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dvtk shop

XXi. éVfolyAm 11. Szám

a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - tiszakécske

 18:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 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 - tiszakéCskei lC mérkőzés kezdete

 18:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 18:58 Csapatfotók

 18:00 kapunyitás

 17:00 a játékvezetők érkezése 

 17:00 a Csapatok érkezése 

 18:59 szurkolói kezdőrúgás (kavajecz anett)
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edzői nyilatkozatok interjúkönyves norbert

■

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

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

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

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

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

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

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

kuznyecoV szergej
A Soroksár elleni mérkőzés után az eredmény mel-
lett a mutatott játék miatt is boldogok lehettünk. 
Sok helyzetet alakítottunk ki, és sok gólt is lőttünk, 
de legalább ennyire örömteli, hogy mindössze egy 
helyzetet engedtünk az ellenfélnek. Persze a csapat-
tal azt is átbeszéltük, hogy a múlt vasárnapi ered-
mény adjon lendületet, de ne töltsön el megnyug-
vással, hiszen messze még a bajnokság vége.
A Tiszakécske egy harcos csapat, labdavesztés után 
igyekeznek azonnal visszaszerezni azt, akár 4-5 já-
tékos is ráront az ellenfélre. Agresszívan védekez-
nek, néha túlzásba is esnek ezen a téren, erre is fel 
kell készülnünk. Ezúttal is fontos lesz, hogy minél 
hamarabb megszerezzük a vezetést annak érdeké-
ben, hogy kénytelenek legyenek megnyílni.
Soroksáron jól játszottunk, de az már a múlt, ne-
künk minden mérkőzésen bizonyítanunk kell, 
hogy ilyen minőségben tudunk játszani. Ma is 
igyekszünk domináns játékot mutatni, birtokolni 
a labdát, helyzeteket kialakítani, gólokat lőni, és 
legfontosabb, hogy szép győzelmet aratni. Ezen az 
úton járva elérhetjük azt a célunkat is, hogy a szur-
kolóink élvezzék a mérkőzéseket.

klausz lászló
Bennem és a csapat játékosaiban is egy egészséges 
drukk van a DVTK elleni mérkőzés előtt, hiszen az 
első helyezett otthonába látogatunk. Ez a kihívás 
egy jó felmérő lesz labdarúgóink számára, hiszen 
ezért  futballoznak, hogy egy ilyen stadionban, egy 
ilyen közönség előtt megmutathassák tudásukat. 
Fontos lesz, hogy mentálisan ki, hogy tud felké-
szülni erre a mérkőzésre. Az is plusz motivációt 
jelent játékosaink számára, hogy a televízió adja a 
mai bajnokit. BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

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

+36 46 410 010

LABORVIZSGÁLATOK
GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN!
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tünk a német, a cseh és a dán csapatok ellen. 
Hazatérve pedig alaposan kielemezte a szakmai 
stáb a Soroksár játékát, pontosan tudtuk, hogy 
mit fognak csinálni, és arra nekünk hogyan 
kell reagálni. Igyekeztünk nyomást gyakorol-
ni rájuk, hogy minél hamarabb megszerezzük 
a vezetést, amivel ki tudjuk csalogatni őket a 
kapujuk elől, és ez sikerült is. Jó helyzetkihasz-
nálással könnyebb nyerni, különösen nekünk, 
akik sok gólszerzési lehetőséget teremtenek. 
Ősszel éppen azért döcögött néha egy kicsit a 
gépezet, mert nem voltunk elég hatékonyak az 
ellenfél kapuja előtt, bízom benne, hogy ezen a 
vasárnap átszakadt valami, hiszen megtapasz-
taltuk, tudunk akár öt gólt is lőni.

- Ha csak a számokat nézzük, akkor is ki-
jelenthető, három góllal és egy gólpasszal 
kulcsszerepet vállaltál a győzelemből. Felidé-
zed a kedvünkért a mesterhármas történetét?
- Mindegyik gól értékes, de az első áll a szí-
vemhez a legközelebb, mert az indította be a 

- Gondoltad volna, hogy magabiztos, 5-0-s 
győzelemmel kezd a DVTK Soroksáron?
- Nem számítottunk arra, hogy ilyen nagy fö-
lénnyel nyerünk, de úgy érkeztünk Soroksárra, 
hogy mindenképpen nyerni szerettünk volna, 
mert egy jó kezdéssel el lehet lépni a mezőnytől. 
Jól felkészültünk az ellenfélből, és fegyelmezett 
játékkal nagyon sok mindent megvalósítottunk 
az előzetesen eltervezett taktikából. Jól játszot-
tunk, minden egyes csapatrészben felülmúltuk 
a hazaiakat, és egyénileg is mindenki maximá-
lisan megtette azt, amit megkövetelt a posztja.

- A felkészülés alatt a téli edzőtábort, vagy a 
meccs előtti héten itthon végzett munkát ér-
ted?
- Mindkettőt. Az edzőtáborban nagyon kemé-
nyen dolgoztunk, és rendkívül hasznos felké-
szülési mérkőzéseket játszottunk. Úgy érzem, 
még az őszinél is jobb erőnléttel várjuk a szezon 
hátralévő részét, és jobban is bírjuk a meccse-
ket, valamint hasznos tapasztalatokat szerez-

éppen térden talált, talán elugrani sem tudtam 
volna előle. Ez is gól, márpedig a gólt soha nem 
kell megmagyarázni.

- A mesterhármas csak egy jól hangzó kife-
jezés, vagy a labdarúgók számára is külön 
motiváló tényező?
- A meccs hajrájában a Mester megkérdezte, 
hogy meglesz-e a mesterhármas, vagy inkább 
lecseréljen. Mondtam neki, hogy persze, azért 
hajtok, és hál’Istennek, be is jött.
Két gólt már szereztem diósgyőri színekben, ez 
az első triplám a Merkantil Bank Ligában, ami-
vel egy újabb részcélt pipáltam ki, és szeretnék 
még többet lőni.

- Milyen céljaid vannak még?
- Igyekszem mindig valami újabb, a korábbi-
nál nagyobb célt kitűzni magam elé. Az előző 
idényben 25 góllal lettem gólkirály, így idén mi-
nimum 26 találat a célom. Az előző bajnokság 
őszén 10, most 9 gólt szereztem, és már van 3 
tavaszi gólom is, szóval bizakodó vagyok. De 
ennél is fontosabb a feljutás, amit megérdemel 
ez a klub, ez a szurkolótábor.

- Az előző idényben két meccsen is négy gólt 
szereztél, ráhajtasz a mesterötösre is?
- Ahhoz egy olyan találkozó kell, ahol minden 
tökéletesen sikerül, és még a szerencse is mel-
lém áll. De nincs lehetetlen, azaz miért ne?

