
Hirdetés 9

Az Artmedia elleni mérkőzés szü-
netében kisorsolt tomboladíjak 
fődíja egy robogó volt. A belépő-
jegyek sorszáma közül kisorsolt 
győztes

Kovács Krisztina 
dunaszerdahelyi lakos lett, 
akinek ezúton is gratulálunk és jó 
száguldozást kívánunk! 
Reméljük továbbra is szurkolóink 
közt tudhatjuk!

Gratulálunk

On Tour
!

utazunk, hogy buzdítsuk csapa-

tunkat. Ne habozz, gyere velünk, 

hogy közösen segítsük a feltáma-

dást! Az indulásról érdeklődj az ét-

teremben, vagy bármelyik YBS 

tagnál!

Május 2-án Rózsehegyre 

(Ružomberok) 
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A Spartak-szurkolók 
szabadon garázdálkodhattak 
Dunaszerdahelyen

A DAC-
Spartak 
Trnava lab-
darúgó-mér-
kőzés idején újra 
hadszíntérré változott 
Dunaszerdahely. A szlovák rendőrség 
speciális egységei megszállták a békés 
csallóközi kisvárost és átvették az ural-
mat az utcákon. 
A csallóköziek és más vidékekről is ér-
kező DAC-szurkolók megtöltötték a 
stadiont és békésen szurkoltak csapa-
tuknak. Természetesen verbális adok-
kapok kialakult a két tábor között, de a 
stadionban szerencsére fizikai összecsa-
pásra nem került sor. Nem úgy a mér-

kőzés után, amikor 
a nagyszomba-

ti drukkerek 
egy DAC- 

szurkolót 
bántal-
maztak. 
De, ne 
szalad-
junk elő-

re, kezd-
jük az ele-

jén! A ven-
dégek új helyen 

szemlélhették a mérkőzést. Az ered-
ményjelző órához költöztették őket a 
rendezők. Már megérkezésükkor han-
gosan szidták a magyar szurkolókat. A 
mérkőzést 
kezdetét jelző sípszó elhangzása után 
pedig a pályára görögtüzeket dobáltak. 
A rendőrség egységei tétlenül szemlél-
ték az eseményeket. A dunaszerdahelyi 

rendezők vizeskannákat 
készítettek és hősiesen far-

kasszemet néztek a nagyszomba-
ti kemény maggal. A Spartak hívei nem 
bírták elviselni a dunaszerdahelyiek 
szúrós tekintetét és kövekkel, öngyúj-
tókkal és más egyéb tárgyakkal do-
bálták meg a rendezőket és a fotóso-
kat. Egy égő DAC-sálat is behajítottak, 
amelyet az egyik rendező mentett meg 
a gyalázattól. A kerítéshez futott érte, 
amiért a nagyszombatiaktól meg is kap-
ta a magáét, de végül is sikerült megóv-
nia az ereklyét a megsemmisüléstől. 
A rendőrség készenlétei egységei vé-
gig tétlenül szemlélték a randalírozást. 
A dunaszerdahelyi járási rendőrfőnök 
egyszer odament az eredményjel-
ző alatt tartózkodó rendőri 
egységekhez, akik fel 
is vértezték magukat, 
de nem történt sem-
mi. A piros-feketék 
eközben nyugod-
tan folytatták a 
stadion szétveré-
sét és rongálását. 
A szektorukban 
található helyi für-
dőpark és egy má-
sik cég molinóját da-
rabokra tépték és helyet-
te zászlóikat és transzparense-
iket akasztották 

ki. Több szurkolójuk is beugrott a pá-
lyára és a dunaszerdahelyi rendezők-
nek kellett erélyesen fellépniük, hogy 
visszamásszanak. A rendőrök nem tet-
tek semmit! A tavalyi DAC-Slovan no-
vember 1-jei mérkőzésen ennél keve-
sebbért rontottak rá a dunaszerdahelyi 
és magyarországi szurkolókra a rend 
éber őrei. Most ez elmaradt, úgy látszik, 
kettős mércével mérnek vagy most úgy 
ítélték meg, hogy nincs szükség beavat-
kozásra… 
A mérkőzés, amelyen a nagyszombati 
együttes megalázó vereséget mért a sár-
ga-kékekre sajnos a dunaszerdahelyiek 
számára arról is emlékezetes marad, 
hogy a rendőrség asszisztálása mellett 
szétszedték a stadiont és bármit megte-
hettek következmények nélkül. 
Hazafelé sem nyugodtak meg a Spartak 
hívei és a régi sportcsarnok felé vezető 
úton tovább randalíroztak. Az új sport-

