
FK DAC 1904 Dunajská Streda –
–  ŠK SFM Senec

Hajrá!Hajrá!

DDDDOOOO TTTTOOOOHHHHOOOO!!!!

SOBOTA − 19.4.2008
16.00 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.22220000.... −−−−     SSSSKKKK

PREDZÁPAS / ELŐMÉRKŐZÉS: DAC U11 (1997) − DAC U10 (1998), 14.30
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II. liga – program 21. kola
19.04.2008(16.00): Púchov −
ŠKP Dúbravka, Topoľčany −
Slovan B, Rača − N. Mesto, DAC
1904 − SFM Senec, Vrbové −
Trnava B.  20.04.2008 (16.00):
Nitra B − Artmedia B, Pezinok −
Nemšová, Vráble − Moravany

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 n/V. 2:1 (1:1)
18. kolo/forduló: Nitra B−DAC 1:0 (1:0)
19. kolo/forduló: DAC−Nemšová 2:1 (1:1)
20. kolo/forduló: Moravany n/V.−DAC 0:2 (0:0)
21. kolo/forduló: DAC−SFM Senec 19.04. − 16,00 h
22. kolo/forduló: Trnava B−DAC 27.04. − 16,00 h
23. kolo/forduló: DAC−Vrbové 30.04. − 16,00 h 
24. kolo/forduló: ŠKP Dúbravka−DAC 03.05. − 10,30 h 
25. kolo/forduló: Vráble−DAC 10.05. − 16,30 h
26. kolo/forduló: DAC−Pezinok 17.05. − 17,00 h
27. kolo/forduló: Artmedia B−DAC 24.05. − 10,30 h
28. kolo/forduló: DAC−Rača 28.05. − 17,00 h
29. kolo/forduló: Topoľčany−DAC 31.05. − 17,00 h
30. kolo/forduló: DAC−Púchov 07.06. − 17,00 h

20−ročný (nar. 25. augusta 1987)
Tomáš Horváth prišiel do DAC v
zimnej prestávke na hosťovanie z
Artmedie Bratislava. 202 centimet−
rov vysoký mladý útočník strelil
Nemšovej v poslednom domácom
stretnutí svoj prvý gól v novom
drese, ktorým vyrovnal na 1:1. Na
zápas nastúpil v nových kopač−
kách, ktoré mu priniesli šťastie a
spôsobili otlaky. Kvôli nim pred
zápasom v Moravanoch poriadne
netrénoval, čo sa podpísalo pod
jeho výkon. Pred dnešným šlág−
rom jari je ale plný odhodlania.

�� Tomáš, predstav sa, prosím,
dunajskostredským fanúšikom.

– S futbalom som začínal v šies−
tich rokoch, keď ma mama odviezla
na Artmediu. Tam ma zobral do
opatery môj prvý tréner Nitka.
Odvtedy som inde nehral, štrnásť
rokov som nebol nikde ani na hos−
ťovaní. DAC je môj prvý tím preč z
Petržalky. S Artmediou sme ako
žiaci hrali väčšinou druhú ligu, a
bol som pri postupe do prvej ligy. S
dorastom sme postúpili z tretej do
druhej ligy. Na jeseň 2006 som

začal hrať medzi dospelými.
Predtým v lete som bol v Amerike a
po návrate ma chceli do Čunova,
ale nepustili ma. Išiel som teda do
Rapidu, ktoré je béčkom Artmedie,
stihol ešte posledné dva prípravné
zápasy. Tréner ma chcel, a tak som
zostal. Trinásť rokov som hral sto−
péra, až tréner Schwarz v béčku ma
vyskúšal v útoku tak jeden a pol
roka dozadu, a už som tam zostal."

�� Pri takej výške je nemožné
ťa na ihrisku prehliadnuť. Vždy si
bol najvyšší v kolektíve?

– Nevychádzali mi roky, preto

som išiel neskôr do školy a vždy
som bol najvyšší v triede. Otec má
192 cm, mama je na ženu tiež
vysoká, brat narástol na 195 cm,
hrával basketbal.

�� Gól do siete Nemšovej bol
pre teba šiesty v tejto sezóne.
Päť si strelil na jeseň v Artmedii.

– Musím to poopraviť − v
Petržalke som dal o jeden viac, ale
pripísali ho Hantákovi. Prvé zápa−
sy mi to nešlo, ale potom som
strelil štyri góly za sebou. Bolo to
v zápasoch, keď prišli posily z
áčka, najmä Gajdoš mi nahrával,
dával výborné centre.

�� V dnešnom dlhoočakáva−
nom súboji proti nám stojí pria−
my konkurent v boji o postup. Čo
od zápasu očakávaš?

