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DAC - Slovan
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DAC - Ružomberok

Felejthetetlen pillanatok 
a szurkolásról!!

YBS on DVD

EGY DVD-n
megrendelhető a DAC éttemében

Fanshop

1 € = 30,1260 Sk
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Hírek a DAC háza táján

Dunaszerdahelyen járt az egykori magyar válogatott 
labdarúgó, Kű Lajos,hogy előkészítse a 
Kárpát-medencei magyar diákok bajnokságát, amely 
több sportágban zajlik. A versenyeket az idén immár 
ötödik alkalommal tartják meg. A rendezvényt kezde-
tektől fogva támogató Aranycsapat Alapítvány vezetői 
és szervezői a futballküzdelmek egy részét a tervek 
szerint a DAC stadionjában szeretnék megtartani. 
Emiatt járt dunaszerdahelyi terepszemlén Kű Lajos 
egy másik neves labdarúgó-edző, Várhidi Pál társa-
ságában. Képünkön Antal Barnabás, Pázmány Péter 
és Kű Lajos. 
 
Forrás: DH

Hájos Zoltán a DAC utánpótlás-nevelését támogatja

 Kárpát-medencei magyar diákok bajnoksága

3333 €

 
Mint arról korábban is hírt adtunk, Hájos Zoltán felhívással fordult a 
DAC szurkolóihoz. Versenykiírásában arra lehetett szavazni, hogy a 
Corgoň-ligás „A” csapat játékosai közül ki lesz a legjobb, akit 3333 
euróval támogatni kívánt. Viszont időközben változtatott a verseny-
kiíráson a csapat gyenge szereplése miatt. Bölcsen úgy döntött, hogy 
inkább az utánpótlás-nevelés érdemli meg a támogatást. Április 22-én 
a Kondé Miklós püspöki lakossági irodájában személyesen adta át 
az utánpótlás-nevelés képviselőinek a 3333,- EUR támogatást kétfelé 
osztva. Ollári Attila, az utánpótlás-nevelés menedzsere és Csiffári Iván, 
az idősebb ifik (U-19) csapatvezetője vehette át a támogatásról szóló 
bizonylatot Hájos Zoltántól. 

Kérdésünkre, hogy miért döntött inkább az utánpótlás-nevelés támo-
gatása mellett, 
Hájos Zoltán elmondta, hogy eredetileg a Corgoň-ligás A csapat 
játékosaira szavazhattak az interneten keresztül a szurkolók, viszont 
tekintettel a gyenge szereplésre a ligaküzdelmekben, figyelembe vette 
sok szurkoló véleményét, és ezért megváltoztatta
 a versenyfeltételeket. Véleménye szerint a 3333,- EUR-t nem érdemli 
meg egyetlen focista sem a DAC „A” csapatából, ezért azt 
inkább azt az U-19-es és a U-18, U-16-os ifi csapatoknak adományoz-
za. Hájos Zoltán elmondta azt is, hogy fontos tartja az 
utánpótlás-nevelést Dunaszerdahelyen. Egyben reméli, hogy több játé-
kos is bekerül majd az A csapatba a szurkolók örömére az ifisták közül. 

Ollári Attila, az utánpótlás-nevelés menedzserét kellemesen meglepteaz 
ajándék. Ahogy mondta, nagy örömmel fogadták a támogatást az 
ifjúság számára. Ezáltal is igyekezni fognak minél jobb feltételeket 
teremteni az edzésekhez és a felkészülésekhez. Az adomány egy részét 
a nyári horvátországi összpontosítás kiadásaira használják majd fel. 
Második részét pedig felszerelések és segédeszközök vásárlására. 

Csiffári Iván, az idősebb ifik (U-19) csapatvezetője is örömmel fogadta 
az 1670 EUR támogatást. Az összeg jó helyre került, hiszen a jól 
szereplő ifisták megérdemlik, hogy támogassák őket - nyilatkozta. 
Szükségét érezte, hogy elmondja, ő maga is egyetért Pázmány Péter, 
Dunaszerdahely korábbi polgármesterének gondolatával, miszerint két-
három saját nevelésű játékos mindig legyen a csapatban. A szurkolók 
jobban a magukénak érzik a csapatot, ha hazai játékosok is játszanak 
a csapatban. 

