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XXi. éVfolyAm 3. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - kbsC

 18:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 17:00 a csapatok érkezése 

 18:52 pályán a dvtk lovag

 18:15 Bemelegítés kezdete

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

 18:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 18:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

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

 19:00 a diósgyőri vtk - kolorCity kazinCBarCika sC mérkőzés kezdete

 18:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 18:58 Csapatfotók

 18:00 kapunyitás

 17:00 a játékvezetők érkezése 

 18:59 játékos kÖszÖntés (Hegedűs jános, oláH Bálint, Branislav danilović)
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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
Csütörtökön kezdtük a közös munkát, és ma már 
bajnokit játszunk. Természetesen a rendelkezésre 
álló idő alatt alaposan feltérképeztük az ellenfelet, 
de nekünk most elsősorban a saját játékunkkal kell 
foglalkozni.

Olyan csapatot szeretnék a pályán látni, amelyik 
dinamikus módon futballozik, lelkes, odateszi ma-
gát, mégis mindig fegyelmezetten tartja magát a 
taktikához. Az jelzi majd, hogy jó úton járunk, ha 
az ellenfelek félve érkeznek Diósgyőrbe.

Minden bajnokságnak megvannak a speciális jel-
lemzői. Az NB II.-ben a csapatok keresik a párhar-
cokat, sokat ütköznek, és próbálnak erőből nyerni. 
Nekünk fizikálisan fel kell venni a harcot, ugyanak-
kor játékban jobbnak kell lenni, és okos taktikával 
az ellenfél gyengéit kihasználva kell legyőzni őket.

Lépésről lépésre haladunk, és mint minden mér-
kőzésen, ma is a győzelem a cél, mert nem szabad 
több pontot veszíteni.

Varga attila
A bajnokság elején tartunk, szebben fest a tabel-
la mint azt előzetesen gondoltuk. A csapat remek 
munkát végez, sokat léptünk előre fejlődés te-
kintetében. Motiváltak vagyunk és továbbra is a 
győzelem a célunk. Nagyon fontos, hogy amikor 
pályára lépünk, minden mérkőzésen meglegyen 
bennünk a győzelem iránti vágy. Meg kell próbál-
nunk egységesnek, gyorsnak és pontosnak lenni a 
DVTK ellen, különösen technikailag. A Diósgyőr 
egy jó csapat, és ha le akarjuk őket győzni, akkor 
jó teljesítményt kell nyújtanunk.

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

Forró szívvel és hideg 
fejjel kell játszani

interjú

a hétfői PMFC - Dvtk mérkőzés után a Dvtk és Dragan vukmir közös 
megegyezéssel szerződést bontott. a vezetőedzői posztot kuznyecov szergej 
(aki kérte, hogy ebben a formában írjuk a nevét) vette át. vele beszélgettünk.

tatja meg. Időnként mind a kettőre szükség van, 
és egy jó edző tudja, mikor melyikre, és ha jól 
csinálja, akkor sikeres lesz.
Nem akarok nagy szavakat használni, de min-
den mérkőzésen a győzelemért lépünk pályára. 
Az a legfontosabb célom, hogy a DVTK játékát 
látva a szurkolók élvezzék a meccseinket, öröm-
mel érkezzenek a stadionba, és boldogan távoz-
zanak onnan.

- Mire volt elég a csapattal eltöltött néhány 
nap?
- Hiába csak 3-4 nap áll rendelkezésre az első 
bajnoki mérkőzésig, már ma a legszebb arcun-
kat kell mutatni. Ezt a rövid időt elsősorban arra 
használtunk, hogy a pályán, munka közben is 
megismerjük a játékosokat. Az első időszakban 
sokat videózunk, és a táblán is megmutatom 
a játékosoknak azt, hogy mit szeretnék látni 
tőlük, amit utána a pályán is gyakoroltunk, és 
még sokat fogjuk gyakorolni. 
Már a KBSC ellen is szervezett csapatot akarok 

- A Merkantil Bank Liga idei kiírásának 
első öt mérkőzésén kétszer nyert, és három 
vereséget szenvedett a DVTK. Már az első 
pillanattól eredménykényszer alatt játszik a 
csapat?
- A profi labdarúgás az eredményről szól, én 
még nem láttam olyat, hogy valaki elégedett 
lett volna egy vereséggel, tehát egyértelmű igen 
a válaszom. Ezért első és legfontosabb az ered-
mény, majd ezt követően a játék minőségét is 
szeretnénk javítani.
Minden játékosnak tisztában kell azzal lenni, 
hogy Diósgyőrben folyamatosan nyomás alatt 
játszik, mert mindenki ellenünk akarja meg-
mutatni a legjobb tudását. 
Egyrészt a játékosoknak oda kell tenni magu-
kat a győzelem érdekében, másrészt a stábnak 
úgy kell felkészíteni őket, hogy felszabadultak 
legyenek. Forró szívvel és hideg fejjel kell ját-
szani, mert így tudják kihozni magukból a leg-
többet. Erről szól a lélektani felkészítés, mikor 
pörgeti fel egy edző a csapatot, és mikor nyug-

kor pedig meg fogja játszani. Vagy a másik olda-
lon, presszingnél kényszerítsük a kapust a gyen-
gébbik lábának használatára, és akkor nagyobb 
eséllyel tudjuk megszerezni a labdát. Ezek apró 
részletek, de akár el is dönthetik a mérkőzést. 

