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Csapataink, játékosaink
az FC Dabas hírei
Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzőjének
nyilatkozata a szezon végén
Igazából az szereplésünkre feltettük a pontot az utolsó mérkőzéssel. Egy presztízsmeccsen nyertünk, teljesen mindegy volt
milyen játékkal, csak nyerjük meg a mérkőzést. Az első félidő
szenvedős volt, a második már gördülékenyebb, és így megérdemelten nyertük a dabasi rangadót. Az elmúlt félév egy nagyon
nagyon nehéz félév volt. Azt gondolom, amikor január 2-án elkezdtük ezt a történetet, akkor tudtuk, hogy lépésről lépésre fogunk tudni előrehaladni. Egy nagyon
stresszes, kiélezett tavasz után rengeteg szép emlékkel gazdagodtunk. Jópár szép
győzelmet aratott a csapat, ha visszagondolok, a szigetszentmiklósi bravúr-győzelemmel kezdődött meg az a sorozat, ami már a helyes útra tett minket, Dunaújvárosban is bravúros győzelmet arattunk. Egy Ferencvárost nekem, újpestinek megverni,
egy nagyon nagy ereklye. A szezon vége felé pedig ezeken a mérkőzéseken – azt
kell mondanom, élet-halál harcot vívtunk –, akár a paksi győzelem idegenben, vagy
utána a Békéscsaba elleni győzelem, egy NB I-es, illetve NB II-es második csapat
ellen, nagyon nagy bravúr volt. Az utolsó, a Dabas-Gyón elleni mérkőzés pedig, ami
ugye egy presztízscsata, és azt is megnyertük, így én azt gondolom, hogy egy jó
tavaszt zártunk. Az 5 kieső plusz ugye legrosszabb 13. kieső is van, ahonnan télen
indultunk én azt gondolom hogy ez egy nagyon szép eredmény lett. Természetesen
tudjuk hogy ettől van feljebb is, azon dolgozunk, hogy ez így legyen.
A csapat alapjait leraktuk, kialakult egy olyan váz, akikre lehet építeni. Mindazonáltal látjuk azt, hol vannak azok a posztok, ahol erősítésre szorulunk. Bízom benne,
hogy ezeket meg is tudjuk tenni, és a csapat a következő félévben mind fizikálisan mind pedig játékban
előrébb tud lépni. A 16 csapatos bajnokságban
az biztos, hogy még kiélezettebb mérkőzések
lesznek. Gratulálok minden egyes játékosnak, aki ebben a fél szezonban ezt a szép
teljesítményt nyújtotta. Természetesen
hozzátéve az edző kollégákat, a szakmai
stábot, a kiegészítő stábot, köztük téged
is Zsuzsi, és minden olyan személyt, aki
bármilyen segítséget hozzátett ehhez
a történethez! Együtt értük el ezt a szép
eredményt!
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FC Dabas D II – Kucsák István szezonzáró nyilatkozata
Az utolsó fordulóban hazai pályán fogadtuk Maglód csapatát. A tabellán közvetlenül 1 hellyel mögöttünk lévő csapat ősszel 3 : 2 –re nyert ellenünk, tehát fűtött minket a revans. A mérkőzés nagyon sima lett, magabiztosan győztük le őket!
A 2 : 1-es győzelem góljait Körmöczy Szebasztián és Mata Péter szerezte. A szinte mindenki által ismert Szebi gólja nagy valószínűséggel búcsúgól volt, mert Szebasztián 7 év után itt hagyja Dabast, és Svájcba költözik, munkahelyet és valószínűleg focicsapatot is talált magának.
Másik gólszerzőnk a felnőtt csapatban debütáló Mata Péter, 18 évesen játszott
először és rögtön gólt fejelt, valamint lendületes játékkal jelzett felénk, hogy felnőtt
szinten is számításba vehetjük!
A csapat részéről elért 6. hely kimagasló teljesítmény, amelyet a megyén belülről
is sok dícsérettel illetnek.
Érdekesen alakult a csapat játéka és stílusa: ősszel a védekezésé és a stabilitásé
volt a hangsúly, 3 belső védekező középpályással játszottunk. A keretünk is erre
volt alkalmas, valamint újonccsapatként a biztonságra is törekednünk kellett.
Tavasszal váltottunk és a dinamikus támadójátékra, valamint az ellenfél térfelén
való védekezésre helyeztük a hangsúlyt. Ez feküdt a legjobban számunkra, persze
ehhez szükségünk volt kifogástalan erőnlétre, valamint támadó szellemű, sokat futni tudó játékosokra.
A bajnokság utolsó 7 fordulójában kissé elfogytunk létszámban, a rendelkezésre álló játékosok többsége sérülésből tért vissza, ezáltal erőnlétileg maximum közepes állapotban volt a csapat. Ezt látva kissé hátrébb húzódtunk és a kontrákra
figyeltünk, valamint a magabiztos játékra, amelyben a védekezés és a támadás
50–50%-ban volt jelen.
Minden időszakban jól teljesítettünk, ami a keret erejét mutatja. Az előttünk végző
csapatok egy kivétellel bajnokságot szerettek volna nyerni, így még szebb az elért
eredmény.
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Csapataink, játékosaink
Értékelések
FC Dabas 2016–17 – összefoglaló csapatainkról
Női labdarúgás
25–30 fővel gyűrik a pályákat a lányok, a Bozsik-programban és az Mlsz által
szervezett U15-ös bajnokságban, ahol az alapszakasz után a felsőházi rájátszásban szerepeltek.

