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90 minút – perc spravodaj
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........  Tomáš Jenčo 

........  Miroslav Hýll 

........ Daniel Kiss 

........ Emil Stranianek ml.

........ Matej Klenovský 

........ Andrej Burza 

........ Peter Šedivý 

........ Marek Moravčík 

........ Martin Staško  

........ Erik Čikoš 

........ Roman Konečný  

........ Peter Burák 

........ Pavol Ďurica 

........ Filip Kiss

........  Peter Fieber ml.

........ Martin Mikulič

........ Martin Maroši

........ Pavol Sedlák 

........  Jaroslav Hílek

........ Branislav Fodrek

........ Kariem Guéde

........ Juraj Kovašich 

........ Tomáš Majtán

........ Marián Tomčák 

........ Patrik Johancsik

........  Andrej Hodek

Realizačný tím - Szakmai stáb
Tréner: Michal Hipp, Asistenti trénera: Emil
Stranianek st., Jozef Kontír, Lekári: MUDr.
Peter Malinovský, MUDr. Ladislav Pavlovič
Maséri: Viliam Kalman, Dušan Švehlák, Ve-
dúci mužstva: Dušan Huňady

........ Novota Ján 

........ Nikolić Staniša 

........ Németh Krisztián 

........ Németh Zsolt 

........ Adiaba Bondoa 

........ Páleník Milan 

........ Bodeček Lukáš 

........ Marcin Ján 

........ Boya Ntsogo Paul 

........ Moughfire Youssef 

........ Sperenza Giovanni  

........ Hassan Ahmed 

........ Helísek David 

........ Halimi Ilami

........ Bognár Zoltán 

........ Tchoungang Nkendo 

........ Ateme Elanga 

........ Markus Selaus 

........ Kuru Bartoloměj

........ Sarič Aleksandar

........ Majus Egidijus

........ Kazlauskas Marius

........ Fűzik Samuel

........ Elong Elong

........ Koejoe Samuel

........ Wemmer Richard

Realizačný tím - Szakmai stáb
Tréner-edző: Garger Kurt
Asistent trénera-segédedző: Radványi
Mikuláš, Tréner brankárov: Stanislav
Veselý, Vedúci mužstva-menedzser:
Chytil Dušan, Lekári: MUDr. Fegyve-
res Zsolt, MUDr. Jančár Marián
Masér: Knap Vladimír 

24. 10. 2009, 17:30
Mestský štadion – Városi stadion

Rozhodca-játékvezető: Olšiak
Asistenti-partjelzők: Vorel, Ádám

Náhradný rozhodca-4. játékvezető: Michlian
Delegáti SFZ-SZLSZ megfigyelői: Košičár, D.Krchňák

Ako dnes nastúpia – A két csapat játékoskerete
FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Petržalka
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90 minút – perc spravodaj

ROK 1880
V tomto roku skupinka športových nad-

šencov zakladá prvý spolok na podporu
športu v Rakúsko‐Uhorskom Prešporku.
Názov spolku je schválený ako Pozsonyi
Torna Egyesület v preklade Prešporský te-
locvičný spolok (ďalej len P.T.E.). Heslom
spolku sa stáva „MENS SANA IN COR-
PORE SANO“ čo vovoľnom preklade mô-
žeme chápať ako „V ZDRAVOM TELE
ZDRAVÝ DUCH“. Sú založené oddiely za-
oberajúce sa rôznymi športami ako šerm,
cvičenie v telocvični a pod.

Klubové farby: zelená, čierno-biela, biela 
Štadión za Starým mostom
Rozmery ihriska: 105 x 68 metrov
Kapacita: 7500, z toho 5500 na sedenie

Strelci:
4 g.: Andrej Hodek
2 g.: Erik Čikoš, Marián Tomčák, 
Tomáš Majtán
1 g.: Filip Kiss, Martin Mikulič
-----------------------------------------------

Posledné zápasy

13. kolo, 17. október 2009 - 17:30
Petržalka-Dubnica 7 - 0 (3 - 0)

12. kolo, 3. október 2009 - 17:30
Prešov-Petržalka 2 - 0 (2 - 0)

11. kolo, 27. september 2009 - 19:30
Petržalka-Senica 1 - 2 (1 - 1) 
----------------------------------------------

Oficiálna internetová stránka:
http://www.mfkpetrzalka.sk

Vizitka súpera – Ellenfelünkről

Prechádzajúce kolá-Előző forduló
13. kolo-forduló, 17.október 2009
17:30 Ružomberok - DAC 0 : 0
17:30 Trnava - Nitra 1 : 2 
17:30 Prešov - Senica 0 : 0 
17:30 Košice - Ban. Bystrica 0 : 5 
17:30 Petržalka - Dubnica 7 : 0 
17:30 Žilina - Slovan 2 : 0 18.10.

