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Az FCBESCOLA Focitáborról
Kucsák István az edzőtábor létrejöttével,
szervezésével kapcsolatban
Első körben a Barcelonában élő Mari Zoltán (a 13 éves ifj. Mari Zoltán több mint két éve
Barcelonában focizik) és családja vetette fel számunkra, hogy szervezzünk egy Barçatábort. Mivel többször megfordultunk polgármester úrral a katalán városban, arra a
következtetésre jutottunk, hogy kiválóan illeszkedik egy ilyen tábor a sportegyesület
jövőbeni terveibe. Szeretnénk az FC Dabasnál a közösség, a család, valamint a játék
(ezen belül természetesen a labdarúgás) hármasát a lehető legszorosabbra fűzni, elsősorban az utánpótlás tekintetében.
A tábor egyhetes idejére 216 gyermeket tudunk fogadni, ez a maximális létszám.
12 fős csoportokban végezzük a gyakorlatokat, edzéseket, foglalkozásokat.
A Barcelona utánpótlásától 36 játékosonként érkezik egy felkészítő edző (tehát 6 fő),
valamint egy szakmai vezető is jön Spanyolországból. Az ő munkájukat segíti majd
20-24 magyar, elsősorban a dabasi utánpótlásban dolgozó szakember, edző, felkészítő. A Barça hitvallása szerint a JÁTÉK MINDENKIÉ, A FUTBALL MINDENKIÉ, A BARCELONA MINDENKIÉ! Ennek szellemében a lányokat és a fiúkat együtt kívánják oktatni, valamint a nem igazolt és a társ-sportágakból érkezőket is teljesen együtt tanítjuk
majd az aktív igazolással rendelkező labdarúgókkal.
Természetesen a szelekció kor szerint töténik, és a tábor kézikönyve rugalmasan
kezeli az ott eltöltött időt is. Ha például a legkisebb gyermekek délelőtt részt vettek
egy foglalkozáson, akkor igény esetén délután alternatív programon vehetnek részt.
Ezek kötődnek a sorthoz, labdarúgáshoz, de nem az általunk elképzelt és megszokott
edzésben kell mindenáron gondolkodni.
Sokan tudják, de azért szeretném elmondani, hogy egy Fc Barcelona up.edzésen a
gyermekek 60 percből 55-58-at 100%-os intenzitással csak a labdarúgásra koncentrálva használnak fel. Magyarországon ez a szám legtöbbször csak 50% alatt lehet.
Hogy ezt hogyan lehetne megváltoztatni, az egy hosszabb téma. A megoldását nem
lehet ellesni, papírra vetni és 1 hét múlva elővenni. Ez csak úgy válik lehetségessé, ha
szinte minden pillanatban e normák szerint élsz, dolgozol, gondolkodsz. Ha nagyon
sokan így tesznek, akkor megszülethet egy klub, amely „más mint a többi”. Talán ez
lenne a Barcelona-filozófia egyik legfontosabb eleme.
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HÍREK Az FC Dabas házatájáról
Dabason immár a második műfüves
pálya épül az MLSZ pályaépítési
programjának köszönhetően
Újabb sport infrastrukturális beruházás folyik Dabason.
Az MLSZ országos pályaépítési programjának keretén
belül egy nagyméretű, villanyvilágítással ellátott V. generációs műfüves pálya épül a dabasi sportcsarnok melletti
területen.Ez a beruházás folytatása egy tavaly elkezdett
programnak, amelynek köszönhetően a Szent János Katolikus Általános Iskolában épült meg egy futsal méretű,
villanyvilágítással ellátott műfüves pálya. A dabasi csarnok melletti létesítmény a sportcsarnok infrastruktúrájának egy részével az FC Dabas SE utánpótlás-korosztályait
szolgálja elsősorban, azonban a szabad időpontokban
bérelhető lesz szabadidős sportolásra is.
Bennárik Ferenc