- Ha valaki csak annyit tud, hogy labdarúgó 
pályafutásod javát a szovjet utódállamokban 
töltötted, és Ukrajnában, valamint Oroszor-
szágban edzősködtél, az kapásból rávágja, 
hogy biztosan a Lobanovszkij iskola követője 
vagy. Igaz ez a feltételezés?
- Igyekszek minél több elképzelést megismerni, 
nyitott vagyok mindenre. Sajnos játékos ko-
romban találkoztam olyan edzővel, aki próbálta 
Valerij Lobanovszkij munkásságát másolni, de 
kiderült, a könyvének csak az első és az utol-
só oldalát olvasta, a köztes részek kimaradtak. 
Napi három-négy edzést tartott, de jobban nem 
futballoztunk, és sokaknak az egészsége is rá-
ment.
Számomra a spanyol-portugál stílus sokkal 
vonzóbb, rendszeresen részt veszek online 
konfenerciákon, ahol többek között Bruno Lage 
(a Wolverhampton menedzsere), Mauricio 
Pochettino (többek között a PSG, a Tottenham 
Hotspurs volt edzője és az argentin válogatott 
egykori szövetségi kapitánya) és Paulo Fonseca 
(az AS Roma, a Sahtar Donyeck és jelenleg a 
Lille vezetőedzője) osztja meg szakmai tapasz-
talatait. Sok külföldi csapat munkáját követem, 
figyelem, milyen edzéseket tartanak a kollégák. 
Megvan a saját elképzelésem a labdarúgásról, 
de igyekszem szélesíteni a látóköröm, és ha 
olyan elemet találok, ami beleillik, akkor azt 
hasznosítom. 
Egy másik irány a Raymond Verheijen által is-
mertté tett taktikai periodizáció, amit elég sok 
holland klub használ, havi egy alkalommal én is 
részt veszek a konzultációján, ahol érvek men-
tén beszélgetünk a futballról. 

- Beszéljünk egy kicsit az eddigi labdarúgó, 
valamint edzői pályafutásodról!
- Édesapám az FTC-ben játszott, természete-
sen én is ott kezdtem focizni. Gyerekkoromban 
többször játszottam Diósgyőrben, és nézőként 
is jártam a régi stadionban, ahol mindig sok 
néző szurkolt. Ma sincs másként, mindkét fiam 
azon klubok utánpótlásában játszott, ahol dol-
goztam, éltem: Arszenal Tula, Szpartak Moszk-
va, Panathinaikósz, Odessza. Jelenleg a 15 éves 
Dániel fiam a PFLA növendéke, míg a 10 éves 

látni, amelyik letámadáskor és védekezéskor 
kevésbé hosszú és kevésbé széles (azaz lecsök-
ken a védők és a támadók, valamint a jobb és a 
bal oldali játékosok közötti távolság - a szerk.), 
ne adjunk az ellenfélnek területeket, mert kü-
lönben azt ismét ki fogják használni. Ha kom-
pakt a csapat helyezkedése, akkor ugyanannyi 
erőkifejtéssel is sokkal jobb teljesítményt tud-
nak nyújtani a srácok.

- Milyen játékosokat ismertél meg Diósgyőr-
ben?
- Megnéztem a DVTK összes idei mérkőzését 
beleértve a felkészülési időszakot is. Ez alapján 
nagyjából kialakítottam egy képet minden játé-
kosról, a részleteket pedig a közös munka során 
ismerem meg. A keretben sok tehetséges játé-
kos található, köztük rutinosak is, akik koráb-
ban már bizonyítottak. Az eredmények viszont 
elmaradtak attól, amit elvárnak a szurkolók. 
Márpedig a futballt a szurkolóknak játsszák, és 
a diósgyőri szurkolók megérdemlik, hogy minél 
hamarabb elérjük a kitűzött célunkat. 

- Augusztus 31-ig nyitva az átigazolási piac…
- Mindenki előtt nyitva áll a csapat, mindenki 
megmutathatja az edzéseken, hogy mire ké-
pes, és a legjobbal fognak játszani. Persze látok 
olyan posztot, ahol hiányos a keret, oda szeret-
nék olyan játékosokat hozni, akik lendületet 
adhatnak a csapatnak. Szeretném, ha lennének 
tapasztalt játékosaink, ugyanakkor szükségünk 
van a fiatalos lendületre is. Amennyiben a fiata-
lok bebizonyítják, hogy helyük van a csapatban, 
akkor biztosan újra megkapják a lehetőséget, 
mint az megtörtént a Szpartak Moszkvánál és a 
Panathinaikósznál is. Az biztos, a neve, a múltja 
vagy éppen a kora miatt senki nem kap játék-
lehetőséget, hanem minden edzésen teljesíteni 
kell. 

- Dr. Bajúsz Endre úgy mutatott be, hogy egy 
minden edzésre precízen felkészülő edző 
vagy, és aki látott tréningen, az azt tapasz-
talta, hogy a kezdésre minden vonal, bója, 
egyéb segédeszköz a helyén állt, és a felada-
tok közti pihenőidő hosszát is bemondtad.
- Örülök, ha így látják. Én azon a véleményen 
vagyok, hogy a labdarúgásban, amennyiben két 
hasonló képességű csapat találkozik, akkor ap-
róságok dönthetnek. Például azt tanítom, hogy 
amikor egy támadó hosszan tolja meg a labdát, 
akkor lövésre számítsanak, ha a lábán van, ak-

kuznyeCov szergej kuznyeCov szergej

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

GYÓGYULJON ÚGY,
AHOGY A SPORTOLÓK!

▶

bajnokságba, ahol rutinos, kemény védők ellett 
kellett megállni a helyem.

- És a játékos pályafutásod lezárultával 
automatikusan jött az edzői pálya is?
- Végül egy súlyos sérülés miatt hagytam abba a 
labdarúgást. Mivel a magyar és az ukrán mellett 
jól beszélek oroszul és angolul, és az idők során 
megtanultam románul, megértem a szerbet, és 
spanyolul is tanultam, adta volna magát, hogy 
menedzser vagy spotigazgató legyek. 
Amikor befejeztem a pályafutásomat, akkor 
egykori profi labdarúgóként rögtön UEFA 
A-lincences edzőképzésre jelentkezhettem vol-
na, helyette mégis a C-re iratkoztam be Odesz-
szában, mert kíváncsi voltam az alapokra is. 

