Dabasi

-

helyzet

Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa			

I. évfolyam. 10. szám

ez ,
ötel
k
ó
ci
radí
A t
az ,
talm
a
h
l
fe
.
len
ínál
a je
et k
g
é
s
ő
ehet
vő l
a jö

Első Megye I-es Győzelem
2016. április 3.

Csapataink, játékosaink
Az NB III Hírei
Dajka László edző nyilatkozata az elmúlt két bajnoki mérkőzés
kapcsán
Üdvözlöm az Olvasókat! Túl vagyunk két bajnoki mérkőzésen, az elmúlt hétvégén,
mondhatni szokásos rangadón a Dunaharasztit fogadtunk. Tulajdonképpen nem is
olyan régen játszottunk velük. Az elmúlt szezon vége felé. Akkor is, most is sikerült
nyernünk hála Istennek 2 : 0-ra. Azt kell hogy mondjam, nagyon nehéz mérkőzés
volt mint ahogy mindig, szervezett és agresszív csapata van a szomszéd várnak.
Igaz, mi sem megyünk a szomszédba egy kis határozottságért és keménységért.
Időnként még futballoztunk is. Vezettünk szép támadásokat, és sikerült két szép
góllal befejeznünk. A 2 : 0-ás végeredmény azt mondom, hogy simának tűnik, bár
talán a játék képe alapján nem is volt ennyire sima. Fontos az, hogy a gólokat azon
a hétvégén mi szereztük, és a 3 pontot otthon tudtuk tartani. A hétvégi mérkőzésen,
vasárnap, Hódmezővásárhelyen voltunk. 1 : 1-es döntetlent értünk el. Sajnos most
is kellemetlenséggel kezdődött a mérkőzés, ugyanúgy mint a Pénzügyőr ellen is.
Ott, akkor a 15. percben Lázárt elveszítettük sérülés miatt, itt pedig Kállai Norbi, az
egyik alapemberünk, belázasodott, ezért teljesen át kellett forgatni a csapatot. Elég
gyengén futballoztunk az első félidőben, hogy ezért vagy másért, azt nem tudom, de
a csapat nem tetszett. Egy 11-esből vezetést szerzett az ellenfél. Ezután a második
félidőben egy kicsit átalakítottam a csapatot, és stabilabbá váltunk, helyzeteket
dolgoztunk ki, és kiegyenlítettünk. A mérkőzés végén mi domináltunk, mentünk a
győzelemért. Meg is volt a lehetőségünk, a lábunkban volt a 3 pont megszerzése, de
sajnos Dobó Robi ziccerben a kapufára passzolta a labdát, az onnan visszapattanó
labda pedig a kapus ölébe ment. A két félidő alapján igazságos eredmény született,
viszont megnyerhettük volna a mérkőzést. Az előzmények viszont, hogy Kállai Norbit
nélkülözni kellett és változtatni kellett a csapaton. Ennek tükrében,
összességében elégedett vagyok az eredménnyel,
készülünk a következő hétvégére. Nem könnyű
mérkőzés vár ránk a Méhkerék ellen, de az még
odébb van. Egyelőre pihennek a játékosok,
utána kezdjük a hét végére való felkészülést.
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Zsolnai Róbertet az FC Dabas NB III csapatának csapatkapitányát
kérdeztük a felkészülési időszakról és a bajnoki mérkőzésekről
Köszöntöm az Olvasókat!
Úgy érzem, a felkészülés a csapatnak jól sikerült, igaz, egy-két posztra még szerettek volna a vezetők játékost igazolni.
Az első mérkőzésünk a Pénzügyőr ellen volt, ahol nehezítette a csapat helytállását
a sok sérült, ráadásul az új játékosok közül is volt olyan, aki nem tudott a csapat
rendelkezésére állni, mert nem érkezett meg az igazolása. Mindenféleképpen pontot,
pontokat akartunk szerezni, mert egy jó kezdés nagy lökést adhat a folytatásra. Egy
igazságos döntetlen született, de kicsit keserűbb volt a szám íze, mert sokáig vezetni
tudtunk… Sajnos a mérkőzés elején egy komoly sérülést szenvedett Lázár Tomi, akinek mielőbbi felépülést és kitartást kívánunk a csapat nevében!
Második meccsünk itthon a rivális Dunaharaszti ellen volt, amit mindenféleképpen
hozni akartunk, és ez egy fegyelmezett taktikus játékkal sikerült is.
Harmadik mérkőzesünket Hódmezővásárhely ellen játszottuk, ahol egy gyenge első
félidő után sikerült felállnunk, és egyenlítenünk, mindenféleképpen a második játékrészből kell erőt merítenünk a következő mérkőzésekhez, mert ott már helyenként jól
játszott a csapat. Bizakodva várjuk a következő hazai mérkőzést..