- A következő kérdésre biztosan azt fogod 
válaszolni, hogy mindkettő, ezért azt nem 
fogadom el. Ha választhatnál, akkor időn-
ként szeretnél lőni egy mesterhármast, amire 
mindenki felkapja a fejét vagy inkább meg-
szakítás nélkül minden mérkőzésen egy-egy 
apró gólt szereznél?
- Az azért fontos kérdés, hogy milyen gyakran 
lövök mesterhármast (mosolyog - a szerk.). De 
a legfontosabb mégis az, hogy mire megyünk a 
góljaimmal. Ha egy-egy találat is elég a csapat 
folyamatos sikerességéhez, akkor gondolkodás 
nélkül lemondok a triplákról.

- De nem a semmiből jön ez a sok gól. Milyen 
út vezetett idáig, például hogyan lettél labda-
rúgó?
- Majdnem hogy véletlenül, az óvodában taní-
tottak focizni, és ott ragadtam. Azért csak majd-
nem, mert jó géneket örököltem, nagyapám 
hobbi szinten végigfocizta az életét, apukám 

csapatot. Ati (Lőrinczy Attila - a szerk.) szerzett 
labdát az ellenfél térfelén, majd amikor elindult 
befelé, én keresztbe mozogtam, a labda pedig 
oda és akkor jött, ahová és amikor kellett. Ezt 
követően „csak” a kimozduló kapus mellett kel-
lett eltolni a labdát, és a kapufa mellett a hálóba 
gurítottam. Ati jó játékos, tőle mindig lehet ha-
sonlóra számítani.

- Ilyen gyorsan egymásra hangolódtatok?
- Az az igazság, hogy 2015 őszén már szerepel-
tünk egy csapatban, amikor mindketten rend-
szeresen a Honvéd II-ben játszottunk, de ő is és 
én is szóhoz jutottunk az első csapatban. Az már 
régen volt, így ha nem is nulláról indultunk, de 
valóban gyorsan egy hullámhosszra kerültünk 
Diósgyőrben.

- A második gólod önmagadhoz képest távol-
ról lőtted, mintegy 14-15 méterről.
- Igyekszünk ziccerig játszani a helyzetet, de 
éppen a találkozó előtt beszéltünk arról, hogy 
néha engedjük ezt el, és lőjünk távolabbról is. A 
Soroksár szinte végig stabil védekezésből pró-
bált ellentámadásokat indítani. Ilyenkor a be-
tömörülő védelmet próbáljuk az egyik oldalra 
csalogatni, majd gyors váltással a másik olda-
lon áttörni. Dani jobbról bepasszolta Epinek a 
labdát (Gera Dániel és Eppel Márton - a szerk.), 
aki megtartotta, és továbbtette nekem. Én tol-
tam egyet rajta, és amikor láttam, hogy üresen 
tátong a kapu hosszú oldala, akkor nem nagy 
erővel lőttem el, hanem laposan oda helyeztem 
a labdát. A kapus ugyan beleért ujjheggyel, de 
védeni nem tudott.

- Ezúttal nem a védő lába között lőtted el a 
labdát, mint sokszor szoktad.
- Sokszor kiemelte a Mester (Kuznyecov Szer-
gej - a szerk.), hogy ne csak „bőrben” próbáljak 
lőni. Ha átmegy, azzal meg lehet lepni a kapust, 
aki általában a másik oldalt védi, de sokszor el-
akad a blokkban a labda. Türelmesebbnek kell 
lennem, előbb kibillenteni a védőt, és utána 
ütemtelenül lőni a lába között, akkor kevésbé 
tudják lelesni a szándékomat.

- Végül nem sokkal a lefújás előtt született 
meg a mesterhármas.
- Norbi és Boki (Könyves Norbert és Bokros Szi-
lárd - a szerk.) szépen megjátszották a bal szé-
len a labdát, a beadást Pacek (Jurek Gábor - a 
szerk.) elől a gólvonalról rúgta ki a védője, de 

lukács dániel lukács dániel

▶

lukács dániel felnőtt karrierje döcögősen indult, még az is megfordult a 
fejében, hogy abbahagyja a labdarúgást, és másfél éve is az nb iii.-ban játszott. 
Ma viszont az a célja, hogy megvédje gólkirályi címét, méghozzá eggyel több gólt 
szerezve, mint az előző idényben. utána pedig a dvtk-val együtt visszatérjen az 
élvonalba.

Minimum 26 gól az idei cél
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A DVTK MEDICAL - FÁJDALOM AMBULANCIA
MAGÁNORVOSI KÖZPONTBAN

MR VIZSGÁLAT

AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL!

▶

te forognak. Szerencsére Epiéknek is hasonló 
korú kislánya van, akik nagyon jóban vannak 
egymással, így időnként kisegítjük egymást, ha 
a szülők programot szerveznek.

- Helyben is vagyunk, idézzük fel, 
hogyan lettél a DVTK 

labdarúgója!
- Ez egy rövid 

történet, mert 
amikor meg-

k e r e s t e k , 
szinte egy-

ből igent 
mond-

tam. 
Nem kellett bemutatni a 

DVTK-t, tudtam, milyen a 
szurkolói háttér, és akkor is élen 
telelt a csapat, miközben Kecs-
keméten még csak nem is gon-

doltunk az élvonalra. Régebben 
sokan kérdezték, hogy nem bán-

tam-e meg, hogy aláírtam a DVTK-
hoz, de akkor is azt mondtam, hogy 
egyáltalán nem, ennek valamiért így 

kellett történnie, és ebből a helyzetből 
fogom kihozni a maximumot. Mosta-

nában pedig már nem is kérdezik.

- Gólkirályként nagy szurkolói 
várakozás közepette érkeztél, 

amire rátettél még egy la-
páttal azzal, hogy a 10-es 

mezt választottad.
- Amikor Kecskemétre 
igazoltam, akkor mind-

két általam kinézett 
mezszám foglalt volt, így 
bevillant, hogy még a 

REAC utánpótlásában 
10-es mezben lőttem 

a gólokat, így ezt választottam. Bejött, 
így Diósgyőrben sem akartam változtatni.

- És az elvárások a gólok számával együtt nőt-
tek, Soroksáron már szólt a lelátóról a Luki-
Luki kiáltás.

pedig fiatalon játszott nagypályán is. 
Később Papa hordott edzésre, de a 
tagdíjat is a nagyszüleim,  edzőm, 
Csapó Gábor vagy a csapattársak 
szülei fizették, mert nem volt rá 
pénzünk. Máig hálás vagyok érte, 
most is köszönöm szépen.

- A sajtóban időnként Hon-
véd-nevelésnek nevez-
nek…
- Pedig már 18 éves is el-
múltam, amikor Kis-
pestre kerültem, és 
eleinte az U21-es 
csapatban játszot-
tam. Előtte pedig 
Rákosmentében és 
Rákospalotán jártam 
végig a korosztályos csapatokat.

