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SORSOLÁS

Hajrá!

Híradónk tulajdonosa a félidei
sorsolásban értékes díjakat
nyerhet. 1. díj: 1000,− Sk ér−
tékű vásárlási utalvány
(bővebben a 12. oldalon)

ŽREBOVANIE

DO TOHO!
20.− SK

Náš spravodaj je výherný.
Jeho majiteľ môže v polčaso−
vom žrebovaní získať jednu z
hodnotných cien. 1. cena je
nákupná poukážka v hod−
note 1000,− Sk (viac na stra−
ne 12.)

II. LIGA

FK DAC 1904 Dunajská Streda –
STREDA (SZERDA) − 30.04.2008 – 16.00 h
– MFK Vrbové
PREDZÁPAS / ELŐMÉRKŐZÉS: DAC – INTER BRATISLAVA (U12 − 1996), 14.00
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Zápasy DAC v jarnej časti − A DAC tavaszi programja
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:
kolo/forduló:

Slovan B−DAC
DAC−Nové Mesto n/V.
Nitra B−DAC
DAC−Nemšová
Moravany n/V.−DAC
DAC−SFM Senec
Trnava B−DAC
DAC−Vrbové
ŠKP Dúbravka−DAC
Vráble−DAC
DAC−Pezinok
Artmedia B−DAC
DAC−Rača
Topoľčany−DAC
DAC−Púchov

Hlavní reklamní partneri:

www.thermalpark.sk

3:4 (1:1)
2:1 (1:1)
1:0 (1:0)
2:1 (1:1)
0:2 (0:0)
0:0
0:1 (0:0)
30.04. − 16,00
03.05. − 10,30
10.05. − 16,30
17.05. − 17,00
24.05. − 10,30
28.05. − 17,00
31.05. − 17,00
07.06. − 17,00

30.4.2008

História a súčasnosť DAC
− slovom a obrazom
Kliknite na stránku

www.fcdac1904.com
Kattintson rá – A DAC múltja
és jelene − szóban és képben
h
h
h
h
h
h
h
h

II. liga – program 23. kola
30.04.2008 (16.00): Slovan B −
ŠKP Dúbravka, Púchov − N.
Mesto, Topoľčany − Nitra B,
Rača − Nemšová, Artmedia B −
Moravany, Pezinok − SFM
Senec, Vráble − Trnava B, DAC
1904 − Vrbové

Sponzori:

TM−STAV, s.r.o. −
Efacec −
Realizácia komplexných
www.
stavebných služieb
energiapro.sk

www.kanovits.com

www.autotechnika.sk
Autobazár, Autosalón
Škoda, Autosalón
Hyundai

Kúpa, predaj a prenájom
nehnuteľností − www.realecon.sk
AG SPORT − výhradný distribútor
značky ERREA na Slovensku
Inžinierska, projektová, dodávateľská
a obchodná činnosť v stavebníctve

Pepsi Cola
Slovakia, s.r.o.

ĎAKUJEME!
Vlastník klubu:

M.D.S. s.r.o.
svietidlá
www.
mdsonline.sk

Mesto
Dunajská Streda
www.
dunstreda.eu
Stopercentný
vlastník klubu
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II. LIGA – DNEŠNÝ ZÁPAS – MAI MÉRKŐZÉS

FK DAC 1904 Dunajská Streda
MFK Vrbové
STREDA − 30.04.2008, 16.00 h −
SZERDA * Rozhodca/Játékvezető:
Martin Sliš; Asistenti/Partjelzők: Viktor Martiš, Pavol Páchnik;
Delegát SFZ/A LSz küldötte: Jaroslav Zábranský

PREDZÁPAS / ELŐMÉRKŐZÉS:
DAC − INTER BRATISLAVA (U12 − 1996), 14.00
PREDSTAVUJEME DNEŠNÉHO
SÚPERA:

MFK Vrbové

Valné zhromaždenie
Na valnom zhromaždení (23.4.
2008) akciovej spoločnosti FK DAC
1904:
– Prijali písomnú žiadosť Barnabáša
Antala na odstúpenie z funkcie
člena predstavenstva z dôvodu pra−
covnej zaneprázdnenosti. Primátor
mesta Péter Pázmány bývalému
prezidentovi klubu poďakoval za
doterajšiu činnosť v prospech klubu.
– Návrh na vytvorenie B mužstva
dospelých FK DAC 1904 − a to fúzi−
ou s TJ Poľnohospodár Vieska.
Názov klubu bude TJ Vieska DAC B,
pričom B mužstvo dospelých bude v
prípade rovnako pozitívneho roz−
hodnutia druhej strany − TJ Vieska −
hrávať svoje zápasy vo Vieske.
– Péter Pázmány požiadal vedenie
klubu, aby zabezpečilo preregistro−
vanie všetkých mládežníckych hrá−
čov, vychovávaných v FK DAC 1904,
do klubu a zároveň vyhlásil, že
mesto Dunajská Streda, ako jediný
akcionár a.s. FK DAC 1904, dotáciu
na rok 2008 schválenú v rozpočte
mesta, poukáže klubu v celej výške.

