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a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - mtk

 19:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 19:52 pályán a dvtk lovag

 19:15 Bemelegítés kezdete

 19:45 a Bemelegítés vége, a játékosok visszatérnek az ÖltÖzőkBe 

 19:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 19:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

 19:57 kézfogás, érme feldoBás (játékvezetők, csapatkapitányok)

 20:00 a diósgyőri vtk - mtk Budapest mérkőzés kezdete

 19:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 19:58 Csapatfotók

 19:00 kapunyitás

 18:00 a játékvezetők és Csapatok érkezése 

 19:58 játékosok kÖszÖntése (Hegedűs jános, Branislav danilović)

 19:58 legendák kÖszÖntése (tatár györgy, teodoru vaszilisz)

 19:59 szurkolói kezdőrúgás (kozma Bence)
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edzői nyilatkozatok interjúkönyves norbert

■

után is kértem a lepattanót, de Zoli (Lucas és 
Horváth Zoltán - a szerk.) úgy döntött, megpró-
bálja átlőni a védelmet, végül a védőről kipatta-
nó labdát lőttem el. Elsődleges célként a kaput 
akartam eltalálni, és imádkoztam, hogy menjen 
el a védők lába között a labda, mert azt tudtam, 
a kapus egyszerűen nem védheti, hiszen ő aztán 
tényleg semmit nem látott az egészből. A végén 
a kapufáról pattanva gurult a hálóba a labda, 
szinte pont úgy, mint a Angyalföldön, egy nem 
is apró különbséggel: ott néhány milliméter hi-
ányzott, és kifelé jött, és maradt a 0-0. A dorogi 
kapufa viszont velünk volt. 

- Sok, szám szerint 15 gólt szereztél már eb-
ben a bajnokságban, nagyobbat és szebbet is, 
de mind közül ez a legfontosabb?
- Az biztos, a csapat szempontjából minden-
képpen ez a legfontosabb. Hogy én lőttem, az 
mellékes körülmény, ha más szerzi, akkor biz-
tosan ugyanolyan örömmel ugrottam volna a 
nyakába.

- Bejátszottad szinte az ellenfél teljes térfe-
lét, időnként helyet cseréltél Jurek Gáborral, 
máskor visszaléptél szinte a felezővonalig, a 
gól előtt pedig gyakorlatilag te voltál az utol-
só ember a kaputól 20 méterre.
- Három támadóval álltunk fel, középen Eppel 
Márton, a jobb oldalon Jurek Gábor, a balon pe-
dig én. Azonban a középpályáról eltiltás miatt 
hiányzott Molnár Gábor, ezért többet játszot-
tam befelé, többször elmozogva a posztomról, 
hogy segítsem a támadásépítést is.  

- Ma pedig a Tiszakécske következik. Mit 
vársz a találkozótól?
- Nagyon bízom benne, hogy a Dorog elleni 
utolsó perces sikernek lesz egy olyan hatása is, 
hogy átfordul valami a csapat teljesítményében, 
ismét olyan felszabadultan tudunk játszani, 
mint az ősz végén. Le kell győzni a Tiszakécs-
két, és akkor kimondhatjuk, hogy valamit hely-
rehoztunk a 0-5 után. Ne feledjük, továbbra is 
két pont előnnyel vezetünk a szegediek előtt, 
a saját kezünkben van a sorsunk! Ám újabb és 
újabb győzelmeket kell aratni annak érdekében, 
hogy a bajnokság végéig így maradjon.

- A Szeged ellen nem várt vereséget szenve-
dett a DVTK, a gólkülönbség pedig talán még 
a vendégeket is meglepte. 
- Legutóbb elbuktunk egy nagyon fontos rang-
adót, de profi labdarúgók vagyunk, akiknek 
ilyen előzmények után is pályára kell lépni há-
rom nappal később. És nem csak pályára lépni, 
hanem olyan teljesítményt nyújtani, amivel 
meg tudjuk nyerni a meccset.

- A dorogi találkozó sem alakult sokáig jól, a 
végén talán már kevesen bíztak a győzelem-
ben, de szerencsére a pályán lévő 11 diósgyő-
ri nem tartozott közéjük.
- Nagyon fontos mérkőzést játszottunk, és na-
gyon fontos győzelmet arattunk szerda délután. 
A Szeged elleni vereséget követően létkérdés 
volt, hogy megszerezzük mind a három pontot. 
Óvatosan kezdtük a találkozót, amire meg is 
volt minden okunk, majd a második félidőben 
már jobban nézett ki a csapat, benyomtuk az el-
lenfelet, és az erőfeszítéseinket siker koronázta 
az utolsó pillanatban.

- Minek köszönhető a siker?
- Három kulcsa volt a dorogi győzelemnek. 
Mindenekelőtt elkerültük azt, hogy ismét hát-
rányból kelljen felállni, és a kapott gól nélküli 
lehozott találkozó megalapozta a pontszerzést. 
A győzelemhez pedig lőni kellett egy gólt, de 
ezzel nem mondok újat, szerencsére sikerült. A 
harmadik fontos tényező pedig a türelem, mert 
ellenfelünk az idő előrehaladtával egyre jobban 
betömörült a saját kapuja elé, a végén már 10 
mezőnyjátékossal védték a saját 16-osukat. Ad-
dig kellett újra és újra nekimenni a falnak, amíg 
egyszer át nem törjük, addig kellett újra és újra 
lőni, amíg egyszer már nem ér oda a blokkoló 
láb. Az első 45 percben még rendre nem sike-
rültek az utolsó passzok, illetve utólag azt mon-
dom, én is tolhattam volna még egyet az első 
félidei lövésem előtt a labdán, és akkor sokkal 
kedvezőbb helyzetből célozhattam volna meg a 
kaput. 
Türelmesek voltunk, végig bíztunk benne, hogy 
tudunk legalább egy gólt lőni, és igazunk is lett, 
bár kicentiztük a végét, de a lényeg a győzelem.
 