- Ezek szerint az utolsó pillanatban 
kerültél akadémiára, és másfél éve 
még az NB III.-ban játszottál. Későn 
érő típus vagy?
- Bizonyos szempontból igen. Ugyan 19 
és fél évesen mutatkoztam be az élvonal-
ban, de nem tudtam megragadni. Most 
már nevetve tudok beszélni róla, de ak-
kor nagyon megviselt, hogy sérülés miatt 
éppen azt az évet kellett kihagyni, amikor 
az én korosztályom volt a fiatalok szerep-
lését ösztönző rendszer kedvezményezett-
je. Láttam, hogy a kortársaim hozzám képest 
hol tartanak, még az is megfordult a fejemben, 
hogy abbahagyom a focit. Amikor megismer-
tem a feleségemet, Alexandrát, akkor sok min-
den megváltoztatott. Egészen másként kezdtem 

gondolkodni, előtte sem voltam 
az a bulizó típus, de elkezdtem 

sportolóhoz illően élni, tudato-
san táplálkozni, egyre jobban 
kerültem a cukros üdítőket. 
Mindezek együttes eredmé-
nyeként az elmúlt másfél évben 

összesen két mérkőzést hagy-
tam ki, ebből egyszer azért, mert 

utolsó csereként védőt kellett beállítani, hiába 
készültem a pályára lépésre. Amikor megszüle-
tett a kislányunk, Lana, akkor újabb motiváci-
ós szintre léptem, mert meg akarok adni neki 
mindent. Most már a csapat sikere mellett értük 
is focizok, és a hétköznapok is teljesen körülöt-

interjú lukács dániel

Az új sapkák már kaphatóak a DVTK Shopban, 
és a webshopban! www.shop.dvtk.eu

Ára: 3990 forint 
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Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás

társak kiszolgálása?
- Ugyanúgy örülök a gólpassznak, mintha én 
rúgtam volna, hiszen mindkettő a DVTK gól-
jainak számát növeli. Amikor visszanézem 
a meccseink összefoglalóját, néha nekem is 
feltűnik, hogy a gólszerző szinte kiugrik a bő-
réből, míg aki a gólpasszt adta, kevésbé tűnik 
boldognak, de ennek egyszerű a magyarázata: a 
gólszerző az adrenalinlöket miatt a térdén járva 
is ki tudna futni a világból, miközben a társa 
- mondjuk egy 50 méteres sprint után - éppen 
oxigént keres.

- Sokat beszéltünk eddig a támadásokról, de 
a DVTK-ban mindenkinek megvan a védő-
feladata, neked is. Hogy állsz ezzel?
- Diósgyőrben a szélen játszom, így amikor 
nincs nálunk a labda, figyelnem kell az ellen-
fél szélső védőjére. Vissza kell vele futni, vagy 
éppen elöl kell megzavarni. Nem állítom, hogy 
a védekezés az erősségem, de a feladatomat el-
látom.

- Évek óta a DVTK egyik fontos háttérembere 
Lukács Dániel fizioterapeuta. Bármelyik Kiss 
József vagy Nagy János biztosan hozzászo-
kott a hasonló helyzetekhez, de neked milyen 
érzés volt bemutatkozni neki? Engem példá-
ul nagyon megleptél, amikor megkérdezted, 
hogy láttam-e Lukács Danit.
- Először kissé furcsa volt, legutóbb az edzőtá-
borba menet a repülőtéren akadt ebből egy kis 
kavarodás. De ma már meg sem lep, ha valaki 
telefonon tanácsot kér „tőlem” a kezelésével 
kapcsolatban.
Egyébként jó viszonyban vagyunk, többek kö-
zött a DVTK Medical & Fájdalom Ambulancia 
munkatársainak is köszönhetjük, hogy kevés a 
sérülés, mert a legkisebb fájdalom esetén is szá-
míthatunk a gondos kezelésre.

- Ma este a Tiszakécske ellen lép pályára a 
DVTK a klub alapításának 113. évforduló-
ján. Különlegessé teszi a születésnap a mér-
kőzést?
- Az ellenfél csapatában több jó játékos talál-
ható, így semmiképpen nem számítok könnyű 
mérkőzésre. Ki szeretnénk használni az első 
győzelem pozitív hatását, és újabb három pon-
tot akarunk szerezni. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a mai nap mennyire fontos a klubnak, a 
szurkolóknak, szeretnénk egy győzelemmel 
hozzájárulni az ünnepi hangulathoz.

- Nem tudom, mennyien kiabáltak, de én is hal-
lottam, és nagyon jólesett.

- Minden mérkőzésen kezdőként léptél pá-
lyára ebben a bajnokságban, megnyugtató ez 
a helyzet?
- Sokat teszek az edzéseken, hogy így marad-
jon, ám bő a keret, egy pillanatra sem szabad 
edzésen sem kiengedni, mert ott áll mindenki 
mögött a társ, aki készen áll a bizonyításra. Jót 
tesz a csapatnak a versenyhelyzet! Ám kétség-
telenül jó érzés, hogy ilyen szinten számítanak 
rám. Tavaly nagyon bekezdtem a gólszerzés te-
rén, de utána leültem egy időre, majd igazából 
tavasszal pörögtem fel. Diósgyőrben viszont 
jobban eloszlanak a gólok, igaz nem indult min-
den egyszerűen. Eleinte nagyon rágörcsöltem a 
gólszerzésre, de elég volt néhány beszélgetés dr. 
Kiss Brigittával, a csapat sportpszichológusával, 
aki rávilágított arra, hogy inkább a játékra kon-
centráljak, élvezzem a focit, mert ha jó teljesít-
ményt nyújtok, akkor előbb-utóbb úgyis jönni 
fognak a gólok. És így is történt.

- Nem csak számítanak rád, hanem úgy tű-
nik, bírod is. A 12 gólodból kilencet a máso-
dik félidőben szereztél, hármat egyenesen a 
80. perc után.
- Akkor tudok jó teljesítményt nyújtani, ha 
megfelelő fizikai állapotban vagyok. Ezért nem 
szeretek edzést sem kihagyni, csak akkor pihe-
nek, ha már nagyon fáj valami. Az edzőváltás 
jót tett a csapatnak, mindenki láthatta, milyen 
drasztikus változások történtek Kuznyecov 
Szergej érkezése óta. Ennek köszönhetően az 
ősz elején még rendre lecseréltek, de az utób-
bi fordulókban már végig bírtam a 90 percet. 
Emellett rengeteget videózunk, sokat beszélünk 
a taktikai alapelvekről, ennek is köszönhető a 
csapat jó szereplése. Visszatérve az erőnlétre: 
igyekszünk birtokolni a labdát, ami mindig 
energiahatékonyabb, mint kergetni a labdát, il-
letve magasan védekezünk, ezért a szélsőknek 
nem kell mélyen hátrafutni, azaz labdaszer-
zést követően rövidebb sprinttel tudunk az el-
lenfél kapuja elé kerülni, így több erő marad a 
támadásbefejezésre.