Rok založenia: 1922
Adresa: Športová 1,
922 03 Vrbové
Štadión: Vrbové
Kapacita: 2500 divákov, 600
miest na sedenie
Klubové farby: žltá − modrá
Predseda MFK: Ing. Peter Adamec
Podpredseda MFK: Rudolf Horňák
Tajomník ŠMFK: Jozef Svetlík
KÁDER
33 Martin Sedláček 25.09.1973
22 Michal Dlhý
26.10.1981
2 Adam Greguš
06.07.1986
3 Lukáš Makara
22.10.1986
4 Rastislav Piešťanský 12.11.1979
5 Juraj Piršel
31.01.1985
6 Daniel Koyš
23.10.1979
7 Tomáš Andrísek 12.05.1981
8 Rastislav Adamec 13.04.1972
9 Jozef Jelšic
02.12.1979
10 Jozef Piršel
12.08.1980
11 Radovan Kubiš 29.06.1981
12 Matej Ďuračka 23.09.1988
13 Peter Uváčik
08.07.1970
14 Tomáš Gažík
05.05.1982
15 Peter Vlado
18.09.1976
16 Juraj Sumer
02.04.1987
18 Peter Gažík
05.05.1982
Realizačný tím
Tréner: Peter Jančovič 06.01.1964
Asistent trénera:
Rastislav Adamec 13.04.1972
Lekár: MUDr. Vilam Šimo
Vedúci mužstva: Peter Slabý
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V PREDCHÁDZAJÚCICH STRETNUTIACH − 21. A 22. KOLO:

FK DAC 1904 − ŠK SFM
Senec 0:0
21. kolo II. ligy, 19.04.2008 −
16.00 h. Žlté karty: 40. Milan
− 71. M. Molnár. Roz−
hodoval: Pavlík − 2540 divá−
kov. DAC: Košovan − Buka,
Gašparík, Csölle, M. Lelkes
− Milan (67. Csémy), M.
Palic, A. Kubala, Belkovics −
Uzola (81. Šnegoň), T. Hor−

váth (46. Z. Bognár). Tréner:
Tibor
Meszlényi.
SFM:
Lehuta − M. Molnár, Karč,
Peciar, Medgyes − Sebők
(60. Chorvatovič), Chalupka,
Brezík,
Tomaček
(88.
Voško) − Ducký, Futo (82.
Pizur). Tréner: Karol Brezík.
V jednom z kľúčových stret−
nutí súťaže slávila úspech
taktická disciplína hostí, ktorí
po bezgólovej remíze do−

siahli svoj cieľ − neprehrať.
Šláger jari sa hral pred pek−
nou kulisou, ktorá vyburco−
vala obe mužstvá k zvýšenej
bojovnosti, ale zároveň zvä−
zovala nohy hlavne domá−
cim hráčom. Na strane DAC
chýbala väčšia agresivita v
zakončení, možno kúsok
šťastia, a určite strely spoza
šestnástky, na čo bol klzký
terén
priam
ideálny.
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Výsledok ovplyvnila aj
40. min, keď po penalto−
vom faule na Milana
zostala píšťalka rozhod−
cu nemá. Napriek ťažké−
mu terénu to bol slušný
zápas, čo pokazila až
zbytočná šarvátka v nad−
stavenom čase. DAC
stratil body na domácom
ihrisku po ôsmych víťaz−
stvách, udržal si však
prvú pozíciu vo vyrovna−
nej tabuľke.
FC Spartak Trnava B −
FK DAC 1904 0:1 (0:0)
22. kolo II. ligy, 27.
04.2008 − 16.00 h. gól:
67. Z. Bognár. Žlté karty:
44. Cíferský, 57. Dju−
rovič, 58. Babacar Niang
− 56. M. Lelkes, 77. K.
Németh.
Rozhodoval:
Bohun − 200 divákov.
DAC: Košovan − Buka,
M. Gašparík, K. Németh,
M. Lelkes − Milan, M.
Palic,
A.
Kubala,
Belkovics (17. Csémy) −
Uzola (76. T. Horváth),
Bognár (90. Šnegoň).
Tréner: Tibor Meszlényi.
Spartak B: Kamesch −
Hlavatovič,
Babacar
Niang, Gueye Amdy,
Djurovič
−
Tomčák,
Radošovský, Cíferský, T.
Sedlák − Ivanič, Kebe
Samba. Tréner: Alojz
Fandel.
Bognár svojím piatym
gólom v sezóne zostrelil
rezervu Spartaka na dno
tabuľky. Cenné tri body z
Trnavy sme získali zaslú−
žene. Výsledok ešte
mohol prikrášliť Csémy,
ktorý nepremenil dve
tutovky. DAC zostáva na
čele vyrovnanej súťaže.
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FÜLES − FRISS HÍREK A CSAPAT KONYHÁJÁBÓL:

Gőgh Árpád kívülállóként, a DAC−nak szurkolva
nézte végig a DAC−Szenc rangadót
A DAC−SFM Szenc bajnokin számos egykori DAC−játékost fedeztünk
fel a lelátón. Köztünk izgulta végig a rangadót Rudo Pavlík, Dušan
Liba, Stano Lieskovský, Ján Kapko, Tóth László, Štefan Maixner,
Stano Fišan, Petr Kašpar, hogy – a teljesség igénye nélkül – csak pár
nevet említsünk. A nézők közt ült a pályán küzdő két csapat volt játé−
kosa, Gőgh Árpád is, aki kilenc találattal még jelenleg is a bajnokság
második legjobb góllövője. Március végéig volt a magyarbéli gárda
játékosa, a Moravanytól elszenvedett hazai vereség után a SFM klub−
vezetése kizárta a keretből.
– Azzal indokolták a szerződésbontást, mert szerdahelyiként – sze−
rintük – a DAC feljutását kívánom, és álítólag eladtam a Moravany
elleni meccset. Jogtalanul, alaptalanul megvádoltak. Mintha elfelejtet−
ték volna, hogy az őszi egymás elleni meccsen tőlem indult az első
gól, a másodikat pedig magam rúgtam. Sajnos ezt találták ki. De kije−
lentem, tiszta a lelkiismeretem. Soha életemben nem vettem és nem is
fogok pénzt elfogadni, számomra a tiszta lelkiismeret mindennél fonto−
sabb. Én bárki szemébe tudok nézni. A szenciek máig tartoznak, –
zárta le Árpi a másfél éves SFM−fejezetet.
Vajon kinek szurkolt a tavaszi idény egyik kulcsfontosságú
mérkőzésén? – Sajnálom a szenci srácokat, nagyon jó parti voltunk,
Brezík edzőtől is sokat tanultam, de ha Matlák úr, a tulajdonos, ilyen
véleménnyel van rólam, nincs miről beszélni. A történtek után a DAC−
nak szurkoltam és szurkolok, remélem, a fiúknak sikerül a feljutás.
Nagyon szorítok a dunaszerdahelyieknek.
A látottak alapján miként értékeli a meccset? – Úgy láttam kicsit
óvatos volt mindkét oldalról, mintha tartottak volna egymástól a csapa−
tok. A szenciek felállt védelemmel, taktikai fegyelemmel jeleskedtek,
kontrákra építettek, a DAC pedig próbált játszani, de hiányzott az átütő
érő. Bennük volt az akarat, mentek előre, de igazi helyzetet nem
sikerült kidolgozniuk. Gólokkal sokkal jobb meccs lett volna, így vis−
zont biztonságra törekedtek a csapatok. A hazaiak jobban próbálkoz−
tak, a nagy akarás kicsit rányomta a bélyegét teljesítményükre. Öss−
zességében jó meccs volt és örültem, hogy a dunaszerdahelyi stadi−
onban két és félezer néző volt, más is volt a meccs hangulata," – érté−
kelte az előző hazai bajnokit Árpi, akit április elején a III. ligás galánta−
iak felkértek, segítse őket játékosedzőként.

Rég látott nézőszám a DAC−stadionban
A szenciek elleni rangadón 2540 néző volt jelen, ami nem csak a II.
liga Nyugati csoportjának idei rekord nézőszáma (eddig 1058 az 1. for−
dulóban, DAC−Slovan B).
Az összes bajnokságot tekintve, a múlt hétvégén csak két (!) szlovákiai
focimeccsnek volt magasabb látogatottsága − mindkettő az élvonalban.
A Petržalka−Slovan derby 7800, míg a Trnava−Banská Bystrica mérkő−
zés 7280 nézőt vonzott (a többi corgoňligás meccsen: Žilina−
Ružomberok − a két utolsó bajnok mérkőzött! − 2284, Dubnica−Nitra
1422, Zlaté Moravce−Kassa 1588).
Egyébként a kétezres határt utoljára 2004. őszén lépte át a nézőszám
stadionunkban, akkor a DAC−Slovan rangadóra 2890 szurkoló váltott
jegyet. A klubvezetés ezúton is köszöni a szurkolók bizalmát és
segítségét, hisz a nézőtér hosszú idő után tizenkettedik, sőt tizen−
harmadik embere volt a csapatnak!
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POHĽAD DO MINULOSTI: Čo dnes robí

