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XXi. éVfolyAm 8. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - nyíregyháza 

 14:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 14:52 pályán a dvtk lovag

 14:15 Bemelegítés kezdete

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

 14:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 14:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

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

 15:00 a diósgyőri vtk - nyíregyháza spartaCus fC mérkőzés kezdete

 14:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 14:58 Csapatfotók

 13:30 kapunyitás

 13:00 a játékvezetők érkezése 

 14:58 játékos kÖszÖntés (bárdos bence)

 13:00 a Csapatok érkezése 

 14:59 szurkolói kezdőrúgás (offenbecker krisztián)



gólÖrÖm  november 13.   54  november 13.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

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
Egy vérbeli rangadó vár ma ránk, egy derbi! Ebben 
a szóban minden benne van. Nagyon fontos ez a 
találkozó számunkra és a szurkolóink számára is. 
Szeretnénk szép estét ajándékozni nekik és egyút-
tal magunknak is, ezért mindent beleadunk, ami 
pillanatnyilag bennünk van. Nagyon komolyan 
felkészültünk a találkozóra, és bízunk benne, hogy 
jó játékkal szép győzelmet tudunk aratni mindany-
nyiunk legnagyobb örömére.

huszák géza
Ez az év mérkőzése, remélem minden játékosom 
átérzi ennek a súlyát, tudjuk, hogy a két szurkoló-
tábornak mit jelent ez a meccs, és külön készülnek 
erre az összecsapásra. Számomra külön pikáns a 
találkozó, mert mindkét együttesben futballoz-
tam, és edzőként is dolgoztam mindkét gárdánál, 
voltak örömteli és kevésbé boldog pillanatok egy-
aránt. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni, és 
bármelyik osztályban játszik a Diósgyőr és a Nyír-
egyháza, ez mindig rangadó. Szerdán nem tartalé-
koltunk külön a vasárnapi mérkőzésre, de voltak 
olyan játékosaim akiknek négy sárga lapjuk volt, 
szerencsére számíthatok rájuk a derbin. Jó hangu-
latú, parázs mérkőzésre számítok Miskolcon.

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA
MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

MR VIZSGÁLAT

AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL!
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interjú

Szatmári Csaba hátul 
és elöl is jól teljesít

interjú

szor találtunk be, miközben a saját kapunkat 
megóvtuk, és a többes szám első személy a teljes 
csapatot takarja, hiszen mindenkinek megvan a 
támadó és a védő feladata is.

- A gólodat egy szöglet után szerezted, ha 
nem is egyből, de elöl maradtál. Ez külön 
taktikai húzás, vagy annyira bevett a labda-
rúgásban, hogy nem is kell külön beszélni 
róla?
- Nem beszéltünk erről, Kuznyecov Szergej ránk 
bízza, hogy az ellenfél felszabadítása után, hogy 
érezzük, egyből vissza kell zárni, vagy látunk 
esélyt a labda begyűjtésére, és azt még a másik 

- Egymás után kétszer is idegenben játszott 
a DVTK, és mindkétszer kívülről simának 
tűnő 3-0-s győzelmet aratott. Belülről is így 
tűnt?
- Belülről mindig komplikáltabb egy mérkőzés. 
Szegeden egy picit döcögősen kezdtünk, de utá-
na fokozatosan átvettük a játék irányítását, és 
sikerült megvalósítani az edzői elképzeléseket. 
Amikor többet birtokoljuk a labdát, akkor há-
tul jobban kinyílunk, amit meg lehet kontrázni. 
Ám mindössze egy-két gyors támadása akadt 
az ellenfélnek, amit jól reagáltunk le, így több 
nagy helyzetük nem volt. A győzelem mellett 
múlt vasárnap számunkra az volt a legfonto-
sabb, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a mér-
kőzést.

- És Csákváron? 
- Ott más jellegű találkozót vívtunk, mert a 
csákváriak sokkal agresszívabban támadtak le, 
és a széleken próbáltak megbontani minket. 
Emellett nagyon magasan, a kapujuktól távol 
védekeztek, amit próbáltunk mélységi beindu-
lásokkal kihasználni. Ebből több helyzetet is 
kialakítottunk, és az első gólt is egy ilyen szitu-
ációból szereztük.

- A Szeged - DVTK mérkőzést követően így 
fogalmaztál a DVTK hivatalos honlapján a 
Szatmári gól vagy kapott gól nélküli meccs 
kérdésre adott válaszodban: „ha választani 
kell, akkor inkább azt mondom, ne kapjunk 
gólt, mert az fixen egy pontot ér”. Csákváron 
gólt is lőttél, a DVTK sem kapott gólt, meny-
nyire árnyalja ez a képet?
- Hosszú idő után szereztem ismét gólt, így 
most erre húz a szívem, de természetesen tar-
tom azt is, amit korábban mondtam. A csapat 
teljesítményét jól mutatja, hogy ismét három-

közepén azért kicsit más. Egy tehetséges srácról 
beszélünk, aki jól megállja a helyét új posztján 
is, persze idővel még jobb lesz.

- Nyolc nap alatt három mérkőzést játszik a 
DVTK. Mi fér ilyenkor bele a felkészülésbe?
- Amikor sűrűn követik egymást a mérkőzések, 
akkor a pihenés és a regeneráció a legfontosabb. 

Ezen kívül oda kell figyelni az étkezésre 
és a folyadékbevitelre is. A két mérkőzés 
közti edzéseken pedig próbálunk kifris-
sülni, és igyekszünk javítani azokat a 
hibákat, amit legutóbb vétettünk.

- A DVTK immár pontelőnnyel ve-
zeti a tabellát.

- A bajnokság végén szeretnénk 
feljutni az élvonalba, ami re-
ális cél. Az idény eleje nem 
úgy sikerült, ahogy terveztük, 
ezt próbáljuk most kijavítani. 
Minden mérkőzésen tudunk 
hozni egy jó átlagot, ami az 
eredményeken is látszik. Sze-
retnénk a téli szünetig növel-
ni a többiekkel szemben az 

előnyünket, hogy magabiztosan 
várjuk a folytatást. Minél tovább ki 
kell nyújtani a jó sorozatot, hogy a 
legvégén az élen végezzünk.

