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Csapataink, JÁtékosaink
Címlapsztori

Schilingerné Budai Zsuzsanna vezetőedző 
nyilatkozata a  Leány U15 Futsal7végéről

Február 11-én, vasárnap Üllőn ért véget U 15-ös leánycsapatunknak 
a Pest megyei Futsal7vége sorozat. Gyönyörűen meneteltünk végig 
az alapszakaszban, majd a döntőben is magabiztos volt a játékunk. 

A 14 induló csapatból elsőként jutottunk tovább a négyes döntő-
be, ahol a 4. helyezett Airnergy csapatával kellett egy oda-visszát játszanunk, maga-
biztos 2 : 0 győzelemmel jutottunk tovább. A 2. és a 3. helyezett Astra és Vasas Kubala 
megmérettetésből az Astra került ki győztesen. 

Az alapszakaszban 6 : 2 győzelmet arattunk az Astra csapata ellen, de láttuk, most 
nem lesz ilyen egyszerű dolgunk, hiszen ellenfelünk visszahozta nagy csapatából a 
döntőre ellenünk játékosait. 

így sem tudtak velünk mit kezdeni, álltuk a sarat, bár mi sem tudtunk mit kezdeni, így 
az eredmény 0 : 0. Büntetők következtek, és a nagy izgulás közepette 2 : 1 arányban 
elvéreztünk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, azt gondolom, ha egyszer egy olyan 
bajnokságban szerepelhetnének, ahol tényleg a saját korosztályunk ellen footballoz-
hatnánk, bátran mondhatom, hogy nem, vagy nagyon nehezen lenne ellenfelünk. Meg-
lepetést okoztunk mindenkinek, és megmutattuk, hogy nekünk van itt keresnivalónk. 
Hajrá Dabas!
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Csapataink, JÁtékosaink
az nB iii hírei

Csapataink, JÁtékosaink
Címlapsztori

Az NB III-as csapat felkészülési időszakáról
Erős Károly vezetőedző beszélt

Január 3-án kezdtük meg a felkészülést, játékosaink mindvégig re-
mekül dolgoztak, fokozatosan nagyon sok terhelést kaptak.. Az idő-
járás miatt csúszott egy héttel a kilenchetes felkészülés, ami kicsit 

hosszabb lett. A legfontosabb a fizikai felkészítés volt. Úgy gondolom, hogy a játékosok 
fizikálisan jó állapotban lesznek a tavasz folyamán, emellett nagy hangsúlyt fektettünk 
a mentális felkészítésre, hogy bátran merjünk futballozni. Kilenc edzőmérkőzést játszot-
tunk, ahol nem az eredmények voltak az elsődlegesek, nem mindig a győzelemért ját-
szottunk. A legfontosabb a fizikai felkészítés volt.

Két játékost igazoltunk, Laczkó Milánt a Szolnok MÁV-tól és Szkunc Vjacseszlávot 
a III. kerülettől. 3–4 olyan játékostól váltunk meg, illetve kerültek át a másik csapatba, 
akikről azt gondoltuk, hogy nem tudnak az FC Dabas jelenlegi NB III-as csapatában 
segíteni játékukkal. Köszönjük a munkájukat! 

A szakmai stábbal Fehér Ádám erőnléti edző és Kerekes Barna segítőedző, illetve 
jómagam azt a célt tűztük ki, hogy egy szerethető csapatunk legyen. Amit ősszel el-
kezdtünk, mind játékban, mind fizikálisan, mind mentálisan, azt szeretnénk továbbvin-
ni, ezért végig ez alapján készítettük fel a játékosokat. Tavasszal fel tudjuk ezeket az 
erényeket vonultatni, amit az ősz folyamán is. Tudjuk, hogy ez a közép csoport egy 
kimondottan erős, nagyon kiegyensúlyozott – nagyon meg kell küzdeni mindegy egyes 
pontért. Értelemszerűen az első szekcióhoz szeretnénk tartozni, ami azt jelenti, akár 
merészebb álmaink is lehetnek: a dobogón vagy annak közvetlen közelében végezni, 
ez egy reális cél lehet. Természetesen ehhez nagyon jó teljesítmény kell. 

