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6,50 €
195,825 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

4,00 €
120,50 Sk

0,60 €
18,08 Sk

0,60 €
18,08 Sk



•Az FC DAC 1904 csapatából távoztak: CAHA Robert, STAFSULA Dritan, SULJANOVIC Damir, ESAD 
Veledar, LABAŠKA Martin.

•Az U19-es csapatból új játékos mutatkozott be az „A” csapatban. A bal lábas csatár Németh Zsolt is bekerült a 
Corgoň-ligás keretbe Lénárt Tamás és Radványi Dávid mellé. Fiatal magyar játékosaink bizonyíthatnak.

•Új termékek érkeztek a FAN Shopba! Töltőtoll, kulcstartó és nyakba akaszthatós mobiltelefon tartó is kapható. 
Szintén újdonságnak számít a kétdarabos felfújhatós szurkolói bot is.

•Jó ütemben folyik az új sikabonyi ifjúsági edzőpálya építése is. A klub nagy hangsúlyt fektet az ifjúság nevelésé-
re, hiszen ők a jövő záloga. Focieredményeik is magas szintű játéktudásukról árulkodnak, ezért méltón lehetünk 
büszkék fiataljainkra a legapróbbaktól az U19-es csapatig.

•Az utolsó hazai mérkőzésen ismét egy robogót sorsol ki a klub a belépőjegyet váltó szurkolók között. Érdemes 
jegyet váltani!

Olvasóink küldték – FANFOTÓ
Új rovattal bővül lapunk tartalma. Szeretnénk felhívni az olva-
sók figyelmét, hogy szerkesztőségünk várja azokat a képeket, 
amelyeken a DAC játékosaival vannak lefényképezve vagy len-
csevégre kapták a játékosokat bárhol a nagyvilágban. A fényké-
peket a dacfanmania@gmail.com e-mail címre várjuk.
Lehetőleg nagy felbontású jó minőségű képeket kérünk, amik 
közül válogatunk majd. Sikeres fényképezést kívánunk!

Fan
Fotó

Hírek a DAC háza táján
8

A fényképet László Melinda  olvasónk készítette.
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Bemutatkoznak:

Felső sor: Volner Béla-edző, Kiss Tamás, Derzsi Zsolt, Farkas Balázs, Szerda Nikolas, Szabó Szilárd, ?, Füssy Ádám, Hegedűs Imre, 
Bögi László, Jakubík Peter
Alsó sor: Bacsfai Tamás, Sánta Péter, Mátis Róbert, Szilvás Dániel, Medgyes Sninan, Németh Lajos, Kékesi Attila, Nagy Nikolas, 
Lukovics Attila
Kapusok: Borbély Alex, Cighard József

U 16

Az 1. liga 29. fordulójában
MFK Košice „B” - DAC 1904 Dunajská Streda „B” 5:0 (2:0)

Az 1. liga 30. fordulójában
DAC 1904 Dunajská Streda „B”- MFK Zemplín Michalovce 
1:0 (1:0) 
A tavaszi idényben megszerezte első győzelmét a DAC 
fakó csapata. A mérkőzés képe alapján több góllal is 
megverhettük volna a nagymihályi együttest. Góllövőnk: 
Bognár

Hétvégi eredmények ifik:
2009. május 16-17.
II. liga LSDZ (U-18/19)
Inter - DAC U19 
1 : 1 (0:1) 
Góllövő: Németh András A 26. fordulóval folytatódott a 
DAC U19-esek II. liga labdarúgó-mérkőzése, melyre Po-
zsonyban az Inter korosztályos csapata ellen került sor. 
Az ifisták egyre közelebb kerülnek a bajnoki címhez, ami 
azt jelenti, hogy felkerülnek az I. ligába. Zsákovics Tibor 
legénysége megőrizte veretlenségét, továbbra is veze-
ti a tabellát. Következő mérkőzésre szombaton, május 
23-án 10 órakor a második helyezett Artmedia Petržalka 
ellen kerül sor. 