Együttműködés
Április 27-én az FTC és a Dabas SE együttmûködési megállapodást kötött egymással,
így az FTC és a Dabas SE szakmai partnerek lettek. Az egyezség szerint az FTC segíti
a Dabason folyó szakmai munkát, elsősorban az utánpótlás vonatozásában. A dabasi
egyesületben kiemelkedően teljesítő fiatal labdarúgóknak mostantól megvan az esélyük arra, hogy a Ferencvárosnál is kipróbálhassák magukat.
Kucsák István, a Dabas SE szakmai vezetője így nyilatkozott a témában: „A Fradival
együttdolgozni mindig, mindenkinek plusz motivációt jelent. Az FTC utánpótlásedzőjén, Kerekes Barnán keresztül már eddig is volt kapcsolat a két egyesület között, de ez
most jócskán kibővülhet. Szeretnénk olyan elemeket átvenni a Fraditól, amelyet a Népligetben már elsajátítottak és hasznosítottak, ezt pedig továbbadni a nálunk futballozó
gyerekeknek.” Keller József , az FTC utánpótlás szakmai koordinátora szerint: „Dabas
egy teljes utánpótlásközpontnak tekinthető, így nemcsak a dabasi, de a környékbeli fiatalok is ott futballoznak. Szépen fejlődik az
infrastruktúra, így a gyerekek jó körülmények
között tanulhatnak. A legtehetségesebbeket pedig most már a Fradihoz irányítják, így újabb komoly merítési lehetősége lesz klubunknak.”
forrás: www.fradi.hu
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Csapataink, játékosaink
Az NB III Hírei
Dajka László edző a kozármislenyi mérkőzés után
Először is mindenkit üdvözök! Sok gondolat van a fejemben, de talán
kezdeném a Kozármisleny elleni mérkőzéssel. Idegenben voltunk, és
0 : 0-ás félidő után 3 : 0-ra kikaptunk. 60 percig a játékosok tökéletesen
megvalósították azt, amit kértem. A hatvanadik percben sajnos egy
kényszerű csere történt, majd 5 perc múlva a kiállítás és a 11-es eldöntötte a mérkőzést. A pályán lévőket azonban dicséret illeti, mert nyílttá
tudtuk tenni a mérkőzést. Nagyon nagy erőbedobásra késztettük a
csoport legjobbját, erre a játékra tehát lehet építeni. Kicsit elkanyarodva ettől a mérkőzéstől, meg kell állapítanom, hogy a srácok most már minden héten
tisztességgel dolgoznak. Ez régebben is így volt, csak most a kezem alatt, talán egy
kicsit többet. Egy-két játékos ettől egy picit megfárad, de nekem az az elvem, hogy
erőnlét nélkül nem lehet jó futballt játszani. Tehát továbbra is kőkeményen és tervszerűen végezzük hétről hétre a munkát.
Készülünk a következő mérkőzésre, figyelemmel kísérjük, hogy sérültjeink hogyan
jönnek rendbe. Mindig vannak olyan dolgok, amelyek hátráltatnak, most épp Zsolnayt pihentettem, mert ismét fájt kicsit a lágyéka. Vannak játékosaink, akikre abszolút
lehet számítani, történjen bármi, akkor is, ha én maradok a csapattal, vagy más jön
helyettem. Nekem az a feladatom, hogy keressem azokat az embereket, akik a dabasi labdarúgó csapatot előre fogják húzni. Végezetül még annyit fűznék hozzá a kozármislenyi mérkőzéshez, hogy ebben kicsit több volt, ez a 3 : 0 kicsit simának tűnik…
Hangsúlyozom, hogy a sérülésig és a kiállításig abszolút partiban voltunk és nem
engedtük kibontakozni az ellenfelet. Minden mérkőzésen vannak pozitív jelek. Sokan
mondták: „hát igen, azért ezt a Szekszárdot könnyű volt megverni!”, milyen érdekes,
hogy a Szekszárd otthon megverte a Dunaharasztit. Ha egy kicsit félrenézünk és
fegyelmezetlenek vagyunk, akkor bárkitől ki lehet kapni, de ha koncentrálunk, akkor
bárkit meg lehet verni. Tehát tervszerűen és átgondoltan készülünk tovább, hogy a
közelgő szezon végére is a lehető legtöbb pontot be tudjuk gyűjteni. Közben pedig
meg kell szerveznünk azt, amit a vezetőség is kér, hogy a lehető legütőképesebb
csapat alakuljon ki a következő szezonra.
Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas SE
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Békéscsaba 1912 Előre II–FC Dabas 1 : 3 (05. 01.)
Hátrányból indult NB III-as csapatunk, de felébredtek a második
félidőre és igazán szép játék után 3 : 1-es győzelmet arathattak
idegenben fiaink. Ezzel a győzelemmel csapatunk 2 helyezést előre
lépve a tabella 5. helyén áll jelenleg.

A következő mérkőzés: FC Dabas–Dunaharaszti MTK (05. 08.)
A Dunaharaszti MTK egy 1919-ben alapított magyar labdarúgóklub. Az évek során sok
változást és összeolvadást élt meg a csapat, de 1959-ben újra DMTK néven léphettek pályára. Székhelye Dunaharasztin található. A klub színe a kék-fehér, a csapat vezetőedzője
Króner Péter. Jelenleg a tabella 5. helyén szerepelnek.