Az idősebb ifik a II. ligában vezetik a bajnokságot. Céljuk a feljutás, 
és a játék képe alapján meg is van a remény erre. Már most is több 
ifista játszik a felnőttekkel. Lénárth Tamás az „A” csapattal gyakorol 
és többször pályára is lépett. Jó teljesítményével helyet biztosított ma-
gának a csapatban. Radványi Dávidot ugyancsak beválogatták az „A” 
csapat keretébe. A I. ligában a DAC B-ben szerepelt már Habenicht 
János, Németh András,
Ravasz Tibor és Demeter Zsolt.
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Bemutatkoznak: U 16/17

Borbély Alex, Dosztig Dávid, Érsek Ádám, Kanyicska Dávid, Kocsis Lehel, Králik Csaba, Lipka Gábor,  
Szabó Gergely, Takács András, Varga Erik, Varga Ján, Zsákovics Tibor  edző: Ľubomír
Kvačkaj, másod edző: Volner Béla

Hirdetés

Hirdessen Ön is 
magazinunkban!

Bővebb információ:

0944-162056

Szeretné vállalkozását, üzletét, 
termékeit bemutatni?
Nagyszerű alkalom 
erre magazinunk.

Az 1. liga 27. fordulójában 
Prievidza - DAC B 2:1 (1:0) 
Góllövőnk: Bognár

Hétvégi eredmények ifik:
2009. május 2.
II. liga LSDZ (U-18/19)
Šaľa – DAC 0:4 (0:0), Lénárth, 
Ravasz, Zs. Németh, Csonka
IV. liga LSD JV (U-?)
DAC B – Šahy 2:1 (0:1), Czinege, 
Szaban

II. liga LMDZ (U-16/17)
Šaľa – DAC 0:1 (0:0), Kocsis
III. liga LSž juh (U-14)
DAC – Želiezovce 4:0 (2:0), 
Vágó 2, kondô, Varga
III. liga LSž stred (U-14)
Brezová – DAC B 1:0 (0:0)
III. liga LMž juh (U-13)
DAC – Želiezovce 5:0 (2:0), Dé-
nes 2, Baffi, Malý, Pawlowicz

III. liga LMž stred (U-12)
Brezová – DAC B 0:2 (0:0), 
Sandal 2
Előkészületi csapatok:
4. roč. U-10
Kolárovo - DAC  3:3 (1:3), Vida, 
Gálfy, Sátor

Eredmények
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Egyszer volt...
1929-1930

Az 1929-1930-as években fénykorát éli a DAC. Az egyre 

inkább fejlődő kisváros lakosságát két aktuális téma fog-

lalkoztatja: hová építsék az új járási székházat, valamint 

feljut-e a DAC labdarúgócsapata a szlovákiai MLSZ által 

irányított első osztályba.

Az őszi első hely feljogosította a Lengyel Béla által 

irányított gárdát arra, hogy a kitűzött célt elérjék. A csapat 

már kora tavasszal elkezdte a felkészülést a következő 

játékosokkal: Csánó, Goldschmied, Schwarz, Politzer, 

Jankovics, Steiner, Németh, Grünhut, Brezina, Kása, 

Fried, Holczner, Burger és Horváth.

1930. március 13-án Lengyel Béla elnökletével a DAC 

megtartotta elős ülését. Az elnök itt mutatja be a vezető-

ség többi tagját: Németh Károly titkárt, Csernyei Sándor 

pénztárost, Erdős Sándor és Weisz Mihály gazdasági 

felelőst.
A tavasz első bajnoki mérkőzésén a DAC jó játékkal 7:0-

ra verte a gyengélkedő Magyarbél csapatát. Futballber-

kekben a nap témája mégsem a nagyarányú győzelem, 

hanem a két új erősítés, Szigeti III István (KFC) és Steiner 

(besztercebányai Slávia) átigazolása volt.