Štefan Maixner, bývalý reprezentant a útočník DAC
Na šlágri II. ligy DAC−SFM Senec sme na tribúne zazreli viaceré
známe futbalové tváre, bývalých hráčov DAC. Nechýbal medzi nimi
ani Štefan Maixner, ktorého mnohí poznajú skôr z dresu Slovana,
Artmedie či reprezentácie, prípadne z vlaňajšej reality show jednej
zo súkromných televízií.
VIZITKA
Post: Útočník 
Dátum narode−
nia: 14.04. 1968,
Bratislava  Vá−
ha: 75 kg (1991)
/ 81 kg (2008)  Výška: 178 cm
 Prezývka: Pišta  Doterajšie
kluby: Rapid Bratislava 1976−84,
Slovan Bratislava 1984−90, ČH
Bratislava 1990, DAC 1990−92,
SLovan Bratislava 1992−98,
Artmedia Petržalka 1998−2005,
AT 2005−  Bilancia v DAC:
1990−1992: 47 zápasov 13 gólov
Pravdou ale je, že Pišta sa na cestu
za futbalovou slávou vydal práve v
Dunajskej Strede, kam ho v lete 1990
priviedol tréner Juraj Szikora.
Predtým pôsobili v trojici s Tiborom
Jančulom v ČH Bratislava, a po prí−
chode Szikoru do DAC nasledovala
dvojica mladých rýchlonohých útoč−
níkov svojho trénera na Žitný ostrov.
S Pavlom Diňom vytvorili úderný
útok, ktorý naše mužstvo takmer pre−
strieľal k majstrovskému titulu. Ešte
tri kolá pred koncom sezóny 1990/91
trónil DAC na čele federálnej ligy!
Veru, dobre sa na tie časy spomína.
Štefan Maixner za dve sezóny v žlto−
modrom odohral 47 ligových zápa−
sov, strelil v nich 13 gólov. V roku
1992 odišiel do bratislavského
Slovana, získal s ním tri tituly a dva−
krát národný Pohár, dostal sa aj do
reprezentácie. Po šiestich rokoch
prestúpil do Artmedie, s ktorou v
roku 2004 − práve na našom štadióne
− získal Slovenský Pohár, a o rok dví−
hal nad hlavu aj historicky prvý titul
mužstva spoza Starého mosta. Tretí
rok hráva v nižšej rakúskej súťaži a
keď mu čas dovolí, rád si na seba
natiahne dres starých pánov DAC−u.

na Hradec Králové, Ostravu. Myslím
si, že Dunajská Streda ako zástupca
južného Slovenska by mal mať futbal
na vyššej úrovni a súťaži. Je tu krás−
ny štadión, akým sa len málokto
môže pochváliť. Je to iné derby, ako
bývaly voľakedy, často to pripomína−
lo Slovensko proti Maďarsku. A práve
o to ide vo futbale. Aby bolo proti
komu hrať a fanúšikovia cítili vzťah k
svojmu klubu. Po rozpade federácie
nemohli chodiť na Prahu, Ostravu,
sústredili sa na Bardejov, Prievidzu,
všetci boli proti Bratislave, čo nebolo
najlepšie. Myslím si, že každý kraj by
mal mať svoje zastúpenie v najvyššej
súťaži.
 Čo dnes robí a ako žije bývalý
strelec DAC−u?
– V Artmedii som skončil pred
tromi rokmi, keď získala titul.
Odvtedy hrávam v Rakúsku nižšiu
súťaž, aby som sa prinútil behal a
urdržal v kondícii. Živým sa drobným
podnikaním a popri tom hrávam aj
plážový futbal. Teraz sa reprezentácia
chystá na Majstrovstvá Európy v
Španielsku. Chodievam si zahrať, je
tam 25 členný káder, uvidíme, ako to
dopadne. Je to úplne o niečom inom,
futbal v piesku má svoje špecifiká."

