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Eredmények:
Az 1. liga 31. fordulójában
1. HFC Humenné - FK DAC 1904 B   3:0 (2:0)
Hétvégi eredmények ifik:
2009. május 23.
II. liga LSDZ (U-18/19)
DAC U19 – Artmedia 2:0 Góllövők: Németh, De-
meter
IV. liga LSD JV 
Nesvady - DAC B 2:2 (2:0) Góllövők: Medgyes, 
Hegedűs
II. liga LMDZ (U-16/17)
DAC - Artmedia 4:3 (1:1) Góllövők: Varga, Szilvás, 
Králik, E. Varga
III. liga LSž juh (U-14)
Tvrdošovce - DAC 0:3 (0:2) Góllövők: Vágó 2, Do-
monkos
Előrehozott mérkőzések eredményei:
III. liga LSž juh
Šurany - DAC 0:2
III. liga LMž juh
Šurany - DAC 0:9

III. liga LSž stred (U-14)
DAC B – ČFK Nitra 0:1 (0:1)
III. liga LMž juh (U-13)
Tvrdošovce - DAC 1:3 (2:0) Góllövők: Csikmák, 
Pawlowicz, Bénes
III. liga LMž stred (U-12)
DAC B - ČFK Nitra 7:0 (2:0) Góllövő: Sandal3, 
Gajdács, Bazsó, Juhos, Cseh
Előkészületi csapatok:
5. roč. U-11
DAC - Vráble 11:2 Góllövők:  Molnár 4, Domonkos 
3, Bédi 2, Tamás, Karácsony
4. roč. U-10
DAC - Vráble  5:2 Góllövők: Sátor 3, Vida, D. Slíž
3. roč. U-9
DAC - Vráble 13:0 Góllövők:  Magyarics 4, Nagy 3, 
Malý 3, Hodosi 2, Múcska

Edző: Olejník Jozef
Csapatvezető: Horváth Lóránt
A keret tagjai: Csémi Károly, Cirok Alex, Csölle Flórián, Kázmér
Kristóf, Pongrácz József, Varga Gergő, Domonkos Béla, Hrazdílek
Michal, Veréb Gergely, Bíró Zoltán, Mikuláš Gábor, Vágó Róbert,
Horváth Dávid, Goldstein Richard, Kondé Gábor, Kováts Bence, Görözdi
András, Csomor Richárd, Lépes András

Bemutatkoznak: U 15
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Bajnokcsapat a DAC U19

Három fordulóval a II. ifjúsági liga befejezése előtt behozhatatlan előnyre tett szert május 23-án a 
dunaszerdahelyi DAC idősebb ifi csapata.A sikabonyi focipályán, a lelkes szurkolótábor előtt, 2:0-ra 
legyőzte a tabella második helyén álló Artmedia Petržalkát Magabiztos játékkal Demeter Szabolcs, 
és Németh András második félidőben lőtt góljaival kiharcolták a feljutást az I. Ifjúsági ligába!

DAC Dunajská Streda - Artmedia Petržalka 2 - 0 (0-0)
Gólok : Demeter Sz., Németh A.
Összeállitás : Lipovksy I., Ravasz T., Csiffári D., Habenicht J., Szoldán M., Hoška M.(Czibula Gy.), Ágh 
Z.(Sztraka J.), Lénárth T., Demeter Sz. (Szaban T.),Németh A., Jandás I.(Szajkó T.)

Valamennyi DAC szurkoló nevében gratulálunk az ifjú titánoknak és szívből kívánjuk ne-
kik, hogy bárhová is kerülnek állják meg helyüket és mindig emlékezzenek vissza városukra, 
Dunaszerdahelyre és a klubra, ahol kezdték! Persze bízunk benne, hogy játékukkal a következő 
szezonban majd ismét a DAC csapatát erősítik.
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Nagy öröm Dunaszerdahely számára, hogy 13 év után újra I. ligás ificsapataink lesznek. 

Hihetetlen történet, hiszen a 2007/2008-as évadban az ifik a III. ligában szerepeltek és 

a II. ligába való felju
tás nem sikerült. 2008 májusában azonban Antal Barnabás és Dr. 

