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A tradíció kötelez ,

a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.
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Erős Károly, az FC Dabas NB III-as csapat 
vezetőedzője

A Makó elleni mérkőzést igazából az első félidőben el kellett vol-
na döntenünk. Két-három nagyon komoly lehetőségünk volt, saj-
nos kétszer álltunk szemben a kapussal, de nem tudtuk kihasz-
nálni és a futball törvényszerűségére kitérve egy kontrát bevert 
a Makó. Majd még jobban kinyíltunk, sajnos még egy kontrával 

eldöntötték a mérkőzést. Tudni kell, hogy az NB III Közép-csoportjában nincsen 
könnyű mérkőzés, nagyon sajnáljuk, mert a végelszámolásnál hiányozni fog az a 
mérkőzés. A következő a Mórahalom, ahol annak ellenére, hogy ők már kiestek az 
NB-III-ból, mégis azt gondolom, hogy egy masszív csapat és szent meggyőződé-
sem, hogy 3-4 gyengébb csapat is van ebben a mezőnyben a Mórahalomnál. Ezt 
igazolták az ellenünk folytatott mérkőzésen is, mert nagyon lelkesen, helyenként 
nagyon jól is játszottak.

Egy NB III-as pályán ritkán látott nagy góllal megszereztük a vezetést Dalibor ré-
vén, de később a Mórahalom kiegyenlített. Mindkét csapat nyerni akart, de a dön-
tetlen volt a reális.

A mostani mérkőzésünkről pedig én azt gondolom, hogy a csapatunk most már 
elég sok sebből vérzik, mert két eltiltott játékosunk, illetve két sérültünk is volt és 
nem a legjobb előjelekkel készültünk, plusz a kezdő csapatban három olyan játé-
kos volt, aki a héten kapcsolódott vissza a sérülésből az edzésmunkába. Az első 
félidőben abszolút partiban voltunk a Péccsel, sőt az ellenfélnek helyzete sem volt, 
a második félidőben viszont elfogytunk és nagyon beszorítottak minket. Igazából a 
csapat most azt az arcát is meg mutatta, hogy tudunk hősiesen védekezni is, bár 
1-2 kontránk volt, valamint a végén volt egy vitatott szituációnk, ami a felvételeken 
tényleg les volt, de előfordult már máskor is, hogy ilyen gólt megadtak vagy, hogy 
nem fújták be lesnek. A csapatot csak dicsérni tudom, mert óriási energiákat moz-
gósítottak meg a srácok és sportemberek voltak. Nagyon-nagyon értékes pontot 
szereztünk és bizonyítottuk azt, hogy mi ebben az osztályban bárki ellen képesek 
vagyunk jó eredményt elérni.

Tavaly, a most listavezető Tiszakécskét is sikerült megfognunk. Már látom azokat 
a posztokat, ahol erősítésre szorul a csapat, de most tényleg nagy gratuláció jár a 
srácoknak, annak ellenére, hogy már helyezésileg nem nagyon tudunk mozogni se 
le, se föl, teljes odaadással játszottak.
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D2 - Győzelmek hazai pályán
Kucsák István, az FC Dabas II 

csapatának vezetőedzője

Az utolsó 6 fordulóban egy aránylag kedvezőbb sor-
solás miatt győzelmekben reménykedtünk. Ez az utób-
bi 4 fordulóban 3 győzelmet eredményezett, ebből a sor-
solás alakulása miatt 3 hazai pályán.

Szentendre ellen tipikus kiesési rangadót vívtunk és 2 kiállítás, 
egy büntető és magas hőfok mellett magabiztos, kiváló teljesítménnyel 4:1-es győ-
zelmet arattunk.

Pilis ellen valamivel könnyebb mérkőzésre számítottunk, mert ellenfelünk számá-
ra már tét nélküli mérkőzés következett. Simán, meggyőző játékkal újabb 4:1-es 
győzelem következett.

Ezen a két mérkőzésen a keret összes tagja kiemelkedő teljesítményt nyújtott, át-
éreztük a mérkőzések jelentőségét, valamint az NB III-as keretből a „visszajátszók” 
is magasan átlag felett játszottak.

Két fontos meccs vár még ránk, amelyek közül minimum egyet győzelemmel kell 
zárnunk, hogy esélyünk legyen a célunk eléréséhez.

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



Ledő Lászlót kérdeztük, az FC Dabas III csapatának 
vezetőedzőjét

Az FC Dabas III csapata 3 fordulóval a vége előtt veretlenül áll, és 
büszkén mondhatom el, hogy megnyerte a 2017-18-as Megye III-as 
Déli csoportot.