csarnoknál a DAC-szurkolók vo-
nultak a nagyszombatiak felé, 

akik biztosak akartak len-
ni abban, hogy elhagy-

ják a várost. A rendőr-
ség egységei azonban 
csak a hazai szurko-
lókat kergette szét. 
Április 11-én nem 
csak a DAC szenve-
dett vereséget, de a 

dunaszerdahelyi szur-
kolók is. Sokuk fi-

zikailag, mások pe-
dig lélekben, hogy a kar-

hatalmi szervek asszisztálá-
sa mellett nyugodtan garázdálkodhat-
tak Dunaszerdahelyen a nagyszomba-
ti drukkerek. 
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Ott voltunk

Slovan – DAC 
6:0 (3:0)

A mérkőzést hamar eldöntötték a po-
zsonyiak. Novota betegsége miatt a ka-
put a DAC B kapusa Minár védte, de 
sajnos sikertelenül. Bár a gólokról nem 
csak ő tehet. Kellett hozzá a sárga-ké-
kek védelmének nevezett kombináció 
is. A DAC kapusa már az első félidő 5. 
percében kapitulált, amikor is a góllö-
vő listát vezető Masaryk Pavol talált be 
a sárga-kékek hálójába. Az első kapott 
gólnál még senki nem gondolta, hogy 
a gólgyártás csak most kezdődik. A ha-
zai szurkolók, akik közel 400-an vol-
tak jelen a téglamezei Slovan pokolban 
a döntetlenben reménykedtek. Sajnos az 
egyenlítés reménye szertefoszlott, ami-
kor a 12. percben Obžera újra gólt rú-
gott. A DAC sajnos nem tudta Werner 
Lorant utasításait betartani, így a Slovan 
érvényesítette akaratát és állandó tá-
madásai folytonos veszélyt jelentet-
tek a sárga-kékek kapusára. Valachovič 
a 42. percben beállította az első félidő 
végeredményét, így 3:0-ás vezetéssel a 
Slovan kényelmesen várhatta a folyta-
tást. Az első félidőben a DAC-nak szin-
te alig volt helyzete. 
A második félidőben a gólgyártást az 
55. percben Gaucho kezdte el, aki egy 
szép átemeléssel becsapta Minárt és a 
labda a kapuba pottyant. A DAC szin-
te teljesen szét
esett és megmozdulásai semmi jóval 

nem kecsegtették a pálya szélén 
őrjöngő trénert 
és a szurkolókat. A 67. percben 
Pires kilőtte a pókhálót a DAC kapujá-
ból, a bal szélről a vinklibe küldi a lab-
dát. Nlend próbálkozik, de egyedül nem 
sokra megy. Hiába, nincs csatár a DAC-
ban, azaz volt, de eladták. A mérkőzés 
vége felé a kegyelemdöfést Valachovič 
adja meg, amikor a 83. percben ismétel-
ten betalál Minár kapujába. 
A mérkőzésen a DAC kudarcot vallott 
minden téren. Gyenge próbálkozásai 
semmire sem voltak elegendőek a baj-
nokaspiráns Slovan ellen. A pozsonyiak 
hamar két vállra fektették a csallóközi-
eket esélyt sem adva nekik. A mérkőzés 
nagy vesztesei voltak a DAC szurkolói, 
akik még a sorozatos kudarcok ellené-
re is szép számban elkísérték kedvence-
iket és végig biztatták csapatukat, de hi-
ába. Sajnos a magyar trikós koreográ-
fia sem segített, amelyért dicséret jár a 
drukkeroknak. Ezúttal sem sikerült szé-
pítő találatot lőnie a DAC-nak. 
A DAC a pozsonyi fiaskó után lecsú-
szott a 7. helyre és még sajnos nincs 
vége a bajnokságnak. Werner Lorant a 
sajtótájékoztatón nem bizonyult túl ide-
gesnek, sőt jókedvűen válaszolt az új-
ságírók kérdéseire. Többször hangoztat-
ta, hogy kulcsemberek hiányában pro-
dukálja a vesztes mérkőzéseket csapat. 