– Sme nažhavení, veľmi sa teší−
me. Posledné víťazstvo nám
pomohlo ukľudniť sa a teraz to
chceme potvrdiť a zvýšiť náskok
na čele. Hneď od začiatku chceme
súperovi ukázať, kto je doma, kto
chce ísť do 1. ligy. Chce to dať gól
− dva na začiatku a potom môžeme
hrať svoju hru.

Predstavujeme nových hráčov DAC:

Tomáš Horváth strelil Nemšovej svoj prvý
gól za DAC − v nových kopačkách

História a súčasnosť DAC
− slovom a obrazom

Kliknite na stránku

www.fcdac1904.com
Kattintson rá – A DAC múltja
és jelene − szóban és képben
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FK DAC 1904
DUNAJSKÁ STREDA

ŠK SFM SENEC
Rok založenia: 1994
Adresa: Bratislavská 65, Senec
Štadión: Veľký Biel
Kapacita: 1500 divákov, 

500 miest na sedenie
Predseda ŠK: Ing. Alexander Mat−
lák; Podpredseda ŠK: Miroslav
Moravský, Ján Janko; Tajomník
ŠK: Ing. Dušan Badinský; Špor−
tový manager: Miroslav Holienka

KÁDER:
Brankári
20 Marek Gašperík 22.12.1986
23 Matej Lehuta 01.07.1987

1 Martin Matlák 23.06.1986
Obrancovia
12 Tomáš Blaho 07.03.1986
13 Martin Bočko 01.02.1986
21 Igor Chalúpka 09.03.1980

2 Tomáš Karč 04.02.1987
16 Tomáš Kolomy 06.03.1982

3 Jozef Medgyes 31.07.1985
6 Marian Molnár 22.12.1978

18 Tomáš Peciar 10.06.1988
Záložníci

8 Peter Brezík 22.12.1982
14 Imrich Kolláth 07.06.1988
22 Pavol Pizur 09.05.1983

7 Attila Sebok 16.12.1985
5 Jakub Voško 27.02.1989

Útočníci
19 Richard Chorvatovič 13.05.1985
11 Marek Ducký 16.01.1985

9 Peter Futo 03.03.1986
15 Ladislav Tomaček 26.09.1982
Realizačný tím
Tréner: Karol Brezík
Asistent trénera: Ladislav Tóth
Masér: Jozef Szűcs
Vedúci mužstva: Denis Marton

FK DAC 1904 Dunajská Streda
ŠK SFM Senec

SOBOTA − 19.04.2008, 16.00 h − SZOMBAT
Rozhodca/Játékvezető: Jozef Pavlík; Asistenti/Partjelzők: Dušan
Petríček, Juraj ČernekDelegát SFZ/A LSz küldötte: Jozef Husárik

II. LIGA – DNEŠNY ZÁPAS – MAI MÉRKŐZÉS

PREDZÁPAS / ELŐMÉRKŐZÉS: 
DAC U11 (1997) − DAC U10 (1998), 14.30

PREDSTAVUJEME DNEŠNÉHO
SÚPERA:

ŽREBOVANIE − SORSOLÁS
A mai Hajrá DAC! híradó tulajdo−
nosa a félidei sorsolásban a
következő értékes díjakat nyerhe−
ti: 1. díj: Kenwood autórádió; 2. díj:
a Dunaszerdahelyi Borház (Galántai
út), ajándéka; 3. díj: "100 év − 100
legjobbja" című DAC−könyv; 4. díj:
bérlet a DAC tavaszi mérkőzéseire;
5. díj: DAC−zászló
Majiteľ spravodaja DAC do toho!
môže v polčasovom žrebovaní
získať jednu z hodnotných cien:
1. cena: autorádio Kenwood; 2. ce−
na: darček dunajskostredskej vinoté−
ky na Galantskej ceste; 3. cena: kni−
ha o DAC "100 rokov − 100 najlep−
ších"; 4.cena: Permanentka na jarné
zápasy DAC; 5. cena: vlajka DAC
VÍŤAZI POSLEDNÉHO ŽREBO−
VANIA − AZ UTOLSÓ SORSOLÁS
NYERTESEI: 1. cena/1. díj: auto−
rádio Kenwood autórádió − Víťaz sa
neprihlásil − A nyertes nem jelentke−
zett; 2. cena/2. díj: darčeková taška
Autotechnika ajándéktáska − Bíró
Tamás, Nám. Priateľstva, Dunajská
Streda; 3. cena/3. díj: dáždnik − eser−
nyő − Čikovský Roman, Boriny,
Dunajská Streda; 4. cena/4. díj:
Permanentka na jarné zápasy DAC −
bérlet a DAC tavaszi mérkőzéseire −
Szabó Štefan, Nám. SNP, Dunajská
Streda; 5. cena/5. díj: vlajka DAC
zászló − Bartalos József, Pataš
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FK DAC 1904 − FK Slo−
van Nemšová 2:1 (1:1)

19. kolo II. ligy, 05.04.2008 −
15.30 . Góly: 10. A. Suchý (11
m) 0:1, 32. T. Horváth 1:1, 67.
Belkovics (11 m) 2:1. Žlté karty:
60. M. Palic − 26. Bahno, 49.
Červený, 79. Trška. Roz−
hodoval: Čižmár − 467 divákov.

