
1

Van Egy csapat, BAJNOKCSAPAT
ÜNNEPEL A DAC 1904 IFI  KOROSZTÁLYOS CSAPATA.

Tizenhárom évet kellett várni ahhoz,
hogy újra első ligás ifi csapata legyen
a dunaszerdahelyi futballklubnak.

Ez alatt az idő alatt felkellett nőni egy
új korosztálynak, akik megtanultak
küzdeni és hittek a gyözelemben.

Így sikerülhetett a 2008-2009-es
évadban megnyerni a II. ligát és ezzel
kiharcolni a feljutást az első ifjusági
ligába.

Úgy godolom, ez a siker egy régebben
elkezdett munka eredménye.

Az emlékkönyv összeállításával az
volt a célom, hogy felidézzem
mindazokat az eseményeket,
eredményeket, sikereket és vele együtt
a kudarcokat is, mely a BAJNOKCSAPAT
győzelméhez vezetett.

Köszönet mindazoknak akik az
elmúlt tíz évben ezért a csapatért
tettek: edzőknek, vezetőknek,
szülőknek, sportbarátoknak,
szponzoroknak s nem utolsó sorban
a szurkoló tábornak.

Az eredmény bizonyíték arra, hogy
közös összefogással, kitartó munkával
a kitűzött célok elérhetők.
Kedves fiúk !
Ezt az emlékkönyvet Nektek,
fiúknak, focistáknak szánom, hogy
majd a későbbiekben 

felidézhessétek magatoknak és
egykoron fiaitoknak, Így indultunk.
Kívánom, hogy az emlékkönyvet
fellapozva találjátok meg benne
mindazt, amire szívesen
visszaemlékeztek.

Köszönöm hogy részese lehettem
e kiváló csapatnak, tanúja és krónikása
a sok-sok élménynek.

2009 május

Csiffári Iván
csapatvezető
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VÍŤAZNÝ TÍM!
DORAST DAC�U 1904 OSLAVUJE.

Bolo potrebné čakať trinásť rokov na to, aby
sa mužstvo dorastu dunajskostredského
futbalového klubu opäť prepracovalo do
prvej ligy. 

Za toto obdobie musela vyrásť nová
generácia futbalistov, ktorí sa naučili bojovať
a verili vo víťazstvo.

Len za takýchto okolností bolo možné
vyhrať druhú ligu v sezóne 2008-2009 a tým
vybojovať postup do prvej ligy. 

Myslím si, že toto víťazstvo je výsledkom
dlhoročnej práce.

Mojim cieľom pri písaní tohoto pamätníka
je rekapitulácia všetkých udalostí
a výsledkov, výhier a zároveň prehier, ktoré
viedli VÍŤAZNÝ TÍM k celkovej výhre. 

Moja vďaka patrí všetkým, ktorí za
posledných desať rokov stáli
a spolupracovali s mužstvom: trénerom,
vedúcim, rodičom, priateľom športu,
sponzorom a v neposlednom rade
fanúšikom.

Tento výsledok je dôkazom toho, že
spoločnými silami a neustálou prácou sú
vytýčené ciele dosažiteľné.

Milí chlapci!
Tento pamätník venujem Vám,

chlapcom, futbalistom, aby ste
v budúcnosti mohli spomínať sami
a neskôr s Vašími synmi, Takto sme
začínali.

Prajem si, aby ste pri prezeraní tohto
pamätníka našli všetko, na čo si radi
spomínate.

Ďakujem Vám, že som mohol byť súčasťou
tohto úžasného mužstva, svedkom
a kronikárom týchto všetkých zážitkov.

Ivan Csiffári
vedúci mužstva
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GRATULÁLOK FIÚK! 
ÓRIÁSI SIKERT ÉRTETEK EL. 

Legyetek büszkék erre az eredményre. Ez csak is
a Ti és edzőtök sikere, a tehetségetek,
kitartásotok és a sok–sok munka eredménye. 

Bebizonyítottátok, hogy a Csallóközben és
tágabb régiójában rengeteg a fiatal focitehettség,
s csak lehetőséget kell nekik megadni
a bizonyításra. Ti most bizonyítottatok.

Elérkeztetek a „nagy foci“ kapujához és most
már csak rajtatok múlik be léptek-e rajta.

Ne feledjétek azonban, hogy ez csak a kezdet
pályafutásotokban. Én személy szerint bízom
benne, hogy megálljátok helyeteket a „nagyok“
között is, közületek sokan lépnek Borbély Balázs,
Straka Gabi és Ďurica Jano nyomdokaiba.

Ha mérkőzéseiteken a stadionban sokszor nem
is látszott, de velem együtt nagyon sok ember
szurkolt és bízott bennetek, s most együtt örül
és ünnepel veletek.

Visszatekintés
Volt szerencsém végigkisérni a csapat életét

a kezdetektől egészen a feljutásig mint edző,
szervező, végül mint szurkoló. A csapat gerince
már 8 –10 éve együtt van. Kezdetektől a
Szabadidőközpontól a Sportosztályokon
keresztül a Sportgimnáziumig számos közös
élményünk van. A nyári focisulik, budapesti és
olaszországi tornák, összpontosítások és még
sokáig sorolhatnám. A mostani nagy siker
kapcsán  a 2002-es Noccera-i torna döntője
jelenik meg előttem, a kitörő spontán öröm
Bálint utolsó kivédett büntetője után. Valami
hasonlót most éreztem a bajnokság
megnyerésekor. Ezek az érzések, élmények
örökre megmaradnak nekünk.

Szerencsés volt a csapat az edzőkkel is.
A csapatot hosszabb- rövidebb ideig sok kiváló
játékosmultú edző vezette - Jákli László, Ján
Kapko, Stanislav Lieskovský, Rostislav Prokop,
Lubomír Kvačkaj és Zsákovics Tibor. 