Aktuálne kolo – Jelenlegi forduló
14. kolo-forduló, 24. október 2009 
Senica - Žilina
Ban. Bystrica - Ružomberok

DAC - Petržalka
Dubnica - Prešov
Nitra - Košice
Slovan - Trnava (25.10.) 

Nasledujúce kolo – Következő forduló
15. kolo-forduló, 31. október 2009 
Ružomberok - Nitra
Trnava - Žilina
Dubnica - Senica
Košice - Slovan
Petržalka - Ban. Bystrica
Prešov - DAC
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90 minút – perchíradó

II. liga: MFK Vrbové - FK
DAC 1904 „B” 3:0 (2:0) 

Corgoň liga - tabuľka
Bajnoki táblázat

Kikapott a Verbó csapatától „B” csapatunk a
II. liga nyugati csoportjának 12. fordulójában.
A hazaiak már a 4. percben vezetéshez jutot-
tak. „B” csapatunk a táblázat 13. helyét fog-
lalja el jelenleg. Október 25-én a Jaslovské
Bohunice csapatát fogadja tartalékcsapatunk
otthon 10:30-kor a városi stadionban.

Gólok: 4. Herceg, 18. Piršel, 76. Kubiš.
Sárga lap: Mikič. Játékvezető: Knopp – 212
néző
MFK: Mart. Sedláček – Poláček, Nádaský,
Dojčan (85. R. Adamec), P. Vlado, Herceg –
D. Koyš, Sumer (56. Greguš), T. Gažík, Joz.
Piršel – Kubiš (77. Uváčik). Edző: Mart. Sed-
láček.
DAC 1904 B: Mundi – Habenicht, Atangana,
Hoška, A. Németh – A. Füzik, Jurić, A. Lel-
kes, Medgyes – Mikič, Hadžič. Edző: M.
Kuruc.
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Rövid hír 

A Ligás Klubok Uniója döntött arról hétfői ülé-
sükön, hogy a 2009/2010-es bajnokság első
tavaszi fordulóját még az idén megrendezik,
így december 5-én kerül sor a 19. forduló mér-
kőzéseire. 2010 február 27-én szombaton
pedig már a 20. fordulóban csapnak össze a
csapatok.

Köszönet 
a DAC-szurkolóknak!

A Pethő család ezúton mond köszönetet min-
denkinek, akik részvétüket fejezték ki Pethő
Zorán Bence földi életének befejezése kap-
csán és elkísérték őt a pódafai temetőbe. Az
édesapa, az édesanya és az egész család kö-
szöni a kegyelet virágait és a részvét szavait!
Ugyancsak jó eső érzéssel nyugtázza a család
és mond köszönetet mindenkinek, akik bekap-
csolódtak a véradásba!

Apa és fia avagy a két Novota
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90 minút – perc spravodaj

A két csapat összecsapására esős, hideg
időben került sor mégis közel száz sárga-
kék szurkoló elkísérte kedvenc csapatát és
buzdította hangos énekkel, rigmussal vagy
éppen sípok segítségével. Sérülése miatt
nem számíthatott Kurt Garger a DAC ed-
zője a fiatal Hassanra és az egyik csatárra
N'Kendora. Ritka pillanat volt, hogy a DAC-
nál ezúttal négy felvidéki magyar is pályára
lépett Novota Jani, Németh Krisztián, Bog-
nár Zoltán és Németh Zsolt személyében.

Az első félidőben mindkét csapat óvato-
san focizott a vizes pályán, a hazaiak
többször jelentettek veszélyt Novota ka-
pujára, de lövéseik nem voltak pontosak.
A dunaszerdahelyiek viszont ritkán jutot-
tak el az ellenfél kapujához, jobbára a
középpályán és a széleken jeleskedtek,
de a DAC csatárai úgy tűnik otthon
hagyták a góllövő cipőiket. Jól zárt vi-
szont a DAC védelme, amire szüksége
is volt a csallóközi együttesnek és a ki-
váló formában védő Novotára semlehet
panasz, hiszen résen volt minden akci-
ónál. A rózsahegyiek vagy a kapufát,
vagy pedig a kapu mellé lőtték a labdát.