DAC: Košovan − Buka,
Gašparík, Csölle, M. Lelkes −
Milan, M. Palic, A. Kubala,
Belkovics (90. A. Lelkes) −
Uzola (70. Csémy), T. Horváth
(63. Z. Bognár). Tréner: Tibor
Meszlényi.

Nemšová: Bobot − Červený (58.
Kresánek), Ľ. Paraska, M. Čas−
tulín (79. Batelka), A. Suchý −
Ďuďák, B. Ďuriš, Schlesinger,
S. Ďuriš − Bahno (72. Trška), R.
Častulín. Tréner: Pavol Tomáš.

DAC tretí domáci zápas v rade
vyhral pomerom 2:1. Opäť sme

V PREDCHÁDZAJÚCICH STRETNUTIACH − 19. A 20. KOLO:
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otáčali výsledok a v šlágri
kola sme zaslúžene zvíťazi−
li nad bojovným súperom.
V náročnom stretnutí sa
Nemšová po svojej prvej
akcii dostala do vedenia.
Ešte do polčasu hlavou
vyrovnal vysoký útočník
Horváth a po obrátke Bel−
kovics piatym jarným gó−
lom rozhodol o zisku cen−
ných troch bodov, vďaka
ktorým sme sa vrátili na
čelo tabuľky.

OTJ Moravany nad
Váhom − FK DAC
1904 0:2 (0:0)

20. kolo II. ligy, 12.
04.2008 − 15.30 h. Góly:
75. Z. Bognár 0:1, 85.
Uzola 0:2. Žlté karty: 23.
Chebeň − 63. M. Lelkes.
Rozhodoval: A. Somoláni −
760 divákov.

DAC: Košovan − Buka,
Csölle, Gašparík, M. Lelkes
− Milan, A. Kubala (68.
Šnegoň), M. Palic, Bel−
kovics − Uzola (87. Csémy),
T. Horváth (37. Z. Bognár).
Tréner: Tibor Meszlényi.

OTJ Moravany: Grežo − F.
Lančarič, Hrudík, Piovarči,
Chebeň − L. Švestka (80.
Glos), P. Varga, M. Bernát,
Lenivý − L. Kirka, Onu−
chukwu Ebus (78. Ma−
jerský). Tréner: Pavol
Bartoš.

Po najlepšom jarnom výko−
ne sme získali tri body v
Moravanoch proti prekva−
peniu súťaže, ktoré v
odvetnej časti dovtedy
nestratilo ani bod. O zaslú−
ženom víťazstve, v sezóne
iba treťom na cudzom ihris−
ku, rozhodli góly Bognára a
Uzolu v poslednej štvrťho−
dine. Celý rad ďalších vylo−
žených šancí zostal nevy−
užitý, po Milanovej strele
zachránila domácich žrď.

FÜLES − FRISS HÍREK A CSAPAT KONYHÁJÁBÓL:
Šnegoň Peti autóbalesete

A Nemšová elleni bajnoki előtti héten tehetséges játékosunk  szülőfalu−
ja, Lég közelében autóbalesetet szenvedett. „Somorján voltam iskolá−
ban, és szüleim autójával mentem hazafelé. Lég előtt, egy kanyarban
hirtelen megjelent előttem egy autó, talán 50 méterre. Nem belátható
helyen előzött. A frontális ütközést elkerülendő, lementem az útról,
majd miután visszatértem rá, az autó kicsúszott és a tetejére borult. A
két szembenjövő közül egyik sem állt meg." Pétert agyrázkódás gyanú−
jával és több kissebb−nagyobb horszolással megfigyelésen tartották a
kórházban, a baleset harmadnapján, szombaton, azonban már ott ült a
cserepadon. A szintén légi Csölle "Pepó" József saját szemével látta
a totál káros járművet: "Ahogy az az autó kinézett, Peti nagy szerencsé−
ről beszélhet. Az Isten mellette állt, az biztos," kommentálta csapattársa
hétközi karambolját a DAC kapitánya. Šnegoň 2006. decemberében is
autóbaleset részese volt, sérülése miatt akkor majd egy évet hagyott ki.

