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Csapataink, játékosaink
HÍREK
Címlapunkon: az alközponti Bozsik-fesztivál
Április 23-án vasárnap alközponti Bozsik-fesztivált tartottunk Dabason az U 7 és U 9-es korosztálynak. Első ízben került megrendezésre ebben a formában, ugyanis ezen a napon
a Dabas Alközpont alá tartozó összes egyesület kis focistái együtt rúgták a bőrt a Dabasi Sporttelepen. Mintegy 180 kis futballista volt
jelen a rendezvényen, ahol 16 pályán folyt a játék
30 edző irányítása mellett.

Az U 19-es női EB-selejtező elit kör mérkőzései Dabason!
Oroszország, Belgium és Spanyolország csapatai a Dabas-Sári Sporttelepen
A tervezett játéknapok:
1. meccsnap: május 26.
2. meccsnap: május 28.
3. meccsnap: május 31.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Kiemelt Bozsik-torna
Április 29-én vasárnap, Dunaharasztin kiemelt Bozsik-tornán alközponti válogatott csapatunkkal vettünk részt. Az U 11-es korosztálynál három egyesület játéko
saiból (Bugyi, Kakucs, Dabas) állt össze a csapat, míg az U 13-as korosztálynál 8
egyesület játékosai (Dabas, Inárcs, Kakucs, Bugyi, Hernád, Örkény, Délegyháza,
Táborfalva) mérettethették meg magukat első ízben így, együtt. Míg a kisebbek 1
győzelemmel és 3 vereséggel zárták a napot, addig a nagyobb korosztály 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel brillírozott első közös tornájukon.
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Csapataink, játékosaink
hírek
Alközponti válogatott edzés
Minden hónapban alközponti válogatott edzést tartunk Dabason az U 10/11 és az
U1 2/13 korosztályoknak, ahol a Dabas Alközpont alá tartozó 12 egyesület legügyesebb játékosai mutathatják meg magukat. A találkozókon 70 meghívott játékosnak
8 edzővel tartunk elméleti és gyakorlati oktatást. Ezen napok végén kerülnek kiválasztásra az alközponti válogatott csapat játékosai.
Az összetartások, válogatások az MLSZ és a Ferencváros iránymutatásai alapján
történnek.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzőjének
nyilatkozata az elmúlt időszakról
Az elmúlt 1 hónapunk egy picit nehézre sikeredett. Összeszedtünk zsinórban három vereséget, előtte pedig egy döntetlent. Igazából ezekből a mérkőzésekből mind nyerhető lett volna. Minden
mérkőzésen megvolt a győzelmi sanszunk, minden mérkőzésen
játszott a csapat, helyenként jól is játszott, de sajnos most ez az
eredménnyel nem párosult. Ezek előtt pedig egy olyan szép sorozat volt, ami sajnos
ezzel véget ért. Bízom benne, hogy ez a széria is befejeződött most ezzel. A csapatot
nem tudom bántani, mert igazából amit kértem tőlük, azt megcsinálták. Egyéni hibából kaptunk gólokat, illetve nem tudtuk berúgni a tizenegyeseket és a helyzeteinket.
Ez azért egy picit bosszant.
Remélem, hogy ezt a négy mérkőzéses sorozatot ezzel most letudtuk. Innentől
kezdve az előttünk álló feladatok igen komolyak, de én azt gondolom, hogy a csapat mind mentálisan, mind fizikálisan készen áll arra, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseket sikeresen vívja meg. Látjuk, hogy a mezőny szoros, de én úgy vélem, és
azt mondom a fiúknak is, hogy ezzel most nem kell foglalkozni. Rengeteg munka
és energia van ebben a csapatban, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a céljainkat el tudjuk érni.
Minden mérkőzés fontos, az előttünk álló hétvége is. Egész héten a támadásvezetéseket, a helyzet kihasználásokat fogjuk gyakorolni, mert igazából ezzel van
problémánk, hogy nem rugdossuk be a helyzeteket, aztán az ellenfél egyszer eljön
és gólt rúg. Sajnos az utóbbi időben ez három mérkőzésen is megesett. A játékosokban azt erősítem, amit eddig is csináltak, azt vonultassák fel továbbra is. Az
elkövetkezendő meccseken biztos vagyok benne, hogy ez az eredményben is meg
fog mutatkozni.
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hírek
Kucsák István az FC Dabas II vezetőedzőjének
nyilatkozata az elmúlt időszak kapcsán
Az elmúlt négy heti mérlegünk
három győzelem és egy vereség. Ez a négy meccs így
összességében nézve
nagyon jól sikerült. Papíron nálunk gyengébb csapatokat sikerült felülmúlni magabiztosan, míg a pár
héttel ezelőtt bajnokesélyes Tura csapatától szenvedtünk vereséget egyedül, egy felforgatott összeállításban.
A tabellán nagyon előkelő helyet foglalunk el, amire senki sem mert gondolni a bajnokság elején. A csapat ereje
egyelőre ezt simán alátámasztja. A hátralévő meccseken a 6-7. helyek megszerzése és biztosítása lenne a cél. Amennyiben
a sérültjeink és hiányzóink rendelkezésre állnak, akkor ez elérhető.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
A veteráncsapat hírei
Csapatunk 2014 nyarán alakult, a labdarúgók többsége Dabason lakik, de a környező településekről is van játékosunk. Többek között van játékosunk Örkény, Tatárszentgyörgy, Inárcs, Bugyi és Kecskemét településekről.
Az elmúlt évben csapatunk második helyezést ért el a BLSZ által szervezett veterán II. osztályú bajnokságban.
A 2016/2017. évi bajnokságban jelenleg a harmadik helyen állunk, de van esélyünk a második hely megszerzésére is.
Csapatunk a lejátszott 13 mérkőzésen 24 pontot szerzett, 34 gólt rúgtunk és
mindösszesen 20 gólt kaptunk.
A veterán labdarúgók jó közösséget alkotnak, örömteli számunkra, hogy csodálatos környezetben és feltételek mellett tudjuk lejátszani a hazai mérkőzéseinket.
Hajrá Dabas!
Jóri József
csapatvezető
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a Háttérben…
Bemutatkozik Gecser Nikolett
az FC Dabas Sportközpont recepciósa
Kiskorom óta Dabas központjában élek és nőttem fel. A Táncsics Mihály Gimnázium tanulója
voltam, majd rendőri pályára készültem, de az
élet úgy hozta, hogy más útra kellett lépnem. Ennek az útnak az egyik ága vezetett Dabas Város
Polgármesteri Hivatalához, ahol már 5 éve dolgozom. Ott az ügyfélszolgálaton tevékenykedtem
ügyfélszolgálati asszisztensként, de sokszor segédkeztem a hatósági osztályon ügyintézők mellett és még sok más helyen is.
Az első évben a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkájában is részt
vettem, mint családsegítő, a hivatali munkám
mellett.
A klub életébe a tavaly nyáron megrendezésre
kerülő Barca-tábor ideje alatt csöppentem bele,
amely azóta is kitölti a napjaim nagy részét, legyen az hétköznap vagy hétvége. Akkor még csak segítőként voltam jelen, de
azóta főállású munkahelyemmé vált. A recepción igyekszem színesebbé tenni az
itt lévők mindennapjait. Gyakorlatilag az egész épületért felelek és koordinálom,
legyen az a wellness részleg, konditerem vagy bármi más. Bárkinek bármire szüksége van, hozzám tud fordulni segítségért, és próbálom segíteni a vezetők, edzők,
focisták munkáját is. Mióta ide kerültem, még jobban megszerettem a focit és a
szabályok nagy részével is tisztában lettem. Látom azt, hogy mennyire kemény
munkával is jár egy-egy meccsre való felkészülés. Mindig igyekszem támogatni és
buzdítani a csapatainkat, hátha ezzel is egy plusz löketet tudok nekik adni, amely
előre lendítheti őket a győzelemhez.
Továbbra is igyekszem a tőlem telhető legtöbb segítséget nyújtani, mindent megtenni azért, hogy csapataink még sikeresebbek lehessenek, többek közt azért,
mert a párom is a klub egyik kiemelkedő focistája.
Hajrá Dabas!
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a Háttérben…
Domonyi István
Öt éve vagyok az FC Dabas sportszer beszállítója. Ez idő alatt korrekt baráti kapcsolatot alakítottam ki a stáb szinte minden egyes
tagjával, a vezetőséggel, az edzőkkel, a játékosokkal. Próbáltunk
kölcsönösen megfelelni egymás igényeinek. Úgy érzem ez sikerült
is, és ezzel is hozzá tudtam járulni a Dabas sikereihez. Remélem,
hogy a jövőben is számítanak rám, én pedig rendelkezésre fogok
állni.

