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Dabas alközponti
U7–U9 Bozsik-fesztivál
12 egyesület mintegy 200 kis labdarúgója
rúgta a bőrt hétvégén az FC Dabas sporttelepén

Csapataink, játékosaink
NB III híreK
Erős Károlyt, az FC Dabas NB III-as csapatának
vezetőedzőjét kérdeztük
A Hódmezővásárhely elleni mérkőzésen, játékban megvertük az
ellenfelet, óriási mezőnyfölényben játszottunk egy eléggé durván játszó vendégekkel szemben, akik a kiesés ellen küzdenek.
Mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább egy pontot
szerezzenek, amiből végül három lett, sajnos ebben a játékvezető is partner volt,
nagyon későn kezdte el őket lesárgázgatni. Hiányérzetünk van, hogy rengeteg lehetőségből egyet sem tudtunk kihasználni, óriási mezőnyfölényünket nem tudtuk
gólra váltani, az ellenfél pedig egy helyzetéből gólt rúgott. Így egy nagyon fájó vereséget szenvedtünk. A mostani mérkőzés, a Duna Aszfalt pedig a hetedik napon a
harmadik mérkőzésünk volt, és hát fizikálisan amúgy meg is voltunk…, de nagyon
nem akarok mondani erről a mérkőzésről semmit, csak azt hogy a Duna Aszfalt
egy nagyon erős név.

Szerdai napon hazai pályán került sor a Hódmezővásárhely elleni elmaradt mérkőzés pótlására. Az összecsapásra az FC Dabas összes utánpótláskorú játékosa
kilátogatott, a mérkőzés kezdőrúgását pedig Duhaj
Ádám végezte. Ádit egy kis ajándékkal is meglepte Feczesin Róbert, melyet sajátkezűleg adott át
a mérkőzés megkezdése előtt. Ádám edzője,
Farkas Krisztián, illetve egyesületünk elnöke,
2018. április 28.

Csapataink, játékosaink
FC Dabas II híreK
Kucsák Istvánt, az FC Dabas II csapatának
vezetőedzőjét kérdeztük
Az utolsó mérkőzés ékes példája volt a tavaszunknak. Aránylag
jól játszottunk, masszívan voltunk az első fél órában, és mégis
vereség lett a vége.
Végre vezetést szereztünk, több helyzetet kialakítottunk, de
nem tudtunk még egy megnyugatató gólt szerezni. Ellenfelünk egy átlövesből
egyenlített, aztán egy szerencsés góllal vezetést szerzett. A 2. félidőben megpróbáltunk nyomást helyezni rájuk, ami skerült is, de gólt nem tudtunk szerezni.
A mérkőzés végére elfáradtunk és 2 gólt kaptunk még, így alakult ki a 4:1-es végeredmény.
Két hét múlva játszunk legközelebb, és most jönnek a nyerhető mérkőzések.
Nagy csaták lesznek, és bízom a csapatban, hogy több győzelmet is tudunk szerezni.

Kőszegi Zoltán és utánpótlásvezetőnk, Kucsák István is
készült egy kis ajándékkal.
Hajrá Ádi!
Várunk vissza a pályára!
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Csapataink, játékosaink
FC Dabas III híreK
Ledő Lászlót, az FC Dabas III csapatának vezetőedzőjét kértük,
meséljen nekünk egy kicsit, mi újság a DIII házatáján, hogy állnak
most a fiúk a bajnokságban, mire lehet számítani…
A téli felkészülésünk elég jól sikerült. Alig vártuk, hogy élesben is
játszhassunk. Sajnos 2 csapat is visszalépett, így az első fordulóban már szabadnaposak voltunk, aminek nem örültünk. Eddig 4
mérkőzésből 4-et nyertünk, úgy gondolom, magabiztosan.
A hétvégi Hernád elleni mérkőzésre nagyon készültünk, mert ős�szel épphogy pontot tudtunk csenni ellenfelünktől. A mérkőzés elején letámadtuk ellenfelünket, aminek meg is lett az eredménye mert
a 8. percben megszereztük a vezetést. Ha egy kicsit pontosabbak vagyunk a helyze
teink kihasználásánál, akkor 30 perc alatt lerendezhettük volna a mérkőzést. Sajnos
ehelyett kaptunk egy gólt, és megfogyatkoztunk a félidő előtt.
A második félidőben egy új taktikával – de nagyszerűen játszva – még növelni is tudtuk az előnyünket, és így magabiztos győzelmet arattunk Hernád csapata felett.