FC Dabas II
Kucsák István, az FC Dabas II edzőjének nyilatkozata az elmúlt
két bajnoki mérkőzés kapcsán
Felkészülési mérkőzéseink nagyon jól sikerültek, ezért bizakodóan vártuk a rajtot. Arra
készülünk a bajnokságban, hogy a csapatok döntő többsége többet fogja birtokolni
a labdát, mint mi. Mi masszív védekezésből próbálunk meg a labdaszerzések után
gyors kontrákat vezetni, vagy pedig kisjátékokat, sok érintős labdatartást megvalósítani és eljutni az ellenfél kapujáig. Első bajnoki mérkőzésünk teljesen ezek szerint
alakult, a nagyon jó erőkből álló Taksony csapata ellen. Több volt NB I-es NB II-es
futballista is volt az ellenfélnél. Az első félidőben ők birtokolták a labdát, 65–70%-ban,
de helyzetet nem bírtak kialakítani. A második félidőben egy kicsit bátrabb játékot próbáltunk meg játszani, így kicsit élvezetesebb is lett a mérkőzés. Sajnos több téves
játékvezetői ítélet után az ellenfél egy szabadrúgásból 17 méterről gólt lőtt, ami után
már nem tudtunk kiegyenlíteni. Helyzetünk még adódott, de nem sikerült gólt szereznünk. Mindenképpen dicséretet érdemel a társaság, mert egy megye I. osztályú szinten kimagasló csapat ellen nemcsak hogy helyt álltunk, hanem minimum egyenragú
ellenfelek voltunk. Viszont a három pont az ellenfélé lett.
Az első négy forduló elég nehéznek ígérkezik, és ebből a második mérkőzésünk idegenben került megrendezésre, Biatorbágyon. Az ellenfélről csak annyit tudtunk, hogy
több éve megye I. osztályban szerepel, és szintén van 1–2 NB-s játékos a keretükben. Egy kisméretű műfüves pályán játszottuk a mérkőzést. Valamelyest átengedtük
a kezdeményezést az ellenfélnek, szerettük volna megnézni, mit tudnak, milyen játékerőt képviselnek, illetve azt, hogy augusztusban egy műfüves pályán mi milyen focit
tudunk nyújtani. Gólban gazdag meccs lett a vége, és győzelem a Dabas II javára.
Ez nagy szó, nagyon nagy dolog. Egy rossz labdakihozatal után szerzett vezetést
az ellenfél, de aztán két szögletből, két pontrúgásból Cemmel Péter két fantasztikus
gólt szerzett. Így 2 : 1-re vezettünk félidőben. Az ellenfél a második félidőben szoron
gatott minket, a kapunk előtt több nagy lehetőségük, helyzetük volt. Magyari Sándor
nagyon jól védett, több bravúrt is bemutatott. Viszont a 87. perc környékén szögletből
kaptunk gólt, úgy, hogy nem ért senki a labdába. A röviden, a kapufa mellett a védekezésünk rossz volt, és a labda a hálóba csavarodott.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Érdekes módon, ezután egyáltalán nem roppantunk össze, hanem még két 100%os helyzetet sikerült kialakítanunk az ellenfél kapuja előtt, amiből a másodikat értékesítettük, és 3 : 2-re megnyertük a mérkőzést. A csapat masszívan játszott, nagyon
jól védekezett, az ellenfél a múlt héthez hasonlóan, szinte kidolgozott helyzet nélkül
hozta le a mérkőzést. Úgyhogy mindenképp dícséret illeti a csapatot. Következő hétvégén szintén egy nagyon jó gárdához látogatunk, Pilis csapatához idegenbe, tehát
három meccsből második idegenben. Erre készülünk és ezt próbáljuk majd jövőhéten megnyerni.
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Cemmel Pétert az FC Dabas II csapatkapitányát kérdeztük
a felkészülési időszakról és a bajnoki mérkőzésekről
Eléggé felemásra sikerült a nyári alapozásunk, mert mint jó
megyei amatőr csapat, minket is „sújtottak” a nyaralások, lagzik
és különböző rajtunk kívül álló dolgok, amik megnehezítették
mind edzőnk, Kucsák István, mind a csapat felkészülését az új
idényre, amit már eggyel magasabb osztályban kezdünk meg. De
úgy érzem, hogy azért az utolsó hétre és az azt követő bajnokira
becsülettel, teli erővel és elszántsággal tudtunk nekivágni. Az FC
Dabas II csapata jelentősen átalakult, de a csapat magja, akik alapították és bajnokságot
nyertek, javarészt megmaradt. Most hozzájuk csatlakozott egy-két rutinosabb játékos és
pár fiatal is, akikkel, úgy érzem, erősödtünk, és nem fogunk szégyent vallani a megye
I-ben. Az első és második bajnokinkon is látszott, hogy ebben a szezonban újonc
csapatként a védekezés és az abból való labdaszerzések, kontrák, és pontrúgások
lesznek meghatározóak számunkra. Sajnos az első meccsen kevés lehetőségünk volt a
gólszerzésre – ugyanígy az ellenfélnek is. Itt derült ki, hogy a Taksony csapatában játszott
pár magasabb osztályt megjárt focista is, akik ha nehezen is, de egy szabadrúgás
góllal fölénk tudtak kerekedni. Mindenki kicsit letört volt a meccs után, de tudjuk és
látjuk, hogy jó úton haladunk. A második meccsen Biatorbágyon szintén a védekezés
dominált nálunk az első perctől kezdve. Próbálkoztunk labdaszerzésekből gyors
visszatámadásokkal gólt szerezni, de rengeteg hiba csúszott az utolsó passzokba.Egy
peches góllal hamar vezetést szerzett az ellenfél, de nem adtuk fel, és bő 10 perc alatt
– a rengeteget gyakorolt pontrúgásainknak hála –, hamar megfordítottuk az eredményt
(1 : 2). A második félidő még jobban a védekezésről szólt számunkra. Sajnos a vége
előtt egyenlített is az ellenfél, de azon a vasárnapon nem mehetett le más győztesen a
pályáról csak mi, és meg is lett a győztes gól a végén, két szép egyéni megoldásnak
köszönhetően.(2 : 3). Pontosan így lehet megnyerni az ilyen nehéz meccseket. Váratlan
egyéni megoldásokkal, amiben a mi csapatunk nagyon is bővelkedik. A két meccset
összefoglalva elégedettek vagyunk, és edzünk keményen tovább, hogy minden
ellenfelünk nyugtalanul aludjon az FC Dabas II elleni meccs éjszakáján.
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Új edzők az utánpótlásnál
Kovacsik Tibor lett az FC Dabas U13-as
korosztályának edzője
Dunaharaszti MTK utánpótláscsapataiból érkeztem ide
edzőnek, itt kezdtem edzői pályafutásomat. Előszőr segédedzőként, aztán négy évig vezettem a DMTK U14 és
U15-ös csapatát az NB II-es bajnokságban. C-liszenszes
edzői diplomával rendelkezem, de szeretném folyamatosan képezni magam.
Magamról: 1988. július 22-én születtem. Az MTK utánpótláscsapataiban nevelkedtem, 18 évesen mutatkoztam be
az NB III-ban Örkényben, majd egy év elteltével Dunahaharsztiba kerültem, ahol hét évet töltöttem az NB III-ban.
Onnan Taksonyba igazoltam, ahol egy évet töltöttem,
onnan idén nyáron a Dabas II-es csapatához igazoltam.

