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Csapataink, játékosaink
Az NB III HÍREI
Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzője
nyilatkozik a szezon kezdetéről
Június 5-én kezdtük a felkészülést. Szerencsére gyorsan összeállt
a keret. Az új játékosokkal már előtte megegyeztünk, ezzel így picit
időt nyertünk, mert az öthetes felkészülést ragyogóan megcsináltuk. Úgy érzem, hogy a melót, amit elterveztünk, el tudtuk végezni.
Az új játékosokkal – 10 új fiú érkezett –, szinte a fél keret kicserélődött. A szakmai stábban is erősödtünk, Kerekes Barna pályaedző személyével,
valamint csatlakozott hozzánk erőnlétiedzőként Fehér Ádám. Az edzőmeccsek is azt
mutatták, hogy egy erősebb Dabas lesz a tavalyihoz képest. Annak ellenére, hogy
döntetleneket játszottunk – igazából nem is az eredmények a fontosak –, én azt gondolom, hogy fizikálisan is, de játékban egyértelműen erősödtünk. Nagyon jó játékosok jöttek hozzánk. Ennyit nagyjából a felkészülésről.
Az első bajnoki mérkőzést a Honvéd ellen játszottuk. Mindig nehéz az NB I-es csapatok második csapata ellen játszani, mert a játék kimenete mindig annak függvénye,
hogy mennyi játékost adnak vissza. Hát itt elég sokat adtak vissza. Az első mérkőzésen úgy gondolom, hogy a játék minden elemében felvettük a versenyt a Honvéddal, mind dinamikában, mind játékban. Egy nagyon jó, lüktető mérkőzést játszottunk,
amiben egyaránt benne volt a győzelem és a vereség lehetősége is. Döntetlent játszottunk, bár a 92. percben volt egy meccslabdánk. Nem lehetünk elégedetlenek.
Igazából, amit célként kitűztünk magunk elé, hogy egy szerethető Dabast alakítsunk,
formáljunk, ezzel jó úton járunk. Ez az első mérkőzés is megmutatta már, hogy ebben
a csapatban már sokkal több futball van, mint ami az előző szezonban volt.
Következő mérkőzésünket ismét egy II-es számú csapat, a Paks ellen játszottuk.
Pozitívum, hogy ezzel letudtuk a II-es számú csapatokkal a mérkőzéseinket. A Paks
nagyon sok játékost visszaadott, mivel a Videoton ellen elmaradt az első fordulóban a
mérkőzés az NB I-ben. Egy nagyon jó erőt képviselő Pakshoz még jött 4–5 fő NB I-es
keretjátékos, így egy nagyon erős Pakssal játszottunk. Mégis azt mondhatom, mint az
előző mérkőzésen – játékban és dinamikában is felvettük velük a versenyt. Sajnos a
93. percben egy balszerencsés góllal elveszítettük a mérkőzést, de a csapatban volt
tartás, volt játék, volt helyzet. Az edző ilyenkor mindig kapaszkodik valamibe: játékban
is megvoltunk, a helyzeteink is megvoltak, ha 1:1-nél berúgja Dalibor a ziccert, ahogy
vitte a labdát a kapusra, és nem melléemeli, akkor most arról beszélgetnénk, hogy
nyertünk. Ezen kell változtatnunk, viszont azon nem, hogy amit eddig is csináltunk,
a megalkuvás nélküli harci szellem, ami most jellemezte ezt a két mérkőzést, azt továbbra is megtartjuk, és a futball, amit mi kérünk, hogyha nálunk a labda, akkor
futball–futball, ezt fel tudjuk vonultatni az elkövetkezendő mérkőzéseken, akkor
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meg fog jönni a győzelem. Így készülünk, plusz azt megjegyezném, hogy ebben a
8-10 hétben ragyogóan dolgoztak a játékosok, le a kalappal előttük. Egy teljesen más
módszerre álltunk át nyártól, egyértelműen a profizmus felé visszük a csapatot, és
ebben nagyon nagyon partnerjátékost találunk. Amennyiben ezt így fogjuk folytatni
együtt, akkor szerintem a célt, amit kitűztünk, elérjük, hogy szerethető csapat legyünk,
és e mellé párosul az, hogy az NB III középcsoportjának meghatározó csapata lesz
a Dabas.

Új játékosok az NB III-ban
Földes Milán
Szigetszentmiklósról jöttem, Erős Károly évvégen megkeresett,
és jelezte, szeretné, ha csatlakoznék az FC Dabas csapatához.
Minél jobb helyezést szeretnénk elérni csapatszinten és egyénileg
is szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani.

