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Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa			

A tradíció kö
telez , a jelen
felhatalmaz ,
a jövő lehető
séget kínál.

UP-játékosok szurkoltak
az NB III-as mérkőzésen

IV. évfolyam 3. szám

Híreink
Erős Károly, az NB III-as csapat vezetőedzője
Pécs elleni mérkőzésünk hazai pályán nem úgy sikerült, ahogy
szerettük volna. A második félidőre feleszméltünk, de már nagyon nagy volt a hátrány, a mérkőzés elment. Pozitívum, hogy
a Pécs mögöttünk van. A Szekszárd elleni mérkőzés nehéznek
bizonyult, hisz ők még az életükért küzdenek. Az első negyed
órában nem találtuk a fogást rajtuk, a semmiből kaptunk egy
gólt, de a csapatunk fokozatosan jött föl. A Szekszárd a védekezésre, illetve a kontrákra rendezkedett be, mi azért kijátszottuk egy olyan szituációt, amiből tudtunk
rúgni egy gólt. A csapatot csak dicsérni lehet hiszen ezek a mérkőzések mindig
nagyon nehezek. Az bosszantott igazán, hogy a Szekszárd a mi egyéni hibáinkból élt. A csapat tudta hozni a mérkőzést, egy pontot szereztünk, ami a becsülettel végigdolgozott játékidőnek köszönhető. Egy nagyon
értékes ponttal gazdagodtunk, mert a Szekszárd is egy
FELLEGVÁR és sokkal többre hivatott. A hátralévő
három fordulóban pedig azt várjuk a csapattól,
hogy a játékosok bizonyítsák azt,
hogy az FC Dabasban van a
helyük, illetve hogy elérjük
azt a célt, amit a bajnokság előtt kitűztünk magunk elé.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
Meccsre hívtuk a szülőket
Az FC Dabas–Pécs meccsre kihívtuk utánpótláskorú labdarúgóinkat szurkolni. Mivel gyermek labdarúgóinknak nagyon sok
programjuk van, szinte minden hétvégén elfoglaltak, ezért évente 1-2 alkalommal szervezett szurkolást szoktunk beiktatni. Az
idén először egy egyszerű akció keretében meginvitáltuk játékosaink szüleit, testvéreit, rokonait.
Az időjárás sajnos nem volt kedvező, bár a fotókból és a gyerekek játékkedvéből
kiindulva, őket nem érdekli sem eső, sem sár és a forró napsütés sem.
360 fő látogatott ki a vasárnap délután a mérkőzésre. Ezzel a nézőszámmal
azonos hétvégén az NB 2-ben a képzeletbeli dogogó 5. helyén végeznénk, míg
mögöttünk 6 összecsapást látogattak kevesebben. Az NB III-as bajnokikon a 3
csoportban – a begyűjthető információk szerint – egyetlen helyen voltak többen.
Minden viszonyítás kérdése, tehát a 360 látogató egy ilyen
esős délutánon kifejezetten jónak mondható.
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HíreINk
Riesz Péter, az FC Dabas II. csapatának
vezetőedzője nyilatkozik
Szépen haladunk a kitűzött célunk felé. Sikerült legyűrni Alsónémedi csapatát (2:1) majd jött Halásztelek.
A Halásztelek elleni héten rengeteg bizonytalan tényező (érettségi, sérülés, kevés munka) nehezítette a felkészülésünket. Így
Szőgyi Tamással egyeztetve két U17-es labdarúgóval egészítettük ki a D2-es keretünket. Ők Kovalik Róbert (17 év) és Talapka István (16 év). Jegyezzük meg a két fiú nevét, mert sok örömöt fognak szerezni a dabasi szurkolóknak. Értékes döntetlennel (1:1) zártuk a halásztelki kirándulást, de ami fontosabb,
hogy most azok is pályára léphettek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Amit még kiemelnék, az a két fiatalember
teljesítménye. Kovalik Robi belső védőként kimagaslóan
focizott, míg Talapka Pisti góllal debütált
első felnőtt meccsén!
Nagyon biztató a jövőkép Dabason, sok ügyes focista tud
majd játéklehetőséghez jutni a
D 2-ben, és aki arra érdemes,
akár az NB III-as csapatunkban is pályára tud majd idővel
lépni. Hajrá Dabas!
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Utánpótlás-Hírek
Fodor Gergő az FC Dabas U15 csapatának
vezetőedzője
A bajnokság vége felé érkezünk U 15-ös csapatunkkal hiszen már
csak 4 forduló van hátra.
A tavasszal sikerült elérnie a csapatnak, hogy bárki ellen képes
jó meccset játaszani, az erősebb ellenfelek dolgát is meg tudjuk
nehezíteni, ami előrelépés. Az őszi szezonhoz képest sokkal több gólt szereztünk. Egy
meccs kivételével minden bajnoki mérkőzésen betaláltunk – ősszel 4 mérkőzésen szereztünk gólt. A jobb eredményeknek köszönhetően a csapat egységesebb lett, elhiszik
már a fiúk, hogy bárki ellen sikerrel állhatnak ki.
Sajnos 12-13 fővel nehéz a jobb egyesületekkel felvenni a versenyt, hiába vannak
meg a lehetőségeink, ha nincs olyan játékosunk, aki képes 3 helyzetből akár 1 gólt is
szerezni, míg az ellenfélnek ez akár helyzet nélkül is sikerül. Ezen javítani nem tudunk,
hacsak nem sikerül igazolnunk 2-3 minőségi játékost. Addig is próbáljuk a meccseket
minél kevesebb hibával hozni, hogy legyen esélyünk a pontszerzésre.
A velünk egy szinten lévő csapatokat tavasszal sikerült megverni, 6 ilyen meccsünkből 5-öt lejátszottunk, eddig 10 pontot tudtunk így megszerezni. A hátralévő egy ilyen
mérkőzést is be kell húzni, talán még egy bravúr pont szerzés is lehet a többi csapat
ellen, és akkor teljesen pozítívan zárhatjuk a szezont.
Összességében nagyon sokat fejlődtek a fiúk a szezon kezdete óta, kár, hogy nem
ilyen felkészültséggel tudtunk nekiindulni a bajnokságnak.
A hátralevő 5 mérkőzésünkön is az eddigiekhez hasonló jó játékot szeretnék látni és
akkor elégedett lehetek a tavaszi szezonunkkal. Hajrá FC Dabas!
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Csapataink, játékosaink
így edzünk mi…
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A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
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Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