V decembri si v ňom vystrieľal pohár
pre najlepšieho strelca Betty Cup−u
vo Veľkom Mederi. Stále dobre nala−
dený, stále s postavou ako za najlep−
ších čias. Nevidno na ňom, že pred−
minulý týždeň oslávil 40. narodeniny.
 Štefan, kedy ste boli naposle−
dy na dunajskostredskom štadióne?
– Naposledy? S Artmediou, keď
sme v roku 2004 vyhrali pohár. Ako
divák som bol na DAC vôbec prvý
krát. Kým som hrával, nebolo času.
Až teraz, už vo futbalovom dôchod−
ku, som si našiel čas. Išlo predsa o
prvé miesto. Bolo príjemné po dlhých
rokoch stretnúť Jana Kapka, Ruda
Pavlíka, Stana Fišana, ale aj fanúši−
kov, ktorí na mňa ani po toľkých
rokoch nezabudli."
 Akú mal podľa vás úroveň
sobotňajší šláger II. ligy?
– Myslím, že z oboch strán to bolo
až príliš opatrné. Bol to vyslovene
remízový zápas. Kto by dal gól,
vyhral by. Ale sú také zápasy aj Lige
Majstrov, kde súpe−
ri dávajú pozor
jeden na druhého.
Išlo o šesť bodov,
bola to skôr otázka
šťastia. Sledujem
Corgoň ligu, cho−
dievam na Slovan a
Artmediu, oproti
Corgoň lige kvalita
určite chýbala, ale
je tam zopár hrá−
čov, ktorí by mohli
byť perspektívni.
 Ako si spomí−
nate na roky v
DAC?
– Priznám sa,
ako som sedel na
tribúne, spomenul
som si na časy, keď Fotografia z archívu: Štefan Maixner v súboji s
sme mi tam hrali a Vítězslavom Lavičkom na jar 1991. DAC pred 7100
štadión bol plný aj divákmi remizoval so Spartou 0:0.
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BEMUTATJUK A DAC IFJÚSÁGI CSAPATAIT

U15 − IDŐSEBB DIÁKOK (1993−AS KOROSZTÁLY)
Sorozatunkban bemutatjuk a DAC korosztályos csapatait − ma a második vonalban szereplő idősebb
diákokkal folytatjuk a sort.

Felső sor, balról: Novota Zoltán (edző), Füssy Ádám, Bögi László, Hegedűs Imre, Zsákovics Tibor,
Šanta Péter, Jakubik Péter, Mátis Róbert, Bacsfai Tamás, Borbély Július (csapatvezető). Alsó sor, balról:
Kázmér Kristóf, Szalai Nándor, Borbély Alex, Németh Lajos, Lukovics Attila, Kiss Tamás, Derzsi Zsolt.
A KERET – Borbély Alex (1993.11.26); Derzsi Zsolt (1993.10.18); Kiss Tamás (1993.11.03); Bögi Ladislav (1993.01.28);
Füssy Ádám (1993.01.10); Šanta Peter (1993.01.05); Mátis Róbert (1993.10.28); Zsákovics Tibor (1993.11.20); Jakubik
Peter (1993.09.04); Szalai Nándor (1993.04.06); Németh Ludovít (1993.06.09); Kázmér Krištóf (1994.09.20); Hegedus
Imrich (1993.02.12); Lukovics Attila (1993.12.03); Bacsfai Tamás (1993.12.13); Edzo: Novota Zoltán

TAVASZI MENETREND
15.03.2008 DAC 1904 − Levice B
3:0 (0:0)  22.03.2008 Piešťany −
DAC 1904 − elmaradt  29.03.2008
DAC 1904 − ViOn Zlaté Moravce 3:3
(0:1)  05.04.2008 DAC 1904 −
Štúrovo 4:1 (1:0)  12.04.2008 AS
Trenčín B − DAC 1904 2:1 (1:0) 
19.04.2008 DAC 1904 − Lokomotíva
Trnava 1:1 (1:1)  26.04.2008
Duslo Šaľa − DAC  03.05.2008
DAC − Topoľčany  08.05.2008
Prievidza − DAC  10.05.2008 DAC
− Nitra B  17.05.2008 Nové Zámky
− DAC  24.05.2008 DAC − Dubnica
n/Váhom B  31.05.2008 Komárno
− DAC  07.06.2008 DAC − Spartak
Trnava B  14.06.2008 Vráble −
DAC
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A csapatot bemutatja Novota Zoltán edző
– Egy éve télen Zsákovics Ja−
nival közösen vettük át a csapa−
tot. Akkor a bennfentesek azt
mondták, ez a DAC korosztályai
közt a legrosszabb. De ahogy lá−
tom, nincs akadálya, hogy ebben
az erős mezőnyben az első hét
között végezzen. Mindenkivel fel−
vesszük a harcot, a meccseink
szorosak, nem kapunk ki 5−6 gól−
lal, még a legjobbaktól sem. Sze−
meim előtt sokat fejlődött a csa−
pat, most öröm rájuk nézni. Igaz,
hullámvölgy az van, de a fiatalok−
nál ez természetes. A csajozás,
csavargás néha rányomja bélye−
gét játékukra. A fiúk tegeznek és
hallgatnak rám. Ami modva van,
azt betartják. Jó barátság van
köztünk, de tudják, van egy ha−
tár, amit nem lehet átlépni.

