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a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - dorog

 17:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 17:52 pályán a dvtk lovag

 17:15 Bemelegítés kezdete

 17:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 17:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 17:58 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 18:00 a diósgyőri vtk - dorogi fc mérkőzés kezdete

 17:00 kapunyitás

 16:00 a játékvezetők érkezése

 17:59 csapatfotók

 17:57 csapatok felállnak a kamerák felé fordulva

 17:56 csapatok Bevonulnak a pályára

 17:55 csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 16:00 a csapatok érkezése
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edzői nyilatkozat 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
Győzelem után egész héten jó hangulat uralkodik 
az öltözőben és az edzéseken, vereség után érthe-
tően nem. Most azonban nincs idő szomorkodni, 
még jó is, hogy ilyen gyorsan következik a folytatás. 
Itt az újabb lehetőség a három pont megszerzésére.
Amikor vasárnap után szerdán lép pályára a csapat, 
akkor a regenerációra kerül a hangsúly, de termé-
szetesen felkészülünk a következő mérkőzésre is. 
A hétfői edzés előtt leültünk közösen a kivetítő elé, 
kielemeztük a szentlőrinci meccset és átbeszéltük 
a hibákat. Kedden pedig azokat a korábban tanult 
játékelemeket ismételtük át, amivel győzni tudunk 
a Dorog ellen. Szentlőrincen sok rossz megoldást 
láttunk, amit ki kell javítani, és akkor ismét győzni 
fogunk. Ma is nehéz mérkőzés vár ránk, amennyi-
ben a Dorognak is két gólt előnyt adunk, akkor biz-
tosan ők is mindent megtesznek, hogy megőrizzék. 
A mi feladatunk az, hogy megakadályozzuk ezt, ne 
kapjunk elkerülhető gólt, a másik oldalon pedig 
eredményesek legyünk.
Ma újra hazai pályán játszunk, és a saját közön-
ségünk hatalmas motivációt jelent. Bízom benne, 
sokan támogatnak szerdán is a lelátóról, amit jó 
játékkal és győzelemmel hálálunk meg!

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!

Kövesd a DVTK 
TikTok csatornáját!

dvtktiktok
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interjú

Kész vagyok megküzdeni 
bármilyen nehézséggel

interjú

ma. De ezen kívül az is elvárás felénk, hogy a 
játék minden szegmensében jobbak legyünk az 
ellenfélnél: erősebbek, dinamikusabbak, ponto-
sabbak, azaz minden területen múljuk felül az 
ellenfelet. 

- Egy új edző érkezése után általában rövi-
debb-hosszabb időnek el kell telnie, mire át-
alakul egy csapat játéka. Viszont Kuznyecov 
Szergej munkájának eredménye szinte az 
első pillanattól kézzelfogható. Hogy lehet ez?
- Igen, így történt, de a részleteket én sem tu-
dom. Talán ahhoz lehet köze, hogy Szergej egy 
végtelenül pozitív személyiség, aki az első pilla-
nattól oldani tudta a bennünk lévő görcsössé-
get, a kinevezése után felszabadulttá váltunk. 
Tisztában vagyok vele, hogy rögtön magasra 
tettük a lécet, amit szeretnénk a későbbiekben 

- A bemutatkozó interjúban így fogalmaztál: 
„a következő bajnokságot már az NB I.-ben 
akarom elkezdeni a Diósgyőrrel.” Hogyan lá-
tod most a feljutási esélyeket?
- Úgy vélem, a kezdeti nehézségek ellenére ak-
kor is jó úton járunk, ha a két legutóbbi mér-
kőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. 
Maximálisan érzem a csapatban, hogy ezt a célt 
el tudjuk érni. Az új vezetőedző által képviselt 
szakmaiság, a játékról alkotott elképzelése és a 
játékstílus mind garancia erre.

- Ha valaki nem látta a közelmúltban a 
DVTK-t, annak hogyan jellemeznéd ezt a já-
tékstílust?
- Mindenekelőtt a magas labdabirtoklási arányt 
emelném ki, mert minél többet van nálunk a 
labda, annál jobban megjön mindenki önbizal-

hogy a védők munkáját segítsem, biztonságot 
adjak a csapatnak, különösen, ha két támadó-
val áll fel az ellenfél. A 4-2-3-1-es rendszerben 
ugyanez a feladat kettőnk között oszlik meg 
mégpedig felváltva, azaz egyszer az egyik, 
másszor a másik marad hátul, és a társ lép fel 
a támadásokkal. 

- Olyannyira a védelmet segíted a játékoddal, 
hogy amikor a csapatrészek külön gyakorol-
nak, akkor a védőkkel dolgozol együtt. 
- Ilyenkor Gyima (Dmytro Parkhomenko má-
sodedző - a szerk.) irányításával a beívelések 
hárítását, a mélységi tolódásokat gyakoroljuk, 
hogy a labda helyzetétől függően hogyan kell 
segíteni a társakat. De a mérkőzések előtti be-
melegítésnél is látható, hogyan dolgozik a „mi 
kis csapatunk”.

- Védekező középpályásnak szokás nevezni 
a pozíciód, de ezek szerint nem kizárólag a 
védekezés a feladatod, ugye?
- Egyáltalán nem. A 4-2-3-1-es játékrendszer-
ben időnként fel kell érni az ellenfél 16-osához, 
esetleg a kapu elé. 4-3-3-ban a 6-os pozícióban 
szereplő játékos ritkán jelent veszélyt közvetle-
nül a kapura, de figyelni kell arra, hogy a táma-
dásépítés elején mindig megjátszható legyen. A 
védelem és a középpálya között mélységi irá-
nyítóként kell fel- vagy visszaadni a felpasszolt 
labdákat, esetleg forgatni az oldalakat, ami kife-
jezetten támadó feladat. 

- Mindig ezen a poszton szerepeltél?
- Igen, egyedül Chemnitzben játszottam táma-
dó középpályást. Azt is szerettem, de közelebb 
áll hozzám a mélységi irányító szerepe.

- Mindenki úgy kezdi el a focit, hogy gólt 
szeretne lőni. Téged mégis mi fogott meg a 
posztodban?
- Valóban kevésbé látványos a játékom, teljesen 
érthető, hogy az átlagos szurkoló veszi hama-
rabb észre azokat, akik a gólokat lövik. Az én 
szerepkörömben egészében kell látni a játékun-
kat, és rám hárul a játék gyorsításának, esetleg 
lassításának a feladata, ami nagy felelősség, ép-
pen ezért szeretem. 

