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a mérkőzés forgatókÖnyVedVtk - fc ajka

 18:00 Összeállítások leadása a játékvezetőknek

 17:00 a csapatok érkezése 

 18:52 pályán a dvtk lovag

 18:15 Bemelegítés kezdete

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

 18:55 játékvezetők és a játékosok elhagyják az ÖltÖzőket 

 18:55 Csapatok felsorakoznak a játékoskijáróBan, dvtk induló  

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

 19:00 a diósgyőri vtk - fC ajka mérkőzés kezdete

 18:56 Csapatok Bevonulnak a pályára

 18:58 Csapatfotók

 18:00 kapunyitás

 17:00 a játékvezetők érkezése 

 18:59 játékos kÖszÖntés (vajda botond)
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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 

dragan Vukmir
Három nappal a vasárnapi mérkőzés után ma első-
sorban friss embereket szeretnék pályára küldeni, 
hiszen kell az energia a magas tempójú játékhoz. 
Hegedűs János viszont megsérült Tiszakécskén, így 
a sérülést követő rehabilitációt végző Könyves Nor-
berthez hasonlóan nem tud pályára lépni.
Azt kérem a játékosoktól, az első pillanattól szo-
rítsuk a saját kapuja elé az ellenfelet, tudják, hová 
érkeztek, ez Diósgyőr. Szeretnénk minél hamarabb 
megszerezni a vezetést, és ennek érdekében próbá-
lunk kevés érintéssel, gyorsan játszani, nem megfe-
ledkezve a védekezésről sem. Kihagyás nélkül kell 
koncentrálni hátul, nehogy az ellenfél szerezze meg 
ismét a vezetést, és nekünk kelljen az eredmény 
után rohanni. Az ajkaiak régóta együtt játszanak, 
ebből fakadóan szervezett csapat érkezik Diósgyőr-
be, akik nyáron jól erősítettek. A rutinos játékosaik 
képesek eldönteni a mérkőzéseket, pontrúgásokat 
követőek kifejezetten veszélyesek, erre külön oda 
kell figyelni. 
Tőlünk mindenki győzelmet vár, és mi magunk is 
győzni szeretnénk, számunkra csak a három pont 
elfogadható ma este.

kis károly
Az eddigieknél jóval nehezebb feladatunk lesz! 
Ma a DVTK-hoz látogatunk, akik noha nem kezd-
ték jól a szezont, továbbra is a feljutás egyik leg-
nagyobb esélyesei. Ettől függetlenül úgy lépünk 
pályára, hogy eredményesek szeretnénk lenni, és 
jóeredménnyel szeretnénk  hazatérni 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

Az igazi áttörést várom 
ettől a bajnokságtól

interjú

bényei ágoston nyáron érkezett diósgyőrbe, és fiatal kora ellenére hamar 
alapemberré vált, aki tiszakécskén a duplájával hatalmas részt vállalt a dvtk 
győzelméből. a 19 éves középpályással beszélgettünk.

tudjuk zárni a hasonló mérkőzéseket.
A csapat egységes volt, és a győzelemhez min-
dig kellenek a jó egyéni teljesítmények, és ebből 
is volt elég. Most leesett rólunk egy nagy teher, 
bízom benne, hogy a folytatásban felszabadul-
tan tudunk játszani, és úgy alakulnak az ered-
mények, ahogyan mi szeretnénk.

- Új szerepkörben játszottál, jobban fekszik 
neked ez a pozíció?
- A csapat új játékrendszerben játszott, a ko-
rábbi két védekező középpályás helyett most 
csak egy helyezkedett a védősor előtt. Amikor a 
meccs előtt megtudtam, hogy Tiszakécskén fel-
jebb játszok, akkor nagyon megörültem neki, és 
végül nagyon jól éreztem magam ebben a rend-
szerben, pedig korábban alig játszottam ilyen 
szerepben, csak hasonlóban. Ezen a poszton a 
játékosnak fel kell érni az ellenfél kapuja elé gólt 
szerezni, gólpasszokat adni, míg védekező kö-
zéppályásként általában meccsenként egyszer 
tud lőni, beadni, és azzal kell jól sáfárkodni. Na-

- Hogyan láttad belülről a DVTK első győzel-
mét?
- Muszáj volt nyerni, mert két meccs elment 
anélkül, hogy pontot szereztünk volna, és min-
denki mindent megtett a sikerért, aki pályá-
ra lépett Tiszakécskén. Természetesen voltak 
hibák, de azok mindig is lesznek. Az első 15 
percben puhatolózva játszottunk, utána viszont 
végig kontrolláltuk a mérkőzést. Néha visz-
szahúzódtunk, hogy legyen területünk a gyors 
ellentámadásra, mint az első gól előtt, máskor 
pedig mi járattuk labdát, és kerestük a rést a 
védőfalon. A második félidőben hamar meg-
szereztük a második gólt, és mentünk a harma-
dikért, amire több lehetőségünk is adódott. Ám 
a szépítő góllal visszajött az ellenfelünk a mér-
kőzésbe, de sziklaszilárdan védekezett a csapat, 
és továbbra is újabb gólt szerezhettünk volna. 
Én úgy látom ezeket a szituációkat, hogy ugyan 
helyzetnek nem lehet nevezni, de ha sikerül 
az utolsó passz, akkor az már fél gólt jelentett 
volna. Ebben kell javulni, és akkor hamarabb le 

a kapuba tudjam rúgni. Ilyenkor jelent nagy 
előnyt a kétlábasság, meg sem fordult a fejem-
ben, hogy jobbal érjek valahogy a labdához, 
egyértelműen ballal kellett a kapuba belsőzni 
azt. Ez is egyérintős gól volt, ami könnyűnek 
tűnhet, de nagyon figyelni kell, mert egy pálya-
hiba könnyen megtréfálhatja az embert. 
A negyedik helyzet előtt egy kiváló mélysé-
gi passzt kaptam Hegétől (Hegedűs János - a 
szerk.), amivel kapura fordultam. Boti elvit-
te jobbra az embert, én pedig csináltam egy 
lövőcselt, amire elugrott az ellenfél, és a szét-
nyíló védelemre vezettem a labdát. Passzolhat-
tam volna Lukinak (Lukács Dániel - a szerk.), de 
elég közel jártam már a kapuhoz, hogy rálőjem. 
Visszagondolva, ha egy kicsit magasabb vagy 
laposabb a lövés, akkor gól, így viszont Antal 
Botond bravúrral védett.
Az ötödik momentum előtt Farek (Farkas Dá-
niel - a szerk.) beadását Lali mellel lekészítette, 
amit Lukinak passzoltam, az ő lövését pedig 
blokkolták. Utólag azt mondom, gondolkodás 
nélkül, egyből el kellett volna lőnöm. Rossz 
döntést hoztam, tanultam belőle.

