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Csapataink, játékosaink
Az NB III Hírei
Dajka László szavai a Szentlőrincz SE csapatával játszott
bajnoki mérkőzést követően (04. 09.)
Bosszantó vereséget szenvedtünk a Szentlőrincz ellen. Azt is hozzá kell tenni, hogy
átalakulóban van a csapatunk. Keresem azt a megoldást, ami a jövő szempontjából
sikeres lehet, és ehhez nekem nagyon jól meg kell ismernem a játékosokat.
A tegnapi mérkőzés, főleg most erről szeretnék beszélni, érdekesen kezdődött, egy
nagyon buta öngóllal a 3. percben, és még egy óriási egyéni hiba igazából a 10. percben. Ezáltal 0 : 2-ről indítottuk a mérkőzést. Első félidőben azt mondom, volt lehetőségünk a szépítésre, de nem sikerült. Második félidőben változtattam a csapatösszeállításon, és az a félidő már olyan volt, amilyet szerettem volna látni. A baj viszont az
volt, hogy minden helyzetet kihagytunk. Ilyenkor már Fortuna nem áll mellénk: aki két
ilyen gólt összeszed a 3. és a 10. percben, nem biztos, hogy élvezi Fortuna jelenlétét.
Óriási nyomást gyakoroltunk a második félidőben az ellenfélre, de sajnos kialakult
helyzeteink – nagyon komoly három-négy ziccer volt, meg óriási lehetőségek – kimaradtak, csak a 88. percben érkezett a szépítés, mely ha hamarabb megtörténik,
nem veszítjük el ezt a mérkőzést. Alakulóban van egy új csapat, új elképzeléssel, új
játékkal, és mindenféleképpen szeretném, ha a játékosok partnerek lennének edzésmunkában, és minden másban.
Őket is nagyon bosszantja, hiszen a Gyula ellen is olyan két gólt kaptunk, amit nem
lett volna szabad. Nagyon csúnya egyéni hibák belecsúsznak a védekezésünkbe.
Azt gondolom, nagyon sok mindent át kell alakítani a sikeres jövő érdekében. Azután
majd meglátjuk, hogy ez az átalakítás mennyire szükséges, ismerve a csapatot, ismerve a várost, mivel dolgoztam már itt, és most is nagyon szívesen vagyok itt, de a
saját szakmai elképzelésemből nem fogok engedni.
Minden területen van javulni valónk, a vezetésnek pedig komoly elképzelései vannak a következő két évre. Úgy gondolom, hogy már most el kell kezdenünk a hiányosságokat pótolni. Minden játékost a lehető legjobban meg kell ismerni, hogy a szezon
végén igazságos és megfelelő döntést lehessen hozni.
Kialakítani egy támadószellemű csapatot, amely minden hazai mérkőzést megnyer,
és örömet szerez a hazai közönségnek. Egyelőre ez itt nem működik, ezt próbálom
átalakítani, de sajnos becsúsznak ilyen bosszantó vereségek. Másik oldalról azt kell
hogy mondjam, ezek a mérkőzések felszínre hoznak olyan dolgokat, amelyek a felszínre kell, hogy jöjjenek. Ha itt célok vannak, és ide a város pénzt fog befektetni,
akkor ez a döntetlenezés nem megy, ez a járok edzésre, nem járok edzésre, most
nem érek rá, stb., itt fejben kell mindent megváltoztatni. Itt el kell dönteni milyen irányba megyünk, megcsinálni egy koncepciót, és már most elkezdeni
építeni a következő évek csapatát.
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A következő mérkőzés:
FC Dabas–Szekszárdi UFC (04. 17.)
A Szekszárdi UFC egy 1911-ben alapított magyar labdarúgóklub.
Szekszárdi Sport Club néven kezdte pályafutását, majd több névváltozást és nagyon sok változást követően 2009-től viseli jelenlegi nevét. Székhelye Szekszárdon található. A klub színe a sárga–fekete, a csapat vezetőedzője Nagy Tamás. Jelenleg a
tabella 17. helyén szerepelnek.

A következő idegenbeli mérkőzés:
HR-RENT Kozármisleny (Gold-Sport KFT)–FC Dabas (04. 24.)
A Kozármisleny FC anyaegyesülete, a Kozármisleny Sportegyesület 1989-ben alakult.
Székhelye Kozármisleny, de a Kozármislenyi pálya felújítása miatt, jelenleg Pécsett, a
PMFC Stadionban rendezik hazai bajnoki mérkőzéseiket. A klub színe a kék–fehér, a csapat vezetőedzője Németh Zsolt. Jelenleg a Tabella 1. helyén szerepelnek..