Mohseni páros megvásárolta az FC Senec játékjogát, s így 
nemcsak a felnőtt Corgoň-liga 

került Dunaszerdahelyre, hanem az ifjúsági II. liga is. Antal Barnabás és Dr. Mohseni kez-

dettől fogva biztosíto
tták a nyugodt munkára az anyagi hátteret. 

Elmondható, hogy a mai napig az ifjúsági szakosztálynak nincs semmilyen tartozása, a 

szülőket sem terhelte tagsági díjjal, mint sok más klub. Az U19 és U15 korosztályok szá-

mára biztosította a té
li összpontosítást, ezen kívül a csapatok számára a segédeszközöket, 

a rehabilitációt, a felszer
elést stb. Ennek is köszönhetően valószínűleg öt csapatunk is baj-

nok lesz, többek közö
tt a fent említett idősebb ificsapat, akik egy év alatt

 két osztállyal 

kerülnek feljebb és az idősebb diákok is feljutnak a II. ligába.

Mindez nem valósulhatott volna meg az Antal-Mohseni páros támogatása nélkül, akik a 

felnőtt Corgoň-ligás csapat gyenge tavaszi szereplése miatt kemény kritikát kapnak. El-

gondolkodtató az a tény, ha Antal és Mohseni nem vásárolja meg az FC Senec játék-

jogát, vajon valaha is lett volna Corgoň-liga Dunaszerdahelyen? Vajon lett volna I. li-

gás ificsapatunk? Vajon lett volna felújított stadion mesterséges megvilágítással? Vajon 

lett volna olyan fantasztikus őszi szezon, amikor olyan csapatokat vertünk, mint a Nagy-

szombat, Zsolna, Nyitra?

Szerintem érdemes ezen elgondolkodni és azon is, ha egy csapatnak nem megy akkor 

rögtön támadni kell-e vagy inkább támogatni?

Szezonvégi értékelés 

Ollári Attila, ifjúsági menedzsertől



6

Egyszer volt...

Kép és szöveg: 

Brányik Sándor-Sidó Ferenc: 

A dunaszerdahelyi futball 100 éve

1931-32-es évadban a DAC-ot: egyéves első osztályú szerep-

lése után újra a második vonalban találjuk. Míg a vérig sértett 

DAC a sebeit nyalogatta, és gyógyulni látszik, a ČsAFMLSz 

1932. február elején megtartott közgyűlésén Pozsonyban elin-

dult egy szétválási folyamat.

A 26 egyesületet felsorakoztatott főváros nem tudott meg-

egyezni a vidékkel, aminek természetesen a futballjáték lett az 

áldozata. A sok vita után 1931. augusztus 15-én megtörtént a 

sorsolás. Csapatunkat a kerületi bajnokság második osztályá-

nak „B” csoportjába osztották be az alábbi csapatokkal:

I. forduló
Párkány-DAC
Egyetértés-Verebély

Vágsellye-CSATE

Diószeg-Szenci Meteor

SZTK-Szabad

Párkány-DAC. 3:2-es vereség mindaz első fordulóban. Majd 

6:l-es győzelem a komáromi Egyetértés ellen. És újabb 3:2-es 

vereség a sellyeiektől.

A DAC mintha mit sem törődött volna a hatalmasságok harcá-

val, megfontoltan, átgondolt taktikával megpályázta az újabb 

felkerülés lehetőségét az első osztályba. Lassan, a középme-

zőnyből indulva az utolsó fordulókban jó teljesítménnyel be is 

jött a stratégiája. A DAC újra a csúcson!...

Az 1932-es vezetőség összetétele:

Elnök: Priviczky Ernő. Alelnökök: Dr. Bartosik Pál, Grünwald 

Samu.
Az új vezetés határozta el, hogy a „DAC-ot újra a magasba 

emelik”. A felkészülés jól sikerült. A csapat egységes, jó be-

nyomást keltett a szakemberek körében. A húsvéti mérkőzések 

alatt a megszállott győzni akarás volt tapasztalható a csapat 

játékában. Az eredmény mindezt igazolni látszik.

