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Jól szerepelnek labdarúgó lányaink
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Az FC Dabas Barcelonában
köszöntötte ifj. Mari Zoltánt

Csapataink, játékosaink
az nb iii hírei
Dajka László, az FC Dabas NB III edzőjének
nyilatkozata
Üdvözlöm a Kedves Olvasókat! Nem igazán vagyunk rózsás kedvünkben – sem én, sem a csapat. Hetek óta vergődünk, borzalmas
óvodás gólokat kapva. Most is olyan öngólt vétettünk 0 : 0-nál, mikor
mi irányítottuk a játékot – sőt, csak az volt a kérdés, mikor rúgunk
gólt –, ami burleszkfilmekbe való. Azt kell mondanom, hogy most már mindenkinek bele
kell néznie a tükörbe – a játékosoknak is és nekünk, edzőknek is. Nem tudok változtatni
azon, amit mondok – ezt Erős Karcsi kollégámmal átbeszélve mondom –, a heti munkát
becsülettel elvégzik a srácok. Azért hozzá kell tenni, hol egyik, hol másik hiányzik 1-2
napot, iskolába jár, ide-odamegy. Ritka az olyan edzés, ahol mindenki ott van, de gondolom, ez máshol is így működik a fél profi–fél amatőr világban. Négy meccsen nem
rúgtunk gólt. Négy meccs–négy vereség. Nem is tudom, mikor volt ilyen edzői pályafutásom alatt.
Ami a legbosszantóbb, hogy a Budafokot leszámítva, véleményem szerint gyengébb
csapatoktól kaptunk ki. Még egyszer kihangsúlyozva: négy meccs alatt 0 rúgott gól, ez
azért fémjelzi a támadó játékunkat, illetve a gólokért felelős játékosainkat. Itt most már
nagy a felelősség, jönnek a nehezebb mérkőzéseink. Egyszerűen nem lehet itt most már
semmilyen variáció, elgondolás, taktika, stb. (természetesen lesz), már minden másodrangú. Elsőrangú az, hogy pontot és pontokat szerezzünk, szinte minden mérkőzésen.
Ezt kell nekünk mindenképpen tudatosítani a játékosokban.
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Van egy pár játékos, akinek házon belül – ahogy jönnek a gyengébb mérkőzések vagy
vereségek –, kinyílik a csípája, elkezd morogni, csinál egy kis belső feszültséget az öltözőben. Tehát nekünk is keményebbnek kell lenni, mert erre semmi szükség. Amikor
viszont a pályán van ez a játékos, akkor persze nem mutat semmit. Összességében azt
mondhatom, hogy most vannak gondjaink, de nem megoldhatatlanok.
Előre nézünk, helyre tesszük azokat a problémákat, amiket kell, és mint mondtam, más
dolgunk nem lehet, mint csúnyán, szépen, rosszul, de eredményesen játszani. Halottak
napja után csak a következő mérkőzésre készülünk a Paks II ellen, itthon. Sajnos nagyon
nehéz mérkőzés lesz, mert az első csapatban játszó játékosokat ilyenkor visszaadják.
Azt várom, hogy gyógyuljanak fel a sérültjeink, úgy mint Tóth Marci, aki már négy hete
nem játszik. Hogy egy kicsit megmarjam, orvoshoz nem megy, de fáj a combja – érdekes személyiség a Marci is. Nem rossz futballista, de érdekes személyiség, maradjunk
ennyiben. Van, aki meg mindent elkövet, hogy minél előbb meggyógyuljon, ilyen a Zsolnai Robi. Őt már nagyon várjuk, reméljük, hogy egy félidőt már tud játszani hétvégén.
Van még 1-2 gyerek, aki kicsit maródik, és a formájának javulni kell… Elnézést, de most
így belemerültem ebbe az egészbe.
A lényeg az, hogy összességében én személyesen szégyenlem magam. Sajnos a játékosokon ez nagyon sokszor nem látszik, ők elvannak, majd lesz valami alapon, na
ezeket próbálom én kiverni belőlük. Versenyhelyzetet teremteni. Nem hétköznap edzéseken sziporkázni, kötényeket adni, gólokat rúgni, hanem hétvégén kell teljesítményt
nyújtani. Azt kell mondanom, vannak gondjaink, de megpróbáljuk megoldani, és ehhez
mindenféleképpen kérjük az utolsó pillanatig is a közönségünk segítségét!
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Csapataink, játékosaink
a Dabas II hírei
Fontos győzelem a Dabas 2 életében!
Több gyengébb eredmény után egy igen fontos győzelmet aratott hazai pályán „megye egyes” csapatunk. Több NB III játékos
segítségével sikerült fölényes, 4 : 0 arányú győzelmet elérni Pilisszentiván ellen.
Négy játékos szerezte góljainkat, elsősorban csapatmunka
eredményezte a győzelmet. Harcos ellenfelünk volt, mégis több nagy helyzetet
sikerült kidolgoznunk ellenük.
