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Híreink
Tóth Károly a 70 éves spori
Magyarország legidősebb aktív játékvezetője születésnapján vezette lányaink
mérkőzését.
Október 22-én, kedden hazai pályán fogadtuk a Szigetszentmiklós csapatát délután 13.00 órakor. Ami nagyon érdekes volt ezen a mérkőzésen, hogy az október
elején, a Borsban is szerepelt Karcsi bácsi vezette a mérkőzésünket, és ami külön
megtiszteltetés volt csapatunknak, hogy Karcsi bácsi ezen a napon töltötte a 70.
életévét. Tóth Károly 52 éve van a pályán és osztja a lapokat! Csapatunk úgy döntött, szeretné emlékezetessé tenni ezt a napot és örömet szerezni. Ezért a mérkőzés megkezdése előtt a pályán köszöntöttük fel egy tortával és egy, a lányaink által
aláírt labdával Karcsi bácsit, aki az örömtől könnyeivel küzdött.
Köszönjük ezt az élményt!
S. Zs.

Lapzártakor kaptuk
e kedves
köszönőlevelet
Karcsi bácsitól
2019. november 3.

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
Szakmai értekezlet a régión belül
Eddig Alközpontként, most pedig Régiós központként próbáljuk segíteni a környékbeli egyesületek munkáját, valamint próbálunk megfelelni a nem kevés elvárásnak, amit
az Mlsz és az utánpótlásrendszer megkövetel tőlünk.
Többször is igény merült fel a velünk együtt dolgozó települések részéről, hogy legyenek közös gondolatok, együttműködés. Ennek ellenére sajnos a megszervezett
edzésre és beszélgetésre a meghívott 12 egyesületből mindössze 6 képviseltette magát. Az Mlsz-től 2 fő érkezett, valamint az Ftc is delegált 2 személyt a programra.
Egy 45 perces edzésrészletet tartottunk és beszélgettünk róla, majd egyesületi és
gyermekcsapat szintek felépítéséről értekeztünk.
Terveink szerint több hasonló programot szervezünk majd, amelyen lényegesen komolyabb részvételt és aktivitást remélünk minden érintett csapattól, edzőtől, a dabasiakat is ideértve!
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HÍREINK
Kapcsolat az Ftc-vel