Köszönet mindnyájuknak.
Hogy ez a siker létrejöhetett feltétlenül meg

kell említenünk két embert, Csonga Lajost és
Csiffári Ivánt. A csapat és a játékosok nevében is
köszönetet mondanék fáradhatatlan
munkájukért és odaadásukért. Ők a csapat
mellett voltak a kezdetektől egészen a mai
sikerig. Fáradságot, időt, anyagiakat nem
sajnálva segítették, szervezték a csapat életét,
programjait. Ha kellett a DAC –cal dacolva
munkálkodtak a gyerekekért. Csapatot építettek,
játékosokat igazoltak, szponzoráltak,
támogatókat szereztek, intézték a játékosok
ügyes- bajos dolgait.

Mindezt önzetlenül a játékosokért, a csapatért
a DAC- ért. Ez a siker nagy elégtétel számukra,

hisz tízéves igyekezetük, munkájuk
remélhetőleg megalapozza, magassabb szintre
emeli a Dunaszerdahelyi utánpótlásnevelést,
megkönnyíti az elkövetkező generációknak az
élvonalba kerülést.

2009 május Dunaszerdahely

Lépes György

DAC_A5_OK:Layout 1  6/1/09  1:18 PM  Page 3



4

KEZDETEK
SZABADIDŐKÖZPONT 1999�2004

A dunaszerdahelyi Szabadidőközpontban
kezdődött  a fiúk  sportélete, ahová szüleik
rendszeresen edzésre hordták őket. Kezdetben
úgy gondolva, kielégítsék gyermekük
mozgásigényét.

Hamar rájöttek a szülők is, hogy több ez annál.
Szakszerű és tapasztalt edzők: Lépes György,
Takács István, Lénárt László foglalkoztak a
fiúkkal. Nemcsak szabadidő töltés volt, a fiúk
számára kihívás is.

Megtanultak közösségben viselkedni,
egymásért küzdeni. A lényeg egy volt,
megszeretteni velük a foci -labdát.

A 2000-es  évtől az előkészítő kispályás
bajnoki mérkőzéseken küzdöttek. Ezek
a mérkőzések mindig más-más  városban
kerültek megrendezésre. 

A szülők részéről sem maradt el az erkölcsi és
anyagi támogatás, hogy az egyes mérkőzésekre 

elutazhassanak, segítve ezzel az edzők
munkáját.

Már az első évek meghozták a kitartó munka
gyümölcsét. 

Hagyománnyá vált,  hogy évente a Városi
futball klub és a Szabadidőközpont közös
szervezésében rendezik meg Dunaszerdahelyen
a nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornát.

Ezen tornák célja a tehetségek felkutatása,
baráti kapcsolatok ápolása és szakmai
tapasztalatcsere.

HURRÁ II.-ok lettünk  9 csapatból.
Sikabony 2001 május

Megérkezés Besztercebányáról  2001 Május- 
II. hely  – önfeledt  öröm a megérkezéskor.

2001 április 28 Sikabony Dunaszerdahely-i
nemzetközi labdarúgó torna. Lépes György-edző,
Csiffári Dávid, Nagy Gábor, Ábrahám István,
Magyar András, Sidó Tivadar, Szarka István,
Ravasz Tibor, csapatvezető Bögi Vince, Kilacsko
Attila, Lipovszky  Iván,Bögi Vince, Bíró Alexandra,
Fitus Tamás, Csonga Bálint
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A nyári szünidőben sem unatkoztak a
Szabadidőközpont  korosztályos
futballcsapatainak tagjai.

A Nyárasdon lebonyolított napközis
focisuliban készültek fel az új idény kihívásaira,
közben több rangos nemzetközi tornán is
résztvettek.

Közöttük a legrangosabbra a magyar
fővárosban,  Budapesten került sor. Innét Fair-
play díjjal tértek  haza.  

A téli hónapokat rendszeresen terem focival
töltötték a fiúk. 

-Voltak hullámvölgyek is, mikor alig volt ki a
csapat. Az autóbusz indulni készült a csapat még
hiányos  volt. A szülők sokszor lemondták
programjaikat, csakhogy a fiuk játszani
mehessen.

Nem mindig volt könnyű dolga az edzőnek sem
a kis és nagy kamaszokkal. Néha a sikertelen-
ségkor még a mécses is eltört. A bíztatás és
a szülők odaadó buzdítása sokat segített. 

Olaszország
Minden évben  megszervezésre került az

olaszországi labdarúgotorna Nocera  városában,
melyen csapatunk is több ízben
vendégszerepelt.

A 24 órás  kimerítő autóbusz utazással
eljutottak a  fiúk a Vezúv tűzhányó lábához.
Megcsodálhatták Pompey történelmi város
nevezetességeit.

Más mentalitásban élő sportszerető
családoknál voltak elszállásolva egy egész héten
keresztül.

Felejthetetlen élményekkel tértek haza. 

Hazaérkezéskor Olaszországból Szevecsek Dávid,
Csiffári Dávid, Rácz János

Olaszország-Nocera 2002
június Ebben a stadionban
nyertük meg a nagy kupát.
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DIÁKÉVEK  2002�2005 
DAC  DUNASZERDAHELY

Stanislav LIESKOVSKÝ
Dátum narodenia /Született
05.11.1964
Rodinný stav / Családi állapota
ženatý, 2 dcéry / nős, 2 leánygyermek
Hráčska kariéra / Csapatai 
Považská Bystrica 1971-85, Sparta 1985-, Cheb,
DAC 1989-93, Beitar Jerusalem (Izrael), Humenné
1993, Nitra 1994, Benešov 1995, Příbram,
Dubnica 1997, Aurich (DE, 3.liga) 1997,
Cloppenburg (DE), Werdohl
Bilancia v DAC (liga)/ Mérlege a DAC-ban (liga) 
TOTAL: 58 zápasov / mérkőzés / games, 2 góly /
gól / goals
2006/2007: 29 zápasov / mérkőzés / games (8 -
10 - 11) Asistent trénera/Másodedző

