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Otthonunk az Fc Dabas Wellis Sportpark
Kucsák István

Több mint két éve tart az együttműködés Európa vezető medence, 
jacuzzi és szaniter gyártója, forgalmazója, valamint a régió legna-
gyobb számú igazolt sportolójával rendelkező, legnagyobb sport-
egyesülete, az FC Dabas közt.

A jövőben még szorosabb kapcsolattartásra törekszünk, amely közös megjelené-
sekben, programokban mutatkozhat meg.

Az FC Dabas–Kecskemét bajnoki mérkőzés előtt 13.45-től és a mérkő-
zés szüne tében, 15.15-kor utánpótlásjátékosaink számára büntető, célbalövő 

mulatságot rendezünk. 
Danyis Attila és Volenszki Zoltán játékosainkról elnevezett csoportokban a leg-
jobb 11-es rúgókat versenyeztetjük meg. 
Monok Viktorról elnevezett díjat vehet át a legjobb kapus, aki „kinézi” a büntető-
ket.
 
A nyári fotópályázatunk résztvevőit is díjazzuk, valamint a legkisebbek (U-7, U-9) 
célba lőhetnek a félidőben. 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, amikor ki-
hívjuk UP-játékosainkat, a velük érkezők, az 
őket kísérők, amennyiben piros felsőt visel-
nek, ingyenesen tekinthetik meg a mér-
kőzést. 

FECZESIN RÓBERT 
UTÁNPÓTLÁS BÜNTETŐRÚGÓ-MULATSÁG 



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

Feczesin Robi újra 
a válogatottban!

– Mit szeretsz a legjobban a mai labda-
rúgásban, miért focizol még 30 felett is 
ilyen motiváltan?

– Motiváció nélkül nem lehet pályára lépni! 
Úgy vagyok ezzel, ha valamit elkezdek, 
akkor azt csináljam 100%-osan. Nem 
szeretek félig csinálni valamit.

– Melyik testrészed a legfontosabb a gól-
szerzés szempontjából?

– Két testrészemet tartom különösen fon-
tosnak ebből a szempontból: a jobb 
lábamat és a fejemet. Fejben minden 
gólnál „ott kell lenni”, nagyon fontos a 
gondolkodás is. A góljaim nagy részét 
pedig az említett testrészeimmel szer-
zem.

– Hogyan rúgod a büntetőket, mit tartasz 
fontosnak abból a szempontból, hogy 
gólt érj el 11-esből?

– Azt előre eldöntöm, hogy hová fogom 
rúgni a labdát, természetesen figyelem-
be kell vennem azt is, vajon mennyire 
ismerhet az ellenfél csapata vagy a csa-
p a t á - ból bárki is.

2019. október 6.
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új eDzőink

Bemutatkozik Icsó Attila edző (U7–9)
Icsó Attila vagyok, 44 éves focirajongó, 3 gyermek édesapja. 17 
éves koromig játszottam igazolt focistaként, amikor egy térdsérülés 
miatt abba kellett hagynom a játékot. Mindig tudtam, hogy bár a 
munkám más útra vitt, vissza akartam térni a labdarúgáshoz. En-
nek jött el az ideje tavaly, amikor elvégeztem a Grassroots C tanfo-
lyamot, és most a legkisebbekkel foglalkozva kezdem el a tanulást 

és tapasztalatszerzést. A tervem az, hogy fokozatosan építkezve lépkedjek felfelé 
a korosztályok mentén, és néhány év múlva akár egy felnőtt csapat irányítását is 
szívesen vállalnám.

Bemutatkozik Kucsván István edző (U15)

Kucsván István, három gyermek édesapja vagyok. 1969-ben szü-
lettem, több mint 40 éve tevékenykedem a labdarúgásban és 20 
éve az edzői pályán. Az FC Dabas U15-ös csapatnak vagyok az 
edzője 2019. augusztus 1. óta.

