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Bulizzon
velünk!

Óz, a csodák csodája 
– családi mesemusical
2009. április 17., péntek
1. előadás kezdése 9.00
2. előadás kezdése 12.30
Helyszín: DS – VMK

István, a király – rockopera
2009. április 17., péntek, 19.00
Helyszín: DS – VMK

ST. MARTIN – mediterrán 
éjszakák – koncertshow
2009. április 18., szombat, 17.15
Helyszín: DS – VMK

REPUBLIC koncert
Előzenekar: RAF II
2009. április 18., szombat, 19.00
Helyszín: DS – VMK előtti tér

KOÓS–kabaré sok slágerrel
2009. április 19., vasárnap, 16.00
Helyszín: DS – VMK
A műsorban fellép: 
Koós János, Dékány Sarolta,
Havasi Viktor, Bánki Péter.

ADAGIO–show
2009. április 20., hétfő, 18.00
Helyszín: DS – VMK

A Föld napja
2009. április 21-22., 
kedd – szerda, 10.00 – 16.00
Helyszín: DS – VMK

A Csemadok Dunaszerdahelyi
Alapszervezetének kultúrműsora
2009. április 21., kedd, 17.00
Helyszín: DS – VMK

Fellépők: 
• A Dunaszerdahelyi Művészeti

Alapiskola csoportjai: 
Dunaág  néptáncegyüttes, 
Ágacska néptáncegyüttes, 
Ütős csoport

• Ozorák Magán Szakkö zép iskola 
irodalmi összeállítása

• A Dunaszerdahelyi Vámbéry
Ármin Alapiskola VIRGON COK
bábcsoportja

• Az ECDS Tánciskola
moderntánccsoportja 

• A Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny 
országos döntőbe jutott 
szereplői

Belépés díjtalan!

Házigazda Dr. Hájos Zoltán
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Hirdetés

Na mire 

        vársz!!

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

A hazai mérkőzésekre 
is kedvezményes  
(-50%) válthatsz 

Ugyancsak féláron 
utazhatsz idegenbe, 
hogy elkísérd kedvenc 

csapatodat buzdítani

Féláron hozzájutsz a 
FANMÁNIA c. újsághoz

Ne habozz, gyere közénk!
A mágneskártyát a 
Sporthotel éttermében 
igényelheted!

Légy Te is YBS-tag!
Te is élvezheted azokat az előnyöket, amelyet a 

Yellow Blue Supporters 
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6,40 €
192,81 Sk

27,50 €

828,47 Sk

5,00 €
150,63 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
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3,0
0 €

90
,38

 Sk

DAC - Slovan
és

DAC - Ružomberok

Felejthetetlen pillanatok 
a szurkolásról!!

YBS on DVD

EGY DVD-n
megrendelhető a DAC éttemében

Fanshop

1 € = 30,1260 Sk



Egyszer volt...
5

1924
Az 1924-es évet a DAC a megszokott 

farsangi sportbáljától eltérően egy 

rendkívüli gyűléssel kezdte. Az össze-

jövetel egyetlen témája a futballpá-

lya. Marad-e vagy nem?

Az 1924. április 9-én megtartott vá-

rosi képviselő-testületi ülésen, a 

helyszíni szemle alapján a megbízott 

tagok a DAC pályát javasolták mint 

a legalkalmasabb telket az új polgári 

iskola megépítésére. A DAC-vezetők 

megértették a város igényét, de ellen-

értékként öt hold telket és 25 000 ko-

ronát kértek. Míg a zárt falak mögött 

folytatódtak az egyeztető tárgyalá-

sok, a pályán elkezdődtek az edzések.  

Pünkösdhétfőre a vezetőség illusztris 

partnert biztosított a csapat számára, 

éspedig a kerületi bajnokot, az ŠK 

Bratislava csapatát.  A szezon egyik 

legizgalmasabb mérkőzéseként került 

be a DAC 1924. évi történelmébe. A 

somorjai Dénessel és Hutárral meg-

erősített DAC 1:0-s vereséggel küld-

te haza a Nyugat-szlovákiai zsupa 

akkori legjobb csapatát. 

A DAC csapata ebben az időben a 

következő összeállításban szerepelt: 

Széher, Weisz, Stein, Lichtenstein, 

Weisz I, Ševčík, Németh, Kuzsilek 

I, Politzer, Kertész, Goldschmied, 

Weisz II. Tartalékok: Kuszilek II, 

Domschitz.

1925
Amíg a környező városok, mint pl. 

Komárom, Léva, Újvár, Galánta 

és Diószeg az MLSZ-bajnokság-

ban a pontokért küzdöttek, a DAC a 

fentmaradásért. 