IV. liga LSD JV (U-?)
DAC B – Chrenová 7:1 (5:0) Góllövők: Csölle 3, Kovács, 
Flaska, Lipka, Molnár

II. liga LMDZ (U-16/17)
Inter B - DAC  1:0 (0:0)

III. liga LSž juh (U-14)
DAC – Šaľa B 3:0 (2:0) Góllövők: Hrazdílek, Pongrác, Ve-
réb
III. liga LSž stred (U-14)
Sereď - DAC B 6:0 (2:0)

III. liga LMž juh (U-13)
DAC  - Šaľa B 5:0 (2:0) Góllövők: Malý 2, Csikmák, Ivan, 
Gányovics
III. liga LMž stred (U-12)
Sereď  - DAC B 0:1 (0:0) Góllövő: Gajdač
Előkészületi csapatok:
5. roč. U-11
Nové  Zámky – DAC 2:2 Góllövők: Tamás, Domonkos
4. roč. U-10
Nové  Zámky - DAC  1:7 Góllövők: Sátor 4, Sóky, Szelle, 
D. Slíž
3. roč. U-9
Nové  Zámky - DAC 2:6 Góllövők: Nagy 3, Mäcska 2, 
Holbík

Eredmények



6

Egyszer volt...

Kép és szöveg: 

Brányik Sándor-Sidó Ferenc: 

A dunaszerdahelyi futball 100 éve

Legtöbben a siker édes mámorától hagyják magukat 

elragadtatni. Így történhetett meg, hogy a DAC veze-

tői kicsit túllőttek a célon, amikor az 1930-31-es évad-

ra való felkészülési időszakra az első osztályú csa-

patok közül is a legjobbakat választották. A harma-

dik vereség után a Csallóközi Hírlap  tudósítója a kö-

vetkezőket írja: „A mérkőzéseken ugyanazok a hibák, 

ugyanazok a kapu előtti tehetetlenségek, a csatársor 

gólképtelensége nyilvánul meg. 

Az őszi nagy csalódást követte a tavaszi. Már csak ke-

vesen bíztak abban, hogy a DAC képes lesz a kiesést 

elkerülni. A nagy igyekezet és fogadkozás ellenére is 

csak egy ponttal sikerült többet szereznie a csapatnak, 

mint ősszel, ami viszont kevés volt a bennmaradáshoz. 

Az elvárt nagy változásokból alig valósult meg vala-

mi. Míg Németh Károly titkár négy éven keresztül irá-

nyította a DAC-ot, lemondása óta (fél év alatt) négy új 

személy cserélődött ki ebben a munkakörben. A játé-

kosállományban beállt nagy mozgás sem tudott segíte-

ni az egyre mélyebbre kerülő DAC-on. Az 1931 tava-

szától ideigazolt erősítések:

Fatul, Müllner - Húsos Rapid Pozsony

Duhoň, Pokorný - Sparta Brno

Zarkóczy - Besztercebánya

A vereségek folytatódtak: Vereség a Ligetitől, majd 

egy fiaskó a Kábelgyárral (6:1). Kevés vigasz egy 

döntetlen a Makkabeával (2:2).

1931. április 20-án rendkívüli DAC-taggyűlést hívtak 

egybe. A vezetőséget leváltják, és az újraválasztott Né-

meth Károly titkárt, valamint Martinkovics József el-

nököt teljhatalommal megbízzák a csapat megmenté-

sére. Az új vezetés radikálisabb fellépésének meg is 

lett az eredménye. A Fatul-Müllner balszárny kima-

radt a csapatból, akiket fiatalokkal helyettesítettek.

DAC-Léva 4:2. Sajnos ez a győzelem is csak re-

ményt adott a bentmaradáshoz. A kiesési derbin a 

cérnagyáriakkal nem bírt megbirkózni csapatunk. A 

3:3-as döntetlen nem volt elég a bentmaradáshoz. 

Mint ahogy már lenni szokott, hamarosan meg kellett 

keresni a bűnösöket is. A korabeli sajtó ezt meg is tet-

te, és egy mondatban így összegezte: „Ez a kis város-

ka a nagyvárosi igényekhez szokott sztárokat nem tud-

ta kielégíteni.”…

…Az 1930. december 25-én megjelenő pozsonyi Ké-

pes Sportban egy verses beszámoló jelent meg a nyu-

gati első osztályú bajnokságról, a pozsonyi csapatok-

ról, valamint az érsekújvári ÉSE és a dunaszerdahelyi 

DAC helyzetéről. „Nincs már semmi új sem a nap 

alatt, Küzdött a Cérnagyár, mégis alulmaradt... El-

vérzett a DAC is, és kitört a harc, Hiába volt a pályán 

Politzer meg  Svarcz...”