- A sokoldalúságod mutatja, hogy a 12 gól 
mellett 7 gólpasszt is adtál, ami már több, 
mint a teljes előző idényben. Másképpen 
fogalmazva: a DVTK 45 góljából 19-ben sze-
repet vállaltál. Mennyire fontos számodra a 

interjúlukács dániel
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22. forduló
2023. február 5., vasárnap
14:00 Dorogi FC - MTK Budapest 0-2 (0-1)
14:00 Békéscsaba 1912 Előre - Gyirmót FC Győr 1-1 (1-0)
14:00 Budafoki MTE - Kazincbarcika SC 4-0 (1-0)
14:00 Credobus Mosonmagyaróvár - Pécsi MFC 1-2 (1-1)
14:00 Kozármisleny - FC Ajka 0-1 (0-1)
14:00 FC Csákvár - Soroksár SC 0-0
14:00 Nyíregyháza SFC - BFC Siófok 1-1 (1-1)
14:00 ETO FC Győr - Szombathelyi Haladás 1-3 (1-3)
15:00 Szeged-Csanád GA - Szentlőrinc SE 2-4 (0-3) 
2023. február 6., hétfő
19:00 Diósgyőri VTK - Tiszakécskei LC*

23. forduló
2023. február 12., vasárnap
15:00 FC Ajka - Diósgyőri VTK
14:00 BFC Siófok - ETO FC Győr
14:00 Soroksár SC - Nyíregyháza Spartacus FC
14:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - Credobus Mosonmagyaróvár
14:00 Gyirmót FC Győr - Budafoki MTE
14:00 Szentlőrinc SE - Dorogi FC
15:00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Szombathelyi Haladás
15:00 Tiszakécskei LC - Aqvital FC Csákvár
15:00 Pécsi MFC - HR-Rent Kozármisleny
2023. február 13., hétfő
19:00 MTK Budapest - Békéscsaba 1912 Előre*

ez tÖrtént
20. forduló

Diósgyőri VtK - BFC Siófok 3-1 (2-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1766 néző. Játékvezető: Kovács Imre 
(Szert Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő).
DVTK: Danilović - Farkas D., Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Bényei Á., Cseke, Bertus - Gera D., Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Siófok: Hutvágner - Polényi G., Varjas Z., Debreceni Á., Varga 
B.- Szakály A., Krausz - Major G., Nyitrai, Balogh B. - Horváth 
P. Vezetőedző: Domján Attila.
Csere: Debreceni Á. helyett Forgács D. a 46., Nyitrai helyett 
Dénes Cs. és Balogh B. helyett Nikházi a 60., Gera D. helyett 
Könyves és Eppel helyett Jurek a 66., Horváth P. helyett Pataki 
Z. a 74., Szakály A. helyett Nagy-Kolozsvári a 85., Bényei Á. 
helyett Radics M. a 88., Lukács D. helyett Papp M. és Bertus 
helyett Illés B. a 90+1. percben.
Sárga lap: Eppel a 65., Bényei Á. a 69. percben.
gólszerző: Bényei Á. (1-0) a 14., Eppel (2-0) a 34., Nikházi 
(2-1) a 61., Lukács D. (3-1) a 82., percben.

21. forduló

Soroksár SC - Diósgyőri VtK 0-5 (0-2)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Játékvezető: 
Görög Márió (dr. Bede Tamás, Bertalan Dávid).
Soroksár: Holczer - Ternován P., Kékesi A., Valencsik, Pintér 
D. - Nagy O., Németh E. - Halmai Á., Hudák M., Hajdú R. - 
Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter.
DVTK: Danilović - Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros 
Sz. - Lőrinczy, Bényei Á., Bertus - Gera D., Eppel, Lukács D. 
Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.
Csere: Halmai Á. helyett Hegyi P. és Nagy O. helyett Sipos Z. a 
46., Hajdú R. helyett Varga S. és Hudák M. helyett Köböl a 72., 
Eppel helyett Könyves, Gera D. helyett Jurek és Bertus helyett 
Koman mind a 77., Lovrencsics B. helyett Rácz M. és Lőrinczy 
helyett Illés B. a 85. percben..
Sárga lap: Németh E. az 58. percben.
gólszerző: Lukács D. (1-0) a 17., Gera D. (2-0) a 23., Bertus 
(0-3) az 50., Lukács D. (0-4) az 59., Lukács D. (0-5) a 86. 
percben.

Lőrinczy Attila

program
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MEGújult a 
habos oldal!

A Habos Oldal Söröző 
minden munkanap 

menüvel (tetszőlegesen 
választott egy leves és 

egy főétel) 
várja kedves vendégeit!

Egy menü ára: 1700 Ft. 
(elvitelre +150 Ft.)

jó étvágyat kívánunk!
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név

mai ellenfelünk

További részletek a lottózókban és a www.tippmixpro.hu oldalon.

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA: 2023. FEBRUÁR 6 - 26.
#maradjonjáték 18

FOGADJ TIPPMIX SZELVÉNYEN VAGY 
A TIPPMIXPRO.HU OLDALON, ÉS NYERJ!

SZILÁGYI ÁRON 
OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOK 

KARDVÍVÓ

FŐNYEREMÉNY:   

10.000.000 FT
ÉS HETENTE TOVÁBBI 
PÉNZNYEREMÉNYEK

Játékoskártya 
használatával 
dupla esély 
a sorsoláson!*

*A tippmixpro.hu oldalon megtett fogadások esetében a Játékoskártya nem használható.   
  A dupla esély kizárólag Tippmix-en feladott fogadásoknál érhető el.
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főszereplők

bánhegyi bogdán*

22

(HUn) 
2004.02.20.

branislav danilović

44

(srb, HUn) 
1988.06.24.

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. 

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.

szűcs kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

viczián ádám

36

(HUn) 
1995.11.24.

*A DVTK LSA növendéke

cseke benjámin

94

(HUn) 
1994.07.22.

gera dániel

33

(HUn) 
1995.08.29.

senkó zsombor

55

(HUn) 
2003.01.04.

illés bálint*

66

(HUn) 
2004.11.5.

lőrinczy attila

18

(HUn 
1994.04.08.

medgyes sinan

32

(HUn, svk) 
1993.06.30.

jéRéMie Obounet

70

(gab) 
2002.08.17.



Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu
Fotó: szabó krisztián

lukács dániel



gólÖrÖm  február 6.   1918  február 6.  gólÖrÖm  Válts jegyet online!      jegy.dvtk.hu

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1939 (újraalapítva: 2000)
klubszín: kék-sárga 
élVonalbeli idények: 1
legjobb eredmény: NB I. 15. helyezett (1997/1998)
előszÖr az országos másodosztályban: 1993/1994
másodosztályú idények: 9
folyamatosan az nb ii.-ben: 2021 óta

A tiszakécskei klub egészen a rendszerváltásig ala-
csonyabb osztályokban játszott, majd 1997-ben fel-
jutottak az élvonalba. A PNB-től egy idényt követően 
búcsúztak, és 1999-ben meg is szűnt a Tiszakécskei 
FC. 2000-ben Tiszakécskei VSE elnevezéssel kezdték 
újra a 7. osztályban, ahonnan 2018-ra jutottak el az 
NB II.-ig. Két év után búcsúztak, majd 2020/2021-es 
idényben immár Tiszakécskei LC néven megnyerték 
az NB III. Keleti-csoportot. Az előző másodosztályú 
bajnokságot 42 ponttal a 13. helyen zárták.

Ősszel a DVTK 2-1-re nyert Tiszakécskén, Bényei 
Ágoston duplázott.

A legutóbbi fordulóban az Antal Botond - Vachtler 
Csaba, Máté Zsolt, Végső Előd, Farkas Norbert - Ba-
lázs Benjámin (Oláh Máté, 46.), Kiss Norbert (Winkler 
András, 69.), Pongrácz Viktor (Biben Barnabás, 46.), 
Erdei Carlo (Szekér Ádám, 59.) - Geiger Norbert (Vólent 
Roland, 69.), Zamostny Balázs összeállításban ját-
szottak.

Ismerősök a másik oldalon

Tavasszal kölcsönjátékosként Tiszakécskén szere-
pel Vajda Botond, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia 
U19-es válogatott növendéke, aki ősszel 4 mérkőzést 
játszott az első csapatban.
Antal Botond 2014 elején írta alá első diósgyőri szer-
ződését és nyáron csatlakozott a csapathoz, és hét 
éven keresztül viselte a DVTK mezét. Összesen 104 
bajnoki, 12 Magyar Kupa és 4 Európa Liga-selejtezőn 
védte a diósgyőri kaput. 2020 nyarán Mezőkövesdre 
igazolt, és egy évvel később lett a Tiszakécske játé-
kosa.
Az U20-as világbajnoki bronzérmes Balajti Ádám Di-
ósgyőrben mutatkozott be az élvonalban, majd  kacs-
karingós pályafutása végefelé idén a Vasas kölcsön-
játékosaként szerepel Tiszakécskén.
Horváth Zoltán a Merkantil Bank Liga előző évi kiírá-
sában szerepelt Diósgyőrben, és 32 mérkőzésen 11 
gólt szerzett. Nyáron Tiszakécskére távozott.

tiszakécskei lc

KAPUSOK

99 Antal Botond 1991.08.22.   
13 Baráth Bence 1996.08.04.
31 Halasi Péter 1990.05.08.

MEZőNyJÁtÉKOSOK

33 Balajti Ádám 1991.03.07.
11 Balázs Benjámin 1990.04.26.
16 Biben Barnabás 2003.11.19.
  6 Csáki róbert 1996.02.23.
  8 Erdei Carlo 1996.03.22.
29 Farkas András 1992.12.03.
21 Farkas Norbert 1992.06.29.
30 geiger Norbert 1993.01.31.
28 gyurján Bence 1992.02.21.
27 Horváth Zoltán 1989.07.30.
24 Kiprich Dávid 1994.02.18.
15 Kiss Norbert 2004.04.03.
19 Lovas Andor 2004.12.02.
23 Lovas Zsombor 2004.12.02.
  5 Máté Zsolt 1997.09.14.
  4 Oláh Máté 1992.09.17.
20 Pongrácz Viktor 1995.09.18.
17 Szekér Ádám 2001.07.27.
25 Vachtler Csaba 1993.03.16.
     Vajda Botond 2004.03.15.
  2 Végső Előd 2000.08.24.
18 Vólent roland 1992.09.23.
  7 Winkler András 2000.11.09.
10 Zamostny Balázs 1992.01.31.

 

név

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

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

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

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

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

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

mai ellenfelünk
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Gyors orvosi segítség az alábbi szakterületeken:

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

GYÓGYULJON ÚGY,
AHOGY A SPORTOLÓK!

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

+36 46 410 010
BEJELENTKEZÉS: DVTKMEDICAL.HU

Medgyes Sinan

Tapasztalt balhátvédet igazolt a DVTK, a 29 
éves Medgyes Sinan legutóbb az MTK-ban fut-
ballozott, de korábban félszáz mérkőzésen az 
élvonalban is játszott paksi és budafoki színek-
ben.
- Nagyon jó érzések kavarognak bennem, hiszen 
túlzás nélkül minden labdarúgó álma, hogy 
ilyen közönség előtt futballozzon, ezzel én is így 
vagyok - mondta Medgyes Sinan. - Ellenfélként 
már játszottam a DVTK Stadionban, de a televí-
zióban is követtem az elmúlt években a Diósgyőr 
mérkőzéseit, pontosan tudom, hogy hová érkez-
tem. A cél adott, fel kell jutni az élvonalba, ebben 
szeretnék minél többet segíteni a klubnak.

Medgyes Sinan 1993-ban született Dunaszer-
dahelyen, a DAC-ban ismerkedett meg a labda-
rúgás alapjaival, majd 2011-től a Fehér Miklós 
Labdarúgó Akadémián nevelkedett. A Győri 
ETO színeiben mutatkozott be az élvonalban, 
ezt követően Vágsellyén, Nagyszombaton és 
Szereden játszott. Magyarországra visszatérve 
Budaörsön vált alapemberré, ahonnan az élvo-
nalba feljutó BMTE igazolta le. Az előző bajnok-
ságban a szintén elsőosztályú Paks színeiben 
szerepelt, majd Bognár Györgyöt követve lett 
az MTK labdarúgója, ahol közös megegyezéssel 
szerződést bontott.

Lőrinczy Attila

Elsőként Lőrinczy Attila érkezett Diósgyőrbe 
a téli átigazolási időszakban. A 28 éves közép-
pályás elsősorban a támadásépítésben vállal 
szerepet a pálya közepén, a társak irányítása 
és kiszolgálása a fő feladata, de pontosan lő a 
16-oson kívülről. Gólveszélyességét jelzi, hogy 
idén ősszel és az előző idényben összesen 18 
gólt szerzett, és úgyszintén 18 gólpasszt adott. 
Az előző fordulóban gólpasszal és több szép 
megoldással mutatkozott be a DVTK-ban.