Akik 
pedig 
a pályán van-
nak, azok sokszor egyéni 
show akarnak bemutatni és nem csapat

játékot játszanak. Arra a kérdésre, hogy 
elhagyja-e a klubot nem adott egyöntetű 
választ a német tréner.
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Zlatko Kranjčar
Date of birth November 15, 1956 
Place of birth Zagreb, FPR 
Yugoslavia
Playing position             Striker (retired) Youth                     
Career
Dinamo Zagreb
Senior career 
Years            Club                    App (Gb)*
1973-1984      Dinamo Zagreb 261 (98)
1984-1991      SK Rapid Wien 201 (106)
1991      VSE St. Pölten 12(2)
   
                      Total National team 474 (206)
1977-1983      Yugoslavia 11(3)
1990      Croatia
                  
                        Teams managed      2(1)

1992-1994       HNK Segesta 
1994-1996       Croatia Zagreb 
1996-1997       FC Linz 
1997       NK Slaven Belupo 
1997       HNK Segesta 
1998       NK Samobor 
1998-1999       Croatia Zagreb 
1999       El Masry 
2000-2001       NK Mura 
2001-2002       NK Zagreb 
2002- 2003     HNK Rijeka 
2003-2004       NK Zagreb 
2004-2006       Croatia 
2007       Croatia Sesvete 
2007       Al-Shaab 
2009       Croatia Sesvete 
2009-       DAC 1904 Dunajská Streda

Hivatalosan is 
Zlatko Krajnčar 

a DAC edzője

Az április 22-i 
sajtótájékoztatón 

hivatalosan is meg-
erősítették bemutatták 

a dunaszerdahelyi DAC új 
edzőjét a horvátországi Zlatko 

Krajnčart. Egyenlőre a tavaszi idény 
végéig kötöttek vele szerződést az FK DAC 

1904 klub vezetői.A DAC székházában megtartott sajtótájé-
koztatón jelen volt Dr. Khashayar Mohseni klubelnök, Dušan 
Chytil menedzser, Zlatko Krajnčar vezetőedző, Radványi 
Miklós segédedző és a szintén új segédedző, az iráni szárma-
zású Alireza Marzban.
Újságírói kérdésekre Zlatko Krajnčar elmondta, hogy a szlo-
vák válogatottat és a Slovant ismeri. A dunaszerdahelyi csa-
patról egyenlőre csak az újságokból hallott. Mohseni elnök-
kel való tárgyalásakor szembesült a valósággal és a jelenlegi 
állapotokkal. A horvát mester bízik benne, hogy segíteni tud 
a csapaton és vezetésével kilábalnak a krízisből, ami rányom-
ta bélyegét a játékra. A tegnapi első tréningen felmérte a játé-
kosok erőnléti állapotát és bizakodóan tekint a jövőbe. Sze-
retné megköszönni a bizalmat a vezetőségnek, hogy lehetősé-
get adott számára a dunaszerdahelyi klubnál és reméli, hogy a 
szezon végéig új játékstílust tud megvalósítani. 
Szintén újdonságnak számít, hogy újabb segédedzőt szerződ-
tettek a sárga-kékek csapatához. Az iráni származású Alireza 
Marzban segíti a horvát mester és Radványi Miki munkáját a 
jövőben. Bemutatkozásából kiderült, hogy Iránban bajnok lett 
az ottani csapattal az 51 éves tréner. Többek között az 1. FC 
Eschborn, a KSV Baunatal és a Persepolis F.C. trénere is volt.
A horvát nemzeti tizenegyet is irányító kapitány több csapat-
nál is megfordult már pályafutása során. Az 52 éves edző leg-
utoljára a horvát első ligában szereplő Croatia Sesvete csapa-
tát edzette. 2004 és 2006 között 18 mérkőzésen vezette a hor-
vát nemzeti válogatottat. Edzői pályafutása alatt dolgozott már 

Egyiptomban, Ausztriában, Szlovéniában és az Egyesült Arab 
Emirátusban is. Aktív labdarúgó korában a volt jugoszláv és 
a horvát nemzeti tizenegyben is játszott. A Dinamo Zágráb, a 
bécsi Rapid és a St. Pölten klubjaiban játszott.
Krajnčar 24 éves fia, Niko az angol labdarúgó bajnokságban 
játszik a FC Portsmouth csapatában, valamint a horvát válo-
gatott tagja is.
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1927-1928

1927. augusztus 21-én indult az 1927/28-as bajnoki évad. 