- A gólok előtt csatárerényeket csillogtattál, 
olyan jól érezted, hová kell érkezni, és olyan 
hidegvérrel értékesítetted a ziccereket.
- Lőttem két gólt, nyert a csapat, felhőtlenül bol-
dog vagyok. Olvastam a mérkőzés után olyan 
cikket, ahol csatárnak neveztek, pedig nem-
hogy nem vagyok, hanem nem is leszek az. Le-
het, hogy innentől kezdve nekem is csatármoz-
gásokat kell néznem, mert eddig Andrés Iniesta 
és Andrea Pirlo videóit kerestem. A viccet félre-
téve az ellenfél 16-osán belül jó döntéseket kell 
hozni, és akkor újabb gólokat fogok lőni, vagy 
gólpasszokkal szolgálom ki a társakat.

- A gólörömnél a diósgyőri szurkolókhoz 
szaladtál, helyesebben csúsztál ki ünnepelni. 
Ösztönösen történt, vagy tudtál gondolkodni 
közben?
- Szűk két hónapja viselem a DVTK mezét, de 
azért mutattam a címerre a gólöröm közben, 
mert nem a magam örömére, hanem a klub 
érdekében lőttem a gólt, azért játszom, hogy a 
csapat nyerjen, és jövőre ismét az élvonalban 
szerepeljen a klub.

- De mi történt az első két mérkőzésen? 
- Siófokon kicsit megilletődötten léptünk pályá-
ra, nem találtuk a saját játékunkat. Egy jól elta-

gyon szeretem, ha üres területre tudok beindul-
ni, mert a társak meg tudnak játszani, vagy az 
elmozgással helyet tudok csinálni a többieknek. 
Ugyanakkor még többet kellett futni, mert az a 
típusú játékos vagyok, aki az ellenfél támadás-
vezetésekor szeret a saját 16-os előterében he-
lyezkedni, hogy felvegye a második hullámban 
érkezőket, és lelesse a visszagurított labdákat. 
De ha cserében többször oda tudok érni az el-
lenfél kapuja elé, akkor boldogan vállalom ezt 
a feladatot.
Az első 15-20 percben kicsit kerestem a helye-
met, hol vegyem fel a labdát, hová induljak be, 
de utána összeállt a játékunk, és szerencsére 
sikerült két gólt lőni. Kicsit magamat is meg-
leptem, milyen sokat kerültem helyzetbe. Nem 
lehetek elégedetlen a két gól után, de emlék-
szem két lövésemre, ami nem lett gól, és egy 
harmadik helyzetre is. Mostantól azért fogok 
gyakorolni, hogy a későbbiekben még jobb 
hatékonysággal használjam ki a helyzeteket, 
játsszam meg a labdákat, és meg több lövést, 
beadást várok magamtól.

- Idézd fel légy szíves gólokat és a helyzete-
ket!
- Az első félidőben egy beadás után elém csorgó 
labdát átvettem, mert próbáltam a védőt meg-
téveszteni, de beleért a lövésbe, így mellé ment, 
pedig anélkül biztosan kaput találok. Azt ne 
kérdezd, miért nem kaptunk szögletet… Utólag 
tudom, egyből lőni kellett volna, de meccs köz-
ben nem szabad ezzel foglalkozni, mert jött az 
újabb helyzet, amit értékesítettem is. Kapuski-
rúgás után a társak visszafejelték a labdát, amit 
összeszedtem, toltam kettőt rajta, kitettem szél-
re Lalinak (Bertus Lajos - a szerk.), aki beadta a 
hosszúra, már ez is veszélyes volt. A lecsorgóra 
mindenkit megelőzve én érkeztem, és belőttem. 
Egyértelműen ziccert értékesítettem, de az ilyen 
szituációkban, amikor a védők között és a kapus 
fölött kell a hálóba találni, sokszor pár centimé-
teren múlik a siker. Megfelelően kell koncent-
rálni, és akkor a szerencse is többször mellém 
áll, így történt ezúttal is.
A harmadik helyzet és a második gól közvetle-
nül a szünet után következett, pedig a pályán 
úgy éreztem, már eltelt 6-7 perc. Ezt a táma-
dást hátulról építettük, a jobb oldalon Boti és 
Adri (Vajda Botond és Szőke Adrián - a szerk.) 
kijátszották a védőket, és amikor láttam, hogy 
lendül Adrián lába, akkor rágyorsítottam, hogy 
ha a hosszú oldali kapufához jön a labda, akkor 

bényei ágoston bényei ágoston

▶
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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!

▶

legjobb csapata, ahol egyértelműen a feljutás a 
cél, így ideális választásnak tűnt. Az elmúlt há-
rom mérkőzés pedig megerősített abban, hogy 
a lehető legjobb döntést hoztam.

- Esterházy Mátyás cége, az EM Sports 
Consulting képvisel, így egy „is-

tállóba” tartozol többek között 
Szoboszlai Dominikkal, Schäfer 

Andrással, Kalmár Zsolttal és 
Bolla Bendegúzzal. Miben tud se-
gíteni egy játékosügynök?
- Közös a célunk, mind azt sze-

retnénk, hogy minél magasabb 
szinten játsszak. Nagy álmom 
a Bajnokok Ligája himnuszt 
hallgatni a pályán, ebből adó-
dik, hogy külföldön is sze-
retném kipróbálni magam. 
Ehhez még rengeteget kell 
fejlődni, amihez minden 
feltétel adott Diósgyőrben. 
A példák adottak előttem, 
mindegyik felsorolt társam 
fiatal, ambiciózus játékos, ez 
jól mutatja be az EM Sports 
Consulting csapatának filo-
zófiáját.
14 éves koromtól dolgozom 
velük, és az elmúlt időszak-

ban tapasztaltam meg, milyen 
biztos hátteret tud nyújtani egy jó 

játékosügynökség. Sokat segítettek a profi 
szerződés megkötésekor, és a hosszabbí-
táskor is, amit olyan feltételekkel írtam alá, 

ami lehetővé tette, hogy nyáron Diósgyőrbe 
igazoljak. De a hétköznapokban is bármikor 

kereshetem őket, bármilyen ügyben számít-
hatok a segítségükre, mondhatni állandóan a 
rendelkezésemre állnak. De nagy szerepe van a 

szüleimnek is abban, hogy ma a DVTK 
labdarúgója legyek, hiszen éveken 

keresztül előbb Hajdúnánásra, 
majd Debrecenbe hordtak edzésre 
minden nap. Nagyon köszönöm, 
hogy hittek bennem.

- Akkor folytassuk a családdal! Egyér-
telmű volt, hogy focista leszel?
- A családom egyáltalán nem erőltette, de 
amikor egyre inkább látszott, hogy van érzé-
kem hozzá, akkor sokszor felemlegették, hogy 
mindkét nagyapám focizott, Bényei András 

lált lövésből kaptunk egy gólt, ami megnehezí-
tette a dolgunk, és még az egyenlítés sem jött 
össze. A Soroksár ellen viszont kifejezetten jól 
kezdtünk, domináltunk, helyzeteket alakítot-
tunk ki, ám ismét az ellenfél szerzett vezetést, 
amit gyorsan meg is dupláztak. Az ellenfelünk 
pedig elég jó csapat ahhoz, hogy a kétgólos 
előnyből egyet megőriztek a meccs végéig. 
Ilyenkor kell az egyéni villanás, egy pontrú-
gás, ami ezúttal sajnos elmaradt. Az a tanul-
ság, hogy nem szabad az ellenfélnek lehető-
séget adni a vezetés megszerzésére, mert az 
nagyban megnehezíti a dolgunkat. 
Persze hosszú a bajnokság, 
biztosan előfordul még ha-
sonló helyzet, de most 
már felkészültebbek 
vagyunk, és legkö-
zelebb megoldjuk 
ezt a feladatot is.