Úgy gondolom, hogy tavasszal nekünk minden mérkőzés felér egy bajnoki döntővel.
Az elmúlt 4 mérkőzésen azt tapasztaltuk, hogy ellenfeleink harcolnak, de nem mernek
felesleges kockázatot vállalni, elsősorban a védekezésre koncentrálnak.
Mi nem foglalkozunk az ellenfeleinkkel, saját játékunkat próbáljuk játszani, és mindig
a következő megmérettetésre készülünk.
Jelen állás szerint 8 pont előnyünk van a 2. helyezett előtt, de nekünk a következő
hetekben jönnek a nehezebb mérkőzések és a rangadók.
Ha így játszunk, ahogy az elmúlt hetekben, akkor meglehet az, amiért egész évben
dolgozunk! Addig is a következő ellenfelünkre készülünk…
Szombaton a mérkőzés elején egy kis ünneplést szerveztünk. Duhaj Ádámnak a
csapat egy jelképes ajándékot nyújtott át és Pasztyerik Feri tolmácsában jókívánsá
gainkat is átnyújtottuk. Örülünk, hogy köztünk lehet, és reméljük minél előbb vissza tud
térni a pályára játszani. Ádám elvégezte a mérkőzés kezdőrúgását is.
A mérkőzés után a csapat közösen elfogyasztotta a finom
csülköspacalt és sültkolbászt, amit Rutti anyukája főzött és sütött.
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Csapataink, játékosaink
Az FC Dabas U 19 hírei
Farkas Krisztiánt, az FC Dabas U19 csapatának vezetőedzőjét
kértük, beszéljen nekünk a jelenlegi helyzetről az általa trenírozott
csapatnál
A csapat nagyon jó edzettségi állapotban van. Fejben nagyon
rendben vagyunk. Az első és a 3. helyezett ellen is 0:1-ről fordítottunk 2:1-re. A mérkőzésekre 4 edzéssel készülünk. A hét első
edzésén van a csúcsterhelés, itt elég sok futás van, emellett a
védekezést, a támadásvezetést és a beadásokat is gyakoroljuk.
2–3 érintőben játszunk ha játék van. Amit meg kell említenem,
a játékosok minden feladatot maximális erőbedobással végeznek. Sajnos egy rossz állapotban lévő csapatot kaptunk meg. Hét mérkőzésből
(21 pont) mindössze 6 pontot szereztek, és rengeteg gólt kaptak… Büszke vagyok
rá, hogy azóta a megszerezhető 36 pontból 33-at begyűjtöttünk!
Sokan kinevettek akkor, hogy én még mindig azt tűztem ki célul, hogy nyerjük meg
a bajnokságot. Nyolcadik helyen volt akkor a csapat, jelenleg elsők vagyunk, de 3–4
csapat is esélyes a végső győzelemre. Célunk a bajnoki cím!
A legnagyobb erősségünk, hogy nagybetűs CSAPAT vagyunk és Duhaj Ádiért is küzdünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy felépült. Én
megígértem a csapatnak, ha Ádi túléli, akkor beszélek volt csapat
társammal (Kaposvár NB I), a válogatott Nikoliccsal, akkor kap
tőlem egy eredeti Nikó által aláírt Nikolic-mezt! Nikolic, ahogy
beszéltünk, azonnal hozta a mezt. A szerdai hazai NB III-as FC
Dabas–Hódmezővásárhely mérkőzésen kapta meg Ádi.
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Híreink
A FRADINÁL jártunk…
Schilingerné Budai Zsuzsanna az FC Dabas U7 csapat
vezetőedzőjének nyilatkozata
Április 7-én, szombaton, U7-es csapatunkkal a Fradihoz voltunk
hivatalosak egy alközponti minitornára. A Fradin és rajtunk kívül
a Soroksár SC és a Dunaharaszti MTK csapata érkezett még.
A gyerekek nagyon örültek, és egyben nagyon izgultak is. Ös�szességében nagyon jól szerepelt a csapatunk. Oda-visszavágót játszottunk minden csapattal. Az első fordulóban még kicsit meg voltunk szeppenve, de ott sem
szerepeltünk rosszul, viszont a második fordulóban brillíroztunk és mind a három
mérkőzésünket megnyertük. Nagyon jó kezdeményezés volt ez a Minitorna az FTC
részéről, és reméljük, ez a jövőben is folytatódni fog.
Hajrá Dabas!