1926
A pozsonyi MTE ellen az alábbi 11 

kezdte a mérkőzést:

                             

                         Széher

Steiner                               
     Sevcík

Fleischmann   Janda   Goldschmied

Burger         Kremenár         Németh

              Politzer    Grünhut

       Tartalékok: Szeiff, Brezina

A DAC vezetőségének agilis tava-

szi munkáját dicséri, hogy rövid időn 

belül egyesületi helyiséget rende-

zett be az Erdős kávéházban. Itt tar-

tották meg március 27-én éves tag-

gyűlésüket, ahol megválasztották az 

új vezetőket. Az elnöki posztot to-

vábbra is dr. Wiener Béla töltöt-

te be, az alelnök pedig dr. Nagy Fe-

renc és Kornfeld Ármin. Az ellen-

őr Grünwald Samu, pályafelügye-

lő Gubko Mihály, intéző Grunberg 

Samu, pályaorvosok dr. Marschal Já-

nos és dr. Perblum Lipót lettek.

Az elnöki beszámolóból tudjuk meg, 

hogy a labdarúgás területén igen 

szép eredményeket értek el fiainak, 

míg a többi sportágban, főleg az at-

létikában visszaesés tapasztal-

ható.

A már fent említett MTE csapatát 

követte a felkészülésben a DAC-

Univerzitát (4:3), a DAC-PMTK 

(8:3) mérkőzés.

A DAC játékoskeretét ebben az idő-

szakban, amint látni fogjuk, kissé 

megváltoztatták: a kiöregedő Széher 

helyét a kapuban Csánó foglalja el. 

A védelemben a megbízható pozsonyi 

postáslegény, Sevcík mellett a fiatal 

Goldschmied játszik. A közép

pályán három új arc; Stern, Németh, 

Brezina. A csatársorban pedig a ta-

pasztaltabb két játékos, Burger és 

Politzer mellett a fiatal Marczellt, 

Leuchtet, és Kuzsileket találjuk. A 

hét új ember a kezdő tizenegyben 

nem kis meglepetés a hazai druk-

kerek számára sem. Az 1926-os év 

mérdföldköve lett a DAC labdarúgá-

sának. Az őszi idénytől (1926-1927) 

besorolást nyert a Szlovenszkói 

MLSZ által irányított poszonyi kerü-

leti bajnokságba. Úgy tűnt, elérkezett 

a pillanat, amikor a vezetés érett-

nek érezte csapatát a versenyre, és az 

anyagi háttér is biztosítva volt.

Forrás:
Brányik Sándor-Sidó Ferenc: 

A dunaszerdahelyi futball 100 éve
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Emlékezetes marad 
számunkra
Ugye, emlékszünk a tavalyi 
DAC-Nagyszombat mérkőzésre? 
Két szempontból is maradandó él-
ményt nyújtott számunkra. Az első 
az volt, amikor egy nagyszomba-
ti szurkoló befutott a pályára és le-
tépte a kerítésre kiakasztott nemze-
tiszínű magyar zászlónkat. De, a mi 
fiaink sem voltak restek és usgyi 

utána! Meg is lett az eredmény és 
visszaszereztük a becses ereklyét! 
Köszönet érte Pityu!
Másodsorban pedig az eredmény. 
Otthon 3 gólt rúgtunk a nagyszom-
batiaknak! Jó hangulatot teremtett 
a stadionban és a szurkolók köré-
ben. El kellene az  a három gól a 
mai mérkőzésre is…

KÓDEX  FANÚŠIKA SPARTAKA
A nagyszombati szurkolók 
tízparancsolata

1
Spartak je tvoj klub! Nebudeš fandiť 
iným klubom pred Spartakom!
A Spartak a Te klubod! Nem fogsz más-
nak szurkolni csak a Spartaknak!
2
Pamätaj na všetky domáce zápasy a 
hojne podporuj Spartak i na všetkých 
výjazdoch!
Emlékezz minden hazai mérkőzésre és 
odaadóan támogasd a Spartakot minden 
idegenbeli mérkőzésen!
3
Buď hrdý na svoj klub, svoje mesto, 
svoj národ.
Légy büszke a klubodra, a városodra és 
hazádra!
4
Podporuj svoj klub zo všetkých síl. 
Spievaj chorály, vytváraj choreo.
Támogasd a klubot minden erődből. 
Énekeld a dicshimnuszokat és alkoss Te 
is hasonlót!
5
Rešpektuj starších.
Tiszteld az időseket!
6
Nezničíš cudzí majetok.
Ne rongáld más tulajdonát!