Ján KAPKO
Dátum narodenia / Született 
13.09.1960
Rodinný stav / Családi állapota
Ženatý,2 dcéry / nős, 2 leánygyermak
Reprezentačné štarty ČSSR A / A-válogatott
mérkőzések
1982 - 1992: 3 zápasy / mérkőzés
Hráčska kariéra / Csapatai
Jednota TTS Trenčín 1979-80, Dukla Praha 1980-
83, TTS Trenčín 1983-84, DAC 1985-1991,
Jansdorf, Trnava, Fischamend, DAC 1997-2000,
Veľký Meder
Bilancia v DAC (liga)/ Mérlege a DAC-ban (liga) / 
TOTAL: 237 zápasov / mérkőzés / games, 1 gól /

gól / goal

Ezekben az években diákcsapataink felváltva, korosztályok szerint szerepeltek külömböző
bajnokságokban. A Szlovák labdarúgó szövetség által irányított  I. diák ligában a 2004-2005
évadban 10.helyet szerezték  meg a 90-es születésű játékosok. Sajnos 2005-2006-os évadban az
1991 – es korosztálynak már ez a bravúr nem sikerült, kiestek.

A nyugatszlovákiai labdarúgó szövetség által irányított bajnokságokban fiatal labdarúgóink
becsülettel helytálltak. Idősebb diákok a DAC B csapata a 2003-2004-es évadban magabiztos
fölénnyel nyerték  a IV. ligát.

A diákévek több változást is hoztak  csapatunk életébe. Hozzá  kellett szokni a nagy pálya
méreteihez és az új edzők /Lieskovsky Stanislav, Kapko Ján/stílusához.
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Formovanie mužstva žiakov
ROK 2003

V roku 2003 sa začína formovať mužstvo
žiakov, ktorého základ dnes tvorí kostru
mužstva, ktoré dosiahlo pre futbal v Dunajskej
Strede pozoruhodný úspech – postup do
1. dorasteneckej ligy. 

Víťazstvo a následne postup do prvej
dorasteneckej ligy je založené na tvrdej a
cieľavedomej práci chlapcov tvoriacich kolektív
mužstva a jeho vedenia.  Počas týchto rokov sa
vo vedení mužstva vystriedalo niekoľko
trénerov, z ktorých každý prispel na
kvalitatívny vzostup mužstva. 

Pri tejto príležitosti si zaspomínali dvaja
z povolaných:

Ján Kapko, tréner mužstva v rokoch 2003 až
2004 spomína na tieto časy  so slovami: „Som
rád, že som mohol viesť tento kolektív
chlapcov a odovzdať im svoje skúsenosti,
získané počas mojej dlhoročnej aktívnej
činnosti nielen v rámci Slovenského futbalu, ale
aj v medzinárodnom merítku. 

Predpokladom pre úspech je tvrdá práca a

opäť tvrdá práca. Treba si uvedomiť, že futbal
ak má byť futbalom bolí. Príprava stojí veľa
námahy a potu a nie vždy prináša úspech. Som
rád že táto námaha nebola zbytočná a dnes
priniesla svoje ovocie. Chlapci venovali futbalu
všetko, nielen všetok svoj voľný čas, ale hlavne
svoje srdce.“ 

Podobne spomína na svoje účinkovanie
v pozícii trénera v vrokoch 2004 až 2006
Stanislav Lieskovský so slovami: „Práca s
mládežou je práca, pri ktorej môže tréner
realizovať svoje predstavy. Pokiaľ mužstvo plní
všetky predstavy trénera je radosť s nim
pracovať. Na toto obdobie si spomínam veľmi
rád. Chlapci sa snažili plniť všetky moje pokyny
a rady. Snažil som sa mu vštepiť kolektívne
myslenie a nehrať každý pre seba, ale pre
kolektív. Chlapci všetky svoje schopnosti
venovali futbalu a svojmu kolektívu, ktorý chcel
niečo dosiahnuť. Bol to dobrý kolektív zapálený
pre futbal. 

Pre každého z nich je futbal ich životom, žijú
pre futbal a venujú mu všetko a možno aj viac.“  

2004 
Ján Kapko csapata
Csapatvezető: 
Dávid Pista
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KÁRPÁT�MEDENCE
LEGJOBB MAGYAR ALAPISKOLÁS FOCICSAPATA

Tizenéves fejjel minden ifjú labdarúgó arról
álmodozik, hogy valamelyik híres stadionban
léphessen pályára. Erre nyílt lehetősége
azoknak a dunaszerdahelyi diákoknak, akik
beverekedték magukat a Kárpát-medencei
Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság budapesti
döntőjébe.  A döntőt a Ferencváros  Üllői uti
stadionjában rendezték. A dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola
mérkőzött meg az alistáli alapiskolások
tizeneggyével. A dunaszerdahelyiek  meggyőző
fölénnyel 5:0 arányba nyertek.

A gólokat Lénárt 3, Németh  és Szajkó
lőtték.Ezzel a dunaszerdahelyieké lett a
győztesnek kijáró serleg, amelyet Mádl Ferenc
köztársasági elnöktől vehették át.

A döntőben a következő összeállitásban
szerepelt a csapat: Lipovszky Iván, Ábrahám
István, Nagy István, Magyar András, Csiffári
Dávid, Puha Zsolt, Ravasz Tibor, Szajkó Tamás,
Németh András, Lénárt Tamás, 

Himpán Roderik, Biró Oszkár, Flaska Richard,
Egri Árpád, Pápay Róbert, Kucsera Gergely,
Matus Erik.

