
FK DAC 1904 Dunajská Streda –
–  FK Slovan Nemšová

Hajrá!Hajrá!

DDOO TTOOHHOO!!

SOBOTA − 5.4.2008
15.30 h − SZOMBAT

II. LIGA

SORSOLÁS

Híradónk tulajdonosa a
félidei sorsolásban értékes
díjakat nyerhet. Az 1. díj:
Kenwood autórádió

ŽREBOVANIE

Náš spravodaj je výherný.
Jeho majiteľ môže v polča−
sovom žrebovaní získať
jednu z hodnotných cien.
1. cena je autorádio
Kenwood.1100.. −−   SSKK
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Zápasy DAC v jarnej časti − A DAC tavaszi programja :
16. kolo/forduló: Slovan B−DAC 3:4 (1:1)
17. kolo/forduló: DAC−Nové Mesto nad Váhom 2:1 (1:1)
18. kolo/forduló: Nitra B−DAC 1:0 (1:0)
19. kolo/forduló: DAC−Nemšová 05.04.2008  15,30 h
20. kolo/forduló: Moravany nad Váhom−DAC 12.04.2008  15,30 h
21. kolo/forduló: DAC−SFM Senec 19.04.2008  16,00 h
22. kolo/forduló: Trnava B−DAC 27.04.2008  16,00 h
23. kolo/forduló: DAC−Vrbové 30.04.2008  16,00 h 
24. kolo/forduló: ŠKP Dúbravka−DAC 03.05.2008  10,30 h 
25. kolo/forduló: Vráble−DAC 10.05.2008  16,30 h
26. kolo/forduló: DAC−Pezinok 17.05.2008  17,00 h
27. kolo/forduló: Artmedia B−DAC 24.05.2008  10,30 h
28. kolo/forduló: DAC−Rača 28.05.2008  17,00 h
29. kolo/forduló: Topoľčany−DAC 31.05.2008  17,00 h
30. kolo/forduló: DAC−Púchov 07.06.2008  17,00 h

Matyi, kérlek mutatkozz be a
DAC szurkolóinak.

– Dióspatonyi vagyok, otthon
kezdtem hét éves koromban fociz−
ni. A fiatal ifiben már Szerdahelyen
játszottam, itt fokozatosan Kvač−
kaj, Jákli, Takács Pista bácsi, Ma−
joros Gyuri bácsi és Lépes Gyuri
bácsi vezettek. Miután kiöreged−
tem az ifiből, pár évig az akkor
még létező B csapatban játszottam
otthon Dióspatonyban. 2006 tava−
szán Bacsfán stabilan játszottam a
2. ligában, és miután kiestünk,
Nagyszombatba hívtak próbára.
Sajnos nem jött össze, ezért
Ausztriában távoztam és egy évig
a harmadik ligás bécsi FAC−ban
fociztam. Tavaly Várkonyra szer−
ződtem, majd idén visszatértem a
DAC−ba. Bal lábas vagyok, ked−
venc posztom a bal hátvéd vagy
bal középpályás, de Ausztriában a
4–4–2−es felállásban középhátvé−
det játszottam.

Az 1984−es korosztályból
nem került senki az A−csapatba.
Kik voltak az ifiben csapattársa−
id?

– Azokból, akik feljuttokat és az
A csapatban játszottak, talán csak
a tehetséges 85−ösök, Belkovics
Lacus, aki egyébként az unoka−
testvérem, Egri Tibi és Medgyes.

Milyen célokkal érkezel vis−
sza anyaegyesületedbe?

– Elsősorban szeretnék stabilan
játszani a kezdőben. Szeretném
magam kipróbálni a harmadik vo−
nalban, mire vagyok képes, és
persze hozzá akarok járulni a felju−
táshoz. Aztán természetesen fel−
jebb is szeretnék játszani."

Hogy tetszik régi−új egyesü−
letedben?

– A fiúk jól fogadtak, felét más
ismerem a keretnek, a légkör szu−
per. Az elmúlt években is figyeltem
a DAC szereplését, a meccsek 85
százalékára jártam, főleg Laci mi−
att, de a csapatot is néztem, az
eredményeit követtem interneten,
teletexten is, érdekelt mi van a
DAC−cal. Örülök, hogy újra itt le−
hetek, remélem jó tavaszunk lesz.
Bízom benne, hogy a szurkolók is
minél többen fognak járni, szerin−
tem ők is segíthetik a feljutást ha
szurkolnak a csapatnak.

A felkészülés során stabilan
ott láttunk a védelem bal olda−
lán, a bajnokság elejére azonban
kiestél a csapatból. Mi történt?

– Egy üvegtáblán szerencsétlenül
megvágtam a kezem, elszakadt az
inam és gipszbe került, ezért nem
játszhattam. Így jár az, aki odahaza
segíteni akar... Már rendben va−
gyok, Nyitrán − bár bekötött kézzel −
már pályára léptem. Remélem, a
balszerencsés véletlen után most
már elkezdem gyűjteni a rajtokat.