7
Nevystúpiš prvý voči cudzím. Ženy, deti 
a starci sú tabu! Nevydáš do ohrozenia 
svojich. 
Nem lépsz fel az idegenek ellen! A nők, 
gyerekek és idősek tabuk! Nemkevered 
bajba a társaidat!
8
Nebudeš krivo svedčiť voči inému.
Nem fogsz hamisan tanúskodni!
9
Nenecháš sa premôcť alkoholom.
Kerülöm az ittasságot!
10
Zdržíš sa akýchkoľvek prejavov svojho 
politického názoru či presvedčenia 
v súvislosti so Spartakom! Nebudeš 
hanobiť iný národ, rasu či presvedčenie.
Tartózkodsz mindenféle politikai nézet-
től a Spartakkal kapcsolatban! Nem fo-
god gyalázni a másik nemzetet, más 
bőrszínét vagy meggyőződését!

Preklad: N. Gy.

Hm, ha ezt mind 
betartanák…
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Remélem hogy a DAC-nak 
sikere leszk

Pavol DINA 

07/1997 - 06/1999  MFK Zemplin Michalovce 
07/1996 - 06/1997  Chemlon Humenné 
07/1994 - 06/1996  FC Košice 
07/1990 - 06/1994  DAC Dunajská Streda 
07/1983 - 06/1990  Dukla Banská Bystrica 
07/1981 - 06/1983  Chemlon Humenné 

A DAC színeiben 122 első osztályú 
mérkőzésen 49 gólt rúgott. A szinnai 
(Snina) születésű csatárnak „dinamit” 
volt a jobb lábában. Felejthetetlenek 
voltak például a szabadrúgásai, amely-
nél kiváló rúgótechnikáját érvénye-
sítette. Ő lett Szlovákia legsikeresebb 
lövőcsatára. Pályafutása alatt összesen 
131 gólt rúgott. A jubileumi 100. gólját, 
a mi csapatunk színeiben érte el. Bizo-
nyára már tudjátok, hogy ezt a beszél-
getést Pavol Diňa volt DAC-játékossal 
készítettem.

Mi újság van, mit csinál ma a 46 éves 
Pavol Diňa?

 

A tavalyi szezonban még aktív játékos 
edzője voltam a szinnai (Snina) 
csapatának, de az idény végén szögre 
akasztottam a csukáimat, de az edzői te-
vékenységemet tovább folytatom a csa-
patnál. Az őszi idény után a Kelet-szlo-
vákiai 4. osztályban az első helyen vé-
geztünk 11 pont előnnyel a második he-
lyezett Svit előtt. Tehát mondhatom, 
hogy a futball terén idáig sikeres em-
ber vagyok.

Hogyan emlékezik azokra az időkre, 
mikor a sárga-kék mezt viselte?

Azt az időszakot, amit a DAC színei-
ben játszottam, életem legszebb pillana-
tai közé sorolom. Négy évet játszottam 
Dunaszerdahelyen és ez az időszak a já-
tékos pályafutásom, legfényesebb idő-
szaka volt, mert ebben a mezben ját-
szottam az UEFA kupáért és a bajnok-
ság gólkirálya lettem.

Tartja-e kapcsolatot a volt szerdahelyi 
játékosokkal és barátokkal?

Természetesen egynéhánnyal. Az öreg-
fiúk tornákon szoktam találkoz-
ni volt játékostársaimmal Homonnán 
(Humenné). Telefonkapcsolat-
ba vagyok Igor Súkenníkkel, Rosťo 
Prokoppal és itt-ott, Simon Gyuszi-
val is.

Figyelemmel kíséri a Corgoň liga 
mérkőzéseit?

Természetesen figyelem a mérkőzése-
ket. Nézem az összes televíziós közve-
títést és különös figyelemmel azokat a 
csapatokat, amelyekben valamikor én 
is játszottam. A Corgoň ligában ezek a 
DAC, MFK Košice és az I. Ligában a 
Homonnának szurkolok. 

Hogyan éli meg, hogy a DAC újból az 
első osztály résztvevője?

Ezt a jelenséget nagyon pozítivan érté-
kelem. Kár, hogy kevés szlovákiai játé-
kos van a csapatban, hogy főleg 
légiósok alkotják a csapat gerincét. A 
mi időnkben, pont fordítva volt. De hi-
ába, ez a mai trend és remélem, hogy a 
DAC-nak sikere lesz.

Kit tippel a bajnoki címre, a kiesőre és 
a DAC helyezésére a tabellán?

Ahogy figyelem az eseményeket, a baj-
noki címre a Slovan az esélyes. Ami 
a kiesőket illeti ott az Aranyosmarót 
(Zlaté Moravce) van ehhez a legkö-
zelebb. A DAC ősz óta elveszítette 
Kweukét és Pinte is befejezte de ennek 
ellenére remélem, hogy UEFA részvé-
teli helyezést tudnak elérni. Teljes szí-
vemből kívánom ezt nekik!