Edző: Jákli László

Balaton parti selejtező mérkőzések, 
helyszín Lepsény 2005

Közös kép az ellenféllel, Lepsény 2005 – Balaton
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BÍRÓ ALEXANDRA
A DAC DIÁKCSAPATAIBAN TANULTA A FOCIT

Bíró Alexandra szül. 1991 július 13-án a DAC
diákcsapataiban tanulta a futball –ábécét, Lépes György,
Ján Kapko, Stanislav Lieskovský, valamint édesapja Bíró
Sándor vezetése alatt.

Az 1991-es korosztályban egyedüli lányként a csapat
gyöngyszemének és erősségének számított, kimagasló
akaraterejével, bátorságával kivívta a társak és az
ellenfelek elismerését is. 

Aztán eljött a búcsú ideje, a szabályok értelmében
ugyanis 14 éves kortól már nem játszhatnak együtt fiúk
és lányok. Alexandra ezért előbb Kisudvarnokba távozott,
ahol a 2006/07 –es idényben az élmezőny bronzérmes
csapatának meghatározó egyéniségévé nőtte ki magát,
majd az ottani gondok miatt Vágsellyére került. Jelenlegi
csapata a bajnoki címvédő Vágsellye mezében tovább
jeleskedett, a junior válogatott csapatkapitánya lett és
már több ízben a felnőtt válogatottban is pályára lépett.
Sőt a szakemberek beszavazták Szlovákia 2007 és 2008
as tizenegyébe. 
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FIATALABB IFIK 2006
AZ IFI KOROSZTÁLYBA LÉPTÜNK

Rostislav PROKOP
Post/Posztja
Obranca/Hátvéd
Dátum narodenia/Született 
29. 09. 1966
Rodinný stav/Családi állapota
ženatý/nős/ 
Hráčska kariéra/Csapatai
Ostrava, DAC 1989-1993, Drnovice, DAC 1996,
Saudi Arabia, DAC 1999
Bilancia v DAC (liga) /Mérlege a DAC-ban
(liga)/ 
TOTAL: 98 zápasov/mérkőzés/games, 6
gólov/gól/goals

Spomienky trénera:

A sikeres  nyári felkészülést követően  már az ifi korosztályba léptünk. Időközben a
Dunaszerdahelyi sportgimnázium néhány diákjával bővült csapatunk. Prokop Rostislav edzőre
hárult a feladat,hogy egy ütőképes ifi csapat alapjait lerakja. Már érezhető volt hogy a csapat
összetartó és az elkezdett munka meghozta a várt eredményt. 
Fiatalabb ifistáink 2006-2007-es évadban a III.liga bajnokságában a második helyezést
érték el.

g

,,Týchto pár řádků by mělo být spomínkou na
naše vzájemní spolunažívání v jednom
mužstve.

Ja si ale myslím,že naše přátelství
a spolupráce pokračují nadále. Rád se s Vámi
potkávam.Doufám, že i nadále se budeme
potkávat buď na fotbalových trávnicích,anebo
při jiných příležitostech. Věřím v to, co naše
spolupráce a spolunažívání dalo mně, jako
trénerovi,tak dalo aj Vám... Vždy je těba koukat
do předu a jít za vyššími cíli, ať už ve
sportovním, anebo v osobním živote. Proto je
mě líto, že jsme spolu nemohli dokončit
započatou práci a rozhodl jsem se jít svoji
vlastní cestou.

Přesto jsem Vašim velkým fanouškem, sledují
Vaše výkony a výsledky a buďte přesvedčení, že
Vaše výkony a výsledky budu sledovat i ve Vaši
ďalší kariéře.Proto buďte samími sebou, taký,
jakých jsem Vás spoznal. Trošku frajeři, trošku
lajdáci, ale především dobrí kluci ! Tak, aby měl
zase jednou tu možnost Vás někde někdo
přichytit, jak se to podařilo párkrát aj mě!
(Juveeee! Že, András?) Nikdy jsem z toho neměl
radost samozřejmě,ale moje pojímání
fotbalového trénera to vyžadovalo. Znáte mně
jako přísneho, zásadového člověka... Přesto
jsme to vždy vyřešili ke prospěchu obou
stran.Jak jsem si já zvykal na Vás,tak
samozřejme aj Vy ste si zvykali na mé metody.
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FIATALABB IFIK 2006...

Doufám, že jako tréner i jako starší kamarád
jsem Vás něco naučil.

Takže pánové! Sportovní život nekončí tým,
že vyhrajete jednu dorasteneckou soutěž, ale
naopak začíná! Proto, jěště jednou, buďte vždy
sami sebou, aby ste vždy byli se sebou
spokojení

Tréner
Rostislav Prokop

Fiatalabb ifik Patonyrét 2007
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2006�2007 MLADŠÍ DORAST
TRÉNER MLADŠIEHO DORASTU...

Ako tréner mladšieho dorastu som hráčov
ročníkov narodenia 1990 a 1991 spoločne
netrénoval. V tom čase t.j.2006-2007 som bol
trénerom staršieho dorastu. V sezóne  2005-
2006 sa z hráčov ročníka 1990 v mladšom
doraste neuplatnil skoro nikto  pretože v tedy
bol silný ročník 1989.V sezóne  2006-2007 sa
začal uplatňovať v staršom doraste talentovaný
účastník  András Németh, ktorý mal dobré
zakončovacie  schopnosti.

V roku 2006-2007 sa stretli v mladšom
doraste hráči ročníkov 1990-1991 a už vtedy
bolo vidno,že to bude pomerne silné mužstvo.

Ako tréner mladšieho dorastu som hráčov
ročníka 1991 prebral v lete 200.

Zoltán Ágh a Dávid Csiffári začali trénovať so
starším dorastom,pretože už vtedy sa vedeli
uplatniť v obrannej formácii.

Niektoré zápasy kedy nenastupovali za starší
dorast,vypomáhali mladšiemu dorastu. 

Z ostatných hráčov sa najlepšie ukazovali
Árpád Csonka, Szabolcs Demeter, Imrich Jandás
a  Tibor Szaban.

