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DUNA FC TATABÁNYA 2012

Felső sor: Böjte Attila, Tóth Gergely, Szekér Dávid, Zoran Vujovics, Hegedűs Norbert, Dombai András, Gyulay Gergely, Izing Martin,
Kovács István, Mladen Csovics, Frank Richárd, Huszák Tamás.
Középső sor: Bolla Krisztián (ügyvezető), Mészáros László (ügyvezető), Kiss Imre (kapusedző), Plotár Gyula (pályaedző), Csertői Aurél
(vezetőedző), dr. Aschenbrenner László (orvos), Vincze István (szakmai igazgató), Vidics János (masszőr), Bruckner Péter (technikai vezető).
Alsó sor: Weitner Ádám, Móri Tamás, Kis Szabolcs, Bakos Szabolcs, Skriba Máté, Almási László, Domokos Bálint, Szabacsi Richárd, Oláh Gergő,
Polyák Ferenc, Rába Jenő, Törtei Tamás.
A DUNA FC TATABÁNYA BAJNOKI PROGRAMJA, 2012. ŐSZ

1. Aug. 18., 17.30

Ajka–TATABÁNYA

0–0

9. Október 13.

TATABÁNYA–Kaposvár II

n–n

2. Aug. 25., 17.30

TATABÁNYA–Baja

n–n

10. Október 20.

Paks II–TATABÁNYA

n–n

3. Szept. 1., 16.30

TATABÁNYA–SZTK

n–n

11. Október 27.

TATABÁNYA–BKV Előre

n–n

4. Szeptember 8.*

Csákvár–TATABÁNYA

n–n

12. November 3.

Győr II–TATABÁNYA

n–n

5. Szeptember 15.

TATABÁNYA–ZTE

n–n

13. November 10.

TATABÁNYA–Puskás Akadémia

n–n

6. Szeptember 22.

Kozármisleny–TATABÁNYA

n–n

14. November 17.

Gyirmót–TATABÁNYA

n–n

7. Szeptember 29.

TATABÁNYA–Veszprém

n–n

15. November 24.

TATABÁNYA–Sopron

n–n

8. Október 6.

Haladás II–TATABÁNYA

n–n

*Az MLSZ lapzártánkig csak az 1–3. forduló pontos időpontját közölte.
A többi meccs kezdéséről majd az fctatabanya.hu honlapon informálódhat.
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5 kérdés,
35 tata
bányai
válasz
Az új bajnokság kapcsán
kíváncsiak voltunk a vezetők
és a játékosok véleményére

Mészáros Lőrinc

Jakab János

Vincze István

tulajdonos

sportigazgató

szakmai igazgató
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Mit szól a nyári
változásokhoz?

Kiderült, hogy a legutóbbi
bajnokságban szereplő együttes
nem tudja az árnyékát átlépni,
így a feljutás érdekében változtatni kellett: Kiprich József helyett
Csertői Aurél lett a vezetőedző,
s a játékoskeretet is meg kellett
erősíteni.

Örülök, hogy a változtatások
eredményeként jól alakult az
átigazolási listánk. Pozitívak az
érzéseim a bajnokságot illetően, jó játékosokat, mint Huszák
Tamást, Bakos Szabolcsot, Oláh
Gergőt, Skriba Mátét sikerült
szerződtetni.

Céljaink eléréséhez szükségesek
voltak a változások. Azok a játékosok, akikről bebizonyosodott,
hogy mentálisan alkalmatlanok
a feladatra, már nincsenek itt.
Tulajdonosi döntés született,
tudjuk, mit akarunk, a feljutásért
dolgozunk.
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Hogyan értékeli
az előkészületeket, a felkészülési
meccseket?

Pozitívnak. Szinte valamennyi
edzőmeccsen ott voltam. Az új
vezetőedző jól felkészítette a
csapatot, amely a játékban javult,
látható, hogy mit akar megvalósítani. Bár a kupában kikaptunk,
lefociztuk leendő vetélytársunkat, a Gyirmótot.

Maximálisan elégedett vagyok
a felkészüléssel. Nem elsősorban
az eredményekre gondolok, mert
ugye, vereségeket is szenvedtünk, hanem arra, hogy aki
figyelte edzőmeccseinket, az
láthatta, hogy a Tatabánya mit
szeretne játszani.

Jó szellemű társaság alakult ki.
Láttam pozitív dolgokat, hamar
egy hullámhosszra kerültek
a játékosok. Sokat dolgoztak a
stáb tagjai és a futballisták, így
minden labdarúgónk jó állapotban küzdhet a bajnokságban
a feljutásért.
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Meglesz az első
hely, sikerül
a feljutás?