- A lefújás előtt mégis te szerezted meg a 
győztes gólt. Láttad egyáltalán a kaput, vagy 
minden-mindegy alapon lőtted el a labdát?
- Hatalmas tömeg állt köztem és a kapu között, 
a védők mellett több csapattárs is ott helyezke-
dett, aki mind gólt akart lőni. Már Luki beadása 

kuznyecoV szergej
A gyirmóti győzelmet megünnepeltük, de nem vit-
tük túlzásba. Az edzéseken kihasználtuk annak a 
pozitív hatását, de hosszú a bajnokság, ezért kemé-
nyen készültünk a mai találkozóra.
Minden mérkőzés nehéz, és minden ellenfél külön-
leges. A korábbi csapatok szervezetten védekeztek, 
és kontrára játszottak, az MTK viszont próbál do-
minálni, a labdabirtoklás érdekében letámadnak. 
Egy stabil csapat érkezik, amelyik számos minő-
ségi játékossal rendelkezik különösen elöl. Ter-
mészetesen a budapesti kékek játékának is vannak 
gyenge pontjai, ezt szeretnénk kihasználni. Mai 
ellenfelünk játékát is alaposan kielemeztük, és az 
alapján elkészítettük a meccstervet, megmutattuk 
a videoteremben és a mágnestábla előtt a labdarú-
góknak, hogy mit szeretnénk játszani, és végül az 
edzőpályán is begyakoroltuk azt annak érdekében, 
hogy maximálisan felkészüljünk a mérkőzésre.
Jó mérkőzés vár ránk, amin jól szórakozhatnak a 
szurkolók. Kérem, buzdítsanak minket, mert biz-
tos vagyok benne, hogy együtt elérjük a célunkat, 
és győzni fogunk!

bognár györgy
Rangadót játszunk ma, de hasonlóan készültünk, 
mint eddig. A DVTK az utóbbi két mérkőzésen 
nagyon jól nézett ki, az új stáb filozófiát is váltott: 
az egész pályás letámadásra törekednek, a labda 
felé védekeznek. Úgy gondolom, hogy ez nem csak 
nekem, hanem a szurkolóiknak is tetszik, így jó 
meccsre számítok. A DVTK-nál a közelmúltban 
edzőváltás történt, de ezzel együtt sem gondolom, 
hogy nehezebb lenne felkészülni az ellenfélből. 
Láttuk az utolsó két meccsüket, látjuk a törekvé-
seiket, ami az én szememben pozitív, nyilván első-
sorban a saját szempontjukból az, de számunkra 
lehetőséget ad egy nyíltabban futballozó ellenfél 
ellen pályára lépni - ebből pedig kijöhet egy iga-
zán jó meccs. Jó ellenféllel találkozunk, idegenben, 
mi azonban továbbra is a saját játékunkat akarjuk 
játszani.

LÉGY FEJTŐÜZEMI OPERÁTOR A BORSODI SÖRGYÁR KFT-NÉL, 
HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL!

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

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

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

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

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

Kiegyensúlyozottabb lettem

interjú

bal oldali védőből belső védő lett az utóbbi mérkőzéseken bárdos bence, aki a 
társaival kapott gól nélkül hozta le a kazincbarcika elleni találkozót, gyirmóton 
pedig az utolsó pillanatban a gólvonalon mentett.

- A viccbeli Móricka azt is gondolhatná, hogy 
támad a DVTK, a védők pedig unatkoznak 
hátul…
- Pedig nem így van. Kuznyecov Szergej azt kéri, 
hogy amikor mi csapatunk támad, már akkor is 
készüljünk fel a védekezésre egy esetleges lab-
davesztést követően. Illetve tekintet nélkül az 
ellenfél támadójának a helyezkedésére, vegyük 
fel akár a másik térfélen is. És ezen kívül is élni 
kell a játékkal, ami folyamatos figyelmet köve-
tel.

- Mekkora segítséget nyújtott az ötezer szur-
koló a DVTK Stadionban?
- Köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen sokan 
eljöttek a stadionba, és végig támogattak, na-

- A DVTK az idei bajnokságban először a Ka-
zincbarcika ellen tudta megőrizni a kapuját a 
góltól, pedig eléggé összeszokatlan védelem-
mel állt fel.
- Amikor megérkezett Szergej Kuznyecov, egy-
ből közölte velem, hogy a védelem széle helyett 
középen számít rám, és egész héten azon a 
poszton gyakoroltam. Úgy érzem, hogy nagyon 
jól megálltuk a helyünket, megnyertük a pár-
harcokat a Barcika ellen. A mérkőzés nehézsége 
abban rejlett, hogy visszahúzódtak a kapujuk 
elé, és kontrákra játszottak. Jól ismertük Takit 
(Takács Tamás - a szerk.), aki szerepet Diós-
győrben, magas, jól fejelő játékos, aki a hosszú 
lábainak köszönhetően lendületes is. Fő célunk 
az ő hatástalanítása volt.

egyetlen nyár alatt tizenegynéhány centimétert 
nyúltam, de ennek ellenére maradt a posztom.

- Légy szíves hasonlítsd össze a szurkolók-
nak, hogy mi a feladata egy védőnek a négy 
védős rendszerben belső védőként és szélső 
hátvédként, illetve a három belső védős fel-
állásban bal oldali belső védőként és szárny-
védőként!
- A legnagyobb koncentrációt, fegyelmet és a 
legegyszerűbb megoldásokat a négyvédős rend-
szer belső védő posztja igényli, hiszen ott egy 
hiba végzetes lehet, maximum a kapus tud segí-
teni. A három belső védős felállásban bal oldali 
belső védőként lehet számítani a középső védő 
támogatására, ugyanakkor sokkal nagyobb te-
rületet kell bejátszani. Időnként ki kell húzódni 
szélre, és esetenként fel lehet lépni a támadá-
sokkal is. Balhátvédként természetesen sokkal 
többet kell futni, a négy védős rendszerben a 
védekezés az elsődleges feladat, le kell zárni a 
pálya szélét, de alkalomadtán a támadásról sem 
szabad elfeledkezni, elvárás a kombinatív játék 
és a beadás. A négy poszt közül a szárnyvédőé 
a leginkább támadó, a teljes bal szélt be kell ját-
szani, hiszen senki nincs közvetlenül előtte és 
mögötte. A játék képéből adódóan védekezés és 
támadás egyaránt feladat, és ezen a poszton kell 
a legtöbbet fel-le futni.

- A posztváltásodon túl hogyan jellemeznéd 
még az edzőváltás következményeit?
- Új felfogásban játszunk, amit a stáb igyek-
szik gyorsan megtanítani nekünk. Ennek ér-
dekében minden edzés előtt videózunk. A hét 
elején kielemezzük a saját mérkőzésünket, 
mit csináltunk jól, mit kellett volna másként. 
A folytatásban Kuznyecov Szergej a topcsapa-
tok mérkőzéseiből kivett jeleneteken keresztül 
megmutatja, milyen irányba tartunk. Időnként 
külön nekünk, védőknek is tart foglalkozást, 
ahol a képernyő, majd a mágnestábla előtt ma-
gyarázza el, mikor milyen pozíciót kell felvenni 
a pályán, melyik helyzetben milyen mozgást vár 
el tőlünk, illetve hová kell passzolni. A fociban 
mindig az adott helyzetre kell reagálni, de sokat 
segít, hogy van a játékosok fejében egy elképze-
lés, amihez mindig lehet nyúlni. Egészen más 
jellegűek az edzések is, percre pontosan min-
den ki van számolva, milyen hosszú egy feladat, 
mikor lehet kortyolni közben egyet.