Új kisbuszokat szerzett be az FC Dabas
Az FC Dabas a régió meghatározó labdarúgó sportegyesülete. A vonzáskörzetből is
többen választják a klubbot,
egyre több fiatal akar pirosfehér színekben futballozni az
FC Dabas korosztályos csapataiban.
Dabas földrajzi adottságai, a
hosszan elnyúló település�szerkezet, valamint az előzőekben vázoltak miatt a klub
vezetése úgy döntött, hogy a TAO program keretében 2 db kisbuszt szerezz be. Az
elképzelés találkozott az MLSZ célkitűzéseivel, ennek eredményeként az FC Dabas
sportfejlesztési programjának ezen része is megkapta a támogatást és ennek eredményeként sikerült megvásárolni a 2 db RENAULT TRAFIC 9 személyes kisbuszt,
amelyek hamarosan az Egyesület szolgálatába állnak..
Bennárik Ferenc
2016. április 17.

DABASRÓL INDULTAK
Interjú Feczesin Róberttel
– Emlékszel-e, hogyan és hol kerültél kapcsolatba a
labdarúgással?
– A labdarúgással Dabason, testvérem, Feczesin István
által kerültem kapcsolatba. Ő volt az, aki lehívott már
nagyon fiatalon egy edzésre. Igaz, akkor már nagyon
szerettem rúgni a bőrt. Deli Attilához kerültem, akinek nagyon sokat köszönhetek.
– Mi volt a legnehezebb pályafutásod során utánpótláskorú labdarúgóként és mi felnőttként, amikor már profi focista voltál?
– Az utánpótlásban a legtöbb dolog a lemondásról szól. Nem tudok egy vagy két dolgot
kiemelni, hanem az egész folyamat, amikor a többi srác ment szülinapra péntek este,
én otthon voltam, mert szombat reggel a hatos busszal indultam Pestre játszani. Felnőtt korban ha az ember megszokja azt az életvitelt, ami kell a profi labdarúgáshoz,
már nincsenek akkora buktatók. Viszont a mai napig utálok kikapni. Meccsek után nem
tudok miatta aludni akár egész éjjel. Ha pingpongozok barátokkal, ott is nyerni akarok.
Akár egy sima úribuli meccsen is. A siker éltet…
– Hogyan telik egy átlagos napod? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi időt töltesz azzal, hogy a mérkőzéseken jó játékkal és gólokkal segíts egy top klubot?
– Ez nagyon változó, mert az edző döntése, hogy mikor, mennyit edzünk. Van, akinél
hetente többször is két edzés van, valakinél csak egyszer. Amúgy egy átlagos napon
reggel fél 9-től 1, fél 2-ig vagyok Fehérváron, amiben már az ebéd is benne van. Ha két
edzésünk van akkor fél 9-től este 6-ig.
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– Röviden bepillanthattál az FC Dabas életébe
egy elnökségi beszélgetés idejére, valamint
láthattad és hallhattad a jövőbeni terveket,
elképzeléseket, fejlesztéseket. Mit gondolsz
ezekről ?
– Igen. Először is köszönöm a meghívást. Az
FC Dabas életében az utánpótlásnevelés jó
úton halad, sok gyereknek tudnak edzési lehetőséget biztosítani kiemelkedő körülmények
között, ami a közeljövőben egy csodálatos új létesítménnyel bővül. Felnőtt szinten egyszer a dabasi
kötődésű játékosokra lehet majd támaszkodni.
– Ha egy mondatban kellene üzenned valamit a dabasi utánpótláskorú labdarúgóknak ami a jövőjüket kísérhetné, mi lenne az?
– Sok kitartást és munkát! Találjon magának mindenki egy saját motivációt, okot, hogy
előrébb tudjon lépni… Legyen oka feljebb lépni, elindulni az úton, mert megéri. Sok
sikert mindenkinek!
Kucsák István

Napelemek biztosítják az UP-központ
elektromos energiáját
A március 21-ei héten a kivitelezést elnyerő Greentechnic
Hungary Kft. elkezdte telepíteni az Utánpótlásközpont
tetőszerkezetére a napelemeket. A Magyar Labdarúgó
Szövetség nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megépülő
infrastruktúra minél gazdaságosabban legyen fenntartható. Az FC Dabas a TAO programjában éppen ezért
szerepeltette a napelemekkel biztosítható megújuló
energiaforrást, amely szinte teljes egészében biztosítja
az épület, és a sporttelep villamosenergia ellátását. Az
első ütemben 106 db napelem kerül felszerelésre, amel�lyel 27 kW energia biztosítható. A hatályos előírások szerint a következő ütemben még 23 kW teljesítmény telepíthető, amelyre az FC Dabas vezetése a 2016–17-es TAO
program keretében pályázatot nyújt be.
Bennárik Ferenc
2016. április 17.