Títo hráči v kombinácii s hráčmi ročníka 1992
vytvorili vyrovnané mužstvo, ktoré  by mohlo
v ročníku 2009-2010, kedy sa znovu strenú pri
staršom doraste produkovať výborný futbal.

Všetkým hráčom ročníka 1990 a 1991 prajem
aby sa v budúcnosti uplatnili či už v mužstve
DAC 1904 dospelých ,alebo v niektorých
silných mužstvách Corgoň ligy alebo  I.ligy.

Tréner: Ľubomír Kvačkaj
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IDŐSEBB IFIK 2007�2008
EDZŐCSERE

Zsákovics Tibor.
Dátum narodenia/Született
30. 08. 1968
Rodinný stav/Családi állapota
Ženatý, 2 synovia/Nős, 2 fiúgyermek
Hráčska kariéra/Játékosi pályafutása
DAC -1988, Hurbanovo 1989-90, Gabčíkovo
1990, DAC 1991-1998, Cloppenburg (DE 3.liga,
1998-2001), Oberwart (AT 4. + 3.liga), Andau
(AT 5.liga), Andau (AT 5.liga,), Siesdorf (AT,
5.liga), Aschpern (AT, 5.liga), Ohrady 2006- 
Trénerská kariéra/Edzői pályafutása
Andau (AT, 5.liga), DAC (starší dorast/idősebb
ifik/U19) 2004-2005, Ohrady 2006-, DAC
(starší dorast/idősebb ifik/U19) 2007-
Bilancia v DAC /Mérlege a DAC-ban
TOTAL: 174 zápasov/mérkőzés/games,
17 góly/gól/goals

Nyáron nagy volt a bizonytalanság az együttes háza táján, hiszen egy héttel a bajnokság
rajtja előtt edzőcserére került sor.
Rostislav Prokop váratlanul távozott, s a nyári alapozás hajrájában Zsákovics Tibor vette át
a csapat irányitását.

,,Öt edzés után máris bajnokit játszottunk,
féltettem is a csapatot, amely hazai pályán ki is
kapott 5:1-re a Senicától. Ez egy kicsit
megtántorította a fiúkat, akik csak nehezen
lendültek bele. 

A bajnokság elején főleg a védelmünk
gyengélkedett, ám a nyolcadik fordulótól már
az elképzeléseim szerint futballoztak a fiúk.
Tisztában voltunk azzal, mik a hiányosságaink.

A téli szünetben egy kicsit meghajtottam
a fiúkat, akik szó nélkül végezték a feladatokat.
Valamennyien bizakodva vártuk a márciusi
folytatást. Emlékszik vissza Zsákovics Tibor
a kezdetekre.
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...IDŐSEBB IFIK 2007�2008

A vezetőség jó feltételeket biztosított a téli
felkészüléshez. A fiúk edzhettek a nagy
műfüves pályán, hetente erősíthettek a stadion
konditermében, minden héten egyszer aerobic-
ra jártak. Kaspar Andrea alaposan
megizzasztotta a fiúkat a gyors lábakra és
koordináció fejlesztésre irányított
gyakorlatokkal.

Havi négy alkalommal ellátogathattak
a dunaszerdahelyi Thermálparkba, ott
regeneráció és gyúró állt a rendelkezésükre.

A sok évi sikabonyi száműzetésből télen
ismét a stadionba költözött az ificsapatunk és
tavasszal minden hazai bajnoki mérkőzését is
itt játszhatta.

Nem is okozott csalódást, remekül elcsípve
a tavaszi rajtot végül az előkelő harmadik
helyen végzett.

Sikerült a dobogóra feljutni, mely dicséretes
teljesítmény.
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NEMZETKÖZI IFJUSÁGI LABDARÚGÓ FESZTIVÁL

YOUTH FOOTBALL FESTIVAL KAPOSVÁR 2008 JÚLIUS 20�27

A hatnapos  viadalra három kontinens
tizennyolc országából 162 csapat érkezett
Kaposvárra, melynek pályáin reggeltől estig
tizenegy korcsoportban 3000 fiatal vívott
színvonalas csatákat.

Szlovákia képviseletében a dunaszerdahelyi
DAC az U17- es kategóriában mutatkozott be,
mely mindegyik párharcát megnyerve
diadalmaskodott az erős mezőnyben.

Hat mérkőzésen 27-szer talált az ellenfél
kapujába .

Zsákovics Tibor értékelése: Játékoskeretünk
fele már tavaly is részt vett a fesztiválon,
a tapasztalatok egyértelműen a javunkra váltak.

Elsősorban jó erőnlétünknek, taktikai
fegyelmezettségünknek, példás
küzdenitudásunknak köszönhetően vettük

sikerrel a más nemzetek, más stílusban
futballozó csapatai alkotta akadályokat.
Méghozzá meggyőző fölénnyel.

A csapattagok természetesen féltve őrzik majd
otthonukban a győztesnek kiosztott érmet, mi
viszont arra is büszkék vagyunk, hogy immár
a DAC neve is a győztesek közé került
a krónikába. Tanitványaim nagy bravúrt
produkáltak, hiszen kétszer, először
a csoportban, másodízben a fináléban legyőzték
a futballnagyhatalomnak számító brazíliai
focistákat. Agressziv letámadással zökkentettük
ki őket a szamba ritmusából, nem maradt terük
a kombinációkra, cselezgetésekre. Nem találtak
ellenszert taktikánkra. Nehezen viselték
a vereséget.

Csapatmunka volt a javából.

