
Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu merkantil bank liga 12. forduló / dVtk stadion

2022. október 16. 15:00

dVtk vs bmte

2
0

2
2

/2
0

2
3

d
vt

k.
h

u



gólÖrÖm  október 16.   32  október 16.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

A DVTK alkalmi kiadványa 
Megjelenik 500 példányban.
Felelős kiadó: Sántha Gergely ügyvezető
Főszerkesztő: Kocsis Norbert 
Szerkesztő: Marosréti Ervin 
Fotók: Szabó Krisztián Grafika: Nagy Gábor

Nyomdai munkák: Serenity Printing 3516 Miskolc, Ács utca 12.
Tel.: 46/564-408, 30/319-3671, serenityprinting.hu, info@serenityprinting.hu

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

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

dvtk shop
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a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - bmte

 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 - Budafoki mte mérkőzés kezdete

 14:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 14:58 Csapatfotók

 14:00 kapunyitás

 13:00 a játékvezetők érkezése 

 14:59 szurkolói kezdőrúgás (rák gergely)

 13:00 a Csapatok érkezése 
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edzői nyilatkozatok interjúkönyves norbert
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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 győzelmek növelik a játékosok önbizalmát, és 
ilyenkor mindenkinek jobb a hangulata. Ám ez 
csak a következő meccsig tart, ha a jövő héten is 
mosolyogni szeretnénk, akkor ma is nyerni kell.
A tabelláról még nincs sok értelme beszélni, mert 
hosszú a bajnokság, sok nehéz mérkőzés vár ránk, 
és messze még a vége. Ehelyett inkább a következő 
mérkőzésre koncentrálunk.
A Budafok ellen is nehéz mérkőzésre számítok, 
mert minél több pontot szerzünk, az ellenfél annál 
jobban felszívja magát. Ez ellen az a legjobb ellen-
szer, ha hét közben elvégezzük a szükséges kemény 
munkát.
Az új edző érkezése után játékrendszert váltott a 
Budafok, az utolsó két találkozón öt védővel álltak 
fel. A felvételek alapján elmondható, hogy szerve-
zett csapat érkezik ma Diósgyőrbe, akik jól leszű-
kítik a teret, zártan és jól védekeznek. Támadásban 
pedig a gyors átmenetekre építenek.
Felkészültünk a játékukból, és a mérkőzésen végig 
koncentrálva, a helyzeteket hatékonyan kihasznál-
va itthon tudjuk tartani a bajnoki pontokat.

mátyus jános
A másodosztály egyik legemblematikusabb csa-
patához érkeztünk ma, nagyszerű szurkolótábor, 
az egyik legstabilabb háttér és az egyik legerősebb 
játékoskeret jellemzi a DVTK-t.
Labdarúgóként és edzőként is mindig nagy tiszte-
lettel érkeztem ebbe a városba, így történik most 
is, ettől függetlenül mindenképpen ponttal vagy 
pontokkal szeretnénk távozni Diósgyőrből.

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

Jó úton haladunk

interjú

szőke Adrián nyáron igazolt Hollandiából Diósgyőrbe, és eddig két gól mellett 
négy gólpasszal vette ki a részét a csapat szerepléséből. 

- Kezdjünk is bele akkor! A legutóbbi fordu-
lót követően a DVTK fellépett a 2., az idény 
végén már feljutást érő helyre, ami ugyan 
csak részeredmény, mégis jól mutat. Mennyi-
re beszédtéma a tabella az öltözőben?
- Jó érzés ránézni a tabellára, de én azt sem 
bánnám, ha egész évben a 3-4. helyen állnánk, 
és csak az utolsó fordulóban ugranánk az élre. 
Számunkra az a legfontosabb, hogy amikor 
meghúzzák a vonalat, akkor az alattunk legyen, 
és feljussunk az élvonalba, minden más rész-
letkérdés. Bevallom, nem szoktam böngészni a 
tabellát, mert az csak egy pillanatnyi állapotot 
tükröz, sokkal inkább arra fordítom az energiá-
mat, hogy tisztességgel felkészüljek a következő 
mérkőzésre. A legutóbbi hat mérkőzésből ötöt 

- Amikor felkértünk erre a beszélgetésre, 
egyből igent mondtál, de azt is hozzátetted, 
nem érzed magad kényelmesen ebben a hely-
zetben. Miért?
- A magánéletben sem vagyok egy beszédes tí-
pus, és ha valaki belép az öltözőbe, ott sem az én 
hangomat hallja. Még a családomnak sem szok-
tam mesélni, nemhogy másoknak, pedig apu-
kám, aki egykor maga is labdarúgó volt kíváncsi 
minden részletre. Szokott is biztatni, ha esélyt 
kapok a szereplésre, akkor éljek vele, mert ki 
kell szolgálni a szurkolókat ezen a téren is, ami-
vel egyetértek, de nem vagyunk egyformák… 
Pedig Kölnben németül is adtam tévéinterjút, 
és a magyar válogatott keret edzései előtt is töb-
ben kérdeztek, szóval nem ismeretlen a helyzet.

tunk, a végére már a 16-oson belülre szorítot-
tuk az ellenfelet (Az InStat statisztikája szerint 
a DVTK 70:30 százalékos arányban birtokolta 
a labdát, 81 alkalommal vitte be azt a 16-oson 
belülre, valamint 25 lövésből 9-szer talált kaput, 
míg 9-szer a vendég védők blokkoltak - a szerk.). 
A hosszabbításban is fáradhatatlanul mentünk 
előre, mert kellett a három pont. Hittünk a győ-
zelemben, mert nagyon akartuk, és ennek lett 
meg az eredménye. 

- Láthatóan türelmesen játszott a csapat.
- Ez is egy fontos összetevője a sikernek. Sok 
csapat elkezdte volna előre ívelgetni a labdát, 
de mi tartottuk magunkat a saját játékunkhoz, 
türelmesen építkeztünk. Az utolsó pillanatban 
is lehet gólt lőni, sőt azután is, amíg a játék-
vezető le nem fújja a mérkőzést. Persze nehéz 
egy ilyen betömörülő védelem ellen játszani, de 
soha nem szabad feladni, és akkor jönni fognak 
az eredmények is. 

- Legutóbb a Békéscsaba kintebb jött, még-
sem lett sokkal könnyebb a mérkőzés. Hogy 
láttad?
- Hazai pályán ők is próbáltak gólt szerezni, 
de mi jobban játszottunk. A végén nagyobb 
különbség is lehetett volna, és ez önmagamra 
nézve is kritika, mert ziccerben nem tudtam 
háromra növelni az előnyt. És ilyen a foci, mi 
kihagytuk a helyzeteket, ők pedig egyenlítettek 
egy szöglet után, ezért a vége izgalmassá vált. 