- Régen ideális korban lévőnek nevezték a 28 
éveseket, mi a véleményed erről, mint érin-
tettnek?
- Későn érő típus vagyok, de egyetértek ezzel 

rendre átugrani, például a mai mérkőzésen is. 

- A DVTK sikerrel vette az első három rang-
adót, ahol előbb a forduló előtt egyaránt a 
második helyen álló Kazincbarcika és a Gyir-
mót, végül pedig az éllovas MTK ellen győ-
zött. Könnyebb játszani az élcsapatok, mint 
például a Szentlőrinc ellen?
- Jelenleg egyértelműen könnyebb. Azonban 
én óvatosan használnám a rangadó kifejezést, 
mert sokkal több mérkőzést játszunk a derék-
had ellen, és összességében az dönti el a felju-
tás kérdését, hogy ki hány pontot gyűjt be ezen 
csapatok ellen. Az MTK egészen más játékot 
játszott, sokkal bátrabban támadtak, és a han-
gulat is egészen más volt a DVTK Stadionban, 
de azért a győzelemért is „csak” három pon-
tot adtak. Ezzel szemben a mezőny nagy része 
biztos védekezésből próbál kontrázni. Ellenük 
egy apró hiba is megváltoztathatja a meccs ké-
pét, mert akkor még jobban betömörülnek, mi 
pedig rohanhatunk az eredmény után. Ezeken 
a találkozókon még inkább alapkövetelmény a 
tökéletes és szünet nélküli koncentráció. 

- Várhatóan a Dorog is a Szentlőrinchez ha-
sonló felfogásban játszik majd. Minek kell 
változni ahhoz, hogy győzzön a DVTK?
- Egy ilyen pofon után, aki eddig nem tudta vol-
na, az is ráébredt, hogy ma nem fér bele semmi-
lyen hiba, némi túlzással egy rossz passz sem. 
A Dorog ellen hazai pályán játszunk a saját kö-
zönségünk előtt, a támogatásukkal nem is lehet 
más eredmény, csak diósgyőri győzelem.

- Nyolc nap alatt három fordulót játszik a me-
zőny, mennyivel másabb ez az időszak, mint 
amikor heti egy meccs szerepel a program-
ban?
- Egy vereség után direkt jó, hogy nem egy 
egész hétig járunk rossz szájízzel edzésre, ha-
nem rögtön itt a lehetőség a javításra. De én et-
től függetlenül is szeretem, ha sűrű a program, 
mert akkor az edzések a frissítésről és a taktikai 
felkészülésről szólnak, az erőnlétet megszerez-
zük, szinten tartjuk a meccseken.

- Már Diósgyőrben is játszottál 4-2-3-1-es, és 
4-3-3-as felállásban. A te szempontodból mi 
a különbség a két játékrendszer között?
- A 4-3-3-as szerkezetben egyedül vagyok közé-
pen, a másik két középpályás előttem helyezke-
dik. Ilyenkor teljes mértékben az a feladatom, 

holdampf gergő holdampf gergő

▶

holdampf gergő nyáron lett a dvtk játékosa, és egyből alapemberré válva az 
összes eddigi mérkőzésen kezdőként lépett pályára.
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A legkiválóbb szakemberek várják
az alábbi szakterületeken:

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

GYÓGYULJON ÚGY, 
AHOGY A SPORTOLÓK!

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

Nolen miatt nem vállalja a költözést, akkor fájó 
szívvel, de nemet mondtam volna a DVTK hí-
vásának, mert ott érzem jól magam, ahol a sze-
retteim vannak. Szerencsére nem így történt, 
ezúton is köszönöm, hogy bátor volt. 

- A Napos oldal magazinban láthattuk a ku-
tyádat is, igencsak mozgásidényesnek tűnt. 
Egy kiadós edzés után nem feltétlenül erre 

vágyik az ember.
- A mérkőzések után úgysem tu-
dok elaludni, ilyenkor jó egy kicsit 
sétálni a kutyával. Neki jólesik a 
mozgás, nekem pedig a felfoko-
zott állapotból sikerül visszatérni 

a hétköznapokba. Számomra 
annyira bevált ez a mód-

szer, hogy még az ide-
genbeli meccsek után, 

amikor későn érünk 
vissza Miskolcra, 

akkor is nekivá-
gunk az éjszakai 
utcáknak.

- Rendre el-
mondják a diós-

győri játékosok, 
hogy milyen egysé-

ges a csapat, alá tudod 
támasztani te is ezt?

- Teljes mértékben, jó dolog 
edzésre járni, és találkozni 
a társakkal. Ez egy befogadó 
közeg, Hege (Hegedűs János 
- a szerk.) már a dobozolás 
közben jelezte, hogy ha a köl-
tözésben vagy bármi másban 
segítségre szorulok, akkor szí-
vesen segít. Az ilyen apróságok 
erősítettek meg abban, hogy jó 
döntést hoztam, még mielőtt 
elbizonytalanodtam volna. Sok 
új igazolás gyűlt össze az öltö-
zőben, de a régiek is kedvesen 
fogadtak. 

- El tudod képzelni, hogy mond-
juk öt év múlva is a DVTK mezét 

viseld?
- Diósgyőrben minden feltétel 
adott, hogy hosszú távon is ebben a 
csapatban szerepeljek.

a megállapítással. Fiatalon mutatkoztam be a 
felnőttek között, és nem biztos, hogy sokban 
különböztem a mai énemtől, de mentálisan 
sokkal érettebb vagyok. Mostanra fizikálisan és 
mentálisan kész vagyok megküzdeni bármilyen 
nehézséggel.

- Több mint kétszáz másodosztályú bajnokin 
gyűjtött rutinnal a hátad mögött érkeztél Di-
ósgyőrbe…
- … és sajnos csak 10 NB I.-es mérkőzéssel. De 
azért dolgozom nap mint nap, hogy jövőre gya-
rapítani tudjam ezt a számot. Bárcsak már az él-
vonalról tudnánk beszélni, de most még a Mer-
kantil Bank Ligában van dolgunk. Valóban jól 
ismerem a rakkolós focit játszó mezőnyt, ahol 
egészen máshogy kell játszani, mert például 
nem adnak teret az ellenfelek.