Bemutatkozik Majzik Bertalan edző (U17)

Majzik Bertalan vagyok. 2019 júliusától vagyok a dabasi edzői stáb 
tagja. Előtte 8 évet dolgoztam a Tápiószecső FC utánpótláscsapa-
tainál, ezzel párhuzamosan Nagykáta SE felnőtt csapatánál voltam 
segédedző, majd a Jászfényszaru VSE-nél vezetőedzői pozíciót 
töltöttem be. Játékosként játszottam NB II-ben és NB III-ban, ahol 

háromszor is a bajnokcsapat tagja voltam.

Bemutatkozik Czuczi Márton kapusedző 

Czuczi Márton vagyok, 27 éves, kapus és kapusedző. Pályafutá-
som során több NB I-es illetve NB II-es klubban is megfordultam. 
Egészen fiatalkorom óta érdekelt az edzői pálya, ezért külön öröm 
számomra, hogy itt, az FC Dabas-nál mindkét szenvedélyemnek 
hódolhatok, hiszen aktív pályafutásom mellett elkezdődtek a ka-

pusképzések is.
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U7 –Icsó Attila
Szeptember elejétől hétről-hétre növek-
vő létszámmal folytatódnak az U 7 
korosztály augusztusban elkezdett 
edzései. A tavasszal kezdő ifjú fo-
cisták mellett jó néhány új gyer-
mek mozog egy órát és ügyese-

dik heti háromszor, és nem utolsó sorban gyakorolja 
a góllövést és a gólörömöt. Szeretettel várunk újabb 
jelentkezőket, természetesen focizni szerető lányokat 
is az edzéseken.

U9 – Palásti Enikő

Megkezdtük az idei szezont az U 9-es csapatunkkal augusztus-
ban, heti két edzéssel létszám hiány miatt, viszont szeptember 
kezdetével újra vissza tudtunk állni a heti három edzésre. Meg-
rendezésre került az első Bozsik-tornánk is, amit kifejezetten jól 
zártunk, szép játékaink voltak. Továbbra is sok szeretettel 
várjuk a focizni vágyó gyerekeket! 

                              Hajrá Dabas!

röviD ÉrtÉkelÉSek

U7-9

U7



ÉrtÉkelÉSek, ereDmÉnyek

U11 – Fodor Gergő
Az U 11es csapatnak is elkezdődtek a Bozsik-tornák. Az Alköz-
ponti rendezvényen fölényes győzelmekkel vették a srácok az 
akadályokat. A kiemelt tornákon az eredmények egyelőre nem 
jönnek a rossz helyzetkihasználásunk miatt, de a mutatott játék 
biztató! Szép támadásaink vannak, sok jó egyéni megmozdulás 
is látható a gyerekektől, de a gólszerzés nem mindig jön össze. 

Ezen tovább dolgozunk és a következő Bozsik-tornákat is sikerrel szeretnénk venni!

U13 – Ledő László
U13-as csapatunk szeptembertől 18 fővel folytatta a felkészülést 
a szezonra. Edzéseinken betegségen kívül mindenki jelen van. A 
fiúk fogékonyak és gyorsan próbálják elsajátítani az edzésen gya-
koroltakat. A bajnoki és az Alközponti Bozsik is elkezdődött a csa-
pat számára, és van olyan játékosunk is aki az U15-ös csapatban 
is játszik. A mérkőzéseken a játékosok maximálisan visszaadják 

nekünk azt, amit edzéseinken gyakorolunk. Szép és tartalmas év elé nézünk 
és reméljük, a fejlődés töretlen marad, mind egyéni és csapat szinten is.
Hajrá Dabas! Kerekes Barna és Ledő László

U11

2019. október 6.
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U14 – Pataki László
Állandó 16–18 fős létszámmal és nagy várakozással kezdtük 
meg a nyári felkészülést. A tikkasztó meleg, a fáradtság miat-
ti  verítékcseppek ellenére még jobb csapatszellem és egy igazi 
baráti társaság alakult ki. Sajnos a bajnokság eleje nem úgy sike-
rült ahogy terveztük de azon dolgozunk, hogy a hibákat kijavítva 
elkezdjük gyűjtögetni a pontokat.

U15 – Kucsván István

Az előjelek nem túl kecsegtetőek, de azon vagyok/vagyunk, 
hogy előrelépések legyenek ebben a korcsoportban is. Hiszek a 
munkában és a srácok, illetve szülők segítségével remélem sike-
rül előre lépnünk. Szeretettel várok minden 2005–2006-ban szü-
letett, focizni szerető gyereket hetente háromszor, az OBO Aréna 
mögötti pàlyára, 17 órás kezdéssel. Hajrá Dabas!