Buka Pali: Száguldunk éjjel, nappal

Könnyen megeshetett volna, hogy Šnegoň bale−
seténél egy másik csapattársa, Buka Pali is
jelen legyen. Igaz, teljesen más szerepkörben.
Pali, aki feleségével Júliával, és három hónapos
kisfiával Palikával Nagymegyeren él, februárban
tette le vizsgáit a rendőri akadémián és jelenleg
a dunaszerdahelyi Rendőrség közlekedés−rendé−
szetének alkalmazottja. A Nemšová elleni bajnoki
előtt éjjeles szolgálatot teljesített. Nem egész egy nap leforgása alatt
tehát mindkét munkahelyén bizonyítania kellett. Éjjel a járás közutain,
napközben pedig a DAC mezében.

Világszám lett Paľo Ďurica öngólja

Közel kétmillióan látták Pavol Ďurica öngólját a
YouTube internetesen portálon. A DAC−nevelésű
csatár, akit télen Székesfehérvárra adott kölc−
sönbe a pozsonyi Artmedia, egy márciusi kupa−
meccsen hatalmas öngólt vétett. Történt mindez
a Debrecen−Fehérvár Magyar kupa−negyeddöntő
mérkőzés 87. percében. A hazai Loki tizenegy−
eshez jutott, amit a vendégek kapusa, Sebők
Zsolt kivédett. A kipattanóra ott termett Paľo, és
váratlan − pecchjére pontos − bombával saját
kapuja fels? sarkába célzott. Pár nappal az omi−
nózus esetet követően Disztl László vezetőedző
az NB III−as tartalékcsapathoz zavarta a fiatal

csatárt. Erre Paľo nemet mondott, és ezzel véget is ért számára pálya−
futásának eme rövid, de feledhetetlen fehérvári fejezete.

Pavol Ďurica, a DAC saját nevelésű csatára, tavaly márciusban
szerződött a ligeti Artmedia együtteséhez. Idén télen féleves kölcsön−
játékra a magyar NBI−be távozott, a Fehérvárral kötött megállapodá−
sa azonban hamar véget ért. A FIFA előírásai miatt júliusig máshol
nem játszhat, ezért Paľo jelenleg a DAC csapatával gyakorol. Ősztől
várhatóan visszatér az Artmediához, amelyhez még másfél éves
szerződés köti.

Pavol Ďurica 52 baj−
nokin viselte a DAC
mezét, összesen 7 gólt
szerzett.
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� Aké spomienky máte na roky
strávené v DAC?

– To boli krásne roky. Obdobie v
DAC bolo určite najkrajšie, čo som
počas kariéry na Slovensku prežil.
Bol to vrchol aj pre dunajskostredský
futbal. Prvé dve sezóny som ešte
zažil v SNL, až potom sme postúpili s
Karčim Peczem.

� Vráťme sa do zimnej prestávky
sezóny 1983/84, keď ste do DAC
prestúpili. Kto stál za vašim prícho−
dom zo Senice? Čo vás presvedčilo
prestúpiť na južné Slovensko?

– Prakticky ma sem dotiahol Ďuri
Szikora, ktorý ma poznal v pôsobenia
v Martine a v Senici. Bol to práve on,
kto bojoval za to, aby som prišiel do
Dunajskej Stredy. Hlavný dôvod
toho, že som sa pre DAC rozhodol,
bol zdravotný stav môjho syna. Ako
astmatik bolo preňho prostredie v
Senici nezdravé, Hodvábka mu nevy−
hovovala, preto sme sa rozhodli pre
zmenu. Neľutujem. Napokon sme sa
tu aj usadili a dodnes tu žijeme.

� Aký bol najväčší úspech vo
vašej kariére?

– Určite to bolo víťazstvo v sloven−
skom a československom pohári, ako
aj zápasy v európskych pohároch, či
už s Bayernom, alebo švédskymi,
dánskymi a ďalšími súpermi. Čo ma
celý život mrzí je, že som obidva
pohárové finále musel vynechať. Bol
som po operácii krížnych väzov v
kolene a odsledoval som to s barlami
v Prahe v televízii. Bolo to dosť stresu−
júce, ale aj ja som prežíval tú eufóriu a
radosť z toho, že to dobre dopadlo.

� Svojho času ste boli aj kapitá−
nom mužstva. Ako v tom čase pre−
biehala jeho voľba?

– Pravdupovediac si to ani nepa−
mätám. V tom čase bol kapitánom
Duško Liba, s ním sme sa striedali.

� Ste v kontakte s bývalými spo−
luhráčmi?

– Určite, áno. S veľkým množ−
stvom sa pravidelne stretáme, najmä
pri zápasoch starých pánov. S
Dušanom Libom máme vedľa seba
chaty v Bodíkoch, tam sme prakticky
celé leto, s ostatnými si občas zavo−
láme. Menej sa vidíme s tými, ktorí
sú v Čechách, Šrámek, Vahala. Ešte s
Tiborom Mičincom sme sa vídali,
keď tu trénoval.