Bemutatjuk a DAC új szerzeményeit:

Lelkes Matyi személyében egy újabb saját
nevelésű játékossal erősített a DAC
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Tréner:
Tibor Meszlényi (26.6.1956)
Hrajúci asistent: 
Krisztián Németh (5.4.1975)
Lekár: MUDr. Zoltán Németh
Vedúci mužstva: František Lunák 

FK DAC 1904
DUNAJSKÁ STREDA

II. liga – program 19. kola
05.04., 10.30: Artmedia B −
Slovan B, 15.30: Topoľčany −
ŠKP Dúbravka, Rača − Púchov,
DAC 1904 − Nemšová, Vrbové
− Moravany
06.04., 10.00: Trnava B − SFM
Senec, 15.30: Pezinok − N.
Mesto, Vráble − Nitra B

Tréner: Tibor Meszlényi
o dnešnom stretnutí:

„Po prehre v
Nitre sme v
tabuľke opäť
klesli na druhé
miesto, ale my
sa nesmieme
pozerať na
ostatných. Na−

šou úlohou je ísť od zápasu k
zápasu s cieľom vyhrávať, v
dnešnom dôležitom súboji dru−
hého a tretieho tímu tabuľky
chceme poraziť Nemšovú. Pre
mňa znamená tento súboj
obvzlášť motiváciu, keďže na
jeseň sme prehrali po tom, ako
delegovaní rozhodcovia ne−
zvládli zápas, mňa vykázali a aj
Kriss videl neoprávnene červe−
nú kartu, po ktorej stál päť zápa−
sov pre trest. Z našej strany ale
nehrozí vendetta. Vyhrať chce−
me čisto futbalovými zbraňami.“

FK SLOVAN NEMŠOVÁ

1 Bobot Jozef 14.06.1980
2 Bahno Ján 15.10.1985
3 Oliš Roman 01.02.1987
4 Ďuriš Stanislav 06.06.1976
5 Belica Igor 25.01.1988
6 Kresánek Tomáš 12.10.1987
7 Ďuriš Branislav 15.04.1972
8 Frohl Miroslav 21.10.1986
9 Ďuďák Juraj 22.12.1983
10 Laco Erik 27.09.1982
11 Červený Michal 12.10.1988
12 Trška Marek 29.06.1987
13 Schlesinger Igor 17.07.1982
14 Častulín Roman 14.04.1985
15 Suchý Anton 01.01.1972
16 Batelka Marek 05.05.1982
17 Dobiáš Marek 06.06.1986
18 Vargic Matej 23.09.1988
19 Gajdošík Adrian 23.06.1988
20 Vykopal Marek 25.08.1989
21 Častulín Michal 17.06.1982

Tréner: Tomáš Pavol (11.11.
1970), Asistent: Kišša Vladimír
(13.11.1955), Vedúci: Beňo To−
máš (04.11.1983). Predseda
klubu: Chmelina Ján. Tajomník:
Kresánek Ladislav

FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK Slovan Nemšová

SOBOTA − 05.04.2008, 15.30 h − SZOMBAT
Rozhodca/Játékvezető: Čižmár * Asistenti/Partjelzők:
Rozsbeck, Knopp * Delegát SFZ/A LSz küldötte: Medveď

II. LIGA – DNEŠNY ZÁPAS – MAI MÉRKŐZÉS
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Tibor Meszlényi (DAC): Do zápasu
sme vstúpili dosť dobre, za sedem
minút sme mali tri šance, aspoň
jednu sme mali premeniť a malo by
to iný priebeh. Potom sme začali
hrať ľahkovážne, čo si hostia všimli a
prebudili sa. V našej hre nastal zby−
točný chaos, začali sme nakopávať
lopty, hrali sme úplne inak, ako sme
si pred zápasom povedali. Belkovics
a Uzola hrali príliš vpredu, aj Buka
bezhlavo behal hore a nevládal sa
vracať, súper nás prečísloval a po
sérii chýb sa dostal do vedenia. Buka
spravil pred gólom veľkú chybu,
našťastie sme do polčasu vyrovnali.
Belkovics opäť predviedol to, čo od
neho očakávame, pritom celý týždeň
pre chorobu netrénoval, aj som ho
musel predčasne vystriedať. Strie−
daniami som posilnil ofenzívu, po
polčase prišli aj šance, chcelo to tretí
gól na ukľudnenie, príležitostí na to
bolo. Postúpiť nie je jednoduché, na
hráčov to vyvíja tlak, ale ak chceme
byť naozaj prví, tak musíme ukázať,

V PREDCHÁDZAJÚCICH STRETNUTIACH 17. A 18. KOLA

FK DAC 1904 − AFC POVAŽAN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 2:1 (1:1)

ŠTATISTIKA ZÁPASU: Strely: na bránu 9:4, mimo 9:0. Rohové kopy: 7:4
Ofsajdy: 2:1. Góly: 45. a 52. Belkovics − 23. Ščepko. Žlté karty: 57.
Horúcka, 60. Pav. Šupka, 86. Balocký, 88. Gardian. Červená karta: 65.
Horúcka. Rozhodoval: Černek − 1049 divákov. DAC 1904: Košovan −
Milan, Gašparík, Csölle, Buka − M. Palic − Uzola (60. Chmelo), A. Kubala,
Belkovics (63. Z. Bognár) − T. Horváth, Kriss (83. Šnegoň). AFC: Palkech −
P. Drahno, Homér, Pav. Šupka, Gardian − Hulínek (63. Omasta), Končitík,
Balocký (86. Stano), Horúcka, Osuský (63. Rusnák) − Ščepko.
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že aj mentálne máme na
postup. Hráči, hlavne skúsení,
musia na seba viac prevziať a
snažiť sa ukľudniť hru. Verím,
že aj v tomto smere to bude od
zápasu k zápasu lepšie. Veľmi
sa tešíme z troch bodov, ďaku−
jeme fanúšikom za podporu, aj
keď to možno bolo náročnejšie,
ako očakávali. Musíme si uve−
domiť, že hráme s mužstvami,
ktoré hrajú spolu dlhé roky,
dobre poznajú túto súťaž a hrať
proti nám pre nich znamená
zvýšenú motiváciu. Proti DAC−
u sa chcú všetci vytiahnuť.
Nečakali sme, že po dvoch
kolách budeme prví, je to závä−
zok a musíme ďalej bojovať, do
konca je ešte ďaleko.