Egy labdarúgó éveken keresztül vesz részt az 
edzéseken, anélkül, hogy tisztában lenne a 
részletekkel, hiszen neki az a feladata, hogy 
végrehajtsa az edzői utasításokat. Aki gyere-
kekkel dolgozik, annak tisztában kell lenni 
az alapelvekkel, hogyan, milyen pozícióban 

kell várni a labdát és hasonlók. Ezért 
sokat adott nekem ez a képzés. 

Ám milyen az élet, egykori 
edzőm, Oleg Kononov, aki-
vel több csapatnál is együtt 
dolgoztam, az Arszenal 
Tula első csapatához hí-
vott másodedzőnek. Ez 
egy hatalmas lehetőség 
volt az edzői pályafutá-
som elkezdésére, mert 

egyedüli másodedzőként, 
én voltam a videoelemző 
és sok minden más is egy-

szerre. A sikerek hatására 
hívták Moszkvába, ahol már 

nagyobb stábbal dolgoztunk, és 
amikor Oleg Kononovot felmen-
tették, egy mérkőzés erejéig 
megbízott vezetőedzőként én irá-
nyítottam a Szpartakot. Bölöni 
László tudtommal sehol nem 
dolgozott magyar asszisztenssel, 
de egy spanyolországi edzőtá-
bor estébe nyúló beszélgetései 
hatására engem kért fel egyik 
segítőjének Athénban. Tavaly 
tavaszig tartott a munkánk a 
Panathinaikósznál, de azóta is 
jó kapcsolatunk, rendszeresen 
szoktunk beszélgetni. Mind-

Dominik az FTC utánpótlásában játszik. Visz-
szatérve a pályafutásomra végigjártam a sza-
márlétrát, bemutatkoztam a magyar élvonal-
ban, de a labdarúgó karrierem javát külföldön 
töltöttem, hiszen az ukrán és az orosz bajnokság 
erősebb volt a magyarnál. Sok helyen játszot-
tam, aminek hozadékaként hatalmas kapcso-
lati tőkére tettem szert. A társaim mostanában 
indítják új karrierjüket, többen menedzserek, 
sportigazgatók lettek, bármilyen kérdés me-
rül fel, biztosan találok olyan ismerőst, aki tud 
segíteni Európában, de akár Dél-Amerikában 
is. Szerettem volna Magyarországon is meg-
mutatni a tudásomat játékosként, de nem jött 
össze.Edzőként viszont megkaptam 
a lehetőséget, és azon leszek, hogy 
még többre vigyem ezen a pá-
lyán, mint labdarúgóként.

- Focista gyerekként nőttél fel, 
választhattál volna más lehe-
tőséged, mint a labdarúgás?
- Szerintem nem (mosolyog - 
a szerk.). Kiskorom óta 
meg kellett küzdenem 
azzal a sokszor fel-
hangzó véleménnyel, 
hogy csak apukám 
miatt vagyok ott, 
ahol. Ha vezet-
tünk, és már 
rúgtam három 
gólt, akkor is 
mentem tovább, 
mert bizonyítani 
akartam ennek 
az ellenkezőjét. 
Amikor pedig nálam 
tehetségesebb gyerekek 
szorítottak ki a csapatból, 
akkor abból merítettem 
extra motivációt. Sze-
rencsém volt, mert olyan 
ellenfelekkel találkoztam 
már a korosztályos bajnok-
ságokban, mint az akkor 
még támadó Juhász Ro-
land vagy Torghelle Sándor, 
náluk kellett jobbnak lenni. 
És 17 évesen kikerültem 
Finnországba, ahol első fel-
nőtt évemben belecsöppen-
tem egy rendkívül fizikális 

kuznyeCov szergej
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interjúinterjú kékesi Márton

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartamKövesd a DVTK 

TikTok csatornáját!

dvtktiktok

csapat vezetőedzőjeként, illetve másodedző-
ként segítettem az U17-es csapat munkáját. 
Nagyon hasznos időszakot töltöttem ott, mert 
kipróbálhattam, hogyan működnek a saját el-
képzeléseim. 
A háború kitörését követően a családommal 
együtt Magyarországra költöztem, de itt sem 
szakadtam el a labdarúgástól. Előbb a harcok 
elől ide menekülő Dinamo Kijev 2005-ös és 
2006-os csapatát edzettem, azaz napi két fog-
lalkozást tartottam. Egy idő után érkezett egy 
kolléga, és csak az U17-es csapattal folytattam, 
akikkel a Puskás Suzuki Kupán egészen a dön-
tőig meneteltünk. Majd nyáron a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémián az U17-es, U19-es kor-
osztály, valamint a PAFC II-ben játszó kiemelt 
tehetségekkel foglalkoztam, mert ugyan több 
magyar klubtól érdeklődtek irántam, de a be-
szélgetések során kiderült, hogy különböző 
az elképzelésük a fociról. A DVTK ajánlatán 
viszont nem sokat gondolkodtam, mert olyan 
célokat fogalmaztak meg, amivel könnyen azo-
nosulni tudtam. 

kettőjüktől sokat tanultam, még ha más iskolát 
is képviselnek.

- Mi fogott meg az edzői szakmában?
- Másodedzőként elmondtam a véleményem, 
ám a döntés mindig a vezetőedző joga. Én sze-
retem a felelősséget, így azért figyeltem, tanul-
tam a tapasztalt vezetőedzőktől, hogy amikor 
egyszer átveszek egy csapatot, akkor sikeres 
legyek. Most enyém a döntés felelőssége, és ez 
alatt nem csak a mérkőzést és a játékosokat kell 
érteni, hanem a hétköznapok számtalan apró-
ságát is. Számomra nem teher a felelősség, ha-
nem ez visz előre, azért akarok újabb és újabb 
dolgokat tanulni, hogy helyes döntéseket tudjak 
hozni. Ha valaki megáll a fejlődésben, annak 
vége van, és én nem szeretném elkövetni ezt a 
hibát.

