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    Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa     III. évfolyam. 9. szám

 Dabasi

  helyzet

Javuló Játék, gyűlnek a pontok! 

A tradíció kötelez , a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.



Felnőtt Csapataink hírei

Erős Károly, az FC Dabas NB III-as csapatának 
vezetőedzője nyilatkozott 

Az elmúlt három mérkőzésünk tükrözte a régi FC Dabast. Min-
den téren stabilak voltunk, fizikálisan, mentálisan, sőt helyenként 
játékban is jól szerepeltünk. Itt az Iváncsa, Szeol és a Honvéd, 
három mérkőzésen 5 pontot szerezve én azt gondolom hogy 

visszatértünk arra az útra amelyikről egy picit letértünk. 
Bizakodva várjuk az előttünk lévő mérkőzéseket. A fiúk most minden téren egy-

ben vannak, csapatként funkcionálunk, és a gárda erejét mutatja az is, amit most 
már az eredményekben is láthatunk.

Tudjuk, hogy nehéz a közép-csoport, kiegyenlített mérkőzések vannak, de most 
már azt gondolom, hogy az eredmények is mutatják, hogy kilábaltunk a hullám-
völgyből, és ettől kezdve próbálunk minél feljebb jutni a tabellán. 

Riesz Péter, az FC Dabas II. csapatának 
vezetőedzője nyilatkozott

A 6. fordulóban Újhartyán csapatával játszottunk egy szomszéd-
vári rangadót. A kiélezett, izgalmas mérkőzésen sajnos szoros 
vereséget szenvedtünk, de a mutatott játék és a helyzetek, ami-
ket ki tudtunk dolgozni, azért előre mutatóak volt.  Sokat kell még 

fejlődni a csapatunknak, ezt tudja mindenki. 

Következő héten Dunavarsány ellen játszottunk, amit sikerült jó játékkal 
eredményesen befejezni, meg is szereztük a három pontot. A dunavarsányi 
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Csapataink, Játékosaink

mérkőzés előtti héten csapatépítő tréninget tartot-
tunk. Szabaduló szobába ment el a csapat. Nagy 
létszámban mentünk, majd eután elfogyasztot-
tunk közösen egy vacsorát. Ez a program nagyon 
jót tett a csapat lelki állapotának, így mentünk 
bele a dunavarsányi mérkőzésbe, amit nagyon jó 
eredménnyel zártunk. Az elmúlt héten Taksonyba 
látogattunk, ahol szintén nagyon fontos meccsen 
szerepeltünk. Igen-igen jó mérkőzést játszottunk, 
helyzetek itt, helyzetek ott, de mondhatjuk, hogy 
igazságos döntetlen született. Ha egy picit ügye-
sebbek, rutinosabbak vagyunk, akkor azt a mecs-
cset meg tudtuk volna nyerni. Ettől függetlenül 
rengeteg pozitív dolgot láttam a mérkőzésen, szé-
pen lassan belerázódik a fiatalság. 

A 9. és a 10. fordulóban Üllő és Bugyi csapata lesz a két ellenfél. Mondanom 
sem kell, semmivel sem lesz könnyebb mint például Törökbálint. Igyekszünk helyt-
állni, és reméljük, hogy legalább az egyik csapatot meg tudjuk csípni, és gazdagít-
hatjuk pontjaink számát. 

Október 3., 6., 9-én ismét válogatott mérkőzésnek adott otthont az FC Dabas 
Sporttelep. A Női U19-es EB-selejtező mini tornát Üllőn és Dabason rendez-
ték meg. A négy résztvevő csapat: Magyarország, Finnország, Macedónia, va-
lamint Moldova válogatott korosztályos csapata volt. Dabason Magyarország 
kivételével minden válogatott pályára lépett. 

S. B. Zs.

Ismét Válogatott méRKőzés Volt 
DaBasoN…
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Csapataink, Játékosaink
kapusainkat kérdeztük…
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1. Hogy áll a csapatod, milyen az adott bajnokság?
2. miben kell a legtöbbet fejlődnöd?
3.  Van-e valami babonád,  érdekesség amit alkalmazol edzéseken, 

meccseken?

Bukovszki áron, FC Dabas U14

1.  Az idei szezont nem úgy kezdtük,  ahogy vártuk volna. Min-
denki törekszik a győzelemre, nyilván meg kell  szokni az  új 
csapattársakat és az edzőt. A bajnokság tetszik, szeretem a 
kihívásokat. Úgy gondolom és tapasztalom a csapat egyre 
jobban fejlődik, remélem sikerül egyre jobb eredményeket 
hoznunk.