A DAC első bajnoki ellenfelét a hazai pályán fogadta. Még 

frissen élt az emberek emlékezetében a 7:2-es győzelem, 

amit nemrég egy barátságos mérkőzésen ért el a Virágvölgy 

csapatával. A sors fintora, hogy ugyanezzel a csapattal kezd-

te a bajnoki évadját a DAC.

Hiába volt a figyelmeztetés, el kell fe¬lejteni, ami volt, és 

csakis a jelenre össz¬pontosítani.

Az eredmény: súlyos vereség hazai pályán, 1:6.

Erről a mérkőzésről sok mindent el lehet mondani, meg lehet 

vitatni, a csa¬pat szerkezetébe bele lehet szólni, de az 1:6 az 

1:6. A legszomorúbb az egészben a nagyarányú vereség mel-

lett, hogy az ellenfél minden vonalon jobbnak bizo¬nyult.

Az ilyen előzmények után nehéz szív¬vel indította útra a 

második fordulóra já¬tékosait a DAC.

Az utóbbi idők mumusa Galánta, ahonnan labdarúgóink 

mindig vereség¬gel tértek haza.

Galánta makacs védekező taktikája igencsak megvisel-

te játékosaink ideg¬rendszerét, s könnyebben feladták a 

küz¬delmet. Valahogy így történt ez most is. A hazaiak kez-

denek jobban, és röviddel a kezdés után Hegedűs II gólt 

ér el, 1:0. A kezdeti idegességet hátrahagyva 11-ből Fried 

egyenlít, de még a félidő lefújása előtt Koháry és Czafik gól-

jaival 3: l-re nö¬veli előnyét a Galánta.

A második félidő elejétől a DAC kez¬di irányítani a játékot, 

de Papánek kapu¬ja bevehetetlen. No, de nem Friednek, aki 

3:2-re szépít. Az egyenlítő gól meg¬szerzése helyett újabb 

hazai találat Nem¬esik kapujába, 4:2. Fried még egyszer 

szo¬rosabbá teszi a mérkőzés állását, 4:3, de Vígh két talála-

tával felteszi az i-re a pon¬tot. Galánta-DAC 6:3.

A DAC-ból csak Politzer, Gutmann és Fried játéka elégítet-

te ki a nézőket.

További eredmények a második osz¬tályból:

Virágvölgy   -  Törekvés 4:1

BTC -  BULE 3:1

Sellye -  Diószeg 2:2

 

A tabella állása a 3- forduló után:

1. Virágvölgy 3 3 0 0

2. BTC   3 3 0 0

3. Donaustadt 2 2 0                   0

4. Galánta 3 2 0 1

5. Törekvés 3 1 0 2

6. Sellye 1 0 1 0

7. Diószeg 2 0 1 1

8. BULE 2 0 0 2

9. PMTK 2 0 0 2

10. DAC 2 0 0 2

ll.MTE 1 0 0 1

A sellyeiek nem tudtak örülni a DAC vendégszereplés

ének. Az elmaradt har¬madik fordulóban a DAC Sellyé-

re látoga¬tott. Már a mérkőzés előtt látszott a csapa¬ton, 

hogy ég bennük a visszavágás vágya, habár tudták, hogy 

az előző vereségek¬nek nem csak a balszerencse volt a 

ma¬gyarázata. Idegesen, de elszántan léptek pályára. A ve-

reségtől félő két rivális, mint a megvadult bika rontott egy-

másnak.
A vezetést egy kapu előtti kavarodás¬ból Németh szerzi 

meg, 0:1. A 40. perc¬ben egyenlítési lehetőséget szalajtanak 

el a hazaiak, Csánó bravúrosan hárítja a megítélt büntetőt.