- Lépjünk egy 
kicsit visz-
sza az idő-
ben! Nem 
is olyan 
régen hosz-
szabbítottál 
szerződést Debrecen-
ben, az NB II.-ben 17, 
az NB I.-ben 15 mér-
kőzésen kaptál lehető-
séget. Miért döntöttél 
mégis a váltás mellett?
- A számok elsőre való-
ban azt mutatják, hogy 
egész sok mérkőzésen 
léptem pályára az 
első csapatban a 
DVSC mezében, 
de tavaly például 
csak kétszer ját-
szottam végig 
a 90 percet. 
Imádok fociz-
ni, nem azért 
kezdtem el 
s p o r t o l n i , 
hogy a kispadon üldögéljek. Több  
időt szerettem volna a pályán tölteni, ezért 
olyan csapatot kerestünk a menedzseremmel, 
ahol tudok fejlődni, és alapemberként számíta-
nak rám. A DVTK a Merkantil Bank Liga egyik 

bényei ágoston
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interjúinterjú kékesi márton

Az olimpia minden
pillanatát élvezni akartamKövesd a DVTK 

TikTok csatornáját!

dvtktiktok

össze egy nagyobb társaság az Eppel család-
dal, a Lukács családdal, akikhez Bokiékkal mi 
is csatlakoztunk. Szabadidőnkben elkezdtük 
felfedezni Miskolcot, kipróbálunk már több 
strandot, tópartot, éttermet és kávézót, de a 
helyi látványosságok is szépen sorra kerülnek. 
Sok helyen jártunk már, de még van több tétel 
a bakancslistán.

- Minden fiatal játékos esetében adja magát a 
kérdés: hogy állsz a tanulással?
- A debreceni Ady Endre Gimnáziumba járok. 
Egy évvel később kezdtem el az általános isko-
lát, a gimi pedig a nyelvi előkészítő év miatt öt 
évfolyamos, így idén fogok érettségizni. Megta-
nultam angolul, aminek a profi pályafutásom 
során biztosan sok hasznát veszem, és ha német 
nyelvterületre vet a karrierem, néhány hét után 
ott sem lesz nyelvi problémám. Kitűnő és jeles 
átlaggal zártam eddig az éveket, idén a távolság 
és az egyéni munkarend miatt nehezebb lesz, 
de szeretnék olyan eredményt elérni, hogy utá-
na tovább tudjak tanulni. Még nem böngésztem 
át alaposan a Miskolci Egyetem szakjait, de a 
gazdaságtudomány és a sport keresztmetszete 
érdekel a legjobban. A foci mellett minden nap 
tudok időt szakítani a tanulásra, véleményem 
szerint jobb, ha hasznosan töltöm a szabad-
időm, mintha csak úgy ellennék.

- Korábban szerepeltél az U18-as és az U17-es 
válogatottban is, mekkora motivációt jelent 
az U21-es meghívó?
- Az előző bajnokság végén már szóba került a 
nevem Gera Zoltán csapatánál, de egy kisebb 
sérülés miatt tárgytalanná vált a meghívás. 
A DVTK kiemelt csapat, mindenki követi az 
eredményeinket, én pedig igyekszem magam-
ra irányítani a figyelmet mondjuk olyan tel-
jesítménnyel, mint Tiszakécskén. Ha jönnek 
a játékpercek, akkor tovább javul a játékom, 
és nyugodt szívvel várhatom a kerethirdetést, 
mert mindent megtettem a meghívóért.

- A vasárnapi győzelem után ma az Ajka ellen 
játszik a DVTK. Mit vársz a mérkőzéstől?
- A szerdai mérkőzéstől, de igazából az összes 
azt követő mérkőzéstől azt várom, azt folytas-
suk, amit Tiszakécskén elkezdtünk. A csapat 
rátalált a győzelemhez vezető útra, és az Ajka 
ellen azt várom, hogy végig dominálni tudjunk, 
korán szerezzük meg a vezetést, és a legfonto-
sabb: ismét győzzünk.

Ózdon, Lévai István Tiszavasváriban játszott. 
Édesapám is Tiszavasváriban játszott a megyei 
I. osztályban, a bátyám, Olivér pedig a nyír-
egyházi utánpótlásban nevelkedett, majd Haj-
dúnánáson játszott éveken keresztül szintén a 
megyei I. osztályban, de nem sikerült számára 
az áttörés, és már visszavonult.

- Neked már eljött az áttörés?
- Több szempontból igen, például az utánpót-
lás futballból sikerült belépni a felnőtt futball-
ba, megálltam a helyem az NB I.-ben is, de az 
igazi áttörésre ebben a bajnokságban várok. Azt 
várom magamtól, hogy a tiszakécskei mérkő-
zéshez hasonlóan húzóembere legyek a DVTK-
nak.

- A bemutatkozó interjúban úgy fogalmaz-
tál, a környezetváltozás új impulzusokat ad. 
Még csak 19 éves vagy, de már fiatalon Deb-
recenbe kerültél, távol a családtól, segített ez 
a Miskolcra költözéskor?
- Rendelkezem némi tapasztalattal, de most 
először váltottam felnőtt csapatból felnőtt csa-
patba. Amikor Debrecenbe költöztem, egy évet 
kollégiumban, két évet sporthotelben töltöttem, 
az utolsó évben pedig albérletben laktam. Ma-
radhattam volna a sporthotelben, de úgy vél-
tem, meg kell lépnem ezt, és meg kell tanulni 
a maximális önellátást. Ráadásul szeretek főzni 
is, és Gabriella, a barátnőm is nagy segítségem-
re van, hogy rend és tisztaság legyen otthon. 
Minden finom és egészséges ételt szeretek, 
nincs igazi kedvencem. Legutóbb zöldséges, 
rizses csirkét főztünk a párommal, Bokiékat 
(Bokros Szilárd - a szerk.) pedig padlizsánkrém-
mel és avokádókrémmel vártuk.

- Sok fiatal játékos alkotja a DVTK keretét a 
rutinos játékosok mellett. Megkönnyítette ez 
a beilleszkedést?
- Várakozással telve érkeztem, és tényleg jó kö-
zösség alakul az öltözőben. Nincsenek klikkek, 
amit leginkább azzal tudok illusztrálni, hogy a 
tiszakécskei meccs előtt arra lettem figyelmes 
az ebédnél, hogy mindenki szinte véletlen-
szerűen foglalt helyet, nincsenek állandó asz-
taltársaságok. Gyorsan befogadtak, már igazi 
barátságok is kezdenek kialakulni. A korunk-
ból adódóan Bokival és Adrival, valamint a ba-
rátnőikkel járunk össze, illetve Marcival (Papp 
Marcell - a szerk.) szoktunk beülni valahová. És 
olyan is megtörtént már, hogy Mályiban gyűlt 

bényei ágoston
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keresd a shopban, 
vagy rendeld meg 
online a dvtk

új 
pólóját!