FC Nitra B − FK DAC 1904 1:0 (1:0) 
TRÉNER TIBOR MESZLÉNYI:
Po zápase v Nitre nemám hráčom čo
vytknúť, na ťažkom, hlbokom teréne
poctivo odjazdili celých deväťdesiat
minút. Proti silnému súperovi, v kto−
rého drese nastúpilo sedem či osem
háčov z áčka, sme si vypracovali celý
rad gólových príležitostí. To, čo
Belkovicsovi doteraz padalo do siete,
tentoraz nechcelo skončiť v bráne.
Ešte v 93. minúte obohral troch brá−
niacich hráčov, ale netrafil, pri inej
situácii išla lopta pozdĺž bránkovej
čiary, stačilo do nej fúknuť, Bognár z
troch krokov trafil na čiare stojaceho
spoluhráča, a tak ďalej. Bol to bojov−
ný zápas o každý meter ihriska, v jeho
druhej polovici sme vystupňovali tlak,
hrali na štyroch útočníkov, ale keď
nedáme gól ani z kroku, nemôžeme
bodovať. Dostali sme opäť hlúpy a
zbytočný gól, hráči reklamovali
ofsajd, prestali hrať a nechali voľného
hráča, ktorý z pár metrov nestrážený
premenil adza jedinú šancu domá−
cich. Ja už vážne premýšľam, či bude
v súťaži zápas, v ktorom udržíme
čisté konto. Nemôžeme dostať prvý
gól, vytvára to zbytočný tlak, nervozi−
tu a keď chýba pohoda, zahodíme aj
také šance, ktoré inokedy s ľahkosťou
premeníme. Dnes sme urazili futbal.
Nerád používam slovo šťastie, lebo
vo futbale platí, že šťastie je dobrá
myšlienka. Chce to hlavne viac dôra−

zu v šestnástke, bez gólu nám body
nedajú. Buka si navyše nešťastne
prisadol ruku, pri navikulárnej kosti
má potrhané väzy, preto som ho
musel striedať.

Pokazili sme tento zápas, ale
ideme ďalej, nemám chlapcom čo
vytknúť, bojovali, chceli, nesklamali,
len sa strelecky nepresadili. Po zápa−
se sedeli v kabíne so sklonenými hla−
vami. Môžem konštatovať, že to bolo
z našej strany oveľa lepšie, ako v
jesenných zápasoch vonku, len nie a
nie streliť gól. Prehra nás nesmie
vykoľajiť, musíme ísť ďalej od zápasu
k zápasu, v každom hrať na víťazstvo.

Gól: 24. Čurgali 1:0. Žlté karty:
2. Leško, 33. Liluašvili, 85.
Tujvel − 44. Csölle, 80. Bel−
kovics. Rozhodoval: Páchnik −
250 div.
DAC 1904: Košovan − Buka (48.
M. Lelkes), Csölle, Gašparík,
Milan − Chmelo (57. Z. Bognár),
A. Kubala, M. Palic, Šnegoň (46.
Kriss) − Belkovics, T. Horváth. 
Nitra B: Tujvel − Z. Gyepes,
Harbulák, Janíček, J. Leško −
Čurgali (72. Jakubjak), Hnilica,
L. Ďuriš, Ľ. Kolár (87. Jiránek) −
Glenda, Liluašvili (80. M.
Farkaš).

A kapitány szemével: Csölle József
Ahhoz képest, hogy kikaptunk, mondhatom hogy a három tavaszi mecc−
sünkből ezen játszottunk a legjobban. Hazaiak egyetlen helyzetükből rúg−
tak gólt, ezen kívül még a végén, mikor mi kinyitottunk, volt egy veszélyes
lövésük, de több helyzetbe nem engedtük őket. Sajnos, nem volt szerenc−
sénk, mint mondjuk a Slovan ellen, ahol minden helyzetből gólt szerez−
tünk. Lehet ha két napig játszunk, akkor se adunk gólt. Volt öt tuti helyze−
tünk, ez mellett 2−3 jó lehetőségből nem tudtunk gólt rúgni. Ezen a mecc−
sen dolgoztuk ki a legtöbb helyzetünket idegenben az idényben.
A következő meccs Nemšová ellen nagyon fontos lesz, bízom benne,
hogy nyerünk és továbbra is ott maradunk az élen. Nincs ok pánikra, tová−
bbra is a Szenc mellett vagyunk, egy pontra lemaradva.
Sárga lapot taktikai szabálytalanságért kaptam, Lacus pedig szövegelé−
sért. Ami a bekapott gólt illeti, egy gyors kontra végén szélről jött beadás,
ezt Gašparík megcsúsztatta, amitől megváltozott a labda iránya, és Palic
mellett a befutó csatár közelről betalált.

FÜLES − FRISS HÍREK A CSAPAT KONYHÁJÁBÓL:
Ideiglenesen František Lunák a DAC menedzsere − Sebőt és
Krisst menesztették. A DAC futballklub vezérkara hétfőn este felbontotta Sebő
László menedzser és Miroslav Kriss labdarúgó szerződését. Mindketten tavaly júli−
usban érkeztek a csallóközi egyesülethez. Patasi Ferenc klubelnököt kérdeztük a
döntés hátteréről. „Az elnökség már múlt csütörtökön meghozta ezt a határozatot,
de nem akartuk megzavarni a csapat felkészülését a nyitrai fakó elleni fontos bajno−
ki előtt. A 38 éves Kriss nem tudott beilleszkedni Meszlényi Tibor együttesébe. Az
edző koncepciója alapján a ligetiektől kölcsönvett Horváth tölti be az ék szerepét, így
Miro valamivel hátrébb került. Az előkészületi meccseken és tavaszi bajnokikon
gyengén játszott, pedig az egyik legjobban megbecsült tagja volt a keretnek. Nem
váltunk el haraggal, segítünk neki klubot találni“ –  szögezte le a sárga−kékek első
embere. Ami Sebő László menedzser távozását illeti, Patasi Ferenc így indokolta a
döntésüket: „Laci még az előző vezetés alatt érkezett a klubhoz, s egészen más volt
a munkaköre, mint ahogyan azt mi szeretnénk. Olyan emberre lesz szükségünk, aki
mindig kéznél van, s foglalkozni tud a napi dolgokkal. Az eddigi sportvezetőnk Ér−
sekújvárban él, s naponta ingázott. Barátként búcsúztunk el Lacitól is. Ideiglenesen
František Lunákot bíztuk meg a menedzseri teendők ellátásával.“ (Új Szó értesülés)
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Dušan Abrahám