Csendes Péter
Sokan talán nem is tudják, de jövőre lesz 15 éve, hogy az FC
Dabas Sportegyesület a mindennapjaim szerves részét képezi.
Az első időszakban kizárólag játékosként segítettem a klub NB
II-ben, illetőleg később NB III-ban szereplő első keretét. Játékos
pályafutásom mellett tanulmányaimra is nagy hangsúlyt fektettem és ennek hozományaként az ELTE-n, informatika szakon
diplomáztam.
Honlapok készítésével már akkoriban is foglalkoztam, ennek
köszönhetően a 2006-os esztendőben a klub vezetősége felkért
a sportegyesület hivatalos internetes felületének (www.fcdabas.hu) elkészítésére.
Onnantól kezdve a napi szerkesztési folyamatok is a „munkaköröm” részévé váltak
a labdarúgás mellett. Az aktív játékkal két és fél évvel ezelőtt, közel 300 FC Dabas mezben megvívott mérkőzéssel a hátam mögött, egy „makacs” térdsérülés
következtében hagytam fel. Azóta is az egyesület alkalmazásában állok, azonban
jelenleg már csak és kizárólag a klub honlapjáért, közösségi médiában való szerepléséért és multimédia tartalmainak szerkesztéséért felelek.
Mivel az informatika rohamos léptekkel fejlődik, így 2013-ban a klub vezetőségével arra az elhatározásra jutottunk, hogy megújult külsővel és kibővített belső
tartalommal elindítjuk az új FC Dabas honlapot. Remek visszajelzés számunkra,
hogy a látogatói számok egyre inkább növekednek, ehhez azonban természetesen
az is hozzájárul, hogy nem heti, hanem lényegében napi szinten tudunk új információkat közölni a klub életéről. Természetesen van hová fejlődnünk ezen a téren is,
azonban ha az NB III-as szintet vesszük alapul, úgy vélem, nem lehet szégyenkezni
valónk, ami a honlapon található információkat, adatokat, képeket, edzői értékeléseket illeti.
Hajrá Dabas!
2017. május 6.