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

www.shop.dvtk.eu

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

DVTK SHOP
Minden, ami DVTK

A selyemsálak ára : 3490 forint

program
4. forduló
2022. augusztus 17., szerda
17:30 Szombathelyi Haladás - Szeged-Csanád GA
17:30 Nyíregyháza Spartacus - Soroksár SC (Sényő)
17:30 Aqvital FC Csákvár - Tiszakécskei LC
17:30 Credobus Mosonmagyaróvár - Kolorcity KBSC
17:30 Dorogi FC - Szentlőrinc SE
17:45 ETO FC Győr - BFC Siófok
19:00 Diósgyőri VTK - FC Ajka
19:00 HR-Rent Kozármisleny - Pécsi MFC
19:00 Budafoki MTE - Gyirmót FC Győr
19:00 Békéscsaba 1912 Előre - MTK Budapest

5. forduló
2022. augusztus 21., vasárnap
17:30 Gyirmót FC Győr - Credobus Mosonmagyaróvár
17:30 Tiszakécskei LC - Nyíregyháza Spartacus
17:30 Soroksár SC - ETO FC Győr
17:30 Szentlőrinc SE - Békéscsaba 1912 Előre
19:00 MTK Budapest - Budafoki MTE
19:00 Kolorcity KBSC - HR-Rent Kozármisleny
19:00 FC Ajka - Aqvital FC Csákvár
19:00 BFC Siófok - Szombathelyi Haladás
19:00 Szeged-Csanád GA - Dorogi FC
2022. augusztus 22., hétfő
17:45 Pécsi MFC - Diósgyőri VTK*

ez tÖrtént

*(t
v: 

M
4 

Sp
or

t)

2. forduló
Diósgyőri VtK - Soroksár SC 1-2 (0-2)
Miskolc, DVTK Stadion, 3180 néző. 
Játékvezető: Csonka Bence (Csatári Tibor, Belicza Bence 
Péter).

DVTK: Danilović - Farkas D., Hegedűs J., Szatmári Cs., Bárdos 
- Holdampf, Bényei Á. - Jurek, Bertus, Lukács D. - Eppel. 
Vezetőedző: Dragan Vukmir.
Soroksár: Kovács M. - Ternován P., Kékesi A., Valencsik, 
Csontos D. - Haris, Hudák M. - Hajdú R., Lőrinczy A., Lisztes 
K. - Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Csere: Eppel helyett Szőke A., Bertus helyett Csirmaz és 
Jurek helyett Vajda B. mind az 58., Bényei Á. helyett Koman és 
Lisztes K. helyett Króner a 71., Hajdú R. helyett Pintér D. a 76., 
Hudák M. helyett Nagy O. a 90. percben.
Sárga lap: Farkas D. a 73., Csirmaz és Hegedűs J. a 77. 
percben.
gólszerzők: Lőrinczy A. (0-1) a 36., Hajdú R. (0-2) a 39., Szőke 
A. (1-2) a 78. percben.

3. forduló
tiszakécskei LC - Diósgyőri VtK 1-2 (0-1)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 1000 néző. 
Játékvezető: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Szabó Dániel).

Tiszakécske: Antal B. - Balázs B., Végső, Máté Zs., Farkas 
N. - Lovas A., Pongrácz, Erdei C., Winkler - Zamostny, Horváth 
Z. Vezetőedző: Visinka Ede Vezetőedző: Visinka Ede.
DVTK: Danilović - Farkas D., Hegedűs J., Szatmári Cs, Bárdos 
- Holdampf - Vajda B., Bényei Á., Radics M., Bertus - Lukács 
D. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Csere: Radics M helyett Szőke A., Lovas A. helyett Lovas 
Zs. és Farkas N. helyett Gyurján B. a 46., Zamostny helyett 
Szekér és Winkler helyett Vachtler a 62., Lukács D. helyett 
Eppel és Bényei Á. helyett Koman a 69., Horváth Z. helyett 
Vólent a 70., Vajda B. helyett Jurek a 74., Bertus helyett 
Viczián a 90+7. percben.
Sárga lap: Szőke a 74, Koman a 90. percben.
gólszerzők: Bényei Á. (0-1) a 30., Bényei Á. (0-2) a 46., 
Vólent (1-2) a 75. percben.

Radics Márton
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név

mai ellenfelünk

BERKESI
JUDIT
sportriporter

LÁSZLÓ
ÁGI

sport blogger

KÖVESD SPORTMŰSORUNKAT
ÉS IRATKOZZ FEL A TIPPMIX
YOUTUBE CSATORNÁJÁRA!

főszereplők

bánhegyi bogdán*

22

(HUn) 
2004.02.20.

branislav danilović

44

(srb, HUn) 
1988.06.24.

póser dániel

1

(HUn) 
1990.01.12.

bárdos bence*

6

(HUn) 
1998.02.05.

benkő péter*

78

(HUn, svk) 
2003.01.30.

bényei ágoston

20

(HUn) 
2003.04.03. 

bertus lajos

8

(HUn) 
1990.09.26. 

bokros szilárd

4

(HUn) 
2000.03.28.

csirmaz istván

7

(HUn) 
1995.05.04.

eppel márton

9

(HUn) 
1991.11.20.

farkas dániel

72

(HUn, srb) 
1993.01.13. 

hegedűs jános

68

(HUn) 
1996.10.04.

holdampf gergő

25

(HUn) 
1994.07.31.

illés bálint*

66

(HUn) 
2004.11.15.

jurek gábor*

11

(HUn) 
2004.06.04.

koman vladimir

23

(HUn, ukr) 
1989.03.16.

korbély kristóf*

70

(HUn) 
2000.05.26.

könyves norbert

42

(HUn, srb) 
1989.06.10.

lukács dániel

10

(HUn) 
1996.04.03.

mrva patrik*

18

(HUn) 
2002.04.24.

oláh balázs*

21

(HUn) 
2002.08.06.

oláh bálint*

5

(HUn) 
1994.12.02.

papp marcell

99

(HUn) 
2001.02.19.

radics márton

48

(HUn) 
2001.12.02.

szatmári csaba

3

(HUn) 
1994.06.14.

szőke adrián

17

(HUn, srb) 
1998.07.01.

szűcs kornél*

26

(HUn) 
2001.09.24.

vajda botond*

27

(HUn, svk) 
2004.03.15.

viczián ádám

36

(HUn) 
1994.11.24.

*A DVTK LSA növendéke
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KAPUSOK
  1   Balogh Márton  1993.08.31.
99   Bognár Dániel  2003.04.18.
12   Horváth Dániel  1996.03.05.
97   Szabados istván  1997.11.18.