DAC - Virágvölgy 9:0

DAC - Törekvés  6:0

A két mérkőzés alatt lőtt tizenöt gólt egy új felállásban ját-

szó megfiatalított gárda érte el. A gólokon Szigethy, Sándor, 

Holczner, Öllé, Weisz, Kása és Marczell osztozott.

Az újjászervezett DAC-ban a megmaradt idősebb játékosok 

mellett főképp a fiatal Sándor robbant be, mint egy fénylő 

üstökös. 1911-ben született Dunaszerdahelyen. Játékáról 

a korabeli labdarúgással foglalkozók azt tartották, hogy a 

30-as évek legnagyobb tudású, legösszetettebb képességek-

kel rendelkező labdarúgója volt. Már korán, 16 évesen mutat-

kozott be a felnőtt csapatban. Remekül cselezett, tudott véde-

kezni, irányítani és ami a fő, gólokat lőni. Nem a futball tette 

naggyá, hanem ő tette a futballt naggyá!

Az első bajnoki mérkőzés nagyarányú 7:0-ás győzelme a ko-

máromi Egyetértés csapata felett már a jogos bizakodást iga-

zolták. Majd következik a Sellyei SC, 3:2, egy jónak mondha-

tó mérkőzésen.

A május 18-án lejátszott barátságos nemzetközi mérkőzés a 

győri DAC (Dunántúli Atlétikai Club) ellen viszont majdnem 

botránnyal végződött. Zobel játékvezetőt egy régebbi bajnoki 

mérkőzése miatt a jelenlevő nagyszámú nézőközönség kikezd-

te. A súlyosabbnál súlyosabb sértegetéseket nem tudta elvisel-

ni, s a második félidő 15. percében véget vetett a mérkőzésnek. 

A nagy meleg ellenére a pályán pillanatok alatt megfagyott a 

légkör, és csakis a DAC-vezetők lélekjelenléte mentette meg a 

csapatot a botránytól. A nézőtéren jelenlevő Brüll játékvezetőt 

kérték fel a mérkőzés befejezésére. Pályára lépését a közön-

ség nagy ovációval fogadta. A mérkőzés egyetlen pozitívuma, 

hogy a fiatal Weisz Dezső nagyon jó teljesített nyújtott a kapu-

ban. Ez volt az első mérkőzése a felnőtt csapatban.

Május 15. Újabb bajnoki mérkőzés Párkány csapatával. A két 

fiatal: Sándor és Kása újra jól játszottak, az eredmény nem is 

maradt el a DAC javára.

1931-1932

SÁNDOR GÉZA a 30-40-es évek százszor megcso-

dált futballistái közül is a legképzettebb hazai labda-

rúgó volt. Játéka úgy tört magasba, mint ahogy a talaj-

víz szökik a felszínre a Csallóközben. 16 évesen már 

a felnőttek között kergette a labdát. Húszévesen profi 

a csehországi Teplice csapatában.
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3Radványi Miklós
Aki válaszol: 

A hullámvölgy tovább tart, mint gondoltuk. Vége a sze-
zonnak, új csapatot alkottok gondolom. Már kiszemel-
tétek az erősítéseket?
Biztosan keresik már az erősítéseket a vezetőség, hi-
szen meg kell erősíteni a jelenlegi keretet. Ők is azt sze-
retnék velem együtt, hogy az ősz olyan szép legyen, 
mint az előző évben volt. 

Kiknek a játékát emelnéd ki a tavaszi idény végén?
Ősszel Kweuke játéka egyértelműen meggyőzte nem 
csak az edzőket és  a klub vezetőségét, de a szurkoló-
kat is és a Frankfurt vezetőségét is.

Mit gondolsz az U19-es csapatból vannak tehetséges 
fiatalok, akikre számíthat az „A” csapat?
Igen, a fiatalok kiválóak. Németh Zsoltra és Lénárt Ta-
másra már idáig is számíthattunk. Nem biztos, hogy 
azonnal, de idővel be lehet őket vonni, be lehet építeni 
a fiatalokat az „A” csapatba. Az volna az ideális, ha 5-6 
fiatal is játszhatna majd. Akkor lehet jó a csapat, ha be 
lehet őket építeni a felnőttek közé és ott megállják a he-
lyüket.