-  Térjünk vissza oda, hogy megérkeztél Di-
ósgyőrbe!
- Az első pillanattól jól éreztem magam, jó 
hangulat fogadott a pályán és a pályán kívül is. 
Gyorsan csapattá formálódott a sok új játékos, 
és ugyan az eredmények hektikusan jöttek, de 
szereztem gólokat és adtam gólpasszokat. 

- Az edzőváltást követően a jobb szélen kap-
tál lehetőséget, mennyire ismerős számodra 
ez a poszt?
- Természetesen ott próbálom kihozni a legjob-
bat magamból, ahová az edző állít, de azért le-
hetőség szerint a támadósor valamelyik posztja 
legyen az, mert ott érzem magam komfortosan. 
A bajnokság elején a pálya közepén szerepeltem 
többnyire közvetlenül az első támadó mögött, 
ám jelenlegi felállásban nincs ilyen poszt, ezért 
a szélen tudok a csapat hasznára lenni. Sok 
szempontból eltérő a feladatom, hogy mást ne 

megnyertünk, bízom benne, hogy a folytatás-
ban is sorra győzünk, és akkor okafogyottá vá-
lik a bajnokság állását figyelni, mert nem tud-
nak megelőzni a vetélytársak.

- Minek köszönhető a jó forma?
- Nagyon fontos az időtényező. Vadonat új csa-
pat épül Diósgyőrben, napról napra jobban is-
merjük egymás játékát, és hétről hétre jobban 
összeszokik a csapat, így összjátékban is előre 
lépünk. Ez a folyamat még most is tart, folya-
matosan fejlődik a csapat, és láthatóan jó úton 
járunk. 

- Több klubban, több országban játszottál, 
mi a tapasztalatod: egy már kialakult csapat-
ba beilleszkedni, vagy egy éppen összeálló 
öltöző „alapító tagjának” lenni?
- Amikor egy-két ember érkezik egy csapatba, 
akkor eleinte nekik kell alkalmazkodni min-
denhez, ezért kicsivel könnyebb beilleszkedni 
egy formálódó társaságba, ahol közösen alakít-
juk ki a mindennapi élet normáit. Szerencsére 
mindenki nyitott, és az is biztos, Diósgyőrben 
senki nem hívott új fiúnak.

- Az edzőváltást követően három nyertes 
meccs után egy kisiklás következett, majd 
két újabb győzelem. Hogyan értékeled ezt a 
teljesítményt?
- A válogatott szünet után nem úgy jöttünk 
vissza, ahogy szerettünk volna. Számunkra a 
legjobbkor állt meg a bajnokság, mert azalatt 
a három hét alatt rengetegen hiányoztak az 
edzésekről kisebb-nagyobb sérülés és betegség 
miatt. Többször alig egy csapatnyian edzettünk, 
de igyekeztünk ebből a helyzetből is kihozni a 
legjobbat. A folytatásra ismét összeállt a keret, 
Szentlőrincen mégis nagyon fontos pontokat 
hullajtottunk el. Ezt követően az lett a legfon-
tosabb feladat, hogy győzelmekkel bizonyítsuk 
be, nem a Gyirmót és az MTK elleni siker, ha-
nem a szentlőrinci vereség számított meglepe-
tésnek. Az külön örömteli, hogy nem csak hat 
pontot szereztünk a legutóbbi két fordulóban, 
hanem a játékunk is láthatóan javult mérkőzés-
ről mérkőzésre. 

- Akkor lássuk először a Dorog elleni találko-
zót!
- Kár lenne tagadni, hogy a végén mellénk állt a 
szerencse, de tettünk érte. Az egész találkozón 
fölényben játszottunk, megállás nélkül támad-

szőke ADrián szőke ADrián

▶
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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!

▶

szőke ADrián

ni? Az egyszeri néző azt gondolja, a fáradt 
ellenfelek között könnyebb pihenten cikázni.
- Aki jól bemelegít, annak ez nem fizikai kér-
dés, hanem mentális. A pályán lévők már régen 
felvették a pörgős játékritmust, amihez a friss 
embernek azonnal alkalmazkodni kell, külön-
ben folyamatosan szerelik, megelőzik. Emiatt 
az is előfordulhat, hogy csereként fejben jobban 
elfárad valaki, mintha végigjátszotta volna a 90 
percet. 

- Még csak 24 éves vagy, de tekintélyes, egyút-
tal kanyargós pályafutás áll a hátad mögött. 

Végigfutsz a kedvünkért rajta?
- Szerencsém volt, mert akármerre 
jártam, mindenhol sokat kaptam az 
edzőimtől, és ennek köszönhetően fo-
lyamatosan fejlődtem. Moholon kezd-
tem, és eleinte Apró Attila egyengette 

a pályafutásomat, aki Adán sport-
igazgatóként, a Nyers István 

Akadémia szakmai ve-
zetőként dolgozott, 
és amikor Tarpán 

kapott mun-
kát, 16 évesen az 

ő hívására először igazoltam 
külföldre. A Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyei II. osztályban játszottam, 
de minden héten felnőttek ellen, 
bele kellett erősödni a mezőnybe. 
Jól sikerült az őszi szezon, felfigyel-
tek rám Felcsúton is, és tavasszal 
már a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémián szerepeltem. Ezt köve-
tően lehetőséget kaptam, hogy egy 

német kiscsapatba igazoljak, és a 
család is Németországba költözött. Ez 

mondjak, többet kell védekezni, támadásban 
pedig több beadást várnak tőlem. Mivel koráb-
ban középen játszottam, emlékszem rá, milyen 
helyzetből lőttem a gólokat, és igyekszem oda 
tenni a labdát. Kölnben egy ideig szerepeltem 
ebben a pozícióban, és most már egy ideje is-
mét ezt gyakorlom az edzéseken, meg is látszik 
az eredménye a mérkőzéseken, még akkor is, 
ha Békéscsabán kellett egy védő a gólhoz. Az 
én feladatom az, hogy minél többször adjam be 
veszélyesen a kapu előterébe a labdát, és akkor 
előbb-utóbb érkezni fog egy társ, vagy egy két-
ségbeesetten menteni igyekvő védő, és máris 
kész a gólhelyzet.