Laczkó János lett az FC Dabas U15-ös
korosztályának edzője
1985. augusztus 9-én születtem Szegeden, 28 éves koromig
profi játékos voltam, NB I, NB II, NB III-ban, majd eldöntöttem,
edzőként akarok tovább dolgozni, hogy magasabb szintre jussak mint játékosként. Három évig voltam főállásban a Szeged
2011 utánpótlásrészlegén, ahol az összes korosztállyal foglalkoztam, de az U15 volt a saját csapatom. 2016 májusában
sikeres vizsgát tettem az UEFA A tanfolyamon. Kucsák István
hívására kerültem az FC Dabashoz, ahol az U15-ös csapat vezetése mellett az intézményi program fejlesztése lesz a feladatom. Hamar közös nevezőre jutottunk a klubbal és ezúton is köszönöm a bizalmat Kucsák Istvánnak és Kőszegi
Zoltánnak. Komoly helyre kerültem, ahol a fejlődésem edzőként biztosítva van. Biztos vagyok benne, hogy sikres időszak elé nézünk a dabasi futballban.
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Csapataink, játékosaink
Csapatunkhoz érkeztek
Budai László – FC Dabas NB III
18 éves vagyok, Borsod megyében születtem, a Debreceni
Labdarúgó Akadémián nevelkedtem, egy évet töltöttem
a Ferencváros U18 as korosztályában. és az UTE U19
csapatában. Örülök, hogy Dabasra igazolhattam, ez egy jó
lehetőség, hogy elérjem a céljaim a labdarúgásban. Tetszenek
az edzések, jó kezekben vagyok. Erős Karcsi bácsit már
ismerem Újpestről is, csak jókat tudok róla mondani.