Ako si spomínate na roky
strávené v Dunajskej Strede?

– Bolo to vôbec najpeknejšie
obdobie mojej trénerskej činnos−
ti. S Karolom Peczem sme prišli
do Dunajskej Stredy, keď jej ani
na tretí raz nevyšiel postup do
celoštátnej ligy. V klube akoby
chýbala vôľa, nastala apatia,
každý vyčkával. Nebolo v čom
trénovať, začali sme od piky. Ale
ako sme v prvých kolách začali
vyhrávať, nastal boom, a sme−
rom k postupu to bolo najkrajšie
obdobie. Na druhú ligu chodilo
osemtisíc divákov. Vo verejnosti,
vedení, na národnom výbore,
všade bolo cítiť ohromný záu−
jem, ľudia fandili. Bolo to krásne
obdobie a eufória pretrvávala aj
prvé tri roky medzi elitou.
Postupne sa formoval a prebu−
doval káder. Začínali sme s kva−
litnými domácimi hráčmi, ako
Laci Tóth, Laci Kalmár, Audi,

Majoros, Sipos a ďalší, ktorí boli
veľmi dobrí herne aj ľudsky. Ako
sa postupne zvyšovali nároky v
prvej lige, tak postupne prichá−
dzali výrazné posily − Vahala do
brány, Kapko a Šrámek do obra−
ny, Kašpar z Kolína, Mičinec z
Bohemiansu, Fieber, Bartoš a
Michalec z Interu, Leško, a
mnohí ďalší výborní futbalisti.
Sformoval sa nový, veľmi kvalit−
ný a súdržný kolektív, ktorý uro−
bil dobré meno mestu. Bola k
tomu, samozrejme, potrebná aj
súdržnosť s fanúšikmi a vedením
mesta.

Spomeniete si ešte na
okolnosti vášho príchodu?

– Keď Ďuro Szikora skončil,
nastalo bezvládie a hľadali tré−
nerov. V tom čase ešte fungoval
Miši báči Weisz. Ja som neve−
del, že oslovili aj Karola
Peczeho. Keď som prišiel,
prvých desať dní som viedol tré−
ningy sám. Nikoho som nestre−
tol, nič nefungovalo, bolo úplné

bezvládie. Ale, ako som už spo−
menul, potom sa to zmenilo k
lepšiemu."

Hovorí sa, že nevstúpiš
dvakrát do tej istej rieky. Vy
ste to v roku 2003 predsa uro−
bili a do DAC ste prišli znova.

– Vtedy tam bolo absolútne
bezvládie. Bol som zdesený, nič
tam nebolo. Trénovali sme vo
vlastných veciach, čo sme si
doniesli z domu, materiálno−
technické zabezpečenie, ktoré
sme mali predtým, vôbec
neexistovalo, akoby sa celé
vykradlo. Celý týždeň ste nikoho
nestretli, nebola sekretárka,
tajomník, nebolo s kým preho−
voriť. Aj káder bol veľmi biedny,
aj keď hráčom nebolo čo vyčí−
tať. V sobotu hrali v Prešove,
Ličartovciach, či Košiciach, a v
nedeľu za Orechovú Potôň.

Sledujete ešte DAC?
– Áno, sledujem dianie aj

výsledky a stále mu fandím.
Mám krásne spomienky.
Myslím, že sa dáva dokopy, že
je to na dobrej ceste. Škoda, že
padol o dva stupne, ale ako sle−
dujem, sústavne sa posilňuje,
verím, že sa vráti tam, kam
patrí. Dunajská Streda vychova−
la toľko kvalitných hráčov, ako
Straka, Ďuricovci, Borbély,
napriek tomu boli obdobia, keď
sa odchovanci v mužstve vôbec
neobjavili. Pritom domáci musia
mať svoje miesto v tíme.
Patriotizmus je dôležitý, vyšper−
kovaný cudzími hráčmi sa
vytvorí želaná kvalita.

Kedy ste videli DAC
naposledy v zápase?

– Dosť často som chodil,
hlavne s Janom Hodúrom a
Karolom Krištofom, ale priznám,
že poslednú jeseň som nebol
ani raz. Oslovil ma jeden man−
čaft, ktorému robím rozbory, to
ma dosť zamestnávalo.