- Hiába kerültél ki a szélre, szinten min-
den mérkőzésen gólhelyzetbe tudsz ke-
rülni.
- Ez így igaz. Amikor a szélső hátvédek 
fellépnek, akkor beljebb tudunk mozogni, 
illetve a gyors ellentámadások során is 
helyzetbe kerülhetek. 
Most már csak arra várok, hogy ezen 
a poszton is megszerezzem az első 
gólt, és átszakadjon a gát. Hatéko-
nyabban kell kihasználni a hely-
zeteket, ami felszabadultabbá 
tesz, és akkor jönni fognak 
az újabb gólok 
is, ebben biz-
tos vagyok.
 
- Másik nagy 
változás, hogy 
az utóbbi időben rendre 
csereként lépsz pályára. 
Presztízskérdés ez számodra?
- Inkább úgy fogalmazok, hogy 
azért szeretnék bekerülni a 
kezdőbe, mert csereként 
nehezebb jó teljesítményt 
nyújtani, pedig az a lé-
nyeg, hogy aki menet 
közben beáll, az új 
lendületet adjon a 
csapatnak.

- Miért nehéz 
c s e r e k é n t 
jól játsza-
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interjúszőke ADriánszőke ADrián

ember erről a néhány négyzetméterről?
- Ez mind igaz, de az okát nem tudom. Kell 
hozzá tehetség, és küzdeni akarás, és az biz-
tosan közös bennünk, hogy otthon megtanul-
tunk mindenért küzdeni. Ha nem úgy sikerült 
valami, ahogy elterveztem, akkor sem adtam 
fel, hanem mentem tovább, és azért dolgoztam, 
hogy legközelebb jó legyen. Később nagy hasz-
nát vettem ennek a képességnek, mert Német-
országban és Hollandiában sem tudtam volna 
előre lépni nélküle. 

- Annyira kicsi a világ, hogy édesapád, Sző-
ke Csaba és Könyves Norbert még játszott is 
együtt!
- És minden bizonnyal láttam is őket együtt a 

pályám, de olyan kicsi voltam még akkor, 
hogy összemosódnak az emlékek. Az 

biztos, apukám meccseire rendszeresen 
kijártam, és még az is felrémlik, hogy 
a korkülönbség miatt úgy emlegették 
őket, mint apa-fia. Később is kapcso-
latban maradtunk, időnként találkoz-
tunk otthon, és amikor Diósgyőrbe 
igazoltam, akkor is sokat segített ne-
kem. A DVTK-ban még sajnos keveset 

játszottunk együtt, de bízom benne, lesz 
még lehetőség rá, és talán azt is tovább-

adja nekem, amit az apukámtól tanult 
(mosolyog - a szerk.). Pedig ő iga-

zán jó focista volt, Óbecsén 
(FK Bečej - a szerk.) még 

a jugoszláv élvonalban 
is pályára lépett, Ma-

gyarországon pedig 
S z á z h a l o m b a t -

tán játszott az 
1999/2000-es 
idényben a 

másodosz-
t á l y b a n . 

S a j n o s 
egy sé-
r ü l é s 
m i a t t 
p r o f i 
s z i n -
t e n 
m á r 
n e m 
t u d t a 
f o l y -
t a t -

mindannyiunknak nagy lehetőséget jelentett, 
szerintem a szüleim sem gondolkodtak sokat 
rajta. Jól éreztem magam Felcsúton, de szere-
tem a kihívásokat, és kíváncsi voltam, hogy job-
ban tudok-e fejlődni Németországban. Szeren-
csére gyorsan megakadt rajtam az 1. FC Köln 
megfigyelőinek a szeme, és másfél év korosztá-
lyos szereplést követően két idényt a második 
csapatban töltöttem. A miénk fiatal társaság 
volt, az ellenfeleknél viszont rutinos labdarú-
gók szerepeltek, akiktől ismét sokat tudtam ta-
nulni. Amikor jobban ment a játék, lőttem a gó-
lokat, akkor felvittek az első csapathoz, együtt 
edzettem a Bundesliga 2-t megnyerő csapattal. 
Visszatekintve azt mondom, akkoriban nem 
kaptak olyan sok lehetőséget a fiatalok, ezért 
nem tudtam bajnokin pályára lépni, így 
az idény végén klubot és országot vál-
tottam. A holland élvonal akkor is 
előre lépést jelentett, ha nem tudtam 
stabil helyet kiharcolni magamnak 
a kezdőcsapatban. De legalább 
megtanultam kezelni azt a hely-
zetet, amikor az ember mindent 
belead, mégis alig kap lehetősé-
get. Amikor lejárt a 
szerződésem, ak-
kor több helyre 
hívtak, a DVTK 
a legkitartób-
ban. Tetszet-
tek a komoly 
célok, és vé-
gig éreztették 
velem, hogy 
számít ana k 
rám. És most 
itt vagyok.

- A vajdasági 
Moholról szárma-
zol, Könyves Norbert 
a szomszédos Adá-
ról érkezett, de oda 
valósi Bajúsz End-
re és Oláh Lóránt, 
valamint Kerekes 
Zsombor és Nagypál 
Tibor, vagy a válo-
gatott kézilabda-ka-
pus Sterbik Árpád. 
Hogyan kerülhet ki 
ennyi kiváló sport-

jó teljesítményt nyújtok, akkor úgyis észrevesz, 
így nekem a DVTK-ban kell elsősorban jól ját-
szani. 

- Például ma a Budafok ellen.
- Számunkra mindig a győzelem a legfontosabb, 
amihez hozzá szoktam tenni, hogy jó játékkal. 
Itthon játszunk, szeretnénk örömet okozni a 
szurkolóknak, és bízom benne, meg tudjuk mu-
tatni, hogy fejlődtünk játékban is. 

- Az utóbbi mérkőzések arról szóltak, hogy a 
többé-kevésbé betömörülő, de mindenkép-
pen elsősorban a védekezésre koncentráló 
csapatokat kellett legyőzni. Várhatóan így 
lesz ma is, mi lehet a siker kulcsa?
- Az biztos, akár hazai pályán, akár idegenben 
nagyon nehéz feltörni az ellenfelek védelmét. A 
legjobb módszer a gyors gól - és utána nem en-
gedni, hogy még gyorsabban kiegyenlítsenek -, 
mert egy-két gólos mínuszban nekik is jobban 
ki kell jönni, mert a hátrányon nincs mit őrizni. 
A játékunk alapja, hogy a szélen bontsuk meg 
az ellenfelet, ebből szereztünk több gólt is a köz-
elmúltban. Bízom benne, ha ma is lehetőséget 
kapok, akkor ismét több jó beadással, esetleg 
gólpasszal, góllal tudok hozzájárulni a csapat jó 
játékához.

ni, az amatőrök között azonban még tíz éve is 
szerepelt. A mai napig szeret játszani, de utána 
három hétre kidől.