Nem hozott változást az eredmény-
ben a második félidő sem, bár rögtön a má-
sodik játékrész elején a hazaiaknál Zošák
és Piščur összjátéka majdnem góllal vég-
ződött, viszont a DAC hálóőre remekül há-
rított. Többet támadott a rózsahegyi csapat
és nyomás alatt tartotta a sárga-kékeket,
akik viszont állták a sarat és védekeztek.
Ďubek többször is próbálkozott, ahogyan
Zošák is, de kihagyták helyzeteiket, ame-
lyek akár góllal is végződhettek volna. A

második félidőben alig jutott el a DAC
az ellenfél tizenhatosáig, Koejoe

láthatatlan volt. A széleken He-

lísek és Németh Zsolt is felfutott, de nem
volt kinek beadniuk, így rendre elvetéltek a
DAC támadásai.

Örülhettek a sárga-kékek játékosai és
szurkolói is, hogy idegenből egy pontot
zsákmányoltak, hiszen helyzete szinte csak
a hazai együttesnek volt.

Hiába szerzett egy pontot a DAC, a táb-
lázatban egy helyet lecsúszott, így jelenleg
a kilencedik. Legközelebb kedden, október
20-án a Szlovák Kupáért játszik a sárose-
perjesi gárdával, majd pedig október 24-én

szombaton a Pozsony-ligetfalusi Artmedia
csapatát fogadja, akik otthon a máriatöl-
gyesi csapat ellen kiütéses győzelmet arat-
tak, ugyanis 7:0-ra legyőzték otthon!

A több száz kilométert utazó dunaszer-
dahelyi szurkolóknak a stadionba belépve
kellemetlen fogadtatásban volt részük,
ugyanis az autóbuszokon kiosztott esőka-
bátokat nem vihették be magukkal a ven-
dégszektorba, akárcsak a szurkoláshoz
szükséges megafonokat sem. A rózsahegyi
rendezők ezt egy új törvény kihirdetésével
indokolták!

13. kolo-forduló - 17.10.2009  
FK DAC 1904 – MFK Ružomberok  0:0 (0:0)

Előző mérkőzésünkről
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90 minœt �  perch� rad�

A DAC hivatalos honlapja:
www.fkdac1904.eu
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Szlovák Kupa 3. kolo-forduló - 20.10.2009  
FK DAC 1904 – Tatran Prešov  1:0 (1:0)

Ismét labdarúgó-mérkőzésre került sor a
Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen,
ahol a Szlovák Kupa 3. fordulójában a
sárga-kékek a sároseperjesi gárdát fogad-
ták. Bognár Zoltán góljával a DAC tovább-
jutott a legjobb nyolc csapat közé.
Október 20-án fél 6-tól kezdődött az ösz-
szecsapás a városi stadionban, ahol több
mint kétezer néző volt kíváncsi a hideg idő
ellenére is az összecsapásra. 
Sároseperjesi nyomással kezdődött a mér-
kőzés és már rögtön az elején a vendégek
dolgoztak ki helyzeteket Katona és Farbák
révén. Az utóbbi lövését a DAC-védelem a
gólvonalról mentett. Az első tizenöt perc
után viszont már kezdett játszani a duna-
szerdahelyi csapat is, de a DAC csatára
Koejoe lassú volt, pontatlan és túlcselezte
magát. Kazlauskas, a DAC hátvédje egyre
több hibát vétett, így könnyen lefordultak
róla. Katona ismét Novota kapuját veszé-
lyeztette a 20. percben. A 23. percben a
sárga-kékek végeznek el egy szögletrúgást
és a beadás a tizenhatos közepébe száll,
ahol a fiatal Bognár Zoli ugrik fel a legma-
gasabbra és befejeli a labdát Diviš kapus-
nak, ezzel a DAC megszerzi a vezetést.
Ellentámadásokat vezet az eperjesi csapat,
de a hazaiak is résen vannak és főleg a 13-
as számmal játszó Bognár Zoli van jó for-
mában. Látni rajta, hogy újabb gólt akar
rúgni. Majdnem sikerül is neki, hiszen a 35.
és a 38. percben is helyzetbe kerül. Az első