- Nagyon izgatottan érkeztem Diósgyőrbe, már a 
klub megkeresésnek is nagyon örültem - mondta 
Lőrinczy Attila. - Korábban ellenfélként léptem 
pályára a DVTK Stadionban (az ősz elején gólt 
is lőtt - a szerk.), egészen más ilyen körülmények 
között játszani, örülök, hogy tavasztól kéthetente 
megadatik majd nekem is. A szerződés aláírása 
előtt beszéltem Kuznyecov Szergejjel, aki nagyon 
vonzó dolgokat vázolt fel. Tisztában vagyok az-
zal, hogy sok jó játékos alkotja a DVTK keretét, 
de meg fogok küzdeni a játéklehetőségért. Azért 
dolgozok, hogy kihozzam magamból a maximu-
mot, és a céljait elérő DVTK hasznos tagja legyek. 
Lőrinczy Attila Budapesten született, újpesti 
és váci kezdetek után a Honvéd akadémiáján 
nevelkedett. Az élvonalban is piros-feketében 
mutatkozott be, majd kölcsönben szerepelt Bé-
késcsabán és Szolnokon. Hét NB I.-es meccsel a 
háta mögött igazolt Ajkára, ahonnan Mosonma-
gyaróváron keresztül érkezett Soroksárra, ahol 
egy éves budafoki kitérőt (19 újabb élvonalbeli 
mérkőzés) leszámítva mostanáig játszott.

új igazolások

▶
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új igazolások

Jérémie Obounet

Egy fiatal gaboni támadó játékjogát is megsze-
rezte a DVTK a téli átigazolási időszakban.
- Örülök, hogy a DVTK játékosa lettem! - kezdte 
Jérémie Obounet. - Rengeteg tervvel érkeztem, 
ami közül az első, hogy minél több játéklehe-
tőséget harcoljak ki magamnak. A felkészülé-
si mérkőzések után bajnokikon is szeretném 
megmutatni a tudásom az edzői stábnak és a 
szurkolóknak. Az elmúlt hetekben rengeteget 
dolgoztunk a csapattal, készen állok a bemutat-
kozásra. Mindent megteszek, hogy a bajnokság 
végén a klub elérje célját, és a DVTK a következő 
bajnokságot már az élvonalban kezdje.

Jérémie Obounet (teljes nevén: Jérémie 
Moussango Obounet) Gabon fővárosában 
született 2002-ben. Az előző év elején igazolt 
Belaruszba, ahol a mérkőzések többségén pá-
lyára lépett a középpályán, illetve a támadósor-
ban. Diósgyőrbe egy teljes év európai tapasz-
talattal a háta mögött érkezik. A fiatal támadó  
elutazott a téli edzőtáborba, ahol a Vélez C.F. 
ellen gólt is szerzett.
A Merkantil Bank Ligában a szabályok lehe-
tőséget adnak az U21-es korosztályba tartozó 
(2002-ben vagy utána született) külföldi játé-
kosok szerepeltetésének, így csak a szakmai 
stáb döntésén múlik Jérémie Obounet játéka.

Senkó Zsombor

Olaszországból igazolt magyar korosztályos válo-
gatott kapust a DVTK. A 196 centiméter magas 
Senkó Zsombor három évet töltött a Juventusnál.

- Az egyeztetések alatt nagyon pozitív benyomá-
som alakult ki a klubról, és nagyon vonzó volt 
számomra szakmailag az ajánlat, amit a DVTK 
vezetői felvázoltak - mondta Senkó Zsombor. 
- Nyilvánvalóan ismertem a Diósgyőrt, tudom, 
hogy hová jöttem és mit jelent ez a klub az itt 
élőknek. Szerettem volna kicsit kiszakadni a 
megszokott környezetemből, hogy tovább tudjak 
fejlődni. Úgy érzem, hogy jól döntöttem, izga-
tottan várom a felkészülést és a közös munkát. 
Szeretnék mielőbb játéklehetőséghez jutni, hogy 
megmutathassam, mire vagyok képes.
A 20. születésnapját januárban ünneplő Senkó 
Zsombor Zalaegerszegen kezdett focizni, majd 
16 éves korában az Illés Akadémiától vásárolta 
meg játékjogát a Juventus. Miközben az olasz 
sztárcsapat utánpótlásában lépkedett előre, 
többször hívták az első csapat edzésére, ahol 
testközelből leshette el Gianluigi Buffon és 
Wojciech Szczęsny megoldásait.
A 2021/2022 évi kiírásban 7 meccsen védett az 
U19-es korosztály számára kiírt UEFA Youth 
League-ben, és oroszlánrészt vállalt az elődön-
tőbe jutásban. Többek között az itt nyújtott 
teljesítményének köszönhetően az első csapat 
keretében is számításba vették, először a Napoli 
ellen ült le a kispadra. A felnőtt fociba az idei 
évtől Juventus Next Gen néven szereplő máso-
dik csapatban kóstolt bele tétmérkőzésen.
Mindeközben Olaszországból is folyamatosan 
hívták a korosztályos válogatott mérkőzéseire, a 
korosztályváltás miatt ősszel újjáalakult U21-es 
válogatottban szeptemberben mutatkozott be.

Kövesd a DVTK 
TikTok csatornáját!

dvtktiktok
Szurkolj a DVTk Többi cSapaTának 

hazai mérkőzésein is!

2023. február 16. csütörtök 18:00 
DVTK HUN-Therm - E.ON ELTE BEAC Újbuda 
(DVTK Aréna, MK negyeddöntő)

2023. február 18. szombat 19:00 
DVTK - Szent Benedek-Balatonfüred 
(Szent György Sportcsarnok)

2023. február 19. vasárnap 17:00 
DVTK HUN-Therm - Sopron Basket 
(DVTK Aréna)

Az Erste Liga rájátszásának negyeddöntője február 18-án 
indul, a párosítás még nem ismert. A részletes programot 
keresd a Jegesmedvek.DVTK.eu oldalon!
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetébőlszeMelvények

kapuztunk. Csak nagyon indokolt esetben hiá-
nyoztam ezekről az összejövetelekről. Máskor a 
vasgyári cukrászdában sokat gyönyörködtünk a 
később világhírűvé lett Cziffra Gyuri vagy akár 
Horváth Jenő zeneszerző zongorajátékában. Él-
mény volt számunkra nemcsak a zene, hanem 
az együttlét is. Szerettük egymást, ami a futball-
pályán óriási összetartó erőt jelentett.”
(Varga Lajos: A futball-labda diósgyőri útja, 
238.)