- Ózdról indultál, és 13 éves korod óta vise-

gyon sokat jelent számunkra a buzdításuk! Egy 
vérbeli megyei rangadón győztünk, ahol a há-
rom pont mellett a nézők szívét is megnyertük.

- A következő héten Gyirmóton is rangadót 
nyert a DVTK. Kétszer is kulcsszerephez ju-
tottál: a meccs végén a gólvonalról tisztáztál, 
a győzelmet jelentő gól előtt pedig tőled in-
dult a támadás. Hogyan emlékszel arra a ta-
lálkozóra?
- Jól játszott a csapat, és egy nagyon jó ellenfelet 
győztünk le idegenben, mert jól védekeztünk és 
jól támadtunk. Pár veszélyes beadástól eltekint-
ve az ellenfél nem tudott helyzetet kialakítani, 
míg mi többször veszélyeztettünk. Az utolsó 
percben megéreztem, hogy a hosszúra érkezik a 
beadás, és mindent megtettem, hogy kirúgjam 
a labdát a gólvonalról. Ez egy lőtt góllal felérő 
mentés volt, amire büszke lehetek. Eppel Már-
ton gólja előtt pedig valóban én indítottam a tá-
madást, Kuznyecov Szergej kéri tőlünk az ilyen 
felpasszokat, mert a tengelyben hatékonyan át 
lehet játszani a középpályát. A munka orosz-
lánrészét persze a többiek végezték el, Marci 
visszapasszát követően szépen járt Lali, majd 
Ágó (Bertus Lajos és Bényei Ágoston - a szerk.) 
lábán a labda egészen ki jobbra, ahonnan Gera 
Dani pontosan centerezett, Marci pedig értéke-
sítette a ziccert.

- Az utóbbi két és fél meccsen új szerepkör-
ben láthattunk. Szatmári Csaba piros lapját 
követően Dragan Vukmir vezényelt a véde-
lem közepére még Pécsett, mekkora tapasz-
talattal rendelkeztél ezen a poszton?
- A négy védős rendszerben belső védőt mind-
össze egy-két alkalommal játszottam, amikor 
a DVTK tartalékban Zsivoczky Gyula állított 
arra a posztra. A három belső védős felállás-
ban kicsit többet szerepeltem, Kondás Elemér 
többször bízta rám ezt a feladatot. Úgy érzem, 
Pécsett megálltam a helyem, ezért maradtam a 
csapatban.

- A 192 centiméteres magasságoddal nem az 
a tipikus szélső hátvéd vagy, hogyan kerültél 
mégis oda?
- A magasságom ellenére rendelkezem a poszt-
hoz szükséges gyorsasággal, az viszont vitatha-
tatlan, hogy az alacsony súlypontú támadókkal 
szemben hátrányban vagyok a földön. Egészen 
16 éves koromig egy átlagos magasságú játékos-
nak számítottam a pálya bal oldalán, amikor 

bárdos bence bárdos bence

▶
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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!

▶

Fazola Henrik Szakképző Iskolában, amit akkor 
hagytam abba, amikor felkerültem az első csa-
pathoz, de nem tettem le róla, hogy befejezzem, 
mert szeretek barkácsolgatni. De térjünk vissza 
a focira, hiszen mégis csak játszani jöttem Diós-
győrbe! Az első években Kiser László és Szűcs 
István csapatában kezdtem, majd az U16-ban 
Sverla Béla és Lugos József, az U17-ben Kriston 

István és Bém Gábor, az U19-ben pe-
dig Vitelki Zoltán és Kiser László 

edzett. Bódog Tamás küldött elő-
ször pályára az élvonalban 2017-
ben, de a debreceni mérkőzés 

nem sikerült jól, meg is beszél-
tük, hogy később is kapok 

majd lehetőséget, de 
még fejlődni kell. 

Az edzőváltást 

követően Fernando 
Fernándeznél már többet játszottam, de ek-
koriban is inkább a DVTK tartalék alapembe-
rének számítottam. Végül két évet kölcsönben 
Szolnokon töltöttem, és tavaly tértem vissza 
Diósgyőrbe.

led a DVTK mezét. Hogyan alakult az eddigi 
pályafutásod?
- Nem tartozom az idős játékosok közé, de azt 
már mondhatom, hogy én még úgy nőttem 
fel, hogy gyerekkoromban állandóan pattogott 
a labda az udvaron, teljes nyári szüneteket fo-
ciztunk át. Szerencsére két-három évvel időseb-
bekkel játszottam, és közöttük 
is lehetett látni, hogy 
érdemes lenne komo-
lyabban megpróbálni. 
Végül nyolcévesen 
vitt le édesanyám 
az Ózdi FC-hez, 
ahol Zim-
mermann 
Tamás lett 

a 
n e v e -

l ő e d z ő m . 
Sokat tanultam 

a szülővárosom-
ban, de amikor 
az élvonalba fel-
jutó kazincbarci-
kai U13-as csapat 
hívott, akkor át-
igazoltam. Érde-
kesség, hogy a régi 
Diósgyőri Stadionban 
csak barcikai játékos-
ként léptem pályára 
vendégként. Egy félév 
után mégis hazatér-
tem, mert hiába ment 
jól a játék, a mindennapi 
utazás sok energiát elvett. 
Bekerültem a kelet-ma-
gyarországi válogatottba, 
amivel felkeltettem a DVTK 
figyelmét is, és a hívásukat 
elfogadva Miskolcra költöz-
tem. Kollégistaként gyorsan fel 
kellett nőni, a mai napig hasznát látom 
annak, hogy már 13 évesen elköltöztem otthon-
ról, és saját lábra álltam. Egy évig a Könyves 
Kálmán Általános Iskolában tanultam, majd a 
Diósgyőri Gimnáziumban érettségiztem. Utá-
na másfél évig tanultam az asztalos szakmát a 

bárdos bence
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interjú

hatással van a teljesítményemre is, szerintem 
neki is köszönhető, hogy egy jó átlagot mindig 
tudok hozni, mert kiegyensúlyozottabb lettem 
a pályán és azon kívül is. Visszatérve a kutyák-
ra, sok a kóbor állat, a befogadásuk, orvosi el-
látásuk sok pénzbe kerül. A saját lehetőségeim 
szerint próbálom támogatni a menhelyen dol-
gozók munkáját.