- Mivel foglalkoztál, mióta elhagytad a 
Panathinaikószt?
- Miután eljöttem Athénból, Odesszában a he-
lyi labdarúgó akadémián dolgoztam az U15-ös 

kuznyeCov szergej

- Kuznyecov Szergej egy tehetséges fiatal szak-
ember, aki több híres klubnál és neves szak-
emberek segítőjeként szerzett tapasztalatot a 
közvetlenül a topligák mögé tartozó Orosz-
országban és Görögországban - mondta dr. 
Bajúsz Endre, a DVTK szakmai vezetője (a 
képen jobbra).  - Korábbi klubjaiban válogatott 
labdarúgókkal dolgozott együtt, rendelkezik 
azokkal a tudással, képességekkel és személyi-

ségjegyekkel, ami a sikeres munkavégzéshez 
szükséges. A tárgyalások idején Szergej több 
DVTK mérkőzést is alaposan kielemzett a vi-
deofelvételek alapján, és feltérképezte a játéko-
sokat, csütörtöktől pedig személyesen is meg-
ismerte őket. Amennyiben szükségesnek látja, 
valamint a találunk megfelelő játékost, akkor az 
átigazolási piac augusztus 31-i zárásáig lehető-
ségünk van az erősítésre.
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keresd a shopban, 
vagy rendeld meg 
online a dvtk

új 
pólóját!

FérFi: 4990 hUF  |  női: 3990 hUF  |  gyerek: 3490 hUF

www.shop.dvtk.eu

KERESD A LEGÚJABB SELYEMSÁLAKAT
a DVTK Shopban, vagy 
rendeld meg online a 
www.shop.dvtk.eu oldalon!

DVTK SHOP
Minden, ami DVTK

A selyemsálak ára : 3490 forint

program
6. forduló
2022. augusztus 28., vasárnap
17:30 Szombathelyi Haladás - Soroksár SC
17:30 Nyíregyháza SFC - FC Ajka (Sényőn)
17:30 Aqvital FC Csákvár - Pécsi MFC 
17:30 Credobus Mosonmagyaróvár - MTK Budapest
17:30 Budafoki MTE - Szentlőrinc SE
19:00 Diósgyőri VTK - Kolorcity KBSC
19:00 ETO FC Győr - Tiszakécskei LC
19:00 HR-Rent Kozármisleny - Gyirmót FC Győr 
19:00 Békéscsaba 1912 Előre - Dorogi FC
2022. augusztus 29., hétfő
20:00 BFC Siófok - Szeged-Csanád GA*

7. forduló
2022. szeptember 4., vasárnap
16:00 Soroksár SC - BFC Siófok
16:00 Szentlőrinc SE - Credobus Mosonmagyaróvár
17:00 MTK Budapest - HR-Rent Kozármisleny
17:00 Kolorcity KBSC - Aqvital FC Csákvár
17:00 Pécsi MFC - Nyíregyháza SFC
17:00 FC Ajka - ETO FC Győr
17:00 Tiszakécskei LC - Szombathelyi Haladás
17:00 Dorogi FC - Budafoki MTE
17:00 Szeged-Csanád GA - Békéscsaba 1912 Előre
2022. szeptember 5., hétfő
20:15 Gyirmót FC Győr - Diósgyőri VTK*

2022. augusztus 22., hétfő
17:45 Pécsi MFC - Diósgyőri VTK*

ez tÖrtént

*(t
v: 

M
4 

Sp
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4. forduló

Diósgyőri VtK - FC Ajka 3-1 (1-1)
Miskolc, DVTK Stadion, 2818 néző. Játékvezető: Berényi 
Tamás (Becséri Gergely, Csatári Tibor).
DVTK: Danilović - Farkas D., Viczián, Szatmári Cs., Bárdos - 
Holdampf, Bényei Á. - Jurek, Szőke A., Papp M. - Lukács D. 
Vezetőedző: Dragan Vukmir.
Ajka: Horváth D. - Szűcs Kr., Jagodics B., Tar, Csemer - Sejben, 
Görgényi, Berzsenyi, Tóth G. - Gaál B., Szarka Á. 
Vezetőedző: Kis Károly.
Csere: Szarka Á. helyett Vogyicska az 50., Papp M. helyett 
Bertus az 53., Jurek helyett Vajda B. az 60., Csemer helyett 
Présinger, Sejben helyett Dragóner F. és Tóth G. helyett Szabó 
B. mind a 62., Gaál B. helyett Tajthy a 82., Szőke A. helyett 
Radics M., Bényei Á. helyett Oláh B. és Lukács D. helyett Eppel 
mind a 84. percben.
Sárga lap: Bárdos a 26., Jurek az 52. percben.
gólszerző: Jurek (1-0) a 17., Gaál B. (1-1) a 35., Lukács D. 
(2-1) az 54., Lukács D. (3-1) a 61. percben.

5. forduló

Pécsi MFC - Diósgyőri VtK 4-3 (3-2) 
Pécs, Újmecsekaljai Stadion, 1800 néző. Játékvezető: Antal 
Péter (Bornemissza Norbert, Huszár Balázs). 
PMFC: Helesfay - Mayer, Rácz L., Katona L., Takács Zs. - 
Kesztyűs, Futó - Makrai, Nikitscher, Harsányi I. - Tóth-Gábor. 
Vezetőedző: Weitner Ádám.
DVTK: Danilović - Farkas D., Viczián, Szatmári Cs., Bárdos B. 
- Holdampf, Bényei Á. - Vajda B., Szőke A., Bertus - Lukács D. 
Vezetőedző: Dragan Vukmir.
Csere: Vajda B. helyett Eppel és Futó Zs. helyett Kocsis B. a 
46., Farkas D. helyett Csirmaz az 58., Szőke A. helyett Oláh 
B., Holdampf helyett Radics M., Bényei Á. helyett Jurek mind 
a 72., Harsányi I. helyett Kövesdi P. a 79., Makrai helyett 
Kónya D. a 85., Nikitscher helyett Svedjuk a 90+3. percben.
Sárga lap: Rácz L. a 10., Takács Zs. a 28., Danilović és 
Katona L. a 37., Mayer a 82., percben.
Piros lap: Szatmári Cs. a 19., Oláh B. a 74. percben.
gólszerző: Farkas D. (0-1) az 5., Tóth-Gábor (1-1, 11-esből) 
a 20., Harsányi I. (2-1) a 24., Szőke A. (2-2) a 26., Tóth-Gábor 
(3-2) a 36., Lukács D. (3-3) a 49., Harsányi I. (4-3) a 69. 
percben.