2.  A fizikai állapotomon még  sokat kell javítanom de igyekszem a lehető legtöbbet 
nyújtani minden mérkőzésen, még ha ez nem is mindig sikerül. A kirúgásaimon 
még van mit tökéletesíteni, de sokat gyakorlok. A nagy kapu számomra még 
nehézségeket   jelent, de úgy érzem így is sok védésem van.  Megpróbálok min-
den edzésen részt venni az edző  tanácsait megfogadni.

3.  Nincs kabalám, kedvenc kesztyűm, úgy mint Király Gábornak a szürke tréning-
alsó. Mindig úgy állok ki a mérkőzésre, hogy „Ma győzni fogunk!” A csapattár-
sak, barátok biztatása sokat segít, a védésben. Örülök, hogy ilyen emberekkel 
és ilyen körülmények között sportolhatok. Sokan nem is tudják milyen kincs van 
a kezükben.

scheilinger györgy, FC Dabas NB III

1.  Az NB III közép-csoport nagyon kiegyenlített. Tényleg bárki 
bárkit megverhet. Sajnos egyelőre nem jól jutottunk ki ezek-
ből a mérkőzésekből, bár az utóbbi hetek mindenképp biza-
kodásra adnak okot. Biztos vagyok benne, hogy megindulunk 
felfelé a tabellán, mert ez a csapat sokkal többre hivatott a 
jelenlegi állásnál.

2.  Nem igazán szeretnék egy dolgot kiemelni. Úgy gondolom, hogy mindig min-
den téren van hova fejlődni. Az edzéseken ezért dolgozok keményen, hogy mi-
nél jobb kapussá váljak.

3.  Különösebb babonám nincsen, mindig próbálok profin készülni a mérkőzé-
sekre. Az étkezésre és a pihenésre nagyon figyelek, hogy rendben legyen.
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sebestyén István, FC Dabas NB III

1.  Jelenleg a 12. helyen állunk az NB III közép-csoportjában.  
Nagyon kiélezett a mezőny, nincsen gyenge csapat a bajnok-
ságban. Minden csapat ellen ott van a nagy esély arra, hogy 
legyőzzük őket.

2.  Nagyon sok rutint kell még szereznem, ezen a poszton ez a 
legszükségesebb szerintem. A labdakihozataloknál kell gyor-
sabban döntenem és fejleszteni a lábtechnikám.

3.  Minden félidő előtt megszokásból végig oldalozok a vonalon és a kapufákat meg-
érintem. Így próbalom felrakni a falat a gólvonalra, ami nem enged be egy labdát 
sem. J 

Nyeső márk, FC Dabas U17

1.  5 forduló után a 2. helyre küzdöttük fel magunkat, sokat edzet-
tünk, ezért ez a hely megérdemelt. A jelenlegi bajnokság ki-
számíthatatlan, tele van meglepetésekkel.

2.  A magasan beívelt labdára egy kicsit bátrabban kellene ki-
mozdulnom.

3.  Nincs semmiféle babonám, nem hiszek az ilyen dolgokban.

Rónyai gabriella, FC Dabas leány U16

1.  Őrizni a helyünket, többet és jobban kellene edzenünk.
2.  Fejlődnöm egyértelműen abban kell, hogy meg tudjam őrizni 

a higgadtságom a meccseken. Hiszen én segítem hátulról a 
csapatunkat, ezért ez nagyon fontos.

3.  Meccs kezdete előtt mindig megütögetem a kapufát, hogy 
segítsen a védésben.

gogolák Kristóf, FC Dabas II

1.  Jelen pillanatban a 11. helyen áll a csapatunk. a megyei má-
sodosztályban. Úgy gondolom, hogy kisebb-nagyobb szeren-
csével a 6. hely környékén is lehetnénk. Szeretnénk stabilan a 
középmezőnyhöz tartozni, de ez nagyon nehéz lesz. Sok jó 
csapat van ebben az osztályban, akik kiváló, rutinos játé- 
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2.  kosokkal rendelkeznek. Csapatunk nagyrészének ez az első idénye a felnőttek kö-
zött. Igyekszünk minél többet fejlődni és sok-sok tapasztalatot gyűjteni, amit majd 
a későbbiekben kamatoztatni tudunk.

2.  A legtöbbet a lábmunkámon szeretnék javítani. A mai futballban nagyon fontos, 
hogy egy kapus lábbal is jól bánjon a labdával. Passzolási  lehetőséget biztosít-
va ezzel a védelemnek.