Az egykori ferencvárosi futballista 1945 októ-
berében, a Törekvés elleni döntetlennel mutat-
kozott be az első csapatban. A bajnokság végén 
azonban kiestek. A másodosztályban kemény 
évek következtek, négy szezonon át próbálkoz-
tak a feljutással, mígnem elérték céljukat.
Pesti a következő tizenhárom esztendőben a 
vasgyári gárdát erősítette, közönségkedvenc 
lett. Az eredmények azonban nem úgy ala-
kultak, ahogy számította. A csapat az első- és 
másodosztály között ingázott. A kitűnő fedezet 
azonban nem ment el, nem hagyta el a piros-

Pesti György (1924-2011), Petz György né-
ven született az akkor Csehszlovákiához - ma 
Ukrajnához - tartozó kárpátaljai Kisannán. 
Munkácson nőtt fel, ahol természetesen óriá-
si rivalizálás folyt a fiatalok között a grundon. 
Petz a Rózsa utcaiak csapatát erősítette, akik 
nemes egyszerűséggel a Juventus nevet adták a 
csapatuknak. Amikor az egyik bajnokság során 
152 gólt rúgott a Juventus üdvöskéje, a Piola 
becenevet ragasztották rá, mindenki így hívta. 
A „valódi” Silvio Piola az olasz válogatott nagy 
sztárja volt akkoriban, aki a Lazio csapatában 
futballozott. 
1939-ben került Miskolcra a munkácsi grundok 
sztárja, aki a középiskolai évei alatt is feltűnést 
keltett labdaérzékével a Miskolci MOVE csapa-
tában. Ennek köszönhetően Tóth „Potya” István 
a Ferencváros akkori edzője a fővárosba hívta 
próbajátékra. A fiú ment, látott és győzött, hi-
szen a zöld-fehérek szerződést kínáltak neki. Itt 
„kapta” a Pesti nevet is, a Fradi intézője kezdte 
el így nevezni. 1944-ben mutatkozott be az első 
csapatban, rögtön két gólt szerzett Salgótarján-
ban. De hiába minden, a második világháború 
végén munkaszolgálatra vitték... 
Hadifogság következett, ahonnan 1945 szept-
emberében szabadult. Pestre már nem tért 
vissza sem ő, sem a családja. Az édesapja Bod-
rogkeresztúron iskolaigazgató lett. Pesti ismét 
Miskolcon tanult, és közben '45 végén a DVTK 
csapatához szerződött.
„Nagyszerű játékosokkal kerültem össze. A 
mérkőzések utáni szabadnapon rendre össze-
jöttünk, sokszor a lillafüredi laktanya melletti 
pályán. Ennivalót vittünk, Tóth Laci bográcsost 
főzött, mások römiztek, lábteniszeztünk, kis-

Kiváló labdarúgóból
 stadionépítő klubelnök 

a reiman zoltán által szerkesztett 
szemelvények a dvtk történetéből 
című sorozatunk mai részében ismét 
egy legendás játékos, Pesti györgy 
lesz a téma. a kiváló középpályás 
ugyan nem Miskolcon született, de 
igazi miskolcivá vált az évek során. 

▶
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szemelVények a dvtk történetéből

a diósgyőri dolgozók új sportlétesítménye. Az 
iskolák: a Bányaipari, a Kohóipari Technikum, 
a 100-as, a 114-es, a 116-os Ipari Szakközép-
iskola, a II. sz. Szakközépiskola, a Földes és a 
Kilián Gimnázium ifjúsága is jelentős társadal-
mi munkát végzett. Ott láttuk a stadion építői 
között honvédőinket, karhatalmistáinkat, a 
Lenin Kohászati Művek munkásőrségének tag-
jait, vállalataink KISZ-fiataljait, sportolóinkat, 
a megyei TS és KlSZ-bizottság munkatársait és 
sorolhatnánk a többieket. Jóleső érzés fogott el 
bennünket a nagy lelkesedés és igen széles körű 
társadalmi összefogás láttán."
(Észak-Magyarország - 1968. július 7.)

Pesti a Ferencváros játékosaként Magyar Kupa 
győztes csapat tagja (1943/1944), és bajnoki 
ezüstérmes (1943/1944). A vasgyáriaknál há-
rom másodosztályú bajnoki cím (1949/1950, 
1953, 1956/1957) a mérleg, 140 NB I.-es talál-
kozón 11, illetve 152 NB II.-es bajnokin 36 gólt 
szerezve. Egy kínai túrán szerepelt a magyar 
C-válogatottban is. Először csatárként szerepelt 
klubjaiban, majd a fedezet posztján játszott ki-
emelkedően az évek során.

A kiváló labdarúgó, sportvezető 2011-ben, pár 
hónappal a 87. születésnapja előtt hunyt el. 
Emlékét megőrizzük!

fehéreket. Az évek során három másodosztályú 
bajnoki címet szerzett a piros-fehérekkel. 
Ezek közül talán az 1953-ban szerzett bajnoki 
cím lehet a legemlékezetesebb. 112 gólt rúgva 
nyerték meg a bajnokságot, majd három osz-
tályozót nyerve lettek ismét élvonalbeli csapat. 
Dobó Zoltán, a kitűnő csatár, a gólok felét (56) 
szerezte. Hamarosan róla is lesz szó a Szemelvé-
nyek a DVTK történetéből sorozatban.
„1957-ben harminchárom éves lettem és már 
többnyire a tartalékok között játszottam. Ha 
valaki megsérült az első csapatban, beszálltam 
helyette. A Fradi elleni mérkőzésen is emiatt 
állított be a balösszekötő posztra Teleki mester. 
Még nem tudtam, még nem tudhattam, hogy 
ez lesz a búcsúmérkőzésem. Egy fejelés után a 
földre érkezve ugyanis a bokámban tokszalag-
szakadást szenvedtem. A bajnokság végén aztán 
másokkal együtt nekem is megköszönték a játé-
kot Diósgyőrben.”
(Varga Lajos: A futball-labda diósgyőri útja, 
238.)