U7, U13
A Bozsik-program aktuális kiírásaiban szerepeltek csapataink. A kisebbek fesztiváljellegű tornákon vettek részt, ahol a játékosok képzésén van a hangsúly. A nagyobb
csapatok (10–13 évesek) a Dabasi Alközpont tornáin és Pest megye kiemelt tornáin
vettek részt. Az FTC-vel közösen szervezett, irányított programban a környékbeli tehetségek közös edzései és mérkőzései a fontosak, természetesen a legügyesebb
dabasi játékosokkal közösen. A kiemelt tornákon teljesítményünk folyamatosan javult, és alig alig szenvedtünk vereséget az utolsó tornákon.

U14, U15
Az egy évvel ezelőtti bajnokságban elért U14-es bajnoki cím és U15-ös 2. hely
után egy erősebb bajnokságban vehettünk részt, ami a távozók és a lényegesen
erősebb ellenfelek miatt sajnos nagy falatnak bizonyult csapataink számára. Mindkét korosztályban a mezőny alsó felében szerénykedtünk, minőségben és „men�nyiségben” is voltak problémáink.

U16
Ez a korosztály Dunaharaszti színeiben szerepelt az U17-es bajnokságban, azzal
a céllal, hogy tapasztalatot szerezzenek a következő évadra. Nyártól 2 keretből tudunk kialakítani egy 20 fős keretet, amely erősnek mutatkozik a jövőre nézve.

U17
A III. osztályú bajnokság 7. helyén végzett csapatunk, ami elfogadható, jó teljesítmény. Több olyan játékos található a keretben, akiben van igény a még magasabb
szintű labdarúgásra. A következő 1-2 év mutatja meg, ki hová érhet el felnőtt szinten, amelyhez jó terület a helyi megye 1-es és NB III-as csapat.
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U19

Kiemelkedő teljesítménnyel 3. helyen végzett a gárda, ami mindenképp figyelemre
méltó teljesítmény. Ebben a korosztályban az eredmény már fontos, valamint olyan
stílusjegyeket kell felmutatni a fiatal játékosoknak, amelyekre a felnőtt mezőnyben
is szükség van.

Dabas III
Bronzérmet vehetnek át a csapat tagjai, ami nagy sikernek mondható. A heti rendszeres 2 edzés és a jó közösség ebben a fantasztikus eredményben mutatkozik
meg. A következő években akár a feljutás is cél lehet.