Čím sa dnes zaoberáte?
– Jeden čas som chodil na

POHĽAD DO MINULOSTI:

Dušan Abrahám, spolutvorca úspechov DAC−u 
v 80−tych rokoch, prednedávnom oslávil 65 rokov

Futbal začal hrať v rodných Trenčianskych Tepliciach. Odtiaľ sa
posunul do Starej Turej a neskôr do Trenčína. Ešte v Starej Turej si
privodil zranenie kolena, ktoré sa mu počas rokov na vysokej škole,
kde vyštudoval FTVŠ, zmenilo na chronické. S aktívnym futbalom
teda skončil a dal sa na trénovanie. Začal v roku 1975 v Devíne, kde
prvý raz oslavoval postup. Odtiaľ ho nebohý Michal Vičan zavolal do
Interu. Spolupracovali štyri roky, a ako hovorí, boli to zlaté časy
Interu − v celoštátnej lige skončil tretí a štvrtí. Z Interu ho na príkaz
ústredia strany prevelili do Petržalky, aj keď sám v strane nikdy
nebol. V tom čase to tak chodilo. V roku 1984 prišiel z Petržalky na
štyri sezóny do Dunajskej Stredy, a v roli asistenta Karola Peczeho
sa stal spolutvorcom najväčších úspechov v dejinách klubu − postupu
do prvej federálnej ligy, víťazstva v slovenskom a československom
pohári. Po DAC trénoval Hurbanovo, Malacky, Doprastav, dva roky
lýbijský Africa Club Derna, a ďalšie takmer dva roky v Sudáne. Tam
viedol majstrovský tím Chartum Club Merich s jedenástimi reprezen−
tantmi ("Je to veľmi populárny mančaft, u nás podobný Sparte či
Slovanu."). Potom pomáhal zachraňovať Matadorku (terajšiu MŠK
Petržalku), bol aj v Senci, Lamači a naposledy trénoval v Gabčíkove.
Do DAC sa vrátil ešte raz, od leta 2003 robil asistenta Jurajovi
Szikorovi. Vydržal len do konca neslávnej jesene, počas ktorej výraz−
ne oslabené mužstvo v podmienkach nedôstojných druhej najvyššej
súťaži získalo púhych deväť bodov. Ako tréner na voľnej nohe sa
stále pohybuje okolo futbalu, čo potvrdil aj v našom rozhovore pri prí−
ležitosti jeho jubilea − 65. narodenín. 
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telovýchovnú školu prednášať
trénerom prvej a druhej triedy,
teraz chodím po tréningoch a
zápasoch hlavne bratislavských
mužstiev a robím tú sledovaciu
činnosť. Mal som ísť s Igorom
Novákom do Malajzie. Bohužiaľ,
Igor zomrel, a odvtedy som sa
neangažoval."

Karol Pecze je narodený
v rovnaký deň ako vy, pravda
o tri roky neskôr. Bývali spo−
ločné oslavy?

– Vtedy nebolo času na také
srandičky. V tom čase bežala
príprava, obaja sme navyše cho−
dili autami, boli sme zažratí do
futbalu, znamenal pre nás výzvu.
S Karolom sme veľmi dobre spo−
lupracovali, doteraz udržiavame
kontakt. Bol otvorený, robotu
sme mali seriózne rozdelenú.
Nie ako teraz, keď hlavný tréner
nedá priestor svojim asistentom.
Rešpektovali sme názory druhé−
ho, viedli sme konštruktívne
debaty, niekedy aj ostrejšie, ale
vždy k veci. Keď mi ponúkali
jeho miesto, odmietol som.
Povedal som, že buď ideme
obaja, alebo ani jeden. Už v tom
čase bol jeden z najprogresívnej−
ších trénerov. Bohužiaľ, dnes u
nás bez známostí v kruhu podni−

kateľov nemá tréner šancu pre−
sadiť sa. K spôsobu jeho práce,
k prestavbe a vtlačeniu štýlu hry
potrebuje čas, a to dnes nie je v
móde. Ak nemáte päť, šesť
zápasov výsledky, dostanete sa
na odpaľovaciu rampu.

Futbal sa za tie roky
výrazne pomenil. Ako vníma−
te tento trend?

– Nechcem nikomu siahať do
svedomia, ale sledujem veľa bra−
tislavských mužstiev v trénigu,
hovorím s hráčmi, ktorých som
kedysi viedol, a všetci jedno−
značne tvrdia, že sa robilo pocti−
vejšie a viac, ako teraz. Dnes
tréneri tvrdia, že nie je problém
fyzicky nadupať hráčov. Potom
ale príde zápas s Nemeckom,
Anglickom, a nestačíme ani
fyzicky, ani rýchlosťou. Je to ali−
bizmus. Som vyštudovaný telo−
cvikár, na nejednom tréningu
ľahko rozoznám, že je to zo stra−
ny trénera len hrubá improvizá−
cia, snaha zabiť čas. Mám ulože−
né fyzické testy z čias Petráša či
Jurkemika v Interi, z Petržalky, aj
z Dunajskej Stredy, a keď sa mi
dostanú do ruky testy dnešných
hráčov, sú tam aspoň o osem
čísiel nižšie hodnoty. Kedysi sa
rozhodne robilo zodpovednejšie.
Zo zväzu chodili pravidlené kon−
troly, ktoré robili rozbory, pouka−
zovali na chyby v tréningovom
procese. Trénerstvo je moja srd−
covka, preto ma bolí, že každý
vie, kde sú chyby, a predsa sa
nič nerobí.

– V tých časoch bol Dušan
jeden z najprogresívnejších a
najerudovanejších trénerov u
nás. Mal určité skúsenosti už
predtým, ako prišiel, v Interi
spolupracoval so známym tré−
nerom Vičanom. Potom, ako
sme prevzali DAC, bola naša
spolupráca veľmi zaujímavá a
kvalitná. Navyše podmienky,

ktoré nám vedenie vytvorilo,
boli na veľmi vysokej úrovni.
Dušanovou doménou bola
poctivosť, bol prísny, čo
naprogramoval, dokázal do
bodky splniť. Z asistentov, s
ktorými som počas bohatej
kariéry robil, ho hodnotím ako
jedného z najlepších."

Čo dnes robí a ako si spo−

mína na DAC jeho najúspeš−
nejší tréner?

