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Csapataink, játékosaink
az nB iii hírei

Erős Károly, az NB III vezetőedzőjének nyilatkozata
a felkészülés időszakáról

Január 2-től elindult a felkészülés az NB III-ban. Jelenleg a 7. 
hétvégénél tartunk, ami már a bajnoki mérkőzéssel zárul. A srá-
cok megcsinálták azt, amit elterveztünk. Az edzéslátogatottság 
nagyon magas volt. Végig 95%-os, ami nagyon pozitív. A játéko-

sok egy szinten vannak, fizikálisan nagyon rendbe raktuk őket, úgyhogy én nagyon 
bizakodom a tavaszi szezon előtt. Versenyhelyzet van. 20 játékos van, gyakorlatilag 
szinte minden posztra két ember. Nagyon éles harc lesz már a csapatba kerülésért 
is. Ez azért mindenkit arra ösztönöz, hogy 100%-osan edzzen, koncentráljon, játsz-
szon, és hát bízom benne hogy ennek meg is lesz az eredménye. 

FC Dabas NB III sorsolás – Közép Csoport

Dátum Időpont Hazai Vendég
02. 19. 14.00 Dunaharaszti MTK FC Dabas
02. 26. 14.00 FC Dabas Hódmezővásárhelyi FC
03. 05. 14.30 Méhkeréki SE FC Dabas
03. 12. 14.30 FC Dabas Szigetszentmiklós
03. 18. 17.00 Dunaújváros FC Dabas
03. 26. 16.00 FC Dabas Ferencvárosi TC II
04. 01. 16.30 Sport 36 Komlói Bányász FC Dabas
04. 09. 16.30 FC Dabas Szentlőrinc SE
04. 15. 16.30 Várfürdő-Gyulai Termál FC FC Dabas
04. 23. 17.00 FC Dabas Szekszárdi UFC
04. 29. 17.00 Budafoki MTE FC Dabas
05. 07. 17.30 FC Dabas Mórahalom VSE
05. 14. 17.30 Paksi FC II FC Dabas
05. 21. 18.00 FC Dabas Békéscsaba 1912 Előre II
05. 27. 18.00 PMFC FC Dabas
06. 04. 18.00 FC Dabas Dabas-Gyón FC



2017. február 26.

Csapataink, játékosaink
az nB iii hírei

érKEző játéKosoK lIstája NB III

 játékos neve Honnan igazolt
1. Alex Teixeira Dos Reis Hódmezővásárhelyi FC
2. Csordás Simon FC Ajka
3. Erős Ronald BKV Előre SC
4. Filyó Gábor Ausztria
5. Kiss Viktor Spanyolország
6. Ladányi Tibor Újbuda FC
7. Makrai László Ceglédi VSE
8. Sós Márkó Dabas-Gyón FC

Megkértük az újonnan érkezőket, néhány sorban mutatkozzanak be. Íme, 
ismerjék meg őket!

Erős ronald – BKV Előre
A legjobb teljesítményt a pálya közepén tudom nyújtani. Posztom: 
védekező középpályás. Jól érzem magam a csapatban, amely 
szerintem remek játékosokból áll. Remélem, az eredmények is ha-
marosan igazolják ezt.

Csapatszinten mindenképpen a bentmaradás a cél, úgy gondo-
lom, a csapat képes is rá. Egyéni célom pedig: minél jobb teljesít-
ménnyel segíteni a csapatot.

Filyó Gábor – asV Niederthalheim
Technikás, gyors játékos vagyok, főként a pálya jobb és a bal szé-
lén játszom, de a támadó harmadban bárhol bevethető vagyok. 
Korábban már játszottam az FC Dabas színeiben. Örülök, hogy 
újra itt vagyok  és bizonyíthatok – immár a felnőttek között. A leg-
jobb teljesítményt akarom nyújtani bármikor, amikor a pályára lé-
pek, ezzel segítve a csapatnak minél több pontot szerezni.

Csordás simon – ajka
Támadó játékos vagyok, magas, jó felépítésű, technikás. Nagyon 
jó körülmények fogadtak Dabason, profi szakmai felkészítéssel. 
Örülök, hogy itt lehetek. Szeretném a csapatot rengeteg góllal se-
gíteni a biztos bentmaradáshoz.

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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Makrai lászló – Cegléd
Vácon kezdtem focizni, majd 3 év után a Vasashoz kerültem, ahol 
6 évig voltam. Végigjártam a szamárlétrát, utánpótlás-válogatottak 
tagja voltam évekig. Ez után játszottam az első osztályban, majd  a 
másodosztályban.

Mindig is védekező tipusú játékos voltam. Itt Dabason is a véde-
lem közepén számítanak rám. Biztos vagyok benne, hogy rutinom-
mal a csapat segítségére lehetek. Abban is biztos vagyok, hogy 
ennek a csapatnak nem itt van a helye, amit a tabella mutat. Meg-
ismerve a csapatot, a játékosokat, ki merem jelenteni, hogy nem lesz gond a bent-
maradással.

Terveim a jövőre? Már Cegléden 2 éve dolgozom az utánpótlásban mint edző. A 
jövőben is az edzői pálya a cél,de jelenleg még az aktív játék az első és a Dabassal 
kihozni a legtöbbet magunkból.