MEZőNyJÁtÉKOSOK
  8   Berzsenyi Kevin  2003.12.17.
13   Csemer gyula  1994.01.27.
19   Csizmadia Zoltán  1990.10.31.
35   Doncsecz Levente  2003.06.13.
  7   Dragóner Filip  1998.03.12. 
33   Fodor Péter  2003.04.07.
14   gaál Bálint  1991.07.14.
17   görgényi Dávid  1990.08.16.
25   Jagodics Bence  1994.03.31.
  5   Kenderes Zoltán  1989.08.12.
28   Molnár Márkó  2000.07.29.
       Nagy Benjámin         2005.07.21.
11   Présinger Ádám  1989.01.26.
  2   rózsás Dominik  2003.11.16.
18   Sejben Viktor  1996.06.04. 
15   Szabó Benjámin  2005.06.01.
27   Szarka Ákos  1990.11.24.
29   Szűcs Kristóf  1997.01.03.
22   tajthy tamás  1991.08.29. 
34   tar Zsolt  1993.02.13.
20   tóth gergely  1992.05.02.
10   Vogyicska Bálint  1998.02.27.
  9   Zsolnai richárd  1995.03.28.

születési
idő

mez-
szám

alapítVa: 1923
klubszín: zöld-fehér 
élVonalbeli idények: 0
legjobb eredmény: NB II. 4. helyezett (1979/1980, 
2009/2010 és 2011/2012)
előszÖr az országos másodosztályban: 
1978/1979
másodosztályú idények: 22
folyamatosan az nb ii.-ben: 2019 óta

Az ajkai klubot 1923-ban alapították Ajkai Sport-
egyesület néven. Sokáig alacsonyabb osztályokban 
szerepeltek, 1978-ban mutatkoztak be az NB II.-ben. 
A rendszerváltást megelőző és követő években 
több részletben újabb négy idényt lehúztak le az NB 
II.-ben, majd 1993 után egészen a „megyéig” zuhan-
tak. Történetük legújabb kora 2005-től íródik, azóta 
mindössze kétszer estek ki az NB III.-ba. Legutóbb 
2019-ben jutottak fel, az előző bajnokságban 51 
ponttal a 9. helyen végeztek.
Tavaly ősszel Diósgyőrben hazai siker született, míg 
idegenben döntetlent játszottak a csapatok.
Az előző fordulóban a Horváth D. - Szűcs K., Jagodics 
B., Tar, Csemer - Kenderes Z. (Berzsenyi, 46.), Tóth G. 
(Görgényi, 90+1.) - Csizmadia Z. (Vogyicska B., 58.), 
Dragóner F. (Gaál B., 46), Doncsecz (Sejben V., 46) - 
Szarka Á. összeállításban játszottak.

Ismerős a másik oldalon

A miskolci születésű Tajthy Tamás a DVTK után-
pótlásában nevelkedett 17 éves koráig. Újpesten 
mutatkozott be az élvonalban, majd játszott Pápán, 
Mezőkövesden, Győrben, Siófokon.
A szlovákiai magyar Szarka Ákos 2017 tavaszán iga-
zolt Diósgyőrbe, és másfél év alatt 36 mérkőzésen 
3 gólt lőtt. Ezt követően Gyirmóton, Dél-Koreában és 
Kaposvárott szerepelt.
Zsolnai Richárd 2019 nyarán Vácról érkezett Diós-
győrbe, tavasszal Budafokon, a következő idényben 
Ajkán játszott kölcsönben, az előző évben viszont 
visszatért, és 26 mérkőzésen viselte a DVTK mezét. 
Idén nyáron Ajkára igazolt.
Az ellenfél kispadján is találunk ismerőst. Végső 
Béla masszőr Tornyi Barnabás hívására érkezett 
Szolnokról Diósgyőrbe a '90-es évek közepén, és 
Tóth „Lujó” Istvánnal együtt - akkori szóhasználat-
tal - gyúrta a Kulcsár Sándor és Egressy Gábor által 
fémjelzett sikercsapatot.

Fc ajka mai ellenfelünk
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ii. dVtk rakaczki kupa

Prágai címvédés a 
II. DVTK Rakaczki Kupán

1-1-es döntetlent értek el. Ekkor még a mate-
matikai esély arra is megvolt, hogy a csapat pá-
lyára lépjen a bronzmérkőzésen, de a kassaiak 
elleni találkozón az 1-0-s előnyt nem sikerült 
megtartani, az ellenfél hajrában egyenlíteni tu-
dott. A DVTK Edzőközpontban megrendezett 
helyosztón összejött a magyar párharc, hiszen 
Rem Domonkosék ellenfele a záró találkozón a 
Puskás Akadémia volt. A diósgyőriek kétszer is 
hátrányba kerültek, de mindkétszer egyenlítet-
tek, a 2-2-es rendes játékidő után pedig bünte-
tőrúgással jobbnak bizonyultak az ellenfelük-
nél. A Diósgyőr tehát mind a négy ellenfelével 
szoros meccset játszott, ami elsősorban a gye-
rekek fejlődése szempontjából nagyon fontos. 
Ráadásul a magyar bajnoki mérkőzések után 
abból is kóstolót kaptak, hogy milyen a nem-
zetközi szint, és hogyan játszanak a külföldről 
érkező együttesek.
- Szerettünk volna a stadionban játszani, mert 
ez még nem adatott meg ennek a korosztály-
nak. Nem sokon múlt, de így lehetünk elégedet-
lenek - fogalmazott a II. DVTK Rakaczki Kupa 
után Icsó Zsolt, a DVTK U16 vezetőedzője. - A 
PAFC elleni találkozó végén jót tett a lelkünk-
nek a győztes forgatókönyv, mert a korábbi 
mérkőzéseken a kiélezett helyzetekből rendre 
rosszul jöttünk ki. Összességében azonban gra-
tulálok minden játékosomnak a tornán muta-
tott teljesítményéhez. Megmutattuk, hogy nem-
zetközi szinten is vannak értékeink, amit bízom 
benne, hogy a jövőben kamatoztatni is tudunk. 
Nagyon sokat ér, ha a játékosok lábába ilyen és 

A DVTK Labdarúgó Sportakadémia egy évvel 
ezelőtt hagyományteremtő szándékkal hívta 
életre az U16-os korosztály számára az ese-
ményt, idén azonban újabb szintet lépett a ran-
gos esemény. A találkozókat ezúttal is a DVTK 
Edzőközpontjában, valamint a két putnoki léte-
sítményben bonyolították le, az érmekről döntő 
összecsapásoknak pedig a DVTK Stadion adott 
otthont. A felnőtt labdarúgásban is jó csengő 
klubok fogadták el a meghívást, ezért minden 
szempontból színvonalas és izgalmas néhány 
nap ígérkezett.
- A tavalyi döntő után gyakorlatilag egyből 
hozzáfogtunk a szervező munkához annak ér-
dekében, hogy emelni tudjuk az idei torna szín-
vonalát - árulta el az eseménnyel kapcsolatban 
Fogarasi Zoltán, a DVTK LSA igazgatója. - Az 
egyébként is temérdek rendező munkát megne-
hezítette a világot érintő számtalan bizonyta-
lansági tényező, de így is kitartottunk az eredeti 
tervünk mellett. Igyekeztünk úgy összeállítani 
a programot, ami garantálja a szakmai előrelé-
pést és azt, hogy Rakaczki Bencéről ismét mél-
tóképpen tudjunk megemlékezni. A tavalyihoz 
képest új csapatokat is meghívtunk, és a me-
zőnyt hatról nyolc együttesre emeltük.
A Diósgyőri VTK számára is kiemelten fontos 
volt a hazai rendezésű torna. A csapat szerette 
volt bebizonyítani, hogy nemzetközi szinten is 
megállja a helyét. A II. DVTK Rakaczki Kupa 
egy rendkívül jó erőfelmérőnek számított, ezt a 
szintet pedig a későbbi ötödik helyezés ellenére 
megugrották a piros-fehérek. A nyitó mérkőzé-
sen ugyanis csupán egy védelmi megingás után 
kapott góllal maradtak alul a belgrádi Crvena 
Zvezdával szemben. A minimális különbségű 
vereség kapcsán azt is meg kell jegyezni, hogy 
egy korai kiállítás miatt a DVTK gyakorlatilag 
a teljes találkozót emberhátrányban játszotta 
végig. Ezután viszont nagyszerű teljesítményt 
nyújtott az Icsó Zsolt vezette korosztály, hiszen 
a későbbi döntős HNK Hajduk Splittel szemben 