Nincs más célunk, mint a feljutás.
Csoportunkban sok csapat tudott
erősíteni. Az első öt helyért kiélezett harc lesz. Fejben dől majd
el, hogy melyik együttes örülhet
a végén. A Gyirmóttal fogjuk
megvívni a csatát, optimista
vagyok.

Mint mindig, most is optimista
vagyok. A szakmai stáb és a keret
összetétele a garancia arra, hogy
harcban leszünk az első helyért,
amiért a Gyirmóttal és a Zalaegerszeggel vívunk majd nagyon
nagy csatát. Bízom a sikerünkben.

Nehéz százszázalékos bizonyossággal igennel felelni. Többen
pályáznak a végső sikerre, kevesen múlik majd, melyik alakulat
ér célba. Döntő lesz, a gyengébb
együttesek ellen ki hullajt pontokat, illetve hogyan szerepel a
rangadókon.

4

Kitől vár
meglepetést,
kinek a játékára
lesz érdemes
odafigyelni?

A nyári új igazolások közül a
középpályán szereplő Bakos
Szabolcs és Huszák Tamás
bizonyosan kellemes meglepetést szerez. A csatár Skriba Máté
játéka is szépen fejlődik. A csapat
a középpályától felfelé nagyon jól
fog működni.

Izing Martin be fog érni, jó évadja
lesz. Huszák Tamástól, Szekér
Dávidtól és Bakos Szabolcstól is
kiemelkedő teljesítményt várok.
Persze, nem bánom, ha mások
is úgy fociznak, hogy az értékelésnél feltétlenül meg kelljen
említeni a nevüket.

Azt szeretném, hogy a Tatabánya ismét csapat legyen. Az
egységben hiszek. Természetesen szükség van jó egyéni teljesítményekre is, de most neveket
nem szívesen mondanék. Bízom
benne, hogy mindenki mindent
megtesz a sikerért.

5

Mi jellemzi majd
a Tatabányát
a 2012–13-as
idényben?

Bízom benne, hogy szervezetten
és gólerősen futballozunk majd
az új, minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkező másodosztályú
bajnokságban. Jó az együttes,
szerencsére a futballisták fejében
is rend van, ismétlem, optimista
vagyok.

Remélem, hogy a tatabányai
meccseken mindig nyílt lesz
a támadójátékunk, pressziót
gyakorolunk az ellenfelekre, és
csak a győzelem az elfogadható.
Idegenben törekedjünk a biztonságra is, és mindig ponttal,
pontokkal kell hazatérni.

Célratörő, eredményes, támadó
futball. Rend, fegyelem, alázat.
Szurkolóink régóta szeretnék,
hogy kedvenceik újra az NB I-ben
szerepeljenek. Ezért kell mindig
jól, eredményesen játszanunk,
hogy a bajnokság végén közösen
örülhessünk.
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Csertői Aurél

Böjte Attila

Dombai András

Huszák Tamás

Azt mondhatom, hogy jó játékosokat sikerült szerződtetni
Tatabányára, de várunk még
labdarúgókat, hiszen a keret nem
teljes, igazolnunk kell néhány
posztra, egy kapusra például
feltétlenül szükségünk van, hogy
elérhessük céljainkat.

A klubvezetőség döntött a változásokról, ezt tudomásul kell venni, nagyon örülök, hogy belefértem az elképzelésekbe, s továbbra is Tatabányán futballozhatok.
Megpróbálok megfelelni a várakozásoknak. A csapatot illetően is
optimista vagyok.

A vérfrissítés jót tett, sok sikerre
éhes futballista érkezett Tatabányára, szerencsére megfelelő
a csapatban az idősebbek és a
fiatalok aránya. Szigorú, eltökélt,
játékosbarát szakmai stáb dolgozik velünk, pozitívan értékelem
a nyári változásokat.

Mivel a nyáron érkeztem, nincs
összehasonlítási alapom. Amit
tudok: a stáb tagjai és a futballisták mindent megtettek annak
érdekében, hogy bajnokaspiráns
csapatunk legyen. Azon vagyunk, hogy a lehető legtöbbet
hozzuk ki magunkból.

Nehezítette a munkát, hogy
a sok új futballista miatt nem
mindenki volt azonos edzettségi
állapotban, de jónak ítélem meg
a felkészülést. Ebben az időszakban nem mindig az eredmény
volt a legfontosabb, persze, arra is
ügyelni kellett.