- Ha már szóba hoztad, miért nem si-
került eddig az élvonalbeli áttörés?
- Lehetnék sértődött, de bizto-
san megvolt az oka, hogy fiata-
lon Nebojša Vignjević, majd kicsit 
később Supka Attila sem bízott 
bennem, de a részletekbe már ne 
menjünk bele. Amikor néhány éve 
Szombathelyre igazoltam télen, akkor 
a mérkőzések nagy részét megnyertük, 
amikor pályára léptem, szép részsikere-
ket arattunk, de ősszel túl nagy hát-
rányba került a csapat, és az idény 
végén búcsúztunk az élvonaltól. 
Ahogy mondtam, szeretnék 
még az OTP Bank Ligában 
játszani, ezért igazoltam Di-
ósgyőrbe.

- Elég sok csapatban ját-
szottál eddig.
- Amikor nem kaptam elég 
lehetőséget, akkor új kihí-
vásokat kerestem, de ha azt 
láttam, hogy egy másik csapat-
nál előrébb lehet lépni, akkor 
is váltottam. Fiatalon 
is bátran belevágtam 
egy új kalandba, de 
bevallom őszintén, 
a Diósgyőrbe iga-
zoláshoz kellett a 
feleségem, Gréta is. 
Ha az egyéves fiunk, 

holdampf gergő
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rendezvényhelyszín miskolcon. 
a dvtk stadion exkluzív termei különleges helyszínt biztosítanak minden 

típusú rendezvénynek 30-tól 500 főig. konferencia, állófogadás, céges 
és privát rendezvények, esküvő vagy születésnap miskolc és az észak-

magyarországi régió legmodernebb rendezvénykomplexumában. 
további információk és ajánlatkérés a www.dvtkstadion.hu oldalon. 

dvtktiktok

tartsd te is rendezvényed
 2018 év stadionjában!!

rendezvényhelyszín miskolcon. 
a dvtk stadion exkluzív termei különleges helyszínt biztosítanak minden 

típusú rendezvénynek 30-tól 500 főig. konferencia, állófogadás, céges 
és privát rendezvények, esküvő vagy születésnap miskolc és az észak-

magyarországi régió legmodernebb rendezvénykomplexumában. 
további információk és ajánlatkérés a www.dvtkstadion.hu oldalon. 

KAPUSOK
89 Borsos Vilmos 2000.09.21.
31 Molnár Zsombor 2003.07.01.
33 tulipán Ákos 1990.11.16.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
  9 Albert Ádám 1990.10.16.
71 Barna gergő 2002.05.06.
13 Berkó Ádám 1991.01.02.
25 Faragó Bálint 2004.05.14.
19 Ferkó Máté 2003.04.15.
5 gyurácz András 1995.02.23.
25 Harmat Zsombor 2005.04.01.
17 Kapornai Bertalan 2002.08.06.
  4 Kárász Krisztián 1995.12.03.
23 Keresztes Krisztián 2000.01.04.
22 Kovács Olivér 1990.12.22.
77 Lakatos Csaba 1998.07.12.
88 Lénárt, tomáš 1990.06.07.
  8 Lustyik Levente 1999.03.07.
11 Magyari Szilárd 1998.05.20.
  3 Nagyházi Dávid 1994.01.12.
  7 Oldal tibor 1995.01.26.
20 Papp Máté 1990.03.10.
99 Paudits Patrik 1994.03.20.
27 Pohner Zsolt 2004.07.13.
21 rácz Ferenc 1991.03.28.
80 Szalai József 2002.11.11.
16 Szedlár Zoltán 1994.02.11.
66 Szerencsi Miklós 1998.01.29.
24 Szilágyi Szabolcs 2003.09.23.
28 Sztojka Dominik 2003.12.23.
  6 tóth Barnabás 1994.07.28.
18 Vígh Ádám 1987.06.26. 

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1914
klubszín: piros-fekete 
élVonalbeli idények: 22
legjobb eredmény: NB I. 4. helyezett (1962/1963)
előszÖr az országos másodosztályban: 1939/1940
másodosztályú idények: 35
folyamatosan az nb ii.-ben: 2016 óta

A dorogi klubot 98 éve alapították. Az élvonalban az 
1945/1946-os idényben debütáltak, és 1966-ig két 
idény kivételével a legjobbak között játszottak. Ekkor 
a harmadik osztályig zuhantak, de az 1973/1974-es 
bajnokságot újra az NB I.-ben kezdték. Egy év után 
ismét búcsúztak, és 1976/1977-ben - a mai napig 
utoljára - még egy évet a legmagasabb osztályban 
töltöttek. A '80-as és a '90-es éveket a másod- és 
harmadosztályban töltötték, a 2000-es évek köze-
pén két idényt a negyedik vonalban játszottak. 

A mélypontot követően 2016-ban jutottak fel az NB 
II.-be, azóta folyamatosan a mezőny tagjai.

A legutóbbi fordulóban a Molnár Zs. - Tóth B. (Barna 
G., 60.), Gyurácz, Keresztes K., Papp M. - Lénárt - Ol-
dal T. (Rácz F., 60.), Szerencsi, Lustyik (Albert Á., 40.), 
Szedlár (Sztojka, 60.) - Paudits (Magyari, 60.) össze-
állításban játszottak. 
A vereséget követően Fenyvesi László vezetőedző 
távozott Dorogról.

Ismerősök az ellenfélnél

Az ellenfél játékosaként tér vissza Diósgyőrbe Tóth 
Barnabás, aki 2017 nyarától 2020 végéig 25 mérkő-
zésen lépett pályára a DVTK mezében. Ezt követően 
fél évre Tiszakécskére került kölcsönbe, a harmadik 
idényét tölti Dorogon.

Borsos Vilmos paksi kölcsönjátékosként két kupa-
mérkőzésen védte a DVTK kapuját az előző idény-
ben, bajnoki mérkőzésen nem lépett pályára.