Csató Ádám – FC Dabas NB III
22 éves vagyok, Az FC Dabas NBIII hátvédje. Az előszezonban
az Érdi VSE színeiben játszottam. Úgy érzem egy kiváló csapat
tagja lehetek itt Dabason, emiatt úgy gondolom minden adott
egy sikeres szezon teljesítéséhez.

Huller Ádám
Az MTK játékosa vagyok már 13 éves korom óta, de tavaly és az
az előtti évben kölcsön voltam adva a BKV Előrének. Sajnos sérülés miatt a tavalyi évet végig rehabilitációval töltöttem, és most
augusztusban tudtam elkezdeni a felkészülést. A csapattal a múlthéten tudtam elkezdeni a közös munkát, ezért még szokom a csapattársakat és a stábot, de eddig mindenki nagyon segítőkész.

Dobó Róbert – FC Dabas NB III
A Mezőkövesd-Felsőtárkány csapatától érkeztem, szélső és irányító
középpályás posztokon játszom. Térdműtétet követően, egy hos�szú kihagyás után tértem vissza a pályára az FC Dabas színeiben.
1 hónapja vagyok Dabason, ami nem hosszú idő, de első pillanattól kezdve pozitív impulzusok értek a körülmények, a szakmai
munka és a csapattársak részéről is. Nagy volt a jövés- menés az
átigazolási időszakban, ezért véleményem szerint még formálódik
a csapatunk, de a várt sikerek hamar összekovácsolják a társaságot, és akkor sikeres év elé nézünk.
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Csapataink, játékosaink
Csapatunkhoz érkeztek
Benedek Marcell – FC Dabas NB III / FC Dabas II
Nagyon jó körülmények közé kerültem, ahol minden adott ahhoz,
hogy fejlődhessek. A bajnokság vegyesen indult az FC Dabas
II csapat számára, egy vereséggel kezdtünk, de a legutóbbi
mérkőzést egy kiélezett meccsen a végén sikerült megnyernünk.
Úgy gondolom, hogy a bajnokság további részében is sikeresek
tudunk lenni, ha folytatjuk az elkezdett munkát. Célom, hogy
minnél többet fejlődjek és a játékommal hozzá tudjak járulni a
csapat eredményességéhez.