– Za posledné roky som dosť
veľa behal, takže teraz sa viac
starám o rodinu. Ak by som
ešte pokračoval v trénerskej
práci, musela by to byť vážna
výzva. Už nechcem veľa cesto−
vať, ani rodina ma nechce pus−
tiť. Ale robota mi trocha chýba.
Na Dunajskú Stredu nikdy
nezabudnem, je to veľmi prí−
jemná spomienka. Mali sme
podmienky, aké sa naskytnú
možno raz sa sto rokov, DAC
podporoval celý región, spon−
zoroval 23 JRD z okolia. Ale k
tomu, aby sme sa dostali na
mapu Československa, bolo
treba vykonať veľa práce, nep−
rišlo to samo."

Karol Pecze: Naša spolupráca bola veľmi kvalitná

Trénerská dvojica Karol
Pecze (vľavo) −  Dušan
Abrahám na lavičke DAC.
Písal sa rok 1985.

V lete roku 1984, po dvoch druhých miestach v 1. SNL, sa DAC
rozlúčil s trénerskou dvojicou Juraj Szikora − Koloman Gőgh
(dnes sú, žiaľ, obaja už nebohí). Na ich miesto prišlo duo Karol
Pecze − Dušan Abrahám. Do leta 1988 ťahali DAC do výšin, aké
dovtedy nik nepoznal a o akých sa mnohým ani nesnívalo.
Zaujímavosťou je, že narodeniny oslavujú v rovnaký deň. Karol
Pecze sa narodil 7. februára 1946, o rovné tri roky skôr uzrel
svetlo sveta Dušan Abrahám. Ako si na svojho pomocníka spo−
mína Karol Pecze, na ktorého dunajskostredský fanúšikovia
dodnes nedajú dopustiť?
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Zsákovics Tibor (edző), Habenicht Ján, Nagy István, Faragó Tamás, Németh András, Ravasz
Tibor, Kosár Dávid, Brunczvik Krisztián, Csánó Tamás, Ágh Zoltán, Csiffári Iván (csapatveze−
tő), Ludik György (gyúró). Alsó sor: Csonga Bálint, Lénárth Tamás, Jandás Imre, Csiffári
Dávid, Boráros Adrián, Bögi István, Szajkó Tamás, Karácsony Dávid, Lipovsky Iván

BEMUTATJUK A DAC IFJÚSÁGI CSAPATAIT

U19 − IDŐSEBB IFIK (1989−ES KOROSZTÁLY)
Új sorozatunkban bemutatjuk a DAC korosztályos csapatait − ma a harmadik vonalban szereplő
idősebb ifikkel kezdjük a sort.

Kapusok: 1 Csonga Bálint (03.01.1991), 19 Karácsony
Dávid (11.08.1990), 20 Lipovsky Iván (27.10.1990).
Védők: 5 Kosár Dávid (09.12.1989), 4 Csiffári Dávid
(05.02.1991), 3 Ravasz Tibor (27.09.1990), 2 Habenicht
Ján (26.01.1990), 12 Ágh Zoltán (28.08.1991), 18 Csánó
Tamás (11.06.1989), Középpályások: 11 Brunczvik
Krisztián (25.10.1989), 13 Boráros Adrián (07.05.1989),9
Bögi István (27.09.1989), 16 Nagy István (24.06.1990), 8
Lénárth Tamás (07.06.1990), 20 Szajkó Tamás
(26.01.1990), 15 Jandás Imre (24. 07.1991), Támadók:
10 Faragó Tamás (13.04.1989), 17 Érsek József
(30.01.1989), 8 Németh András (22.01.1990). Edző:
Zsákovics Tibor, Csapatvezető: Csiffári Iván, Gyúró:
Ludik György.

Úspešný víkend mládežníckych mužstiev DAC−u
Uplynulý víkend bol mládežnícke tímy DAC−u nadmieru
úspešný, vyhrali päť zo šiestich ligových zápasov a strelili v
nich dovedna 27 gólov.
DORAST: III. liga staršieho dorastu, 18. kolo: DAC 1904 −
Nemšová 3:1 (1:1) Góly: Kosár D., Ágh Z., Brunczvik K.
III. liga mladšieho dorastu, 18. kolo: DAC 1904 −
Nemšová 8:1 (1:1) Góly: Czibula 2, Jandás 2, Varga,
Blaska, Kanyicska
ŽIACI: II. liga starších žiakov, 18. kolo: DAC 1904 − ViOn
Zlaté Moravce 3:3 (0:1) Góly: Hegedűs, Jakubik, Mátis
II. liga mladších žiakov, 18. kolo: DAC 1904 − ViOn Zlaté
Moravce 1:0 (0:0) Gól: Hradílek
III. liga starších žiakov, 14. kolo: DAC 1904 B − Šoporňa
8:1 (4:0) Góly: Jakubik 3, Vágó 2, Šanta, Bíró, Pongrácz
III liga mladších žiakov, 14. kolo: DAC 1904 B − Šoporňa
4:1 (2:0) Góly: Malý 2, Gányovics, Bénes

TAVASZI MENETREND
16.03.2008 Nové Mesto n/V. − DAC 1:0 (1:0)
23.03.2008 Senica − DAC 1:1 (1:0) Gólszerző: Németh
30.03.2008 DAC − Nemšová 3:1 (1:1) 