A dorogi szakmai igazgató, ifj. Bene Ferenc Szentes 
Lázár, majd Szivics Tomiszláv segítőjeként dolgozott 
a DVTK első csapata mellett 2012 ás 2014 között, 
a Magyar Kupa döntőjében ő helyettesítette az el-
tiltott vezetőedzőt. Ezt követően a DVTK utánpótlás 
szakmai igazgatójaként dolgozott még egy évig, 
idén nyáron tért vissza Dorogra.

dorogi fc mai ellenfelünk
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program
10. forduló
2022. október 5., szerda
15:00 Soroksár SC - FC Ajka
15:00 Nyíregyháza Spartacus FC - MTK Budapest
15:00 Aqvital FC Csákvár - Szentlőrinc SE
15:00 Credobus Mosonmagyaróvár - Budafoki MTE
17:00 ETO FC Győr - Gyirmót FC Győr*
18:00 Diósgyőri VTK - Dorogi FC
18:00 Tiszakécskei LC - Szeged-Csanád GA
18:00 BFC Siófok - Pécsi MFC
18:00 Szombathelyi Haladás - Kolorcity KBSC
18:00 HR-Rent Kozármisleny - Békéscsaba 1912 Előre

11. forduló
22022. október 9., vasárnap
15:00 Gyirmót FC Győr - Szombathelyi Haladás
15:00 Budafoki MTE - HR-Rent Kozármisleny
15:00 Dorogi FC - Aqvital FC Csákvár
15:00 Szentlőrinc SE - Nyíregyháza Spartacus FC
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Diósgyőri VTK
17:00 Kolorcity KBSC - BFC Siófok
17:00 Pécsi MFC - Soroksár SC
17:00 FC Ajka - Tiszakécskei LC
17:00 Szeged-Csanád GA - Credobus Mosonmagyaróvár
20:15 MTK Budapest - ETO FC Győr*

ez tÖrtént
8. forduló

Diósgyőri VtK - MtK Budapest 3-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5011 néző. Játékvezető: Andó-Szabó 
Sándor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Szalai Dániel).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos B., Bokros Sz. 
- Bényei Á., Holdampf, Cseke - Gera D., Lukács D., Könyves. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
MTK: Somodi - Poór, Szépe, Nagy Zs. - Biben, Lehoczky, 
Kata, Medgyes S. - Stieber Z., Németh K., Bognár I. Szakmai 
igazgató: Bognár György.
Csere: Poór helyett Godwords a 23., StieberZ. helyett Futács a 
46., Lehoczky R. helyett Kovácsréti a 57., Gera D. helyett Eppel 
a 66., Lukács D. helyett Koman és Bényei Á. helyett Jurek a 
82., Nagy Zs. helyett Palincsár és Bognár I. helyett Kovács 
Máté a 83., Bokros Sz. helyett Kotula M. és Könyves helyett 
Szőke A. a 88. percben.
Sárga lap: Gera D. az 1., Medgyes S. a 6., Szépe a 45+1., 
Bognár I. a 46., Kata a 70., Németh K. a 90. percben.
gólszerző: Biben (1-0, öngól) a 44., Könyves (2-0) a 49., 
Könyves (3-0) a 67. percben.

9. forduló

Szentlőrinc SE - Diósgyőri VtK 2-0 (2-0)

Szentlőrinc, 900 néző. Játékvezető: Kovács J. Zoltán (dr. Bede 
Tamás, Mayer Gábor).
Szentlőrinc: Prokop - Farkas M., Keresztes B., Nagy Zs., 
Kiss-Szemán - Németh E. - László D., Papp G., Daróczi, Szabó 
M. - Grumić. Vezetőedző: Jeremiás Gergő.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos B., Bertus 
- Cseke, Holdampf, Bényei Á. - Könyves, Lukács D., Koman. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Kiss-Szemán helyett Erdélyi B. a 28., Könyves helyett 
Szőke A. és Cseke helyett Papp M. a 46., Lukács D. helyett 
Eppel, Grumić helyett Mervó és László D. helyett Rétyi mind 
a 62., Bényei Á. helyett Jurek a 72., Daróczi Z. helyett Török 
L. és Szabó M. helyett Vidnyánszky M. a 74., Bertus helyett 
Bokros Sz. a 81. percben.
Sárga lap: Papp G. a 33., Papp M. a 81., Jurek a 85., Prokop 
a 86., Németh E. a 90. percben.
gólszerző: Szabó M. (1-0, 11-esből) a 3., Daróczi (2-0) a 27. 
percben.

ez tÖrtént

MOL Magyar Kupa 3. forduló

Diósgyőri VtK - Szeged-Csanád gA 0-1 (0-1)

Miskolc, DVTK Stadion, 2951 néző. Játékvezető: Erdős József 
(Albert István, Belicza Bence Péter).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos B., Bokros 
Sz. - Cseke, Holdampf, Bényei Á. - Gera D., Lukács D., 
Könyves. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Szeged: Takács J. - Könczey, Vári, Szilágyi Z., Tóth B. - Simon 
Á., Szatmári L. - Dobos Á., Szakály D., Kundrák N. - Bíró B. 
Vezetőedző: Aleksandar Stevanović.
Csere: Holdampf helyett Koman és Gera D. helyett Eppel a 
46., Dobos Á. helyett Pintér Á. és Szakály D. helyett Farkas A. 
az 57., Könyves helyett Szőke A. és Bényei Á. helyett Bertus 
a 61., Bíró B. helyett Jammeh a 66., Bokros Sz. helyett Papp 
M., Szatmári L. helyett Gajdos Zs. és Tóth B. helyett Beronja 
mind a 89. percben.
Sárga lap: Könyves Norbert a 20., Tóth B. a 22., Farkas A. a 
60., Jammeh a 90., Kundrák N. a 90+2. percben.
gólszerző: Gólszerző: Kundrák N. (0-1) a 14. percben.

DVTK SHOP

Minden, ami DVTK

shop.dvtk.eu

a DVTK új pólója már KaphaTó a shopban, és awebshopban!

A termék elérhető 
más színekben is
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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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josé luque

ja csinálni, és megállja a helyét a világ bármely 
táján profi labdarúgóként. A másik társam a 15 
éves lányom, Aroa. Ő is szeret konditerembe 
járni, emellett röplabdázik. 

- Már az UEFA Pro licencet is megszerezted, 
de mikor döntötted el, hogy edző leszel?
- Tulajdonképpen akkor, amikor Diósgyőrben 
játszottam. Amikor hazatértem Sevillába, akkor 
az egykori élvonalbeli labdarúgók számára biz-
tosított lehetőséget kihasználva iratkoztam be a 
Spanyol Labdarúgó Szövetség Pro licences kép-
zésére, és most már bármilyen szinten szereplő 
csapatot irányíthatok.