Huszti Ádám – FC Dabas NB III
Egészen négyéves korom óta a labdát kergetem. Annak idején
Pakson kezdtem a pályafutásomat, majd Ceglédre költöztünk
ahol közel 10 évet futballoztam. 2010-ben visszakerültem Paksra,
ahol négy évet töltöttem el utánpótlásszinten. Tavaly már felnőtt
bajnokságban játszottam Dunaföldvár színeiben. Most, hogy hazaköltöztem mindenképp egy olyan klubban akartam elhelyezkedni, ahol jó körülmények között edzhetek és fejlődhetek. Úgy
gondolom, itt Dabason ezek mind adottak. Az edzői stáb kiváló, az edzések jó hangulatban, jó körülmények között zajlanak. Minden adott ahhoz,
hogy jól szerepeljünk a bajnokságban.

Eördögh Levente – FC Dabas NB III
Nyíregyházán születtem 1994-ben és itt is nevelkedtem, a
Nyíregyháza Spartacus utánpótlásában. Belső védő poszton
vagyok bevethető.
Legutóbb Soroksár NB II-es csapatában játszottam, majd egy
érdekes cigándi kitérőt követően kerültem Dabasra. Szerintem
ez egy nagyszerű társaság, úgy látom, mindenki profi gondolkodással áll hozzá a sporthoz. Kiváló a csapatszellem, és remélem, a sikerek még jobban összekovácsolnak majd minket. Nagyon jól érzem
magam a csapatban, könnyen be tudtam illeszkedni, és remélem, sikeresek leszünk majd ebben az elég erős bajnokságban.
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Csapataink, játékosaink
Csapatunkhoz érkeztek
Nádházi Ákos – FC Dabas NB III
A Monor SE csapatától érkeztem a nyár folyamán Dabasra.
A pálya bal- és jobbszélén is otthonosan érzem magam. Örülök,
hogy a Dabas csapatához igazoltam, jól érzem itt magam, kiváló a csapatösszhang, minél több győzelmet szeretnék szerezni a
csapattal.

Karacs Roland – FC Dabas NB III
Csákvár NB II-es csapatából érkeztem, több játéklehetőség
reményében. 22 éves, támadó játékos vagyok. A csapat egyik
meghatározó játékosa szeretnék lenni. Nagyon jól érzem
magam a srácok közt, úgy érzem, sikerült nagyon gyorsan
beilleszkednem. Ez köszönhető talán annak is, hogy van
egy-két volt csapattársam a csapatban mint pl. Domonyi
Roland, Nádhazi Ákos, de a többiekkel is egész gyorsan
megbarátkoztam.

Obreczán Dániel – FC Dabas NBIII/FC Dabas DII
Ezen a nyáron érkeztem a Dabas csapatához és mind az NB
III-nál, mind a megye I-es csapatnál nagyon jó a hangulat.
Sajnos az utóbbi két mérkőzésen nem tudtam játszani betegség
miatt, de minden erőmmel azon vagyok, hogy visszakapjam az
állóképességemet. A körülmények pedig teljesen megfelelnek a
csapat és saját képességeim fejlesztésére és építésére. Kevés
ilyen hely van, ahol ennyire jó a létesítmény és a pályák.