- Ma a Nyíregyháza ellen ját-
szik a DVTK. Mit vársz a mér-
kőzéstől?
- Egy olyan meccs vár ránk, 
amiről előzetesen nem kell 
sokat beszélni. Csak annyit 
ígérek a csapat nevében, 
hogy mindent ki fogunk 
adni magunkból. Termé-
szetesen ez máskor is így 
van, de mi játékosok sem 
tudjuk függetleníteni 
magunkat a lelátói han-
gulattól. Papírforma ide 

vagy oda, ez egy egy 
ki-ki meccs, ahol 

meg kell mutatni, 
hogy mi vagyunk 
a jobbak. És ha 

közönségszórakoztató játékkal nyerünk, akkor 
a végén nem marad más, mint közösen megün-
nepelni a győzelmet.

kapu előtt várjuk meg. Csákváron úgy éreztem, 
hogy ugyan a felszabadítást az ellenfél vette 
birtokba, de a társaknak van esélye egyből visz-
szaszerezni, ezért fent maradtam. A biztonság 
kedvéért elindultam visszafelé, de pont ezzel 
vesztettem annyi időt, hogy megfordulva a má-
sodik hullámban érjek a kapu elé. 

- Mi járt a fejedben, amikor eléd pattant a ka-
pusról kijövő labda?
- Gyorsan felmértem a védők és a kapus po-
zícióját, és azt láttam, hogy a hosszú oldalon 
maradt két védő és egy kapus, ugyanakkor a 
harmadik védő pedig beugrik elém. 
Ezért egyből elvetettem azt 
a lehetőséget, hogy a 
hosszúba passzoljam 
a labdát, helyette az 
ugró játékos lába 
között lőttem el 
teli rüszttel a le-
hető legnagyobb 
erővel, nehogy 
e l a k a d j o n . 
Szerencsére a 
labda átment 
a résen, és a 
hálóban kötött ki.
 
- Az utolsó négy meccsen összesen 
egy gólt kapott a DVTK, ez azt je-
lenti, hogy összeállt a csapat véde-
kezése?
- Egyre jobban összecsiszolódik a csa-
pat, és az idő múltával egyre jobban 
megismerjük egymás mozgását, pél-
dául tudjuk, ha egy adott játékostárs 
kitámad, akkor melyik oldalt zárja ő, 
és merre kell nekünk figyelni. Az csak 
növeli az önbizalmunk, hogy idegenben 
most már három mérkőzés óta nem kap-
tunk gólt, de szeretnénk ugyanezt a hazai 
meccseken is megismételni

- Kuznyecov Szergej középső védőt 
faragott Bárdos Bencéből, egyút-
tal kaptál egy új társat a védelem 
közepén. Mennyire befolyásolja 
ez a teljesítményed?
- Azért nem teljesen újat, mert ami-
kor bal oldali belső védőt játszottam, akkor so-
kat szerepelt a balomon Bárdi. Ezért jól ismer-
jük egymást, ugyanakkor az is igaz, a védelem 

szatmári csaba szatmári csaba

szatmári csaba a Dvtk védelmének 
tengelyében kulcsszerepet játszik a 
kapott gólok számának alacsonyan 
tartásában. emellett a legutóbbi 
fordulóban megszerezte idei első 
gólját.
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szemelVények interjúlucas
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a Dvtk történetéből

Névtelen-1   1 2022. 09. 29.   15:55:20

rás volt a középcsatára. Én védőjátékos voltam, 
Horváthot nem tudtam másképp szerelni, fel-
rúgtam. A fiatal fiú feltápászkodott, majd így 
szólt: >>A labdát rúgja, mester, ne engem!<< 
Utána felfigyeltem ügyes mozgására, de főleg 
nagy lövőerejére, és meghívtam a DVTK edzé-
sére. 
- 1960-ban történt mindez, és bekerültem a 
DVTK ifjúsági, majd egy év múlva a második 
csapatába - folytatta Horváth. - Első mérkőzése-
met 1961-ben játszottam a DVTK-ban, s mind-
járt 3 gólt rúgtam a Szeged hálójába. Az NB 
I-ben 142 mérkőzésen vettem részt és 55 gólt 

Kicsit meglepődtem azon, hogy amikor Hor-
váth Andrásról kezdtem el információkat ke-
resni, milyen keveset találtam. Pedig ilyen kivé-
teles képességekkel rendelkező csatár nem volt 
sok a vasgyári klub történetében. 
Horváth András sok társához hasonlóan a 
lyukóvölgyi grundon ismerkedett meg a labda-
rúgással, ahogy erről Hőrich Tibor szakosztály-
vezető beszélt a Népsport újságírójának:
„ - Lyukóvölgyben van a diósgyőri fiatal labda-
rúgók grundja. Itt rúgják a labdát reggeltől es-
tig most is, éppúgy, mint évtizedekkel ezelőtt. 
Egyszer ellenfelünk csapatának Horváth And-

Az rúgja, aki berúgja!

a reiman zoltán által szerkesztett szemelvények a Dvtk történetéből című 
sorozatunk mai része Horváth andrásról szól. a korabeli újságcikkek mellett 
ezúttal segítségül hívtunk két egykori csapattársat, tatár györgyöt és salamon 
józsefet az egykori gólgyáros alakjának felidézésében.

Horváth Bandi, a diósgyőri gólgyáros

▶
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a dVtk tÖrténetébőlszemelvények

néhány másodpercre. A két pont úgyis elúszott. 
Ekkor jutottunk szabadrúgáshoz, jó 25 méter-
nyire a komlói kaputól. Nem bírtam tovább! 
Berohantam a pályára, kiabáltam: 
„Hadd lőjem én!”... Láttam, hogy a sorfal rosz-
szul állt fel, a kapus is elbújt. Megrúgtam a lab-
dát, és ... egyenlítettünk!...”
(Labdarúgás - 1974. augusztus)
Tatár György a következőképpen idézte fel ezt 
a gólt: - Komlón játszottunk, és 85 percnyi já-
tékot követően 2-0-ra vezettek a hazaiak. Előbb 
Udvarev Péter szépített, majd szabadrúgáshoz 
jutottunk. Éppen elkezdtünk volna vitatkoz-
ni, hogy ki végezze el, amikor Horváth Bandi 
odaszaladt hozzánk, és azt mondta: „Az istenit 
neki! Az rúgja, aki berúgja!” És ezzel el is vette 
a labdát, letette, majd rövid nekifutást követő-
en beverte, mi pedig egy ponttal gazdagabban 
utaztunk haza.
Szomorúan jelentette az Észak-Magyarország 
1975. augusztus 1-i számában, hogy „a kedd 
délutáni edzésen Horváth András bal comb-
jában elszakadt egy szalag”. Decemberre jött 
rendbe, de megfogadta a Déli Hírlap újságíró-
jának: „Ha még egyszer megsérülök, végleg ab-
bahagyom”. 
Horváth András 1967 és 1976 között összesen 
173 NB I.-es mérkőzésen szerepelt piros-fe-
hérben, ezeken 64 gólt rúgott. Ezzel a legered-
ményesebb diósgyőri játékos a legmagasabb 
bajnoki osztályban. A másodosztályban töltött 
egy szezon alatt 31 mérkőzésen 23 gólt szerzett, 
amivel gólkirály lett, az ő kiemelkedő teljesít-
ményének (is) köszönhetően a DVTK bajnoki 
címmel jutott vissza az NB I.-be. Hétszer volt a 
csapat házi gólkirálya pályafutása során, a csa-
pat 700. és 800. NB I.-es gólját is ő szerezte. 87 
góljával a harmadik helyen áll az örökranglistán 
a bajnoki mérkőzéseken szerzett gólok tekinte-
tében.
Horváth András - és társai - tiszteletére búcsú-
mérkőzést is szervezett a DVTK, Hajas Imre és 
Kovács Pál volt Horváth mellett a két ünnepelt. 
Érdekesség, hogy Hajas Imre nem ért haza 
külföldi útjáról, ezért nem lehetett ott a búcsú-
meccsén... Az ellenfél a mexikói bajnok UANL 
Tigre csapata volt, akik 5000 néző előtt 3-1-re 
legyőzték a piros-fehéreket. 