FC DABAS II
Interjú Kucsák Istvánnal, az FC Dabas II csapatának edzőjével:
– Kérlek mutatkozz be pár szóban a Kedves Olvasóknak!
– Budapesten születtem és a mai napig Dabason éltem-élek. Szüleim is dabasiak, édesapám focizott, míg édesanyám iskolai titkárként dolgozott. Általános iskolába Gyónra
jártam, középiskolai tanulmányaimat Nagykőrösön végeztem, sportiskolában. Tizenkét
éves korom óta focizom egyesületi keretek között. Játszottam NB II-ben is, döntő többségében viszont NB III-ban (8 évet). Harmincéves korom után „megye egyben és kettőben” játszottam. Jelenleg a Dabas II és a Dabas III csapataiban lépek időnként pályára.
Edzősködésem Örkényen kezdődött, majd Dabason a nagy reményekkel induló Foci
Suli edzője lettem. Az akkori gyermekcsapatból többekkel együtt dolgozom a Dabas II
csapatánál. Húsz éve foglalkozom utánpótláskorú játékosokkal, és van gyakorlatom felnőttekkel is (Dabas NB III, Hernád, Dabas II). A Magyar Labdarúgó Szövetséggel több
éve szerződéses kapcsolatban dolgozom a Bozsik-programokban, a dabasi alközpontot is vezetem, valamint több korosztályos megyei válogatottnál is vállaltam szerepet.
Emellett számos bizottságban és UP-programban tevékenykedem jelenleg is.
Civilként Dabason dolgozom egy országos jelentőségű cég kereskedelmi vezetőjeként.
– Mióta vagy az FC Dabas II edzője?
– A Dabas II csapatát a megalakulása óta vezetem edzőként. Eleinte több játékidő is jutott
számomra, de ma már a pályán lévő játékosok valamivel ügyesebbek nálam, sajnos a
motivációjuk és az alázatuk viszont már nem mindig üti meg az én szintemet. Kevesen
tudhatják, de a Dabas II csapatával azt terveztük, hogy első évben megnyerjük a megye
hármas bajnokságot, három éven belül pedig a megye kettőt. Eddig tartjuk a terveinket.
– Milyen létszámmal dolgoztok, milyen az edzések látogatottsága, illetve hogy álltok jelenleg a bajnokságban?
– A Dabas II létszáma 20 fő, persze van átjárás az U-19, a Dabas III, valamint az NB III
csapatai között. Nagyon sok komoly sérülés hátráltatta a csapatot idáig, ez megnehezítette a dolgunkat. Sajnos edzéseken a sok sérülés, a munkahelyi elfoglaltságok
miatt átlagban 12–15 fő vesz részt, ami minimális munkára elegendő, viszont komoly
előrelépésre csak időnként. A bajnokságban az 1. helyen állunk, féltávnál is egy ponttal
vezettünk. Legnagyobb riválisunk Százhalombatta csapata, akik a megyei I. osztály 11.
helyezettjeként estek ki a csoportunkba.
– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
– A terveink a bajnokság előtt az első két hely valamelyikéről szóltak. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, persze ez nagyon nehéz feladat. A jövőben a feltörekvő fiataloknak és a tehetséges, de az NB III. csapatában rendszeresen nem szóhoz jutó játékosoknak szeretnénk lehetőséget biztosítani egy osztállyal feljebb.
Schilingerné Budai Zsuzsanna FC Dabas SE
2016. április 17.

Sorsolás
Forduló

Dátum

Idő

Hazai csapat

Vendég csapat

23.

2016. 04. 16.

16.00

Felsőpakony KSE

FC Dabas II

24.

2016. 04. 24.

16.00

FC Dabas II

Fémalk DDTE

25.

2016. 04. 30.

16.30

FC Dabas II

Sóskút SKE

26.

2016. 05. 08.

16.30

Százhalombattai LK

FC Dabas II

27.

2016. 05. 15.

16.30

FC Dabas II

Pereg SE

28.

2016. 05. 21.

17.00

UFC Gyömrő

FC Dabas II

29.

2016. 05. 28.

17.00

FC Dabas II

Taksony SE II

30.

2016. 06. 05.

17.00

Gyáli BKSE

FC Dabas II

FC barcelona focitábor
DABASon
www.fcbcamp.cat/dabas
Facebook: FCBCamp Dabas

2016. április 17.

BOZSIK-PROGRAM
Bozsik egyesületi intézményi program,
Dabas alközpont
A Magyar Labdarúgó Szövetség fennhatósága alatt működő Bozsik-program két része
hivatott elősegíteni, rendszerezni a magyar labdarúgó-utánpótlást.
Megyei szintekre van leosztva az irányítás, amelyben Dabas alközpontként működik.
Az intézményi programban 350–400 gyermek mozog heti rendszerességgel az iskolákban, óvodákban, amelyet felügyelünk.
Az egyesületi programban 12 környékbeli település utánpótlásmunkájának a felügyelete, elősegítése tartozik feladataink közé. Az alközponti jelleg nagyon sok infrastrukturális, anyagi, tárgyi, személyi feltétel teljesülését írja elő, valamint számos labdarúgó program, torna, mérkőzés megrendezését igényli. Ilyen jellegű
rendezvényeken egy időben 80–160 játékos használja a pályákat, épületeket Dabason.
A szakmai munka nagy része az MLSZ iránymutatásai
alapján folyik, amelyeket edzéseken, mérkőzéseken,
fesztiválokon adunk át az utánpótlás korú lányoknak és
fiúknak. A Bozsik-programban 13 éves korig foglalkoznak a sportként labdarúgást választó gyermekekkel.

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