Kiss Dávid
19 éves vagyok, a Puskás Akadémiáról érkeztem. Egy próbajátékon
vettem részt, Karcsi már szeretett volna megnézni télen is, akkor
nem jöttem el, most nyáron lett erre lehetőség. Úgy érzem, éltem is
vele, mert itt tudtam maradni. Stabil tagja szeretnék lenni ennek az
NB III-as csapatnak. Szerintem jó társaság jött össze, jó játékosokat sikerült igazolni a csapathoz. Egyértelmű célom, hogy minél többet játsszak, most
öregedtem ki az ifiből, most már a felnőtt bajnokságban kell helytállnom. Úgy érzem,
képes vagyok erre. Egyértelmű cél a csapatnak az élbolyban lenni, én ezért mindent
meg akarok és meg is fogok tenni.

Szűcs László
32 éves vagyok, a szlovák III. osztályból érkeztem Dabasra. Nagyon szeretnék itt egy jó csapat meghatározó tagja lenni. Belső
középpályás poszton játszom. Nagyon remélem, hogy az első hat
hely valamelyikére oda tudunk érni, mint ahogy ez a vezetőség és
az edzők elvárása.
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Csapataink, játékosaink
Az NB III HÍREI
Fitos László
Az RKSK-ból, NB III-ból érkeztem. Makrai Laci és vezetőedzőnk,
Erős Karcsi jóvoltából kerültem ide a nyáron. 30 éves játékos vagyok, középpályán játszom. Megfordultam NB I-ben, NB II-ben.
Szeretnék meghatározó játékos lenni rutinomnál fogva a Dabas
NB III-as csapatában. Remélem, hogy ez sikerül is. Vegyesen
kezdtük a bajnokságot, igazából győzelmet még nem sikerült szereznünk. Remélem,
hogy ez a hétvégén sikerülni fog, és beteljesítjük a vezetők elvárását, és az első hatban
fog végezni a csapat.

Fritz Attila
31 éves vagyok, Szigetszentmiklósról érkeztem. Erős Karcsi keresett meg, beszélgettünk 1-2 mondatot, tetszett, amit mondott,
és úgy döntöttem, ide igazolok. Az eddigi tapasztalataim teljesen
pozitívak. Elképzeléseim a jövőre nézve, hogy a Dabassal minél
eredményesebbek legyünk. A távolabbi célok pedig egyértelműen
magasabb osztályban játszani, ezt majd a jövő eldönti.

Csepregi Richárd
32 éves vagyok, Dabas-Gyón csapatától érkeztem, a Ferencvárosban nevelkedtem. Erős Karcsi megkeresésére kerültem ide. Remélem, hogy ebben a félévben minél több mérkőzést meg tudunk
nyerni, és remélem, hogy nagyon-nagyon sikeres lesz a csapat.

Sándli Márk
19 éves vagyok, az Újpest második csapatából érkeztem Kerekes
Barna által, aki edzőm volt. Elhívott próbajátékra, mint látjuk, sikerült. A fociban minél magasabbra próbálom rakni a lécet, és próbálom átugrani.
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Mundi Roland
29 éves vagyok, Mosonmagyaróvárról érkeztem. A posztom bal
belső középpályás. Dabason szeretnék minél sikeresebben szerepelni, a csapatot a dobogó közelébe várom. Hoszútávú célom,
hogy még szeretnék játszani a másodosztályban.

Sebestyén István
19 éves vagyok, a Ferencváros második csapatától érkeztem Dabasra. Kerekes Barna volt az edzőm U15-ben, és általa kerültem
ide. Kapus poszton vagyok bevethető. Próbálok bekerülni az első
csapatba, mindent megteszek érte, hogy a mesternek rendelkezésére álljak. Próbálok a csapattal minél több pontot szerezni, és
minél előrébb kerülni a bajnokságban. Remélem, hogy közösen
egy sikeres szezont tudunk zárni.

Crkvenjakov Dalibor
Mórahalomról érkeztem, 28 éves vagyok, támadó. Erős Károly keresett meg, az ő kérésére jöttem ide. Céljaim: a csapattal minél
jobb helyezést elérni, és persze, mivel támadó vagyok, minél több
gólt lőni.
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A Dabas II HÍREI
Kucsák István, az FC Dabas II vezetőedzőjének
nyilatkozata a szezon kezdetéről
A Dabas II játékoskerete ha személyekben nem is, de összetételben mindenképp megváltozott. 5 játékos jött fel az U19es csapatból, és 1-2 olyan játékos érkezett a keretünkhöz, aki
edzői stábunkat erősíti, és így egy közepes játékerőt képviselő Megye I. osztályú csapatot tudunk hétről hétre kiállítani.
A Dabas II célja nem változott, a helyi fiataloknak, akik az U19-ből kiöregednek, és
nem tudnak az NB III-as csapathoz kerülni első sorban, és az NB III-as csapatból, az
NB III-as csapat perifériájáról, a Megye I-es csapathoz kerülve játéklehetőséget tudjunk
adni ezeknek a játékosoknak. Az első két bajnokin túl vagyunk, látható, hogy arattunk
egy óriási győzelmet és kaptunk egy óriási pofont is. A két mérkőzés nagyon nagy kontrasztot mutat, idegenben a bajnokesélyes Gödöllő ellen, jól focizva, sokat mozogva,
3-4 nagy helyzetet kihagyva sikerült 2:1-es győzelmet aratni. Hazai pályán, fásultan,
kissé unottan, bár döntő többségében többet támadva mint ellenfelünk, sajnos egy 5:1es elég súlyos vereséget szenvedtünk el. A Dabas II célja az elkövetkezendő két mérkőzésre is hasonló, utazunk Biatorbágyra, szintén egy megerősített, nagyon jó erőkből
álló, mindenképp az első háromba pályázó Biatorbágy csapatához. Nem lesz könnyű
helyzetünk, sőt, nagyon nehéz feladat vár ránk. Egyelőre több játékos hiányzik a csapatunkból, elsősorban a minőség ami hiányzik, gondolok itt a védelemre. Van egy eltiltásunk is, Varga Balázs személyében, aki 5 meccses eltiltást kapott egy piros lap miatt.
Tehát mindenképp egy nehéz meccs vár ránk, és utána egy hazai mérkőzés. Próbálom
a két meccset így csomagban nézni. Ebből a két meccsből – hát nagyon optimistán –,
ha 4 pontot sikerül megcsípnünk, úgy gondolom, az nem lenne rossz eredmény.