- A Real Betis női B-csapatát története során 
először felvitted az országos másodosztály-
ba, mégsem folytattad a munkát. Miért?
- Egyszerű a válasz, nem láttam az előrelépés 
lehetőségét. Szerettem a lányokkal dolgozni, 
büszke vagyok arra, hogy többen azóta az első 
osztályban szerepelnek, de csapat szinten hiá-
nyoztak a rövid távú tervek, mintha nem léte-
zett jövőkép, csak játszottuk volna egymás után 
a meccseket. Emiatt nem éreztem jól magam, és 
helyesebbnek láttam lemondani a pozíciómról. 

- Régen hallottunk rólad, hogy vagy?
- Köszönöm szépen, remekül! Az életben szá-
momra a családom egészsége és boldogsága a 
legfontosabb, és örömmel mondhatom, hogy 
egyik téren sincs ok a panaszra.

-  A közösségi médiában rendszeresen posz-
tolsz az életed legfontosabb eseményeiről, de 
feltűnő, hogy sportolóként a konditeremben 
láthatunk, a focipályán csak edzőként jelensz 
meg. Teljesen abbahagytad a futballt?
- Diósgyőrben egy felejthetetlen mérkőzésen 
fejeztem be a profi pályafutásomat, és csak egy 
rövid időszakra aktiváltam magam az andalúz 
másodosztályban szereplő Camas C.F. színeiben 
Rene Ramos, Sergio Ramos bátyja és ügynöke 
hívására 2016-ban. Egy rutinos játékos kellett a 
csapatba, és rám gondoltak, én pedig elfogad-
tam a hívást. De ez is évekkel ezelőtt történt, 
ma már csak jótékonysági mérkőzéseken lépek 
pályára. Konditerembe pedig a gyerekeimmel 
járok. David már 18 éves, nagyon tehetséges és 
technikás játékos, akinek jó a rúgótechnikája, 
valamint jól lát a pályán. Most kell átlépnie a 
felnőtt fociba, ami minőségi ugrást jelent, de 
rendkívüli módon bízom benne, hogy meg tud-

Visszatérhet a 77-es 
mezszám Diósgyőrbe

▶

josé luque rúgótechnikája a mai napig beszédtéma diósgyőrben. legutóbb 
a dvtk stadion átadása előtti tesztmeccsen láthattuk, de a középpályás a 
közeljövőben ismét diósgyőrbe látogathat.

interjú
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interjú

dogan jöjjenek dolgozni, és legyen jövőképük 
is. Elégedett vagyok ezzel a feladattal, amit csak 
az tudna megváltoztatni, ha kapnék egy izgal-
mas ajánlatot egy maga elé komoly célokat ki-
tűző fociklubtól.

- Mekkora a különbség egy csapat munkavál-
laló és egy csapat sportoló irányítása között?
- A lényegi kérdésekben igazából nem sok. 
Minden nap azt sulykolom beléjük, hogy min-
den lehetséges, minden problémára létezik 
megoldás, és nincs az a szint, aminél ne lehetne 
többet elérni.

- Labdarúgó pályafutásod során több csapat-
ban is játszottál, a közösségi médiában tett 
bejegyzéseid alapján azonban úgy tűnik, a 
DVTK és az Atlético de Madrid áll hozzád a 

legközelebb. Igaz ez?
- Valóban így van, mert ebben a két klubban 

éreztem a legboldogabbnak magam.

- Mi az első, ami eszedbe jut, 
ha azt mondom, DVTK?

- Szív, otthon, család.

- Kétféle módon posz-
tolsz a DVTK-ról, vagy 

régi emlékeket idézel 
fel, vagy éppen aktuá-
lis dolgokra reagálsz, 
például meccset né-
zel. Utóbbi esetben 

szurkolóként vagy 
gyakorló edzőként ülsz 

a számítógép elé?
- Edzőként igyekszem minél több mér-
kőzést megnézni, és a másodedzőmmel 
kielemezni a látottakat. Ez a legjobb 
módja a tanulásnak, ki tudja, mikor 
találok olyan megoldást, ami új utakra 
vezet.

- Mi a véleményed a mai DVTK-ról?
- Azért annyi mérkőzést nem láttam, hogy 
megalapozott véleményt mondjak. De to-

vábbmegyek, ha minden találkozót kétszer 
néztem volna végig, akkor is óvatos lennék, 
mert nem tudom, nem tudhatom, mi tör-

ténik az öltözőben. Edzőként számomra az 
nyújtja a legtöbb információt, ha a meccs után 

belenézek a szemekbe, és egyből tudom, hogy 
ki adott ki mindent magából, és ki nem.

Ahogy az élet, úgy a labdarúgás is egy verseny, 
ahol te vagy önmagad legnagyobb vetélytársa, 
és minden reggel úgy kell felkelni, hogy ma is 
jobb leszel, mint tegnap. Engem az motivál, ha 
nincsenek határok, ha viszont elérem a plafont, 
akkor elveszítem az érdeklődésem, és új kihí-
vást keresek.

- De ugye nem távolodtál el a focitól? 
- Jelenleg a Camas C.F. U19-es csapatának edző-
jeként jövő tehetségeinek próbálom átadni azt 
a tudást, amit 25 futballpályán töltött év alatt 
felhalmoztam.

- Két évet dolgoztál a Camas C.F. férfi és hár-
mat a Real Betis női labdarúgóival. Milyenek 
az első edzői tapasztalatok?
- A Betisnél megtanultam, milyen mun-
kát kell végezni egy profi csapat ve-
zetőedzőjeként, de azt hiszem, az 
edzői tapasztalatoknál léteznek 
fontosabb szempontok. Ha valaki 
rendelkezik a megfelelő elméleti 
tudással, és korábban magas szin-
ten játszott, azaz éveken keresztül 
neves szakemberek edzését 
látogatta, akkor az sokkal 
stabilabb alapot jelent, 
mintha sok éven keresz-
tül ült volna a kispadon. 
Xavit nem kell bemu-
tatni, labdarúgóként 
fantasztikus sikereket 
ért el, edzőként viszont 
a nem túl színvonalas ka-
tari bajnokságból érkezett 
a Barcelona kispadjára, 
mégis eredményes mun-
kát végez. 

- Teljesen kitölti az 
időd és energiád az 
edzősködés?
- Évekkel ezelőtt elfo-
gadtam egy barátom 
által felajánlott lehe-
tőséget, és elkezdtem 
dolgozni az Aluminios 
Galisur alumíniumipari 
cégben, ahol mára gyár-
igazgató lettem, összesen 
123 munkavállalóért fele-
lek. Az a célom, hogy bol-

josé luque

▶
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visszautasította a kérést, hiszen 10 évre visz-
szavonultatta azt. Hallottál erről?
- Nem hallottam. Ha így történt, az csak egy 
újabb jel arra, hogy itt az ideje, hogy újabb 
lendületet kapjon a 77-es szám legendája Diós-
győrben.