Néhány csapat előttünk van, de az ősz is bizonyította azt, hogy csapatunk bárkit 
képes megverni. Már tavasszal szeretnénk egy olyan csapattal pályára lépni, amelyik 
majd az őszi szezonban is helyt fog állni. 

A csapat gerince adott, nehéz lesz igazolnunk, mert nagyon erős keretünk van. Az 
előrelépéshez mindenféleképpen szükségünk lesz 1-2 fiúra. Tudjuk, hogy nagyon fon-
tos a jó kezdés, mert tavaly itt egy picit beragadtunk, bár az ősz folyamán nagyon sok 
játékost kicseréltünk, hiszen két új ember került hozzánk. Lehet, hogy kellet egy kis idő, 
hogy egy csapattá váljunk.

Ami fontos és jó, hogy nagyon jó alanyok a játékosok, öröm velük dolgozni. Egy 
edzőnek ez az álma, hogy ne kelljen az energiáját fegyelmezési, illetve motiválási prob-
lémákra fecsérelnie. Nagyon bízunk abban, hogy amit akár a felkészülési mérkőzése-
ken, vagy akár az edzéseken látunk, azt a bajnoki mérkőzéseken is vissza fog-
juk kapni.



Csapataink, JÁtékosaink
az nB iii hírei

FC Dabas NB III sorsolás – MLSZ közép csoport

Dátum Időpont Hazai Vendég
03. 04. 14.00 FC Dabas Paksi FC II
03. 10. 14.00 Vecsési FC FC Dabas
03. 18. 15.00 FC Dabas Hódmezővásárhelyi FC
03. 24. 15.00 Szentlőrinc SE FC Dabas
04. 01. 16.00 FC Dabas Szekszárdi UFC
04. 07. 16.00 Iváncsa KSE FC Dabas
04. 14. 16.00 FC Dabas Kozármisleny FC
04. 21. 16.00 Duna Aszfalt TVSE FC Dabas
04. 29. 16.00 FC Dabas Rákosmente KSK
05. 05. 19.00 Dunaújváros FC Dabas
05. 13. 17.00 FC Dabas Makó FC
05. 19. 17.00 Mórahalom VSE FC Dabas
05. 27. 17.00 PMFC FC Dabas
06. 03. 17.00 FC Dabas SZEOL SC

Várjuk a szurkolókat, mert megérdemli ez a csapat, hogy minél többen jöjjenek és 
biztassák őket! Szeretném, ha az FC Dabas a tavaszi szezonban egy nagyon megha-
tározó csapat lenne az NB III-as középmezőnyben. Ennek a szellemében én minden 
játékosomnak jó, sérülésmentes tavaszt kívánok, és minél több Dabas-sikert!
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Újonnan érkező játékosok az FC Dabas NB III-as csapatában

Beszélj, kérlek pár szót magadról, az eddigi pályafutásodról, honnan érkeztél, ho-
gyan kerültél az FC Dabashoz, illetve milyen elképzeléseid vannak a jövőre nézve? 

Laczkó Milán bemutatkozása
A Szolnoki MÁV NB II-es csapatától érkeztem. Úgy kerültem az FC 
Dabashoz, hogy a pályaedzőnk, Kerekes Barna anno utánpótlásban 
4 évig volt edzőm. Szolnokon nagyon kevés játéklehetőséget kap-
tam, így mindenféleképpen muszáj volt egy olyan csapatot találni, 
ahol többet tudok játszani – így esett a Dabasra a választás. Nagyon 
szeretnék idén minél többet játszani, minél jobb eredményt elérni 
a csapattal, és szerintem ez a csapat képes odaérni a dobogóra. 
Hosszútávon pedig egyelőre ezt a félévet minél több játéklehetőség-
gel letudni, utána pedig – Szolnokon meghosszabbították a szerző-
désemet– vagy oda visszamenni, vagy jövőre itt.

Szuknc Vjacseszláv bemutatkozása
A III. kerületi TVE-től érkeztem. Erős Karcsi keresett meg most a té-
len, mikor megtudta, hogy szabadon igazolhatóvá váltam, és na-
gyon tetszett a koncepció, amit leírt. Hosszútávra tervezek a klub-
nál, tehát nem szeretnék fél évig maradni. Remélem, hogy pár éven 

belül akár NB II-es klub is lehet az FC Dabas, és remélem, 
hogy részese lehetek!