Šanta Péter (jobbról), a DAC
U15 legjobb góllövője

 Kik a csapat legtehetsége−
sebb játékosai, húzóemberei?
– Erősségnek számít Lukovics
és Jakubik (csatár, középpá−
lyás), akik nyáron Kürtről érkez−
tek. Húzóembereink Hegedűs
(beállós), Zsákovics (half), Bögi
László (söprögető). És említe−
ném kapusunkat, Borbély Alexot
is, aki meccsről meccsre hozza
stabil formáját, és bár a keret
egyedüli kapusa, ő ezt nem úgy
veszi, nem lazít, és példásan tel−
jesíti feladatait.
 Milyen céljai vannak a
csapattal?
– Bízom benne idővel játéko−
saim közül majd lesznek, akik
erősítik az A−csapatot. Szeret−
ném megtanítani azt, ami még
gyenge náluk.
 Milyen gondokkal küzd
az idősebb diákok edzője?
– Nagyobb gond nincs, a
múltban főleg a szülők támogat−
ták a csapatot, állták a regene−
rációt, tornákat. Mára javult a
helyzet és a klub hozzáállása,
melegítőt, labdát kapott minden−
ki. Talán csak az a baj, hogy
egy, maximum két sikabonyi pá−
lyán együtt készül hat csapat,
ami túl sok. És sajnálom, hogy
nem játszhat nálunk egy nagy

Novota Zoltán, azaz Motyó,
1976. de−
cember 23−
án szüle−
tett.
Hat
éves korá−
ban kezdett
el focizni,
19 éves ko−
rig a DAC−ban nevelkedett. Köz−
ben az U12−től az U18−ig minden
korosztályban Csehszlovák, majd
Szlovák válogatott volt. 1993−ban
ott volt a Japánban rendezett
U17−es világbajnokságon, amit
legnagyobb sikerének tart. Fel−
nőttként Szencen kezdte pályáfu−
tását (2. liga), majd következett
Komárom (3.), Mosonmagyaró−
vár (NBII), két évig osztrák 4. li−
ga, Jaslovské Bohunice (3.),
Nádzseg, majd tavaly Kürtre
szerződött Zsákovics Tibor edző
csapatához. A 2006/07−es idény
felében vette át a DAC U15−ös
gárdáját.
tehetség, Szabó Gergely, aki
korát tekintve még ebbe a csa−
patban tartozik. Volt klubjánál,
Várkonyban, ifi−igazolványt állí−
tottak ki, ezért a diákoknál már
nem játszhat.
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Amit tudni kell a
DAC idősebb diák
(U15) csapatáról:

 Novota Zoltán csapata a DAC
összes gárdáját tekintve a legmaga−
sabb osztályban szerepel − a szlovák
második vonalban
 hazai mérkőzéseit szombatonként
9.45−től Sikabonyban játsza
 az U15−ös korosztállyal párhuza−
mosan az U13−as csapat szerepel a II.
ligában, ők 2 órával később, ugyan−
azon kisorsolás szerint játszanak
 két ismert nevet találunk a keret−
ben: a kapitány, ifj. Zsákovics Tibor
édesapja évekig volt felnőtt csapa−
tunk középpályása és kapitánya, je−
lenleg az idősebb ifik edzője. Ifj.
Šanta Péter családfája is erősen fű−
ződik a DAC−hoz: Šanta Imre, a
nagypapa, sok évig volt a labdarúgó−
szakosztály, később a klub elnöke,
id. Šanta Péter, az apuka, még há−
rom éve az A−csapat hálóját védte.
 Sánta Peti és Jakubik Peti a két
házi gólkirály, és Zsákovics Tibor is
lövi a fontos gólokat
 a tavaszi második fordulóban
Pőstyénben játszott volna a csapat,
ám autóbusza Szerednél lerobbant,
a három pont sorsáról végül a zöld
asztalnál esett döntés − a hazaik ja−
vára, 3:0−ás eredménnyel
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Egy DAC−nevelt Szlovákia
álomtizenegyében!
Bíró Sándor (jelenleg a DAC
1995−ös születésűek edzője)
vezetése alatt. Az 1991−es kor−
osztályban egyedüli lányként a
csapat gyöngyszemének és
erősségének számított, kima−
gasló akaraterejével, bátorsá−
gával kivívta a társak és az el−
lenfelek elismerését is. Aztán
két éve eljött a búcsú ideje, a
szabályok értelmében ugyanis
14 éves kortól már nem játsz−
hatnak együtt fiúk és lányok.
Alexandra ezért előbb Kisud−
varnokba távozott, ahol a
2006/07−es idényben az élme−
zőny bronzérmes csapatának
meghatározó
egyéniségévé
nőtte ki magát, majd az ottani
anyagi gondok miatt Vág−
sellyére került. Jelenlegi csapa−
ta, a bajnoki címvédő Vágsellye
mezében tovább jeleskedett, a
junior válogatott csapatkapitá−
nya lett, és legutóbb már a fel−
nőtt válogatottba is nevezték −
igaz, egyenlőre tartaléknak.

