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Amikor rágondolok, hogy milyen 
hangulatban focizunk 
még a hideg is kiráz.
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Épül, szépül
a stadion 
avagy 
séta az arénában
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Csalódás, csalódás után avagy lesz-e feltámadás?

Kedves olvasók, tisztelt sportbarátok!
Első számunk az első hazai mérkőzésre készült el és 
bizakodtunk benne, hogy emlékezetes lesz a tavaszi 
idényre. Természetesen az első hazai mérkőzésnek 
jobban örültünk, vagyis a hónapokig tartó bajnok-
ság nélküli napok már szinte az őrületbe kergették 
a szurkolókat és vártuk, hogy ismét benépesüljön a 
DAC aréna és a fiúk ott folytassák, ahol ősszel ab-
bahagyták! Sajnos csalódnunk kellett! És ez a csa-
lódás már a negyedik mérkőzésünkön is végigkísér 
bennünket. Meddig mehet ez így? Bizakodjunk ben-
ne, hogy a mai mérkőzésen a sároseperjesi gárdát le-
győzzük és végre megszerezzük az első győzelmün-
ket a tavaszi idényben. Ha megint kikapunk, akkor 
az április 11-i Nagyszombat elleni mérkőzésre sze-
rintem üres lelátók fogadják majd a játékosokat.
Szomorú, hogy a tavaszi csapat még nem nyújtott 
semmi maradandót. Vagyis nyújtott, de az csak ne-
gatívum. Fájdalom, keserűség, idegesség és szé-
gyen! Már az első idegenbeli mérkőzésen az 
Aranyosmarót ellen éreztük, hogy baj van, majd az 
Artmedia ellen bebizonyosodott és a Zsolna csak rá-
tett egy lapáttal. A Nyitra pedig átgázolt rajtunk. Ma 
pedig itt az eperjesi gárda. Vajon hányat kapunk? 
Vagy döntetlen lesz? Esetleg megszerezzük első 
győzelmünket? Nehéz megjósolni, hiszen az elmúlt 
mérkőzések eredményei egyöntetűen az első való-
színűséget támasztják alá. 
Az edző dolga, hogy stratégiát válasszon és ismerje 
a játékosokat. A játékosoknak pedig, hogy betartsák 
az utasításokat és játszanak, küzdjenek, harcoljanak 
a labdáért! Ha kell a szívüket is kitegyék a meccsért, 
hogy a szurkolóknak megmutassák, Igen, fociztunk! 
Kikapni ki lehet, de azt is becsülettel kell! Aki küzd, 
azt megdicsérik! Aki csak szaladgál a pályán és nem 
meri felvállalni a párharcot, azt száműzik és leírják! 
Bizakodjunk benne, hogy lesz Feltámadás a focipá-
lyán és csapatunk újra az őszi fényben ragyog majd, 
mert nekünk kell ez a csapat! A mi csapatunk! És tö-
rődni kell vele! Kérem, tegye mindenki a dolgát! Az 
edző, a játékosok és mi szurkolók is!

Köszönöm!

Karaffa Attila

Nyereményeink:
1. DAC sál és minimez
2. Ingyen belépő a DAC következő hazai mérkőzésére
3. 1 hónapos FANMÁNIA előfizetés
4. Ingyen pizza és egy korsó sör a DAC éttermében
5. Az Atelier Caffe – Kiss Robert ajándéka 
                  10 euróért italfogyasztás 
                  és 5 zseton a csocsóhoz
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Hirdetés

Ön is nyerhet, amennyiben a magazin 
sorszáma megegyezik a félidőben

kisorsolt sorszáméval.

sorszám

A nyeremények a mérkőzés után átvehetőek 

a stadion éttermében!

A Nyereményjáték 

folytatódik!

Előszó



A taksonyi származású 
Novota Jánost, a DAC első számú 
kapusát faggattuk, aki készségesen állta 
a sarat és válaszolt kérdéseinkre. 

Egyszerűen fantasztikus    
a hangulat

Hogyan ismerkedtél meg a labdarú-
gással?
Szülőfalumban Taksonyban  édesapám 
barátja Rózsa Tibor volt a diákcsapa-
ta edzője. Egyszer megkérdezte tő-
lem, hogy elmennék-e egy edzésre és én 
igent mondtam. Aznap már a kapuban 
találtam magam, ahol  azóta is jól ér-
zem magam. Hálás vagyok az akkori ta-
lálkozásért és mindig örömmel gondo-
lok rá vissza.