- Akkor volt kitől örökölni a sport szeretetét!
- Igazi sportcsaládból származom, anyukám a 
mai napig kézilabdázik egy alacsonyabb osztá-
lyú német bajnokságban, a HSV Frechen csa-
patában. Érdekesség, hogy időnként a 18 éves 
ikerhúgaimmal, Anitával és Boglárkával játszik 
együtt. 

- Ha ezek után azt mondod, hogy a barátnőd 
is sportol…
- …nem csak sportol, hanem ő is kézilabdázik 
Kazincbarcikán. Természetesen örülök, hogy 
megtalálta a játéklehetőséget, másrészt emiatt 
kevesebbet találkozunk, mert nekem általában 
délelőtt, neki pedig délután van edzése, nem is 
beszélve a meccsekről. Régóta ismerjük egy-
mást, osztálytársak voltunk otthon.

- A Gólöröm címlapján két kutyával szere-
pelsz. Velük együtt teljes a család?
- Kittinek négy éve van egy tacskója, és úgy 
döntöttünk, hogy legyen egy „közös” kutyánk 
is, egy dalmata. Akinek van két kutyája, ráadá-
sul az egyik egy fiatal, az pontosan tudja, hogy 
mennyi figyelmet igényelnek. A napi program 
része a kutyasétáltatás, ha nem a lakásunk kö-
rül, akkor elmegyünk Lillafüredre vagy Mis-
kolctapolcára.

- Vajdasági magyarként két válogatott közül 
választhattál, játszottál is a szerb és a magyar 
korosztályos válogatottban. 
- Elsőre úgy tűnhet, hogy milyen jó, mert sza-
badon lehet választani, de valójában ez egy na-
gyon nehéz döntés. Magyar vagyok, de Szerbiá-
ban nőttem fel, magyar és szerb csapattársaim, 
barátaim vannak, magyar és szerb edzőkkel 
dolgoztam együtt, és így tovább. 

- Végül a piros-fehér-zöld színek mellett dön-
töttél, és Gera Zoltán az U21-es, Marco Rossi 
pedig az A-válogatott keretébe hívott meg. 
Foglalkoztat ez a téma mostanában is, vagy 
előbb fel kell jutni az NB I.-be?
- Az igazat megvallva valahol mindig ott mo-
toszkál a fejemben. Ugyanakkor azzal is tisztá-
ban vagyok, hogy a meghívás csak és kizárólag a 
szövetségi kapitányon múlik, amiért én a klub-
csapatomban tehetek a legtöbbet. Amennyiben 

interjú
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program
12. forduló
2022. október 15., szombat
13:00 Nyíregyháza SFC - Dorogi FC
17:00 ETO FC Győr - Szentlőrinc SE
2022. október 16., vasárnap
13:00 Soroksár SC - Kazincbarcika SC
13:00 Aqvital FC Csákvár - Békéscsaba 1912 Előre
15:00 Diósgyőri VTK - Budafoki MTE
17:00 FC Ajka - Szeged-Csanád GA
17:00 Tiszakécskei LC - Pécsi MFC
17:00 BFC Siófok - Gyirmót FC Győr
17:00 Kozármisleny - Mosonmagyaróvár
20:00 Szombathelyi Haladás - MTK Budapest

13. forduló
2022. október 22., szombat
13:00 Gyirmót FC Győr - Soroksár SC
13:00 Mosonmagyaróvár - Diósgyőri VTK
13:00 Budafoki MTE - Aqvital FC Csákvár
13:00 Dorogi FC - ETO FC Győr
13:00 Szentlőrinc SE - Szombathelyi Haladás
17:00 MTK Budapest - BFC Siófok
17:00 Kazincbarcika SC - Tiszakécskei LC
17:00 Pécsi MFC - FC Ajka
17:00 Békéscsaba 1912 Előre - Nyíregyháza SFC
17:00 Szeged-Csanád GA - Kozármisleny
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10. forduló

Diósgyőri VtK - Dorogi FC 2-1 (1-1)

Miskolc, DVTK Stadion, 2085 néző. Játékvezető: Káprály 
Mihály (Tóth II Vencel, Kovács Gábor).
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Cseke, Holdampf, Bényei Á. - Lukács D., Eppel, Koman. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Dorog: Molnár Zs. - Tóth B., Berkó, Gyurácz, Keresztes K., 
Lakatos Cs. - Szerencsi, Lénárt, Sztojka, Barna G.  - Vígh Á. 
Szakmai igazgató: Bene Ferenc.
Csere: Berkó Á. helyett Oldal T. a 45., Barna G. helyett Magyari 
Sz. a 46., Eppel helyett Szőke A. és Vígh Á. helyett Szedlár Z. 
a 61., Cseke helyett Bertus L. a 72., Szerencsi helyett Kovács 
O. a 84. percben.
Sárga lap: Bárdos és Magyari Sz a 68., Molnár Zs. a 70., 
Lakatos Cs. a 86. percben.
gólszerző: Gyurácz (1-0, öngól) a 7., Vígh Á. (1-1) a 14., 
Lukács D. (2-1) a 90+5. percben.

11. forduló

Békéscsaba 1912 Előre - Diósgyőri VtK 1-2 (0-0)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1228 néző. Játékvezető: 
Kovács J. Zoltán (Sinkovicz Dániel, Tőkés Róbert).
Békéscsaba: Bukrán - Puskás G., Fazekas L., Albert I., Szalai 
D. - Horváth P., Zvara L., Kitl M., Mikló - Czékus, Lukács R. 
Vezetőedző: Brlázs Gábor.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Cseke, Holdampf, Bényei Á. - Lukács D., Eppel, Bertus. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Bukrán helyett Krnács a 36., Eppel helyett Szőke A. 
az 58., Lukács R. helyett Hamed és Mikló helyett Máris a 68., 
Bertus helyett Papp M. a 76., Bokros Sz. helyett Farkas D. és 
Lukács D. helyett Jurek a 83., Zvara helyett Hodoniczki a 87. 
percben.
Sárga lap: Szalai D. a 38., Czékus a 66., Zvara L. a 70., 
percben.
gólszerző: Gólszerző: Fazekas L. (0-1, öngól) a 61., Holdampf 
a (0-2) a 74., Czékus Ádám (1-2) a 86. percben.