Dabas II
Az egy évvel ezelőtti bajnokcsapat újoncként elért 6. helye kimagasló teljesítmény.
Markáns és stílusos focit bemutatva érte el ezt az eredményt a társaság, amelyben
hat U19-es játékos is bemutatkozott, valamint rendszeresen 4–6 fő 20 éven aluli
játékos is a bajnoki keret tagja volt. Az NB III. keret játékosaival olykor kiegészülve
nagyon erős csapat alakult ki.

NB III
A sok nehézséggel küzdő „zászlóshajónk” végül magabiztos helyezéssel biztosította helyét az abszolút profi osztályok alatt elhelyezkedő NB III-ban. A masszív
játékoskeret, valamint a türelmes hozzáállás, meghozta a gyümölcsét a befektetett
munkának. Tizedik helyen zártunk, amely az egy évvel ezelőtti 3. helyezés után hátralépést jelent, de mindent a helyén értékelve, egyelőre ez volt a realitás.

Old Boys
A dabasi csapat 2. helyezést ért el a bajnokságban, ami szintén reálisnak mondható. Danyis Attila elmondása alapján a bajnok most egy kicsivel előttünk járt, de egy
év múlva visszaelőzzük őket!

Veteráncsapat
A „legifjabbak” büszkén képviselték a dabasi színeket és sportszeretetükkel, labdarúgás iránti alázatukkal példát mutatnak minden egyesületi focistának.
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értékelések
Turcsik Gergő az FC Dabas U19 csapat
vezetőedzőjének nyilatkozata a bajnokság végén
Amikor júliusban azt a feladatot kaptam a vezetőségtől, hogy az
U19-et kéne irányítanom, bevallom, nagyon örültem neki, hiszen
előrelépés a karrieremben, és egy óriási kihívás volt! Alig vártam, hogy munkába állhassak. Egy játékost sem ismertem, és
ők sem engem… valljuk be, így a végefelé, merész vállalkozás
volt mindkét fél részéről! Csináltunk egy amolyan „ismerkedős” alapozást. Ott már
láttam, hogy azért lesz ezzel a társasággal meló, viszont arra is rájöttem, hogy
tanulékony, normális, szerethető, rendes srácok! Szerettem volna erőltetni a szélen
való játékot, a minél gyorsabb labdakihozatalt és a sokpasszos, támadófocit. Persze tudtam, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Nyolc hét alapozás után
jöttek a fordulók.
Kezdtünk a Reaccal egy döntetlennel idegenben… Aztán a jelenleg 4. Pestszentimre megvert minket az első hazai meccsünkön… és következett a már bajnok
elleni derbi… megvertük őket 6 : 2-re itthon…(azóta sincs vereségük) Itt volt az első
éneklés az öltözőben… itt találtunk egymásra a csapattal.
Ezt követően következett egy 8 meccses(!!!) veretlenségi sorozatunk! Ősszel a 2.
helyen találtuk magunkat a tabellán. Óriási érzés volt! De ez azért nem volt sétagalopp…
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Volt, hogy az edzéseimen heten voltak, volt hangos szó az öltözőben, viták…
talán addig, amíg ki nem vívtam a tiszteletüket.
Aztán jött a téli „alapozás”....
Amin mondhatni 4-en alapoztak rajtam kívül… ebből ketten a felnőtt csapatunkban… tudtam, hogy irtó nehéz tavaszunk lesz, ami be is igazolódott!
Elkezdődött a tavaszunk, és sokkal nehezebbek voltak a meccsek, mint ősszel.
Nem volt meg az akaratés eltűnt az alázat! Kevés volt az edzésmunka. Plusz teljesen kijött, hogy télen sajnos kevesen voltak jelen a felkészülésnél az edzésen,
márpedig tudjuk, hogy futás nélkül, kondi nélkül ezt a sportot nem lehet űzni! A
bajnokságot a 3. helyen zártuk, de volt esélyünk a dobogó 2. fokára is állni…
De nagyon boldog vagyok, hogy éremmel zártuk ezt a szezont, óriási dolog.
Szerintem sokan nem várták tőlünk ezt az eredményt, de úgy gondolom, a 3. helyért megdolgoztak a srácok. Örülök, hogy a vezetőség egyre többet foglalkozik a
srácokkal, érdeklődnek irántuk, várják a meccseiket, kilátogatnak, és annak külön,
hogy többet bemutatkozhattak már a megyei első osztályban is!
Nagyon fog hiányozni ez a CSAPAT! Hajrá Dabas, Hajrá U19!