� V deväťdesiatich rokoch ste sa
do DAC vrátil v roli trénera − asistenta.

– Robil som asistenta Dušanovi
Radolskému, Ladislavovi Škorpilovi aj
Dušanovi Libovi. Popritom som hral v
Rakúsku a keď čas dovolil, vypomáhal
som ako druhý asistent trénovaním
brankárov a sledovaním súperov.

� Čím sa dnes bývalá opora
DAC−u zaoberá?

– Sedemnásť rokov som hral v
Rakúsku, prešiel som rôznymi súťa−
žami od tretej ligy nižšie. Doma som
druhý rok, pracujem na čerpacej sta−
nici v Dunajskej Lužnej a popritom
trénujem Vrakúň.

� Sledujete dnešný DAC?
– Už dlhšiu dobu to nejako pod−

robne nesledujem. Výsledky si
pozriem, ale žeby som musel byť na
každom zápase, to nie. V uplynulej
sezóne som videl len jeden domáci
zápas. Chýba kvalita, nemalo ma čo
pritiahnuť. Mám vyťažené víkendy,
trénujem Vrakúň, nechal som sa pre−
hovoriť a aktívne si zahrám za
Bodíky, k tomu práca. Ale DAC−u
stále fandím. Futbal v Dunajskej
Strede sa nezanedbal posledné dva −
tri roky. Minimálne desať rokov sa
využíva systém hosťovaní, v ktorom
sa určite zneužívalo to, že sa v tom
točili peniaze. Základom mužstva
musia byť domáci hráči, vlastní
odchovanci, za ktorých sa nemusia
vyhadzovať financie. Investovať sa
malo do vlastných hráčov, udržať ich
tu zmluvami, a nie hneď každého, kto
bol trošku kvalitnejší, predávať. Hráči
ako Borbély sa tu mali udržať ešte
pár rokov dobrými zmluvami.
Namiesto toho sa automaticky pre−
dávali. Chýbala snaha ich udržať,
práve naopak, cieľom bolo predať čo
sa dalo. A na ich miesto vodili hrá−
čov, ktorí sa inde nezmestili do
kádra. V tom vidím hlavné príčiny
pádu. Verím, že po zmenách vo vede−
ní sa DAC konečne pohne dopredu a
začne kvalitnejšia práca v klube."

� Otcovia − futbalisti väčšinou
čakajú, že sa ich synovia vydajú v
ich stopách. Ako to bolo u vás?

"Do jeho dvanástich rokov som si
myslel, že môj syn bude lepším fut−
balistom ako ja. Odkedy začal chodiť,
bol so mnou stále na ihrisku a kopal
do lopty, takže mal dobrú techniku.
Potom sa ale začali prejavovať pova−
hové vlastnosti a hoci hral za
Gabčíkovo a Viesku, zistil som, že
futbal ho živiť nebude."

� Na záver − aký je váš tip na
výsledok dnešného stretnutia?

– Fadím DAC−u a jednoznačne tipu−
jem jeho víťazstvo. Mužstvo bude urči−
te pripravené po každej stránke. Senec,
ako sledujem, nie je v oslnivej forme,
stratil aj odchodom Árpiho Gőgha. Už
to nie je ten Senec, ako na jeseň.

POHĽAD DO MINULOSTI:

Čo dnes robí Ján Hodúr?
Do DAC prišiel pred jarnou časťou sezóny 1983/84 ako 26−ročný,
už s prvoligovými skúsenosťami zo Slovana a Petržalky. Na−
pokon tu zostal až do konca kariéry vo vrcholovom futbale, bol
pri najväčších úspechoch klubu a stal sa jednou z jeho legiend.

Ján Hodúr:

Ján Hodúr v pamätnom stretnu−
tí s Bayernom Mníchov
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Felső sor: Kanyicska Dávid, Csomor Rajmund, Flaska Richard, Varga Ján, Csonka Árpád,
Szoldán Marián, ifj. Szaban Tibor, Juriga Patrik, Jandás Imre, Juhos István 
Alsó sor: Sipos Dávid, Dosztig Dávid, Takács Gábor, Cibula György, ifj. Kašpar Peter,
Demeter Szabolcs, Ľubomír Kvačkaj (edző)

BEMUTATJUK A DAC IFJÚSÁGI CSAPATAIT

U17 − IDŐSEBB IFIK (1991−ES KOROSZTÁLY)
Sorozatunkban bemutatjuk a DAC korosztályos csapatait − ma a harmadik vonalban szereplő fiatalabb
ifikkel folytatjuk a sort.