A hátralévő három meccsen 7 pont elérése a cél, ami
az újabb sérülések mellett nagyon nehéznek ígérkezik.
Csapatkapitányunk, Cemmel Péter – elsőre
súlyosnak tűnő – sérülést szenvedett a mérkőzés
44. percében. Bízunk abban, hogy nem a legros�szabb történt meg, de fel kell készülnünk a hos�szabb pihenőjére is.
Kucsák István
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Csapataink, játékosaink
női foci
Az FC Dabas U15 leánycsapata csoport elsőként
vonulhat a felsőházba
Lányaink a Magyar Labdarúgó Szövetség országos bajnokságának leány U15 félpályás Alföld "B" csoportjában szerepelnek. Október 30-án hazai pályán lezajlottak
az utolsó csoportmérkőzések. Emelt fővel vonulhattak a mérkőzések végén az öltözőbe, hiszen mind a három meccsükön arattak a lányok. A bajnokság képe pedig
így a csoportmérkőzések végére nem mutat rosszat:
12 győzelem
1 döntetlen
1 vereség
37 pont
48 rúgott gól
4 kapott gól
A Góllövő lista élén pedig az FC Dabas játékosai:
első helyen Horváth Vivien, 27 góllal;
második helyen Ország Zsófia, 18 góllal.
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Megkérdeztük korosztályos
csapatkapitányainkat
1. Hogy áll a csapatod a bajnokságban, mi a véleményed a szereplésetekről?
2. Milyen a bajnokságotok színvonala?
3. Mi az, amin javítani kellene a csapatnak ahhoz, hogy sikeresebben szerepeljetek?
4. Mi az egyéni célod a labdarúgásban?
5. Mi a véleményed az egyesületről, a körülményekről?

Fodor Gergő – U17
1. Jelenleg a 8. helyen állunk ami szerintem nem tükrözi a csapat képességét, mivel az erősebb csapatok ellen ki-ki meccset tudtunk
játszani, de ezeken a mérkőzéseken a helyzeteinket nem tudtuk
kihasználni, ezért nem tudtuk megnyerni ezeket a meccseket.
2. Erős bajnokságban szereplünk, ahol van néhány kiemelkedő
csapat.
3. Mint már említettem, a kapu előtt adódtak hibáink. A helyzetkihasználásunkon mindenféleképpen javítanunk kell, mert az erősebb csapatok ellen nem fér bele, hogy az
5. ziccert is kihagyjuk.
4. A tudásomnak megfelelően az FC Dabas játékosaként minél nagyobb szinten futballozni.
5. Már 12 éve focizok a klubnál, és az elmúlt 2 évben elképesztően sokat fejlődött.
Kivaló edzők érkeztek a klubhoz, ezzel az edzői munka rengeteget fejlődött. A körülmények is fantasztikusak.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
Zelovics Attila – U19
1. Az U19-es csapatunk a tabella 4.helyét foglalja el jelenleg, 3
pontra az első helyezettől. Az eddigiekben közepes teljesítményt
nyújtott csapatunk, de ezt szeretnénk a maximálisra vinni és az 1.
helyen végezni.
2. A bajnokságunk most az előzőhöz képest, II. osztály helyett a
III.osztályban indult és ez érződik is a bajnokságban. Lesznek
kemény meccsek, de a döntő többség nem szabad, hogy gondot okozzon a csapatunknak!
3. Amin javítani kéne, az elsősorban az egymásért küzdés, ami nagyon hiányzik a csapatból, majd az edzéslátogatottság. Ha ez sikerül, nagyon egységes csapatunk lesz.
4. Az én célom mindig a legjobbat teljesíteni az adott szinten,
és természetesen a legmagasabb szinten szerepelni majd
a későbbiekben.
5. Az egyesületről csak is jó véleményem van, itt
kezdtem el a labdarúgást és már 6 éve itt játszom.
Segítettek mindenben, és nagyon sok támogatást,
lehetőségeket kaptunk. A körülmények eddig se
voltak rosszak, de most az új létesítménnyel és a
plusz pályákkal magasan a környék legjobb körülményeit biztosíthatja a klub. Ettől fogva nekünk
csakis a futballal kell foglalkoznunk. Hajrá Dabas!
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Születésnapján köszöntöttük Mari Zoltánt
Október 19-én lett 13 éves a fiatal dabasi labdarúgó, aki Barcelonában él családjával .
Az FC Dabas egy edzőpólóval ajándékozta meg épp a jeles napon Zoltánt, amivel büszkén pózolt a katalán város főterén édesanyja társaságában.
Az esti BL-mérkőzésen a Barca 4 : 0 arányban fölényesen verte a Guardiola
edzette Manchester City csapatát, így a születésnaposnak tripla öröme is lehetett,
hiszen élőben láthatta a viadalt.
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