Három kérdés – három válasz

Hirdetés

A DAC 

pom-pom 

    lányokat keres!!!

Meghívunk a DAC Fan Club válogatására,
 aki tehetséges 

lányokat keres. Ha van tehetséged a tánchoz 
és van kedved szurkolni a fiúknak ne várj...

Gyere és mutasd meg mit tudsz a zenét hozd 
magaddal!

Várunk Június 6-án 10:00 órakor a DAC 
pizzériájában
 a stadionnál.
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Stabil kezdőnek számítasz a DAC-ban, hogyan készülsz a 
mérkőzéskre?
Egész héten az edzők speciális stratégiát dolgoznak ki külön-külön min-
den ellenfélre, utána elemezzük az ellenfél játékmodorát, amihez a játé-
kosok is hozzászólnak. A kapusok külön elemzik az ellenfél csatárainak 
speciális jétékstílusát.

Mi vitt rá, hogy ne az mezőnyben játsz, hanem a kapuban 
védj?
Mint hat éves még a mezőnyben játszottam, de fél év után már beálltam 
a kapuba. Jobban éreztem magam a kapus szerepében.

Mikor és hogyan ismerkedtél meg a labdarúgással?
Még kiskoromban ismerkedtem meg a focival mikor még a többiekkkel 
együtt a grundon fociztunk. Édesapám is játszott, így családi hagyomány 
a labdarúgás szeretete.

Mi az, ami még a focin kívül érdekel? Mivel töltöd szabad-
idődet?
Szívesen beszélgetek a barátaimmal. Más sportágaknak is szurkolók, 
zenét hallgatok, filmet nézek, de a legtöbb szabadidőmet a tanulásnak 
szentelem a Komenský Egyetem Természettudományi Karán.

Hogyan látod a csapat szereplését a tavaszi idényben?
A tavaszi idény a csapatnak nem nagyon sikerült. Mivel sok volt a vál-
tozás a játékosállományban, sérülések tizedeltek bennünket ezáltal nem 
tudtunk olyan teljesítményt nyújtani mint ősszel.

Véleményed szerint mi a csapat gyengéje és mi az erőssége?
A csapat ereje abban is rejlik, hogy az összeállítást különböző stílusú és 
természetű játékosok alkotják, kiknek a játékmodoruk szokatlan a hazi 
ellenfelek számára. Ennek azonban van hátránya is. A játékosok egymás 
között nehezen kommunikálnak, ami szerintem hosszantartó együttlétet 
és türelmet igényelne.

Mit üzensz a szurkolóknak?
Ami a látogatottságot illeti a dunaszerdahelyi szurkológárda a legjobbak 
közé tartozik. Ugyanúgy az odaadás és a hűség terén is. Ezúton szeret-
ném megköszönni nekik, hogy a csapat mögött helytállnak és buzdítanak 
bennünket idehaza, de idegenben is.

Mi a legnehezebb egy kapus életében a mérkőzésen?
A mérkőzés alatt a legnehezebb a játék erősen koncentrált követése és a 
helyes döntések felismerése.

Kire számíthatsz a meccs folyamán?
Legjobb, ha kölcsönösen egymásra támaszkodhatunk. Csak így alkotha-
tunk egy ütőképes csapatot!

Milyen érzés szlovákként magyar városban, magyar szurko-
lók közt élni? 
Minden rendben van e téren, idáig nem találkoztam semmilyen nehéz-
séggel.
Köszönöm a beszélgetést!

Kedvenc klubod: FC Liverpool
Kedvenc nemzeti válogatottad: Anglia
Hol játszanál szívesen: bármelyik nyugat-euró-
pai klubban
Családi állapot: nőtlen
Vallás: római katolikus
Kedvenc étel: juhtúrós galuska
Kedven ital: víz
Kedvenc zenei együttes: Elán, U2

Villámkérdések:

Klubjai: Žiak – Matador Bratislava,
Dorastenec – ŠK Slovan BA,
Senior – ŠK Slovan BA,
Slovenský Grob,
FKM Nové Zámky,
Tatran Prachatice – ČR,
Dynamo České Budějovice – ČR,
Blauweiss Linz – Rak, 
FC Senec,
DAC 2008-
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Egy rutinos 
      magyar hátvéd