2008 Kaposvár a DAC stadionban

Brazilverő
mérkőzés
Kaposvár 2008
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AZ UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK
MENEDZSERÜK SZEMÉVEL

Célunk az első évben az anyagi helyzet
helyreállítása, a tartozások kifizetése és a diákok
első ligába való felkerülése volt. Ezt a célt
sikerült  megvalósítani  köszönhetően
a vezetőségnek, a sok segítő támogatónak,
barátnak, edzőknek. Ezúton is szeretnék
mindnyájuknak köszönetet mondani.
A következő cél az ifik II. ligába való feljuttatása
és egy futballakadémia létrehozása. Sajnos
a II. ligába való feljutásról éveken keresztül
rendre egy hajszállal lemaradtunk. Harmadik
éve működik városunkban egy magyar nyelvű
sportgimnázium, amely felkarolja a délvidéki
magyarság legtehetségesebb labdarúgóit.

2008 májusában az FK DAC 1904 élére új
vezetőség került. Dr. Mohseni és Antal Barnabás
személyében, akik megvásárolták az FC Senec
játékjogait, s így a felnőtt Corgoň liga mellett az
ifik elindulhattak a második ligába. 2008 nyarán

a cél a csapat megerősítése/új játékosok
érkeztek/és  a második ligában való jó szereplés
volt. A nyári kaposvári torna megnyerése már
sejttette a nagy csapat eljövendő sikereit, habár
a bajnokság elején újoncként még nem voltak
feljutási ambícióink. A csapat Zsákovics Tibor
irányítása alatt és a vezetőség  támogatása
mellett annyira összekovácsolódott, hogy az őszi
idény végére két pont előnnyel a tabella  élére
került. Új célt kellett kitűzni, az első ligába való
feljutást. A téli felkészülés annyira eredményes
volt, hogy három fordulóval a bajnokság
befelyezése előtt 13 pont előnnyel
kijelenthetjük, 13 év eltelte után ismét első ligás
ificsapataink lesznek! A csapat erejét az is
mutatja hogy két ifi játékos Németh Zsolt és
Lénárth Tamás több mérkőzésen sikeresen
szerepelt a felnőtt Corgoň ligás  csapatban és
több játékosunk a felnőtt első ligában, név
szerint Németh András, Ravasz Tibor, Hábenicht
János, Demeter Szabolcs, Hoška Miroslav. Végül
szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak,akik ehhez a szép sikerhez
hozzájárultak: a játékosoknak, Antal Barnabás,
Dr. Mohseni, a városi hivatalnak,
sportgimnáziumnak, Zsákovics Tibor edzőnek,
Csiffári Iván csapatvezetőnek, Ludik György
masszőrnek, és azoknak akik névtelenül és
önzetlenül segítették az ifjusági szakosztályt.

Hajrá DAC!
Ollári Attila – utánpótlás menedzsere

Nagyon jó érzés kimondani, leírni, hogy 13 év után ismét első ligás ificsapataink lesznek. 
Az út az első ligába nagyon hosszú és nehézkes volt. Amikor hat évvel ezelőtt felkértek,
vállaljam az utánpótlás csapatok irányítását, az ifjusági szakosztály egyrészt nagyon komoly
anyagi problémákkal küszködött, s emellett az ifik csak a III.-dik ligában szerepeltek,a diákok
pedig a II. ligában.
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AZ EDZŐ SZEMÉVEL…
VISSZATEKINTÉS A KEZDETEKIG

A 2008-2009-es szezont nem a III. ligában,
hanem a Szenc - DAC fúzió révén az ifi II. ligában
kezdtük. Nem tudhattuk, mi vár ránk, milyen
erősek lesznek az ellenfelek, de a nyári
felkészülés alatti mérkőzéseken  (voltak köztük
I. ligás csapatok is) jó eredményeket értünk el.
De azt is el kell mondanom, hogy az eredmények
mellett nagyon jó volt a csapat játéka is. Ezeken
a mérkőzéseken is már kimutatkozott a csapat
összetartása. Nem egyénekre építettük a
játékunkat, hanem a csapatmunkát részesítettük
előnyben. Én a támadó foci híve vagyok, ezért
megpróbáltam a fiúkat agresszív – offenzív
felfogású játékra ösztönözni. Az a véleményem,
hogy ezt a fiúk sikeresen elsajátították, amit
a végeredmény is alátámaszt. Sikeresen
megtaláltam a csapat ideális összeállítását, de ki
kell emelnem a csapat erejét, hogy ha ki is esett
egy-kettő játékos sérülés, vagy eltiltások esetén,
mindig sikerült megtalálnom a megfelelő
megoldást (játékost). Számunka a bajnokság
sorsolása nem a legkedvezőbb volt, hisz az első
4 mérkőzésből hármat idegenben kellett
játszanunk. Az első fordulóban a SFM Szenc
otthonában még megilletődve játszottunk, de a
folytatásban fordulóról-fordulóra sikerült a saját
játékstílusunkat játszani.  Az őszi szezon nagyon
jól sikerült. A 6. fordulóban felkerültünk a
tabella élére, amit már a szezon végéig meg is

tartottunk. Őszi szezonból kiemelném az
aranyosmaróti, a nyitrai 18-as, és a pozsonyi
PVFA elleni összecsapásokat, melyeken nagyon
jó teljesítményt nyújtottunk. Nagyon szeretném
viszont elfelejteni a ligetfalui Artmédia elleni
második félidőben nyújtott teljesítményt. Voltak
olyan mérkőzések, amelyeken vesztes állásból
kellett fordítani, amit többször is sikeresen
végrehajtottunk, köszönhetően az akaraterőnek,
és a jó erőnlétnek. Mivel őszi bajnokok lettünk,
a téli felkészülés folyamán azon dolgoztunk, és
az lett a célunk, hogy megtartsuk az 1. helyet.
A tavaszi fordulókat magabiztos győzelmekkel
kezdtük, ami után a bajnokság egyik
legfontosabb mérkőzésén Aranyosmaróton sem
okoztunk csalódást. Ennek következtében
a csapat megnyugodott, felszabadultan fociztak
mérkőzésről-mérkőzésre, aminek az lett a
következménye, hogy 3 fordulóval a bajnokság
vége előtt megnyertük a II. ifi ligát. 