TAVASZI MENETREND
16.03.2008 Nové Mesto n/V. − DAC 2:10 (1:6)
23.03.2008 Senica − DAC 3:0 (1:0)
30.03.2008 DAC − Nemšová 7:1 (1:1)
06.04.2008 ČFK Nitra − DAC 3:2 (3:2)
12.04.2008 DAC − Lokomotíva Trnava 2:2 (1:1)
19.04.2008 12.00 Topoľčany − DAC
26.04.2008 12.15 DAC − Galanta
04.05.2008 12.00 Bánovce n/Bebravou − DAC
08.05.2008 12.15 DAC − AS Trenčín
11.05.2008 12.00 Nitra − Chrenová − DAC
17.05.2008 16.30 DAC − Partizánske
25.05.2008 12.00 Komárno − DAC
01.06.2008 12.15 DAC − Brezová p/Bradlom
08.06.2008 10.00 Vráble − DAC
15.06.2008 12.15 DAC − Spartak Trnava B

Ifjúsági csapataink a legutóbbi két fordulóban
Bajnokverés! Idősebb ificsapatunk múlt szombaton sima, három gólos
vereséggel küldte haza a bajnokságot toronymagasan vezető és bajnokje−
lölt Lokomotívát. Egy héttel korábban Nitrán a helyi ČFK ellen ért el ugya−
nilyen eredményt. Idősebb ifik (U19), III. liga − Nyugat. 19. forduló: ČFK
Nitra − DAC 1904 0:3 (0:3) gólok: Németh A., Ravasz T., Érsek J.  20.
forduló: DAC 1904 − Lokomotíva Trnava 3:0 (2:0) gólok: Lénárth T.,
Érsek J., Németh A. � Fiatalabb ifik (U17), III. liga − Nyugat. 19. fordu−
ló: ČFK Nitra − DAC 1904 3:2 (3:2); 20. forduló: DAC 1904 −
Lokomotíva Trnava 2:2 (1:1) � Idősebb diákok (U15) − II. liga: 19. for−
duló: DAC 1904 − Párkány 4:1 (1:0); 20. forduló: AS Trenčín B − DAC
1904 2:1 (1:0) � Fiatalabb diákok (U13) − II. liga: 19. forduló: DAC
1904 − Párkány 4:1 (4:1); 20. forduló: AS Trenčín B − DAC 1904 6:2
(2:2) � Idősebb diákok (U14) − III. liga: 15. forduló: DAC 1904 B −
Hlohovec 4:0 (1:0); 20. forduló: Sereď − DAC 1904 B 6:0 (3:0); �
Fiatalabb diákok (U12) − III. liga: 15. forduló: DAC 1904 B − Hlohovec
0:2 (0:0); 20. forduló: Sereď − DAC 1904 B 4:1 (1:0)

A KERET – Kapusok: Juriga Patrik (06.08.1992); Csomor Rajmund
(16.08.1991); Mezőnyjátékosok: Takács András (19.06.1992);
Juhos István (05.03.1991); Biró Oszkár (24.07.1991); Szaban
Tibor (27.12.1991); Czibula Juraj (12.09.1991); Flaska Richard
(19.09.1991); Kašpar Peter (13.08.1991); Jandás Imrich
(24.07.1991); Csonka Árpád (24.08.1991); Kanyicska Dávid
(09.08.1992); Varga Ján (12.07.1992); Szoldán Marián
(19.10.1992); Sipos Dávid (24.03.1992); Dosztig Dávid
(28.07.1992); Demeter Szabolcs (08.07.1991); Fitus Tomáš (31.
01.1991); Érsek Ádám (16.06.1992); Mészáros Balázs
(02.02.1992); Takács Gábor (02.04.1991); Dohorák Mikulás
(01.06.1992); Szabó Gergely (14.04.1993); Edző: Ľubomír Kvačkaj
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– Eredményeink nagyon válto−
zékonyak, egy héten tíz gólt rú−
gunk, majd simán kikapunk. A
fiatalokra jellemezően nálunk is
úgymond hol napos, hol borult
az ég. Amin sokat dolgozunk,
az az egész csapat defenzív já−
téka. Főleg idegenben gyenge a
védelmünk, sok felesleges gólt
kaptunk. Másrészt viszont látha−
tó a támadó erőnk. Összegezve
kijelenthetem, nem rossz ez a
csapat.

� Kit emelne ki a keretből?
– Sok ügyes játékos bonto−

gatja nálunk szárnyait. Jandás
Imi a legjobb góllövőnk, télen
nem véletlenül vezényelte őt

Zsákovics Tibor az idősebb ifik−
hez. Kiemelném Varga Janit, aki
Párkányból van kölcsönjátékon,
illetve Szoldán Mariánt, ő pedig
Ekelről érkezett kölcsönbe. Var−
ga tipikus half, technikás játé−
kos, Szoldán pedig több posz−
ton bevethető, védekező típus."