Női foci
Az FC Dabas két játékosa az U 14-es Budapest-válogatottban
Szolnokon vettünk részt a soron következő Bajnoki mérkőzésünkön U15 Leány csapatunkkal. Ezen a mérkőzésen figyeltek fel Lányainkra. Horváth Vivien U15-ös
csapatunk csapatkapitánya, valamint Rónyai Gabriella, csapatunk kapusa már aznap este meghívást kapott a Budapest Válogatottba. Hölgyeink
bemutatkozása nagyon jól sikerült, amit mi sem
bizonyít jobban, mint hogy a Budapest válogatott nyerte meg Telkiben a Magyar Női Labdarúgás Napján rendezett U 14-es tornát. Vivien 2
góllal zárta a napot, míg Gabcsi bravúrokat védett.
Gratulálunk a lányoknak!
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Megkérdeztük edzőinket…
Edzőinket kérdeztük…

1.) Mit szeretsz, mi tetszik az egyesületnél?
2.) Mi a személyes célod az egyesületnél, csapatodnál ?
3.) Kedvenc csapatod Magyarországon, külföldön? Kik a kedvenc játékosaid?

Körmöczy Szebasztián – U 9
1.) Nem tudnék csak egyetlen dolgot kiemelni ami tetszik az FC
Dabas egyesületénél, mert nagyon jól érzem itt magam és
szeretek itt lenni, dolgozni, edzeni. Örülök annak, hogy az
évek alatt nagyon sokat fejlődött az infrastruktúra és szinte
minden adott a fejlődésre a gyerekeknek és a felnőtt labdarúgók számára egyaránt.
2.) Edzőként az a célom, hogy minél magasabb szintre fejlesszem magam, és elsődlegesen az U9-es csapatunk
előrelépését tartom szem előtt, a cél magunkhoz képest a lehető legmagasabb
színvonalra fejlődni.
3.) Kedvenc

hazai csapatom: FC Dabas, a külföldi csapatom pedig a Real
Madrid. Kedvenc játékosaim: Raúl, Predrag Mijatovic

Kovacsik Tibor – U 13
1.) A kiváló körülmények, az összetartó edzői stáb nagyon tetszik.
2.) Személyes célom, hogy részt vegyek a szakmai munkában,
és hogy tovább fejlődjek itt Dabason, jelenleg az U 13 csapat
edzőjeként!
3.) Kedvenc csapatom a Fradi, imádom az olasz futballt külföldön, azon belül pedig az Internazionale szurkoló táborát erősítem. Kiváló játékosnak tartom Icardit, valamit Luca Modricót.

Laczkó János – U 15
1.) Tetszik ,hogy az egyesület odafigyel az infrastruktúra fejlesztésére.
2.) Folyamatosan képezni magam és a legmagasabb edzői szint
elérésére vágyom.
3.) Kedvenc csapatom az FTC, a Real Madrid. A játékosok
pedig Laczkó Zsolt, Böde Attila, Ibrahimovic, Sergio
Ramos
2017. május 6.
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 017. június 4.
2
Utolsó NB III bajnoki forduló
 017. június 10.
2
FC Dabas hivatalos szezonzáró
 017. június 15.–július 15.
2
Utánpótlás nyári szünet
 017. június 19–23.
2
FCBEscola Soccer Camp Dabas
(Focitábor)
 017. június 24.
2
Nagypályás Labdarúgó Torna
(többek között a Barcelona Team és
a Ferencváros várható részvételével)
 017. július 3–július 7.
2
Dabas Focitábor
 017. július 17.
2
Hivatalos szezonkezdet

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