Labdarúgó pályafutása lezárása után Horváth 
András a Búza téren benzinkutasként dolgo-
zott, 1998-ban, 53 éves korában hunyt el. Em-
lékét megőrizzük!

rúgtam. Ennél többet senki sem ért el a DVTK-
ban, az NB I-ben. 
Az idei NB I B-ben, az első mérkőzésen Horváth 
újra 3 gólt szerzett...
- Jó érzés gólt rúgni, jó érzés ünnepelt játékos-
nak lenni. Az hozta meg az önbizalmamat, hogy 
az átigazolások idején bizalmat szavazott ne-
kem a vezetőség. Tagja szeretnék lenni annak a 
csapatnak, amelyik visszaviszi a DVTK-t az NB 
I.-be, és el szeretném érni, hogy ott legalább 150 
mérkőzést játszhassak.
 „Eddig három mérkőzésen a DVTK 9 góljából 
négyet szerzett Horváth. Kezdetnek nem rossz!”
(Népsport - 1973. augusztus 30.)
1967-ben mutatkozott be az NB I.-es felnőtt 
csapatban, ráadásul az első mérkőzésén rögtön 
gólt szerzett, a Szeged elleni találkozón.
- Az edzéseken vele voltam párban, és fiatalon 
sokat tanultam Horváth Banditól - emlékezett 
vissza Salamon József, a DVTK háromszoros 
válogatott védője. - Nagyon szerettem az egy-
szerű, közvetlen, határozott, mégis csibész 
természetét, aki jó hangulatot tudott terem-
teni. Rendkívül gólérzékeny játékos volt, aki 
egyénileg is el tudta dönteni a meccseket. Tö-
kéletesen kezelte le a labdát, csibészesen csap-
ta be a védőjét, majd kihasználta nagyszerű 
lövőtechnikáját. Mindig benne volt a gól, ám 
emellett igazi csapatjátékosként nem lőtt el 
mindent, hanem szívesen passzolt is.
- Gyors és mozgékony labdarúgó volt kiváló 
rúgótechnikával - tette hozzá Tatár György, aki 
11 mérkőzésen 5 gólt szerzett a nemzeti csapat-
ban. - Igazi csúcséket játszott, csak oda kellett 
neki adni a labdát, és ő megjátszotta azt, vagy 
kiharcolt egy szabadrúgást, 11-est. A magassá-
ga átlagosnak nevezhető, de a fejjel is veszélyes 
volt az ellenfél kapujára. A pályafutása vége felé 
kissé hátrébb vonták a középpályára, de akkor 
is elsősorban támadó feladatot kapott.
A gólérzékenységéről híres csatár egyik ked-
venc góljáról mesélt a sportújságnak:
„Horváth András 23 gólt szerzett a bajnokság 
során, s ezzel nemcsak az NB I/B gólkirálya cí-
met szerezte meg, hanem csapatát is alaposan 
megsegítette az NB I.-ért folyó versenyfutásban. 
Az ő sztorija így hangzik:
- Komlón történt. 2:1-re vezettek a hazaiak, és 
2-3 percnél nem volt több hátra. Felugrottam 
fejelni, együtt egy védővel, s a dolog vége az 
lett, hogy felrepedt a fejbőröm és erősen vérezni 
kezdett. Orvos, vizsgálás, kötözés. Szóval, a szo-
kásos. Csak visszaengedni nem akartak arra a 
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17. forduló
2022. november 13., vasárnap
11:30 MTK Budapest - Pécsi MFC*
13:00 Gyirmót FC Győr - Kolorcity Kazincbarcika SC
13:00 Credobus Mosonmagyaróvár - Szombathelyi Haladás
13:00 Budafoki MTE - BFC Siófok
13:00 Békéscsaba 1912 Előre - Soroksár SC
13:00 Dorogi FC - Tiszakécskei LC
13:00 Szentlőrinc SE - FC Ajka
15:00 HR-Rent Kozármisleny - ETO FC Győr
15:00 Szeged-Csanád GA - Aqvital FC Csákvár
15:00 Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC

18. forduló
2022. november 26., vasárnap
13:00 Gyirmót FC Győr - Szeged-Csanád GA
13:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - MTK Budapest
13:00 Soroksár SC - Budafoki MTE
13:00 BFC Siófok - Credobus Mosonmagyaróvár
13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - Aqvital FC Csákvár
15:00 Pécsi MFC - Szentlőrinc SE
15:00 FC Ajka - Dorogi FC
15:00 Tiszakécskei LC - Békéscsaba 1912 Előre
15:00 Szombathelyi Haladás - HR-Rent Kozármisleny
15:00 ETO FC Győr - Diósgyőri VTK

ez tÖrtént

14. forduló

Diósgyőri VtK - Hr-rent Kozármisleny 1-1 (0-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 3058. néző. Játékvezető: Nazsa 
Tamás (Tőkés Róbert, Szilágyi Norbert).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros Sz. 
- Koman, Holdampf, Bényei Á. - Bertus, Lukács D., Gera D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Kozármisleny: Lékai - Beke P., Horváth D., Füredi Sz., Berdó 
- Tölgyesi V., Kosznovszky - Guth, Vajda R., Kirchner - Kulcsár 
K. Vezetőedző: Szekeres Zoltán.
Csere: Kulcsár K. helyett Nagy E. és Vajda R. helyett Bartha L. 
a 62, Koman helyett Cseke és Bertus helyett Jurek a 65., Berdó 
helyett Kotroczó és Kirchner helyett Károly B. a 70., Gera D. 
helyett Könyves és Lukács D. helyett Eppel a 72., Guth helyett 
Tóth Z. a 77. percben.
Sárga lap: Szatmári Cs. a 43., Beke P. az 50., Füredi Sz. a 65. 
percben.
gólszerző: Füredi Sz. (1-0, öngól) a 71., Bartha L. a 87. 
percben.