Farkas Dániel
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 öltözz melegen!

DVTK SHOP
Minden, ami DVTK

shop.dvtk.eu

Keresd a DVTK legújabb termékeit a Shopban,
vagy rendeld meg online!

A DVTK melegítő szett már kapható!
Ára: 19990 forint
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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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Fotó: szabó krisztián
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születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1912
klubszín: piros-fekete 
élVonalbeli idények: 2
legjobb eredmény: NB I. 12. hely (2020/2021)
előszÖr az országos másodosztályban: 1946/1947
másodosztályú idények: 48
folyamatosan az nb ii.-ben: 2021-től

1912-ben Világosság Football Csapat néven alapí-
tották a Budafoki MTE-t, egy évvel később vette fel 
az akkor még önálló település nevét. Az 1945/1946-
os idényben szerepelt először az élvonalban, és 
az 1. fordulóban a 14 csapatos Nyugati-csoport 
mezőnyében a 13. helyen végeztek, így kiestek. Ké-
sőbb többnyire a másodosztályban szerepeltek, de 
2013-ban egészen BLASZ I.-be estek vissza. Onnan 
kapaszkodtak fel, és amikor 2020 tavaszán az MLSZ 
berekesztette az NB II.-t, akkor a második helyen áll-
va 74 év után ismét jogot szereztek az élvonalbeli 
szereplésre, ám egy év után búcsúztak. 

Az előző bajnokságban gyengén szerepeltek, a ki-
esés szele is megcsapta őket, végül jó hajrával a 
14. helyen zártak. A legeredményesebb gólszerző, 
Kovács Dávid nyolc találatig jutott.

A legutóbbi fordulóban a Gundel-Takács B. - Csonka 
A.,Jagodics M., Vaszicsku, Fótyik, Horváth O. (Kalmár 
O., 46.) - Adorján K., Kovács D. (Németh M., 23.), Oláh 
B. (Soltész I., 46.) - Sós M. (Szűcs Zs., 77.), Beke P. (Györ-
gyi A., 64.) összeállításban játszottak.

Ismerősök a másik oldalon

A diósgyőri nevelésű Oláh Bálint az élvonalban 13 
meccsen 1 gólt, a másodosztályban 38 bajnokin 
1, a DVTK tartalékban 38 találkozón 3 gólt szerzett 
diósgyőri mezben. A legutóbbi átigazolási időszak 
végén igazolt Budafokra.

Németh Márió a 2021/2022-es idényben 26 baj-
nokin 2 gólt szerzett a DVTK első csapatában. Idén 
nyáron lett a Budafok labdarúgója.

Sós Máté az előző idényben a PAFC kölcsönjátéko-
saként a DVTK tartalékban szerepelt, 14 meccsen 3 
gólt lőtt.

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

buDAFoki mte

KAPUSOK
87 gundel-takács Bence    
29 Horváth András      1988.02.23.
  1 Oroszi istván      2000.09.14.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
18 Adorján Krisztián      1993.01.19.
  9 Beke Péter                      2001.03.14.
20 Bíró Márk      2003.08.18.
  8 Csonka András      2000.05.01.
13 Dala Samu      2004.02.11.
37 Fekete Máté      1995.08.22.
16 Filkor Attila      1988.07.12.
23 Forrai Zoltán                   2001.03.13.
48 Fótyik Dominik      1990.09.16.
  7 györgyi Arthur      1997.03.12.
14 Horgosi Donát      2000.01.25.
11 Horváth Olivér      2000.07.18.
26 Jagodics Márk      1992.04.10.
33 Kalmár Olivér      2001.12.20.
10 Kovács Dávid      1991.06.18.
  3 Margitics Andor      1991.01.03.
88 Molnár Bence      2003.10.15.
  6 Nándori Botond      2000.10.04.
15 Németh Márió      1995.05.01.
50 Oláh Bálint      1994.12.02.
  5 romić, Danijel      1993.03.19.
24 Soltész istván      2000.11.29.
82 Sós Máté      2003.05.31.
21 Szűcs Zsolt      2003.02.23.
17 takács ronald      1998.01.26.
19 tischler Patrik      1991.07.30.
99 Varga Donát      2003.07.12.
91 Vaszicsku gergő      1991.06.30. 

1998.04.06.

mai ellenfelünk
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A porckorong problémák kezelésére:

HÁTFÁJÁSSAL, NYAKI

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

+36 46 410 010

BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

PANASZOKKAL KÜZD?

Kizárólag a DVTK Medical-Fájdalom
Ambulancia magánorvosi központban!

SpineMED gerincdekompressziós berendezés!

sága, saját magához képest mért fejlődése alap-
ján kimagaslónak ítélnek meg, az nyerheti el a 
címet. A díjat akár ugyanaz a sportoló többször 
is megkaphatja, így a bizonyításra mindenki 
számára folyamatosan fennáll a lehetőség. Eb-
ben a külön versengésben az akadémia összes 
kapusa érdekelt az U7-es korosztálytól egészen 
az NB III.-as csapatig, sőt a lányok sem marad-
nak ki. Bízunk benne, hogy folyamatosan egyre 
nehezebb dolgunk lesz a döntésnél, és a díjazás 
mindenkit sarkall majd a jó teljesítményre, ami 
a hétközi munka után talán a hétvégi mérkőzé-
sek során is megmutatkozik majd.
Vámosi László, a DVTK Labdarúgó Sportakadé-
mia szakmai igazgatója elmondta: a DVTK-nak 
mindig jó kapusai voltak, a cél pedig az, hogy 
ez a jövőben is így maradjon. A most elindított 
kezdeményezés pedig plusz motivációt jelent-
het a fiatalok számára, ezért rendkívül jó ötlet-
nek tartja.
- Sokat beszélgettünk az öltözőben, hogy a fiatal 