Sokan inkább mezőnyjátékosok szeret-
nek lenni és gólt rúgni. Te miért vállal-
tad a kapus posztot?
Nem vágytam más posztra, megtetszett 
a védés. A kapus poszt egészen más-
ról szól. A csapatjátékban a kapusposzt 
egyedi, egészen különálló a küldetése. 
Segítenek a csapattársaim, de sokszor 
magamra vagyok utalva és nem egyszer 
kerültem már kiszolgáltatott helyzetbe. 
Ez viszont kihívás is egyben szá-
momra.

Kérlek beszélj nekünk a futballkarri-
eredről.
A pályafutásom Szencen indult el, 
majd fél évig Párkányban fociztam, 
ahol a katonai szolgálatomat töltöttem. 
Szencen Valovič edző közbenjárására 
maradtam, ahol elégedettek voltak a tel-
jesítményemmel. Három éves szerző-
dést kötöttek velem.  

Ha azt mondom, hogy legrosszabb él-
ményed?
Amire szomorúan emlékszem az a Szlo-
vák Kupa döntője, amikor 4:0 arányba 
kikaptunk az Aranyosmaróttól Szencen. 

De bizonyára van olyan emléked is, 
amire szívesen emlékszel vissza.
Igen, amikor tavaly  otthon 3:0-ra ver-
tük a Nagyszombatot, akkor jöttem rá, 
hogy miért érdemes focizni.

A válaszod rejti a következő kérdésemet 
is. Miért érdemes?
Amikor rágondolok, hogy milyen han-
gulatban focizunk még a hideg is kiráz. 
Egyszerűen fantasztikus a hangulat.

Hogyan tudsz koncentrálni a mérkő-
zéseken?
Összpontosítani muszáj, aki azt mond-
ja, hogy figyelmen kívül hagyja a néző-
ket és ami körülötte történik az hazudik. 
A játékra figyelek, de közben élvezem a 
szurkolást is, ami fantasztikus!

Mi a véleményed a dunaszerdahelyi 
szurkolótáborról?
Tavaly ősszel jobb és rosszabb mérkő-
zéseket is játszottunk. Volt, amikor ki is 
kaptunk, mégsem kiabáltak ránk rosz-
szat. Fantasztikus, hogy úgy néznek 
ránk, mint ahogyan én néztem azok-
ra a játékosokra, akiket a televízió-
ban láttam.

Beszélnél nekünk a távlati céljaidról?
Még másfél éves szerződésem köt a 
DAC-hoz. Örülök, hogy a legfelsőbb 
szlovák bajnokságban védhetek. Min-
den egyes percért hálás vagyok. Az én 
álmaim között is ott szerepel, hogy el-
kerüljek egy előkelő külföldi bajnok-
ságba. Konkrét klubot nem tudok meg-
nevezni, de a szigetországi futball szín-
vonala nagyon megfogott. 
Voltam már a korosztályos válogatott 
kapusa is két alkalommal. Előbb vagy 
utóbb, ha megy a játék, akkor biztos el-
jön az alkalom, hogy felfigyeljenek 
rám, de jelenleg még nincs itt az az idő-
pont. Amennyiben majd felkérnek, szí-
vesen vállalom. 

Milyen volt a téli felkészülés 
Dubaiban?
Gyönyörű volt minden. Eddig nem tud-
tam elképzelni, hogy mire képes az em-
ber, ha igazán akar valamit. Amit ott 
megvalósítottak az lélegzetelállító. Éle-
tem legszebb élménye, hogy járhat-

Köszönöm a beszélgetést!

