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    Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa      V. évfolyam 2. szám

 Dabasi

  helyzet
Játékosunk, Horváth Vivien és kollégánk,  

Szőgyi Tamás is a díjazottak között volt
Pest megyei gólkirályok gálája
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DíJazáSok PeST megyében

Idén is sztárvendégekkel, díjesővel jutalmazta a 2018/2019-es versenyév futsal és 
labdarúgó szakágban legeredményesebb sportolóit az MLSZ Pest Megyei Igazga-
tósága. A 2012 óta immár nyolcadik alkalommal megrendezett Pest megyei Gólki-
rályok Gáláján nemcsak a gólok avatott szakértőinek megjutalmazására került sor, 
hanem az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége által a közelmúltban alapított 
szakmai-erkölcsi megbecsülések kifejezésére is az elnöki elismerő, valamint az igaz-
gatói dicsérő oklevelek és plakettek átadására.

Játékosunk, Horváth Vivien és kollégánk, Szőgyi Tamás is a díjazottak között volt. 
Vivien a 2018/2019-es szezon MLSZ leány U16 HNP Dél-keleti csoportjának lett a 
gólkirálynője 52 találattal. Második éve tudhatja magáénak ezt a címet.

Tomi a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei igazgatójának dicséretében ré-
szesült kimagasló és példamutató munkájáért, a Bugyi egyesület színeiben.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!        S. Zs.

FeczeSin RóbeRT bünTeTőRúgó mulaTSág
A dabasi utánpótlásjátékosok között büntetőrúgó bajnokságot 
hirdettünk. Robi, városunk szülötte, megjelenésével és ajándá-
kaival, díjaival segítette a viaskodást. A csapatok 2 hét alatt megcsinálták a házi 
bajnokságot korosztályokon-csapatokon belül, a Kecskemét elleni meccs előtt pe-
dig megrendeztük a döntőket.

A győztesek:

A kapusok közül Janicsák Olivér, Bajusz Bence és Petrányi József  
érdemelt díjat.

U-8, 9 – Bokros Benett
U-10, 11 – Antal T. Mátyás

U-12, 13, 14 – Isztolyka Bence
U-15, 16, 17, 18, 19 – Duhaj Ádám



keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Minden félévben egyszer kihívjuk az összes FC 
Dabas igazolt játékost a csapatokon, edzőkön 
keresztül egy NB III-as meccsre.

Most a Kecskemét elleni mérkőzést válasz-
tottuk ki, és az UP-játékosokkal kezdve, az old 
boyson keresztül, a veteránokon át kicsábí-
tottunk akit csak tudtunk. Meghívtuk a dabasi 
társsportágainkat, triatlon, karate, kézilabda, 
amerikai foci, vívás, tenisz, fitnesz sportolókat 
és képviselőiket is. Azokat a kilátogatókat, akik 
piros felsőben érkeztek, jegy nélkül engedtük be 
a mérkőzésre.

Több programot is szerveztünk, volt büntető-
rúgó verseny, fotópályázat-értékelés, a legkiseb-
bek félidőben a centerpályán meccset játszot-
tak. A díjak, ajándékok között Fecze sin Róbert 
személyesen adta át a nevével ellátott mezeket, 
az FTC-től mérkőzés-belépőket kaptunk, bőrfo-
cikat ajándékoztunk, valamint minden kilátogató 
UP-játékos egy 22-es, piros, FC Dabas feliratú 
gumilabdát vihetett haza.               Kucsák István

SzeRVezeTT SzuRkolóTáboR  
a DabaS–kecSkeméT meccSen

Fotók: Karlik Dóra
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FoTók az eDzéSRől, meccSRől

Az FC Dabas fotópályázatot hirdetett UP-játékosai részére.
Arra kértük a fiatalokat, hogy egy számukra kedves vagy érdekes pillanatot örökít-
senek meg, elsősorban edzésről, mérkőzésről, de mindenképp a labdarúgáshoz 
kapcsolódóan.

Leginkább a legkisebb korosztályok játékosai gondolták úgy, hogy foglalkoznak 
focis képek készítésével.

A legjobb fotókat az edzők gondolatai alapján Gendúr Gina és Bokros Benett 
készítették.

Köszönjük mindenkinek, aki időt és energiát fordított a fotópályázatra!