A fiatalok mindig izgatottan várják, amikor a 
felnőtt csapat játékosai valamilyen okból meg-
látogatják őket, vagy találkozhatnak valamelyik 
példaképükkel. Így volt ez akkor is, amikor a 
DVTK U15 öltözőjének ajtaján Tuska János, a 
DVTK kapusedzője, valamint a felnőtt keret-
hez tartozó kapusok kopogtattak. Branislav 
Danilović, Póser Dániel és Bánhegyi Bogdán is 
részt vett az eseményen, ahol a díjátadás előtt az 
új program részleteit is ismertették.
- Ezzel a kezdeményezéssel is igyekszünk az 
első csapatot és az akadémiát közelebb hozni 
egymáshoz - fogalmazott Szalma Pál, a DVTK 
LSA kapusképzés koordinátora. - Ezt úgy sze-
retnénk elérni, hogy minél több olyan közös 
programot indítunk, ami a hétköznapokon a 
fiataljaink motivációját emelheti. Ez is abszolút 
ilyen, amelyet az elmúlt időszakban gondosan 
előkészítettünk. A lényeg, hogy az akadémia ka-
pusait folyamatosan figyelik a velük foglalkozó 
kapusedzők, és akit a havi munkája, elhivatott-

Ösztönző díj a fiatal kapusoknak

Az augusztusban nyújtott teljesítménye, valamint példamutató hozzáállása 
után a Dvtk labdarúgó sportakadémián a hónap kapusának az u15-ös koltai 
bencét választották. szeptemberben pedig az u17-es leány csapat elsőszámú 
hálóőrére, bényei bernadettre esett a választás. Az ösztönző különdíj ötlete a 
felnőtt csapat öltözőjéből származik, tuska jános kapusedző javaslatát az nb 
ii.-es keret kapusai azonnal támogatták, és természetesen az akadémián is 
örömmel fogadták.

▶

dVtk lsa
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új stábtagok

Előre tekintek és igyekszem a további edzése-
ken, mérkőzéseken is a tőlem telhető legjobb 
teljesítményt nyújtani.
Koltai Bence a technikai jellegű kapusedzésen 
is remekül teljesített, amit a DVTK klub televí-
ziója, a Napos Oldal is rögzített. A műsor végén 
pedig az is kiderült, hogy szeptemberben az 
akadémián dolgozó kapusedzők Bényei Ber-
nadettnek adták oda az elismerést. Az LU17-
es korosztályban stabilan elsőszámú játékos a 
DVTK Stadionban tartott hétközi edzésen ve-
hette át a díjat.
- Néztem a műsort, a Napos Oldalból értesül-
tem róla, hogy rám esett a választás - újságol-
ta az előzményeket Bényei Bernadett. - Óriási 
meglepetésként ért, egyáltalán nem gondoltam, 
hogy enyém lesz a díj. Azt viszont elismerem, 
hogy amikor értesültem a Hónap Kapusa 
kezdeményezésről plusz erőt mozgósítottam 
magamban. Igyekeztem mindent megtenni 
annak érdekében, hogy felhívjam magamra 
a figyelmet. Boldog vagyok, hogy sikerült, de 
úgy érzem, hogy ennek ellenére még bőven van 
bennem. Ez a díj egy jó tükröt mutat nekem. Bi-
zonyítja, hogy amit csinálok az jó irányba vezet, 
hiszen az akadémián dolgozó kapusedzők is így 
gondolják. Nagyon örülök a felnőtt keret által 
dedikált kesztyűnek, de a lehetőségnek is, hogy 
együtt edzhetek a DVTK felnőtt csapatával. Biz-
tos, hogy különleges élmény lesz számomra a 
fiúk edzésébe bekapcsolódni.

kapusainkat hogyan tudnánk arra ösztönözni, 
hogy minél hamarabb, minél jobb teljesítmény-
nyel hívják fel magukra a figyelmet - tette hozzá 
Tuska János, a DVTK felnőtt csapatának kapus-
edzője. - Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt 
időszakban már négy utánpótlás korú kapus 
vehetett részt a felnőtt csapat edzésén, ami mu-
tatja, hogy mindenki számára adott a lehetőség. 
Elsősorban nem a mérkőzéseken nyújtott tel-
jesítményt, hanem a hétköznapokon mutatott 
alázatosságot, az elhivatottságot, az edzésmun-
kát, valamint az egyén fejlődését figyelik az 
akadémia kapusedzői, ez alapján születik meg 
a döntés.

Az augusztusi teljesítménye alapján a hónap 
kapusa Koltai Bence lett, az U15-ös csapat ösz-
szeállítása rendre az ő nevével kezdődik. Haj-
zer Tamás kapusedző tanítványa a Branislav 
Danilović, Póser Dániel és Bánhegyi Bogdán 
által dedikált kesztyűt vehette át, valamint egy 
lehetőséget kapott arra, hogy egy technikai 
jellegű kapusedzésen vehetett részt a felnőttek 
között.
- Egyáltalán nem hallottam a díj alapításáról, 
ezért nagyon meglepődtem, hogy engem vá-
lasztottak. Ugyanakkor már most építő jelleggel 
hat rám, hiszen azóta nagyon boldog és büszke 
vagyok - mondta Koltai Bence. - Sosem vagyok 
elégedett magammal, így mindig találok a vé-
désemben hibapontot. Ennek ellenére örülök, 
hogy a szakemberek úgy látták, hogy mindent 
megtettem a siker és a fejlődés érdekében. Bol-
dog vagyok, hogy átvehettem a DVTK-kapusok 
által dedikált kesztyűt, amit szinte biztos, hogy 
nem fogok használni. Ereklyeként vigyázok 
rá, és őrzöm a szobámban. Nagyon motivált 
vagyok, a jövőben sem fogom elbízni magam. 

Koltai Bence

Tuska János kapusedző és Bényei Bernadett

dVtk lsa

Kövesd a DVTK 
TikTok csatornáját!

dvtktiktok
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetébőlszemelVények

da nem lebecsülendő. Azzal is lehet „dekázni”, s 
az is elkerül oda, ahová irányítják: a két kőrakás 
közötti kapuba. 
Kik voltak ezek a gyerekek? 
Diósgyőri kohászok, lakatosok, esztergályosok, 
kőművesek, asztalosok csenevész, mezítlábos 
gyermekei, akiknek sápadt arcára rózsákat fes-
tett a grund-élet öröme.”
(Észak-Magyarország - 1955. január 30. - Egy 
diósgyőri labdarúgó útja a válogatott keret tag-
ságig)

A Vasgyárban nőtt fel, mintakészítő asztalosi 
szakmát szerzett. A fiatal labdarúgó csatárként 
indult, de ifjúsági játékos korában az edzői a vé-
delem szélére vezényelték. Egyik lábát sem csak 

támaszkodásra használta, így a pálya 
mindkét szélén tudott eredményesen 

játszani. 