öt napon keresztül tizenhat nemzetközi 
utánpótlás mérkőzést rendeztek a 
ii. dvtk rakaczki kupán. 
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ii .  dVtk rakaczki kupa

Hátsó sor: Jászberenyi Péter, Tucsa Dániel, Kovács Dániel, Gyenes Róbert, Szakos Bence, Rem Domonkos
Első sor: Nagy Bence, Győrfi Donát, Kiss László, Kiss Bálint, Soós Bálint

mint tavaly - összegzett a finálé után Jaroslav 
Macharc, a prágaiak vezetőedzője. - Boldog 
vagyok, hogy minden mérkőzést megnyerve 
szereztük meg a II. DVTK Rakaczki Kupa győz-
tesének járó serleget. A döntőben játszottuk 
a legjobb meccset, a Hajduk nagyon kemény 
ellenfélnek bizonyult, de ellenük is dominálni 
tudtunk, és ugyan csak egy góllal nyertünk, de 
nagyobb is lehetett volna a különbség. Jövőre a 
harmadik győzelem reményében jövünk vissza.
A horvátok először jártak Diósgyőrben, és rög-
tön a döntőig meneteltek, ahol viszont az ellen-
fél jobban játszott tőlük.
- Egy nagyon jól szervezett tornán vettünk 
részt, ahol mi is jól szerepeltünk - tette hozzá 
Marko Sičić, a HNK Hajduk Split vezetőedzője. 
- Mindig öröm ilyen kiváló ellenfelekkel játsza-
ni. Gratulálok a Slavia csapatának, a döntőben 
jobbak voltak nálunk különösen az első félidő-
ben, amikor a szélső védőik nagyon magasan 
játszottak. A második játékrész jobban sikerült, 
kialakítottunk néhány gólhelyzetet, de ellenfe-
lünk megérdemelte a sikert.

ehhez hasonló nemzetközi mérkőzések men-
nek minden esztendőben. Köszönjük minden 
szervezőnek az áldozatos munkáját, hogy egy 
ilyen profi tornát hoztak össze, és örök élményt 
szereztek a gyerekeknek!
A rendezéssel kapcsolatban egyébként vala-
mennyi csapat elégedett volt. A DVTK Labda-
rúgó Sportakadémia, valamint az ugyancsak 
helyszínként szolgáló Sajóvölgye Focisuli mun-
katársai mindent megtettek azért, hogy a fut-
ballisták semmiben ne szenvedjenek hiányt. A 
bronzmérkőzést és a döntőt pedig a DVTK Sta-
dionban rendezték meg, ami megadta a rangját 
a két utolsó találkozónak. A bronzmérkőzésen 
a Crvena Zvezda és a Legia Warszawa nem bírt 
egymással, a gólnélküli döntetlen után tizen-
egyesekkel a szerbek hódították el a harmadik 
helyezést. A fináléban pedig egyértelműen jobb 
volt az SK Slavia Praha még akkor is, ha csupán 
egyetlen gól esett az aranyéremről döntő talál-
kozón.
- Címvédőként tértünk vissza Diósgyőrbe, és 
idén még erősebb csapatokkal találkoztunk, 

A II. DVTK Rakaczki Kupa végeredménye
1. SK Slavia Praha (CZE)
2. HNK Hajduk Split (CRO)
3. Crvena Zvezda (SRB)
4. Legia Warszawa (POL)
5. Diósgyőri VTK (HUN) 
6. Puskás Akadémia FC (HUN)
7. FC Košice (SVK)
8. CFR Cluj (ROU)

Különdíjak
Legjobb kapus 
Toni Pazur (HNK Hajduk Split)
Legjobb mezőnyjátékos 
Ales Brezina (SK Slavia Praha)
Gólkirály
Alex Cetnar (Legia Warszawa)
Legjobb hazai játékos 
Kiss László (Diósgyőri VTK)
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interjú

dvtktiktok

Elindult a DVTK 
TikTok csatornája!

dvtktiktok

a dVtk tÖrténetéből

▶

szemelVények

Fazekas a góllövőlista élmezőnyében végzett. 
(Turbéki WMFC ellen szerzett gólja a 100. NB1-
es találata volt a vasgyáriaknak.)
A Magyar Kupában szintén remekelt a 
DiMÁVAG és egészen a döntőig menetelt. Az 
Újpest elleni elődöntőben (6-3) három gólt 
szerzett a kitűnő szélső (további egy gólját rá-
adásul nem is adták meg), és bár a döntőben 
is betalált, mindez kevés volt a sikerhez (2-6) a 
Ferencváros ellen.
Az 1942/43-as bajnokságban kevesebb lehető-
séget kapott a villámgyors balszélső, de még így 
is összehozott 8 gólt. A csapat sem szerepelt jól, 
és a vezetőség is rossz döntést hozott, amikor el-
küldte a csapat addigi sikerkovácsát, a legendás 
Csapkay Károlyt. 
Nem sikerült túl jól a csapatnak az 1943/1944-
es bajnokság Diósgyőrben, Turbékinak azon-
ban igen, hiszen ismét sokat játszott, és 10 gólt 
szerzett a mérkőzéseken. A kiesés elleni harc 
a szezon utolsó előtti mérkőzésén dőlt el, a 
DiMÁVAG bennmaradt.
Ez volt az utolsó teljes idény a világháború alatt, 
hiszen az 1944/1945-ös bajnokságból mindösz-
sze négy mérkőzést játszottak le, a szezon félbe-
szakadt a háborús események miatt. 
Turbéki diósgyőri évei alatt tagja volt az ifjúsá-
gi válogatottnak, az A-válogatottban azonban 
nem játszott. A Fazekas-Turbéki balszárny bal-
szerencséje volt az, hogy olyan vetélytársai vol-
tak, „mint a nagyváradi Bodola-Tóth III, vagy az 
újpesti Zsengellér-Nyers páros” - fogalmazott az 
Észak Magyarország újságírója 1967-ben.
Turbéki István a Gamma ellen, 1944. szeptem-
ber 15-én öltötte utoljára magára a DiMÁVAG 
mezét, ahol 85 mérkőzésen 38 gólt szerzett. A 
háború után pedig a kezébe vette a vándorbo-
tot...
Először követte egykori edzőjét, Csapkay 
Károlyt, és az MTK labdarúgója lett. Egy 