Kedvenc filmed: Keresztapa
Péladképed: Gianluigi Buffon, Juventus
Kinek szurkoltál a világbajnokságon? 
Anglia
Kedvenc ételed: minden és sok
Családi állapot: 
nem vagyok nős, de van egy barátnőm
Kedvenc együttesed: Barry White
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A DAC háza táján mindig történik valami. Míg a csa-
pat a téli alapozást tartotta, addig a klubvezetés sem 
tétlenkedett. Ők a csapat és a klub ügyes-bajos dol-
gait intézik naponta, hogy megfeleljenek a Szlovák 
Labdarúgó Szövetség elvárásainak és biztosítsák 
a mérkőzéseket a futballszerető szurkolóknak. Aki 
mostanság járt a székházban, az elég sok változás-
sal találhatta szembe magát. És még mennyivel ta-
lálná, ha bejárná az egész stadiont. Persze sok min-
den hátra van még, de a munka nem megy egyik 
napról a másikra és ahogy Montecuccoli mond-
ta három fontos dolog kell: „Pénz, pénz és pénz!” 
Igaz, most nem a háborúhoz, hanem az építkezés-
hez. A klub vezetése láthatóan a befektetés és az 
építkezés pártfogója, hiszen, ha nem fűződne érde-
kük a klubhoz vagy a csapathoz, akkor nem fektet-
nek be súlyos eurókat a csapatba és a stadionba.
A szurkolók nem mindig látják a változásokat, hiszen 
vannak olyan helyek, ahová nem vagy ritkán léphet-
nek be. Vegyük csak sorba a felújított helyiségeket. 
Ahogy belépünk a sporthotel étterembe a falon egy 
hatalmas DAC logó fogad bennünket már magában 
ez is egy szép látvány, de ha az emeletre is felme-
gyünk, akkor a falon hátulról megvilágított fényké-
peket láthatunk a DAC játékosairól. Nem is beszél-
ve arról, hogy ki lett festve, így az egész épület bel-
seje szép sárga színben pompázik.
A játékosbejárat is át lett alakítva.  Nem csak az ajtó 
lett kicserélve, hanem a burkolat is ha belépünk az 
előtérbe. És mi fogad ott bennünket? Lássuk csak:

Na, de menjünk tovább. Itt az alagsorban, ahol a já-
tékosok több időt eltöltenek ugyancsak sok minden 
megújult. Az öltözőktől kezdve a sajtóteremig. Hop-
pá! Sajtó! Ugye tudjuk, hogy egy jó cikk, egy dicsé-
ret, egy előnyös fénykép mennyire befolyásolja má-
sok véleményét a klubról és a csapatról. A sajtóterem 
felavatása is így hatott az újságírókra. Szomorú, hogy 
a Slovan vezetősége még ezt sem tűrte. Aznap kétszer 
is átrakta az ő sajtótájékoztatójukat úgy, hogy sem-
miképp se érhessenek ide Pozsonyból az újságírók a 
DAC új helyiségének átadására és az itteni sajtótájé-
koztatóra. De ami történt, megtörtént, akik a mérkő-
zések után ülnek be a terembe azok csak nézhetnek. 
Hogy miért?
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Nos erről beszéltem. De haladjunk, hiszen a klub sem 
áll egy helyben, hanem dinamikusan új és új kihívá-
sokat keres. Ahogy kilépünk a pályára az új ajtókon 
elénk tárul a sárga-kékek arénája. Szembe egy hatal-
mas DAC logó és mellette a klub hivatalos honlapjá-
nak elérhetőségei. Na most először forduljunk jobbra, 
majd balra. Kitalálták ugye, mit szeretnék írni?

Igen, az esti világítás tartóoszlopai és a rajtuk a ref-
lektorok. Sokan nem bíztak benne, hogy az első hazai 
mérkőzésre, ami február 28-án lett volna, hogy elké-
szül az esti világítás.  És láss csodát - na meg a mun-
kások és a kivitelező pontosságát és precíz munkáját 
– elkészült! Igen, megszületett, a miénk! Ezt már nem 
vehetik el Tőlünk! Február 22-én furcsa fényjelenség-
re lettem figyelmes. Kinézek az ablakon és mit látok? 
Fényárban úszik a stadion. Bocsánat, aréna, talán las-
san használhatjuk ezt a kifejezést, hiszen, ha így foly-
tatódik az építkezés, akkor jogosan hívhatjuk így sta-
dionunkat.  Mondanom sem kell, hogy rögtön a sta-
dionba siettem, ahol már gyülekeztek a legvérmeseb 
szurkolók 

Nem mindennapi eseménynek volt tanúja a vá-
ros, amiről azt hitték, hogy nem készül el, most be-
ragyogta az egész pályát. Esti világításunk is lett. A 
sároseperjesiek ellen nem próbálhattuk ki, mert elha-
lasztották a mérkőzést, de a ligetfalusiak ellen a má-
sodik félidőben már a bekapcsolt reflektorok fényében 
játszottunk. Csak kár, hogy a lámpák égtek és nem a 

játékosok szíve és gólvágó cipője! 
A játékosok szobái is felújításra szorultak, 
így azt is elvégezte a klub vezetése. Fő a ké-
nyelem mondhatnánk és nem is irigyked-
nénk, ha foci lenne, de idáig még nem jeles-
kedtek a zöld gyepen. Bízunk benne, hogy 
feltámadunk a téli álomból és ismét gólokat 
vágunk majd!