Itt szeretném megemlíteni és egyben
megköszönni a fiúk hozzáállását, a vezetőség
részéről  a nagyon jó feltételek biztosítását, és
a dunaszerdahelyi sportgimnázium segítségét,
valamint mindazoknak, akik hozzájárultak
ehhez a szép sikerhez. 

Zsákovics Tibor, edző
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DAC IDŐSEBB IFIK
A CSAPAT NÉVJEGYKÁRTYÁI

Ágh Zoltán
született: 1991 8. 28 . 
poszt: hátvéd
mezszám: 5 
iskola: Sportgimnázium DS

Csiffári Dávid
született: 1991 2. 05. 
poszt: hátvéd
mezszám: 4 
iskola: Szabó Gyula
szakközépiskola

Csonga Bálint
született: 1991 1. 03. 
poszt: kapus
iskola: Sportgimnázium DS

Csonka Árpád
született: 1991 8. 24. 
poszt: csatár
mezszám: 11 
iskola: Sportgimnázium DS

Czibula György
született: 1991 9. 12. 
poszt: középpályás
mezszám: 16. 
iskola: Sportgimnázium DS

Czinege Zsolt
született: 1991 09. 27 
poszt: középpályás
mezszám: 17
iskola: Sportgimnázium DS
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DAC IDŐSEBB IFIK
A CSAPAT NÉVJEGYKÁRTYÁI

Demeter Szabolcs
született: 1991 7. 8. 
poszt: középpályás
mezszám: 10
iskola: Sportgimnázium DS

Fitus Tamás
született: 
poszt: hátvéd
mezszám: 21 
iskola: Sportgimnázium DS

Flaska Richard
született: 1991 9. 19. 
poszt: középpályás
mezszám: 18 
iskola: Sportgimnázium DS

Habenicht János
született: 1990 1. 13. 
poszt: hátvéd
mezszám: 6 
iskola: Egyesített
magánszakközépiskola

Hoška Miroslav
született: 1990 1. 23.

poszt: középpályás
mezszám: 2 
iskola: Gymn. L. Novomeský
Bratislava

Jandás Imre
született: 1991 7. 24. 
poszt: csatár
mezszám: 12 
iskola: Sportgimnázium DS
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DAC IDŐSEBB IFIK
A CSAPAT NÉVJEGYKÁRTYÁI

Kaspar Peter
született: 1991 8. 13. 
poszt: csatár
mezszám: 13
iskola: Sportgimnázium DS

Lénárt Tamás
született: 1990 6. 7. 
poszt: középpályás
mezszám: 8 
iskola: 
Kereskedelmi Akadémia
Nagymegyer

Németh András
született: 1990 1. 22. 
poszt: csatár
mezszám: 7 
iskola: 
Vidékfejlesztési szakközépiskola

Németh Zsolt
született: 1991 2. 1. 
poszt: középpályás
mezszám: 11 
iskola: Sportgimnázium DS

Ravasz Tibor
született: 1990 9. 27. 
poszt: hátvéd, csapatkapitány
mezszám: 3 
iskola: Sportgimnázium DS

Szaban Tibor
született: 1991 12. 27. 
poszt: csatár
mezszám: 14 
iskola: 
Gimnázium Ladislava
Dubravku DS
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DAC IDŐSEBB IFIK
A CSAPAT NÉVJEGYKÁRTYÁI

Szajkó Tamás
született: 1990 1. 26. 
poszt: csatár
mezszám: 10 
iskola: Egyesített
magánszakközépiskola DS

Lipovszky Iván
született: 1990 10. 27. 
poszt: kapus
iskola: Sportgimnázium DS

Karácsony Dávid 
született: 1990 8. 11. 
poszt: kapus
iskola: 
Vámbéry Ármin Gimnázium DS

Szoldán Marian
született: 1992 10. 19. 
poszt: hátvéd
mezszám: 15
iskola: Sportgimnázium DS

Nagy István
született: 1990 6. 24. 
poszt: hátvéd
mezszám: 20
iskola: Vidékfejlesztési
szakközépiskola

Sztraka József
született: 1991 07. 12. 
poszt: hátvéd
iskola: Sportgimnázium DS
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DAC IDŐSEBB IFIK
A CSAPAT NEVJEGYKÁRTYÁI

Zsákovics Tibor 
edző

Csiffári Iván 
csapatvezető

Ludik György
masszőr

Készülődés a csatakiáltáshoz
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105 ÉVES A DAC
A DAC ALAPÍTÁSÁNAK 105.�IK ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

Az 1904 és 2009 közötti időszak minden
jelentős sikeréről és eseményéről

megemlékezni ilyen kis helyen lehetetlen.
Emeljük ki tehát a legnagyobb

sikereket: 1985-ben és 1999-ben a legfelsőbb
bajnokságba jutott a DAC, ahol 3.

és 4. helyezésig jutott; 1987-ben elhódította a
szlovák, majd a csehszlovák

kupát; 1987-ben indult a ma már nem létező
KEK-ben (Kupagyőztesek Európa

Kupája), 1988-ban és 1993-ban pedig az
EUFA-kupában; több alkalommal indult a

hagyományos nyári Intertoto-kupában, ahol
1991-ben csoportgyőzelmet szerzett.

Az ifjúsági szinten elért eredmények közt

számos hazai és nemzetközi siker
szerepel, ezek közül kiemelkedik az U13-as

korosztály 1994-ben elért országos
bajnoki címe, valamint az idősebb ificsapat

sikere: 1990-ben Grajcár Antal, és
idén, 2009-ben Zsákovics Tibor vezetésével a

legfelsőbb bajnokságba jutottak a
DAC fiataljai.

Nagy Krisztián

105 év több, mint egy emberi élet. Amikor tehát a DAC alapításának 105.-ik évfordulójára
emlékezünk, több generáció tetteit és eredményeit idézzük. Olyan emeberekre és azok
cselekedeteire tekintünk vissza, akik fokozatosan lendítették előre városunk labdarúgását.