„1949. Tizenhatéves volt, ami-
kor a Di. Vasas első csapatának 
szakosztályvezetője komoly 
arccal lépett hozzá: 
- Zoli, te már kiöregedtél az 
ifik közül, a következő mérkő-

zésre úgy készülj, hogy az első 
csapatban Futó Sanyi helyett te 

fogsz játszani. 
Zoli nagyot sóhajtott: 
- Hát már olyan öreg lennék? 

Mi lesz később, ha majd 20 éves 
leszek? - arca kipirult, s boldo-
gan nevetett. (...)
Új élet kezdődött számára. 
Nem ismerte még azt a kemény 
sportmunkát, amit szigorú 
edzője igyekezett belenevelni. 
A heti három-négyszeri edzést 

Dudás 1933-ban született Miskolcon, és már 
kiskorában megmutatkozott az, hogy jó barát-
ságban van a labdával. 

„1941. Reggel 7 óra volt.
- Zoli! Ébredj már fel! Hogy lehet egy nyolcéves 
gyermek ilyen álomszuszék!... 
A fiú felriadt. Dörzsölni kezdte szemét, s körül-
nézett. Anyja állt az ágya mellétt. Pattogtak a 
szavak feléje: 
- Nem láttad a fekete harisnyámat? Mondd csak 
te mákvirág, mit csináltál lefekvés előtt a fás-
kamrában?... Beszélj! 
Zoli a falnak fordult, fejebúbjára húzta a pap-
lant, alvást színlelt. Az anyai szigor azonban 
nem ismert kíméletet. Dudás mama „ágykuta-
tást” tartott, s néhány pillanat múlva a gye-
rek égő szemekkel figyelte anyját, amint 
a párnája alól előhúzta a nagy kincset: 
a harisnyából összegyűrt, madzaggal 
összekötött rongylabdát. 
Ott kint a Nyirjesben, a diósgyőri 
gyár mögötti lapos területen lehet-e 
fiúnak nagyobb örömet elképzelni, 
mint rongylabdázni, és figyelni a 
nagyobbak játékát? - Nem! 
Mert nemcsak egyszerű játék folyt 
itt, hanem - a diósgyőri gyárnak a 
felső településén - osztályok és utcák 
közötti „bajnoki” mérkőzések voltak. 
Ehhez kellett volna a Dudás néni ha-
risnyájából készült rongylab-
da is... Zoli volt ugyanis a III. 
c. osztály csapatkapitánya, neki 
kellett volna biztosítani a III. b. el-
leni mérkőzéshez a labdát. A csa-
pat tagjai is segítettek otthonról 
„labdábavalót” keríteni. Mert bi-
zony egy jól elkészített rongylab-

Dudás Zoltán: 
a diósgyőri srác, aki Buzánszky Jenő 

helyén debütált a válogatottban
A reiman zoltán által szerkesztett szemelvények a Dvtk történetéből című 
sorozatunk mai részében Dudás zoltánról (1933-1989) lesz szó, aki a Diósgyőri 
vasas együtteséből lett válogatott, de a későbbi sikereit a bp. Honvéd csapatával 
érte el.

▶
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szemelVények a dVtk tÖrténetéből

ve a Honvédban játszani? Az ország legjobb 
csapata, és talán a világ egyik legjobbja volt a 
Honvéd. Természetesen nem mondott nemet az 
ajánlatra, 1956 elején már a fővárosiak mézet 
viselte. 

A kitűnő védő a diósgyőri csapatban 27 NB II.-
es és 63 NB I.-es mérkőzésen szerepelt. Negye-
dik vasgyári játékosként viselte a nemzeti címe-
res mezt, amit előtte csak Berecz István, Füzér 
János és Károlyi József ölthetett magára.

Pályafutása sikeresen folytatódott a fővárosban. 
A kispestiekkel az 1956-os bajnokságban első 
helyen álltak, amikor a forradalom miatt félbe-
szakadt a szezon, melyet nem folytattak, és nem 
hirdettek győztest. (Ezért nem is vallhatta ma-
gát magyar bajnoknak Dudás Zoltán.)

Háromszoros magyar bajnoki ezüstérmes 
(1957/1958, 1963-ősz, 1964), egyszeres bronz-
érmes (1958/1959), egyszeres kupagyőztes 
(1964), és KK győztes (1959). A Bp. Honvéd 
csapatában 185 mérkőzésen lépett pályára a 
legmagasabb osztályban, és egyszer még a vá-
logatottban is szerepelt. Egyik legnagyobb sike-
rének az olimpiai bronzérmét tartotta (1960).
1966-ban egy makacs sérülés miatt hagyta abba 
a játékot. A civil életben a Magyar Filmgyártó 
Vállalatnál dolgozott, színészegyeztető munka-
körben. 

A vasgyári, diósgyőri évek nem múltak egy 
nyomtalanul. Pályafutása vége felé egy interjú-
ban megkérdezték tőle az otthoni vitrinje előtt 
- ahol a hozzá közelálló érmeket, tárgyakat tar-
totta -, hogy a sok sikere mellett, melyik a leg-
kedvesebb számára.

„Levette a polcról és a kezembe adta. Hatalmas 
fogaskerékből a Diósgyőr akkori játékosai mo-
solyogtak felém. A kereten felírás: „1954: a Di-
ósgyőr bejutott az NB I-be. Sporttal a békéért!” 
Dudás visszavette a képet és azt mondta: 
- Igen... talán mégis ez a legszebb emlékem...”
(Népsport - 1962. december 23. - A vitrin előtt)

A kép ott volt a római olimpián szerzett bronz-
érme mellett...

Dudás Zoltán hosszú betegség után, 1989. nov-
ember 13-án, 66 éves korában hunyt el a Buda-
pesten. 

megérezte szervezete is. Többször a mérkőzést 
megelőző napokon is foglalkoztak vele. Nem-
egyszer felmerült benne a kérdés: mire jó ez a 
kemény, fárasztó munka? ... 
Elkeseredetten, fáradtan, csüggedten ment 
haza. Érezte, nem megy úgy a játék, ahogy kel-
lene. Olykor mérkőzés közben felcsillant tudá-
sa, voltak ragyogó percei, utána azonban érezte, 
hogy nem bírja erővel. Hullámvölgybe került, 
aztán újra felemelkedés következett.”
(Észak-Magyarország - 1955. január 30. - Egy 
diósgyőri labdarúgó útja a válogatott keret tag-
ságig)

A sok munka végül meghozta a gyümölcsét. 
Nagyon fiatalon meghatározó tagja lett a piros-
fehéreknek. Jött az ifjúsági, majd a B-válogatott 
meghívó, 1955-ben pedig az A-válogatottban 
is bemutatkozhatott. Prágában, a csehszlovák 
csapat ellen egy 3-1- és győzelemmel debütált a 
legmagasabb szinten. 

