Dabasi

-

helyzet

Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa			

Az U16-os magyar válogatott
válogató edzőtáborában,
Telkiben az FC Dabas lányai

III. évfolyam. 5. szám

telez ,
A tradíció kö

almaz ,
a jelen felhat

séget kínál.
a jövő lehető

Csapataink, játékosaink
HÍREINK
Az U16-os válogatott edzőtáborában
az FC Dabas lányai – Schilingerné Budai Zsuzsanna,
vezetőedző, FC Dabas U16 leány
Az az óriási öröm érte csapatunkat, hogy három játékosunknak is,
név szerint Rónyai Gabriellának (kapus), Horváth Viviennek (csatár)
és Szőke Rékának (védő) sikerült megmutatnia magát az U16-os
válogatott kiválasztó edzőtáborában, Telkiben. Lányaink három napot és két éjszakát
töltöttek a táborban. A három nap alatt négy
edzésen vettek részt. Fáradtan,
de rengeteg élménnyel és
boldogan tértek haza.
Izgatottan várjuk a fejleményeket…
Hajrá Lányok!
Büszkék vagyunk Rátok!
Hajrá Dabas!

Dabasi felnőtt csapatok – igazi kuriózum
Az Fc Dabas sportegyesületben jelenleg több mint 120 fő 18. életévét betöltött, igazolt labdarúgó van. Nagy valószínűség szerint, egyedüliként az
egész országban, 3 nagypályás felnőtt gárda küzd hétvégéken a bajnoki
győzelmekért az Mlsz égisze alatt, felnőtt korosztályokban.
Az öregfiúk csapata mellett az NBIII-ban, a Pest megyei 1.
és a megyei 3. osztályban vitézkednek csapataink.
A 2018-as év 17. hetén rendezett bajnoki fordulók
meccsein mind a négy csapatunk győzelmet aratott,
ami biztosan egyedi dolog az országban.
Gratulálunk és köszönjük minden személynek,
aki bármilyen formában részt vett ezekben a
győzelmekben!
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Csapataink, játékosaink
NB III híreK
Erős Károlyt, az FC Dabas NB III-as csapatának
vezetőedzőjét kérdeztük
A Rákosmente ellen játszottunk, ezek a mérkőzések mindig nagyon nehezek, mert ők is a kiesés ellen küzdenek, és az megduplázza erejüket. Végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést,
amit végül megnyertünk, de a nagyon sok lehetőségből csak
kettőt tudtunk kihasználni. Nem ez az első ilyen mérkőzésünk,
amikor az utolsó pillanatokban sikerül nyerni. A csapat mentálisan nagyon jó állapotban van, illetve fizikálisan is. A nagy meleg ellenére jóiramú mérkőzést jatszottunk, végül is be tudtunk gyűjteni ezt a három pontot. A Dunaújváros ellen egy
villanyfényes mérkőzés feldobta a csapatot, és nagyon jól játszottunk főleg az első
félidőben. Három-négy nagyon komoly lehetőségünk volt, sajnos ezeket nem sikerült gólra váltani, és a második félidőben egy ötperces rövidzárlat alatt két gólt
kaptunk, ami azért sajnos megpecsételte a sorsunkat.
Mentünk előre becsülettel, a második félidőben is három-négy komoly helyzetünk, lehetőségünk volt, sajnos mind elpuskáztuk, így nagyon szomorúak vagyunk,
hogy egy nagyon jó játékkal még pontot sem tudtunk szerezni. De a futball az ilyen,
sajnos hetek óta küzdünk azzal, hogy a végjáték az nem jó, és ezáltal olyan mérkőzések mennek el, amelyekben sokkal jobbak vagyunk az ellenfélnél. Ezen próbálunk dolgozni, mindig is ezen dolgoztunk, de ezután, ebben a pár hétben is még
ezen dolgozunk, hogy javítsunk, és akkor az ilyen mérkőzések a jó játék mellett
győzelemmel is párosulhatnak.
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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.
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Csapataink, játékosaink
FC Dabas – Öregfiúk
Danyis Attillát kértük, meséljen nekünk, mi újság az
FC Dabas öregfiúk csapatának háza táján
Az FC Dabas öregfiúk csapata a bajnokság közepére érkezve jól
tejesített. Remek formánknak köszönhető mind az öt mérkőzést
győzelemmel tudtuk megvalósítani.
A hátralévő mérkőzéseink remélhetőleg hasonlóképpen fognak
alakulni. Természetesen még előttünk áll egy rangadó, ami 2 hét múlva Tápiószentmártonon lesz. Ha sikerül nyernünk, akkor úgy gondolom, egy újabb aranyéremmel
büszkélkedhetünk.
Hajrá Dabas!
Április 28-án a Junior fc Barcelona öregfiúk csapata érkezett hozzánk.
Azzal a kéréssel érkeztek, hogy két mérkőzést szeretnének játszani. Az első mérkőzésen a Hernád öregfiúk csapatával játszott. A mérkőzés elején már 2:0-ra vezetett a Hernád. Gyorsan magára talált a Barca és már a félidőben megfodította az
eredményt. A másodig félidőben egyértelműen fölényben játszott, és 5:3-as végeredmény született.
Április 29-én, vasárnap, a Dabas öregfiúk csapatával mérkőzött meg.
Az első félidőben meglepte a Dabas csapatát az egyérintős játékával.
A félidőben 1:0-ás Barça vezetéssel fordultunk. A második játékrészben átszerveztük a játékunkat és hamar gólra tudtuk váltani. Nem
sokáig örülhettünk, egy szabadrúgásból ismét átvették a vezetést.
A Dabas játéka továbbra is lendületes volt. Így hamar tudtunk ismét góllal válaszolni. Innentől kezdve Dabas átvette a játék irányítását, és még három alkalommal vettük be a Barça kapuját. Így a
mérközés végeredménye 5:2 Dabas javára.
Hajrá Dabas!
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híreink
Veterán csapatunk szereplése
Veterán csapatunk a BLSZ által szervezett Veterán II. osztályú bajnokságban szerepel. Eddig 18 mérkőzést játszottunk, 12 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség mellett
38 pontot szereztünk, amely 70,37%-os teljesítmény.
Ezzel a teljesítménnyel jelenleg a harmadik helyen állunk, két ponttal lemaradva
az RTK csapatától.
A vártnál gyengébb szereplésünk oka arra vezethető vissza, hogy az utolsó három mérkőzésünket elveszítettük.
Az a legnagyobb problémánk, hogy két mérkőzésen zsinórban nem tudunk
ugyanazzal a csapattal kiállni.
Továbbra is célunk a második hely megszerzése, melyhez erőn felüli teljesítményt
kell nyújtanunk a hátralévő fordulókban.
Jóri József
csapatvezető