Viczián Ádám
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mai ellenfelünk

BERKESI
JUDIT
sportriporter

LÁSZLÓ
ÁGI

sport blogger

KÖVESD SPORTMŰSORUNKAT
ÉS IRATKOZZ FEL A TIPPMIX
YOUTUBE CSATORNÁJÁRA!

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.

benkő péter*

78

(HUn, svk) 
2003.01.30.

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.

illés bálint*

66

(HUn) 
2004.11.15.

jurek gábor*

11

(HUn) 
2004.06.04.

koman vladimir

23

(HUn, ukr) 
1989.03.16.

korbély kristóf*

70

(HUn) 
2000.05.26.

könyves norbert

42

(HUn, srb) 
1989.06.10.

lukács dániel

10

(HUn) 
1996.04.03.

mrva patrik*

18

(HUn) 
2002.04.24.

oláh balázs*

21

(HUn) 
2002.08.06.

oláh bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

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) 
1994.11.24.

*A DVTK LSA növendéke
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KAPUSOK
  1   Megyeri i gábor    1996.07.02.
31   Megyeri ii gábor     2002.12.06.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
  7   Ádám Ferenc    1997.09.22.
  5   Arday Dominik    2000.12.08.
14   Csatári gergő      2003.02.26.
13   Dvorschák gábor    1989.09.14.
  6   Heil Valter    1990.02.11. 
  2   Hleba tamás    1997.02.03.
32   Kállai Zalán    2004.02.21.
27   Kálnoki-Kis Zsombor  2001.09.23.
17   Kurdics Levente          2002.12.05.
20   Laczkó Milán    1997.09.18.
24   Lippai tibor    1997.12.24.
18   Nagy Ákos Attila    2002.07.10.
  8   Nagy János    1992.08.07.
11   Pálinkás gergő           1996.12.22.
34   rédling Kevin             2003.03.30. 
16   Süttő Attila    1994.10.12.
10   Szabó i Balázs    1995.10.28.
22   Székely Dávid    1996.05.15.
15   Székely Krisztián        1998.11.29. 
32   Szekszárdi tamás    1994.03.31.
  4   Szemere Balázs          1994.01.11.
  3   Sztankó Dávid    2003.05.07.
  9   takács tamás    1991.02.20.
21   Ur László    1988.03.05.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1957
klubszín: sárga-kék 
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény: NB II. 1. helyezett (1981/1982)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1978/1979
másodosztályú idények: 33
folyamatosan az nb ii.-ben: újoncok

A kazincbarcikai csapat kétszer játszott osztályozót 
az élvonalba jutásért a rendszerváltást megelőző-
en, de az MTK és a Honvéd ellen is elbuktak. 2005 
óta csak két rövid időszakra hiányoztak az NB II. 
mezőnyéből. A Kolorcity Kazincbarcika SC az NB III. 
Keleti-csoport bajnokaként egy év után tért vissza 
a Merkantil Bank Ligába.
Az előző fordulóban a Megyeri II G. - Szemere (Ádám 
F., 66.), Ur, Dvorschák, Süttő - Heil, Csatári - Pálinkás 
(Hleba, 90.), Szabó B. (Nagy J., 58.), Székely D. (Szé-
kely K., 66.) - Rédling (Kurdics, 58.).  összeállításban 
játszottak.

Ismerősök az ellenfélnél

A 19 éves Csatári Gergő a DVTK kölcsönjátékosa-
ként szerepel idén Kazincbarcikán. 2016-tól nevel-
kedik a klub akadémiáján, az előző idényben bemu-
tatkozott az első csapatban is, a DVTK tartalékban 
pedig két év alatt 42 mérkőzésen 13 gólt szerzett. 
Régi ismerősként köszönthetjük Takács Tamást, aki 
2014-től másfél év alatt 38 bajnokin 5 gólt szerzett, 
valamint az Európa Liga selejtezőjében is pályára 
lépett. Idén nyáron tért vissza a megyébe.
Szabó I Balázs kazincbarcikai fiúként 16 esztendős 
korában igazolt Diósgyőrbe, ahol a 2013/2014-es 
és a 2016/2017-es idényben 5 alkalommal pályára 
lépett az első csapatban. Tavaly nyáron tért vissza 
szülővárosába.
Szemere Balázs Putnokról érkezett a DVTK U15-ös 
csapatába, és egészen 2013-ig a DVTK tartalékban 
játszott. Tavaly nyártól erősíti a sárga-kékeket.
A 20 éves Nagy Ákos Attila hét éven keresztül ta-
nulta a labdarúgást a Diósgyőrben, 60 mérkőzést 
játszott az NB III.-ban. Idén nyáron Kazincbarcikára 
igazolt.
Arról se feledkezzünk el, hogy a barcikai sportigaz-
gató, Koszta Péter is szerepelt egykor Diósgyőrben, 
míg a szakmai stáb tagja, Simon László az előző 
idényekben a DVTK Labdarúgó Sportakadémián 
dolgozott videoelemzőként.

MINDEN
ENERGIÁNKKAL
A JÖVŐÉRT

opustigaz.hu
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Tanulni kell a hibákból

- Mennyire más kezdeni, mint menet közben 
beállni?
- A kezdőcsapat tagjainak az első pillanattól 
élesnek kell lenni, míg a többiek ráérnek han-
golódni a meccsre, és van idő megfigyelni, hol 
az a hibapont, amit majd ki lehet használni a 
pályán. Az viszont nehezebb, hogy egy maxi-
málisan pörgő ellenféllel szemben kell egyből 
felvenni a ritmust.