Az Ön gyermekei édesapjuk nyomait 
követik a sportban?

A lányom nem, de a fiam a szinnai 
(Snina) ificsapatban 3. Ligát játszik. Ve-
lem ellentétben nem csatár, hanem a 
hátvédsorban-középpályán érzi jól ma-
gát.

Mit üzen a DAC szurkolóknak?

Hogy legyenek jól neveltek, illedelme-
sek és úgy buzdítsák a csapatot, mint 
ahogyan a mi időnkben tették. Kívánom 
nekik, hogy sok sikert éljenek meg és 
kedvenc csapatuknak a DAC-nak is ha-
sonlókat kívánok.

Végezetül egy keresztkérdés. Emlék-
szik-e kinek rúgta a nevezetes 100. gól-
ját az I. Ligában?

(nevetés) Nagyon is jól emlékszem. 
Pont a Homonna elleni mérkőzésen, 
akinek a kapuját akkor Peťo Šanta véd-
te.

Az interjút készítette: Peter Reisz
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Hirdetés

sorszám

A nyeremények a mérkőzés után átvehetőek 

a stadion éttermében!

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

Nyereményeink:

Ön is nyerhet, amennyiben a magazin 
sorszáma megegyezik a félidőben

kisorsolt sorszáméval.

A Nyereményjáték 

folytatódik!

Előszó

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: YBS - Kása Nándor

Főszerkesztő: Karaffa Attila
Képszerkesztő: Nagy Róbert

Munkatársak: Fülöpp Tibor, Reisz Peter

Nyomtatás: Pelikán s r.o. - Egyházgelle
Kiadja : Yellow Blue Supporters

Fotó : Karaffa Attila, világhálló

A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért 

a kiadó nem
vállal felelősséget. 

Az elhelyezett fizetett politikai
hirdetések nem tükrözik 
a szerkesztőség vagy a

kiadó véleményét. 

Megtört az átok 

A nyeretlen DAC nem állt  a helyzet magaslatán, 
ugyanis a pénteki szurkolói tüntetés után edzőjük 
előbb lemondott, majd még aznap este a DAC elnö-
kével való beszélgetés nyomására maradt a csapat-
nál. Edzői pályafutása alatt még nem volt rá példa, 
hogy megüssék – nyilatkozta Werner Lorant.  
Mozgalmas hetünk van, hiszen a szerdai bajno-
ki mérkőzés után, ma ismét otthon játszunk bajnoki 
mérkőzést a Nagyszombat ellen. Az ellen a csapat el-
len, akit egyszer hazai pályán 3:0-ra vertünk, majd 
idegenben 1:1-et játszottunk (amúgy ott is nyerhet-
tünk volna…). 
Korai még elbízni magunkat, hogy minden rendben 
van a DAC háza táján, de bizakodásra ad okot, hogy 
szerdán legyőztük a sároseperjesi gárdát és vég-
re megtört a nyeretlenségi sorozatunk. Végre küzdöt-
tek a fiúk és Michel nagyon jó formában volt szinte 
az egész pályát uralta. Levegőben pedig verhetetlen 
volt, reméljük hamarosan  újabb találatokat szerez a 
sárga-kékeknek. A csalódottság ellenére szép szám-
ban összegyűltünk a kellemes tavaszi estén, hogy 
együtt szurkoljunk csapatunknak. A sajtótájékozta-
tón a mérkőzés után Werner Lorant megdícsérte a 
szurkolókat, hogy ismét kiálltak a csapat mellet. Vall-
juk be, kellett is! Hiszen, ha néma lelátók előtt kellett 
volna játszaniuk bizonyára nincs akkora hajtás, mint 
ami a szerdai mérkőzésen volt. Persze lehettek volna 
jobbak is, tény és való. De egyenlőre örüljünk a győ-
zelmünknek és ha egy-egy góllal is, de nyerjünk és 
lassan biztosan letisztázódik a csapat képe, akik ké-
pesek megvívni a csatákat és akár az UEFA hely kiví-
vását is. De, ne szaladjunk előre!
Koncentráljunk a mérkőzésekre és buzdítsuk ked-
venceinket!
Sajnos szomorú látvány, hogy eltűntek a nemzeti szí-
nű lobogók, de a törvénnyel szembe menni nem okos 
dolog és amíg nem találnak kiutat az illetékesek ad-
dig sajnos nélkülöznünk kell a piros-fehér-zöld színt. 
De szívünkből sosem téphetik ki! És erre jó példa 
nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklése is.
Kedves sportbarátok szurkoljunk továbbra is a mi 
csapatunknak és jóban és balsorsban tartsunk ki mel-
lettük!

Hajrá fiúk!

Karaffa Attila
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