Turbéki István (1922-1996) neve ma már nem 
cseng ismerősen a diósgyőri, illetve a magyar 
futballrajongóknak. A „Potyoró” becenévre 
hallgató labdarúgót nyolcvan évvel ezelőtt a 
legtehetségesebb balszélsőként tartották szá-
mon. Kalandos pályafutásáról legendákat le-
hetne írni, de mi természetesen a Diósgyőrben 
eltöltött éveivel foglalkozunk majd.
Turbéki István Szigetváron látta meg a napvi-
lágot. Már 1936-ban szülővárosa felnőtt csa-
patában játszott, méghozzá hamis papírokkal. 
Mindez azért történt így, mert 16 éves kor alatt 
nem lehetett játszani az első csapatban - és ő 
meg csak 14 éves volt.
Nem sok időt töltött a helyi csapatban, mert test-
vére, Turbéki András - aki 1937 nyarán igazolt 
Diósgyőrbe - javaslatára Miskolcra költözött, és 
a Pereces csapatában kezdett el futballozni. Ott 
az NBB osztály legjobb balszélsője lett, úgyhogy 
a következő bajnokságot már az első élvonalbeli 
szezonját kezdő DiMÁVAG-ban kezdte. 
„A balszélen Turbéki és a csepeli Pintér verseny-
zett. Turbéki győzött, de csak azért, mert Pintér 
többször hiányzott. A BLASz-bajnokságért is 
játszott a WMTK csapatában. Ez nem von le 
semmit Turbéki teljesítményéből. Mind Pintér, 
mind Turbéki a magyar futball legtehetségesebb 
fiatal balszélső palántája” – összegzett a Nemze-
ti Sport 1940. július 4-én.
Még 18 éves sem volt Turbéki, amikor 1940. 
szeptember 22-én góllal mutatkozott be a 
DiMÁVAG csapatában. A vasgyáriaknak ez volt 
az első hazai győzelme - a Szolnoki MÁV ellen 
- a legmagasabb bajnoki osztályban (1940/41). 
A következő bajnokságban (1941/1942) 24 
mérkőzésen lépett pályára Turbéki, ahol 19 gólt 
szerzett. Ez volt a legeredményesebb szezonja 
Diósgyőrben. Fazekas Zoltánnal együtt félel-
metes párost alkottak a csatársor bal oldalán, 
ketten összesen 39 gólt szereztek. 20 góljával 

A világjáró 
Turbéki István

a reiman Zoltán által szerkesztett szemelvények a dvtk történetéből 
című múltidéző sorozatunk mai részében egy kalandos életű labdarúgóval 
ismerkedhetünk meg.
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szemelVények a dVtk tÖrténetéből

mondta az Észak-Magyarországnak.
Turbéki Istvánt Puskás Öcsi is említette egy in-
terjúban, amikor a diósgyőri futball krónikásá-
val, Varga Lajossal beszélgetett:
„- A statisztika elfogulatlan adatai szerint a Bp. 
Honvéd játékosaként kilencszer lépett pályára a 
Diósgyőri Vasas ellenfeleként. Milyennek látta 
az akkori Diósgyőrt, amelynek >>volt szíves<< 
kilenc gólt lőni?
- Elég szemtelenek voltak, mert nem hagyták, 
hogy többször a kapujukba tálaljak. Félretéve a 
tréfát: azért itt Miskolcon mindig jó futballcsapat 
volt. Az ötvenes években, meg az Ön által emle-
getett időszakban is, hiszen én még játszottam az 
azt megelőző garnitúra ellen is. Turbéki és társai 
(...) nem csak ellenfeleim, de jó barátaim is vol-
tak. Azok a mai napig. Legutóbb Cipruson jár-
va felkerestem Turbékit és rendkívül sajnáltam, 
hogy nem találtam otthon."
Turbéki István 73 éves korában, Nicosiában 
hunyt el 1996-ban.

szezont játszott kék-fehérben - ahonnan a 
B-válogatottba is meghívást kapott -, de közben 
és utána is rengeteg csapattal „hozták össze”. 
Végül a kassai Jednota Sokol Košice labdarúgója 
lett, itt három szezont töltött el. Több helyen azt 
olvasható, hogy 18 alkalommal szerepelt a cseh-
szlovák válogatottban, azonban ezt nem erősí-
tik meg a statisztikák, hiszen sem Turbéki Ist-
ván, sem a Felvidéken töltött évei alatt használt 
Štefan Turek néven nem található a válogatott 
tagjai között. Elképzelhető, hogy nem hivatalos 
mérkőzéseken lépett pályára. 
Pár évvel később a kassai csapattal egy barát-
ságos mérkőzés erejéig visszatért Miskolcra. 
1948. február 10-én, a Népkertben, a Jednota 
a Miskolci MTE csapatával játszott. A mérkő-
zés 2-1-es kassai sikerrel végződött, azonban 
Turbéki számára nem túl kellemes emlék, hi-
szen az első félidőben a játékvezető kiállította. 
Kassáról Olaszországba vezetett az útja, aho-
vá követte Vinyei Jenő is, aki Diósgyőrben, az 
MTK-nál, és a Jednota csapatában is játékostár-
sa volt. A Serie A-ban, az Aurora Pro Patria csa-
patában 62 bajnoki mérkőzésen 15 gólt szerzett 
1949 és 1952 között. 
Olaszországból Franciaországba igazolt, a 
Girondins Bordeaux csapatához, hol 14 mérkő-
zésen öt gólt szerzett két szezon alatt. Pályafu-
tását 1957-ben a Lugano csapatában fejezte be. 
(Egyes források szerint 1958-ban Barcelonában 
is szerződést kapott, de hivatalos mérkőzésen 
nem lépett pályára.)
A labdarúgó pályafutása befejezése után Tö-
rökországban, Görögországban és Cipruson is 
edzősködött. Már a szigetországban dolgozott, 
amikor 1974-ben újra magyar földre látogatott:
- Nem tudom, hogy tudtam eddig elviselni, 
ilyen sokáig nem láttam hazámat. Most, hogy 
hazajöttem, ez az érzés csak erősödött bennem. 
Családom, egzisztenciám Ciprushoz köt sok-sok 
szállal, de ha körülményeim megengedik, min-
den évben itthon töltöm szabadságomat, csalá-
dommal együtt.
Igen, így mondta itthon, mert, ha papíron már 
nem is magyar állampolgár Turbéki István, szí-
vében megmaradt magyarnak. Csodálattal és 
elismeréssel adózott hazájának és polgárainak, 
hogy a világháború után milyen szépen újjáépí-
tették az országot. 
- Ha a bátyám nem kalauzol Miskolcon talán el 
is tévedtem volna, annyit változott ez a város - 