Mérkőzések:

DAC – BTC 3:0 (Fried 2, Horváth)

DAC – SZTK Szenc 8:1

(Szigeti 2, Németh, Fried 4, Horváth)

DAC – BULE 4:0 (Fried 3, Steiner)

DAC – Szenci Meteor 5:1 (Fried 4, Horváth)

A bajnokság állása:

1.DAC    14      11-3-0    57:14     25

2.Virágvölgy   12      11-0-1    49:13   22

1930. május 4. A város ünnepelt. Hogy korán vagy 

sem, a következő forduló eldöntötte. A mérkőzést 

megelőzően a DAC-nak 25, a Virágvölgynek 22 pontja 

volt. Kimondhatatlanul nagy csatára volt kilátás. Okos 

előrelátásról tanúskodott a vezetőségnek az ülőhelyek 

bővítésére tett erőfeszítése. Így nem meglepő, hogy 

1300 néző tudta végignézni a mérkőzést. A sorsolásnál 

a DAC-nak kedvezett a szerencse, mivel a napnak háttal 

játszott. Virágvölgy kezdett és máris támadást vezetett 

a DAC ellen. A DAC azonnal ellentámadásba ment át, 

és már a 3. Percben Fried szép rúgásával megszerezte a 

vezetést. Ezzel az eredménnyel zárult az első félidő. Még 

semmi sem dőlt el. A mérkőzés 2. félidejét a Virágvölgy 

kezdte jobban. Sorozatokban vezette támadásait, de Csánó 

kapuja bevehetetlen volt; bravúrt bravúrra halmozott, 

mígnem a mérkőzés 75. percében Szigeti Fried elé tálalt, 

aki az ellenfél kapujába talált. A Virágvölgy hattyúdalá-

nak búcsúztató akkordja volt ez a lövés.

Fried, akit nem nagyon kedvelt a közönség az önző játék-

stílusáért, ezen a mérkőzésen kulcsembere lett csapatának. 

Sérülten lépett pályára, míg fejében csak egy gondolat 

motoszkált: Tudom, érzem, enyém ez a város, ha játszom. 

Igaza lett. A legdrágább akció volt az a pillanat, amikor 

belőtte a második gólját a Virágvölgy kapujába. 

Ezek a mérkőzések voltak képesek elhitetni az embe-

rekkel, hogy ez a játék a legjobb szórakozás, amit a 20. 

század kitalált. Fried, akit lusta, monoton mozgásáról, 

hatalmas bombáiról és csillogó arany fogsoráról lehetett 

leginkább felismerni, tudta, ha nem vagy jelen, nem tudsz 

segíteni! És ő tette a magáét. Lőtt két gólt. és lebicegett 

a pályáról. Még ha sokan nem szerették is Friedet. ő 

szerette a várost és labdarúgását. Már jól benne volt a 

harmincban, amikor abbahagyta aktív pályafutását, de 

utána még sokáig dolgozott mint vezető és edző a DAC-

sikerekért. Ezzel a 2:0-ás eredménnyel búcsúztatta a DAC 

a vérmes reményekkel érkező ellenfelet.

Nyilatkozatok a mérkőzésről:

A Virágvölgy elnöke: Meghajlunk a nagyobb tudás előtt, 

a jobb győzött.

Kerületi kiküldött: A DAC ezen játékával, a tudásával a 

legjobb első osztályú csapatoknak is komoly ellenfele 

már most.
A hátralévő két bajnoki mérkőzés már csak levezető, 

barátságos formában zajlott, melyeken a DAC az Admirát 

3:l-re, az Uniót pedig 4:0-ra győzte le.

A két Balázsi: Károly és Miklós

Miklós – a „száguldó igazsághar-
cos” A maga korában igazán modern 
hátvédjátékos. Gondolkodása, meglátása 
hihetetlenül párosult a kivitellel. Amikor 
az új stadiont adták át, könnybe lábadt 
a szeme. Sohasem fogjuk már megtudni, 
az oly szeretett régit sajnálta, vagy az 
újnak örült. 

Kép és szöveg: 

Brányik Sándor-Sidó Ferenc: 

A dunaszerdahelyi futball 100 éve
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Góól !