- Kapcsolatban állsz a régi csapattársakkal?
- Természetesen a két spanyollal, Pacóval és 
Fernandóval (Francisco Gallardo és a később 
diósgyőrben edzőként is dolgozó Fernando 
Fernández - a szerk.) a legszorosabb a kapcso-
lat, de Vicente és Igor (Vicente Arze és Igor Gal 
- a szerk.), valamint alkalomadtán Seydivel és 
Budóval (l’Imam Seydi és Budovinszky Krisz-
tián - a szerk.) is beszélek. És a Facebooknak 
köszönhetően a többiek életét is követem, min-
den egyes alkalommal boldog vagyok, ha hallok 
róluk.

- Legutóbb a DVTK Stadion avatása előtt 
jártál Miskolcon, amikor az első nyilvános 
tesztmérkőzésen léptél pályára 2018-ban. 
Mikor találkozhatunk ismét veled Diósgyőr-
ben?
- Szívesen jövök bármikor, ha meghívást kapok 
bármilyen alkalomból. Nem akarok senkinek 
tippeket adni, de szívesen átadnám a 77-es 
mezt Koman Vladimirnak… Bízom benne, ha-
marosan találkozunk!

- A DVTK szurkolói a mai napig nagy szere-
tettel emlegetnek. Érzed ezt a távolban?
- Örökké hálás leszek a szurkolóknak azért a 
szavakkal le sem írható szeretetért, amit Diós-
győrben kaptam a pályafutásom alatt és azt kö-
vetően is. Most is azt üzenem nekik, amit már 
sokszor: szeresd úgy a klubod, mint a saját gye-
reked, tiszteld úgy, mint az apád, és sose feledd 
el, mint a nagyapád!

- Amikor Diósgyőrbe igazoltál, a DVTK ép-
pen az NB II.-ben játszott, és érkezésed után 
fél évvel visszajutott az élvonalba. Mit taná-
csolsz az utódaidnak, hogyan lehet kivívni a 
feljutást?
- Amikor felvettem a 77-es mezt és a csapatka-
pitányi karszalagot, mindig azt éreztem, hogy 
mögöttem áll a családom, a barátaim, a teljes 
csapat és az egész város. Ez erősített abban az 
hitben, hogy csak nyerni tudunk, ha kiadunk 
magunkból mindent. A futball ad és a futball 
elvesz, de a foci már csak ilyen. Bárcsak ott le-
hetnék, és segíthetnék, ahogy tudok! 

- A 77-es számot visszavonulásod óta nem 
viselte senki. Honnan jött az ötlet, hogy 9 év 
után felvesd, szeretnéd újra a pályán látni?
- Néhány ultra rám írt ebben az ügyben, és el-
gondolkodtam rajta, és arra jutottam, örömmel 
töltene el ismét a pályán látni a 77-es számot, 
hiszen az nem kizárólagosan az enyém. Bízom 
benne, hogy a 77-es szám következő tulajdo-
nosa hozzám hasonlóan a csapatot helyezi elő-
térbe, mindig segíteni akar a társaknak, külö-
nösképpen a fiataloknak. Biztos vagyok benne, 
hogy a játékom emléke még sokáig élni fog Mis-
kolcon, és én is Miskolchoz tartozom, hiszen 
máig otthonomként tekintek rá, és életem végé-
ig az is marad. A 77-es számot látva olyan lesz, 
mintha lélekben ismét én is a pályán lennék, és 
jelenlétemmel segíteném a csapatot.

- Ki veheti át tőled a 77-es számot?
- Nem ismerem alaposan a DVTK jelenlegi 
játékosait, de biztosan van köztük olyan erős 
személyiségű labdarúgó, aki vezérként tudja 
irányítani a társait.

- A bajnoki rajt előtt Koman Vladimir szere-
tett volna a 77-es mezben játszani, ám a klub 

josé luque

- Mindig örömmel gondolunk vissza arra a két és fél évre, amit José Luque a DVTK-ban töltött, valószí-
nűleg mindenki fel tudja idézni egy-két fantasztikus gólját - mondta dr. Világi Péter a DVTK kommuni-
kációs és marketing igazgatója. - A pályán nyújtott kiváló teljesítményével és a pályán kívüli példamutató 
viselkedésével érdemelte ki, hogy a klub tíz évre visszavonultassa a mezszámát.
Hihetetlen, de ez a tíz év hamarosan eltelik, és újra választható lesz a 77-es szám. Bízom benne, 
lesz a DVTK-nak olyan játékosa, aki kiérdemli ugyanazt a szurkolói szeretet és szakmai megbecsülést, 
mint José Luque. A DVTK Stadion kapui mindig nyitva állnak a 2010-es évek egyik legemblematikus-
abb DVTK-játékosa előtt, alig várjuk, hogy ismét személyesen találkozzunk vele. Keressük az alkalmat, 
amikor számára is megfelelő, és méltóképpen tudjuk fogadni őt újra Diósgyőrben. A részletekről ter-
mészetesen időben tájékoztatni fogjuk a szurkolókat is.
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Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon, Rómá-
ban három mérkőzésen lépett pályára, tagja 
volt a végül bronzérmes magyar gárdának. Di-
ósgyőri labdarúgóként az A-válogatottban ösz-
szesen nyolc alkalommal szerepelt, ezeken egy 
gólt szerzett. 
„A lengyelek ellen játszott a magyar válogatott, 
és a Népstadion zöld gyepének közepén felso-
rakozott magyar labdarúgók között ott állt a 
diósgyőriek üdvöskéje, Solymosi Ernő is. Ekkor 
volt először válogatott. Bemutatkozása sikeres 
volt, és egy hét múlva az osztrákok ellen újból 
beválogatták. 
Amikor hazajött, szó esett első szerepléséről... 
- Nagyszerű érzés volt a meggypiros mezben 
hallgatni a himnuszt - mondotta. - Izgalommal 
vártam a bemutatkozást. A többiek bátorítot-
tak, biztattak. Felejthetetlen marad az első vá-
logatottság, hiszen győztes csapatnak voltam 
a tagja. A másodikon, az osztrákok ellen már 
nem voltam annyira izgatott, és ekkor is győz-
tünk. Szeretnék még nagyon sokszor szerepelni 
a legjobbak között, minden igyekezetemmel 
azon leszek, hogy legjobb tudásomat nyújtsam 
és méltóan képviseljem a magyar színeket.”
(Észak-Magyarország - 25; 1962. november 14.)
Az 1960/1961-es idényben „kieső lett a vidék 
legjobbjából”, és Solymosi távozott a bajnokság 
végén. Az utolsó bajnoki mérkőzésen a már 
búcsúzó DVTK csapatában mesterhármassal 
köszönt el a diósgyőri közönségtől. A vasgyári 
csapat színeiben összesen 64 mérkőzésen lépett 
pályára az NB I.-ben, ezeken 7 gólt szerzett. A 
Palermo elleni Közép-európai kupameccseken 
mindkét mérkőzésen ott volt a kezdőben.
„A népszerű >>Pixi<< átigazolása nem ment 
simán. Először az FTC-nek írt alá, de miután 
anyaegyesülete, a DVTK nem adta ki - a diós-
győriek a Csepelnek >>szánták<<... -, Újpesten 
jelentkezett, ahol természetesen örömmel fo-
gadták. Itt vált érett, klasszis játékossá, nemcsak 
klubcsapata, hanem a válogatott egyik erőssé-
gévé is."
(Ocsovai Gábor et al.: Száz év lila-fehérben 
1885-1985 (Budapest, 1985) 1. 1962, 9.)

