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Együtt a gyerekekért
Alközponti válogatott U10, 11

Együtt a Gyerekekért…
Kerekes Barnát az FC Dabas U11 korosztály
vezetőedzőjét kértük, meséljen nekünk a környező
egyesületekkel már meglévő, illetve kialakulóban
lévő kapcsolatok alakulásáról, a Dabas Alközponti
U10/11 válogatottcsapat kialakulásáról
Az MLSZ által kialakított utánpótlás struktúrában az FC Dabas Sportegyesület alközponti státuszban működik a Ferencváros, mint RUK-vezető, alá tartozó csapatok között.
Dabas Alközpont célja, hogy minél több olyan gyerek mutassa meg tudását az
alközponti válogatottcsapatban, akik a Dabas Alközponthoz tartozó csapatok (Bugyi, FC Dabas, Dabas-Gyón, Délegyháza, Hernád, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény,
Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel) valamelyikében fejlődnek.
E célból született meg az az elgondolásunk, hogy közös együttműködésre hívjuk meg a Dabas Alközpont kötelékébe tartozó egyesületeket. Az együttműködés
első lépéseként egy információs felületet hoztunk létre, ahol a legfrissebb hírekről
értesülhetnek az együttműködésben résztvevő partnerek. Barátságos mérkőzések
megszervezésével igyekszünk közelebb hozni az egyesületeket, az ott
sportoló gyerekeket és edzőiket. Rövidtávú terveink között szerepel közös edzések, nyílt napok megszervezése. A kapcsolat
további elmélyítése, gyerekek fejlődése és az alközponti válogatottba történő mielőbbi integrálása érdekében szeret-
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nénk, ha megvalósulna egy azonos elveken történő oktatás-képzés.
A kezdeményezésünk pozitív fogadtatásra lelt, elsőkként Kakucs, Újlengyel, Újhartyán csatlakozott.
Bízom abban, hogy hamarosan további egyesületek is csatlakoznak, és így egyre több régióbeli gyerek is bemutatkozhat az Alközponti válogatott színeiben.
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Felnőtt Csapataink hírei
Erős Károlyt, az FC Dabas NB III-as csapatának
vezetőedzőjét kérdeztük
Az elmúlt két mérkőzésen már azt az
arcunkat mutattuk, amit várunk és megszoktunk. Mind a két mérkőzésen csak
pozitívumok voltak. Makó ellen az első
40 perc az extra, 4 gólt sikerült szereznünk lehengerlő
játékkal. Ott nagyon rendben voltunk, ráadásul én azt
gondolom, egy stabil Makó ellen. Pécs ellen az első félidő
egy potyagól miatt dadogott, a második félidőben pedig
gólokkal kellett volna nyerni.
Csak dicsérni tudjuk a csapatot, nemcsak
az elmúlt két mérkőzés, hanem az elmúlt hónap alapján. Fontos hogy fizikálisan rendben
van a csapat, mentálisan is egyben vannak a srácok, így játékban is nagyon jó dolgokat mutatunk fel
helyenként.
Ez most már eredményben is megmutatkozik,
szépen lépegetünk előre, és biztos vagyok benne
hogy oda fogunk érni az ősz
végére, ahova várjuk magunkat,
ebben az igen-igen kiegyenlített és erős mezőnyben.
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Csapataink,
játékosaink
Keresse egyesületünket az interneten is!
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Riesz Pétert, az FC Dabas II. csapatának
vezetőedzőjét kérdeztük
Túl vagyunk két nagyon nehéz mérkőzésen (Bugyi, Üllő) amiken
sajnos vereséget szenvedtünk.
Amire tudunk építeni az a mutatott játék. Sok labdakihozatal,
támadásépítés és helyzetkialakítás. Más kérdés, hogy pontokat nem sikerült gyűjteni. Az élmezőnnyel letudtuk a legnehezebb meccseinket,
így számunkra most kezdődik a bajnokság. Nincs mese, pontokat kell gyűjtenünk,
amikkel elkerülünk a veszélyzónából. Ismerve játékosainkat, tudom, hogy mindent
megtesznek a győzelem érdekében.

Danyis Attila beszélt nekünk az FC Dabas öregfiúk
csapatának szerepléséről
Kezdetét vette a 2018/2019-es őszi szezon.
Első fordulóban a Monor csapatához utaztunk, ahol sajnos 5:3as vereséget szenvedtünk.
A következő mérkőzéseket már jobb és fegyelmezettebb játékkal sikerült megnyernünk.
Igaz, nagyon szoros a mezőny, de úgy gondolom, ha a hátralevő két mérkőzésünket megnyerjük, akkor igen előkelő helyen fogjuk zárni az őszi szezont.
Hajrá Dabas!

2018. október 27.