Új vezetőedzővel, sok új futballistával készültünk, időre volt szükség, de folyamatosan léptünk
előre, amit kértek tőlünk, azt
megcsináltuk. Az együttes „vevő”
az újra, a bajnoki mérkőzések során dől majd el, hogy az elvégzett
munka mire lesz elegendő.

A több új labdarúgó miatt idő kellett, míg megszoktuk egymást,
a felkészülési időszak végére
összeállt az együttes. Sok biztató
jelet láttam, amiben kis hiányérzetem van, az a támadójáték, de
remélem hamarosan az is jobb
lesz.

A felkészülési időszak alatt elvégzett sok munka miatt nem meglepő, hogy időnként hullámzó volt
a teljesítményünk. Ahogy már
előbb is említettem, keményen
dolgoztunk, így magabiztosan
léphetünk pályára a bajnoki
mérkőzéseken.

Nagyon kemény másodosztályú
bajnoki küzdelem elé nézünk.
Több együttes küzd a jó helyezésekért. Közöttük apró dolgok
döntenek majd a feljutásról,
annak a csapatnak, amelyik meg
akarja szerezni az aranyérmet,
keveset szabad hibáznia.

Jós lennék, ha tudnám a kérdésre a helyes választ. Nagyon
kiélezett lesz a bajnokság, öt-hat
csapat, köztük a miénk is küzd a
jó helyezésekért. Sok múlik majd
a szerencsén is, és azon is, hogy
ezek az együttesek egymás ellen
milyen eredményt érnek el.

Nehéz lesz, sok erős együttes
szerepel a Nyugati csoportban.
A szerencsefaktornak is szerep
jut, és rengeteget számít majd,
hogy az aranyéremre pályázó
csapatok egymás ellen mire
lesznek képesek, azaz melyikük
szerez több pontot.

Biztosat nem lehet mondani,
mindenesetre reménykedünk.
Ám ami ennél fontosabb: minden
tréningen és bajnoki meccsen
úgy edzünk, illetve futballozunk, hogy sikerüljön az áhított
cél, azaz ismét NB I-es csapata
legyen Tatabányának.

Számít az egyéniség is, de csapatban kell gondolkozni, éppen
ezért nem akarok kiemelni senkit.
Ráadásul egy-két futballista
jó játéka kevés, mindenkinek a
maximumot kell nyújtania, csak
ebben az esetben válthatjuk
valóra nagy álmunkat.

Huszák Tamás jó igazolás volt,
futballján látszik, hogy NB I-es
szintű labdarúgó. Izing Martinnak
megfelelő a fizikai adottsága, a
játéktudása. Ha el tudja hinni magáról, hogy többre képes, akkor
az első osztályú szereplésnél is
merészebb álmokat szőhet.

A Szombathelyről érkező csatártól, Skriba Mátétól várok remek
játékot. Nagy kiugrási lehetősége
lesz ez az idény, ismét leteheti
a névjegyét. Még 2009-ben
bronzérmes volt az NB I-ben a
Haladással, azóta viszont kissé
eltűnt…

Szabad kezet kaptam, akár magamat is mondhatnám, de én nem
papíron, hanem a pályán akarok
bizonyítani. Senkit sem szeretnék
kiemelni, abban bízom, hogy
a számunkra rendkívül fontos
bajnokságban csapatként fogunk
jól teljesíteni.

A rövidpasszos, pozíciós játék.
Taktikailag uralnunk kell a
meccseket. Fel kell készülnünk,
hogy ellenfeleink visszaállnak,
ezért is, no meg a tatabányai
hagyományoknak megfelelően
nagy hangsúlyt kell fektetnünk a
támadásokra.

Szervezettség, fegyelem, megalkuvás nélküli, mindig győzelemre
törő játék, mindez sikerorientált
tatabányai futballisták előadásában. Optimista vagyok: hiszem,
hogy csapatunk nagy dolgokra
lesz képes az új másodosztályú
bajnokságban.

Egységes, jó felfogású, masszív
lesz a csapat, amelyik kiszolgálja
majd a közönséget, és jó eredményeket ér el. Remélem, hogy
a mezőnyben a legkevesebb gólt
kapjuk; ahhoz, hogy ez valóban
így legyen, nekem is lesz egy-két
védésem.