2 : 1
Az eredményjelző is megjavult 

a győzelem láttán

Ünneplés Dacikával

A mérkőzés hősének gratulál a 

klub elnöke Dr. Mohseni
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Góól !

1 : 0

Egy csel-két csel Opuku cselez

A fantasztikus szurkolósereg 

a Himnusz alatt

Bajevski csak úgy forgatta
 a keleti végek csapatát…

Képgaléria
FK DAC 1904 - MFK Košice
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A védelem

Németh
Krisztián

intervie
werőssége

Hogyan ismerkedtél meg a labdarúgással?
Dióspatony mindig is a régió egyik sportbás-
tyája volt. Édesapám testnevelő tanárként 
dolgozott, így egyértelmű volt, hogy kiskorom 
óta kergettem a labdát. Gyermekként is a 
DAC-nak szurkoltam és szintén a sárga-kék 
együttesben kezdtem el focizni. Az álmom, 
mint minden csallóközi fiúnak az volt, hogy 
majd a nagy DAC-ba focizhassak.

Mit szólsz a DAC tavaszi szerepléséhez?
Úgy érzem, hogy ősszel a csapat kihozta 
a maximumot. Tavasszal nem volt szeren-
csés az új állomány választása. Sokan nem 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A 
csapat azért a sároseperjesi (Prešov) elleni 
mérkőzésen megmutatta, hogy van kiút a 
hullámvölgyből. Nem csak egy mérkőzésen 
kell csúszni-mászni és legfőképpen focizni, 
hanem mindegyiken.

Mit üzensz a fiataloknak?
Meg vagyok győződve, hogy övéké a jövő. 
Idő kérdése, hogy egyre többen fognak ját-
szani a csapatban. Biztosan nagy álmuk nekik 
is, hogy itt focizhassanak. Átélhessenek olyan 
élményeket is, mint például a nagyszombati 
Spartak legyőzése. Ezért is érdemes focizni, 
hogy átélhessünk ilyen fantasztikus pillana-
tokat.

Mivel töltöd a szabadidődet?
Családommal töltöm, elsősorban az öt éves 
kisfiammal. Bármit is, ha együtt csinálunk na-
gyon élvezzük mindketten. Mivel a csapattal 
állandóan úton vagyunk, ezért a legnagyobb 
kikapcsolódás, ha a családommal lehetek

Köszönöm a beszélgetést!
KA
.

Orechová Potôň
DAC 1989-1995 
Slovan B 1995/96
Senec 1996/97
DAC 1997-2001
Báč 2001/02 
Rimavská Sobota2002-05
Tatabánya 2005
Púchov 2006
DAC 2006-