- Az Ajka elleni győzelem után egy fordula-
tos, hét gólt és kiállítást hozó mérkőzésen 
pont nélkül maradt a DVTK Pécsett. Hogyan 
láttad a találkozót?
- Jól kezdtük a mérkőzést, a vezetést is megsze-
reztük, de utána sajnos jött egy buta hiba, ami-
ből kiállítás lett és 11-es, amit értékesített az 

- Meglepett, hogy a kispadon kezdtél az Ajka 
ellen?
- Annyira nem, mert Dragan Vukmir nem rej-
tette véka alá, hogy a sűrű program miatt frissí-
teni fog a csapaton, és ez általában a támadókat 
érinti. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy aki 
csereként beáll, az pihenten hozzá tud tenni a 
játékhoz. 

- Így is történt, hiszen beállásod után egy 
perccel gólpasszt adtál Lukács Dánielnek.
- Szó szerint az első labdaérintésből gólpasszt 
adtam, jól sikerült a beadás, de ki kell emelni 
Lukit is, aki jókor érkezett jó helyre, és értékesí-
tette a helyzetet. Később is jól ment a csapatnak, 
nagyban megkönnyítette a dolgom a lüktető já-
ték, szinte végig támadtunk. 

bertus lajos gólpasszal szállt be a kispadról az ajka elleni győztes mérkőzésen, 
Pécsett pedig az első félidőben egy jó lövéssel, a második játékrészben pedig 
fegyelmezett védekezéssel vétette észre magát. 

▶

bertus lajos
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A porckorong problémák kezelésére:

HÁTFÁJÁSSAL, NYAKI

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

PANASZOKKAL KÜZD?

Kizárólag a DVTK Medical-Fájdalom
Ambulancia magánorvosi központban!

SpineMED gerincdekompressziós berendezés!

interjú

új klubba igazoltam, a csapaton belül is meg 
kellett találni a helyem. Idő kellett, mire belerá-
zódtam, és olyan teljesítményt tudok nyújtani, 
amit megszoktak tőlem a szurkolók. Az első 
gólpassz után jöhet a többi, és időnként én is 

be szeretnék találni, mert talán szerénytelen-
ség nélkül mondhatom, hogy mindkettő 

megvan bennem, és ezt szeretném ka-
matoztatni.

- Egy rutinos labdarúgótól kérde-
zem általánosságban, aki már 

sok mindent átélt a magyar 
labdarúgásban: mivel jár 

egy edzőváltás az öltö-
zőn belül? 

- Ilyenkor min-
denki tiszta lap-
pal indul, ami 

miatt min-

denkiben megemelkedik 
a motivációs szint. A 
stabil kezdők számára 
ez nem jó hír, de ha újra 
megküzdenek a helyü-
kért, akkor annak a 
csapat látja a hasznát.

- Ma a Kazincbarcika 
ellen játszik a DVTK, 
mit vársz a találkozó-

tól?
- Mindenekelőtt tanulni 

kell a pécsi hibákból, mert 

buta gólokat kaptunk bedobások, pontrúgások 
után. Megyei rangadót játszunk, reményeim 
szerint sok néző előtt, ahol nem lehet más a cé-
lunk, csak a győzelem.

ellenfél. Ezzel megfordult a találkozó menete, 
de az akaraterőnket mutatta, hogy emberhát-
rányban is vissza tudtunk jönni kétszer. És ta-
lán még a győztes találathoz megvolt a labdánk, 
ami kimaradt, ráadásul egyből megbosszulta 
magát, mert egy megpattanó lövésből újabb 
gólt kaptunk. A végén is jól küzdöttünk, ember-
hátrányban, sőt később kettős emberhátrány-
ban is kiegyenlíthettünk volna, ami sajnos 
nem jött össze.

- Sűrű volt 
a DVTK 
program-
ja, kilenc nap 
alatt három mérkőzés, az 
utolsón 70 percig emberhát-
rányban, mégis láthatóan jól bír-
tátok erővel.
- Bő a keret, ennek megfelelően a 
stáb tudta forgatni a játékosokat. A 
felkészülés során megfelelő erőálla-
potba kerültünk, így erővel most is 
bírtuk. Emberhátrányban érthető okból 
nem domináltunk, de helyzeteket akkor 
is tudtunk kialakítani.

- A legjobb visszajelzést a vendégszur-
kolók adták, akik a vereség ellenére 
megtapsolták a csapatot, és a „Szép 
volt, fiúk!” is felhangozott.
- Nagyon jól esett, köszönjük szépen! Ők is 
látták, hogy csúsztunk-másztunk a csapa-
tért, és minden bizonnyal ezt díjazták a végén.
 
- Szélső támadóként kezdted a mérkőzést, 
a szünet után viszont bal oldali szélső védő 
lettél. Játszottál már hasonló pozícióban?
- Néha-néha előfordult hasonló kényszerhely-
zetben, de természetesen nem ez az eredeti po-
zícióm. De a csapatért mindent meg kell tenni, 
örülök, ha pályán vagyok. 