REGEDEI
Csaba

intervie
w

Kedvenc klubod: Manchester United
Kedvenc nemzeti válogatottad: Brazília
Családi állapot: nőtlen, de van kedvesem
Vallás: római katolikus
Kedvenc étel: minden, ami magyar
Kedven ital: víz, Ice Tea
Kedvenc zenei együttes: vegyes, minden, ami 
hallgatható

Villámkérdések:

Klubjai:
Győri ETO -2006, 
REAC 2006,
Újpest 2007-08, 
DAC 2008-

Hogyan kerültél kapcsolatba az FC DAC 1904 klubbal?
Antal Barnabás már régóta ismertem, annak idején a GAK Grazhoz is ki 
akart szerződtetni. Megkeresett, hogy volna-e kedvem Dunaszerdahelyen 
játszani. Tárgyaltunk róla és végül megegyeztünk.

Mit gondolsz a csapat őszi és tavaszi teljesítményéről?
Az ősszel nagyon jól szerepelt a csapatunk, ehhez azonban hozzátarto-
zik az is, hogy tavasszal nagyon magasra tettük a lécet. Nem így tervez-
tük, ahogy tavasszal elsült.

Már helyrejöttél, a sérülésedből? Mi is történt?
Igen, már 100%-os állapotban vagyok. A sároseperjesi csapat ellen 
azért hagytam ki a mérkőzést, mert a combomon beszakadt a heg és be-
gyulladt. A kassai mérkőzést pedig azért hagytam ki, mert a bal belső 
térdszalagom meghúzódott. Bízom benne, hogy a sérülések már a múlté. 

Hogy látod a csapat jövőjét? Számíthatunk Rád a védelem-
ben a következő idényben is?
Remélem, hogy stabilizálódnak a körülmények. Velem vagy nélkülem? 
Egyenlőre még nem tudok erről nyilatkozni.

Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a labdarúgással?
Otthon, Oroszlányban, ahol születtem ott ismerkedtem meg a labdarú-
gással. 12 évesen már a hivatalosan klubnál játszottam. Természetesen 
először én is a grundon kezdtem, ahogy a többiek. 

Ki a példaképed és miért őt választottad?
A régiek közül Dunga és Matthäus azok, akikre felnézek. Mindig egy sta-
bil játékot tdtak hozni. A mostaniak közül Sergio Ramos és Dani Alves 
játékát csodálom. 

Mi a véleményed a szurkolókról? Mit üzensz nekik?
Amit itt kaptam a szurkolóktól, azt sosem felejtem el. Soha, sehol nem 
volt még részem ilyen fantasztikus szurkolásban, akik így szerették vol-
na csapatukat. A legjobbakat tudom csak mondani, szuperlatívuszban tu-
dok csak beszélni. Minél többször örvendeztessék meg a Dac szurkoló-
it a labdarúgók. Mindig legyen futball Dunaszerdahelyen, hiszen a foci 
fellegvára ez a város.

Hogyan értitek meg egymást a csapatban, kívülről elég ne-
héz megítélni, hogy Ti játékosok egy húron pendültök a pá-
lyán?
Alapvető probléma a kommunikáció. Legalább négy nyelv ismerete szük-
séges. Én magyarul és angolul kommunikálok. Ha jó a csapat és min-
denkinek megfelelő a hozzállása, akkor egy nyelvet tud beszélni minden-
ki a csapatban.

Melyik csapatban fociznál még szívesen? Vonz a válogatott-
ság?
Konkrét nevet nem tudnék mondani. Ott talán, ahol fejlődni tudok ez na-
gyon fontos számomra. Természetesen szeretném magamra ölteni a nem-
zeti válogatott mezét, de ehhez az szükséges, hogy jobban szem előtt le-
gyek, hogy egy erős ligában játszhassak.