A második félidő kezdetének hazai kapkodását Fried hasz-

nálja ki, és máris 0:2. A hazaiak még fel sem ocsúdnak a kel-

lemetlen meglepetésből, amikor Fekecs megszerzi a DAC 

harmadik gólját. 0:3- Az elkeseredett hazaiaknak már csak a 

szépítésre tellett a befejezés előtt. 1:3.

A DAC játékban fokozatosan megé¬rett a második osztályra, 

és a szezon vé¬gére egy jó közepes csapat vált belőle.

1928. A DAC táncmulatsággal kezdi az évet.

1928. február 11-én hagyományos nagyszabású farsangi 

táncmulatságát rendezi az Einbeck kávéházban a DAC. A já-

tékosok, vezetők és a tagság nagy része körében itt röppen 

fel a hír, hogy a DAC megszűnik, nem kis riadalmat keltve.
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Ollári Attila
az utánpótlás csapatok

menedzsere

Zsákovics Tibor
edző

Reményeink 
a 

fiatalok!

A fényképről hiányoznak: Lénárt Tamás, 
Lipovský Iván, Sztraka József

Milyen sikerekről lehet beszámolni az 
ifisták körül? Pontosan hány utánpót-
lás csapatunk van és milyen korosz-
tályúak?
Tíz csapatunk szerepel különböző bajnok-
ságokban. Az idősebb ifik (U-18/19) a II. li-
gában a tabella élén állnak és az első ligá-
ba való feljutásért harcolnak. A fiatalabb 
ifik (U-16/17) egyik csapata szintén a máso-
dik ligában szerepel a másik csapat, az idő-
sebb ifik pedig a IV. ligás bajnokságban szere-
pelnek. Diákjaink sajnos az előző vezetés hi-
bájából a III. ligában játszanak, ahol az idő-
sebbik ifik A csapata a II. ligába való feljutá-
sért küzdenek. Ugyancsak a III. ligában sze-
repel az idősebb ifik (U-14) B csapata is.A fi-
atalabb ifik (U-13), akik szintén a III. ligában 
játszanak, jelenleg a táblázat élén állnak ve-
retlenül 134 rúgott góllal és két kapott góllal 
a 15 meccsből. 

 A fiatalabb ifik B csapata (U-12) szintén a III. 
ligában játszanak és a középmezőnyben fog-
lalnak helyet. 
Három előkészületi csapatunk szerepel a kerü-
leti bajnokságban. Ebből az U-10 és a U-9-es 
korosztály csapata vezeti a bajnok
ságot. Az U-11 pedig a 4. helyen áll.

Hol edzenek a fiatalabb korosztályú 
csapataink?
Az ificsapataink számára a klub kiváló fel-
tételeket biztosít, hiszen három műfüves pá-
lyán edzhetnek. Télen pedig a nagy műfü-
ves pályát és  a két kis műfüves pályát, a vá-
rosi sportcsarnokot és az iskolák tornatermét 
használhatják.

Vannak-e kiemelkedő tehetségek, ha 
igen hogy segíti őket a klub?
Minden korosztályban találunk 3-4 kimagas-
ló tehetséget. Ámde, azt hogy kiből lesz iga-
zán nagy labdarúgó, majd  az idő mutatja meg. 
Az idősebb ifi korosztály (U-19) az, ahol már 
sejteni lehet a FUTBALLISTÁT. Ilyenek pl. 
Lénárt Tamás, aki már az A csapattal edz és 
játéklehetőséget is kap. Németh András, aki 
a II. ligában a góllövő listát vezeti. Demeter 
Szabolcs és Németh Zsolt, akik a középpályán 
kreatív és gyors játékukkal tűnnek ki. A véde-
lemben Ravasz Tibor, Habenicht János játéka 
kiemelkedő, de a többi játékos is megérdem-
li, hogy felsoroljam őket játéktudásuk, hozzá-
állásuk és győzni akarásuk miatt: Ágh Zoltán, 
Czibula György, Czinege Zsolt, Csiffári Dá-
vid, Csonga Bálint, Csonka Árpád, Fitus Ta-
más, Flaska Richárd, Hoska Miroslav, Jandas 
Imre, Kaspar Peter, Keszeli Gergely, Soldan 
Marian, Szaban Tibor, Szajkó Tamás, Szőcs 
Szabolcs, Zirig Martin. 