A klubnak még sok más terve is van, ami-
ről majd a későbbiekben adunk hírt. Elő-
legben annyit, hogy az ifjúságról sem feled-
kezik meg a vezetés. Sikabonyban egy új 
sportlétesítményt szeretnének felépíteni. És 
hogy mennyire komolyak a szándékaik? Az 
építkezés már el is kezdődött. Csak így to-
vább, hajrá!

                K.A.

A klub vezetősége ezúton mond köszönetet a követke-
ző magánszemélyeknek és vállalkozóknak, akik segí-
tettel szebbé varázsolni a stadiont:
tovabbi képek :
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A mágneskártyát a 
Sporthotel éttermében 
igényelheted!

Te is élvezheted azokat az előnyöket, amelyet a 
Yellow Blue Supporters 
fanklub nyújt számodra

4. Ugyancsak féláron 
utazhatsz idegenbe, 
hogy elkísérd kedvenc 

csapatodat buzdítani

1. Mágneskártya, amely 
segítségével egyszerűbben 
jutsz be a stadionba a 
mérkőzésekre és amelyen 
feltöltheted egyenlegedet

3. Féláron hozzájutsz a 
FANMÁNIA c. újsághoz

2. A hazai mérkőzésekre 
is kedvezményes  
(-50%) válthatsz 

Légy Te is YBS-tag!

Na mire 

        vársz!!

Ne habozz, gyere közénk!

Hirdetés
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Hirdetés

1 € = 30,1260 Sk

Fanshop
6,40 €
192,81 Sk

27,50 €

828,47 Sk

5,00 €
150,63 Sk

3,0
0 €

90
,38

 Sk

4,40 €
132,55 Sk

5,00 €
150,63 Sk

8,30 €250,05 Sk

6,50 €
195,825 Sk

12,00 €
361,51 Sk

YBS on DVD
Felejthetetlen pillanatok 

a szurkolásról!!
DAC - Slovan

és
DAC - Ružomberok

EGY DVD-n
megrendelhető a DAC éttemében
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Hájos Zoltán és az Összefogással a 
holnapért polgári társulás közösen 
hirdeti meg a „A hónap legjobb 
DAC focistája“ versenyt. A verseny 
résztvevői a DAC „A” futballcsapa-
tának játékosai. A versenyidőszak 
március 7-től kezdődik, amikor 
a DAC vendégszerepel Aranyos-
maróton és egészen áprílis 8-ig tart. 
A hónap legjobb DAC focistája 
címet az a játékos nyeri el, akire a 
szurkolók a legtöbb szavazatot adják 
az internetes szavazás keretén belül 
a www.hajoszoltan.sk weboldalon. 
A hónap focistájának nyereménye 
3.333,- Euro. A verseny nyertesének 
a pénzjutalmat április 11-én a DAC-
Nagyszombat hazai futballmeccs 
kezdete előtt ünnepélyesen a verseny 
meghirdetője adja át.

Ki lesz a hónap legjobb DAC 
focistája ?

A 3.333,- Eurós díjat a 
szurkolók ítélik oda

Hirdetés

Hájos Zoltán 1967-ben született. A mai Sza-
bó Gyula Alapiskola befejezése után a 
dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
náziumban folytatta tanulmányait. A gimnáziu-
mi évek alatt a tanulás mellett aktívan sportolt és 
gimnazista társaival saját zenekart alapítva együtt 
zenéltek. A különféle sportok kipróbálása után a 
futball volt az, amely az érdeklődését elnyerte. A 
középiskolai diákévei alatt a járási bajnokságban 
focizott. Már az ifi csapatban is játszott, így ké-
sőbb természetes volt, hogy a felnőtt futballcsa-
pat játékát erősítette. Az aktív focizástól az érett-
ségi vizsgára való felkészülés, az egyetemi fel-
vételi, majd az egyetemi tanulmányok fontossá-
ga miatt búcsúzott el. A sport szeretete és a moz-
gás igénye megmaradt benne a mai napig is. A 
szakmai felkészülése, amely minden energiáját 
és idejét igénybe vette, a versenyszerű sportnak 
már nem hagyott teret. Az érettségi után felvételt 
nyert a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Kará-
ra. Egyetemi tanulmányait 1990-ben fejezte be 
sikeresen, és még ebben az évben letette a dokto-
ri vizsgát is. Bírói gyakorlatot a pozsonyi Körze-
ti Katonai Bíróságon és a dunaszerdahelyi Járás-
bíróságon szerzett, majd 1992-ben letette a bírói 
szakvizsgát. Később jogi gyakorlatot és szakmai 
tapasztalatot a dunaszerdahelyi Kataszteri Hiva-
talban, az Általános Hitelbank Rt., a Szlovák Ta-
karékpénztár Rt. és a Szlovák Hitelbank Rt. jogi 
osztályán szerzett. 1996-ban nyitotta meg az ügy-
védi irodáját Dunaszerdahelyen, ahol ma már hat 
szakképzett munkatárssal dolgoznak. Elsőként 
Szlovákiában az ő ügyvédi irodája oldotta meg a 
Corgoň-ligás szenci futballcsapatnak és az I. li-
gás DAC-nak a fúzióját, melynek köszönhetően a 
DAC jogosultságot nyert a Corgoň-ligában való 
bajnoki szerepléshez.
Nős, két gyermek édesapja. Lánya a 
dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola tanu-
lója, kézilabdázik. Fia hat éves, és ő is imád-
ja a focit.
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Az 1918 utáni évek DSE.