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
Exerlights-képzés Dabason
Április 11-én, szerdán, a Dabas Alközpont alá tartozó 12 egyesületnek is leoktatták az
Exerlights technológia használatát. Az eszköz már beszerzés alatt van, és rövid időn
belül már Bozsik-tornáinkon használhatjuk. Edzőink először egy elméleti oktatáson vettek részt, ahol többek között az Exerlights helyes használatáról esett szó, majd következett a gyakorlati rész a pályán.
Első ízben oktatóink, Kun István, régiós szakmai vezető és Solymos Krisztina, régiós
koordiátor mutatták be az eszköz használatát edzőinken, ami igazán jó volt, hisz a saját
bőrükön tapasztalhatták meg, milyen is használat közben ez a technológia. Az edzők
után az FC Dabas U 11-es csapata következett. Az Exerlights a kognitív és kommunikációs készségeket, képességeket fejlesztő eszköz. Játék közben fejlődnek a gyerekek,
gyakorlatilag észre sem veszik, és egyre többet és többet beszélnek, egyre több helyre,
egyre több mindenre figyelnek egyszerre. Egyre gyorsabban gondolkodnak, gyorsabban reagálnak, gyors döntéseket hoznak, és közben csak játszanak – mindez fel sem
tűnik nekik. A tökéletes játék érdekében összesen három dologra kell összpontosítaniuk a gyerekeknek, illetve nekünk edzőknek is összesen csak ennyi információt kell
közölnünk a játék megkezdése előtt:
1. Azok a csapattársaid, akik ugyanazzal a színnel világítanak mint te.
2. Az ellenkező színnel világító kapura kell gólt szerezned, és
3. Ha nem világít a „mellényed” hagyd el a pályát, mert csere vagy,
amikor pedig a pálya szélén állsz csereként, és kivillan a „mellényed” lépj be a játékba.
Az edzők feladatát is nagyban megkönnyíti az Exerlights használata, hiszen nagyon egyszerű kezelni. Saját telefonról vezérelhető, egy letöltött programon keresztül, gyakorlatilag bárhol.
Schilingerné Budai Zsuzsanna
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Sportpark
Sokan felkapják a fejüket, hogy mitől is sportpark a Dabas-Sáriban található sporttelep, hiszen ott csak futballozni lehet. Természetesen az alapsportág a labdarúgás,
hiszen ennek az infrastruktúrája épült ki a legjobban (nagyméretű műfüves pálya,
2 db élőfüves pálya, strandfoci pálya), azonban a tudatos fejlesztéseknek köszönhetősen egyéb sportolási lehetőségekre is mód nyílik a Sportparkban.
Az immár két éve átadott Sportközpont, más sportágak űzésére is lehetőséget
biztosít, mind a szabadidős, mind a versenyszerű sportolás tekintetében.
Kiválóan felszerelt Kondicionáló terem, aerobic, step aerobic, zumba, Mrázné Gogolák Évi vezetésével. Kangoo Jump foglalkozás, modern tánc Bennárik Dórával.
Az emeleti részen rövidesen lehetőség nyílik speedfitness tréningekre egyéni
edzésmódszerek keretei között, személyi edző irányításával. A fogyni vágyók kipróbálhatják az egyik leghatékonyabb egészségmegőrző és alakformáló wellness-gépet az infratrénert.
Vívás Szabados Kristóf és Budavári Beatrix edzők irányításával folyik.
Az épülő és várhatóan júniusban befejeződő labdacsarnok tovább szélesíti majd
a Sportparkban űzhető sportok repertoárját (futsal, tenisz és egyéb labdajátékok).
Sportolási lehetőségek mellet rekreációs lehetőséget nyújt az infra- és a finnszauna. Beszerzés alatt áll a hidegterápiás szauna (120 C°– és 170 C°, Krioszauna)
amely a sportsérülések mellet kozmetikai, szépészeti kezeléseket is lehetővé tesz.
Szakképzett gyógytornász várja a sportsérülésekkel, ízületi problémákkal bajlódókat.
A Sportpark kiválóan alkalmas céges konferenciák, rendezvények, akár baráti társaságok rendezvényeinek kiszolgálására.
A Wellis Sportpark névadó szponzora a Wellis Magyarország Zrt. és az FC Dabas
Sportegyesület megállapodása biztosítja a sportpark folyamatos fejlesztését.
Bennárik Ferenc
A kangoo-csoport
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A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
2017. február 26.
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