Hétről hétre olyan futballistákról írok, hogy 
nem találom a jelzőket rájuk, illetve ismétlem 
önmagam. Hihetetlen, hogy mennyi zseniális 
labdarúgó játszott piros-fehérben az elmúlt 
több mint 110 év alatt. 
Solymosi Ernő (1940-2011), Pixi, Diósgyőrött 
született. A grundon kezdett el futballozni, 
mint olyan sokan abban az időben. A vasgyá-
ri csapatnál korán felfigyeltek a tehetségére, és 
1952-től már a klub játékosaként szerepelt az 
ifjúságiaknál. 
De miért Pixi? Ezt a becenevet testvérétől kapta, 
aki a Mágnás Miskában a Latabár Kálmán által 
megformált karakter után nevezte el így. Nem 
bánta, hiszen nagyon szerette a színész játékát.
Alig volt tizennyolc éves, amikor a felnőtt csa-
patban is bemutatkozhatott. Méghozzá nem is 
akárhol, és nem is akárkivel együtt. A másik 
csapatban is először lépett pályára egy korsza-
kos zseni.
„1958-ban a DVTK a Ferencvárossal játszott a 
Népstadionban. Itt is, ott is újoncot avattak. A 
Fradiban egy fiatal középcsatár, Albert Flórián 
mutatkozott be, rögvest két góllal. A diósgyőri-
eknél Solymosit dobták be nem kis sikerrel. Ez a 
két >>gyerek<< volt a mezőny legjobbja, Albert 
17, Solymosi pedig 18 éves volt. Az eredmény: 
3:1 a Fradi javára, és mégis örök emlék >>Pixi<< 
számára.”
(Képes Újság - Perecestől a Megyeri útig; 1979. 
december 15.)
A Képes Sport pedig azt emelte ki, hogy „ját-
szótere az egész pálya. Hátul, saját gólvonalán 
becsúszó szereléssel ment Fenyvesi elől, aztán 
akkorát durrant Horváth kapujára, hogy csak 
úgy recseg a fehér fa”
(Képes Sport - 1958. november 4.)
Miskolcon hamar bekerült a kezdőcsapatba, 
csupaszív, megalkuvás nélküli játékát szerették 
a szurkolók. Ráadásul még a gólszerzésben is 
jeleskedett. A vasgyári csapat története során 
először az 1959/1960-as idényben lett a vidék 
legjobbja. Solymosi természetesen húzóembere 
volt ennek a gárdának, majd a sikeres szezon 
után a válogatottban is bemutatkozott. 

Solymosi Pixi: játszótere az egész pálya
a reiman zoltán által szerkesztett szemelvények a dvtk történetéből című 
múltidéző sorozatunk mai részében a sokszoros válogatott solymosi ernőről, a 
népszerű pixiről lesz szó, aki a dvtk 6. válogatott labdarúgója volt.

▶
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át sem tudtam lépni... Mindenki látta, hogy 
inkább áldozat vagyok, mint tettes<< - magya-
rázta. 
A moszkvai volt az utolsó válogatottsága."
(Nemzeti Sport - Pixi, a diósgyőri gróf; 2016. jú-
nius 23.) 
Solymosi Ernő szerette szülővárosát, gyakran 
látogatott haza. Soha nem felejtette el, hogy 
honnan indult. 
„- Ha nosztalgiám van, vonatra ülök, és haza-
megyek Miskolcra. Megkeresem a régi játékos-
társakat, barátokat, jól kibeszélgetjük magun-
kat, aztán indulás vissza Pestre. Az ötvenes évek 
végén a Hódi -Werner, Szigeti, Paulás - Török, 
Solymosi - Iván, Csányi, Kiss, Papp, Pál csapat 
nemcsak a pályán, de a magánéletben is együtt 
volt. Igazi jó közösség, amely ennek köszönhet-
te azt, hogy ötödik tudott lenni a bajnokságban. 
A mai diósgyőri gárdát is ezért becsülöm. Nem-
csak csapat, de közösség is.”
(Képes Újság - Perecestől a megyeri útig; 1979. 
december 15.)
Búcsúmérkőzésére Diósgyőrött került sor, 1974. 
május 1-jén. 4500 néző látta utoljára játszani a 
népszerű Pixit, aki mindkét csapatban (DVTK 
és az Újpesti Dózsa) is pályára lépett. A látvá-
nyos mérkőzés döntetlennel (3-3) ért véget. 
Ezen a találkozón búcsúzott az aktív játéktól 
Sikora Ferenc és Vass László is.
Solymosi Ernő a civil életben szintén megállta a 
helyét, a Belügyminisztériumban a kormányőr-
ség tisztjeként dolgozott.
2011. februárjában, 70 éves korában hunyt el.