� Milyen céljai vannak ez−
zel a csapattal?

– Szeretnék feljutni az idő−
sebb ifik révén. Mi pedig a do−
bogón akarunk végezni, úgy ér−

zem, ez reális cél számunkra.
� Idősebb társaiktól eltérő−

en önök Sikabonyban játsza−
nak.

–A Nemšová elleni hazai baj−
nokit mi is a stadionban játszot−
tuk. Miután a fiúk ezt megtud−
ták, az egész hét során na−
gyobb kedvvel készültek, új mo−
tivációt kaptak. Meggyőződé−
sem, több fiatal is a DAC−ot vá−
lasztaná, ha rendszeresen a
stadionban szerepelhetnénk.

A csapatot bemutatja Ľubomír Kvačkaj edző:
Amit tudni kell a DAC fiatalabb ifik (U17) csapatáról:
� Az idősebb és fiatalabb ifik a bajnokságok egy és ugyanazon
csoportjában szerepelnek. A feljutás és kiesés szempontjából
mindig az idősebb társak helyezése a döntő.
� Fiatalabb ificsapatunk hazai bajnoki mérkőzéseit a sikabonyi
futballpályán, két és fél órával az idősebb ifi után játssza.
� 78 rúgott góllal a DAC a bajnokság második legeredménye−
sebb csapata, impozáns, 3.9−es mérkőzésenkénti gólátlaggal.
� Egypár emlékezetes eredmény az eddigi 20 fordulóból:
DAC 1904 − Bánovce n/Bebravou 6:0; Partizánske − DAC 1904
1:8; DAC 1904 − Komárom 12:0; DAC 1904 − Nové Mesto n/V.
11:0; Nové Mesto n/V. − DAC 1904 2:10; DAC−Nemšová 8:1
� A csapat legjobb góllövője Jandás Imre.
� Két ismert név található a keretben: a DAC egykori kiváló játé−
kosai, Petr Kašpar és Szaban Tibor fia is a csapat tagja.
� És egy újabb ismert név: kapusunk, Juriga Patrik, a Markíza
egykori TV−sztárja, Ľubica Jurigová fia
� A keret több tagja a Csilizradványon játszó DAC−ifik B−csapatát
erősíti hétről hétre. A "B−dorast" edzője Juraj Lazar.

Ing. Ľubomír Kvačkaj (szül.
1956. január 1−én Alsókubinban)
a pozsonyi Technikai Egyetemen
szerzett elektromérnöki diplomát.
1983−tól él Dunaszerdahelyen, a
helyi húsfeldolgozó üzem főtech−
nikusa. Aktív labdarúgóként a
Dolný Kubín, Rača (járási baj−
nokság), Nižná na Orave, majd
Csallóközben a lúcsiak mezét vi−
selte. Lúcson kezdte edzői pá−
lyafutását, Királyfiakarcsán foly−
tatta, majd 2000−től a DAC fiata−
labb ifi−, 2005−től az idősebb ific−
sapatát vezette. 2007 tavaszán
Egyházgellén volt, majd tavaly
nyártól ismét a DAC−nál edzős−
ködik. Nős, fia a Kisfalud játéko−
sa.

Flaska Richard (balról), Szoldán Marián, és Kanyicska Dávid bűvöli a labdát
a múlt szombati DAC−Lokomotíva Trnava bajnokin.
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A légi származású ŠNEGOŇ PÉTER,
a DAC 22−éves középpályása (szül.
1986. feburár 21−én) nehéz idősza−
kot tud maga mögött. Az Inter ne−
veltje tavaly nyáron érkezett
Dunaszerdahelyre, kilenc hónapnyi
kihagyás után. Sajnos, ősszel csak
öt bajnokit játszott a DAC mezében,
a Dúbravka elleni meccs utáni hé−
ten ugyanis ismét megsérült. Ezút−
tal a bal lábán szenvedett törést,
ami miatt három hónapig nem rúg−
hatott labdába. Február elején kez−
dett teljes erőbedobással edzeni,
tavasszal eddig a négy bajnoki
mérkőzésen mindössze 107 percet
játszott.

� Az utóbbi bő egy évben szinte
alig játszottál...

– 2006 decemberében autóbasel−
etet szenvedtem, kiugrott a forgóm.
Kilenc hónapra kiestem, majd egy hó−
nap alatt lejátszottam 5 meccset. Az−
tán egy edzésen rosszul léptem, el−
pattant egy csont a bal lábamon. Há−
rom teljes hónapig nem is edzhettem.

� Most hogy van a lábad?
– Eddig úgy érzem, fit vagyok, két

hete, a Nemšová elleni meccs előtt
újabb autóbalesetem volt, szerenc−
sére ebből is már kilábaltam.

� Térjünk vissza a kezdetekhez.
Hol és mikor kezdtél focizni?