1958-tól a Diósgyőri Bányász, majd a Pereces 
csapatában játszott. Pályafutása után sem tu-
dott elszakadni a labdarúgástól, előbb a DVTK 
szakosztályvezetője lett, majd hét éven át (1962-
1969) a klub elnöki posztját töltötte be. Később 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöke, és az MLSZ elnökségi tagja-
ként is dolgozott.
Pesti György elnöksége idején, 1968-ban épül-
tek meg a „gólyalábas” betonlelátók Diósgyőr-
ben. Az ő szervező- és vezetőképessége nélkü-
lözhetetlen kelléke volt elkészültének. 
„- Tavaly áprilisban még a terveket nézegettük 
reménykedve. A diósgyőri üzemek és mond-
hatnám az egész város társadalmi összefogása 
azonban lehetővé tette, hogy május elsején már 
itt játszhassuk első mérkőzésünket - mondotta 
Pesti György. - A sajtó ugyan már építés köz-
ben megemlékezett a stadionépítés társadalmi 
összefogásáról. Értékes munkájuk megérdem-
li, hogy most is szó essék róluk. Elsősorban a 
Borsod megyei Tervező Iroda kollektíváját kell 
megemlíteni. Ők társadalmi munkában készí-
tették el a terveket. A megvalósítás stádiumá-
ban a két anyavállalatunk, a Lenin Kohászati 
Művek és a Diósgyőri Gépgyár vezetői segítet-
tek sokat. Az Északmagyarországi Építőipari 
Vállalat vezetőinek és dolgozóinak jó hozzáál-
lása következtében csúcsidő alatt valósult meg 
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teljes menetrend

*A mérkőzés kezdési időpontja változhat a televízió kérésére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 2022.11.13. vasárnap 15:00  DVtK Stadion youtube DVtK - NySFC  2-0 (2-0)

18. 2022.11.27. vasárnap 15:00  győr youtube EtO FC - DVtK  0-3 (0-2)

19. 2022.12.03. szombat 13:00  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Haladás  1-2 (1-1)

20. 2022.12.11. vasárnap 15:45  DVtK Stadion M4 Sport DVtK - Siófok  3-1 (2-0)  

21. 2023.01.29. vasárnap 13:00 Soroksár youtube Soroksár - DVtK  0-5 (0-2)  

22. 2023.02.06. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - tiszakécske  

23. 2023.02.12. vasárnap 15:00 Ajka  youtube Ajka - DVtK  

24. 2023.02.20. hétfő 19:00 DVtK Stadion M4 Sport DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap 14:00* Kazincbarcika   KBSC - DVtK  

26. 2023.03.05. vasárnap 15:00* DVtK Stadion  DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.12. vasárnap 15:00* Hidegkuti Stadion  MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap 15:00* DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap 16:00* Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda 16:00* Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap 17:00* Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda 18:00* DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap 17:00* Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap 17:00* DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap 17:00* Szombathely  Haladás - DVtK  

TaLÁLkOzzUnk a kÖVeTkező 
hazai mérkőzésen is!

2022/2023 MERKANTIL BANK LIGA 24. FORDULÓ

2023.02.20. 19:00

VS

Szurkolj a DVTk Többi cSapaTának 
hazai mérkőzésein is!

2023. február 16. csütörtök 18:00 
DVTK HUN-Therm - E.ON ELTE BEAC Újbuda 
(DVTK Aréna, MK negyeddöntő)

2023. február 18. szombat 19:00 
DVTK - Szent Benedek-Balatonfüred 
(Szent György Sportcsarnok)

2023. február 19. vasárnap 17:00 
DVTK HUN-Therm - Sopron Basket 
(DVTK Aréna)

Az Erste Liga rájátszásának negyeddöntője február 18-án 
indul, a párosítás még nem ismert. A részletes programot 
keresd a Jegesmedvek.DVTK.eu oldalon!
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tabellák

CSapaT neVe m            Gy D V              lG            KG GK p 

Diósgyőri VtK 21 15 1 5 45 19 26 46

MtK Budapest FC 22 13 5 4 64 35 29 44

Pécsi MFC 22 11 9 2 24 15 9 42

Szeged-Csanád gA 22 10 6 6 28 25 3 36

Szombathelyi Haladás 22 10 5 7 32 28 4 35

FC Ajka 22 10 5 7 31 27 4 35

gyirmót FC győr 22 9 6 7 35 26 9 33

Aqvital FC Csákvár 22 7 8 7 26 25 1 29

Soroksár SC 22 7 8 7 31 36 -5 29

EtO FC győr 22 7 7 8 24 23 1 28

Budafoki MtE 22 7 7 8 26 30 -4 28*

tiszakécskei LC 21 7 6 8 23 27 -4 27

BFC Siófok 22 7 6 9 23 34 -11 27

Nyíregyháza Spartacus FC 22 7 5 10 28 29 -1 26

Credobus Mosonmagyaróvár 22 7 5 10 22 30 -8 26

Szentlőrinc SE 22 6 7 9 30 34 -4 25

Kolorcity Kazincbarcika SC 22 6 6 10 26 41 -15 24

Békéscsaba 1912 Előre 22 5 6 11 30 36 -6 21

Hr-rent Kozármisleny 22 5 5 12 29 41 -12 20*

Dorogi FC 22 4 5 13 22 38 -16 17

CSapaT neVe m Gy D V p 

MtK Budapest FC 11 7 3 1 24

Pécsi MFC 11 7 3 1 24

Diósgyőri VtK 10 7 1 2 22

tiszakécskei LC 11 6 1 4 19

Szombathelyi Haladás 11 5 4 2 19

BFC Siófok 11 5 4 2 19

FC Ajka 11 5 3 3 18

Soroksár SC 11 5 3 3 18

Nyíregyháza SFC 11 5 2 4 17

Budafoki MtE 11 4 5 2 17

Szentlőrinc SE 11 4 5 2 17

Kazincbarcika SC 11 4 4 3 16

FC Csákvár 11 4 4 3 16

Szeged-Csanád gA 11 4 3 4 15

EtO FC győr 11 4 1 6 13

Békéscsaba 1912 Előre 11 3 3 5 12

Kozármisleny 11 3 3 5 12

gyirmót FC győr 11 3 2 6 11

Dorogi FC 11 3 2 6 11

Mosonmagyaróvár 11 2 3 6 9

CSapaT neVe m Gy D V p 

Diósgyőri VtK 11 8 0 3 24

gyirmót FC győr 11 6 4 1 22

Szeged-Csanád gA 11 6 3 2 21

MtK Budapest FC 11 6 2 3 20

Pécsi MFC 11 4 6 1 18

Mosonmagyaróvár 11 5 2 4 17

FC Ajka 11 5 2 4 17

Szombathelyi Haladás 11 5 1 5 16

EtO FC győr 11 3 6 2 15

FC Csákvár 11 3 4 4 13

Budafoki MtE 11 3 2 6 11

Soroksár SC 11 2 5 4 11

Nyíregyháza SFC 11 2 3 6 9

Békéscsaba 1912 Előre 11 2 3 6 9

Szentlőrinc SE 11 2 2 7 8

Kozármisleny 11 2 2 7 8

BFC Siófok 11 2 2 7 8

Kazincbarcika SC 11 2 2 7 8

tiszakécskei LC 10 1 5 4 8

Dorogi FC 11 1 3 7 6
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idegenbelihazai

*A BMTE - Kozármisleny mérkőzés eredményét (3-0) jogosulatlan játék matt az MLSZ megsemmisítette, és a 3 pontot a 
vendégek kapták 3-0-s gólkülönbséggel.

teljes
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