Több éve van szerződéses viszony a Ferencvárosi Torna Club és az FC Dabas
között. Az Mlsz utánpótlásrendszere alapján az Ftc mellé tartozó 5 alközpont –
régiós központ egyik egyesületeként végre úgy látjuk, hogy elindult egy közös munka
a Fradi részéről is.
A Mezőkövesd és a Puskás Akadémia elleni meccsekre jegyeket kaptunk, amelyet
a fotópályázatunk díjazottjainak, valamint a Büntető rúgó játékunk kiválasztottjainak
ajándékoztunk.
Kiemelt támogatóinkat az FTC hazai Európa Liga meccseire invitáljuk, melyben
szintén segítséget nyújt a Fradi.
Emellett havonta szakmai, valamint szervezési kérdésekben is egyeztetések indultak el a két klub között.
Bízunk abban, hogy az elmúlt évek csendesebb időszaka után mozgalmas időszak következik.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
A FRADInál jártak U 13-as játékosaink
Nyáron a Dabas Foci táborunkban vendégeink voltak Keller József és Bajor László a FTC csapatától. A nap végén felajánlást
tettek 2 játékosunknak az u13-as csapatból, a napi munkájuk
miatt. Meghívott kaptak az FTC U 12-es csapatuknak az edzésére. Bokros Bertoldhoz és Pacsirta Zétényhez csatlakozott Jozic
Markó is mert edzésen példa értékű a hozzáállása.
Az edzésen a srácok magabiztosan beleálltak a feladatokba és a látottak alapján
olyan érzésünk volt, hogy mintha itt játszanának régóta. Az edzés végén az edző
kollégák elmondták a véleményüket a srácokról. Tettszett nekik mind a három fiú,
ezért azt szeretnék hogy egyeztetés után vissza jönnének további edzésekre, ahol
jobban megnéznék őket, és pontosabb képet kapnak a fiúkról.
Gratulálunk a srácoknak mert úgy látszik, jó úton járunk a képzésben.
HAJRÁ DABAS!
Ledő László edző
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Edzői értékelések
Az NB III-as csapatunk edzője – Erős Károly
A Szabadkikötő számunkra egy hatpontos mérkőzés egy közvetlen rivális ellen. Nagyon jól kezdődött a mérkőzés rögtön az
elején gólt is rúgtunk, viszont volt egy 20 perces rövidzárlat amit
ellenfelünk ki is használt. Második félidő elején is volt az ellenfélnek egy komoly helyzete, de szerencsére nem tudott élni vele.
Egészen a meccs végéig rólunk szólt a mérkőzés. A második gól nagyon tanári, teljesen szétziláltuk a védelmet, gyakorlatilag csak az üres kapuba kellett bepasszolni
a labdát. Azért nyertük meg ezt a mérkőzést mert többet voltunk játékban mint az
ellenfél. Számunkra nagyon fontos volt a győzelem – hiszen egy közvetlen riválisról
beszélünk –, amely csapatmunkával sikerült is.
A következő mérkőzést a mezőnyből kimagasló Pécs ellen vívtuk, ami nehéz mérkőzésnek ígérkezett. Azon gondolkoztunk hogy lehetne ezen a mérkőzésen mégis eredményt keresni, hiszen mostanában mindenkit nagy gólaránnyal vert a Pécs.
Beigazolódott, hogy van keresnivalónk, hiszen egy teljesen kiegyenlített mérkőzést
játszottunk. Mindkét csapat elrontotta a másik játékát, így igazából futballról nem nagyon beszélhetünk. Most pontrúgásból erősebbnek bizonyult a Pécs, amit ki is használt. 1:0-nál az egyetlen ziccerünket bravúrral védte az ellenfél kapusa, utána pedig
a kiállítás eldöntötte a mérkőzést. Szerintem tisztességgel helytálltunk, és megnehezítettük a mostanában nagyon jó formában lévő Pécs dolgát. Erre lehet a továbbiakban építeni, hogy mentálisan és fizikálisan is felvettük a Pécs elleni versenyt. Játék
viszont nem volt ez pedig a következő mérkőzéseken nagyon fontos lesz. Az FC Dabasban van futball, ezt fel kell vonultatni és akkor lesz eredmény is. Csapatként ismét
nagyon jól funkcionáltunk, igazából a Pécsnek helyzete sem volt, csak pontrúgásokban tudtak minket legyőzni. A csapatnak jár a gratuláció, mert egy nehéz, idegenben, a Pécs ellen játszott meccsen, szerintem tisztes helytállást mutattak.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
Az FC Dabas 2 edzője – Tóth Ferenc
FC Dabas II. – Aranyszarvas SE 18:0 (7:0)
G.: Farkas (4), Holecz (4), Danyis (2), Riesz (2), Fehér (2), Csepregi, Antal,
Kucsván, Fodor
Több mint magabiztos győzelem.
A halászteleki találkozón 2:0-ás hátrányból még sikerült egyenlíteni, de sajnos a 2. félidő elején kapott gól miatt ismét futhattunk az eredmény után. Mindent megtettünk az
egyenlítés érdekében. A kapujukhoz szegeztük a hazaiakat, de nem sikerült betalálnunk. Sőt, egy szerencsétlen öngóllal lezártuk a mérkőzést. Így alakult ki a végeredmény, 4:2. A találkozó egyik pozitívuma, hogy az U17-es Gáspár Zsombor megszerezte az első felnőtt gólját! A tehetséges játékosunk már nem először állta meg a helyét a
felnőttek között.
A hazaiak trénerétől elhangzott értékelés jól megfogalmazza a jelenlegi állapotunkat: „Nem a sikerünk értékét szeretném növelni, de ha a Dabas II. ilyen játékra képes
mint ellenünk, akkor nem értem, miért tart ott, ahol?!”
A Halásztelek elleni fiaskó után (4:2), „most vagy soha” felfogással készültünk a
tabella utolsó helyén álló Aranyszarvas elleni hazai mérkőzésre.
Az Aranyszarvas ellen remekül kezdtünk, már a 4. percben kétgólos előnyre tettünk
szert. Végre sikerült a szokásos meccs eleji ziccereinket gólra váltani. Lendületben
maradtunk, és a szünetre eldőltek a lényegi kérdések, ugyanis 7:0-át mutatott az eredményjelző. Kihasználtuk az összes cserelehetőségünket, hogy akinek csak lehet, játéklehetőséget adjunk.
További 11 gólt szerezve alakítottuk
ki a szokatlan végeredményt.
Helyén kezelve ezt a győzelmet,
reméljük, hogy átbillentünk a holtponton és eredményesen zárjuk a
hátralévő 4 mérkőzést!
A következő fordulóban Peregre látogatunk.
Hajrá Dabas!
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Basa
B üfé
Mint mindenki tudja, az egészséges táplálkozás, a
sportos életmód egy labdarúgó egyesület életében is
kiemelt téma. A sokak által ismert „Basa Büfé” sok
mindenről híres és mivel az elmúlt években a Főnök (aki ugye csak a Vasútállomáson van…)
Attila munkáját, egy precíz nő, Zsuzsa is segíti,
ezért a sportolók is finom, egszséges ételekhez jutnak.
Számos alkalommal készítenek utazáshoz ételeket, valamint sok száz alkalommal
sütnek-főznek helyben a mérkőzések után
csapatainknak. A hosszú évek alatt a különböző pörkölteket és ízes-szaftos ételeket
kiegészítették az egészséges húsok, saláták.
Mint sok-sok munka az Fc Dabas életében,
ez is nélkülözhetetlen és nagyon sokat jelent
egy közel 400 egyesületi tagot, valamint 30-40
fős személyzetet magában foglaló egyesület mindennnapjaiban.
Köszönjük munkájukat és további finom és egészséges ételeket várunk!
A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
2017. február 26.
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