Gólszerző: Kosár, Ágh, Brunczvik
06.04.2008 10.00 ČFK Nitra − DAC
12.04.2008 9.45 DAC − Lokomotíva Trnava
20.04.2008 10.00 Topoľčany − DAC
26.04.2008 9.45 DAC − Galanta
04.05.2008 10.00 Bánovce n/Bebravou − DAC
08.05.2008 9.45 DAC − AS Trenčín
11.05.2008 10.00 Nitra − Chrenová − DAC
17.05.2008 14.00 DAC − Partizánske
25.05.2008 10.00 Komárno − DAC
31.05.2008 9.45 DAC − Brezová p/Bradlom
08.06.2008 10.00 Vráble − DAC
14.06.2008 9.45 DAC − Spartak Trnava B
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ZSÁKOVICS TIBOR, 
az ificsapat vezetőedzője: 
A sok évi sikabonyi „száműze−
tésből” télen ismét a stadionba
költözött ificsapatunk, és ta−
vasszal minden hazai bajnoki
mérkőzését is itt játssza. „Saj−
nos, csak egy alkalommal jött ki
előmeccsnek a felnőttek előtt.
Ezzel jó tapasztalataim vannak,
bár igaz, hogy a mi időnkben 2−
3 ezer néző előtt játszottunk, de
bízom benne, most is kijönnek a
szurkolók korábban és megné−
zik a fiatalokat is” – mondja
Zsákovics Tibor.

– A tavaszi idény előtt távozott
két kulcsjátékos a kezdőtizene−
gyből, Kardos Galántára, Rad−
ványi az Artmediához igazolt,
őket próbáltuk pótolni. Ami az ér−
kezőket illeti, Csánó Egy−

házgelléről jött, Lipovský kapus
sérülés után tért vissza, míg
Jandás Imit a fiatalabb ifiből hoz−
tuk föl. A vezetőség jó feltételeket
biztosított a téli felkészüléshez,
edzhettünk a műfüves pályán,
hetente erősíthettünk a stadion−
ban, minden két hétben aerobic−
ra jártunk. Kašpar Andrea alapo−
san megizzaszotta a fiúkat a
gyors lábakra és koordináció−fej−
lesztésre irányított gyakorlások−
kal. Havi három alkalommal ellá−
togathattunk a Thermalparkba,
ott regeneráció, gyúró állt a ren−
delkezésünkre," értékelte az
edző a téli alapozás mozzanatait.

Milyen célokkal vágtak
neki a tavaszi folytatásnak?

– Az ősz után a negyedik he−
lyen álltunk, ennél följebb szeret−

nénk végezni, a dobogót min−
denképp megcélozzuk. Három
tavaszi forduló után 16 pont hát−
rányunk van az első helyre, reáli−
san ez már nehezen elérhető, de
a második vagy harmadik helyet
szeretnénk megszerezni. Az első
öt − hat tavaszi bajnokin játszunk
az élcsapatokkal, ezek a mecs−
csek mutatják meg, lépést tu−
dunk−e tartani velük. Ez mellett
természetes célunk kinevelni mi−
nél több játékost a felnőtt csapat−
nak, amennyiben ott lehetőséget
kapnak, ne valljanak szégyent."

Kik azok a tehetségek,
akik miatt a jövőben a szerda−
helyi szurkoló DAC−meccsek−
re fog járni?

– Ebből a keretből csak páran

1989−es korosztály, akik
a nyáron kiöregednek,
a többi 1990−91−es, te−
hát jó alap marad a kö−
vetkező idényre. Érez−
hetően jobban kezd a
klub törődni a fiatalok−
kal, de majd a felnőttek
közt is lehetőséget kell
nekik adni. Ezért jó,
hogy télen is beleshet−
tek az A−csapathoz,
egypáran játszhattak a
felnőttekkel, ez a többi−
ekre is motiválóan hat.
Meszlényi Tiborral meg−
egyeztünk, tavasszal is

egy – egy edzésre meghívja a fi−
úkat. Kosár, Brunczvik és Fara−
gó nyáron kiöregszik, nagy
előny lesz számukra, ha nem
reszkető térdel állnak be a felké−
szülésbe. A 90−es korosztályból
kiemelném Németh Andrást,
magas csatár, be tudja rúgni a
helyzeteket, továbbá Lénárth
Tomit, Habenicht Janit és Ra−
vasz Tibort. Olyan útra kell eze−
ket a fiatalokat terelni, hogy ne
akarjanak falukon játszani, ha−
nem a DAC−ban, esetleg maga−
sabb szinten. Szerintem csak le−
hetőséget kell nekik adni. A sa−
ját nevelésre oda kell figyelni,
meggyőződésem, akik itt marad−
nak az A−csapatban, szívvel fog−
nak játszani a DAC−ért.

Csánó Tamás télen érkezett a DAC−hoz, 185
centijével hamar a védelem erőssége lett. A
fiatal „szőke szikla" leggyakrabban középhát−
védet játszik, de a hátvédsor bármelyik poszt−
ján bevethető.
„Odahaza, Egyházgellén kezdetem focizni, két
éve kerültem el Dióspatonyba. Sajnos az első
év után térdműtéten estem át, vissza kerültem
Gellére, ahol az őszi szezont teljesen a felnőtt
csapatban játszottam. Mivel a Gelle nem any−
nyira jeleskedik, télen apuval úgy döntöttünk,
tovább kell lépnem. Sikerült átlépnem a DAC−ba, itt szeretnék
nyáron az A−csapatba kerülni. Bár még nem végleges, célom be−
jutnia a Testnevelési fősulira és ez mellett focizni. Hallottam,
ősztől Kisfalud lesz a DAC B−csapatja, ha nem is kerülök be az
A keretbe, szeretnék legalább a tartalékcsapatban játszani."

Tamás példája is igazolja, a járásban számos olyan tehetséges
fiatal futballozik, akik számára nem elérhetetlen a DAC ificsapata−
iba bekerülni, és jó példával szolgálhat másoknak is, akik szeret−
nének lehetőséget kapni az egykor szebb napokat megélt klubnál.