U17 Tóth Ferenc
A dabasi U17-es gárda 42 ponttal, 91 rúgott és 44 kapott góllal a tabella 7. helyén
zárta a 2016/2017-es szezont.. Egy gyengébb ősz (17 pont) után, egy ígéretes tavasszal (25 pont) folytattuk a bajnokságot. Ez azért is dícséretes, mert egy állandó,
de viszonylag szűk kerettel dolgoztuk végig az évet. Egy összetartó, alázatos arculata lett a csapatnak, amelynek a sokpasszos játékra épült a taktikája. Ezt, a nálunk
erősebb csapatok ellen sem adtuk fel. Jövőre ők fogják adni az U19-es alakulat
gerincét.
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értékelések
Szőgyi Tamás, az FC Dabas U-16-os csapat
edzőjének évértékelése
Az FC Dabas U-16-os csapata az U-17-es III o. közép-nyugati
csoportjába lett besorolva, ahol fel kellett kötnünk a gatyánk rendesen a tisztes helytállás érdekében. Mivel a csapatunkat 2001
és 2002-es születésű játékosok alkották, akik jóval fiatalabbak a
2000-es korosztálynál, eredményekben nagy elvárást nem tűzhettünk ki célul nekik, hanem ez az egy esztendő arról szólt, hogy felkészüljünk
tisztességgel a saját U-17-es bajnokságunkra, amely a 2017–2018-as évadban lesz
esedékes. Fizikálisan sok esetben nagy hátránnyal indultunk a bajnoki mérkőzéseket tekintve, s mentálisan is nagyon észnél kellett lennünk, hogy helyén kezeljük a
kudarcokat, amely szerencsére nem okozott gondot.
Célul tűztünk ki minden meccsre egy-egy taktikai elemet, tudatos megoldásokat,
amelyek gyakorlásán, betartásán volt a hangsúly, nem pedig a végeredményen.
A labdakihozatalaink sokat fejlődtek, amellyel a középpályás labdabirtoklásunk is
összhangban volt, azonban a támadásépítéseink a gyorsaság és kellő lendület hiányában még a korunknál fogva, a párharcok megnyerésénél sok esetben hiányzott, amely természetes, így lehetetlent nem várhattunk el a játékosainktól. Próbáltuk felépíteni a játékunkat, hiszen erővel egy csapatot sem tudtunk felülmúlni.
Az ellenfelek által ránk helyezett nyomás olyan impulzusokat teremtett, amelyet
egy gyengébb bajnokságban nem tudtunk volna a játékosainknak megteremteni
a fejlődés érdekében. Természetesen ennek az egy évnek a hozama még csak
ezután fog jelentkezni a játékunkban, ahogy felnövünk a korosztályunkhoz, bár
több labdarúgónk már most súrolta ezt a szintet. A klub által megkövetelt heti négy
edzést nem mindenki szívlelte, amelynek vagy természetes szelektáció, lemorzsolódás lett a vége vagy pedig eltanácsolás. Aki mentálisan gyenge, az nem bírt
megbirkózni ezzel a feladattal. Hosszú távon csak a tisztességes, becsületes munkának van értéke. Nem tudom elfogadni, hogy a futball csak 4–5. helyre legyen
sorolva egy labdarúgóm életében. És itt most nem a tanulást és a halaszthatatlan problémákat kell megelőznie az alázatnak a sorrendben. Csak becsapjuk egymást, ha az ilyen jellegű hozzáállást engedjük. A fennmaradt létszámunk bizonyította, hogy a jövőben is lehet rájuk számítani, amely stabil 16 fő. Szeretettel várjuk
az U-15-ből kiöregedett játékosokat a keretünkhöz, akiknek szintén ezen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy ezen a szinten futballozni tudjanak.
Gratulálok a csapat hozzáállásához, példaértkű volt a nehéz időszakokban is.
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Laczkó János, az FC Dabas U-15-os csapat
edzőjének sorai
Nehéz szezonon vagyunk
túl, ami főleg az edzéseken
való részvételt jelenti. Mérkőzéseken a játékosok mindig
mindent megtettek a körülményekhez képest. Értékes játékosokat ismertem meg, és remélem, sikerült olyan emberi
értékeket is átadnom nekik, amelyekkel az életben könnyebben veszik majd az akadályokat.
Köszönöm a csapat nevében a szülők, a klub
egész éves támagatását!