Edzői pályafutás
1974 PAS Lamia (GRE)
1971/1972 Anorthosis Famagusta (CYP)
1970/1971 Pezoporikos Larnaca (CYP)
1969/1970 Pezoporikos Larnaca (CYP)
1966/1967 Anorthosis Famagusta (CYP)
1962/1963 Aris Limassol (CYP)
1961/1962 Pezoporikos Larnaca (CYP)
1960/1961 Altay Izmir (TUR)
1959/1960 Ankara Demirspor (TUR)
1958/1959 Ankara Demirspor (TUR)
Labdarúgó pályafutás
1956/1957 Lugano (SUI, 1. osztály)
1953/1954 Girondins Bordeaux (FRA, 1. osztály) 1/-
1952/1953 Girondins Bordeaux (FRA, 1. osztály) 13/5
1951/1952 Aurora Pro Patria (ITA, Serie A) 8/1
1950/1951 Aurora Pro Patria (ITA, Serie A) 26/9
1949/1950 Aurora Pro Patria (ITA, Serie A) 28/5
1947/1948 ŠK Sokol Jednota Košice (TCH, 1. osztály)
1946/1947 ŠK Sokol Jednota Košice (TCH, 1. osztály)
1945/1946 ŠK Sokol Jednota Košice (TCH, 1. osztály)
1945/1946 MTK (NB I.) 16/7
1944 DiMÁVAG (NB I.) 3/2
1943/1944 DiMÁVAG (NB I.)  28/7
1942/1943 DiMÁVAG (NB I.)  18/8
1941/1942 DiMÁVAG (NB I.)  24/19
1940/1941 DiMÁVAG (NB I.) 11/2
1939/1940 Perecesi TK (NBB) 26/6
1938/1939 Szigetvári AK
1937/1938 Szigetvári AK 
1936/1937 Szigetvári AK Megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatás
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teljes menetrend

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

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

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

4. 2022.08.17. szerda 19:00 DVtK Stadion youtube DVtK - Ajka  

5. 2022.08.22. hétfő 17:45 Pécs M4 Sport PMFC - DVtK  

6. 2022.08.28. vasárnap 19:00 DVtK Stadion  youtube DVtK - KBSC  

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

8. 2022.09.11. vasárnap 17:00 DVtK Stadion   DVtK - MtK  

MK3 2022.09.18. vasárnap    ??? - DVtK  

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

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

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

12. 2022.10.16. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - BMtE  

13. 2022.10.22. szombat 13:00  Mosonmagyaróvár   MtE 1904 - DVtK  

14. 2022.10.30. vasárnap 17:00  DVtK Stadion  DVtK - Kozármisleny    

15. 2022.11.06. vasárnap 17:00  Szeged  Szeged - DVtK  

16. 2022.11.09. szerda 18:00  Csákvár  Csákvár - DVtK  

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

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

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

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

21. 2023.01.29. vasárnap  Soroksár  Soroksár - DVtK  

22. 2023.02.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - tiszakécske  

23. 2023.02.12. vasárnap  Ajka   Ajka - DVtK  

24. 2023.02.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - PMFC  

25. 2023.02.26. vasárnap  Kazincbarcika   KBSC - DVtK  

26. 2023.03.05. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - gyirmót  

27. 2023.03.12. vasárnap  Hidegkuti Stadion  MtK - DVtK  

28. 2023.03.19. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Szentlőrinc  

29. 2023.04.02. vasárnap  Dorog  Dorog - DVtK  

30. 2023.04.09. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Békéscsaba    

31. 2023.04.12. szerda  Budafok  BMtE - DVtK  

32. 2023.04.16. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - MtE 1904  

33. 2023.04.23. vasárnap  Kozármisleny  Kozármisleny - DVtK  

34. 2023.04.26. szerda  DVtK Stadion  DVtK - Szeged  

35. 2023.04.30. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - Csákvár  

36. 2023.05.07. vasárnap  Balmazújváros  NySFC - DVtK  

37. 2023.05.14. vasárnap  DVtK Stadion  DVtK - EtO FC  

38. 2023.05.21. vasárnap  Szombathely  Haladás - DVtK  
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tabellák

CSapaT neVe  m           Gy D V              lG            KG GK p 

MtK Budapest 3 2 1 0 10 6 4 7

Soroksár SC 3 2 1 0 7 4 3 7

Pécsi MFC 3 2 1 0 5 3 2 7

Szombathelyi Haladás 3 2 1 0 4 2 2 7

gyirmót FC győr 3 2 0 1 8 2 6 6

Békéscsaba 1912 Előre 3 2 0 1 7 2 5 6

FC Ajka 3 2 0 1 8 4 4 6

BFC Siófok 3 2 0 1 2 1 1 6

Kolorcity Kazincbarcika SC 3 2 0 1 5 7 -2 6

Aqvital FC Csákvár 3 1 2 0 4 3 1 5

Szentlőrinc SE 3 1 1 1 5 7 -2 4

Diósgyőri VtK 3 1 0 2 3 4 -1 3

EtO FC győr 3 1 0 2 3 4 -1 3

Credobus Mosonmagyaróvár 3 1 0 2 3 4 -1 3

Hr-rent Kozármisleny 3 1 0 2 6 8 -2 3

Szeged-Csanád gA 3 1 0 2 3 5 -2 3

tiszakécskei LC 3 1 0 2 3 5 -2 3

Budafoki MtE 3 0 1 2 3 7 -4 1

Nyíregyháza Spartacus FC 3 0 0 3 0 3 -3 0

Dorogi FC 3 0 0 3 3 11 -8 0

CSapaT neVe m Gy D V p 

FC Ajka 2 2 0 0 6

MtK Budapest 2 2 0 0 6

Kazincbarcika SC 2 2 0 0 6

Pécsi MFC 2 2 0 0 6

BFC Siófok 2 2 0 0 6

Soroksár SC 2 1 1 0 4

Szentlőrinc SE 2 1 1 0 4

Szombathelyi Haladás 2 1 1 0 4

Békéscsaba 1912 Előre 1 1 0 0 3

gyirmót FC győr 2 1 0 1 3

Kozármisleny 1 1 0 0 3

Mosonmagyaróvár 1 1 0 0 3

Aqvital FC Csákvár 1 1 0 0 3

EtO FC győr 2 1 0 1 3

tiszakécskei LC 2 1 0 1 3

Budafoki MtE 1 0 1 0 1

Szeged-Csanád gA 0 0 0 0 0

Diósgyőri VtK 1 0 0 1 0

Nyíregyháza SFC 1 0 0 1 0

Dorogi FC 1 0 0 1 0

CSapaT neVe m Gy D V p 

gyirmót FC győr 1 1 0 0 3

Soroksár SC 1 1 0 0 3

Szombathelyi Haladás 1 1 0 0 3

Diósgyőri VtK 2 1 0 1 3

Békéscsaba 1912 Előre 2 1 0 1 3

Szeged-Csanád gA 3 1 0 2 3

Aqvital FC Csákvár 2 0 2 0 2

MtK Budapest 1 0 1 0 1

Pécsi MFC 1 0 1 0 1

EtO FC győr 1 0 0 1 0

FC Ajka 1 0 0 1 0

BFC Siófok 1 0 0 1 0

Mosonmagyaróvár 2 0 0 2 0

tiszakécskei LC 1 0 0 1 0

Nyíregyháza SFC 2 0 0 2 0

Kozármisleny 2 0 0 2 0

Budafoki MtE 2 0 0 2 0

Szentlőrinc SE 1 0 0 1 0

Dorogi FC 2 0 0 2 0

Kazincbarcika SC 1 0 0 1 0
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