Zsákovics Tibor 174 élvonalbeli bajno−
kin viselte a DAC mezét, sok évig volt a
csapat kapitánya. Ma is erős szálak kötik
anyaegyesületéhez, jelenleg az ificsapat
edzőjeként tevékenykedik.

Németh András eddig 14
gólt szerzett
az idény−
ben, ezzel a
csapat leg−
jobb góllö−
vője. A ma−
gas tehetsé−
ges csatár
koránál fog−
va még jö−
vőre is az ifi játékosa lehet.
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SORSOLÁS
A Hajrá DAC! híradónk mai számától sorsolható,
tulajdonosa a félidei sorsolásban értékes díjakat
nyerhet:
1. díj: Kenwood autórádió
2. díj: Autotechnika ajándéktáskája
3. díj: esernyő
4. díj: bérlet a DAC tavaszi mérkőzéseire 
5. díj: DAC−zászló

ŽREBOVANIE
Náš spravodaj DAC do toho! je od dnešného
vydania výherný. Jeho majiteľ môže v polčaso−
vom žrebovaní získať jednu z hodnotných cien:
1. cena: autorádio Kenwood
2. cena: darčeková taška Autotechnika
3. cena: dáždnik
4. cena: Permanentka na jarné zápasy DAC
5. cena: vlajka DAC

Az év eddigi legnagyobb pozitívuma
Belkovics László parádés gólformá−
ja. A DAC 22−éves (szül. 1985.
szeptember 17−én) saját nevelésű
labdarúgója 12 előkészületi mecs−
csen 14, az eddigi három bajnokin
pedig 4 gólt szerzett. A dióspatonyi
tehetség eddig 75 bajnokin 10 gólt
lőtt anyaegyesülete mezében.

Emlékszel ilyen jó sorozatra?
– Talán még ifikoromban, de mió−

ta a felnőttek között játszom, nem
volt ilyen. Örülök neki és remélem
folytatni tudom a gólszerzést.

Miben látod a gólformád okát?
– Nem panaszkodhatom a felké−

szülésre, az egészet végigcsináltam.
Bár sérülés után voltam, de a felké−
szülés alatt nem adódott probléma,
ami miatt akár egy edzést is ki kellett
volna hagyni. Lehet az önbizalom is
hozzátett egy keveset.

Január elején három hetes pró−
bán voltál a besztercebányi Duklánál.
Milyen volt a próba és hogy fogad−
tad a döntést, hogy a katonák végül
nem szerződtetnek?

– Pozitívan értékelem, hogy kipró−
bálhattam magam és megtapasztal−
hattam, a különbség nem ég és föld a
két liga közt. Nem bánom a próbát.
Nem annyival jobbak az élvonal játéko−
sai, kipróbáltam magam és nem val−
lottam szégyent. Teszteken végigmen−
tem ugyanúgy mint a többiek, a sprin−

tek és orvosi kivizsgálások szerint vol−
tak olyanok, akiknek sokkal rosszabb
eredményei lettek, nem vagyok hozzá−
juk képest elveszve. Úgy nézett ki, ott
maradok, Horný edző is azt mondta
nekem, hogy szeretne a csapatába, de
az utolsó napon a vezetés úgy döntött
mégsem szerződtetnek. Bizonytalan−
ságban éltem három hétig. Azt mond−
ták, a két edzőmeccs lesz a sorsdöntő,
ezek a harmadik héten voltam. Miután
a meccsek jól kijöttek, rúgtam gólt, ad−
tam gólpasszt, kiharcoltam egy tizen−
egyest, úgy érzetem jó úton vagyunk.
Horný edző is biztatóan beszélt, ezért
meglepett a döntésük. De nem voltam
elkeseredve.

Ilyen gólsorozat után gondolom
sejted, mit várnak tőled a folytatás−
ban a szurkolók. Te személy szerint
mit vársz az idény hátralévő felében
önmagadtól és a csapattól?

– Egyértelműen a felkerülést vá−

rom, mindenki ezt akarja. Magamtól
azt várom menjen a játék és tudjak
segíteni a társaknak. Nem mondok
gólokat, számokat, nem az a lényeg
ki talál be, a csapat és a feljutás a lé−
nyeg, sikerüljön a felkerülés. Remé−
lem, stabilan fogok játszani, és elke−
rül minden sérülés.

Az első két tavaszi bajnokin is
folytatni tudtad a gólszerzést, de a
Nyitra B ellen mintha kiszáradt volna
a puskapor...

– Rengeteg helyzetet dolgoztunk
ki, de míg a Slovan ellen minden be−
jött, négy gólt tudtunk rúgni, ez
most mintha visszaütött volna. A
második félidőben nyomtuk a hazai−
akat, talán egyetlen kapuralövésük
volt, de fölényünkből nem tudtunk
hasznot húzni. Az előző meccseken
tudtunk fordítani, Slovanon is, Nové
Mesto ellen is, kár hogy ez nem sike−
rült harmadszor is. 

Lehet jókor jött ez a pofon, de nagy
kár Tono Kubala, Bognár Zoli, és saját
kihagyott helyzeteim miatt. Ha fel
akarunk kerülni, akkor nincs mese, az
otthoni meccseket hozni kell. Ma is
csak a három pont lehet a cél.

Mit szeretnél a fociban elérni?
– A következő fél év alatt szeretnék

hozzájárulni a felkerüléshez, aztán ha
nyáron lesz lehetőség, szeretnék föl−
jebb jutni, valamelyik corgoňligás
csapathoz odakerülni és játszani.
Egyelőre ez a célom, remélem sikerül.

Belkovics László: „Nem a gólszerző neve – a csapat és a feljutás a lényeg!”