HÍREK
A napokban véget ért az UEFA „A” képzés Dabason
2017 februárjától 30 UEFA „A” licences hallgató folytatta tanulmányait a Dabasi Sportcentrumban.
Az összes sikeresen felvételiző
edző kolléga jól vette az akadályt,
és a tanfolyam végén sikeresen
vizsgázott. A gyakorlati képzések
a sári focipályákon zajlottak, míg
az elméleti oktatás az Utánpótlásközpont emeleti termeiben. Az
MLSZ által meghívott vendégelőadók között erőnléti szakember,
fizikoterapeuta, pszichológus, taktikai dolgokban jártas szakember,
egészségügyi szakember vett részt az órák jó lefolyásában. A tanfolyam anyaga évről
évre folyamatosan nehezebb, a nemzetközi trendeknek megfelelő oktatási anyaggal.
Ezzel az UEFA A végzettséggel a megfelelő szinten, bárhol a világon munkát vállalhatnak a végzett szakemberek. Szívből gratulálunk Kucsák Istvánnak, aki szintén sikeres
vizsgát tett, megszerezve ezzel az UEFA „A” minősítést!

Az egyik legfontosabb láncszem…
Nem sokan tudják, hogy a labdarúgás egyik legfontosabb láncszeme, szereplője – természetesen
a labdarúgókon kívül – a létesítményfelelős. Ő készíti elő a pályákat a mérkőzésekre, edzésekre. Ő
felel a gyep minőségéért, az ő feladata az öntözés, tápanyag-utánpótlás, permetezés, valamint
a sporttelep karbantartása. Aki kilátogat a Dabas-sári sporttelepre, az tapasztalhatja, hogy egy
igazi kis ékszerdoboz látványa fogadja, ahová jó
kijönni, mert rendezettség, ápolt növényzet, ápolt
környezet fogadja. Mindez köszönhető Kovács
Györgynek, a Dabas-sári sporttelep létesítményfelelősének, gondnokának.		
B. F.
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HÍREK
Újabb beruházás az FC Dabas sporttelepén
Július közepén újabb beruházás kezdődött az FC Dabas SE, Dabas-Sáriban található
sporttelepén. A TAO támogatásnak köszönhetően egy „Fedett-zárt edzőpálya”, vagyis
egy labdacsarnok kivitelezési munkái indultak el. A közbeszerzésen a dabasi székhelyű
12 RASZTER Kft. nyerte el a beruházást. A beruházás két ütemben valósul meg. Az I-es
ütem összköltségvetése: 140 383 011 forint. A II-es ütem költségvetése pedig: 105 133 982
forint. A beruházás várható befejezése 2018. 06. 30., de a kivitelezői szerződés szerint a
vállalkozó előteljesítésre is jogosult.
A csarnok alapterülete 1976 m2, amelyhez még hozzá tartozik 84 m2 alapterülettel a gépészeti, szociális rész, valamint az előtér. A csarnok fűtése-hűtése a föld hőjének felhasználásával történik, amellyel jelentősen csökkenteni lehet a fenntartási költségeket.
A labdacsarnok olyan speciális többfunkciós sportpadlóval készül el, amely alkalmas
arra, hogy a labdarúgáson kívül egyéb más sportágak is használni tudják. A futsall pálya
mellett 3 db teniszpálya is fel lesz festve a csarnokban. Az FC vezetése szerint a tenisz
egy rendkívül hasznos kiegészítő sportág a labdarúgók számára. Az egyesület vezetése
abban az esetben, ha az MLSZ részéről időben megszületik a II. ütemmel kapcsolatos
támogató határozat, mindent megtesz annak érdekében, hogy a labdarúgók már a téli
felkészülés során használni tudják a csarnokot.			
Bennárik Ferenc

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE
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