3. Nincs ilyen babonám. 

lauter Balázs, FC Dabas U14

1.  Az idei bajnokság nehéz. Küzdeni kell. A csapattal arra törek-
szünk, hogy minél jobb eredményeket érjünk el.

2.  Bátrabban ki tudjak jönni a kapuból megtámadni az ellenfelet. 
Még a vetődésekben kell fejlődnöm.

3.  Mérkőzés előtt keresztet vetek. Sípszó előtt két kézzel egyszer 
megérintem a felső lécet.

Balogh József, FC Dabas U15

1.  Sajnos a bajnokságban az ellenfeleink erősebbek nálunk, de 
próbálunk helytállni, és ha a csapatban lenne akarat és tűz, 
akár nyerhetnénk is.

2.  A szögletek leginkább a gyengéim, ezt sok meccsszituációs 
edzésgyakorlattal ki lehetne küszöbölni, de azt hiszem, egy 
mai kapusnak már a foci minden területén jónak kell lenni és 
folyamatosan fejlődni.

3.  A meccsek, illetve edzések előtt van 3-4 megszokott zeneszám, amit meghall-
gatok, de ezen kívül nincsenek ilyesmi rituáléim, nem igazán vagyok babonás.

Petrányi József, FC Dabas U17

1.  Nagyon pozitívnak értékelem az idei szezonban elért 
eredményeinket. Jelenleg a 2. helyen állunk a tabellán. 
Öt mérkőzésünkből négyen magabiztos győzelem szü-
letett. Az egyetlen vereségünket Mezőkövesd csapatától 
kaptuk, az utolsó percekben egyenlítettek. Úgy gondo-
lom, hogy csapatunk rendkívül kitartó és összeszedett úgy 
2.  mentálisan, mint fizikumát tekintve.
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2.  Jól kijövünk egymással, igyekszünk egymásnak mindenben segíteni, biztatni a 
nehezebb pillanatokban, és a másik önbizalmát erősíteni az edzések és mérkő-
zések alatt. Szerintem ez fontos, mert az összetartás jó alap a sikerhez. 

2.  Igyekszem gyengeségeimet felismerni és orvosolni. Tudom, hogy fejlődnöm kell 
csapatom verbális irányításában és a rúgótechnikámban. A maximalizmusom-
ból adódóan gyakran okozza a hibáimat a rágörcsölés, a tökéletes teljesítésre.

3.  Nem vagyok babonás, de a bajnokság előtti napokban igyekszem testileg és 
lelkileg is felkészülni a hétvégére. Testileg úgy, hogy részt veszek az edzéseken 
és megfogadom edzőm tanácsait, lelkileg pedig a jó Isten segítségét kérem.

Prigyeni Dániel, FC Dabas U19

1.  Jól állunk, jelenleg másodikak vagyunk egy elég erős bajnok-
ságba reméljük tovább tudjuk nyerni a meccseket és az első 
háromba kerülni

2.  Úgy gondolom a legtöbbet talán az önbizalmamat kéne növel-
nem de egyébként mindenbe szeretnék amibe lehet fejlődni.

3.  Babonám nincs, de meccs előtt szeretek mindenkit biztatni, 
ahogy engem is szoktak.

Isztolyka ádám, FC Dabas U19/DII

1.  Jelenleg két csapatunknál is védhetek, U19-nél illetve a D2-
nél is. Az U19-cel nagyon jól állunk egy erős bajnokságban,  
idáig egy csapat tudott megverni minket de bízunk benne, 
hogy hazai pályán a visszavágón megmutathatjuk nekik, hogy 
mi vagyunk a jobbak! Most hétvégén idegenben játszunk az 
idáig veretlenül első helyen álló Airnergy ellen, nagyon fontos

1.  lenne a győzelem ha átszeretnénk venni a vezetést a tabellán. A D 2-vel jelenleg 
a 13. helyen állunk egy erős bajnokságban, sajnos eddig 1 győzelmet, 3 döntet-
lent sikerült elérnünk, de én bízom a jobb folytatásban. Tudom, hogy sokkal több 
van bennünk és a sok edzés meg fogja hozni gyümölcsét!

2.  Az előző szezonban sikerült szinte hibátlanul és nagyon kevés gólt kapva lehoz-
nom hétről hétre a meccseket, sajnos nyár óta ez nem így történt. Úgy érzem, a 
szabadrúgás-szituációkban kell még sokat fejlődnöm és még többet edzenem, 
hogy megmutathassam, sokkal többet tudok!

3.  Talán egy babonám van lassan egy éve, amit az U19-nél szoktam csinálni, ami-
kor meccs kezdés előtt összeállunk egy körbe én féltérdre ereszkedek és én 
számolok a meccs elötti utolsó „DABAS” kiáltásunk előtt!
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a Fradinál jártunk U8-as csapatunkkal, egy mini tornán

megkaptuk az új 
pólókat....

Készül a csarnok…

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