„Elvérzett a DAC is, és kitört a harc” - az ismeretlen 

versíró a szeptember 28-án lejátszott DAC-Kábelgyár 

botránnyal végződött mérkőzését próbálja ecsetel-

ni, amikor is a játék befejezése előtt hét perccel Feuer 

játékvezető egy közönség által jogosnak látszó tizen-

egyest nem ítélt meg a DAC javára. Mint ahogy ez 

már bevált szokás volt a DAC-nál, a nézők a saját 

igazságszolgáltatásukat próbálták érvényesíteni, ami 

azután a pálya zárolásával végződött.

DAC-múlt 1930-1931-ből

Szigeti István
Nem Szerdahely város szülötte, kötődése a városhoz 

és a DAC-hoz mégis példás. Rendkívüli munkabírá-

sa, technikai képzettsége, az egész pályát belátó já-

téka tette naggyá. Aktív pályafutása után még sokáig 

működott mint edző, főleg a fiatalok körében.
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Ott voltunk

Prešov – DAC 
2:1 (0:0)
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Ott voltunk

Dubnica – DAC 
3:0 (2:0)
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Egy stabil
             középpályás

BOYA 
Jean Paul Ntsogo

intervie
w

A kameruni származású középpályás a sárga-kékek egyik sta-
bil játékosa, aki immár 27 mérkőzésen öltötte magára a DAC-
mezt. Kérdéseinkkel ostromoltuk a 25 éves középpályást.

-Hogyan ismerkedtél meg a labdarúgással?
A focival 7 éves koromban ismerkedtem meg. A falusi stadi-
onban játszottunk többen. Szülőfalumból több első osztályos 
játékos nevelődött és került ki.

-A kameruni válogatott jól szerepel a labdarúgó tornákon. 
Kamerunban a nemzeti sportág a foci? Szeretnél bekerül-
ni a válogatottba?
Igen, minden játékosnak hazámban az az álma, hogy a nem-
zeti válogatottban játszhasson. Jómagam már játszottam az 
U17-es válogatottban 11 alkalommal, a junior-válogatottban 7 
alkalommal és az olimpiai válogatottban pedig 5 alkalommal.

-Mi vitt rá, hogy elhagyd szülőföldedet és az „öreg kontinen-
sen” próbálj szerencsét?
Mindenkinek a vágya, hogy szerencsét próbáljon Európában, 
ez alól én sem vagyok kivétel.

-Mit gondolsz Dunaszerdahelyről és a szurkolókról?
Megszerettem a várost. Igaz, hogy kicsi, de nagyon kedves 
emberek laknak itt. A szurkolók pedig csodálatosak.

-A 2008/2009-es idényben hullámzó teljesítményt nyújt a 
csapat. Mi lehet ennek az oka szerinted?
A csapat nagy része átalakult és hátráltat bennünket a sok sé-
rülés és az eltiltás is. Ennek fényében nehéz olyan teljesít-
ményt nyújtani, mint tavasszal.

-Mit csinál másképp KRANJČAR Zlatko, mint Werner 
Lorant?
Mindketten nagyszerű szakemberek. A jelenlegi edzőnk na-
gyobb hangsúlyt fektet a taktikára talán ezt említeném a kettő-
jük közti különbségnek.

-Mivel töltöd szabadidődet?
Filmnézéssel, de szívesen kikapcsolódok egy Playstation játék 
lejátszásával is. Az interneten szeretek csetelni. A városba is 
szívesen kijárok és a kávézóban töltöm a szabadidőm.

-Melyik mérkőzésre emlékszel vissza a legszívesebben?
A legemlékezetesebb számomra az őszi szezonban az otthon 
lejátszott Zsolna elleni mérkőzés marad meg számomra, ami-
kor 2:0 arányban győztünk.

-Mi, az álmod, hol szeretnél még játszani?
Nagy álmom, hogy a Manchester United csapatában kerges-
sem a labdát.

-Hogyan értitek meg magatokat a játékostársakkal? Kikkel 
tartod a kapcsolatot a régiek közül?
A nyelvi Bábel kissé kuszának tűnhet kívülről, de mi játéko-
sok igyekszünk mindenképp megértetni magunkat, hiszen sok 
múlik ezen a mérkőzéseken is. Legjobban Kweukéval tartom 
a kapcsolatot. MI már régóta ismerjük egymást és jó barátság-
ban avgyunk.

-Ha volna, három kívánságod, mit szeretnél kívánni?
Ha, valóban kérhetnék, akkor először is egy jó csapatban 
szeretnék játszani. Másodiknak talán azt, hogy legyen egy 
jó szerződésem. Végül, de nem utolsósorban pedig, hogy a 
dunaszerdahelyi DAC-nak is jó csapata legyen.