- Visszatérve a focira, mit vársz a mai mér-
kőzéstől?
- Úgy érzem, jó úton haladunk, nagyon 
együtt van a csapat. Küzdünk egymásért, de 
poénkodunk is, szóval jó a hangulat. Az MTK-t 
senkinek nem kell bemutatni, a magyar mag 
együtt maradt, és még erősítettek is. Sok gólt 
lőnek, vezetik a bajnokságot, de mi játszunk ha-
zai pályán, és győzni szeretnénk. Mi szeretnénk 
irányítani a játékot, és letámadni az ellenfelet, 
szóval a saját játékunkat játszva akarunk nyerni.

- Fiatal korodtól megkaptad a lehetőséget, 
és igazából tavaly, 23 évesen értél be. Minek 
köszönhető ez?
- Amikor fiatalon lehetőséget kaptam, még nem 
álltam készen az első osztályra, így nem is tud-
tam élni vele. Hozzátartozik, hogy az U17-es 
korosztályt gyakorlatilag kihagytam, lágyéksérv 
és ágyéksérülés miatt többször is megműtöttek, 
egy teljes idényt kihagytam az egymást követő 
rehabilitációk miatt. Akkoriban az is megfor-
dult a fejemben, hogy van-e értelme így edzésre 
járni, de édesanyám mellett Vitelki Zoli bácsi 
tartotta bennem a lelket, azzal biztatott, hogy 
látja bennem a potenciált. Ezt követően történt 
az is, hogy egy edzés közben azt láttuk, hogy a 
régi stadion bontása során ledőlt a főépület fala, 
akkor megfogadtam, hogy szeretnék az új stadi-
onban pályára lépni.
Sokat ért a fejlődésem szempontjából a szolno-
ki két év. Az első kicsit kaotikusra sikerült, de 
a másodikban már sokat játszottam, és jól is 
szerepeltünk. Érdekesség, hogy Kotula Mátéval 
küzdöttünk a balhátvéd posztjáért, a védelem 
másik oldalán pedig Csirmaz István játszott.

- Egy labdarúgóból leginkább a pályán nyúj-
tott teljesítményét látjuk, pedig legalább eny-
nyire fontos az edzések között eltöltött idő 
minősége is. Te hogyan tudsz pihenni, kikap-
csolódni?
- A mérkőzés teljes odafigyelést igényel, védő-
ként nem szabad egy pillanatig sem az előző 
szituáción rágódni, mert akkor jön a baj. Egy 
fokozott szellemi és fizikai igénybevételt jelentő 
meccset követően nehezen alszik el az ember, 
és másnap is nehéz visszaállni a hétköznapi 
üzemmódra. Számomra kitűnő kikapcsolódási 
lehetőséget nyújt a horgászás, imádok egyedül 
és társasággal is kimenni a vízpartra. Elsősor-
ban a Tiszára járok Könyvi (Könyves Norbert - 
a szerk.) társaságában - kedvencem a ponty -, 
mert megnyugtat a természet közelsége, élmé-
nyeket ad, ugyanakkor át tudom gondolni az 
elmúlt napok eseményeit.

- Nem szoktad nagy dobra verni, de támo-
gatsz egy kutyamenhelyet is.
- Egy kicsi panellakásban nőttem fel, és amikor 
meglátogattuk a kertes házban élő rokonokat, 
akkor imádtam a kutyákkal játszani. Mindig 
szerettem volna egyet, de soha nem volt, igaz 
most a barátnőmnek, Flórának van. Tél óta va-
gyunk együtt, összeillő párt alkotunk, ami jó 

bárdos bence

DVTK SHOP

Minden, ami DVTK

shop.dvtk.eu

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

A termék elérhető 
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Bárdos Bence a DVTK U16-os csapatában 2013-ban 
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program
8. forduló
2022. szeptember 11., vasárnap
16:00 Soroksár SC - Szeged-Csanád GA 1-1 (0-0)
16:00 Nyíregyháza SFC - Kolorcity Kazincbarcika SC 4-2 (3-0)
16:00 Aqvital FC Csákvár - Gyirmót FC Győr 1-2 (1-2)
16:00 Credobus Mosonmagyaróvár - Dorogi FC 1-1 (0-0)
16:00 Budafoki MTE - Békéscsaba 1912 Előre 1-0 (1-0)
17:00 BFC Siófok - Tiszakécskei LC 0-0
17:00 Szombathelyi Haladás - FC Ajka 0-0
17:00 ETO FC Győr - Pécsi MFC 0-1 (0-1)
17:00 HR-Rent Kozármisleny - Szentlőrinc SE 1-2 (1-0)
2022. szeptember 12., hétfő
20:00 Diósgyőri VTK - MTK Budapest*

9. forduló
2022. október 2., vasárnap
15:00 Szentlőrinc SE - Diósgyőri VTK
15:00 Dorogi FC - HR-Rent Kozármisleny
17:00 MTK Budapest - Aqvital FC Csákvár
17:00 Gyirmót FC Győr - Nyíregyháza SFC
17:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr
17:00 Pécsi MFC - Szombathelyi Haladás
17:00 FC Ajka - BFC Siófok
17:00 Tiszakécskei LC - Soroksár SC
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Credobus Mosonmagyaróvár
17:00 Szeged-Csanád GA - Budafoki MTE
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6. forduló

Diósgyőri VtK - Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0 (0-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 5061 néző.
Játékvezető: Ducsai József (Rózsa Dávid, Ring Kevin)
DVTK: Danilović - Csirmaz, Viczián, Bárdos, Bokros Sz. - 
Koman, Holdampf, Bényei Á. - Szőke A., Lukács D., Könyves. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
KBSC: Megyeri I G. - Szemere, Ur, Dvorschák, Süttő - Heil, 
Csatári - Székely D., Szabó I B., Pálinkás - Takács T. 
Vezetőedző: Varga Attila.
Csere: Könyves helyett Jurek a 37., Dvorschák helyett 
Szekszárdi T. a 46., Bokros helyett Bertus és Szőke A. helyett 
Eppel a 71., Takács T. helyett Nagy J. a 76., Székely D. helyett 
Ádám F. és Szabó I B. helyett Laczkó M. a 87., Koman helyett 
Papp a 90+1. percben.
Sárga lap: Viczián a 33., Csatári a 69., Süttő a 88. percben.
gólszerző: Koman (1-0) a 84. percben.