U13

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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ÉrtÉkelÉSek, ereDmÉnyek
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U17 – Majzik Bertalan
Annak ellenére hogy a felkészülésünk nem sikerült annyira jól, 
mostanra mindenki beleállt a munkába. Öt meccsből hármat 
megnyertünk, csak a Reac elleni vereséget sajnálom.

U19 – Szőgyi Tamás

Hétről hétre jobban néz ki a játékunk, már csak az eredményes-
ség hiányzik. Éretten, jól futballozunk, azonban az ellenfeleink is 
hasonló erőket képviselnek, így nagyon kiegyenlített a mezőny.
Az előző évekhez képest sokat erősödött a csoportunk, ahol a 
reális helyünk jelenleg a középmezőny eleje lehet, ha továbbra is 
elkerül minket a szerencse. Hajrá FC Dabas!

U17

U19



D II – Tóth Ferenc 
A felkészülésünk felemásra sikerült, voltak biztató és kevésbé 
biztató előjelek.

Győzelemmel kezdtük a bajnokságot, majd 4 döntetlent ját-
szottunk, ami bosszantó volt, hiszen inkább 2 pontokat vesztet-
tünk, mintsem egyet mentettünk.

Az elmúlt két fordulóban sajnos elvesztettük a veretlenségün-
ket is, így jelen pillanatban a 12. helyet foglaljuk el a tabellán.

Dolgozunk tovább, biztosak vagyunk benne, hogy a télen jobb pozícióból várhat-
juk a folytatást! Hajrá Dabas!

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

U19

2019. október 6.
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ÉrtÉkelÉSek

NB III – Erős Károly

Az NB III-ban a Kelen újonc csapatát fogadtuk az első mérkő-
zésen, nagy szívfájdalmunk, hogy nem sikerült nyernünk egy 
lelkes, újonccsapat ellen, de ez nehéz, hisz kettőzött erővel küz-
denek. 

A második fordulóban a Szentlőrinccel szemben ugyancsak 
egy góllal, de alul maradtunk, majd a Szekszárdot sikerült itthon legyőzni. Utána 
jött egy három mérkőzéses vereségsorozat, ráadásul a Kozármisleny ellen elég sú-
lyosan, talán ott volt, amikor nem nagyon volt esélyünk pontszerzésre. 

A következő két mérkőzés, a Taksony és a Dabas-Gyón elleni vereség nagyon 
fájó volt, minimum pontot érdemeltünk volna. Még talán akkor is elégedetlenek let-
tünk volna, mert mindkét mérkőzésen megvolt a győzelmi esélyünk. Sajnos az ilyen 
szériák, vagyis ilyen mérkőzések mindig egy kicsit lebutítják a csapatot és nehe-
zebben megy a játék. Az ötödik fordulónál már nagyon el voltunk keseredve.

Az RKSK elleni mérkőzés volt az, amin már győzelmi kényszer volt a csapaton, 
hiszen eléggé hátul voltunk a tabellán. Amit a futball az előző fordulókból elvett, itt 
visszaadta, mert egy döntetlen szagú mérkőzést a 92. percben lőtt góllal sikerült 
megnyerni és talán ott szakadt át az a gát, ami hetek óta nyomott minket. 

Az utolsó mérkőzésünk, Monor ellen egy bravúr-győzelem volt idegenben.
Egy NB II-ből visszatérő, stabil, 17 ponttal rendelkező csapat ellen, helyenként jól 

futballozva, a végén pedig hősiesen védekezve. 
Picit felemás a kép a Dabassal kapcsolatban. Az NB III-as bajnokság évről évre 

kiegyenlített, minden egyes mozdulatnak jelentősége van, a tabella is nagyon kiéle-
zett. Minden pontnak óriási jelentősége van, mivel egy-egy pont különbségek van-
nak csak, most is csak kettő pontra vagyunk az ötödik helytől. Nagyon nehéz mér-
kőzések vannak, viszont az utolsó mérkőzésen bebizonyítottuk, hogy az FC Dabas 
bárkit, bárhol képes legyőzni. Megvannak azok az erények, amellyel mérkőzéseket 
lehet nyerni és csapatként is nagyszerűen funkcionáltunk eddig is. Ha ezen az úton 
megyünk tovább, az FC Dabas egy meghatározó csapat lehet a középcsoportban.