Szeretnénk minden mérkőzésen
közönségcsalogató futballal előrukkolni. A tatabányai szurkolók
kedvenc együttesüktől tudatos,
szervezett labdarúgást láthatnak
majd, olyat, aminek természetesen eredményességgel kell
párosulnia.

vezetőedző

csapatkapitány

őstatabányai

új igazolás
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Nyári változások

Csertői Aurél lett az új vezetőedző, Plotár Gyula a
pályaedző, Bruckner Péter a
technikai vezető, Vidics János
a masszőr. A futballisták közül
Béres Ferenc, Boros Tamás,
Milanovic Damir, Deme Imre,
Farkas János, Kiprich Dániel,
Lajtos Dávid, Nyilas Elek, Simkó
Krisztián, Sitku Illés távozott, s
Bakos Szabolcs (Vasas), Mladen
Csovics (Baja), Frank Richárd*
(MTK), Hegedűs Norbert
(Budaörs), Huszák Tamás*
(Debrecen), Kis Szabolcs (Győr),
Oláh Gergő* (Debrecen), Polyák
Ferenc (TASK), Rába Jenő
(TASK), Skriba Máté* (Haladás),
Törtei Tamás (Szolnok) érkezett. (*kölcsönbe)

Hajrá, Tatabánya!

A klubcímerrel díszített
bögre (700 forint), sörnyitós
hűtőmágnes (400) és kulcstartó (550) megvásárolható a
Tatabánya FC tekeklub fölötti
irodájában (Ságvári Endre út
9.), megrendelhető e-mailen
(honfi.edina@tatabanyafc.hu)
vagy telefonon (06-34-786360). Hamarosan lesz majd toll,
jelvény, sál és zászló is.

A Duna FC Tatabánya játékoskerete

DOMBAI
András

GYULAY
Gergely

ALMÁSI
László

BÖJTE
Attila

HEGEDŰS
Norbert

IZING
Martin

SZEKÉR
Dávid

TÖRTEI
Tamás

BAKOS
Szabolcs

DOMOKOS
Bálint

HUSZÁK
Tamás

KIS
Szabolcs

KOVÁCS
István

OLÁH
Gergő

RÁBA
Jenő

SZABACSI
Richárd

TÓTH
Gergő

Mladen
CSOVICS

FRANK
Richárd

MÓRI
Tamás

POLYÁK
Ferenc

SKRIBA
Máté

Zoran
VUJOVICS

WEITNER
Ádám

kapus, 189/88
1979. 09. 17.

hátvéd, 180/74
1986. 06. 12.

kapus, 188/84
1992. 11. 27.

hátvéd, 179/82
1985. 10. 13.

hátvéd, 176/72
1981. 04. 14.

hátvéd, 178/81
1976. 09. 02.

hátvéd, 191/83
1986. 08. 31.

hátvéd, 187/86
1992. 01. 11.

középpályás, 177/66 középpályás, 179/72 középpályás, 186/80 középpályás, 178/74
1987. 02. 04.
1989. 10. 06.
1988. 10. 02.
1989. 09. 26.

középpályás, 188/76 középpályás, 181/74 középpályás, 178/65 középpályás, 175/70 középpályás, 181/80 csatár, 186/84
1990. 05. 21.
1989. 02. 18.
1993. 06. 07.
1993. 02. 21.
1992. 05. 14.
1989. 06. 09.

csatár, 187/78
1990. 09. 28.

csatár, 170/71
1978. 09. 01.

csatár, 175/70
1993. 07. 26.

csatár, 173/69
1992. 03. 13.

csatár, 187/79
1986. 02. 25.

csatár, 180/75
1982. 09. 09.

Kártyával olcsóbb

Az összes hazai mérkőzésre
érvényes bérlet (9000 forint,
a Tatabánya-kártyájukat
bemutatóknak 8000) szintén
a fenti elérhetőségeken szerezhető be.
BÁNYÁSZ-HÍRADÓ A Duna FC
Tatabánya hivatalos hírlevele
Kiadja a Tatabánya Futball Club Kft.
Készítette a felcsúti Puskás Ferenc Labda
rúgó Akadémia kommunikációs osztálya
Szerkesztő Szöllősi György kommunikációs
igazgató, Őri B. Péter Fotó Takács József
Arculat Print Productions Kft.
Nyomdai előkészítés Mező Ferenc
Felelős kiadó Mészáros László ügyvezető

VINCZE
István

szakmai igazgató

CSERTŐI
Aurél
vezetőedző

DR. ASCHENVIDICS
BRENNER László János
orvos

masszőr

PLOTÁR
Gyula

KISS
Imre

BOKOR
Katalin

VIDICSNÉ SZABÓ MAGYAR
Márta
Tiborné

pályaedző

masszőr

kapusedző

szertáros

BRUCKNER
Péter
technikai vezető

szertáros