Híreink

Bokros Benett fotója Gendúr Gina fotói

Fotók: Karlik Dóra
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úJ élőFüVeS Pálya a DabaS-SáRi SPoRTTelePen

Végéhez közeledik az élőfüves pályaépítés a Dabas-Sári Sporttelepen. Automata 
öntözővel, vízelvezetéssel, 350 lux fényerővel ellátott pálya építésével kapcsolato-
san már csak az utolsó simítások vannak hátra. Helyére került a gyepszőnyeg, a 
biztonsági védőkorlát, és a patak mentén a labdafogó háló. A napokban kerülnek 
elhelyezésre a kispadok, a labdarúgó kapuk, és a szögletzászlók. A pályaépítés 
kapcsán ügyeltünk arra, hogy a jövőben NB III-as mérkőzésekre is alkalmas legyen 
az új létesítmény. Ez azért volt fontos szempont, mert az esetleges centerpálya 
felújítása során az FC Dabasnak nem kell albérletben játszania, hanem a beruhá-
zásnak köszönhetően hazai környezetben játszhatja a mérkőzéseit.

B. F.   
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Kecskemét ellen nagyszerű eredményt értünk el hazai pályán. 
Meg is leptük a Kecskemétet az első félidőben, amely talán a 
legjobb félidő volt ebben a szezonban. Jött is a gól. Ebben a fél-
időben nagyon jók voltunk, elrontottuk a Kecskemét játékát, nem 
is nagyon volt helyzetük. Második félidőben beszorultunk, de na-

gyon stabilan védekeztünk. Nem tudtuk lezárni a mérkőzést, így a végéig izgulunk 
kellett. A siker értékét növeli hogy egy nagy célokért küzdő, nagyon erős kerettel 
rendelkező csapatot sikerült legyőznünk.Ez egy bravúros győzelem volt. A Honvéd 
II csapata ellen – azt tudjuk hogy mindig a második csapatok ellen nehéz játszani, 
most is azért volt egy két visszajátszó – nehéz dolgunk volt. Egy nagyon rossz mi-
nőségű pályán játszottunk, egy buta gólt kaptunk az elején. Sajnos a helyzeteinket 
kihagytuk, a második félidőben pedig egy szerencsétlen góllal még nagyobb hát-
rányba kerültünk. Az ellenfél szervezetten védekezett, kontrázott, nem tudtuk feltörni 
a védelmét. Fájó vereséget szenvedtünk, de úgy gondolom, hogy a játékunk nem 
volt rossz. Fizikálisan bírtuk, álltunk a lábunkon, megvoltak a lehetőségeink. Renge-
teg problémával küszködünk, több sérültünk, eltiltott játékosunk van, kevés játékos-
sal mentünk erre a mérkőzésre. Fokozatosan jönnek vissza sérültek, az eltiltottak, 
így már sokkal több választásunk lesz az előttünk lévő fontos mérkőzéseken. Ez a 
csoport nagyon kiegyenlített. Ahogy látjuk az eredményeket is, volt egy nagyon jó 
hármas győzelmi szériánk, nagyon jó ellenfelek ellen. Élmezőnyhöz tartozó csapa-
tok ellen sikerült nyerni. Van olyan mérkőzés, 
ami igen fontos számunkra: a Csepel 
szabadkikötő elleni. Ha az elmúlt 
négy mérkőzés játékát nézzük, 
akkor nagyon bizakodóak lehe-
tünk e mérkőzés 
előtt. 

edzői értékelések

2019. október 20.
Fotó: Kurtiphotography

Fotók: Karlik Dóra

az nb iii-aS cSaPaTunk eDzőJe – eRőS káRoly



balaTonlelle Se–Fc DabaS 1:3 (0:2)
A Magyar kupa küzdelmeinek következő állomására a szintén 
harmadosztályú Balatonlelle otthonába látogattunk. Ez a mér-
kőzés jó lehetőséget kínált arra is, hogy a bajnokságban ránk 
váró, következő ellenfelek elleni taktikai repertoárt gyakoroljuk, 
csiszoljuk.

Az első negyedórás „ismerkedés” után magunkhoz ragadtuk 
a kezdeményezést és a mérkőzés további részében végig a mi akaratunk ér-
vényesült. Játékosaink a csapatjáték valamennyi elemeiben fegyelmezetten, a 
taktikai uasításokat betartva játszottak. Ennek köszönhetően Erős Ronald távoli 
bombájával, majd Popov Patrik két szemfüles góljával magabiztos 3-1- es győ-
zelmet arattunk.