15. forduló

Szeged-Csanád gA - Diósgyőri VtK 0-3 (0-2)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 3271 néző. Játékvezető: Takács 
Tamás (Szert Balázs, Csatári Tibor).
Szeged: Takács J. - Könczey, Temesvári A., Szilágyi Z., Tóth 
B. - Szatmári L., Simon Á. - Papp Á., Szakály D., Gajdos Zs. - 
Haruna. Vezetőedző: Aleksandar Stevanović.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros Sz. 
- Cseke, Holdampf, Bényei Á. - Gera D., Lukács D., Koman. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Holdampf helyett Jurek a 21., Szatmári L. helyett 
Farkas A., Gera D. helyett Eppel és Koman helyett Bertus 
mind a 46., Simon Á. helyett Sipos Sz., Gajdos Zs. helyett 
Pintér Á. és Szakály D. helyett Dobronoky mind az 59., Lukács 
D. helyett Papp M. a 72., Papp Á. helyett Bíró B. a 82., Bényei 
Á. helyett Radics M. a 83. percben.
Sárga lap: Gajdos Zs. a 38., Simon Á. a 48., Jurek a 65., Tóth 
Bence a 81., Kuznyecov Szergej a 81. percben.
gólszerző: Lukács D. (0-1, 11-esből) a 36., Jurek (0-2) a 41., 
Eppel (0-3, 11-esből) a 49. percben.

Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás

16. forduló

Aqvital FC Csákvár - Diósgyőri VtK 0-3 (0-2)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. 
Játékvezető: Ducsai József (Bornemissza Norbert, Varga 
Gábor).
Csákvár: Auerbach - Dulló, Vaskó, Alaxai, Baranyai - Magyar 
Zs. - Tamás N., Kocsis D., Kártik, Baracskai - Fejős Á. 
Vezetőedző: Tóth Balázs.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros Sz. - 
Bertus, Cseke, Bényei Á. - Jurek, Eppel, Lukács D. Vezetőedző: 
Kuznyecov Szergej.
Csere: Bokros Sz. helyett Farkas D. a 38., Baracskai helyett 
Hornyák a 46., Kártik helyett Ominger és Kocsis D. helyett 
Gazdag V. az 57., Tamás N. helyett Torvund a 60., Lukács D. 
helyett Papp M. és Bényei Á. helyett Radics M. a 62., Fejős Á. 
helyett Yanitskyi a 68., Jurek helyett Illés B. és Cseke helyett 
Viczián a 72. percben.
Sárga lap: Cseke a 60., Csirmaz és Kuznyecov Szergej a 69. 
percben.
Piros lap: Sós M. a 77. percben.
gólszerző: Jurek (0-1) a 15., Szatmári Cs. (0-2) a 29., Lukács 
D. (0-3) az 57. percben.

programez tÖrtént
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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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születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1928
klubszín: piros-kék 
élVonalbeli idények: 13
legjobb eredmény: NB I. 7. helyezett (1980/1981)
előszÖr az országos másodosztályban:
TVE (1939/1940), MÁV SE (1946/1947)
másodosztályú idények: 37
folyamatosan az nb ii.-ben: 2017 óta

A nyíregyházi labdarúgás korai története rendkívül 
összetett a számtalan egymással időnként egyesü-
lő klub miatt, akik időről időre nevet is változtattak.
1980-ban a miskolci születésű, később a Diósgyőrt 
is vezető Temesvári Miklós irányításával jutottak fel 
történetük során először az NB I.-be. Az első évben 
a 7. helyen végeztek, aminél jobb eredményt azóta 
sem tudtak elérni, miként a sorozatban 4 élvonalbe-
li év is megdöntetlen rekord. Háromszor újoncként 
egyből búcsúztak, de az igazsághoz hozzátartozik, 
2015-ben a pályán kivívták a bennmaradást, klub-
licencet viszont nem sikerült szerezni.Egy év NB III. 
után felkerültek az NB II.-be, ám az elmúlt 6 évben 
rendre messze jártak az újabb feljutástól.Az elő-
ző bajnokságban a 10. helyen végeztek 50 pontot 
gyűjtve. A házi gólkirály, Zamostny Balázs nyáron Ti-
szakécskére igazolt. 
A legutóbbi fordulóban a Nagy S. - Szokol, 
Gengeliczki, Baki, Deutsch B. - Sigér Á., Csősz (Már-
kus, 73.) - Pekár (Kovács Á., 73.), Pataki (Farkas B., 90.), 
Pantović (Gresó, 64.) - Novák Cs. (Szerető, 90.) össze-
állításban játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

A nyíregyházi kispadon Huszák Géza ül, aki 1987 
és 1991 között Diósgyőrben játszott, majd másod-
edzőként dolgozott. Az 1999/2000-es élvonalbeli 
bajnokságban 7, a 2001/2002-es NB I/B-s idényben 
pedig 19 mérkőzésen pedig vezetőedzőként irányí-
totta a Diósgyőrt.
Gresó Mátyás is Miskolcon született, hét évet töltött 
el a DVTK utánpótlásában. A DVTK tartalékban 11 
mérkőzésen 2 gólt szerzett, az első csapatban nem 
tudott bemutatkozni. Később Egerben és Jászbe-
rényben játszott, 2020 elején igazolt Nyíregyházára.
Girdán Levente 2013 és 2016 között a diósgyőri 
utánpótlásban nevelkedett, majd Nyíregyházán és 
Debrecenen keresztül tért vissza, és az előző idény-
ben 35 mérkőzésen 4 gólt szerzett a DVTK tartalék-
ban. Nyáron öltözött ismét piros-kék szerelésbe.