7. forduló

gyirmót FC győr - Diósgyőri VtK 1-2 (1-1)
Győr, Gyirmót, Alcufer Stadion, 1352 néző. 
Játékvezető: Zierkelbach Péter (Mohos Milán, Kulman Tamás).
Gyirmót: Hársfalvi - Szegi, Csörgő V., Polgár K., Nahirnij - 
Vass Á., Hajdú Á. - Soltész D., Herjeczki, Nagy P. - Pethő B. 
Vezetőedző: Csertői Aurél.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros Sz. - 
Koman, Holdampf, Bényei Á. - Szőke A., Lukács D., Papp M. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Koman helyett Cseke B. a 12., Szőke A. helyett Gera D. 
a 46., Hajdú Á. helyett Kovács M. Pethő B. helyett Simon A. és 
Soltész D. helyett Erdei M. mind a 63., Papp M. helyett Eppel, 
Holdampf helyett Bertus és Csörgő V. helyett Hudák D. mind 
a 68., Nagy P. helyett Berki I. a 79., Lukács D. helyett Jurek a 
90+1. percben.
Sárga lap: Polgár K. a 12., Bokros Sz. a 27., Csörgő V. az 53., 
Cseke B. a 76., Lukács D. és Szatmári Cs. a 83., Nahirnij a 
90+3. percben.
gólszerző: Papp M. (0-1) a 34., Nagy P. (1-1, 11-esből) a 44., 
Eppel (1-2) a 87. percben.

Cseke Benjámin

*(t
v: 

M
4 

Sp
or

t)



gólÖrÖm  szeptember 12.   1514  szeptember 12.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

név

mai ellenfelünk

SZRT_TIPPMIX_Relaunch_148x210_0126.indd   1 2022. 01. 31.   15:02:27

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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4. sor: szŰcs Kornél, szatmári Csaba, bánHegyi Bogdán, Branislav daniloViĆ , póser Dániel, cseke Benjámin, bárdos Bence
3. sor: gera Dániel, farkas Dániel, szőke Adrián, Holdampf Gergő, HegedŰs János, eppel Márton, kÖnyVes Norbert, Viczián Ádám

2. sor: dobó László (performance coach) , HegedŰs Bence (technikai vezető) , VÍgH Márton (masszőr) , 
nagy Márton (masszőr) , Dmytro parkHomenko (másodedző) , kuznyecoV Szergej (vezetőedző) , Petar milČanoViĆ (erőnléti edző) , tuska János 

(kapusedző) , póti Krisztián (videoelemző) , erdélyi Péter (korrektív tréner) , kiss Brigitta (sportpszichológus)
1. sor: Vajda Botond, radics Márton, kotula Máté, bertus Lajos, koman Vladimir, lukács Dániel, bényei Ágoston, jurek Gábor, csirmaz István, 

bokros Szilárd, papp Marcell
A képről hiányzik dr. forgács Alfréd csapatorvos.

2022/2023 őszi szezon
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KAPUSOK
  Csenterics Adrián 2004.10.08.
  Balázs József 2003.12.02.
  Somodi Bence 1988.11.15.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
  Balogh Máté 2004.11.03.
  Barkóczi Benedek 2005.09.08.
  Biben Barnabás 2003.11.19.
  Bognár györgy 1961.11.05.
  Bognár istván 1991.05.05.
  Futács Márkó 1990.02.22.
  Horváth Artúr 2003.10.02.
  Kata Mihály 2002.04.13.
  Kovács Máté 2001.05.30.
  Kovács Mátyás 2003.07.07.
  Kovácsréti Márk 2000.09.01.
  Lehoczky roland 2002.04.19.
  Medgyes Sinan 1993.06.30.
  Mezei Szabolcs 2000.10.18.
  Miknyóczki Ádám 2002.08.17.
  Nagy Barnabás 2000.09.05.
  Nagy Zsombor 1998.03.21.
  Németh Krisztián 1989.01.05.
  Palincsár Martin 1999.01.03.
  Poór Patrik 1993.11.25.
  Stieber Zoltán 1988.10.16.
  Szépe János 1996.03.15.
  Varju Benedek 2001.05.21.
  Várkonyi Bence 2002.03.18.
  Zuigéber Ákos 2002.11.08.
  Zsóri Dániel 2000.10.14.

születési
idő

mez-
szám

alapÍtVa: 1888
klubszÍn: kék-fehér 
élVonalbeli idények: 109
legjobb eredmény: bajnok (23 alkalommal)
előszÖr az országos másodosztályban: 1940/1941
másodosztályú idények: 7
folyamatosan az nb ii.-ben: NB I.-ből kiesők

A Magyar Testgyakorlók Köre 23 alkalommal nyerte 
meg a magyar bajnokságot, 12-szer a Magyar Ku-
pát, kétszer pedig a Szuper Kupát is elhódították. A 
rendszerváltásig mindössze kétszer búcsúztak az 
élvonaltól, 2010-től viszont négyszer is.
Az előző idényben az NB I. utolsó előtti helyén vé-
geztek, így idén a Merkantil Bank Ligában szerepel-
nek. 
Az előző fordulóban a Csenterics - Poór, Szépe, Nagy 
Zs., Medgyes S. - Kata, Mezei (Stieber Z., 60.), Bognár 
I. (Zsóri, 72.) - Kovácsréti (Lehoczky, 60.), Németh K. 
(Kovács Máté, 72.), Kovács Mátyás (Zuigéber, 80.) 
összeállításban játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

Somodi Bence két mérkőzésen védte a DVTK kapu-
ját 2009 őszén, 2019 óta az MTK kapusa.
Futács Márkó 16 éves kora óta külföldön játszott, 
2013-ban tért haza a DVTK hívására. Diósgyőrben 
egy idény alatt 22 mérkőzésen 9 gólt szerzett, 
nem késett a válogatott meghívó sem, ahol 3 alka-
lommal lépett pályára. Télen igazolt az MTK-ba az 
Olimpija Ljubljana csapatától.
Az ellenfél csapatában láthatjuk az egykori diós-
győri Bognár Istvánt, aki 2014 nyara és 2016 vége 
között 67 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett a DVTK 
mezében, és az Európa Liga selejtezőjében is pályá-
ra lépett. Ciprusról hazatérve az MTK hívását fogad-
ta el nyáron.
Az MTK szakmai stábjából a miskolci születésű  és 
diósgyőri nevelésű Teodoru Vaszilisz (Teodoru Bo-
risz testvéte) 1978 és 1984 között 80 élvonalbeli 
bajnoki mérkőzést játszott diósgyőri színekben, az 
1980-ban a kupagyőztes csapat tagja volt. Később 
a Vasasban, Cipruson és Ausztriában szerepelt. 
Edzőként pályafutása nagy részét az MTK-nál töl-
tötte, dolgozott vezetőedzőként is, jelenleg Bognár 
György asszisztense. 
Sipos Péter fizioterapeuta pedig a 2017/2018-as 
idényben a DVTK női csapata mellett dolgozott.