félidő végéig nem változik az eredmény, így
a DAC játékosai ballaghatnak az öltözőbe
elégedetten.
Katona a keleti gárdából kezdi a második
félidő elején veszélyeztetni Novota kapuját,
lövése alig pár centiméterrel kerüli el csak a
DAC hálóőrének kapuját. Helísek a szélen
ismét aktív volt és több jó beadása is volt,
nem mondható el ez viszont a másik szé-
len játszó Hassanról, aki többször is el-
vesztette a labdát és lövései pontatlanok
voltak. Az 57. percben ismét a fiatal Bognár
kap jó labdát, de az eperjesi kapus leszedi
a fejéről. Katona megszerezhette volna az
egyenlítő találatot, de nem volt szerencséje.
Koejoenak még lett volna esélye a lefújás
előtt egy újabb találatra, de a fekete csatár
ismét elrontotta azt. 1:0 arányú győzelmé-
vel a dunaszerdahelyi DAC jutott tovább a
Szlovák Kupa 4. fordulójába.

További eredmények:
FK Bodva Moldava nad Bodvou (II. liga) -
FK Spišská Nová Ves (II. liga) 1:0
Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce
5:0 (1:0)
MFK Petržalka - AS Trenčín 4:0 (0:0)
TJ Spartak Myjava - MFK Ružomberok 2:1
(2:1)
Dukla Banská Bystrica - FC Nitra 1:0 (1:0)
MŠK Žilina - MFK Košice 1:2 (0:2) 
Slovan Bratislava - MŠK Rimavská Sobota
(I. liga) 2:1 (1:1)

Jön! Jön! Jön! Az összecsapás! Ott a helyed!
Október 28. - 17:30

DAC - Slovan
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90 minút – perc spravodaj

Premiérový gól Bognára v A – tíme
DAC

Autor víťazného gólu Zoltán Bognár je
dobre stavaným futbalistom. Jeho výška ho
predurčuje dávať predovšetkým góly z
centrovaných lôpt. Jeho 191 cm je na tráv-
niku poriadne vidieť. Po pekne centrovanej
lopte z kopačky Helíska sa zavesil do vzdu-
chu a hlavou pod brvno prekonal hosťujú-
ceho brankára. Futbalportal.sk položil

strelcovi DAC nie-
koľko otázok.

Zoli, aké sú vaše
prvé dojmy z dneš-
ného duelu?

„Bol to veľmi ná-
ročný zápas, na ktorý
nás tréner nabádal,
aby sme hrali zodpo-
vedne, aby sme sa

nebáli a aby sme sa ukázali pred domácim
publikom dobrou hrou.“

Ukázalo sa že váš gól bol víťazný. Ako
si ho ceníte?

„Predovšetkým musím povedať, že to nie
je môj prvý gól. Dal som ich viac, ale v „B“
mužstve, keď som pendloval medzi áčkom
a béčkom. Ako si ho cením, ťažko povedať.
Na misku váh ho dám až vtedy, keď postú-
pime do ďalšieho kola. Vtedy bude mať ur-
čite vyššiu cenu.“

Je to váš prvý gól v A - mužstve. Je
postupový, takže spomienky naň zos-
tanú. Vedeli by ste ho opísať krátko po
zápase?

„Určite áno. Predovšetkým musím pove-
dať, že to bol kvalitný center z kopačky Da-
vida Helíska, a keďže obrancovia stáli, mal
som čas sa rozbehnúť vyskočiť, trafiť hla-
vou loptu pod brvno Divišovej brány. Bol to
pekný gól.“

Prvý gól v A - mužstve
DAC, bude vás to niečo
stáť? Myslíme tým finančnú

hotovosť do spoločnej kasy...
„Tak to neviem, všetko záleží na kapitá-

novi mužstva, nejaké pivo možno padne,
ktoré rád zaplatím, aby mi to sypalo.“

Helísek: Katona a Ižvolt nemali vstup
povolený

Český legionár David Helísek nie je
vzrastom dlháň, ale včera sa prekonával.
Udržať rýchlonohých stredopoliarov Pre-
šova Ižvolta a Katonu na dištanc sa len má-
loktorému obrancovi podarí. Aj tohto hráča
futbalportal.sk krátko vyspovedal:

David, vracia sa
vám forma?

„Ťažko povedať,
hrám v pohode a je to
vidieť aj na mojom
výkone. Dnes sa mi
hralo veľmi dobre.“

Prvé dojmy po ví-
ťaznom stretnutí?

