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 Dabasi

  helyzet

ÁtadÁs előtt a sportcsarnok

A tradíció kötelez , a jelen felhatalmaz , 
a jövő lehetőséget kínál.



200 lux szolgálja az edzéseket!

Befejeződött a mintegy 
14 ezer m2-es edzőterület 
megvilágításának kiépítése.  
A négy darab kandeláber  
16 db világítóteste 
 200 lux fényerővel szórja be 
a területet.  
A labdarúgók a 
beruházásnak köszönhetően 
a késő őszi, téli és  
a kora tavaszi időpontokban 
a füves területet is 
használhatják a korai 
sötétedés ellenére.

Bennárik Ferenc 
FC Dabas SE

Hírek

2018.november 10.

átadás előtt áll a sportcsarnok

Újabb beruházás befejezése előtt áll az FC  
Dabas SE. A többfunkciós sportcsarnok mű-
szaki átadás-átvétele már megtörtént, jelenleg 
a használatbavételi eljárás van folyamatban. 
A beruházás szerződés szerinti teljesítése be-
fejeződött, azonban ahhoz hogy a különböző 
sportágak rendeltetésszerűen használni tudják 
a létesítményt további munkálatok folynak még, 
amelyek várha tóan november közepére befeje-
ződnek. 

Bennárik Ferenc FC Dabas SE



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

gondolkodás nélkül focizni olyan, 
mint célpont nélkül lövöldözni

 
A FuNINo-nak hívott rendszer pár éve vetette meg a lábát Magyarországon  
a gyermeklabdarúgás vonatkozásában.

Elsősorban a Bozsik-tornákról ismerhetjük, de az alapelveket minden edzésen hasz-
náljuk, van aki tudatosan, van aki pedig csak ösztönszerűen.

A játékhelyzet megoldások jelentik a labdarúgás alapjait. Ha ezek rendben lennének, 
sokkal előrébb járna országunk labdarúgása, de sajnos az edzésmódszerek még min-
dig hagynak kívánni valót maguk után. Sokszor mondják, hogy a „jövő labdarúgása 
fejben kezdődik és lábban végződik”. Ezt az elvet – ha nagyon nagyon le akarjuk egy-
szerűsíteni a FUNINO-t – 1:1 , 2:1, 2:2 és a 3:2, valamint a 3:3 elleni játékokkal próbál-
ja a rendszer segíteni, magyarázni, alátámasztani. Egy nemzetközi kimutatás szerint a 
labdavesztések 60% -a rossz érzékelés és döntéshozatal (játékhelyzet megoldás) miatt 
történik, nem pedig a technikai hibák miatt.

A focipályán már 4-5 évesen lehet és kell is fejleszteni a gondolkodást, a játékintelli-
genciát, a szituációk minél sokoldalúbb és gyorsabb, pontosabb megoldását. Ezt külön-
böző korosztályoknál, különböző módszerekkel érdemes, eleinte a játék, a játékosság, 
később a precizitás, a pontosság, aztán pedig a gyorsaság és dinamizmus kell, hogy 
jellemezze a tanítást. A FUNINO ebben jó segítség lehet, nagyon sok olyan téma 
és elmélet, elv van benne, amit érdemes átgondolni, szükség esetén alkal-
mazni.             Kucsák István FC Dabas SE

Gulyás Eszter az Örkény SE játékosa 
– egyszer mindenkit utolér a futball szeretete



Felnőtt csapataink Hírei

erős károlyt, az FC dabas NB III-as csapatának 
vezetőedzőjét kérdeztük… 

Az elmúlt két bajnoki mérkzésünkön, főleg a Szekszárd ellenin, 
olyan félidőt produkáltunk, ami minden edző álma. Minden meg-
valósult, amit elterveztünk. Ennek meg is volt az eredménye, hi-
szen 2:0-ra vezettünk, de még számos lehetőségünk volt, akár 

már ott lezárhattuk volna a mérkőzést. 
Tudjuk, hogy a Szekszárd egy masszív csapat, még ha most bukdácsolnak is. 

Én azt gondolom, nagyon értékes győzelmet arattunk. Ezután a Magyar-kupa 
mérkőzés egy tisztes helytállás volt. Sőt, még annál is több. Joggal kérhetnénk 
számon kettő 11-est a játékvezetőn. Azt kértem a srácoktól a hétvégi mérkőzés 
előtt, legyen építő jellegű a játék, ezt teljesítették. Nagyon jó visszajelzés volt, hogy 
ezen a vasárnap–szerda–vasárnapon derekasan helytálltunk. Természetesen azért 
látszott jó pár játékoson, hogy ez a 3 mérkőzés azért sok volt az egy hét alatt.  
Ennek tudható be, hogy az RKS ellen csak 1 pontot tudtunk szerez-
ni. Ám ez nagyon értékes 1 pont, mert az ellenfél picit közelebb 
állt a győzelemhez. Mi is győzelemre játszottunk végig, akár 
nyerhettünk is volna, de döntetlen lett. Azt feltétlenül meg 
kell említeni, hogy egy futballra alkalmatlan pályán, fel tud-
tuk fenni az ellenféllel a versenyt küzdőszellemben is. Így 
azt gondolom hogy idegenben az egy pont nagyon ér-
tékes. Természetesen itt a következő hazai mérkőzésen 
ha győzünk, akkor itt ez az 1 pont még hatványozottabb 
lesz. Jó úton vagyunk. 

2018. november 10.