Sárközi Norbert – FC Dabas NB III
23 éves vagyok, az Fk Csikszereda csapatából érkeztem, ez egy
erdélyi klub. Budapesten élek, nem messze innen, Pátyon, Pest
megyében nőttem fel. Családom egyik fele erdélyben él és ennek
is volt köszönhető, hogy az elmúlt félévet kint töltöttem. Első
benyomásom Dabasról mint klubról, abszolút pozitív volt és azóta
is csak megerősíteni tudom ezt. Remélem minél sikeresebb
szezon előtt állunk, és segíteni tudom a csapatot ebben.
2016. augusztus 28.

Csapataink, játékosaink
Csapatunkhoz érkeztek
Laczkó János – FC Dabas II
Ez év július 21-én érkeztem az FC Dabas II csapatához Kucsák
István hívására. 8 évvel ezelőtt az FTC kölcsön játékosaként már
játszottam az akkori FC Dabas NB III-as csapatban. Nagyon jól
érzem magam itt. A körülmények nagyon jók. A csapat meghatározó lehet a Megyei Bajnokságban. Az elmúlt 2 meccs eredményei is azt mutatják, van potenciál a FC Dabas II -ben.

Kovacsik Tibor – FC Dabas II
Két éve már megfordultam a Dabas NB III-as csapatában kölcsön játékosként.Nagyon jól éreztem magam,jó emlékeim vannak a csapatról és az itt dolgozókról,így nyáron örömmel jöttem
ide Kucsák István megkeresésére Dabas II csapatába. Játékostársaimat már régóta ismerem, így jól tudtam, hogy egy összeszokott baráti társaságba érkezem, ezért könnyen ment a beilleszkedés. Az öthetes felkészülésünk jól sikerült, tudatos munka
folyik a csapatnál, bár az első meccsünket 1 : 0-ra elvesztettük,
de most hétvégén kijavítottuk a hibáinkat és megérdemelten
hoztuk el a 3 pontot Biatorbágyról. Jövőre nézve mint edző, mint
játékos, Dabason képzelem el a jövőmet, remélem hasznára leszek a társaságnak.
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A fiatalság hangja
Zelovics Attila – FC Dabas II
Már tavaly is voltam pár edzésen és meccsen is az FC Dabas II
csapatánál, akkor még Megye II-ben. Ott is nagyon tetszett a felnőttekkel való játék, most hogy felkerültünk Megye I-es osztályba,
még jobban megtetszett. Nagyon örületem az esélynek, és hogy
tagja lehetek a csapatnak. Mindig jobban akarok itt teljesíteni. Az
edzések nagyon pörgősek és tartalmasak, nagyon jó a hangulat
is, de emellett komoly az edzésmunka. Nagyon sajnáltam, hogy a
felkészülés felét és az első két bajnoki mérkőzést is ki kellett hagynom sérülés miatt, ezért most rengeteget kell edzenem, hogy bepótoljam ezt. Szeretnék minél többet játszani, fejlődni, mindig egy
kicsit feljebb lépni a fociban, majd NB-s szinten is játszani.

Kovács Richárd – FC Dabas II
Nagyon jól érzem magam, a beilleszkedés
egyszerű volt mert a csapattársaim barátságosak
voltak velem, és mindenben a segítségemre
voltak.
Komoly megtiszteltetésnek érzem, hogy nap
mint nap velük edzhetek, mert sokat segít a
fejlődésben, és tanulhatok tőlük.
A bajnokság első mérkőzésén Taksony csapatával
mérkőztünk meg, egy szoros küzdelem után
szenvedtünk vereséget 1 : 0-ra, ahol úgy érzem, a
döntetlen igazságosabb lett volna.
Az ezt követő második bajnoki márkőzés kimenetele nekünk kedvezett, ahol a
biatorbágyiakat sikerült felülmúlni 3 : 2-re, egy nagyon izgalmas, brusztolós és hajtós
meccsen. Külön öröm számomra, hogy ezen a mérkőzésen be is tudtam mutatkozni.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