nyíregyHáza sFc

KAPUSOK
95 Fejér Béla 1995.05.11.   
  1 Nagy Sándor 1985.09.02.
33 talián László 2002.03.03.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
27 Adamcsek Máté 1997.10.29.
70 Artner Dávid 2004.09.25.
44 Baki Ákos 1994.08.24.
47 Csősz richárd 1997.04.22.
30 Deutsch Bence 1992.08.04.
     Erdei Martin 2003.08.01.
  8 Farkas Bendegúz 2004.08.05.
13 gengeliczki gergő 1993.06.08.
66 girdán Levente 2002.10.24.
19 gresó Mátyás 1996.10.24.
  6 Herczku Alex 2003.03.18.
  3 Jánvári gábor 1990.04.25.
96 Kardos Kevin 2004.10.20.
14 Kovács Ádám 1991.04.14.
18 Márkus Attila 1996.12.29.
23 Nagy gergő 2004.06.01.
  9 Novák Csanád 1994.09.24.
17 Oláh Benjámin 2005.12.05.
10 Paku roland 1993.06.24.
20 Pantović, Nikola 1994.03.19.
15 Papucsek Barna 1989.10.11.
22 Pataki Bence 2003.08.22.
77 Pekár László 1993.01.20.
  8 Sigér Ákos 1995.07.08.
  7 Szerető Krisztofer 2000.01.10.
28 Szokol Zsolt 1990.03.16.
78 Szűcs Dávid 2003.12.17.
65 torkos Máté 2002.02.14.
11 Vass Patrik 1993.01.17.
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LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

EGY JÓ MUNKAHELY 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA. 
NÁLUNK, A BORSODINÁL 
EZT CSAK ÚGY HÍVJUK: 
AZ ÉLET HABOS OLDALA!

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD?
ALAPBÉR + HAVI TERMELÉSI PRÉMIUM;
MŰSZAKPÓTLÉK ÉS FIZETETT TÚLÓRA;
MUNKARUHÁZAT;
CAFETERIA;
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS;
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG.

TÉGED KERESÜNK, HA:
RENDELKEZEL MINIMUM SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL;
VAN TAPASZTALATOD GÉPEK KEZELÉSÉBEN;
MEGBÍZHATÓAN VÉGZED MUNKÁDAT;
MŰSZAKOS MUNKARENDBEN IS SZÁMÍTHATUNK RÁD;
CSALÁDIAS, MÉGIS MODERN MUNKAKÖRNYEZETRE VÁGYSZ.

MI LESZ A FELADATOD?
KEZELED, ELLENŐRZÖD ÉS KARBANTARTOD A GÉPEKET, BERENDEZÉSEKET;
BIZTOSÍTOD A MEGFELELŐ SEGÉD- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT;
BETARTOD AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOKAT;
TISZTÁN TARTOD A MUNKAESZKÖZÖKET, MUNKAKÖRNYEZETET.

JELENTKEZZ HOZZÁNK! ÖNÉLETRAJZODAT VÁRJUK 
A TOBORZAS@BORSODI.HU E-MAIL CÍMEN „OPERÁTOR” TÁRGGYAL!

mai ellenfelünk
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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

NEM CSAK SPORTOLÓKNAK!

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

visszajelzéseket. Sokat beszélgettem a családta-
gokkal, barátokkal, kollégákkal, akik mind azt 
mondták, ritka, hogy valami elsőre sikerüljön, 
és különben sem úgy ismertek meg, hogy köny-
nyen feladom a céljaimat. Mikor a szakmabeli-
ek, ráadásul olyanok, akikre felnézek mondták 
azt, hogy nem csak a DVTK-nak, hanem nekem 
is az élvonalban van a helyem, az olyan lendü-
letet adott, hogy azt mondtam: folytassuk! Az 
új idény eleje nem úgy sikerült, ahogy szeret-
tük volna, jött az edzőváltás, ami engem rendre 
megvisel. Mindig magamban keresem először 
a hibát, és ilyen esetben, amikor csak a vezető-
edzőt menesztik, akkor is a teljes stáb nem jól 
végezte jól a munkáját. Kuznyecov Szergej érke-
zése, illetve az általa hozott szemlélet, valamint 
az egyre jobb eredmények mutatták meg a fényt 
az alagút végén. A közelmúltban dr. Bajúsz End-

- A közelmúltban szerződést hosszabbítottál 
Diósgyőrben. Milyen út vezetett idáig?
- A Debreceni Labdarúgó Akadémián dolgoz-
tam a második csapatnál és az U19-es korosz-
tálynál, és eszem ágában sem volt felnőttekkel 
foglalkozni, miután korábban 20 hónapon 
keresztül ezen a területen is kipróbáltam ma-
gam. Tavaly nyáron azzal keresett meg Benczés 
Miklós, hogy Andrusch József távozását köve-
tően kapusedzőre van szüksége a DVTK-nak. 
Én csak egyet kérdeztem: az élvonal-e a cél? 
Ugyanis csak az NB I.-ért hagytam volna fél-
be a korábban megkezdett munkát. Amikor 
igent válaszolt, tulajdonképpen gyorsan meg-
egyeztünk. Sajnos a feljutás az első idény végén 
nem sikerült, ezért akkor is elgondolkodtam 
a folytatáson, ha nagyon gyorsan befogadtak 
a klubban, és a szurkolóktól is kaptam pozitív 

Élvonalbeli kapusedző
 akarok lenni!

tavaly nyáron érkezett Diósgyőrbe tuska jános kapusedző, akinek a munkáját 
branislav Danilović és Póser Dániel teljesítménye dicséri, de bánhegyi bogdánból 
is élvonalbeli kapust akar nevelni. miként saját magának is az a legfontosabb 
célkitűzése, hogy jövőre a Dvtk-val bemutatkozzon az nb i.-ben. tuska jános 
szerződést hosszabbított Diósgyőrben, ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

▶

interjútuska jános
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interjú tuska jános

vár el, hogy álljon a kapufák között, és ne kap-
jon gólt, míg mások, így Szergej is elvárja, hogy 
a kapusok vegyenek részt a támadásépítésben, a 
labdakihozatalban vagy éppen a gyors kontrák 
indításában.