Ifjúsági csapataink
a legutóbbi két fordulóban
Idősebb ifik (U19), III. liga −
Nyugat. 21. forduló: Topoľčany −DAC
1904 5:0 (2:0) 22. forduló: DAC−
Galanta 4:2 (2:1) Gólok: Szajkó T. 2,
Bögi I., Faragó T..
Fiatalabb ifik (U17), III. liga −
Nyugat. 21. forduló: Topoľčany −
DAC 1904 1:3 (1:3) gólok: Jandás 2,
Szoldán 22. forduló: DAC−Galanta
3:0 (2:0) Csonka, Králik, Szoldán
Idősebb diákok (U15) − II. liga: 21.
forduló: DAC 1904 − Lokomotíva
Trnava 1:1 (1:1) 22. forduló: Šaľa−
DAC 6:0 (0:0)
Fiatalabb diákok (U13) − II. liga: 21.
forduló: DAC 1904 − Lokomotíva
Trnava 0:3 (0:2) 22. forduló: Šaľa−
DAC 0:5 (0:5) Hrazdílek 3, Husár 2
Idősebb diákok (U14) − III. liga: 17.
forduló: DAC 1904 B − Senica B 3:1
(3:0) 18. forduló: Holíč−DAC 0:0
Fiatalabb diákok (U12) − III. liga:
17. forduló: DAC 1904 B − Senica B
2:1 (2:1) 18. forduló: Holíč−DAC 0:4
Gányovics 2, Malík, Iván

30.4.2008

A közelmúltban újabb szép si−
kert könyvelt el a dunaszerda−
helyi labdarúgás. A DAC egy−
kori ifjúsági játékosát, Bíró Ale−
xandrát a szakemberek besza−
vazták Szlovákia 2007−es leg−
jobb tizenegyébe. A siker érté−
két külön növeli az a tény, hogy
a kiváló tehetség mindössze 16
évesen került a legjobb hölgyek
társaságába.
Szandra (szül. 1991. július 13−
án) a DAC diákcsapataiban ta−
nulta a futball−ábécét, Lépes
György, Ján Kapko, Stanislav
Lieskovský, valamint édesapja

Szlovákia 2007−es női "álom−
tizenegye" így fest:
Mária Korenčiová (Slovan Bra−
tislava, 8 szavazat) − Veronika
Klechová (Slovan Bratislava,
7), Monika Matysová (Sparta
Praha, 9), Bíró Alexandra
(Duslo Šaľa, 7), Eva Kolenová
(Duslo Šaľa, 11) − Dominika
Škorvánková (Slovan Bratis−
lava, 8), Andrea Budošová
(Slavia Praha, 7), Lucia
Ondrušová (Sparta Praha, 11),
Ivana Bojdová (Duslo Šaľa, 6) −
Katarína Dugovičová (Duslo
Šaľa, 9), Marcela Lukácsová
(Duslo Šaľa, 9).
Reméljük, ez a szép sportsiker
növeli régiónkban a fiatalok − fi−
úk és lányok egyaránt − érdek−
lődését a futball, a DAC iránt.
Szandrának pedig további sike−
res pályafutást kívánunk!
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ŽREBOVANIE − SORSOLÁS
Majiteľ spravodaja DAC do toho!
môže v polčasovom žrebovaní zís−
kať jednu z hodnotných cien:
1. cena: Nákupná poukážka v hodno−
te 1000,− Sk v predajni MDS svietid−
lá
2. cena: darček dunajskostredskej
vinotéky na Galantskej ceste
3. cena: kniha o DAC "100 rokov −
100 najlepších"
4. cena: Permanentka na jarné zápa−
sy DAC
5. cena: vlajka DAC
A mai Hajrá DAC! híradó tulajdono−
sa a félidei sorsolásban a követ−

kező értékes díjakat nyerheti: 1.
díj: 1000,− Sk értékű vásárlási utal−
vány az MDS szaküzletébe
2. díj: a Dunaszerdahelyi Borház
(Galántai út), ajándéka
3. díj: 100 év − 100 legjobbja című
DAC−könyv
4. díj: bérlet a DAC tavaszi mérkőzé−
seire
5. díj: DAC−zászló
VÍŤAZI POSLEDNÉHO ŽREBOVANIA
AZ UTOLSÓ SORSOLÁS NYERTESEI:
1. cena / 1. díj − autorádio Kenwood
autórádió: Kollári Dezider, Galanta
2. cena / 2. díj − darček dunajsko−
stredskej vinotéky na Galantskej
ceste/ a Dunaszerdahelyi Borház

30.4.2008

ajándéka: Szabó Tibor, Veľký Meder
3. cena / 3. díj: kniha o DAC 100
rokov − 100 najlepších/100 év − 100
legjobbja című DAC−könyv: Víťaz sa
neprihlásil − A nyertes nem jelentke−
zett
4. cena / 4. díj: Permanentka na
jarné zápasy DAC − bérlet a DAC
tavaszi mérkőzéseire: Nagyvendégi
Juraj, Dunajská Streda
5. cena / 5. díj: vlajka DAC zászló:
Péková Katarína, Dun. Streda