Kiss Viktor – spanyolország
A középpálya bármelyik területén bevethető vagyok. Nagyon örü-
lök, hogy ilyen játékerőt képviselő csapathoz kerültem. Úgy érzem, 
a fejlődésem feltételeit maximálisan megteremti az FC Dabas 
Sportegyesület. Szeretném beverekedni magam a kezdő csapat-
ba és minél több mérkőzésen lehetőséget kapni. Pár éven belül 
szeretnék magasabb osztályban játszani!

alex teixeira – Hódmezővásárhely FC
Támadó, gyors játékos vagyok. Jó körülmények közé kerültem, és 
alig várom, hogy a csapatot segíthessem. A sérülésből már szinte 
teljesen felépültem, de kell még pár hét, mire 100%-osan a csapat 
rendelkezésére tudok állni. Sok gólt és gólpasszt szeretnék adni.

sós Márkó – Dabas-Gyón FC
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ladányi tibor – Budafoki MtE
Támadó szerepkörben érzem a legjobban magam és talán ott is 
vagyok képes a legjobb teljesitményre különösen a csatár mögöt-
ti iranyitó szerepben vagy a jobb szélső középpályás pozícióban. 
Különösen örültem annak, mielőtt ide szerződtem és egyeztettem 
Erős Károly mesterrel, hogy a csapat játékstílusát mindenképp a 
passzos kombinatívra szeretné alakítani, amihez a játékosanyag is 
abszolút alkalmas.

A Sándor Károly Akadémián töltöttem három évet, amiből két-
szer is sikerült az U17-es, illetve az U19-es bajnokságban az év játékosa címet el-
nyernem.

Az MTK-ban nevelkedtem és ott is mutatazkoztam be a Honvéd ellen NB I-ben,
18 évesen.

A Budafoki MTE csapatától érkeztem, akiknek ezúton is köszönöm a közösen 
eltöltött fél évet és sok sikert kívánok, de most már az FC Dabas csapatához tar-
tozom. Célunk, hogy ebben a félévben kiharcoljuk a bentmaradást az NB III-ban.  
Egyéni célként pedig azt tűztem ki, hogy ebben maximálisan a csapat hasznára 
legyek, és fizikailag és formában is minnél hamarabb a csúcshoz közeli állapotba 
kerüljek!

Biztos vagyok benne hogy sikerül elérni a kitűzött célunkat, mert ez a csapat 
véleményem szerint nemhogy képes benntmaradni az NB III-ban, 
de a jelenlegi kerettel és edzői stábbal akár sokkal többre is 
hivatott lehet később!!



KuCsáK IstVáN, a DaBas II VEzEtőEDzőjéNEK 
NyIlatKozata a FElKészülésI IDőszaKról

Nagyon nehéz felkészülési időszakon vagyunk túl. Több komoly 
sérülés hátráltatta a csapatot, valamint a játékosok lehetősé-
geikhez képest történő hozzáállása is hagyott kivetnivalót maga 
után. Bízom abban, hogy a  bajnoki mérkőzések megfelelő moti-
vációt nyújtanak az egyéneknek, és akkor az én 
elvárásaim és a játékosok akaratereje kö-

zépen találkoznak, és abból bajnoki győzelmek születnek. 
Több fiatalt tettünk oda a kerethez, akiknek a következő fél 
évben helyet kell a csapatban kiharcolniuk maguknak.

Az NB III –as csapattal szorosan együttműködünk, 
közösen segítjük egymás munkáját. Nagy feladatok 
várnak ránk a következő félévben, de ha becsületesen 
dolgozunk és az edzéseken résztveszünk, akkor min-
den rendben lesz. 

Kucsák István

FC DaBas II sorsolás
Pest megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság

Dátum Időpont Hazai Vendég
02.26 14.00 Taksony SE FC Dabas II
03.04 14.00 FC Dabas II Viadukt SE-Biatorbágy
03.11 14.30 FC Dabas II Pilisi LK-Legenda Sport
03.18 15.00 Vecsési FC FC Dabas II
03.25 15.00 FC Dabas II Gödöllői SK
04.01 15.30 Tápiószecső FC FC Dabas II
04.08 15.30 FC Dabas II Halásztelek FC
04.16 16.00 Nagykáta SE FC Dabas II
04.22 16.00 FC Dabas II Százhalombattai LK
04.30 16.30 Tura VSK FC Dabas II
05.06 16.30 FC Dabas II Tököli VSK
05.14 16.30 Pilisszentiván SE FC Dabas II
05.20 17.00 FC Dabas II Kisnémedi MSE
05.28 17.00 Nagykőrösi Kinizsi FC FC Dabas II
06.04 17.00 FC Dabas II Maglódi TC
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FC DaBas éVzáró

Immár hagyománnyá vált az FC Dabas Sportegyesületnél az év végi záróünnep-
ség–záróebéd. Idén is, a hagyományokhoz híven, a Bokros család jóvoltából a  
LAZI-TÓ ligetben rendezhette meg az egyesület. Ezúton is köszönjük nekik a meg-
hívást! A rendezvényen minden korosztály minden csapat képviseltette  
magát, mintegy 250 fő volt jelen. A közös ebéd elfogyasztása után 
Kőszegi Zoltán, az egyesület elnöke és Kucsák István után-
pótlás-vezető mondott beszédet, értékelték az évet, vala-
mint kitekintettek a következő évre.



A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
schilingerné Budai zsuzsanna, FC Dabas sE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

sPortGála 2016

December 16-án, pénteken került megrendezésre Dabas Város Önkormányzatának 
hagyományos Sportgálája az Obo Arénában, ahol idén is átadták az Év Sportolója, 
valamint az Év Csapata és a Dabas Város Sportjáért kitüntető címet. 

a díjazottak labdarúgás sportágban:
Kovács Richárd – Az év utánpótláskorú sportolója
Bálint Gábor – Az év sportolója
Horváth Vivien – Az év női sportolója
FC Dabas Öregfiúk – Az év csapata

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Az FC Dabas Öregfiúk csapata

Horváth Vivien
Kovács Richárd

Bálint Gábor

Csapataink, játékosaink
egyesületünk hírei