- Kifejtenéd ezt egy kicsit részletesebben?
- A kapus elsődleges feladata természetesen az, 
hogy ne kapjon gólt, vagy legalábbis minél ke-
vesebbet. Ezen kívül irányítania kell a védelmet, 
de a modern futballban bevonják a labdajára-
tásba, és az azzal szorosan összefüggő támadás-
építésbe. Az idősebbek emlékezhetnek arra a 
régebben minden meccsen többször előforduló 
jelenetre, hogy a kapus leteszi az ötösre a labdát, 
belerúg egy hatalmasat, hogy lehetőség szerint 
a kapujától minél távolabbra történjen valami. 
Mára teljesen átalakult a koncepció, a csapatok 
többsége rövid passzokkal próbálja felépíteni a 
támadást. Diósgyőrben is mélységi forgató sze-
repet kap ilyenkor a kapus, akinek a belépésével 
létszámfölényt tudunk kialakítani. Ezért idegen 
szóval sok helyen nem is „goalkeeper”, hanem 
„goalplayer” a megnevezésük. Az nyilvánvaló-
nak tűnik, hogy a kapusoknak egyre ügyesebb-
nek kell lenni lábbal, de ezen kívül azt is szüksé-
ges tudni, mikor merre mozogjon, hogy a védők 
meg tudják játszani, illetve folytatni tudja a já-
tékot annak érdekében, hogy szépen kihozzuk 
a labdát. Minél inkább a csapatjáték szerves 
részévé válik a kapus, annál inkább szükséges 
a csapat és a kapus, illetve a vezetőedző és a ka-
pusedző közös munkája.

- Hogyan értékeled az idei év eddig lejátszott 
mérkőzéseit?
- Az a célunk, hogy hosszú távon meccsen-
kénti egy alatt tartsuk a kapott gólok átlagát. 
Amennyiben ezt teljesítjük, akkor a kapusok 
és a védelem teljesítménye jó alapot nyújthat a 
feljutásra. Jelenleg 16 meccsen 16 kapott gólnál 
járunk, tehát lassan irányba fordulunk, de iga-
zából akkor lennék elégedett, ha a 38. fordulót 
követően 30 alatt tudnánk tartani a kapott gó-
lok számát.

- Ha már a számokról beszélünk, a DVTK 
idén hat bajnokin egyáltalán nem kapott 
gólt, a legutóbbi négy mérkőzésen pedig 
mindössze egyet.
- Kellenek a nullás meccsek, mert a kapusoknak 
és a védőknek - de a kapusedzőnek is! - mentá-
lisan fontos, hogy ne kapjon gólt. Szerintem a 

re szakmai vezetővel beszélgettünk, és a céljaim 
felől érdeklődött. Neki is elmondtam, hogy NB 
I.-es kapusedző szeretnék lenni, méghozzá Di-
ósgyőrben, ő pedig meglepetésemre felvetette 
a szerződéshosszabbítás lehetőségét, hogy én is 
legyek része a Szergej stábja elé felvázolt hosszú 
távú projektnek. Megtisztelőnek tartottam az 
ajánlat, mert ritkán ajánlanak valakinek szer-
ződéshosszabbítást nyolc hónappal a futó meg-
állapodás lejárta előtt. Az itt töltött rövid idő 
alatt megszerettem a klubot, a várost, azt a fajta 
lelkesedést, ami jellemzi a szurkolókat, máshol 
nem tapasztaltam még ilyen szenvedélyt. Be-
széltem Szergejjel, beszéltem a családommal, 
és miután mindenki támogatott, gyorsan meg 
is egyeztünk.

- Szemmel láthatóan átalakult a DVTK játéka 
az elmúlt hónapokban, mennyiben érinti ez 
a kapusokat?
- A DVTK játéka nem a „rúgd előre, fuss utá-
na” elven alapul, hanem tudatos mozgásokkal, 
labdajáratással építjük fel a támadásokat. Ren-
geteget kell gyakorolni, hogy jól működjön, de 
ha összeérik a csapat, akkor rendkívül látványos 
játékot eredményez. Amikor Kuznyecov Szergej 
megérkezett, akkor leültünk, és alaposan át-
beszéltük a modern kapusjátékot. Elmondtam 
a meglátásaimat, bemutattam egy heti munka 
alapján az általunk végzett munkát, illetve ő is 
felvázolta, hogyan használja a kapusokat, és mi-
lyen elvárásai vannak velünk szemben, ugyanis 
nem minden vezetőedző gondolkodik egyfor-
mán ezen a területen sem. Van, aki csak annyit 

▶
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok
▶

interjútuska jános

Még egy kicsit gyorsulnia kell úgy, hogy közben 
izmosodik is. Már jelen pillanatban rá mernék 
bízni egy-két meccset, de a hosszú távú jó telje-
sítményhez a még több rutin hiányzik.
Emiatt nagyon nyugodtan ülök a padon, szinte 
vakon lehet a kapusok közül választani, min-
denki képes a jó teljesítményre.

- És milyen a hangulat? Hálátlan a kapus-
poszt, mert a legközelebbi munkatársak egy-
ben a legnagyobb vetélytársak is.
- Egy rövid történettel tudok talán legjobban 
válaszolni. Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, 
egyszer leültünk beszélgetni. Élvonalbeli ka-
pusedző akarok lenni, nekem az NB I. a célom - 
jelentettem ki. Erre csípőből rávágta mindenki, 
hogy nekik is. Ez az a kohézió, ami előre viszi 
a társaságot, és látszik is a teljesítményükön. 
Azon viszont nem tudunk változtatni, hogy 
egyszerre csak egy kapus léphet pályára.
Természetesen vannak hibák, amit zárt ajtók 

mögött szeretek megbeszélni velük, mert 
csak úgy tud belsőséges viszony kiala-

kulni, ha bízunk egymásban. Mindig 
nyíltan beszélek, sosem dicsérem a 
hibát, és ha úgy történt, akkor azt is 
elismerem, ha nem jól készültünk fel 
a héten.

- Ha csak egy röpke pillantást ve-
tünk a pályafutásodra, akkor is 
egyből kiderül, hogy életed a védés. 
Így van?

- Hatéves koromban kezdtem 
focizni, és végigjártam a sza-

márlétrát. 17 évesen vittek 
fel az első csapathoz, és 
profi szerződést kaptam 
Nyíregyházán, valamint 
szerepeltem a korosz-

tályos válogatottban 
is. Az élvonalban 

ültem a kispadon, 
be azonban nem 
állítottak. Érde-
kesség, hogy az 
a Vadon Lajos 
védett, aki most 

a DVTK női csapa-
tának kapusait készít fel. 

Sajnos sorra jöttek a sérülések, 
21 éves koromra nyolcszor mű-
tötték a térdeimet, így be kellett 

kispadon néha furcsán néznek rám a kollégák, 
amikor 3-0-s vezetésnél egy perccel a lefújás 
előtt üvöltök, hogy most már ne kapjál gólt! A 
3-0 vagy a 3-1 szinte ugyanaz, mégis óriási a kü-
lönbség közte. A szurkolók most biztosan nem 
értenek egyet velem, de azon a véleményen va-
gyok, inkább nyerjünk 1-0-ra, mint 5-4-re.

