2 5 20

Budafoki MtE 13 5 5 3 20

BFC Siófok 13 5 5 3 20

Kazincbarcika SC 13 5 4 4 19

Szeged-Csanád gA 13 5 3 5 18

gyirmót FC győr 13 5 2 6 17

Nyíregyháza SFC 13 5 2 6 17

Szentlőrinc SE 12 4 5 3 17

FC Csákvár 13 4 5 4 17

Békéscsaba 1912 Előre 13 4 4 5 16

Dorogi FC 14 4 4 6 16

EtO FC győr 13 4 2 7 14

Kozármisleny 13 3 3 7 12

Mosonmagyaróvár 13 2 4 7 10

CSaPaT neVe M Gy D V P 

Diósgyőri VtK 13 9 0 4 27

MtK Budapest FC 13 8 2 3 26

gyirmót FC győr 12 7 4 1 25

Szeged-Csanád gA 13 6 4 3 22

FC Ajka 13 6 3 4 21

EtO FC győr 13 5 6 2 21

Pécsi MFC 13 5 6 2 21

Mosonmagyaróvár 13 6 2 5 20

Szombathelyi Haladás 13 5 1 7 16

FC Csákvár 13 3 6 4 15

Budafoki MtE 13 4 2 7 14

Kazincbarcika SC 13 4 2 7 14

Soroksár SC 13 2 7 4 13

BFC Siófok 13 3 3 7 12

tiszakécskei LC 13 2 5 6 11

Nyíregyháza SFC 13 2 4 7 10

Szentlőrinc SE 14 2 4 8 10

Békéscsaba 1912 Előre 13 2 4 7 10

Kozármisleny 13 2 3 8 9

Dorogi FC 12 1 3 8 6
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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.

telJeS
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