Jelen pillanatban 13 ponttal a 2. helyezett és 14 ponttal a 3. helyezett előtt. Amit 
elterveztünk erre az idényre azt eddig meg is valósítottuk, de szeretnénk veretlenül 
zárni a bajnoki szezont, és sikeresen venni az osztályzót, amivel a megye II-be tud-
nánk indulni. A csapat góllövője Pribék Tibor harcban áll a gólkirály címért, reméljük 
elhódítja ezt a bajnokság végére!

Ha netán valaki szeretné látni a csapat utolsó mérkőzését, akkor szívesen látjuk 06. 
3-án vasárnap 15.00-kor a sári pályán. Különleges nap lesz, mert az NB III-as mérkő-
zés előtt lesz a mérkőzés, remélem igazi jó hangulatban. 
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Farkas Krisztiánt kérdeztük, az FC Dabas U 19 
csapatának vezetőedzőjét

Szenzációs idényt zárhatunk. Nagyon egyben van a csapat. A hét-
végén az Air Energivel játszottunk, a második hely volt a tét. Maga-
biztosan nyertük meg a találkozót 2:0-ra Horváth Krisztián 2 fejes-
góljával. Abszolút uraltuk a meccset. Játékban és pontrúgásokban 

is sokat fejlődtünk, nem véletlenül jöttünk fel a második helyre. A mérkőzéseket mi 
irányítjuk, nálunk van a labda. Védelmünk nagyon stabil, erre mindig tudunk alapozni. 
Nincs rossz teljesítmény, mindenki egy irányba húz. Mérkőzés után is együtt volt min-
denki.

Nálam volt egy kis evés-ivás, a Riesz Peti által felajánlott húsból, amit egyik játéko-
sunk, Horváth Dávid parádésan elkészített. Közösen megnéztük a BL-döntőt, mulatoz-
tunk, énekeltünk hajnalig. Egy mérkőzés van hátra, ha azt hozzuk, megvan a második 
hely. Szenzációs formában vagyunk! Ezúton is szeretném megköszönni minden játé-
kosomnak a hozzáállását, és azoknak a szülőknek az odaadását, akik minden mérkő-
zésre elkísérik a csapatot.

Bízom a hétvégi győzelemben, fel kell tennünk az i-re a pontot!
       Hajrá Dabas!
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

FC Dabas U16 Leány Csapatunk szereplése
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE U16 leány, 

vezetőedző

Kezdjük egy kis statisztikával. A bajnokságunkban 8 csapat szere-
pelt. Az őszi szezonban az eredményeink: 5 győzelem, 1 döntetlen 
és 1 vereség. A tavaszi szezon a következőképpen alakult: 6 győ-

zelem és 1 döntetlen. 35 pontot sikerült szereznünk a bajnokságban, és ezzel az ered-
ménnyel a 2. helyre értünk, 1 ponttal lemaradva az 1. helyezett mögött. 72 lőtt gólunk 
van, 23 kapott gólunk, így a 49-es gólkülönbség a legjobb eredmény a csapatok között. 
A bajnokság gólkiráynője az FC Dabas jól ismert és sokat emlegetett játékosa, Horváth 
Vivien, 48 góllal. Óriási gratula neki!! Szeretném megemlíteni csapatkapitányunkat, Gen-
dur Ginát is, aki 15 lőtt góljával a lista 4. helyét foglalja el. Egy szezon alatt, a második 
olyan bajnokságunk, ahol nüansznyin múlik a győzelmünk.... Télen a Futsal bajnokság-
ban büntetőkkel maradtunk alul, és végeztünk a második helyen, úgy hogy a győztest, a 
csoportmérkőzések alatt sikerült legyőznünk. Most szinte ugyanez a helyzet… A tavaszi 
szezont veretlenül csináltuk végig, a bajnok Szeged csapatán felülkerekedtünk, nagyon 
szoros mérkőzésen, de 3:2-re nyertünk. Sajnos a Vác ellen játszott döntetlen mérkőzés 
mégis elég lett, hogy egy ponttal lemaradjunk az 1. helyről. Az Orszá-
gos döntőbe jutásnál pedig a gólkülönbség döntött a ZTE csa-
patával szemben. Érezhetjük igazságtalannak? Igen, nagyon is! 
A Dél-keleti csoport, amiben mi szerepeltünk, egy viszonylag 
hasonló erőviszonyokat képviselő csapatokból álló együttes. 
Az Észak-nyugati csoportban szereplő ZTE-nek látszólag 
egy picit egyszerűbb volt a dolga. Lényegesen nagyobb 
eltérések voltak a csapatok képességei között. Mégis azt 
mondhatom, kesergésre semmi okunk nincs, hiszen gyakor-
latilag a legfiatalabb csapat vagyunk a mezőnyben, és elő-
ször szerepeltünk ebben vagy ehhez hasonló bajnokságban.
Tehát azt gondolom, elsőre ez tökéletes volt. Szépen csillog az 
ezüst is! Másodszor a szezonban! Tehát zárásként nem tudok mást 
mondani, mint hogy GRATULÁLOK HÖLGYEK, GYŐNYÖRŰ ERED-