„Tak dalo by sa povedať, že to bolo ná-
ročné stretnutie. Zo začiatku opatrné.
Potom keď sme dali gól, tak sme sa snažili
výsledok udržať, čo sa nám aj podarilo.“

Po vašej strane sa len veľmi ťažko pre-
sadzovali prešovské tykadlá Katona a Iž-
volt. Rozsvietili ste červenú na semafore?

„Nie, nie (smiech). Oni sú rýchli futbalisti,
stredopoliari, viem čo môžem očakávať od
nich, tak som sa toho držal, lebo aj ja som
hrával v strede zálohy. Snažil som sa ich
oberať o lopty, vyviesť z rovnováhy, čo sa
mi darilo, takže po mojej strane nemali
vstup povolený.“

Vaša centrovaná lopta na hlavu Bog-
nára skončila v sieti.

„Videl som, že Zoli je v pokutovom území
nepokrytý a tak som tú loptu tam poslal.
Vyskočil, trafil a vyhrali sme. Je to len či-
astkový úspech, ale poteší. Pred nami sú
ďalšie dôležité stretnutia, ktoré by sme
chceli zvládnuť.“ 
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90 minút – perchíradó

SVIETIDL` MadNet a.s.

Sponzori - Támogatóink:

Ďakujeme!  Köszönjük!  Thank you!  Danke schön!
Shokran!

Ifjúság - mládež
I. liga SD
Kassa-DAC 4:2 (2:2)
Góllövőink: Csonka 2
Táblázatban:

I. liga MD
Kassa-DAC 5:0 (3:0)

IV. liga SD JV
DAC „B”- Ógyalla 5:2 (2:1)
G: Érsek 2, Sztraka, Kašpar, Csiba

UBFZ DS D II. osztály
DAC „C” - Felsőpatony 5:0 (3:0)

II. liga SŽ 
DAC-Privigye 0:0

III. liga SŽ-stred
DAC „B” - szabadnapjuk volt

II. liga MŽ
DAC-Privigye 3:1 (1:0)
G. Iván, Cseh - Vlastný-öngól

III. liga MŽ-stred
DAC „B” - szabadnapjuk volt

Előkészületi
1999(U-11)
DAC-Érsekújvár - elhalasztották

2000(U-10)
DAC-Érsekújvár - elhalasztották

2001(U-9)
DAC-Érsekújvár - elhalasztották

3. 5 4 0 1 21:5 12

15. 13 4 1 8 18:33 13

15. 13 2 1 1011:32 7

6. 10 5 2 3 24:18 17

9. 8 1 1 6 9:30 4

2. 10 9 0 1 57:13 27

4. 8 5 1 2 43:15 16

1. 9 8 0 1 60:12 24

1. 7 7 0 0 67:7 21

DAC_ujsag okt24 Artmedia:Layout 1  2009.10.27.  10:45  Page 9



90 minœt �  perc spravodaj

FK DAC 1904 a.s. Dunajská Streda-Dunaszerdahely 
Prezident FK DAC 1904: Dr. Khashayar Mohseni, Viceprezident: Antal Barnabás

ADRESA-CÍM: Športová  4744, Dunajská Streda 929 01 
TEL.: 00421/(0)31/552 5301 FAX: 00421/(0)31/552 5301

e-mail: info@fkdac1904.eu • web: www.fkdac1904.eu 
Főszerkesztő: Karaffa Attila • szerkesztő: Kovács Balázs  •  Fotók: atos

Grafikai elrendezés: namedia  • Tlač/Nyomta: Pelikán s.r.o., Holice

könyv - újság - leporelló - logók - plakátok - reklámok - oklevelek - szórólapok - 
meghívók - értesítők - kiajánlók - prospektusok egyedi tervezése

www.namedia.sk  –  namedia@namedia.sk

10

Adidas mez: 39,90 EUR
Kulcstartó – mez alakú: 3,-

EUR
Kulcstartó – gömbölyű: 3,-

EUR
Autós minimez: 4,40 EUR

Ülőpárna: 6,30 EUR
Tapsrúd: 4,- EUR
Toll: 0,60  EUR

Öngyújtó: 0,60 EUR 
Sapka: 7,- EUR

Autós DAC címer: 
kicsi: 3,-  

közepes: 5,- 
nagy: 12,- EUR

Nyakba akasztható mobil 
és pass tartó nyakpánt: 3,-

EUR
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