Kivel tartod a kapcsolatot a magyarországi játékostár-
sak közül? Figyelemmel kísérik pályafutásodat? Ismerik a 
DAC-ot?
A korábbi csapataim játékosaival máig jóba vagyok. Ők is követik pá-
lyafutásomat és én is az Övékét. Kevés olyan magyarországi játékos van, 
aki nem hallott volna a dunaszerdahelyi DAC-ról. Sajnos többen a szo-
morú DAC-Slovan mérkőzés kapcsán figyeltek fel a csapatra.

Mivel töltöd majd a szabadságod?
Pihenéssel és kikapcsolódással. Szereteimmel leszek a nyári pihe-
nő alatt.
Köszönöm a beszélgetést!
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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. 

Hol volt, hol nem volt…

Hol volt, hol nem volt. Bizony egy szép csallóközi mesének indult 
csapatunk szereplése a legfelsőbb szlovák bajnokságban. Volt itt 
minden. Szerencsét próbáló szerecsenek, királyfiak és gonosz vízi 
manók, tündérek és boszorkányok és a nép, az „istenadta” nép. 
Sajnos, hogy rémálommá vált a tavasz és a meséből egy thriller 
lett, amely már cseppet sem tetszik senkinek sem mégis vele kell 
együtt élnünk. 
Az utolsó mérkőzésünk Zsolna ellen nem lesz könnyű piskóta. Már 
semmin sem csodálkozunk és semmin sem lepődünk meg. Mindany-
nyian tudjuk, hogy ennek a csapatnak vége. Új szezon kezdődik, új 
csapattal. Erre kell koncentrálnia mindenkinek. Vezetőnek, edző-
nek, játékosnak, szurkolónak egyaránt. Szeretnénk ismét, ha a já-
tékosok tudásukkal és játékukkal elvarázsolnának bennünket, hogy 
ismét merjünk nagyot álmodni.
 A szurkolókra nem lehet panasz, bár a liga vége felé elszabadul-
tak az indulatok, de sajnos az elkeseredettség és csalódás mást 
nem szül. Viszont egyet tudatosítanunk kell! Corgoň-ligás csapa-
tunk van és ezt a mostani vezetőségnek köszönhetjük, valamint a 
város vezetésének, akik mindig azon voltak, hogy lehetőségeik-
hez mérten támogassák a klubot és az ifjúságot.Végezetül a köszö-
neté a szó. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki tá-
mogatta újságunk megjelenését és nem utolsósorban a szurkolók-
nak, Önnek kedves olvasó, hogy megvásárolta magazinunkat. Kö-
szönet a vezetőségnek és a Fanklubnak, hogy lehetőséget teremtett 
arra, hogy egy színvonalas kiadvány lásson napvilágot. Köszönet 
a szerkesztőknek. Elsősorban Nagy Robinak, aki profi módon iga-
zi futballmagazint varázsolt a lapból. Köszönet  Kovács Balázsnak 
és Nyári Tominak, hogy elvállalták a Híradó rész grafikai elrende-
zését és minden tőlük telhetőt megtettek, hogy elkészüljön az ő ré-
szük. Köszönet Fülöpp Tibinek, Reisz Petonak, Nagy Krisztiánnak 
és Gyuri bácsinak, akik segítettek az interjúk elkészítésében. Kö-
szönöm Sziszi áldozatos munkáját, aki a lányokkal együtt segített 
a magazin számozásában. Köszönet Gányovics Ervinnek és Ollári 
Attilának, akiket mindig zavarhattam, ha az ifjúsággal kapcsolat-
ban volt kérdésem.  Köszönet Menyhárt Józsefnek, a nyomda veze-
tőjének, hogy elkészítette mindig időben a Fanmániát, még ha sok-
szor úgy is álltunk vele, hogy elkésünk. És köszönet mindenkinek, 
aki az újsághoz tette a magáét. Akár propagálás terén, akár más 
segítséggel. Bízom benne, hogy a következő idényben is számítha-
tok munkátokra!
Az utolsó meccsen is zúgjon a Hajrá DAC és lelkiekben készüljünk 
már a nyárra és az új csapat fogadására! Bízunk benne, hogy is-
mét csodálatos őszt varázsolnak a szurkolóknak a labdarúgók és 
még csodálatosabb tavaszban lesz majd részünk! Ehhez minden tá-
mogatást megadunk, rajtunk ne múljon!

Karaffa Attila
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