- Három kapussal dolgozol együtt, mennyire 
vagy elégedett a teljesítményükkel?
- Nagyon kritikus vagyok a saját kapusaimmal, 
de az vitathatatlan, hogy három rendkívüli mó-
don sikerorientált kapussal dolgozok együtt.
Az előző idényben Póser Dániel védett többet, 
és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, sok 
mérkőzésen pontot hozott. Ha csak nagy vo-
nalakról beszélünk, akkor mindig azt a kérdést 
teszem fel: hozzátettek a kapusok a csapat telje-
sítményéhez, vagy elvettek? Úgy vélem, tavaly a 
hibákkal együtt is inkább hozzátettek, és nem a 
kapusokon ment el a feljutás.
Az idei évben eddig csak Branislav Danilović 
állt a kapuban. Tudnám sorolni, mikor le-
hetett volna jobb döntést hozni, de idén is 
megállapítható, hogy inkább hozzátett, 
nem pedig elvett.
Mindketten igazi profik, akiktől még én 
is rengeteget tanulok, hogyan kell az 
étkezést, a pihenést, a vitaminozást ko-
molyan venni, hogyan kell felkészíteni 
a testet az edzésre, és utána még milyen 
munkát kell végezni, hogy minél gyor-
sabb legyen a regeneráció.
Bánhegyi Bogdán még nem 
mutatkozott be az első csa-
patban, de jó úton halad. 
Bogesz hatalmas tehet-
ség, egyik célom, hogy 
eljuttassam az élvonalig. 
Amikor Andrusch József 
távozott, hívta volna ma-
gával Újpestre, de előtte 
megkérdezte, mit terve-
zek vele. Amikor felvázol-
tam neki a célom, akkor 
egyből letett róla, hiszen itt 
van a legjobb helyen. Min-
denféle teszten az az ered-
mény jön ki, hogy elbírja a 
nyomást, él-hal a Diósgyő-
rért, láttam róla olyan fo-
tót, amikor 8 évesen kifes-
tett arccal szurkol a lelátón. 
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LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

EGY JÓ MUNKAHELY 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA. 
NÁLUNK, A BORSODINÁL 
EZT CSAK ÚGY HÍVJUK: 
AZ ÉLET HABOS OLDALA!

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD?
ALAPBÉR + HAVI TERMELÉSI PRÉMIUM;
MŰSZAKPÓTLÉK ÉS FIZETETT TÚLÓRA;
MUNKARUHÁZAT;
CAFETERIA;
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS;
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG.

TÉGED KERESÜNK, HA:
RENDELKEZEL MINIMUM SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL;
VAN TAPASZTALATOD GÉPEK KEZELÉSÉBEN;
MEGBÍZHATÓAN VÉGZED MUNKÁDAT;
MŰSZAKOS MUNKARENDBEN IS SZÁMÍTHATUNK RÁD;
CSALÁDIAS, MÉGIS MODERN MUNKAKÖRNYEZETRE VÁGYSZ.

MI LESZ A FELADATOD?
KEZELED, ELLENŐRZÖD ÉS KARBANTARTOD A GÉPEKET, BERENDEZÉSEKET;
BIZTOSÍTOD A MEGFELELŐ SEGÉD- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT;
BETARTOD AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOKAT;
TISZTÁN TARTOD A MUNKAESZKÖZÖKET, MUNKAKÖRNYEZETET.

JELENTKEZZ HOZZÁNK! ÖNÉLETRAJZODAT VÁRJUK 
A TOBORZAS@BORSODI.HU E-MAIL CÍMEN „OPERÁTOR” TÁRGGYAL!

interjú tuska jános

között lenni. Sok az innovatív kolléga, ráadá-
sul egy összetartó társaság, akik folyamatosan 
előremutató szakmai vitákat vívnak, és csak az 
egymás elleni 90 percre teszik félre a jó kapcso-
latot. Szinte felfoghatatlan, de miattam jönnek 
kollégák a DVTK meccsére, pedig ott aztán 
nekem van a legkisebb szerepem, mert csak a 
bemelegítést töltöm a pályán.

- Aki követ az Instagramon, az tudhatja, nem 
te vagy az egyedüli kapus a családban, igaz a 
kislányodról a koránál fogva nem derült ki, 
van-e hozzá érzéke.
- Az édesapám és a nagyapám nem focizott, de 
szerették a sportot, ez fertőzött meg engem is. 
Állítólag az 1986-os mexikói világbajnokság 
idején Maradona góljainál a tévé előtt ugrál-
tam, amiből természetesen nem emlékszem 
semmire, de az tény, hogy ő lett a kedvenc lab-
darúgóm, a kapuskesztyűmet is az ő képe díszíti 
tiszteletem jeléül. Bálint fiam örökölt tőlem va-
lamit, ő most Budapesten él az első feleségem-
mel, és az FTC U15-ös csapatának kapuját védi. 
Semmit nem erőltettem, ezt követően sem fo-
gom, és lebeszélni sem akarom, hiszen örülök, 
hogy focizik. Azt szoktam mondani neki, hogy 
ameddig szeretnél védeni, addig csináld, és ha 
már ezt választottad, akkor becsülettel tedd! 
Tehetségesnek tűnik, az U15-ös válogatottba 
már hívták összetartásra. Hozzám hasonlóan ő 
is a védésnek szenteli az életét, én csak remény-
kedek benne, hogy a sérülésekkel több szeren-
cséje lesz, mint az apjának. Bízom benne, hogy 
megadatik neki, hogy élvonalbeli kapus legyen, 
és addigra mind a ketten elmondhassuk ma-
gunkról, hogy NB I.-es klubhoz tartozunk.

látni, hogy az NB I. csak álom marad számomra 
kapusként. Ezért is vágyom annyira arra, hogy 
kapusedzőként az élvonalban dolgozzak. Ala-
csonyabb szinten, az NB III.-ban és kispályán 
még védtem, amivel párhuzamosan vállalko-
zást indítottam. Amikor a kispályás bajnok-
ságban az év kapusának választottak, akkor azt 
mondtam, ennél már úgysincs feljebb, kijöttem 
a mezőnybe, és azóta sem védtem. Eszem ágá-
ban sem volt kapusedzőnek állni, de az egyik 
meccs után sörözés közben a Nyírbátorba akkor 
kinevezett Márton István megkérdezte, nincs-e 
kedvem segíteni neki. Némi túlzással fogalmam 
sem volt, mit kell tenni, de megnyugtatott, hogy 
csak kapura kell rugdosni, és üvöltözni a kapu-
sokkal. Amikor kiderült, hogy ezért még pénzt 
is adnak, akkor elvállaltam a civil munkám mel-
lett. Innentől kezdve elragadtak az események, 
sorra talált meg a Bozsik József Akadémia, a 
Nyíregyháza Spartacus első csapata, a Debrece-
ni Labdarúgó Akadémia és végül a DVTK. Vé-
gigjártam a korosztályokat, dolgoztam vezető 
kapusedzőként, és felnőttekkel is.
Ezen kívül kétszer nyertem meg a kapushábo-
rút, sajnos harmadszorra nem rendezték meg 
a COVID-19 világjárvány miatt. Jövőre talán 
ismét lesz, és úgy tervezem, ha sorozatban 
harmadszor is nyerek, akkor visszavonulok, és 
megadom a lehetőséget a többieknek is.