Kedvenc nemzeti válogatott: Olaszország
Kedvenc labdarúgó klub: Juventus
Példakép: Pavel Nedvěd - (Cheb, 1972. augusztus 
30. – ) cseh labdarúgó. Középpályás, jelenleg az 
olasz Juventus játékosa. Mielőtt a Juventushoz 
került volna, játszott a cseh Dukla Praha(1991-92), 
a Sparta Praha(1992-96),majd az olasz S.S. 
Lazio (1996-2001) együttesében is, és 2001-
től a Juventus játékosa. Az olasz bajnokságot 
egyszer nyerte meg a Lazioval, majd négyszer 
a Juventusszal (amiből kettőt utólag elvettek a 
Juventus bundabotrányban játszott szerepe mi-
att). 2004 márciusában Pelé a ma élő 125 legjobb 
játékos egyikének nevezte. Nedved legnagyobb 
sikerét a válogatottal az 1996-os angliai rendezé-
sű Európa-bajnokságon érte el, ahol a válogatott 
a döntőig menetelt, ám ott kikaptak Németország 
válogatottjától.
Kedvenc étel: halászlé
Kedvenc együttes: EDDA
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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
Új seprű jól seper!
Új seprű jól seper! – tartja a mondás és ez csapatunk két utolsó mérkő-
zésén láthatóan érezhető is. Viszont vigyáznunk kell a korai újjongással. 
Ahogy az ősi bibliai-salamoni mondás: Nihil sub sole novum: Semmi 
sem új a nap alatt, a következő variánssal volna pótolható: Minden új 
régiből ered. És valóban a mi csapatunk is a régi játékosokból ered, de 
úgy tűnik, hogy időben érkezett egy edző, aki alaposan kielemezte a já-
tékosok hibáit és beszélt a fejükkel. Valljuk be szükség volt a frissítésre. 
Ugyanakkor tisztelettel tartozunk Werner Lorant edzőnek a csapat őszi 
teljesítményéért. Sajnos a tavasz nem ment sem neki, sem a csapatnak. 
Viszont avn remény a feltámadásra!
A Kassa elleni hazai mérkőzésre talán sokan úgy érkeztek, hogy újabb 
zakóval vonulunk az öltözőbe. Viszont nagyon másképp történt a pályán 
és Kozák edző arca a sajtótájékoztatón is erről tanúskodott. Csodás kez-
désnek lehettünk szemtanúi az április 25-i mérkőzésen a keleti végekről 
érkező Kassa csapatával szemben. Michel gyors találata rányomta a 
bélyegét a mérkőzésre. Talán sokan már temették a csapatot, mikor az 
első félidő végén gólt kaptunk, hiszen kísértetiesen hasonlítani kezdett a 
nagyszombati Spartak elleni találkozóra, ahol szintén vezettünk, de az 
első félidő végén kaptunk egy gólt. Majd még négyet...
Itt viszont máshogy íródott a forgatókönyv! Csapatunk valóban 
összeszedte magát és támadtunk. Igaz a Kassa sem hagyta el magát és 
állandó veszélyt jelentett a kapunkra, de Novota Janit helyettesítő Minár 
remekül oldotta meg a feladatot. Az edzői utasítás pedig egyértelmű 
volt: Nem kapni gólt, hanem rúgni! A fiúk be is tartották Kranjčar edző 
utasítását és a második félidőben BENIUŠIS Ričardas ismét egy gyors 
találattal örömet szerzett az ötezres nézőseregnek. Ezután a kassai 
nyomás állandósult, de a fiúk kitartottak. Igaz sokszor hajmeresztő 
megoldásokat alkalmaztak védpink, de nem a szépségért szeretjük őket. 
Kivágni a labdákat a tizenhatosról – talán ez lehetett az edző kérése, 
hiszen az már fél szerencse, ha nem pattog ott a laszti a kapu közvetlen 
közelében. A 2:1-es győzelemhez nagyban hozzájárult Minár kapus, 
aki oroszlánként állta a támadásokat. Csapatunkból Bajevszki, Michel, 
Hassan nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Egyes játékosok sajnos a lab-
dában is elakadtak, pedig közel-távol nem volt az ellenfél a nyakukon. 
Hogy mit keresnek a csapatban? Nem tudjuk.
Végül is a győzelem számít és Kranjčar edzőnek egy remek estét szerez-
tek a sárga-kék játékosok, meg persze nekünk szurkolóknak is.
Rózsahegyen folytatódott a felívelés és bízunk benne, hogy ma a Besz-
tercebánya ellen sem vallunk kudarcot. Rózsahegyen ismét Minár kapus 
volt a legerdményesebb csapatunkból, sok múlott rajta. Kellett még 
Németh Kriszti kemény védekezése is. Hassan és Abena próbálkozott, de 
nem tudták veszélyeztetni az ellenfél kapuját.
Ma remélhetőleg ismét győzelemnek örülhetünk satdionunkban. A 
hullámvölgyből mindig van kiút, de azt közösen kell keresni játékosnak, 
edzőnek, vezetőségi tagnak és szurkolónak is. Csapatunk a középme-
zőnyben foglal helyet, ami egy újonctól nagyon is szép teljesítmény! 
Zúgjon tehát a mai mérkőzésen is:

Hajrá fiúk!

Karaffa Attila

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. 



Ára : 1 € / 0,50 € (YBS tagoknak)a Yellow Blue Supporters magazinja
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OPOKU
Richard OSEI

3.333 €
gazdára talált!
?

Képgaléria

FK DAC 1904 - MFK KOŠICE

2 : 1

Interwiev
Van kiút 
a hullámvölgyből