MINDEN
ENERGIÁNKKAL
A JÖVŐÉRT

opustigaz.hu
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mtk budapest

(Az MTK-ban nincsenek állandó mezszámok, 
a kezdőcsapat tagjai 1-től 11-ig viselik a számokat.)

mai ellenfelünk
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új igazolások

négyszer szerepelt kék-sárgában.
Cseke Benjámin 129 élvonalbeli és 60 má-
sodosztályú mérkőzésen lépett pályára, a 
2022/2023-as idényben a DVTK-ban játszik 
kölcsönben.

Kotula Máté (védő)
Fiatal balhátvédet vett kölcsön a DVTK Mező-
kövesdről egy évre. Kotula Máté még nincs 21 
éves, de már 80 NB II.-es mérkőzésen szerzett 
tapasztalat birtokában érkezik Diósgyőrbe.
A Kotula név jól cseng Diósgyőrben, hiszen a 
novajidrányi Kotula László 1996 és 1998 között 
sok örömet okozott a diósgyőri szurkolóknak. 
Fia, Máté Szolnokon kezdett focizni, és felcsú-
ti kitérőt követően a Tisza partján került fel 
az első csapatba. Az NB III.-ban mutatkozott 
be, a következő évben pedig az NB II.-ben is 
megállta a helyét. A Mezőkövesd szerződtette, 
majd egyből visszakölcsönözte Szolnokra, az 
előző idényt pedig Budafokon töltötte szintén 
kölcsönben. Az idei bajnokságban kölcsönben 
szerepel Diósgyőrben.

Gera Dániel (támadó)
Gera Dániel leigazolásával tovább bővül 
Kuznyecov Szergej választási lehetősége a tá-
madósorban. A jó küzdőszellemmel rendelkező 
rutinos szélső gólpasszal mutatkozott be az elő-
ző fordulóban a DVTK színeiben.
Gera Dániel 1995. augusztus 29-én született Bu-
dapesten. A Goldballban kezdett focizni, majd a 
Vasas és az Újpest utánpótlásában is szerepelt, 
2011-ben lett az MTK labdarúgója. Még 17 éves 
sem volt, amikor bemutatkozott az NB II.-ben a 
második csapatban, majd a 20. születésnapjára 
NB I.-es játékosnak mondhatta magát (először 
éppen Diósgyőrben szerepelt a kezdőcsapat-
ban), és hívták a korosztályos válogatottakba is. 
A 2015/2016-os idénytől alapembernek számí-
tott (2018-ban és 2020-ban feljutást ünnepelt), 
míg nem 2021 elején elfogadta az FTC hívását, 
ahol bajnoki aranyérmet nyert. Az előző baj-
nokságban Felcsúton szerepelt kölcsönben, au-
gusztus 31-től a DVTK játékosa.

CseKe BenjáMin (középpályás)
Egy vérbeli box-to-box középpályást vett köl-
csön a DVTK Mezőkövesdről egy évre. A ruti-
nos Cseke Benjámin bejátssza a két 16-os közti 
területet, felfut a támadásokkal és vissza is ér 
védekezni. Ő is gólpasszal tette le a névjegyét 
első diósgyőri meccsén.
Cseke Benjámin 1994. július 22-én született 
Budapesten és a Goldball csapatában kezdett 
focizni. A Honvéd érintésével igazolt a Vasas-
ba, ahol 2013 márciusában debütált az első 
csapatban. Egy évvel később mutatkozott be az 
élvonalban, immár az MTK színeiben. A követ-
kező három és fél idényt Újpesten töltötte, majd 
Paksra költözött, ahonnan az MTK hívására 
tért vissza Budapestre. Az előző idényben Me-
zőkövesden szerepelt, a jelenlegi bajnokságban 
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GYÓGYULJON ÚGY,
AHOGY A SPORTOLÓK!

új stábtagok

hiszen játékostársak voltak a Sheriff Tiraspol 
csapatában, később pedig együtt végezték
 az UEFA A-licences képzést.
(Dmytro Parkhomenko csak névrokona 
annak a Volodymyr Parkhomenkonak, aki a 
DVTK történetének első idegenlégiósa volt az 
1990-es évek elején Sergey Svistun társaságá-
ban.)

Dmytro Parkhomenko Odesszában nevelkedett, 
és hosszú labdarúgó pályafutása során hazáján 
kívül játszott Bulgáriában, Moldovában - itt két 
bajnoki címet és egy kupát nyert - Örményor-
szágban és Azerbajdzsánban. A védekező 
középpályás karrierjét a Balkany Zorya csapatá-
nál zárta le, és ott lett másodedző is.
Kuznyecov Szergej jól ismeri új asszisztensét, 

DMytro ParKhoMenKo (másodedző)

Ezzel párhuzamosan erőnléti edzőként dol-
gozott a szerb tenisz Davis-kupa-csapattal, 
illetve a világelső Jelena Janković-csal és Ilija 
Bozoljacval is.
2016-ban visszatért a klubfutballba, és előbb a 
görög PAOK Szaloniki, majd két éven keresztül 
a Chicago Fire játékosaival, közte a magyar vá-
logatott Nikolics Nemanjával dolgozott. 2020-
ban visszatért Európába, és Vladimir Ivić hívá-
sára a Watford erőnléti edzőinek vezetője lett 
egy fél idényre.

A 44 éves Petar Milčanović fiatalon az FK Sloga 
Požega csapatában futballozott, de később a ta-
nulást helyezte előtérbe, edzői és tanári diplo-
mát szerzett a Belgrádi Egyetem Sport- és Test-
nevelési Karán, emellett rendelkezik erőnléti 
edzői képesítéssel és UEFA A-licenccel is.
Pályafutása a szerb korosztályos válogatottak-
nál vett lendületet, 2014-ben az U19-es csa-
pattal bronzérmet nyert Magyarországon, egy 
évvel később pedig az U20-as csapattal világ-
bajnoki címet ünnepelt Új-Zélandon.