Bemutatjuk a DAC új szerzeményeit: CSÉMY MARIÁN
A 24−éves dunatőkési
Csémy Marián (szül. 1983.
október 31−én) sok évi kité−
rő után, idén télen tért visz−
sza nevelő egyesületéhez.
Az utóbbi négy bajnokin
rendre
teret
kapott
Meszlényi edzőtől a halfsor
bal oldalán, és csereként bi−
zony nem egyszer hátat
mutatott az ellenfél védői−
nek. A hosszú hajú és
gyorslábú szélsőt a mai,
Vrbové elleni bajnoki előtt faggattuk:
 Marián, kérlek mutatkozz be a DAC szurkolóinak.
– A DAC−ban nevelkedtem, első edzőm Lépes Gyuri
bácsi volt, majd következtek Jákli, Leškiv, Audi.
Ifikoromban sérülés miatt másfél évet kihagytam, aztán
fél évre hazamentem Tőkésre, az utóbbi öt szezont pedig
Kisfaludon fociztam. Az elmúlt évek során többször is fel−
hívtak a szerdahelyiek, ám az érdeklődésük nem tűnt ha−
tározottnak. Most viszont meggyőztek, amihez szerintem
hozzájárult az is, hogy ismernek, hisz saját nevelésű játé−
kos vagyok. Két évre vagyunk megegyezve."
 Milyen érzés sok év után ismét a DAC−ban focizni?
– Örültem a lehetőségnek. Ég bennem a bizonyítási
vágy. Nagy kihívás ez számomra, szeretnék magamnak
és mindenkinek bizonyítani, hogy vannak a környéken
ügyes focisták. A fiúk jól fogadtak, a kollektíva és a han−
gulat is jó. Ha pedig a Szencet megvertük volna, még
jobb lenne.
 Két osztállyal följebb ugrottál a télen. Hogy érzed
magad a harmadik vonalban?
– Sajnos, nem kezdődött túl jól az ittlétem. Sérülések
végett több meccset kihagytam. Háromszor meghúzó−
dott a hátsó izmom − kétszer a bal, egyszer a jobb lába−

mon. Kivizsgálások kimutatták, gyulladás lehetett a vé−
remben. Szerencsére, most már fit vagyok. Gyorsabb,
technikásabb, nehezebb ez a bajnokság, sokat kell még
edzenem, hogy érvényesüljek. Eddig is igyekeztem, de
hiszem, részemről ez még sokkal jobb is lesz. Ami pedig
a DAC−ot illeti, ügyes, technikás csapatunk van, és ha
többet leszünk egyben, erős csapat fog kialakulni. Sok a
fiatal, szerintem ennek a gárdának van jövője.
 Az utolsó két bajnokin négy pontot gyűjtöttünk.
– A Szenc ellen nagyon szoros meccset játszottunk,
mindenki látta, voltak helyzetek, nem sikerült gólt adni.
Nem mondom, hogy igazságos a döntetlen, de a meccs
három esélyes volt. Nagyon jó érzés volt ennyi néző előtt
játszani, reméljük nem csak ilyen derbin, máskor is kijön−
nek ilyen szép számban a szurkolók. A Trnava B ellen
fontos pontokat szereztünk. Én is közel álltam a gólszer−
zéshez, sajnos, nem jött össze. Remélem első találatom−
ra már nem kell sokáig várni.
 És mit vársz a mai, Vrbové elleni mérkőzéstől?
– Muszáj győzni, más eredmény nem lehet. Bízom
benne, itthon tartjuk a három pontot. Mindent megte−
szünk a győzelemért. Remélem, én is része leszek a csa−
patnak és hozzátehetek valamit a sikerhez. Azt ígérhetem,
nem száz, de százötven százalékra fogok igyekezni.
 Kik izgulnak érted a lelátón?
– Sokan járnak szurkolni a kisfaludi csapatból, ha épp
nem fociznak, öt−hat játékos a kezdőből mindig itt van.
Igaz, nem csak engem, a DAC−ot is figyelik. Per pillanat
komoly barátnőm nincs, de mindig jönnek falubeliek, kí−
váncsi az összes ismerős, és persze a család, szüleim is.
 Mit árulsz el a céljaidról?
– Bízom benne, hogy az idén feljutunk, célom maga−
sabb osztályban focizni. Igaz, előbb ezt a szintet szeret−
ném megjátszani. Ami a kedvenc bajnokságot illeti, min−
den focistának vannak álmai, de én előbb itt akarok jól és
sikeresen teljesíteni. Lehet majd egy következő interjúban
oda is eljutunk, hogy külföldi csapatokról beszélgessünk.