Fodor Gergő, az FC Dabas U-14-es csapat
edzőjének sorai
Első nagypályás szezonunk
sajnos nem volt túl sikeres. Viszont sok mérkőzésen volt biztató a játék, amiből jövőre meríthetünk. Ha elhiszik a srácok,
és megfelelően állnak oda az edzéseken és a mérkőzéseken, jövőre lehet jobb eredményeket elérni,
még akár egy ilyen erős bajnokságban is. Köszönjük az FC Dabas vezetőségének a támogatást
és hogy megfelelő körülményeket biztosítottak a
fiúknak, valamint a szülőknek a sok segítséget.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra, hogy
a következő szezonban egy kicsivel többet tudjon
beletenni.
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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?

Ledő László – D III, U11
1. Az egyesületnél tetszik, hogy vannak elképzelések a jövővel kapcsolatban. Infrastruktúrában is nagyot nőttünk, szimpatikus az
edzők hozzáállása az egyesületi munkához.
2. Az utánpótlás terén megszerettetni a gyerekekkel ezt a szép játékot, és sportembereket nevelni. A felnőtt csapatomnál, ami jelenleg Dabas III
csapata, jóhangúlatú edzéseket tartani, és a dobogó valamelyik fokára felkerülni.
3. Gyerekkorom óta a Budapesti Honvédnek szurkolok.
Kedvenc játékosom: Puskás Öcsi
Külföldi csapat: Reál Madrid, külföldi játékos: Casillas, Bufon

Fodor Gergő – U14
1. Nagyon jó, hogy szinte az összes UP-edző jóban van egymással, így gördülékenyebben tudjuk segíteni egymás munkáját.
A klubot nézve pedig mindig próbálnak előrelépni minden téren.
2. A legfiatalabb edzőként sok mindent kell megtanulnom erről a
szakmáról, de legfontosabbnak azt érzem, hogy a csapatom hétről hétre azonos szinten tudjon teljesíteni, ne legyen nagy különbség a hétvégéken mutatott
játékban.
3. Nem nagyon rajongok a magyar fociért, ezért nincs kimondottan kedvenc csapatom. A külföldiek közül a Barcelonáért szorítok, kedvenc játékosom a Barcából Messi, ha az egész külföldi focit nézzük, akkor Zlatan Ibrahimovic.
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Köszönjük az egész szezonban nyújtott segítséget, támogatást
Mindenkinek!
Külön köszönet a pályák körül dolgozóknak,
a Pressman Nyomdaipari Bt.-nek, Szűcs Máriának,
Csendes Péternek, valamint Domonyi Istvánnak.
Nagy szeretettel várunk mindenkit a június 10-én,
(szombaton) tartandó FC Dabas szezonzáróra.
Helyszín: FC Dabas Sporttelep
Időpont: június 10., szombat 10.00 óra
Éremátadó ünnepség: 12.30
Ebéd: 13.00

Délelőtt és délután egyéb sportos programokkal
várjuk a kilátogatókat!

KÖSZÖNJÜK!
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Barça értéket tanítunk
FCB Focitábor – 2017. június 19–23.
FCBCAMP.CAT/DABAS

Dabasi Focitábor
Július 3–7.
Jelentkezni lehet a korosztályos edzőknél
vagy Schilingerné Budai Zsuzsannánál a
06-20/429-8481-es telefonszámon!
A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

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