-Végezetül, mit üzennél a szurkolóknak, akik mindig 12. Já-
tékosként állnak a csapat mellett?
Mindig támogassák a klubot! Jóban és rosszban is egyaránt! 
A játékos a stadionban mindig nyerni szeretne, de sajnos nem 
mindig sikerül. Néha vannak rosszabb mérkőzések, de akkor 
se fordítsanak hátat a csapatnak.

Kedvenc ételed: 
dole – afrikai zöldséges étel
Kedvenc italod: víz
Kedvenc nemzetközi válogatott: 
Kamerun 
Kedvenc klubod: Manchester United
Kedvenc zenei együttesed: James Blunt
Vallás: római katolikus
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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
Közeleg a vég, de bent maradunk!

Bizony kedves szurkolók, már a végéhez közelegünk! De nem 
a csapatunknak van végem hanem még két forduló és vége 
a 2008/2009-es liga évadnak. Még két fontos mérkőzésünk 
van hátra a ligetfalusi Artmedia ellen és az utolsó meccsünk 
a Zsolna ellen. Mai mérkőzésünk az aranyosmaróti együt-
tes ellen, reméljük nem gyarapítsa a vereségek számát és is-
mét győzelemnek örülhetünk a stadionban. Mert bizony már 
ki van éhezve a szurkoló az örömre, a tapsra és a győztes gó-
lok utáni ünneplésre. Sajnos ismét nem volt részünk benne az 
utóbbi három mérkőzésen. Bár csapatunk már javuló teljesít-
ményt mutatott, még mindig van mit javítani. 
KRANJČAR edzőtől nem várhatunk csodát, hiszen csak nem-
rég érkezett. Sokkal inkább a játékosoknak kellene összeszed-
niük magukat.  Sajnos már oda jutottunk, hogy saját játéko-
sainkat is kifütyüljük. Nem szép, de ha egyszer nem játszik, 
nem teszi oda magát, ahogy futballberkekben mondják, akkor 
nincs mit csodálkozni rajta.  A Besztercebányát otthon simán 
vernünk kellett volna, helyette kaptunk három gólt.  Idegen-
ben a máriatölgyesi csapat is elpáholt bennünket, bár hely-
zeteink megint akadtak, de a be nem rúgott helyzet megbosz-
szulja magát és visszára fordul. Ez esetben háromszorosára 
is, mert kint is három kapott góllal ajándékoztak meg bennün-
ket. A keleti végeken -  ahová szurkolóink is eljutottak és vé-
gig buzdították csapatunkat  - ugyancsak kikaptunk. Ott már 
a győzelemhez is közel álltunk, de a döntetlen igazságosabb 
lett volna. Mi szereztünk vezetést és nem tudtuk megtartani az 
előnyt, ami végzetes lett számunkra, sajnos megint védelmi hi-
báktól kaptuk a gólokat. 
Ma a legfelsőbb bajnokságból már biztosan kieső 
aranyosmaróti együttest fogadjuk. A tavaszi szezon elején ide-
genben döntetleneztünk velük.  Ma győznünk kell! Szinte nincs 
is más lehetőségünk, viszont lebecsülni a vendégeket nem sza-
bad! Bizonyára könnyedén fognak játszani, hiszen nekik már 
úgymond mindegy, de ezért is lesz nehéz ellenük játszani, hi-
szen taktikázhatnak és kijátszhatnak bennünket, hiszen ha 
görcsösen akarjuk majd a győzelmet, akkor baj lehet.  Jó vol-
na, ha azt is tudatosítanák a játékosok, hogy nem minden a 
pénz! Persze az is fontos, hogy az elvégzett munkáért megkap-
ják jussukat, de kérem szépen, ha nem nyújtanak semmit, azért 
nem is jár fizettség! 
Végül is bent maradunk a legfelsőbb bajnokságban. 
Dunaszerdahelynek a következő évadban is lesz Corgoň-ligás 
csapata.  Reméljük, hogy megerősödve  mutatjuk majd meg is-
mét riválisainknak, hogy nem kell lebecsülni a csallóközi sár-
ga-kékek csapatát, hiszen mi „Mindenhol ott vagyunk!”

Karaffa Attila

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: YBS - Kása Nándor

Főszerkesztő: Karaffa Attila
Képszerkesztő: Nagy Róbert

Munkatársak: Fülöpp Tibor, Reisz Peter
E-mail: dacfanmania@gmail.com

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. 
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