Petar Milčanović (erőnléti edző)

A DVTK irányítását átvevő Kuznyecov Szergej szakmai stábjához Dmytro Parkhomenko másodedzőként, 
míg Petar Milčanović erőnléti edzőként csatlakozott, Tuska János kapusedző, Dobó László performance 
coach és Póti Krisztián videoelemző pedig tovább folytatja a korábban megkezdett munkát.

Petar Milčanović (balra) és Dmytro Parkhomenko Diósgyőrben dolgozik együtt először
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetéből

▶

szemelVények

a DVTK csapatában nem egy akart lenni a ti-
zenegyből, hanem az első. A legjobb. A sztár. A 
„császár”! 
- És amikor mindent elértem, bekerültem az 
>>év csapatába<<, B-válogatott lettem, egyszer-
re összeroppant alattam minden. Nem hittem 
el, sehogyan sem ment a fejembe, hogy eltilt-
hatnak. Szucsányit és Tamást!... Kicsoda?... 
Na hát aztán alaposan bemutatkoztak, még az 
edzésekről is kizártak...”
(Népsport - Késői pofonok, 1970. március 28.)
Miskolctapolcán edzőtáborban volt a diósgyőri 
csapat, amikor a súlyos fegyelmi vétség történt. 
A DVTK két meghatározó játékosa - Tamás 
Gyula és Szucsányi András - kimaradt az egyik 
éjszaka. Az ügy a Vasas elleni találkozó előtt 
robbant be a köztudatba. A klub elnöksége egy 
hónapos eltiltással büntette mindkét játékost. 
Szucsányi tagja volt az olimpiára készülő bő ke-
retnek, de ezek után nem volt esélye az utazás-
ra. A magyar olimpiai válogatott aranyéremmel 
tért haza Közép-Amerikából...
Pesti György, a DVTK elnöke így kommentálta 
az esetet:
„- A DVTK rendkívül mérsékelten szerepelt ed-
dig a bajnokságban, szükség van arra, hogy a já-
tékosok fegyelmezetten - minden energiájukat a 
jobb szereplés szolgálatába állítva - készüljenek 
a nehéz őszi mérkőzésekre. Tamás és Szucsányi 
- megszegve az edző és a szaktanácsadó utasítá-
sát - önkényesen elhagyta az edzőtábort, s oda 
csak reggel tért vissza. A súlyos vétséget szigorú 
büntetéssel toroltuk meg. Így teszünk a jövőben 
is, bár bízom abban, hogy ez az eset jó tanulsá-
gul szolgál minden játékosunk számára.”
(Magyar Hírlap - Mi történt Tamással és 
Szucsányival?, 1968. szeptember 1.)
Szucsányi nem lépett pályára többet piros-fe-
hérben. Véglegesen megromlott a kapcsolata a 
vezetőséggel. Olyan pletykákat lehetett hallani 
akkoriban Diósgyőrben, hogy csak ürügy volt 
a büntetés, mert nem akarták az olimpiai sze-
replését. Arról is beszéltek, hogy a labdarúgó a 
mérkőzések végeredményét több alkalommal is 
befolyásolta. 
Ezt ő sem tagadta:

„- Világéletemben két szerelmem volt: a foci 
meg a nők. A fociért, ha kellett, a nőket is dob-
tam. Aztán képes voltam órákig bolyongani egy 
jó nő után...
- A pénz nem számított. Éveken át jól kerestem. 
Ezt a focinak köszönhettem. És éveken át nem 
maradt meg nálam egy lyukas garas ... Ezt meg 
a nőknek köszönhettem...”
(Labdarúgás - Változik az ember, 1969. szeptem-
ber, 9. szám)
A fenti idézetet Szucsányi Andrástól hallhat-
tuk Diósgyőrből való távozása után egy évvel. 
Egy igazi bohém futballista volt Szucsányi, aki 
mindemellett remekül bánt a labdával, és úgy 
tudott végighajtani egy mérkőzést, mintha az a 
világ legtermészetesebb dolga lenne. 
A kitűnő középpályás Borsodnádasdon szüle-
tett, és már húszévesen bemutatkozott a leg-
jobbak között (1961/1962). Az Ózdi Kohász 
színeiben tizenötször lépett pályára az élvonal-
ban. A szezon végén a piros-feketék búcsúztak 
az élvonaltól, azonban Szucsányi maradt, és a 
másodosztályban is meghatározó játékosa lett 
az ózdiaknak (29 mérkőzés, 2 gól). Azonban az 
1962/1963-as NB II. Keleti csoportjának bajno-
ka a Diósgyőri VTK lett - éppen az ózdiak ká-
rára. Szucsányi pedig a miskolci csapattal a kö-
vetkező szezontól ismét az élvonalban szerepelt.
A piros-fehérek színeiben 103 élvonalbeli és 
26 másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett 
pályára. A DVTK-ból a B-válogatottba is meg-
hívást kapott.
„Szucsányi karrierje irigylésre méltóan indult. 
Tehetsége korán megmutatkozott, mert emel-
lett jó modorú, kedves fiú volt, a város a szívébe 
zárta. Ha sietett taxin ment, majd később száz 
méterre is a saját kocsiján. Csak így tudta elke-
rülni, hogy ismeretlenek megszólítsák, lépten-
nyomon megállítsák. Bármihez nyúlt, sikerült. 
Elvégezte a kohásztechnikumot, s a vizsgákra 
készülve is állandóan a legjobbak között szere-
pelt a csapatban. Mérkőzéseket nyert meg, mert 
tudta, hogy mi a siker alapja: példamutatóan 
edzett! Preiner Kálmántól, Szabó Páltól külön 
feladatokat kért és saját jószántából is túlórá-
zott az edzések után. Vágyott az elismerésre, 

A tragikus sorsú Szucsányi András
a reiman zoltán által szerkesztett szemelvények a dvtk történetéből című 
múltidéző sorozatunk mai részében a tragikus sorsú, nagyszerű futballistáról, 
szucsányi andrásról lesz szó.
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szemelVények a dVtk tÖrténetéből