Az 1910-es évek rohamos fejlődését az 

első világháború vihara megtépázta. 

Meghaltak, eltűntek vagy fogságba 

kerültek tehetséges, fiatal sportolók. 

Majd jött az elszakadás az 

anyaországtól, s romba dőltek a 

nagyszerű tervek, vágyak. Mindez: 

megtetézte a gazdasági válság, amely 

végigsöpört egész Európán. De most 

is, mint mindig, a halandó embernek a 

sport, a mérkőzések adtak vigaszt, 

bátorítást egy jobb, gazdagabb 

holnapért vívott harcában.

Közvetlenül az első világháború 

után sportélet 

Szlovákiában 

nem létezett. Az 

első egyesületek, 

amelyek talpra 

tudtak állni, a 

pozsonyi magyar 

és német klubok 

voltak. 1919 január-

jában, amikor a 

csehszlovák hadsereg 

katonái megszállták 

Pozsonyt, már több 

mint 8 csapat küzdött 

a bajnoki pontokért. 

A vidék sem hagyott 

sokat váratni magára. A 

jelentkezők száma megnőtt, 

így 1919. augusztus 24-én 

megalakult az ún. Szlovákiai 

Labdarúgó-szövetség (SZL-

SZ). 1920-ban a vidéket hét 

kerületre osztották fel, és ezzel 

elindították az országos ba-

jnokságot. Ezt a többségében 

magyarok által irányított, jól 

működő gépezetet a Csehszlovák Fut-

ballszövetség sohasem ismerte el

 legitim szervnek. Ők a nemzetiségi 

alapon működő sportszervezetek 

megalakítását szorgalmazták.

A nagy nyomásnak engedve alakult 

meg Szlovákiában 1921. augusztus 

12-én a Szlovákiai Magyar Labdarúgó-

szövetség (MLSZ). Hasonlóan, mint a 

Csehszlovák Labdarúgó-

szövetség, az MLSZ is három kerületre 

(zsupára) osztotta fel (Nyugat, 

Közép, Kelet) az ország területét. A 

kerületi bajnokságokat I. II. és III. 

osztályú csoportokba sorolták be a 

csapatok játékerejétől függően. A 

DSE ott kezdte el, ahol abbahagyta, 

1919-től DSE (Dunaszerdahelyi Sport 

Egyesület) néven indította meg sport-

tevékenységét. Bármenyire is szerettük 

volna, de a DSE-t sem az SZLSZ-ben, 

sem a későbbi MLSZ-ben nem találtuk. 

Kezdődtek a kötetlen kupa- és barátsá-

gos mérkőzések sorozatai.

1922 DSE helyett DAC

A város hagyománytisztelő vezetősége 

visszaállította a DAC elnevezést. 

A dunaszerdahelyi sportegyesület 

alapszabályt megvitató gyűlésén 

határozat született a DAC elnevezés 

visszaállítására. Az elnök, dr. Nagy 

Árpád (főszolgabíró) röviden ismertette 

az egyesület működésének fontosságát, 

majd felkérte Marschal Mátyás titkárt, 

hogy az idevonatkozó alapszabályokat 

olvassa fel.

Az új vezetőség:

Elnök: Dr. Nagy Árpád

Alelnökök:   Wiener Béla

                     Ordódi Tihamér

Titkár: Marschal Mátyás

Az eredeti DAC elnevezés viss-

zaállításától a vezetőség főleg a 

tagság növekedését és a csapat anyagi 

megerősödését várta.

Forrás: 

Brányik Sándor-Sidó Ferenc: 

A dunaszerdahelyi futball 

100 éve

9

Egyszer volt...