- Az előző idény számodra sem sikerült a 
legjobban, de most mintha már a régi Bertus 
Lajos látnánk a pályán. 
- Korábban még sosem játszottam a másodosz-
tályban, ahol az élvonalhoz képest rakkolósabb 
a játék és több az ütközés. Ez nem teljesen az 
én világom, és ehhez vegyük még hozzá, hogy 

bertus lajos
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetéből

▶

szemelVények

ózdiaktól nem lehet elvenni a bajnokságot.
Azután jött a sátoraljaújhelyi kisiklásuk, mi 
ugyanakkor Pesten győztünk. Nem akartuk el-
hinni azt a 9:0-ás újhelyi eredményt. Leírhatat-
lan lett a boldogságunk, újra megnyílt előttünk 
a bajnokság megnyerésének lehetősége.”
(Észak-Magyarország - 1964. december 29.)
A csapat edzője a bajnokság második felében 
már Tomecskó József volt, de Török még Felföl-
di Sándornál mutatkozott be a diósgyőri csapat-
ban. Jobbhátvédként volt legjobban hasznára a 
csapatának, és a posztja ellenére sok gólt szer-
zett, tehát az ellenfél tizenhatosánál sem jött 
zavarba.
Azonnal alapember lett az NB I.-es csapatban 
is. Az ötvenes években a vasgyáriak tagjaként 
sok mindent megélt. Kétszer ünnepelhetett 
másodosztályú bajnoki címet, egyszer pedig a 
vidék legjobbja lett a DVTK-val az NB I.-ben. 
Óriási siker volt a vidék legjobbja cím elhódítá-
sa, ők érték el először ezt a klub történetében.
„A taktikai és technikai érettség bizonyítéka, 
hogy egy év alatt sokat fejlődtek, Hódit kivéve 
változatlan 11-gyel küzdötték végig a bajnoksá-
got - csak akkor még a kiesés ellen harcoltak. 
A két fedezet, Török és Solymosi magabiztos 
játékával rendre megszűrte a támadásokat, 
könnyebbé tették a védelem és a kapus dolgát. 
Ha a balszárnynak jó napja volt, és ment is a 
játék, akkor az egész támadósor kiemelkedőt 
produkált. A sportág szaklapja, a Labdarúgás 
rangsort állított össze a bajnokságban szerepelt 
játékosokról.
A listán az első helyet (valamennyi magyar já-
tékost megelőzve) Paulás Tibor érte el. A posz-

Évekkel ezelőtt tartottam egy könyvbemutatót a 
diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtárban. Egy idős 
hölgy jött oda hozzám a bemutató után, és azt 
mondta: 
„- Láttam, hogy szokott írni futballról is. Török 
Sanyikáról írjon, nagyon rendes, szorgalmas 
ember volt, megérdemli.”
Török Sándor vasgyári gyerek volt, családjával 
a XII-es barakkban nőtt fel. A testvérével, Ti-
borral együtt a grundon futballoztak reggeltől 
estig. Ha a Török testvérek játszottak, akkor 
mindig az ő utcájuk csapata nyert. Itt fedezték 
fel a tehetségét is, akkor, amikor még a rongy-
labdát rúgta. 
Az Észak-Magyarország napilapban így emlé-
kezett vissza fiatal éveire:
„- Utcamérkőzést játszottunk, s a meccs végén 
hozzám lépett Lipták Gyuri bácsi, elvitt az üze-
mi csapatba játszani. Dolgoznom is kellett, nagy 
volt a család, szüleimnek is segítettem. Két évig 
az üzemi csapatban játszottam, s innen szin-
te az egyik pillanatról a másikra a DVTK első 
csapatába állítottak be. Ettől kezdve 14 éven át 
voltam az első csapat játékosa, s csak akkor nem 
lehettem a pályára lépők között, amikor megsé-
rültem...”
Első mérkőzésén, mindössze 18 évesen a kis-
várdai csapat ellen lépett pályára. A vasgyáriak 
5:1 arányban diadalmaskodtak. (Solymosi - Sir, 
Török, Zentai, Pesti, Krucsai Kispataki, Pocsai, 
Petróczi, Pribelszky, Krecsmarik összeállítás-
ban.) A szezon végén pedig az első NB II.-es 
bajnoki címüket ünnepelhették. 
„Különösen a hajrá volt izgalmas az NB II.-ben. 
A tavaszi szezon derekán úgy látszott, hogy az 

A vasgyári grundtól a 
címeres mezig

a reiman zoltán által szerkesztett szemelvények a Dvtk történetéből című 
múltidéző sorozatunk mai részében a kiváló képességű jobbfedezetről, török 
sándorról lesz szó, akinek majdnem a teljes pályafutása Diósgyőrhöz köthető.
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szemelVények a dVtk tÖrténetéből

nak reccsenése... Borzasztó lehetett. Pályafutása 
végét jelentette a sérülés. 
„Felgyógyulása után még egyszer megpróbál-
kozott a játékkal, egy ideig erőssége volt csapa-
tának, de 14 éves becsületes helytállás után fájó 
szívvel kellett abbahagynia. Miért? 
Elmondja, hogy több sérelem érte, nem értet-
ték meg őt, a vasgyári fiút, akinél szinte minden 
gondolata a DVTK-é volt. Nem lehetett volna a 
sérelmeket orvosolni? Török Sanyi alig volt túl 
a harmincon, amikor megvált a labdarúgástól.”
(Észak-Magyarország - 1964. december 29.)
A sérülése után egy pár mérkőzésen pályára 
lépett az alsóbb osztályú MÉMTE csapatában, 
de már nem ment úgy a játék, ahogy szerette 
volna, ezért abbahagyta a futballt.
Török Sándor 68 évet élt, a lyukóbányai teme-
tőben helyezték örök nyugalomra, 1999. márci-
usában.