– Pozsonypüspökin születtem,
de innen származom, tősgyökeres
légi vagyok. A helyi diákcsapatban
kezdtem öt vagy hat évesen focizni.
Tíz éves koromban menten el a po−
zsonyi Interbe, alapiskolát is váltot−
tam, majd középiskolába a Slov−
naftba jártam. Nem tudtam befejez−
ni, mert elszerződtem Púchovba,
úgyhogy most májusban fogok
érettségizni Somorján, a helyi hotel−
akadémián.

� Abban az időszakban, amikor az
Interbe igazoltál, nem gondolkodta−
tok, hogy a DAC−ba mennél? Miért vá−
lasztják a csallóközi fiatalok az Intert?

– Nekem nagyon tetszett ott, rá−
adásul Inter akkoriban kétszer baj−

nok volt. Mindenünk megvolt, ami
kellett, jó edzők vezettek, hogy csak
Milan Bagint vagy Igor Novákot em−
lítsem. Előbbi az A−csapatnál is volt
segédedző, utóbbi évekig vezette az
ifiválogatottat. Újságban meghirde−
tett próbára jelentkeztem. Kétszáz
gyerek közül húszat válogattak ki.
Egy hétig tartott a próba, engem egy
haverral már az első napon kiválasz−
tottak. A diákcsapattól egész az idő−
sebb ifiig végigjátszottam az összes
kategóriát. Fél évvel kiöregedés előtt,
2004 telén, a Púchov jött ajánlattal.
Három évre aláírtam.

� Hogy érzeted magad Púchov−
ban?

– Első félévben felváltva az A csa−
patban is és az ifiben játszottam. Az
élvonalban összesen harminc star−
tom volt, ebből hatszor a kezdőben,
egy ligagólt szereztem. Csakhogy a
második éven kiestünk, elment a fő−
szponzor Matador, a csapat szét−
esett.

� Ekkor új csapatot kerestél és
többek közt a DAC−nál is megfordul−
tál.

– 2006 nyarán Albrecht edző hí−
vott, jöjjek megmutatni magam. Paks
és a bécsi Rapid ellen tesztelt az edző
és akarta volna hogy maradjak. De
nem egyeztünk meg a feltételeken.

� Így kerültél Losoncra, ahol ha−

sonló körülmények közt, mint Szer−
dahelyen, gond nélkül megtartottá−
tok a második vonalat. Nem úgy,
mint a DAC...

– Vladimír Rusnák jó edző, szeret−
te a fiatalokat. Ha nem ment a csa−
patnak, inkább az öregebb játékosok−
ra emelte hangját. Meg volt minde−
nünk, két vagy három szponzor húzta
a klubot. Igaz, néha volt fizetéskésés
– ezt nézve Dunaszerdahelyen jobb a
helyzet. De jött a baleset, gondok, és
ugyan nyárig szólt a kölcsönjátékom,
az engem fizető szponzor nem adott
egy koronát sem. Így fél évig szociá−
lis támogatásból éltem.

� Hogy kerültél nyáron ismét a
DAC−hoz?

– Voltam Michalovcén, két edzé−
sen próbáltak. A csapatok meg is
egyeztek, de messze volt, akkor jöt−
tem össze a barátnőmmel, nem
akartam olyan távol lenni. Ekkor fel−
hívott Meszlényi Tibor, azt mondta,
akarna a csapatába, jöjjek megmu−
tatkozni. Megegyeztünk.

� Mit vársz a tavaszi idénytől?
– Följutást. Másra nem gondo−

lunk. Remélem, gólokat is lövök. Ne−
héz egy meccsen több gólt rúgnunk,
hozzánk mindenki védekezni jön. Ta−
lán csak Moravany akart nyitott par−
tit játszani, kapott is öt gólt. Remé−
lem, a szurkolók is mellettünk fog−
nak állni, drukkolnak majd, minél
többen fognak járni. Jó lenne az
utolsó fordulóban 5000 néző előtt
megverni a Púchovot és ünnepelni a
feljutást.  Na jó, lehet kevesebb néző
is, de a feljutás az marad."

� Mit árulsz el magánéletedről?
Mivel töltöd szabadidődet?
– Legtöbb időmet barátnőmmel,
Valikával töltöm, akivel nyolc hónap−
ja vagyunk együtt. Pozsonyba jár
egyetemre, közgazdásznak készül,
és egyébként egy utcában lakunk. Fi−
atal vagyok, ha van rá időm, szeretek
bulizni. De jelenleg főleg az érettsé−
gire tanulok. Meccsekre, edzésekre
Csölle Pepóval járunk, ő is légi és
neki van autója.

Šnegoň Peti egyetlen célja a feljutás: „Másra nem is gondolunk”
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