D
L

A DAC stadionban tapssal ünneplik a fiúkat
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SZÜLŐI SZEMMEL
GRATULÁLUNK A FIÚKNAK

Szívesen teszek eleget annak a felkérésnek,
hogy pár mondatban a jómagam és a többi
futballbarát szülő nevében próbáljam
summázni az elmúlt tíz év történéseit és
mintegy tükröt állítani az elkövetkező
generációk elé, hogy mire képes egy közösség
ha megvan a kellő összefogás és az akarat
azért, hogy szerény körülmények között is
képesek legyünk maradandót alkotni.

Nos fiúk, emelem kalapom a teljesítményetek
előtt !

Bebizonyítottátok, hogy nemcsak szerettek
focizni hanem tudtok is annak ellenére, hogy
nem mindig adatott meg számotokra a
zavartalan fejlődésetekhez szükséges háttér.

Aki rendszeresen figyelemmel kísérte
utatokat az elmúlt időszak alatt, az bizony sok
mindent átélt veletek együtt, kudarcot,
csalódást és persze fantasztikus, szinte
euforiába átcsapó pillanatokat is, ahol ennek
a szép sportnak a legfontosabb alkotóeleme

szinte minden alkalommal elementáris erővel
mutatkozott meg: az összetartás, a barátság,
a győzni akarás vagyis a csapatszellem. 

Ti fiúk olyan csapat vagytok és remélem
lesztek is, akik képesek vagytok, lesztek
minden mérkőzésen úgy kifutni a zöld gyepre
hogy tudásotok legjavát adhassátok és ha kell
az utolsó pillanatig harcolni fogtok azért, hogy
bebizonyíthassátok, méltóak vagytok arra
a megbecsülésre, ami bennetek öveza szüleitek
és a nagyközönség részéről. 

Még ha nem is tudatosítottátok, de Ti azzal
hogy megnyertétek a bajnokságot történelmet
írtatok szűkebb hazánk futballszerető
közönségének, ami higgyétek el, felemelő érzés.

Mi szülők azt szeretnénk, ha továbbra is
büszkék lehetnénk rátok és azt hiszem nem
túlzok ha azt igérem mindenki nevében aki ezt
a csodálatos sportot szereti, hogy minden
tőlünk telhető támogatást megadunk hogy
nyugodtan és zavartalanul tovább
fejlődhessetek, hogy még nagyon sok
csodálatos és felejthetelen pillanatot
szerezzetek minden sportbarátnak. 

Köszönet fiúk az elmúlt tíz évért és ne
feledjétek, hogy a világ határtalan és csak arra
vár hogy meghódítsátok!

Csonga Lajos
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KI A JOBB...

Nagyon gyorsan elrepült ez a több mint tíz
közös év. Hát igen, mi lett a langaléta
nyakiglábból, a pehelysúlyú izompacsirtából,
vagy az örökmozgó kis dugiból. Persze hogy
tudom, csak hát, jó lapozni az emlékek között.
Vérbeli futbalisták lettek, mert volt bennük
akarat, elszántság, kitartás, és persze imádják
a focit. Éltek a lehetőséggel, amit szeretett
klubunk a DAC 1904 biztosított számukra.
Legények, én nagyon büszke vagyok rátok. Nem
lehet elfelejteni, mikor vagy két éve először
kerültetek át a Sikabonyi pályáról a Nagy
stadionba. Megszeppenten ültetek az
öltözőben, átvettétek az új felszerelést,
hallgattátok, de talán nem is értettétek, hogy
mire gondolok mikor azt mondom, a DAC

jövőét rátok alapozom, és bennetek látom.
Nekem még most is ez a meggyőződésem. Csak
abban bízom, hogy ezt a meggyőződést, hogy
saját nevelésű játékosok nélkül nem lehet igazi
nagy DAC csinálni, azok is elfogadják majd, akit
most irányítják a klubot. Mert, ha nem dobog
együtt a sárga kék szív, akkor az csak
fellángolás, kusza ábránd. Nekünk a jövőbe kell
tekintenünk, ha szeretett csapatunkat
a legjobbak között szeretnénk látni. Hogy van
rá eséséjünk, arra Ti vagytok a bizonyíték.

Tiszta szívemből gratulálok a csapatnak
a bajnokság megnyeréséhez, az edzőnek a
kiváló munkájához, és csak reménykedem,
hogy mielőbb nevetektől lesz hangos a DAC
stadion.

Patasi Ferenc

Fontosnak tartottam, hogy kint legyek az előkészítősök első edzésén. Emlékszem a féltő anyai
könnyekre, csak valami baja ne történjen – sóhajtásokra.
Hasonló könnyeket láttam a szülők szemében a minap is. Ezek már az öröm, és büszkeség
könnyei voltak. Persze lehet, most jöttek rá, hogy bajnok fiuk felnőtt, és lassan el kell hogy
engedjék a kezét.
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ZSÁKOVICS LEGÉNYSÉGÉNEK MENETELÉSE

FELVÉTELEK A CSAPATRÓL

1. DAC-Púchov    3:2

2. Zl.Moravce-DAC   0:0 

3. DAC-Dubravka  5:0

4. DAC-Artmedia  2:0

5. DAC-Artmedia  2:0

6. Zl.Moravce –DAC  0:0
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ZSÁKOVICS LEGÉNYSÉGÉNEK MENETELÉSE

FELVÉTELEK A CSAPATRÓL

7. Šala-DAC  0:4

8. DAC-Púchov  3:2

9. DAC-Vengloš BA  4:2

10. DAC-Púchov  3:2

11. DAC_Dubravka  5:0

12. DAC-Vengloš BA  4:2
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TÁBLÁZATOK
A DAC 1904 IFIK EREDMÉNYEI
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