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

Riesz Pétert, az FC dabas II. csapatának 
vezetőedzőjét kérdeztük az elmúlt két mérkőzésről 

Két meccs 4 pont! A mi helyzetünkben minden pontnak jelentő-
sége van. Mégis micsoda különbség van az Alsónémedi (1:1) és 
a Halásztelek (2:0) elleni meccsek között. Alsónémedin kihagy-
tuk a kihagyhatatlant is, és a végén erre nagyon ráfáztunk, mert 

a 90.percben egyenlített az ellenfél. Pedig játékban is sikerült az ellenfelünk fölé 
nőni, a döntetlenért csak magunkat okolhatjuk.

Halásztelek ellen sikerült ziccereinkből kettőt értékesíteni, ráadásul a játékunk is 
rendben volt. Így magabiztos játékkal tartottuk itthon a három pontot. Van még az 
őszi szezonból három meccsünk (Péteri, Pereg, Tápiószele) amiken a cél 9 pont 
megszerzése!

2018. november 10.



csapataink, jÁtékosaink
UtÁnpótlÁs-interjú

Czili Bencét és Holecz dánielt, az u17-es és u19-es csapatunk 
házi gólkirályait kértük, meséljenek nekünk, arról, hogy áll a 
csapatuk a bajnokságban a szezon végéhez közeledve

Czili Bence u 17

Bence a bajnokságukban 15 góllal  
a góllövőlista második helyén áll 

A bajnokság feléhez érkezve kijelenthetem, hogy bajnokesélyes a 
csapatunk, bár a sorsolás nagyon megnehezítette a dolgunkat. Mező-
kövesdre kellett leutaznunk az első fordulóban. Mivel a nyári felkészülés alatt nem na-
gyon sikerült összeszokni a csapatnak, így bele is futottunk egy vereségbe az egyéb-
ként is jól szervezett Mezőkövesd ellen. A további hetekben nagyon jó hangulatban és 
kellő intenzitással zajlottak az edzések, amelyeknek meg is lettek az eredményei: ide-
genben az Airenergy ellen játszottunk döntetlent viszont a többi mérkőzésünket sikerült 
megnyernünk, így jelentős előnyünk alakult ki a 3. helyezett csapat előtt.
Ha a téli felkészülésben minden jól megy és a Mezőkövesdet tavasszal meg tudjuk ver-
ni, akkor azt gondolom, hogy akár az első helyre is fel tudunk érni.

Többen mélyen a tudásuk alatt szerepelnek. Ettől a szerepléstől már csak jobb jöhet, 
reméljük, így is lesz.

2018. november 10.
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keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Holecz dániel u 19

Dani a bajnokságukban 9 góllal  
a góllövőlista második helyén áll 

Az első forduló igen rosszul indult számunkra, mert a nagy  
rivális Mezőkövesdre 3 alapember hiányában kellett utaznunk, így 
vereséggel jöttünk haza. Utána rendeződtek a dolgok, és a következő  
5 meccset zsinórban hozta a csapat. 

Mlsz III. o. u17 közép-keleti csoport – tabella

Hely Csapat Gy D V LG KG GK Pont

1 Mezőkövesd Zsóry FC KFT. 9 0 0 52 6 46 27

2 FC Dabas 8 1 1 49 8 41 25

3 Airnergy FC 5 2 2 19 7 12 17

4 Reac Sportiskola SE 5 0 4 24 23 1 15

5 Gyöngyösi AK 5 0 4 21 20 1 15

6 Tiszakécskei VSE 4 2 4 26 33 -7 14

7 Gödöllői SK 4 0 6 14 18 -4 12

8 Testvériség SE 3 1 4 20 25 -5 10

9 KISE 3 1 6 33 44 -11 10

10 Mercedes KLC 3 0 6 15 26 -11 9

11 Fürge Nyuszi-Kerekegyháza 2 1 6 18 38 -20 7

12 Kistarcsai VSC 1 0 9 6 49 -43 3



A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
schilingerné Budai zsuzsanna, kucsák István, FC dabas se
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Ezután ismét két hét nyeretlenségi sorozat jött, amiből ismét fel tudtunk állni, és ez is 
a csapatunk erősségét mutatja, hogy bárhonnan képesek vagyunk felállni. Az utolsó 
fordulóra is úgy készülünk, hogy mindenféleképp itthon tartjuk a 3 pontot. Szerintem 
az egész csapat nevében kijelenthetem, hogy a dobogó legfelső foka a cél, már csak 
azért is, mert sokunknak ez az utolsó utánpótlás éve, így szeretnénk arannyal a nya-
kunkban befejezni. Ami engem illet, kitűztem magamnak egy célt, gólkirály szeretnék 
lenni idén, amiben a csapatom óriási segítséget nyújt. Egy forduló van hátra, szeretném 
úgy befejezni ezt a szezont, hogy az én nevem az első a tabellán. 
Hajrá Dabas!

Mlsz III. o. u19 közép-keleti csoport – tabella

Hely Csapat Gy D V LG KG GK Pont

1 Airnergy FC 8 0 1 33 8 25 24

2 Reac Sportiskola SE 7 2 0 23 11 12 23

3 FC Dabas 7 0 3 33 16 17 21

4 Mezőkövesd Zsóry FC KFT. 6 0 3 24 18 6 18

5 Tiszakécskei VSE 5 0 5 27 29 -2 15

6 Testvériség SE 4 1 3 23 15 8 13

7 Gödöllői SK 4 1 5 17 22 -5 13

8 KISE 3 2 5 23 25 -2 11

9 Mercedes KLC 2 3 4 16 18 -2 9

10 Fürge Nyuszi-Kerekegyháza 2 1 6 22 31 -9 7

11 Gyöngyösi AK 1 1 7 17 38 -21 4

12 Kistarcsai VSC 0 3 7 11 38 -27 3

UtÁnpótlÁs-interjú