Csapataink, játékosaink
Felnőtt Csapataink hírei
Jóri József beszélt nekünk az FC Dabas veterán csapatának
szerepléséről
Az FC Dabas veterán csapata az MLSZ Budapesti Igazgatósága által szervezett
veterán, II. osztályú bajnokságban szerepel.
Sajnos a 2018 őszi szereplésünk nagyon gyengére sikeredett, így a csapat a
bajnokságban a nyolcadik helyen szerénykedik.
Állandó probléma az, hogy a bajnokságban soha nem sikerült kétszer ugyanazzal a csapattal kiállnunk.
Továbbá van több olyan labdarúgó is, aki különféle problémákra hivatkozva lemondja a mérkőzést és így nem áll a csapat rendelkezésére.
Többen mélyen a tudásuk alatt szerepelnek.
Ettől a szerepléstől már csak jobb jöhet, reméljük, így is lesz.
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Együttműködés Pereggel

Minden évben komoly kihívásoknak kell eleget tennünk azzal, hogy a kötelezően
előírt korosztályokat megfelelően ki tudjuk állítani. Előfordul, hogy bajnoki címet,
dobogós helyezéseket érünk el, máskor pedig a mezőny hátsó felében végzünk,
viszont azt minden évben elmondhatjuk, hogy a 4-5 nagypályás korosztályunk létszámbeli kiállása komoly háttérmunkát igényel.
Az U-19, 17, 15, 14 és igazából már az U-13 is nagypályás előírás szerint zajlik.
Ez azt jelenti, hogy 6 évet átfogó korosztályoknál 18-as keretekkel ideálisan gondolkodva, 108 jó mozgású, labdarúgás-beállítottságú fiatalokkal kellene rendelkeznünk NB 3-as szinten.
Azért, hogy ez teljesüljön, szinte minden évben valami „csodát” kell kitalálnunk,
hiszen ez NB I, NB II-es csapatoknak is komoly gondot okoz.
Ebben az évben személyes kapcsolatoknak köszönhetően a Pereg SE csapatával közösen sikerült a megoldás. Nyolc játékos és velük Fogarassy László edző
érkezett az FC Dabashoz. Ők elsősorban az U-14-es csapatban szerepelnek. Melléjük igazoltunk még 3 játékost az alközponti településekről.
Természetesen sok apróbb nehézséget kell megoldanunk közösen, az utazástól
kezdve az étkezésen és a közös ruházaton át, valamint az igen erős bajnokság
színvonalát sem felejthetjük ki.
Egy héten 1-2 alkalommal a Wellis Sportparkban
edzenek közösen az U-14, 15-ös korosztályok játékosai, ezzel készülve a hétvégi bajnoki mérkőzésekre.
Kucsák István
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Az Infraspeed Studio 2018 nyár eleje óta várja a vendégeket az FC Dabas Sportközpontjában. A legújabb wellnessgépek használatával nyújtunk megoldást a teljeskörű átváltozásra. Mindenki, aki megfordul nálunk, testileg és közérzetileg változik, állóképessége és
vitalitása emelkedik! 3 fajta géppel dolgozunk: az Infratrainer, a Speedfitness és a Take ten.

Infratrainer:
Egy olyan fekvőkerékpárról beszélünk, amely tekerése közben az infrasugarak
behatolnak a bőr alá, belülről felmelegítik, feloldják a zsírszöveteket és felszabadítják a méreganyagokat. Az edzés teljesen személyre szabható, maximális
súlycsökkenést és izomlázmentességet biztosít. A vendég kerékpározás közben
filmet nézhet vagy zenét hallgathat a beépített monitoron.

Speedfittness:
Extreme rövid ideig tartó edzés: a teljes testet edzi egy időben így az időhiányban
szenvedőknek is ideális sport. Kíméli az izületeket és az inakat.
Javítja a cellulit tüneteit és csökkenti az okokat. A vér- és nyirokkeringés fokozása hatékony izomépítést biztosít, a testre simuló elektródák a megfelelő helyen
és egyénenkét a megfelelő erősséggel és igénynek megfelelően fejti ki a hatását.
Deréktáji fájdalmak kezelése – a gerinoszlopot tartó mélyizmokat stimulálja.
Sportolóknak teljesítményfokozás, robbanékonyság, dinamika, gyorsaságnövelés.
Klinikai vizsgálatok bizonyítják a speedfittness szenzációs eredményeit és biztonságos működését.

Take Ten:
Egy Take Ten kezelés során nemcsak a bőr regenerációt célozzuk meg, hanem a feszességért felelős
arcizmokat is. Így karbantartjuk az arcizmokat, melyek feszesebb hatást keltenek – fiatalosabb és
rugalmasabb látványt eredményez.
A kezeléseket kúraszerűen kell alkalmazni, mivel a hatékonyság a folyamatosságban
rejlik. A kívánt eredmény eléréséhez 10–20 alkalom ajánlott.
Előnyök:
• fájdalommentes eljárás
• hatékonyabb más arctornáknál
• javul a harps
• fiatalosabb arc, a bőr kisimul

Változzon át teljesen, Mi segítünk benne!
Várjuk sok szeretettel vendégeinket!
Bejelentkezés: +36-70/709-8196
A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
2017. február 26.
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