MÉNY!!! 
Büszke vagyok a Csapatra! 

A 2017/2018-as szezon MLSZ – leány U16 
HNP Bajnokság Dél-keleti csoport II. helye-

zettje az FC Dabas SE CSAPATA! 
Hajrá Dabas!! 



Országos Futsaldöntő Dabason
 
Az U-13 korosztály országos döntőjét az Obo Arénában rendezték május 27-én.Négy 
csapat részvételével fantasztikus torna és kimagasló színvonal kerekedett az Aréná-
ban.

A 4 résztvevő: Dunakeszi Kinizsi FK, Eger Plutó SE, Tolna VFC, USE Szeged
A Futsal egyre nagyobb teret kap a honi labdarúgásban, amelyet az FC Dabasnál 

kiemelten próbálunk támogatni. A sportág is folyamatosan fejlődik, egyre nagyobb 
az elismertsége, és a nagypályás labdarúgásba tökéletesen illeszthető, elsősorban 
utánpótlás szinten. Az FC Dabasnál több edzésen is tanítottuk a futsal alapjait és a 
specialitásokat egyaránt. A Wellis Sportparkban (Dabas-Sári Sporttelep) hamarosan 
elkészül a Futsal Csarnok, reményeink szerint nagyban segíti majd gyermekeink kép-
zését.

A dabasi U-13-as döntőn kiváló képességű játékosokat, felkészült szakembereket, 
nagyszerű közönséget, hatalmas hangulatot láthattunk. Ha bárkinek lehtősége van 
hasonlóan színvonalas gyermekmérkőzéséeket megtekinteni, semmiképp ne hagyja 
ki, csodálkozni fog a labdarúgók technikai és taktikai felkészültségén!

Külün gratulálunk együttműködő partnercsapatunknak, a Dunakeszi Kinizsi Fk-nak 
a kiváló szerepléshez, valamint nagy öröm számunkra, hogy a PMI (amely rengete-
get tesz a futsal fejlődéséért)  ilyen színvonalas rendezvény helyszínéül Dabast vá-
lasztotta.

A díjátadók között láthattuk Feczesin Róbert válogatott labdarúgónkat, Komáromi 
Péter futsal válogatott játékos mellett.
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Csapataink, játékOsaink
híreink
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FUtónap

Az FC Dabas is képviseltette magát a Dabasi Futónapon, ami idén 15. alkalommal 
került megrendezésre. Együtt indultunk a 2,5 kilométeres távon, nem a győzelemért 
futottunk, hanem közösen picik és nagyok együtt a részvételért. Mindenki nagyon 
jól érezte magát, és nagyon-nagyon ügyesek voltak a kicsik is, hiszen kivétel nélkül 
mindenki végigfutotta a távot.
Hajrá, Dabas!! 



2017. február 26.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

FC Dabas Évzáró

Szeretettel meghívunk minden FC Dabas játékost, szülőt,
támogatókat, barátokat
az FC Dabas SE június 9-én tartandó évzárójára 

A közel 400 igazolt labdarúgóval büszkélkedő egyesületünk szezonzáróját
a Wellis Sportparkban tartja. 

Csapataink:
U7, U9, U11, U13, U14, U15, U17, U19, leány U16, NBIII, DII, DIII, Öregfiúk,
Veterán
Dobogón végzett csapataink: 
DIII, U19, Leány U16, Öregfiúk, Veterán, 
nekik az érmeket kiemelt vendégek adják majd át.

Napi program:
10.00  – csapatok találkozója, az év lezárása
10.00–12.00  – foci, játékok, szabadprogram
12.00  – egyesületi zárás 
12.45  – ebéd 

Szeretettel várunk mindenkit!

Jelzés esetén szeretettel megvendégeljük a kilátogatókat. 