2019. október 6.



U17 leány – Schilingerné Budai Zsuzsanna 

A felkészülésünk elég lazára sikeredett a nyaralások miatt. Két 
edzőmeccset sikerült játszanunk a szomszédos Újhartyán nem-
régiben összeállt felnőtt női csapata ellen. Jelentős fölénnyel si-
került mind a két mérkőzést megnyernünk. Első mérkőzésünk ¾ 
pályán az ellenfél kérésére halasztva lett, így a KISE csapatával 
kezdtünk. Nagyon jó ellenfél volt, de mi bizonyultunk eredmé-

nyesebbnek. Második mérkőzésünket a mezőny legerősebb csapatával vívtuk, a 
Gyöngyössel. Az utolsó másodpercben is azt éreztük hogy ez az óriási küzdelem 
amit vívtunk itthon tartja a 3 pontot, de amikor a síp már emelkedett az az utolsó 
labda betalált. Döntetlen. Nem kell szégyellni magunkat, óriási küzdelem volt. Meg-
indul a futsal-bajnokság is. Ebben a szezonban a lányaink duplán kapják a terhe-
lést. Minden hétvégén két mérkőzésük van, fű és terem, párhuzamosan. Nagyon 
jól kezdtünk a futsalban. Egy újonnan alakult csapattal szemben sikerült jelentős 
fölénnyel győzedelmeskednünk és elhoznunk a 3 pontot. Menetelünk előre. 
Hajrá Dabas!

U17, lány

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.

S z e p t e m b e r t ő l  
az FC Dabas Sportközpontban folytatja 

a munkát a Harcosok Klubja. Az edzéseken a shinkyokushin karate alap-
jaitól egészen a versenyzői szintig van lehetőség a sportág megismerésére.
A Harcosok Klubja 1981-ben alakult Nagykőrösön, de mára már a dabasi csapat 
alkotja az egyesület gerincét, így idén már a második telephely is hivatalos bejegy-
zésre kerülhetett.
Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás-nevelésre: az óvodás korosztálytól kezd-
ve a helyi oktatási intézmények szinte mindegyikéből van karatékánk. De a fiata-
lok mellett a felnőttek számára is biztosítjuk az edzés, a karate mozgásanyagával 
gazdagított tréning lehetőségét. Egyaránt várjuk tehát a pusztán aktív mozgásra 
vágyók és a professzionális, verseny szintű megmérettetések iránt elkötelezettek 
jelentkezését is.
Az elmúlt versenyszezonban a Harcosok Klubjának növendékei egyre jobb telje-
sítményt nyújtva, versenyről versenyre kimagasló eredményekkel tértek haza mind 
az országon belül, mind a határokon túl rendezett megmérettetésekről. Emellett 
a karate szellemiségének és közösségformáló erejének köszönhetően barátságok 
is szövődtek-szövődnek; és olyan viselkedésmódot és értékrendet élhetnek meg, 
melyek a mindennapi életben is előnyükre válnak.
Az edzéseket sensei Ábrahám Edit többszörös Európa-bajnok 4. danos mester, 
valamint sempai Tóth Csenge 1. dan tartja. A legkisebbek játékos mozgás közben 
ismerkedhetnek meg a karate alapjaival, az idősebb korosztályok számára pedig a 
sportágra jellemző mozgásformák és küzdőtechnikák elsajátítása a cél.
Facebook oldalunkon nyomon követhetik a klub híreit, valamint itt és a  
+36 70 376 3001-es telefonszámon várjuk a jelentkezéseket.

SHinkyOkuSHin karateeDzÉSek 

AZ FC DABAS SPORTKöZPONTBAN

    Edzések a harcosok klubjával: hétfő-szerda-péntek 18.00-19.30

     www.facebook.com/harcosokklubjakaratese