Kik támogatják az utánpótlást?
Antal Barnabás, Dr. Mohseni, A.N.T. Trade, 
Gányovics Ervin, Domonkos Béla, Angyal 
Imre, a Városi Hivatal, Andrea Shop, KVIN-
TET és még sok névtelen segítő.

Mit szólsz az A csapat szerepléséhez?
Úgy gondolom, van néhány játékos, aki nem 
érdemli meg, hogy magára öltse a sárga-kék 
mezt, valamint azt, hogy ilyen fantasztikus kö-
zönség előtt pályára léphessen.

Köszönöm a beszélgetést!

KA
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Hiányzik egy igazi 
csatár 

Játékos pályafutása:
Galanta, DAC, Gabčíkovo, Šaľa, DAC (1991-1994), Saarbrücken 
(DE 2.liga, 1994-1995), Trnava (1995-1996), Opava (1997), 
Trnava (1997), DAC (1997-2000), Neusiedl (AT 4.liga, 2000-
2001), Wurmla (AT 3.liga, 2001-2002), Andau (AT 5.liga, 2002-
2003), SV Langenleben (AT, 2003-2006) 

Kedvenc csapatod:
-ország: Olaszország
-klub: FC Bayern München
-Példaképed: Nyilasi Tibor - labdarúgó, tá-
madó középpályás, edző. A Ferencváros 
és az Austria Wien játékosa volt. Kétsze-
res magyar és háromszoros osztrák bajnok. 
1981-ben az év labdarúgója Magyarorszá-
gon, magyar gólkirály és Ezüstcipő nyertes, 
1984-ben osztrák gólkirály. 70 alkalommal 
szerepelt a válogatottban és 32 gólt szer-
zett. Két világbajnokságon vett részt (1978, 
1982). 1981-ben Európa válogatott volt 
Csehszlovákia ellen. Edzőként a Ferencvá-
rossal egyszeres magyar bajnok.
-Kedvenc ételed: Steak
-Kedvenc énnekkarod: Robbie Williams

Egyszer volt, hol nem volt… Ho-
gyan emlékszel vissza az első lab-
daérintésedre? Mi volt az a hajtó-
erő, hogy a profi labdarúgást vá-
lasztottad?
Gyermekkoromban más lehetőség 
nem nagyon volt, mint kint játszani 
és sportolni. Focizni és télen hokiz-
ni. Az iskolai csapatban kezdődött a 
pályafutásom. Már 8 éves koromban 
a 14 évesekkel fociztam. Csak előre 
tehettek, mert látták, hogy a csatár 
poszton vagyok eredményes.

Melyik volt a legemlékezetesebb 
mérkőzésed és gólod amire szíve-
sen gondolsz vissza?

A prágai Spartának rúgott góljaimra 
szívesen emlékszem vissza, a vég-
eredmény 3:3 lett akkor. Élénken él 
még a fejemben a Sláviának és a 
Slovannak rúgott góljaim is.

És most kissé kényesebb témák. 
Mi van a csapattal? Hogy lehet az, 
hogy az őszi szárnyalást követően 
hullámvölgybe került a DAC?
Sok gólt kapunk és nem rúgunk. Vé-
delmünk szétesett, a legjobb góllö-
vő elment és nehéz megtalálni az 
utódját. A focihoz szerencse is kell. 
Amilyen szerencsések voltunk ősz-
szel, most annyira nem fogad kegye-
ibe Fortuna.

Mit tudtok tenni annak érdekében, 
hogy ott folytassuk, ahol abba-
hagytuk ősszel?
Edzeni, dolgozni kell és ezt pró-
báljuk megvalósítani is, már akik-
kel lehet. 

Igyekszünk megtalálni az optimális 
felállítást, ami nem egyszerű. A játé-
kosoknak ki kell adniuk mindent ma-
gukból, mert csak akkor lehet jó 
eredményeket produkálni. Idáig saj-
nos nem láttam ezt.