„Buzánszky sérülése miatt esett rá a vezetők vá-
lasztása. Szorongó érzések közepette készült a 
mérkőzésre. A taktikai értekezleten feszülten fi-
gyelte Sebes Gusztáv szavait. És hogy a taktikai 
utasítást jól az eszébe véste, azt a mérkőzésen 
beigazolta. Meglepően nyugodtan, körültekin-
tően játszott, értékét növelte az, érdekeinek 
szem előtt tartásával, egyszerű felfogásban har-
colt. Nem törekedett bravúrra. Szerelt, leadta a 
labdát, s már is helyezkedett. Buzánszky Jenő 
elsők között gratulált neki... Jól játszottál Zoli! 
És Zoli ennek a dicséretnek örült talán legjob-
ban. 
- Nehéz feladat volt idegen környezetben he-
lyettesíteni egy olyan kitűnő labdarúgót, mint 
Buzánszky Jenő - emlékezett vissza a mérkőzés-
re Dudás. - De úgy érzem, megfeleltem a vára-
kozásnak. Ez a válogatottság nem tesz elbizako-
dottá, sőt lelkiismeretesebb munkára ösztönöz. 
Tudom, hogy még sokat kell fejlődnöm, de 
ígérem, mindent megteszek annak érdekében, 
hogy beváltsam a hozzám fűzött reményeket, 
hiszen olyan jó válogatott labdarúgónak lenni... 
Aki ismeri Dudás Zoltánt, az tudja: a kis Dudás 
beváltja ígéretét.”
(Népsport - 1955. október 9. - Labdarúgó váloga-
tottunk két újonca)

Egy későbbi interjúban Dudás Zoltán elmond-
ta, hogy a válogatott mérkőzése után az egyik 
Honvéd játékos azt kérdezte tőle: lenne-e ked-
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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  

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 13:00*  Csákvár  Csákvár - DVtK  

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

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

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

20. 2022.12.11. vasárnap 17:00*  DVtK Stadion  DVtK - Siófok  

21. 2023.01.29. vasárnap  Soroksár  Soroksár - DVtK  

22. 2023.02.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske  

23. 2023.02.12. vasárnap  Ajka   Ajka - DVtK  

24. 2023.02.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap  Kazincbarcika   KBSC - DVtK  

26. 2023.03.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.12. vasárnap  Hidegkuti Stadion  MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap  Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda  Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap  Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap  Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK  

2022/2023                                3. FORDULÓ

-

TALÁLKOZZUNK A KÖVETKEZŐ 
HAZAI MÉRKŐZÉSEN IS!

2022/2023 / MERKANTIL BANK LIGA / 14. FORDULÓ

2022.10.30. / 17:00*
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*A kezdési időpontok változhatnak
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CsapaT neVe m            Gy D V              lG            KG GK p 

Pécsi MFC 11 6 5 0 13 7 6 23

Diósgyőri VtK 11 7 0 4 19 14 5 21

MtK Budapest FC 11 6 2 3 32 19 13 20

gyirmót FC győr 11 6 1 4 20 11 9 19

Szeged-Csanád gA 11 5 3 3 14 12 2 18

Kolorcity Kazincbarcika SC 11 5 1 5 14 17 -3 16

Soroksár SC 11 4 4 3 16 14 2 16

Szentlőrinc SE 11 4 4 3 17 17 0 16

FC Ajka 11 4 3 4 15 13 2 15

EtO FC győr 11 4 3 4 11 9 2 15

Szombathelyi Haladás 11 4 3 4 9 10 -1 15

tiszakécskei LC 11 4 3 4 9 10 -1 15

BFC Siófok 11 4 3 4 11 14 -3 15

Nyíregyháza Spartacus FC 11 4 2 5 15 13 2 14

Aqvital FC Csákvár 11 3 5 3 13 12 1 14

Budafoki MtE 11 3 4 4 11 14 -3 13

Credobus Mosonmagyaróvár 11 3 2 6 9 18 -9 11

Hr-rent Kozármisleny 11 3 1 7 12 22 -10 10

Békéscsaba 1912 Előre 11 2 3 6 14 16 -2 9

Dorogi FC 11 1 4 6 9 21 -12 7 

CsapaT neVe m Gy D V p 

Pécsi MFC 6 5 1 0 16

MtK Budapest FC 6 4 1 1 13

FC Ajka 6 4 1 1 13

Kazincbarcika SC 6 4 1 1 13

Diósgyőri VtK 5 4 0 1 12

tiszakécskei LC 6 4 0 2 12

Szentlőrinc SE 6 3 3 0 12

Soroksár SC 6 3 3 0 12

BFC Siófok 6 3 3 0 12

Nyíregyháza SFC 5 3 1 1 10

EtO FC győr 6 3 0 3 9

Budafoki MtE 5 2 3 0 9

Szombathelyi Haladás 6 2 3 1 9

Aqvital FC Csákvár 5 2 2 1 8

Szeged-Csanád gA 4 2 1 1 7

Kozármisleny 5 2 1 2 7

gyirmót FC győr 6 2 0 4 6

Dorogi FC 5 1 2 2 5

Békéscsaba 1912 Előre 5 1 1 3 4

Mosonmagyaróvár 5 1 1 3 4

CsapaT neVe m Gy D V p 

gyirmót FC győr 5 4 1 0 13

Szeged-Csanád gA 7 3 2 2 11

Diósgyőri VtK 6 3 0 3 9

MtK Budapest FC 5 2 1 2 7

Mosonmagyaróvár 6 2 1 3 7

Pécsi MFC 5 1 4 0 7

Szombathelyi Haladás 5 2 0 3 6

Aqvital FC Csákvár 6 1 3 2 6

EtO FC győr 5 1 3 1 6

Békéscsaba 1912 Előre 6 1 2 3 5

Soroksár SC 5 1 1 3 4

Nyíregyháza SFC 6 1 1 4 4

Szentlőrinc SE 5 1 1 3 4

Budafoki MtE 6 1 1 4 4

BFC Siófok 5 1 0 4 3

Kazincbarcika SC 5 1 0 4 3

Kozármisleny 6 1 0 5 3

tiszakécskei LC 5 0 3 2 3

FC Ajka 5 0 2 3 2

Dorogi FC 6 0 2 4 2
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