FC DABAS évzáró: június 9.

2018. május 12.

interjú
Interjú Feczesin Róberttel
– Hogy érezted magad Dél-Koreában?
– Nagyon pozitív élmény volt számomra
Fotó: Feczesin Róbert
Dél-Korea. Tehát nagyon jól is éreztem magam
Facebook-oldala
kint. Hosszú időt töltöttem egyhuzamban ott, de
minden pillanatát élveztem. Természetesen hiányoztak néha itthonról sokan, de ezen próbálja magát az ember gyorsan túltenni.
– Milyennek látod a labdarúgás színvonalát ott az európai labdarúgáshoz viszonyítva?
– A labdarúgásukban sokkal nagyobb szerepet kap a fizikai felkészítés mint a taktikai elemek. Minden csapat nagyon jól felkészült fizikailag, ezzel próbálják meg kiküszöbölni a taktikai hiányosságaikat. Mondhatni nagyon fizikai focit játszanak.
– Mi a legnagyobb karakteres különbség Dél-Korea, Olaszország és Magyarország labdarúgása között?
– Koreában mind Olaszországban minden egyes nap éreztetik az emberrel, hogy
külföldről jött. Attól függetlenül hogy nagyon szerettek itt is ott is.
Mind a két labdarúgásban nagyon sok egyéniség van, de ebben Olaszország az
élen jár!! Koreában egy kicsit egyformára próbálják „szabni” a játékosokat.
– Az utánpótlásnevelésben láttál-e olyan dolgokat, amelyeket javasolnál akár az
Fc Dabas részére?
– Inkább az olasz utánpótlásba láttam bele jobban. Amit ott érezni lehet, hogy a
játékosok már gyerekkorban megtanulnak küzdeni, hogy nem ingyen kapják meg a
lehetőséget, és bárkinek nekimennek, ha azzal előrébb tudnak jutni. Az erősségükre
is nagyon sok odafigyelést fektetnek, hogy továbbfejlesszék és javítsák azt, nem elvesztve a többi dologból sem.
– Mit vársz a nyári világbajnokságtól, és kit tartasz
favoritnak ?
– Én várnék már egy a sok favorithoz csatlakozó
meglepetés válogatottat. A spanyol és a német
válogatottat tartom a végső sikerre a legesélyesebbnek. A meglepetés, az évek óta nagyon jó
erőkből felálló Belgium. De mivel Olaszország
nincs, én Angliának fogok szurkolni.
Kucsák István
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FC Barcelona focitábor Dabason
– immár harmadik alkalommal

Június 18–22. között 3. alkalommal rendezik meg az FC
Barcelona hivatalos futballtáborát, az FCB Escola Soccer
Camp-et Dabason. Az idei táborra a helyek már januárban beteltek. Ez alkalommal is 230 gyermek érkezik az
egyhetes táborba, ahol 7 katalán edző és 18 hazai edző
koordinálásával a 6–16 év közötti lányok és fiúk megtanulnak azon elvek szerint futballozni, mint példaképeik, és
osztozni az értékeken, melyekről a Barça ismert az egész
világon: tisztelet, erőfeszítés, ambíció, csapatmunka, és alázatosság.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy ez a futballtábor
tényleg más, mint bármelyik megszokott hazai focitábor.
Itt a gyerekek nemcsak futballtechnikát gyakorolnak és erőnlétre tesznek szert,
hanem elveket is tanulnak. Megtanulják a háromszögelést, melyről a Barça híres az
egész világon, illetve azt, hogy a pályán egy csapatként vegyenek részt. Megtanulnak figyelni egymásra, együtt mozogni és együtt, egy csapatként játszani a pályán.
Dabason minden évet valamilyen jó cselekedet jegyében hirdetnek meg, idén a
„Gondoskodás évét” éljük. Ennek keretében most is számos önkéntes csatlakozik
a szervezőkhöz, hogy együtt gondoskodjanak ennek a világszínvonalú tábornak a
zökkenőmentes lebonyolításáról, s hogy idén is elnyerjék az egyik
legjobban megszervezett tábor elismerését az FC Barcelona
hivatalos futball iskolájától. Büszkék vagyunk erre a közösségre és a sok önkéntes fiatalra.
Bízva az ismételt sikerben, lázasan folynak az előkészületek, hiszen már csak alig egy hónap van hátra a
tábor kapujának megnyitásáig.
Addig is: Força Barça!
A szervezők

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
2017. február 26.
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