2018. március 18.
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Csapataink, JÁtékosaink
az FC DaBas ii hírei

AZ FC DABAS II-ES CSApAtáNANK 
FELKéSZüLéSI IDőSZAKáróL KUCSáK IStVáN 
VEZEtőEDZő BESZéLt

A Dabas II felkészülése egy hathetes időtartamról szólt. A téli 
hidegben, a mínuszokban, a hóban, az esőben próbáltunk meg 
megfelelően felkészülni egy igen nehéz félévre. Sajnos a Sziget-
szentmiklós visszalépése miatt 3 pontot elvettek csapatunktól. 

Így egy hellyel hátrébb kerültünk az egyébként sem rózsás helyezésünkhöz képest, 
viszont az előttünk lévő három-négy csapatot is összerázta, mert ott is volt, akitől 
pontokat vettek el emiatt. 

A hat hét alatt hat edzőmérkőzést játszottunk, felemás eredményekkel, de a fel-
készülés végére 70–80%-os állapotba került a társaság. Sajnos a sérülések folya-
matosan nehezítették a munkánkat. A védekezést próbáltuk egy picit stabilizálni és 
a támadó játékunkat próbáltuk megtalálni, ami nagyjából sikerült. Ez elsősorban 
a Varga Balázs, Zsolnai Róbert, Farkas Krisztián hármasra épülne. Az ő játékuk 
meghatározó lesz az elkövetkezendő 15 mérkőzésen. Nagyon bízom abban, hogy 
az igen kemény felkészülés során megszerzett erővel és egy-egy jó teljesítménnyel 
7-8 győzelmet tudunk szerezni. Az első négy forduló természetesen nagyon fontos, 
itt minimum két győzelmet és egy döntetlent várok. A második mérkőzésen a Tak-
sony csapata ellen játszunk, ott pedig megpróbálunk egy meglepetést szerezni, 
győzelem vagy döntetlen formájában!
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Csapataink, JÁtékosaink
DaBas ii, DaBas iii sorsolÁs

FC DABAS II SorSoLáS
pest megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság

Dátum Időpont Hazai Vendég

02.25. 14.00 FC Dabas Gödöllői SK

03. 03. 14.00 Taksony SE FC Dabas

03. 11. 14.30 FC Dabas Viadukt SE Biatorbágy

03.17. 15.00 Maglódi TC FC Dabas

03. 24. 15.00 FC Dabas Százhalombatta LK

03. 31. 15.30 Nagykáta SE-Corvinus FC Dabas

04. 08. 15.30 FC Dabas Dabas-Gyón FC

04. 14. 16.00 FÉMALK-Dunavarsány FC Dabas

04. 28. 16.30 Sülysápi SE FC Dabas

05. 06. 16.30 FC Dabas Tököl VSK

05. 13. 16.30 Nagykőrösi Kinizsi FC FC Dabas

05. 20. 17.00 FC Dabas Szentendre VSE

05. 26. 17.00 FC Dabas Pilisi LK-Legenda Sport

06. 03. 17.00 Tápiószecső FC FC Dabas

FC DABAS III SorSoLáS
pest megyei III. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság

Dátum Időpont Hazai Vendég

03.17. 15.00 FC Dabas Táborfalva KSE

03. 25. 15.00 Nyáregyháza SK I. FC Dabas

04. 01. 15.30 Rebelog FC FC Dabas

04. 08. 15.30 Kakucs KSE FC Dabas

04. 14. 16.00 FC Dabas Hernád SE

04. 22. 11.00 Ceglédberceli KSE FC Dabas

04. 28. 16.30 FC Dabas Dánszentmiklós KSK

05. 06. 16.30 Inárcs VSE FC Dabas

05. 19. 17.00 Nagykőrösi Kinizsi FC II. FC Dabas

05. 26. 17.00 Albertirsa SE FC Dabas

06. 03. 17.00 FC Dabas Vasadi RSC



Nagy küzdelemben, a végén büntetőkkel végzett

az FC Dabas csapata a ii. helyen!
Gratulálunk, lányok! hajrá Dabas!!

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Csapataink, JÁtékosaink
leÁny U15 FUtsal7véGe 