Solymosi a Ferencvárosban szeretett volna 
játszani, de nem kapott rá engedélyt, a Csepel 
csapata volt az, akivel a vezetőség megegyezett. 
Oda viszont Pixi nem szeretett volna igazolni. 
Végül befutott az Újpest ajánlata is, így lett lila-
fehér labdarúgó. 
Az Újpesti Dózsában több mint kétszáz alkalom-
mal (232/64) játszott az élvonalban, háromszo-
ros bajnok (1969, 1970 tavasz, 1970/1971), két-
szeres kupagyőztes (1969, 1970), VVK-döntős 
(1968/1969), KEK-elődöntős (1961/1962). 
A Dózsában szerzett harmadik bajnoki arany-
érem megszerzése után közölték Pixivel, hogy 
nem tartanak rá igényt, így még egy évet egy 
másik Dózsában, a pécsiben játszott. Ott fejezte 
be sikerekkel teli pályafutását.
A válogatottban összesen 38 mérkőzésen 7 gólt 
szerzett. Számtalan B- és ifjúsági válogatott 
mérkőzés mellett ötszörös olimpiai válogatot, 
olimpiai bronzérmes. Az 1962-es chilei világ-
bajnokságon tagja volt az ötödik helyen végzett 
csapatnak. 1964-ben pedig Európa-bajnoki 
bronzérmet nyert. 
„1968 tavaszán Sós Károly középhátvédként tet-
te be a csapatba a Szovjetunió elleni két Európa-
bajnoki selejtezőn. A budapesti meccsen (2:0) 
nem is volt semmi baj, a visszavágón azonban 
nem elég, hogy a csapat csődöt mondott (0:3), 
az ellenfél az ő öngóljával szerzett vezetést a 20. 
percben. 
>>Olyan érzés, hogy megdermed tőle az ember 
szíve, ha lehetne, eltűnne a világból. Pedig nem 
tehettem róla, erősen meglőtt labda volt, még 

A DVTK Honvéd ellen idegenben pontot szerző csapata 1959 tavaszán. Solymosi Pixi az álló sor jobb szélén látható. Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás
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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  

11. 2022.10.09. vasárnap 17:00  Békéscsaba youtube Békéscsaba - DVtK    

12. 2022.10.16. vasárnap 17:00  DVtK Stadion youtube DVtK - BMtE  

13. 2022.10.22. szombat 13:00  Mosonmagyaróvár   MtE 1904 - DVtK  

14. 2022.10.30. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - Kozármisleny    

15. 2022.11.06. vasárnap 17:00  Szeged  Szeged - DVtK  

16. 2022.11.09. szerda 18:00  Csákvár  Csákvár - DVtK  

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

18. 2022.11.27. vasárnap 17:00  győr  EtO FC - DVtK  

19. 2022.12.04. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - Haladás  

20. 2022.12.11. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  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  

2022/2023                                3. FORDULÓ

-

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

2022/2023 / MERKANTIL BANK LIGA / 12. FORDULÓ

2022.10.16. / 17:00
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tabellák

CSapaT neVe M            Gy D V              lG            KG GK p 

MtK Budapest FC 9 6 1 2 31 16 15 19

Pécsi MFC 9 5 4 0 11 6 5 19

gyirmót FC győr 9 5 1 3 17 9 8 16

Kolorcity Kazincbarcika SC 9 5 1 3 12 13 -1 16

Diósgyőri VtK 9 5 0 4 15 12 3 15

Szeged-Csanád gA 9 4 3 2 13 11 2 15

FC Ajka 9 4 2 3 14 10 4 14

EtO FC győr 9 4 2 3 10 6 4 14

tiszakécskei LC 9 4 2 3 8 8 0 14

Soroksár SC 9 3 4 2 13 12 1 13

Szentlőrinc SE 9 3 4 2 14 14 0 13

Nyíregyháza Spartacus FC 9 3 2 4 12 11 1 11

BFC Siófok 9 3 2 4 8 12 -4 11

Aqvital FC Csákvár 9 2 4 3 10 10 0 10

Békéscsaba 1912 Előre 9 2 3 4 13 13 0 9

Szombathelyi Haladás 9 2 3 4 6 9 -3 9

Credobus Mosonmagyaróvár 9 2 2 5 8 17 -9 8

Hr-rent Kozármisleny 9 2 1 6 11 19 -8 7

Budafoki MtE 9 1 4 4 7 14 -7 7

Dorogi FC 9 1 3 5 7 18 -11 6  

CSapaT neVe M Gy D V p 

Kazincbarcika SC 5 4 1 0 13

Pécsi MFC 5 4 1 0 13

MtK Budapest FC 5 4 0 1 12

FC Ajka 5 4 0 1 12

tiszakécskei LC 5 4 0 1 12

BFC Siófok 5 3 2 0 11

Diósgyőri VtK 4 3 0 1 9

EtO FC győr 5 3 0 2 9

Szentlőrinc SE 5 2 3 0 9

Soroksár SC 5 2 3 0 9

Nyíregyháza SFC 4 2 1 1 7

Szeged-Csanád gA 3 2 1 0 7

gyirmót FC győr 5 2 0 3 6

Budafoki MtE 4 1 3 0 6

Szombathelyi Haladás 5 1 3 1 6

Aqvital FC Csákvár 4 1 2 1 5

Békéscsaba 1912 Előre 4 1 1 2 4

Kozármisleny 4 1 1 2 4

Dorogi FC 4 1 1 2 4

Mosonmagyaróvár 4 1 1 2 4

CSapaT neVe M Gy D V p 

gyirmót FC győr 4 3 1 0 10

Szeged-Csanád gA 6 2 2 2 8

MtK Budapest FC 4 2 1 1 7

Diósgyőri VtK 5 2 0 3 6

Pécsi MFC 4 1 3 0 6

Aqvital FC Csákvár 5 1 2 2 5

EtO FC győr 4 1 2 1 5

Békéscsaba 1912 Előre 5 1 2 2 5

Soroksár SC 4 1 1 2 4

Nyíregyháza SFC 5 1 1 3 4

Mosonmagyaróvár 5 1 1 3 4

Szentlőrinc SE 4 1 1 2 4

Szombathelyi Haladás 4 1 0 3 3

Kazincbarcika SC 4 1 0 3 3

Kozármisleny 5 1 0 4 3

FC Ajka 4 0 2 2 2

tiszakécskei LC 4 0 2 2 2

Dorogi FC 5 0 2 3 2

Budafoki MtE 5 0 1 4 1

BFC Siófok 4 0 0 4 0
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