egyszer valóban „hátára vette a pályát”, küzdött, 
harcolt, száguldozott. 
„- Szucsányi ellen semmi panaszunk sem lehet 
- mondta Kovács III Ferenc, az MTK edzője. - 
Edzéseken egyike a legszorgalmasabbaknak, a 
mérkőzéseken a leglelkesebbeknek. Magánéle-
téről sem tudok semmi kivetni valót... 
- Hiába, közel a harminchoz meghiggad az em-
ber! - Szucsányi arcán újra megjelenik a fanyar 
mosoly. - Ez a >>titok<<, ha egyáltalán titok az, 
hogy előbb-utóbb mindenki elkezd gondolkoz-
ni. Aztán az MTK- ban otthonra leltem. Szí-
vesen fogadtak és tudtam, hogy bizonyítanom 
kell... Talán eddig is sikerült... És talán még vá-
logatott is lehetek...”
(Labdarúgás - Változik az ember, 1969. szeptem-
ber, 9. szám)
Nem így történt. A fenti interjút követően a fő-
városban is fegyelmi vétséget követett el. Csa-
pattársával, Dunai Lajossal a Magdeburg elleni 
kupameccs után nem haza, hanem éjszakáz-
ni mentek. Ezúttal súlyos, féléves eltiltás várt 
Szucsányira. 
Aztán mégis kapott egy utolsó lehetőséget az 
MTK-nál... Újra edzésbe állt, ismét mindent 
beleadott. A sors azonban másfelé vezette az 
útját... Csapatával Dunavarsányban edzőtábo-
rozott, ahol egy edzésen villám csapott a játéko-
sok közé. Sajnos Szucsányi András életét nem 
tudták menteni... 29 évet élt.

„Miskolcon akkoriban, kevés jót lehetett halla-
ni Szucsányiról. A vádak legnagyobbika: üzlet a 
bajnoki pontokkal. Pedig az már régebben volt! 
- Jóval túl vagyunk már mindenen... Beszél-
hetek... Ózdon is, Diósgyőrben is, abban a két 
csapatban, ahol az MTK előtt játszottam, a fut-
ballban nem ismertem tréfát. Komoly dolog 
volt számomra minden mozzanat, ami a pályán 
történt. Nem vádaskodásképpen mondom, de 
az >>üzletet<< nem én kezdtem. Nem is a játé-
kosok. Akkoriban jól ment a csapatnak, s nem 
jelentett nagy veszteséget, ha >>segítünk<< 
másoknak... Aztán, nem tagadom, volt úgy is, 
hogy velem egyezkedtek... Később meg bűnba-
kot kellett keresni, és arra is jó voltam... Alapot 
szolgáltattam a büntetésre, meg is bűnhődtem 
érte...”
(Labdarúgás - Változik az ember, 1969. szeptem-
ber, 9. szám)
A még mindig óriási tehetségként számon tar-
tott labdarúgó útja a fővárosba vezetett. Úgy 
tűnt Szucsányi András pályafutása ismét ki-
egyenesedett az MTK-ban, minden rendben 
ment. 
„- Az MTK-hoz húzott a szívem... Már csak a 
klub múltja miatt is... Megfogadtam, ha odake-
rülök, megváltozom...” 
Az életút ismét kiegyenesedett. A bajnokság 
tavaszi idényében a kékfehéreknél az egyik 
legjobb egyéni teljesítményt nyújtotta. Nem 

A DVTK a Ganz MÁVAG elleni csapata 1965-ben. 
Álló sor: Gál, Szucsányi, Pócsik, Tamás, Szigeti, Kiss I. Guggoló sor: Vass, Szamek, Kovács, Deák, Sikora.

Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás



gólÖrÖm  szeptember 12.   2928  szeptember 12.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

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  

MK3 2022.09.17. szombat 16:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Szeged  

9. 2022.10.02. vasárnap 15:00  Szentlőrinc  Szentlőrinc - DVtK  

10. 2022.10.05. szerda 18:00  DVtK Stadion   DVtK - Dorog  

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

12. 2022.10.16. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  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  

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

2022/2023                                3. FORDULÓ

2022.09.17. 16:00

-
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tabellák

CSapaT neVe m            Gy D V              lG            KG GK p 

MtK Budapest FC 7 6 1 0 30 9 21 19

gyirmót FC győr 8 5 1 2 15 6 9 16

Pécsi MFC 8 4 4 0 10 6 4 16

Kolorcity Kazincbarcika SC 8 5 0 3 12 13 -1 15

EtO FC győr 8 4 1 3 10 6 4 13

Soroksár SC 8 3 4 1 13 11 2 13

Diósgyőri VtK 7 4 0 3 12 10 2 12

Szeged-Csanád gA 8 3 3 2 11 10 1 12

FC Ajka 8 3 2 3 11 9 2 11

tiszakécskei LC 8 3 2 3 7 8 -1 11

BFC Siófok 8 3 2 3 7 9 -2 11

Szentlőrinc SE 8 2 4 2 12 14 -2 10

Békéscsaba 1912 Előre 8 2 3 3 13 12 1 9

Szombathelyi Haladás 8 2 3 3 6 8 -2 9

Nyíregyháza Spartacus FC 8 2 2 4 9 9 0 8

Aqvital FC Csákvár 8 1 4 3 6 9 -3 7

Budafoki MtE 8 1 4 3 6 12 -6 7

Dorogi FC 8 1 3 4 6 15 -9 6

Credobus Mosonmagyaróvár 8 1 2 5 7 17 -10 5

Hr-rent Kozármisleny 8 1 1 6 8 18 -10 4 

CSapaT neVe m Gy D V p 

MtK Budapest FC 4 4 0 0 12

Kazincbarcika SC 4 4 0 0 12

BFC Siófok 5 3 2 0 11

Pécsi MFC 4 3 1 0 10

FC Ajka 4 3 0 1 9

EtO FC győr 5 3 0 2 9

tiszakécskei LC 4 3 0 1 9

Soroksár SC 5 2 3 0 9

Nyíregyháza SFC 4 2 1 1 7

gyirmót FC győr 4 2 0 2 6

Diósgyőri VtK 3 2 0 1 6

Szentlőrinc SE 4 1 3 0 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 3 1 1 1 4

Szeged-Csanád gA 2 1 1 0 4

Kozármisleny 4 1 1 2 4

Dorogi FC 3 1 1 1 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 3 2 1 0 7

Diósgyőri VtK 4 2 0 2 6

Pécsi MFC 4 1 3 0 6

Békéscsaba 1912 Előre 5 1 2 2 5

EtO FC győr 3 1 1 1 4

Soroksár SC 3 1 1 1 4

Szentlőrinc SE 4 1 1 2 4

Szombathelyi Haladás 3 1 0 2 3

Kazincbarcika SC 4 1 0 3 3

Aqvital FC Csákvár 4 0 2 2 2

FC Ajka 4 0 2 2 2

tiszakécskei LC 4 0 2 2 2

Dorogi FC 5 0 2 3 2

Nyíregyháza SFC 4 0 1 3 1

Mosonmagyaróvár 4 0 1 3 1

Budafoki MtE 4 0 1 3 1

BFC Siófok 3 0 0 3 0

Kozármisleny 4 0 0 4 0
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