A következő idegenbeli mérkőzés: ESMTK–FC Dabas (05. 15.)
A klub 1907-ben alakult. Székhelye Budapesten van. A klub színe a piros-fehér, a csapat
vezetőedzője Turi Zoltán. Jelenleg a tabella 11. helyén állnak.
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FC Dabas U19
Tehetséggondozás az utánpótlásban
Beszélgetés Farkas Rolanddal, az U19 edzőjével

– Kérlek, mutatkozz be pár szóban a kedves olvasónak.
– Inárcsom lakom egy hangulatos kis kertes házban albérletben, élettársammal, annak 12 éves fiával és a lassan 8 hónapos
kisfiunkkal. Mánteleken dolgozom a Wellis Magyarország Kft.-nél
2014 májusa óta. A kevés kis szabadidőmet családommal töltöm, és
ha lehet mindezt a vízparton, néhány horgászbot kíséretében.
Fontos szempont volt nálam, hogy közel van a település a lakhelyemhez, valamint szinte mindenkit kivétel nélkül ismerek. Többekkel baráti viszonyt ápoltam már
korábban, Örkényben több edzőkolléga is csapattársam volt hosszabb-rövidebb ideig.
– Mióta vagy az U19 edzője?
– Az FC Dabashoz mint sportegyüselethez 2014 nyarán kerültem, Kucsák István személyes megkeresésére. Már akkor elmondta, hogy a dabasi utánpótlást szeretné színvonalasabbá tenni, továbbá a Dabas II. megerősítése a célja. Farkas Krisztiánnal együtt
érkeztem a klubhoz, először az U17 edzője voltam és tavaly kaptam meg az U19 korosztályát.
– Milyen létszámmal dolgoztok, milyen az edzések látogatottsága, illetve hogy álltok jelenleg a bajnokságban?
– Az U19-es korosztály jelenleg 17 fővel dolgozik. Ez a korosztály igen jó játékerőt képvisel alapjában véve, mint minden csapat, többre is képes, de nem mehetünk el amellett,
hogy jelenleg a csapat fele az érettségi évében van, továbbá hárman vezetni tanulnak.
Többen dolgoznak már, esti iskolába járnak, és ennek következménye a 6-12 fő esetenként az edzésen. Míg télen a 3. helyen fordultunk, mostanra márcsak a tabella 6. helye
a miénk. Szezon elején az volt a célunk, hogy a 6-ban végezzünk, amihez most több
erőt kell mozgósítanunk. Télen erőssé vált a mezőny, sok azonos képességű csapat
van, és a pillanatnyi forma
dönt.
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–Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
–Több játékosunk edz a Dabas II. csapatánál, egy fő NB IIImal készül, és a 2015. év utánpótláskorú labdarúgója, Zelovics
Attila is nálunk játszott. Kiemelt célunk, hogy minél több játékost
adjunk a felnőtt csapatoknak és esetleges Akadémiákra, amire
azért már U19-ben elég kevés a reális esély. A klubnál folyó egyéni képzések során kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra,
hogy adott személyek minél jobb formába lendüljenek és megállják a
helyüket a felnőtt bajnokságokban is.
Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas SE

Sorsolás FC Dabas SE U19
Forduló

Dátum

Idő

14.

2016. 05. 28.

10.00

15.

Hazai csapat

Vendég csapat

FC Dabas U19

Rákosmenti Községi SK

Pásztó SK

FC Dabas U19

22.

2016. 04. 24.

11.00

KISE

FC Dabas U19

23.

2016. 04. 30.

10.00

FC Dabas U19

1908 SZAC KSE

24.

2016 .05. 08.

10.00

Pestszentimrei SK

FC Dabas U19

25.

2016. 05. 14.

10.00

FC Dabas U19

Ferihegy Sportakadémia
Vecsés Kft.

26.

2016. 05. 22.

17.00

Csepel FC SE

FC Dabas U19

Játékoskeret FC Dabas SE U19
	NÉV	POSZT
1. Gogolák Kristóf
kapus
2. Volenszki Gábor
kapus
3. Béres Bertold
védő
4. Jelenek Viktor
védő
5. Kardos Sándor
védő
6. Pokornyik Sándor
védő
7. Szokoli Ádám
védő
8. Palásti Dávid
védő
9. Czifra Gábor
középpályás

	NÉV	POSZT
10. Kovács Richárd
középpályás
11. Ujvári Dávid
középpályás
12. Zelovics Attila
középpályás
13. Abonyi Medárd
támadó
14. Kmetyó László
támadó
15. Nagy József
támadó
16. Pajor Dávid
támadó
17. Tokics Máté
támadó
18. Ubornyák József
támadó
2016. május 08.

Az FC Dabas SE Nyári Programja
• június 11.
FC Dabas hivatalos szezonzáró
– Csapatok bajnokságzáró megbeszélései
– Focitornák az FC Dabas csapatai között
– Utánpótlásközpont-átadó ünnepség
– Magyar Öregfiúk labdarúgó-válogatott mérkőzése
• június 20–24.
FCBEscola Soccer Camp Dabas (Barcelona focitábor)
• június 23., csütörtök, 17.00 óra (dátum pontosítás alatt!)
Magyarok a Barçáért hivatalos exkluzív film vetítése
• június 25–26.
U13 nagypályás labdarúgó torna (többek között
a Barcelona Team és a Ferencváros részvételével)
• június 27.–július 1.
Dabas focitábor
• július 11.
Hivatalos szezonkezdet

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