Az MK következő fordulójában nehezebb feladat vár ránk, hiszen az NB I-es 
Diósgyőr csapatát fogadjuk hazai pályán.

Kerekes Barna

az Fc DabaS 2 eDzőJe – TóTH FeRenc

Enyhén fogalmazva is gödörben vagyunk... Az utolsó 3 fordulóban 
vereséget szenvedtünk. A Ráckeve ellen volt a mélypont, esélyünk 
sem volt a pontszerzésre, súlyos zakó lett a vége, 6:0.

Vízválasztónak tituláltuk a Tárnok elleni találkozót. Az elmúlt he-
tekhez képest biztató volt az edzésmunka, illetve aránylag jó kere-
tet sikerült összeállítani. A mérkőzés jól indult, Farkas révén hamar 

vezetést szereztünk. Az első 20 percben el is dönthettük volna a meccset, lőttünk két 
kapufát, valamint kihagytunk két hatalmas ziccert.

Ahogy lenni szokott, talált egy gólt a Tárnok. Sajnos innen más mérkőzés kezdődött. 
Átvette az irányítást az ellenfél, ami két újabb vendéggólt eredményezett.

Mindent egy lapra feltéve támadtunk, átálltunk háromvédős rendszerre. Sikerült egy 
gólt is szereznünk, de sajnos az asszisztens szerint nem volt bent... Maradt az 1:3.

Levonva a konzekvenciáját, így a 14. helyre csúsztunk vissza.
Nagyon szoros a tabella 2. fele, csak 4 pont a lemaradásunk a 9. helytől, nagy válto-

zásokra van szükség, ha nem akarunk a kiesés ellen küzdeni!
A következő fordulóban a jó formában lévő Halásztelekhez látogatunk.
Hajrá Dabas!

keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné budai zsuzsanna, kucsák istván, Fc Dabas Se
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Az FC Dabas Wellis Sportparkban 2019 májusában nyitotta meg Kovalik Évi  
Dabas első Hivatalos Spinning® termét, ahol jelenleg heti négy délutáni és egy 
délelőtti kerékpáros edzésen vehetnek részt az érdeklődők. A nyílt edzések 
mellett az FC Dabas U17 lánycsapatának erő és állóképesség fejlesztésében is 
jelen vannak a  Spinning® órák.
A Spinning® teremkerékpáros órákat azoknak ajánljuk, akik szeretnének fogyni, 
állóképességet fejleszteni, vagy csak egyszerűen sportolnának valamit, de nem 
sikerült megbarátkozniuk még egyik mozgásformával sem. 

miben más a Spinning® évivel óra? 
◆ az edzések szétnyílt hasizom kompatibilisek 
◆ az órát SMR hengereléssel és relaxációval zárunk
◆ megtanítjuk a pulzuskontrollos edzés lényegét
◆  a buli hangulat, disco feeling, és a változatos zenei mixek segítenek átvészelni az 

izzasztó zsírégetést
◆  kezdők és haladók egyaránt részt vehetnek az órán, mert mindenki magának 

szabályozza az intenzitást
◆  fejlődés a cél, nem a túlhajszolás, így garantált a sikerélmény
◆  a délelőtti órákat kismamák és kisbabás anyukák is látogathatják, hordozóesz-

közt ingyen biztosítunk számukra
az első alkalom ingyenes!
Időpontok:
Hétfő: 18:00–19:00 Spinning® Gabival
Kedd, péntek: 18:00–19:30 Spinning®+SMR és relaxáció Évivel
Csütörtök 10:00–11:00 Bike With Baby® és kezdő Spinning® Évivel
Csütörtök 19:00–20:30 Spinning®+SMR és relaxáció Évivel
Ár: 1200 Ft
Bejelentkezés a korlátozott férőhely miatt minden órára szükséges!

Kovalik Évi ◆ Spinning® és BWB® Instruktor ◆ Loveyouerbelly oktató ◆ SMR- és 
Gerinctréner ◆ 06/20-9299-612 ◆ www.babazunk.hu ◆ babazunk.hu@gmail.com 
◆ Facebook: MaminbabaDabas – Spinning Évivel