tonkénti rangsorban négy diósgyőri végzett az 
élen. Balhátvédként Paulás, jobbfedezetek kö-
zött Török Sándor, jobbszélsők közül Iván, bal-
szélen Pál László bizonyult a legjobbnak.”
(Varga Lajos: A futball-labda diósgyőri útja)
Török Sándor is szívesen emlékezett vissza erre:
„- A legszívesebben az 1959-60-as bajnokságra 
emlékszem vissza. A szezon végén a vidék leg-
jobbja lett a DVTK. A Hódi - Werner, Szigeti, 
Paulás - Török, Solymosi - Iván, Csányi, Kiss I., 
Papp, Pál L. csapat verekedte ki ezt a megtisz-
telő címet...”
(Észak-Magyarország - 1964. december 29.)
Az egykori kitűnő védő két mérkőzést említett, 
amikor a legemlékezetesebb pillanatairól kér-
dezték:
„Az egyik amikor a Bp. Honvéd ellen 3:3-at 
értünk el Diósgyőrött. Már 3:0-ra vezettek 
Puskásék, az utolsó tizenöt percben kiegyen-
lítettünk. És ha már a Honvédnál tartunk, el 
kell mondanom azt is, hogy életem legnagyobb 
labdarúgó-sikerének tartom, hogy ha a Honvéd 
ellen játszottunk, Puskás mindig megkérdezte, 
játszik-e Török Sanyi? Nem szeretett ellenem 
futballozni... 
A másik emlékezetes mérkőzés az Újpesti Dó-
zsa elleni volt, 2:1-re nyertünk és a győztes gólt 
én rúgtam 11-esből.”
(Észak-Magyarország - 1971. február 14.)
Török Sándor a piros-fehérek 300. gólját sze-
rezte a legmagasabb osztályban. Az utánpót-
lás válogatottban is szerepelt, és sokszoros 
B-válogatott volt. Az NB II.-ben 58 mérkőzé-
sen három gólt szerzett, az NB I.-ben 175/11 a 
mérlege. A DVTK első nemzetközi kupamérkő-
zésén is a pályára lépett a kiváló jobbhátvéd, a 
Palermo elleni olasz földön elért győzelem al-
kalmával.
Pályafutásának egy csúnya sérülés vetett véget. 
„A 87. percben Török el akarta rúgni a labdát 
Láng elől, a dorogi játékos rátartott Török lábá-
ra és a diósgyőri játékost sípcsonttöréssel vitték 
le a pályáról.”
(Népsport - 1960. december 12.)
Állítólag a lelátóra is felhallatszott Török lábá-

Az NB I. ötödik helyezettje és a vidék legjobb csapata 
1959/1960-ban a DVTK. 
Fentről: Paál László, Papp László, Kiss László, Csányi 
József, Iván József, Solymosi Ernő, Török Sándor, Pau-
lás Tibor, Szigeti Oszkár, Werner Gyula, Hódi Zoltán. 
Lent: Kiss Gábor edző Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás
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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  

7. 2022.09.04. hétfő 20:15 gyirmót M4 Sport gyirmót - DVtK  

8. 2022.09.12. hétfő 20:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - MtK  

MK3 2022.09.18. vasárnap    ??? - DVtK  

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 / MERKANTIL BANK LIGA / 8. FORDULÓ
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tabellák

CsAPAT neVe  M           Gy D V              lG            KG GK P 

MtK Budapest FC 5 4 1 0 18 8 10 13

Kolorcity Kazincbarcika SC 5 4 0 1 8 8 0 12

Pécsi MFC 5 3 2 0 9 6 3 11

gyirmót FC győr 5 3 1 1 11 3 8 10

FC Ajka 5 3 0 2 10 7 3 9

Szeged-Csanád gA 5 3 0 2 6 5 1 9

BFC Siófok 5 3 0 2 5 6 -1 9

Soroksár SC 5 2 2 1 9 8 1 8

Békéscsaba 1912 Előre 5 2 1 2 10 8 2 7

EtO FC győr 5 2 1 2 7 5 2 7

Szombathelyi Haladás 5 2 1 2 5 5 0 7

tiszakécskei LC 5 2 1 2 5 6 -1 7

Diósgyőri VtK 5 2 0 3 9 9 0 6

Aqvital FC Csákvár 5 1 3 1 5 5 0 6

Szentlőrinc SE 5 1 2 2 8 11 -3 5

Hr-rent Kozármisleny 5 1 1 3 6 9 -3 4

Nyíregyháza Spartacus FC 5 1 0 4 4 6 -2 3

Credobus Mosonmagyaróvár 5 1 0 4 5 9 -4 3

Dorogi FC 5 1 0 4 5 14 -9 3

Budafoki MtE 5 0 2 3 4 11 -7 2 

CsAPAT neVe M Gy D V P 

MtK Budapest FC 3 3 0 0 9

FC Ajka 3 3 0 0 9

Kazincbarcika SC 3 3 0 0 9

Pécsi MFC 3 3 0 0 9

BFC Siófok 3 3 0 0 9

gyirmót FC győr 3 2 0 1 6

EtO FC győr 3 2 0 1 6

tiszakécskei LC 3 2 0 1 6

Szentlőrinc SE 3 1 2 0 5

Soroksár SC 3 1 2 0 5

Kozármisleny 2 1 1 0 4

Aqvital FC Csákvár 2 1 1 0 4

Szombathelyi Haladás 3 1 1 1 4

Békéscsaba 1912 Előre 2 1 0 1 3

Szeged-Csanád gA 1 1 0 0 3

Diósgyőri VtK 2 1 0 1 3

Nyíregyháza SFC 2 1 0 1 3

Mosonmagyaróvár 2 1 0 1 3

Dorogi FC 2 1 0 1 3

Budafoki MtE 2 0 2 0 2

CsAPAT neVe M Gy D V P 

Szeged-Csanád gA 4 2 0 2 6

MtK Budapest FC 2 1 1 0 4

gyirmót FC győr 2 1 1 0 4

Békéscsaba 1912 Előre 3 1 1 1 4

Szombathelyi Haladás 2 1 0 1 3

Diósgyőri VtK 3 1 0 2 3

Soroksár SC 2 1 0 1 3

Kazincbarcika SC 2 1 0 1 3

Pécsi MFC 2 0 2 0 2

Aqvital FC Csákvár 3 0 2 1 2

EtO FC győr 2 0 1 1 1

tiszakécskei LC 2 0 1 1 1

FC Ajka 2 0 0 2 0

Nyíregyháza SFC 3 0 0 3 0

Mosonmagyaróvár 3 0 0 3 0

BFC Siófok 2 0 0 2 0

Kozármisleny 3 0 0 3 0

Szentlőrinc SE 2 0 0 2 0

Budafoki MtE 3 0 0 3 0

Dorogi FC 3 0 0 3 0
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