Véleményed szerint milyen poszton 
vannak hiányosságaink?
Karmesterünk nincs, ősszel sem 
volt mégis ment a játék. Hiányzik 
egy igazi csatár is, aki a semmiből 
is gólt rúg.

Mit üzensz a szurkolóknak, akik kö-
zül némelyeknek már elfogyott a 
türelmük?
Tudom kissé naivan hangzik, de va-
lóban türelmet kérek még tőlük. Saj-
nálom, hogy az első pofon után jön 
a második is.

Köszönöm a beszélgetést!

Radványi
Miklós

intervie
w
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Hirdetés

sorszám

A nyeremények a mérkőzés után átvehetőek 

a stadion éttermében!

1. DAC  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
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A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért 

a kiadó nem
vállal felelősséget. 

Az elhelyezett fizetett politikai
hirdetések nem tükrözik 
a szerkesztőség vagy a

kiadó véleményét. 

Csapás, csapás hátán! 
Újabb zakó csapatunknak! 
Megszűnt a foci Dunaszerdahelyen?

Akár ezek is lehetnének az újságok címlapjain és va-
lóban mindegyikben van igazság. Amit a pályán le-
művelnek labdarúgóink az sajnos nem nagyon hason-
lít a futball nevű játékra. Tisztelet a kivételnek szokták 
mondani, de sajnos a kivételeket az ember egy kezén 
meg tudná számolni!
A nagyszombati gárda után Pozsonyban is kikaptunk. 
Otthon is, idegenben is. Két egymást követő meccsen 
10 gól! Ez még knédliből is sok! Szégyen és gyalázat! 
Ha az összesítést nézzük, akkor ez a szomorú látvány 
tárul elénk. A tavaszi idényben mindössze 5 gólt rúg-
tunk. És mennyit kaptunk? Tessék megkapaszkodni! 
Nem viccelek, 24-et! Mi lesz velünk? Ha így folytat-
juk még a kiesésért is játszhatunk! És még mi akartunk 
UEFA helyezést elérni! Szomorú lesz, de ki kell ábrán-
dítanom mindenkit, az a vonat már elment! Elment az 
őszi utolsó mérkőzés után, amikor is szétesett a csa-
patunk. Valljuk be az új csapatunk egyenlőre nem ké-
pes játszani, gólokat rúgni. Talán, valamikor, egyszer! 
Csak sajnos nekünk nincs időnk! Elfogyott a türel-
münk! Játékot akarunk és góloknak örülni, amelyeket 
mi rúgunk! Radikális lépéseket kellene tennie a vezető-
ségnek véleményem szerint. Aki nem játszik szívvel-lé-
lekkel nem érdemli meg, hogy a sárga-kék mezt viselje! 
Vagy új játékosokra van szükségünk vagy az utánpót-
lásból válogatni. Természetesen tudom, hogy a vezető-
ségben is keresik a megoldásokat csak hát, mi, szurko-
lók türelmetlenek vagyunk. 
Ma, a Kassát fogadjuk és félünk! Mennyit kapunk? 
Esetleg kihúzzuk egy döntetlennel? Vajon tudunk pon-
tot szerezni? Ezek a kérdések foglalkoztatják a szurko-
lókat manapság. Mikor lesz vége a rémálomnak? Jó 
volna, ha a játékosok tudatosítanák, hogy a sárga-kék 
mezt nem bemocskolni kell, hanem tisztelni! Tisztelni 
az ősöket és a szurkolókat, valamint a játékot! 
A Slovan elleni koreográfia újabb feledhetetlen szín-
foltja lesz a dunaszerdahelyi szurkolótáboroknak. Kö-
szönet érte mindenkinek! 
Én csak a régimódi leszek, mint mindig: Hajrá DAC!

                           
                                                              atos
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Zlatko
DOBRO DOŠLI!

Werner
auf Wiedersehen 

und viel Glück

Radványi  Miki

A játékosoknak 
ki kell adniuk 
mindent magukból

Ollári Attila

Reményeink a fiatalok!
Minden korosztályban 
találunk 3-4 kimagasló 
tehetséget.

Egyszer volt...
1927-1928
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