- Nyugtass meg, most már nem csak kiabálsz 
a kapusokkal, ugye?!
- Ahogy komolyra fordult a dolog, a gyakorlati 
tapasztalatok mellett fontossá vált az elméleti 
tudás is, ezért elvégeztem az UEFA kapusedző 
A tanfolyamot, ami a mai napig a legmagasabb 
szint. Amikor az MLSZ elindította a Kapusedző 
B tanfolyamot, akkor jóhiszeműen jelentkez-
tem, hiszen akkoriban a debreceni akadémián 
dolgoztam, ez pedig a fiatalokkal foglalkozó 
szakembereknek szólt. Mondanom sem kell, 
hogy hülyének néztek, mert miért veszi el más 
elől a helyet a B-n az, akinek megvan A is. Vé-
gül az a kompromisszumos megoldás született, 
hogy nem vettek fel a képzésre, de minden elő-
adáson és gyakorlaton ott ültem a hallgatóság 
soraiban. A második tanfolyam előtt pedig Ily-
lyés Dániel instruktor már azzal keresett meg, 
hogy segítenék-e neki. Elvállaltam, és annyira 
elégedettek lehettek velem, hogy idén már én 
vezetem az MLSZ egyik kapusedző C tanfolya-
mát. Én hiszek abban, hogy mindenkitől lehet 
tanulni, ezért nagyon szeretek kapusedzők 
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teljes menetrend

ForDuló iDőponT     nap KezDéS helySzín TV pároSíTáS  ereDmény
1. 2022.07.31. vasárnap 19:00 Siófok youtube Siófok - DVtK  1-0 (1-0)

2. 2022.08.08. hétfő 20:15 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Soroksár  1-2 (0-2)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 2022.10.30. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - Kozármisleny  1-1 (0-0)  

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

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

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

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

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

20. 2022.12.11. vasárnap 15:45  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Siófok  

21. 2023.01.29. vasárnap  Soroksár  Soroksár - DVtK  

22. 2023.02.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske  

23. 2023.02.12. vasárnap  Ajka   Ajka - DVtK  

24. 2023.02.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap  Kazincbarcika   KBSC - DVtK  

26. 2023.03.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.12. vasárnap  Hidegkuti Stadion  MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap  Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda  Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap  Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap  Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK  
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CSapaT neVe m            Gy D V              lG            KG GK p 

Diósgyőri VtK 16 11 1 4 31 16 15 34

Pécsi MFC 16 8 8 0 18 10 8 32

MtK Budapest FC 16 9 3 4 48 28 20 30

Szeged-Csanád gA 16 8 4 4 21 16 5 28

gyirmót FC győr 16 8 3 5 28 18 10 27

Soroksár SC 16 7 5 4 27 24 3 26

Aqvital FC Csákvár 16 6 6 4 22 19 3 24

Szombathelyi Haladás 16 6 5 5 19 20 -1 23

BFC Siófok 16 6 5 5 19 22 -3 23

EtO FC győr 16 6 4 6 18 14 4 22

Nyíregyháza SFC 16 6 3 7 25 20 5 21

Szentlőrinc SE 16 5 5 6 22 24 -2 20

FC Ajka 16 5 4 7 22 23 -1 19

tiszakécskei LC 16 5 4 7 15 20 -5 19

Kolorcity Kazincbarcika SC 16 5 4 7 19 26 -7 19

Creadobus Mosonmagyaróvár 16 5 3 8 17 25 -8 18

Budafoki MtE 16 4 6 6 17 23 -6 18

Békéscsaba 1912 Előre 16 3 5 8 23 29 -6 14

Hr-rent Kozármisleny 16 3 2 11 14 33 -19 11

Dorogi FC 16 2 4 10 15 30 -15 10

CSapaT neVe m Gy D V p 

Pécsi MFC 9 6 3 0 21

Soroksár SC 9 5 3 1 18

MtK Budapest FC 8 5 2 1 17

Nyíregyháza SFC 8 5 1 2 16

Diósgyőri VtK 7 5 1 1 16

Szombathelyi Haladás 9 4 4 1 16

BFC Siófok 9 4 4 1 16

tiszakécskei LC 9 5 0 4 15

Szentlőrinc SE 8 4 3 1 15

Kazincbarcika SC 9 4 3 2 15

FC Ajka 9 4 2 3 14

FC Csákvár 8 4 2 2 14

EtO FC győr 9 4 1 4 13

Budafoki MtE 7 3 4 0 13

Szeged-Csanád gA 6 3 1 2 10

Békéscsaba 1912 Előre 7 2 2 3 8

gyirmót FC győr 8 2 1 5 7

Kozármisleny 7 2 1 4 7

Dorogi FC 7 1 2 4 5

Mosonmagyaróvár 7 1 2 4 5

CSapaT neVe m Gy D V p 

gyirmót FC győr 8 6 2 0 20

Diósgyőri VtK 9 6 0 3 18

Szeged-Csanád gA 10 5 3 2 18

MtK Budapest FC 8 4 1 3 13

Mosonmagyaróvár 9 4 1 4 13

Pécsi MFC 7 2 5 0 11

FC Csákvár 8 2 4 2 10

EtO FC győr 7 2 3 2 9

Soroksár SC 7 2 2 3 8

Szombathelyi Haladás 7 2 1 4 7

BFC Siófok 7 2 1 4 7

Békéscsaba 1912 Előre 9 1 3 5 6

Nyíregyháza SFC 8 1 2 5 5

FC Ajka 7 1 2 4 5

Szentlőrinc SE 8 1 2 5 5

Dorogi FC 9 1 2 6 5

Budafoki MtE 9 1 2 6 5

Kazincbarcika SC 7 1 1 5 4

Kozármisleny 9 1 1 7 4

tiszakécskei LC 7 0 4 3 4
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