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 Dabasi

  helyzet

Jól szerepelnek az idősebb 
utánpótláscsapataink

A tradíció kötelez , a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.



az nb iii hírei

Erős Károly, az FC Dabas NB III-as csapatának 
vezetőedzője nyilatkozott 

Az utóbbi két mérkőzésen már a régebbi Dabas jellemzett minket. 
Partiban voltunk mind a két ellenféllel. Lehetőségeink is voltak.

A Grosics ellen buta gólokat kaptunk, így nem tudtunk pontot 
szerezni. Az Iváncsa ellen győzelmi esélyünk is volt. Nagyon na-

gyon stabilak voltunk. Jó úton vagyunk, továbbra is a munkába hiszünk, és bízunk 
abba hogy ez meg fog fordulni. Egy-két olyan mérkőzés ment el ami sokkal jobb 
eredmény is lehetett volna. 

Természetesen tudjuk, hogy nagyon kiegyenlített a középcsoport, de azért azt is 
tudjuk, hogy az FC Dabasnak jóval feljebb van a helye. A hétközbeni dolgokkal na-
gyon-nagyon elégedettek vagyunk, most már csak az a pici lépés hiányzik, hogy 
meglegyen a győzelem. Szerintem jó útra léptünk, erről nem szabad letérni. Dolgozni 
kell, ha meglesz a türelem, akkor biztos vagyok benne, hogy jól fogunk szerepelni és 
oda fogunk érni a bajnokság végén, ahova az FC Dabas való.
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csapataink, Játékosaink
a dabas ii hírei

Riesz Péter, az FC Dabas II. csapatának 
vezetőedzője nyilatkozott

A múlt heti sokkon, amit Törökbálinton kaptunk, nehezen, de si-
került túllépni. Tudomásul kell vennünk, hogy fiatal csapatunk-
nak sok munkára és türelemre van szüksége. Azért Törökbálin-

ton is voltak olyan momentumok, pl. labdakihozatal, négy tiszta helyzet kialakítás, 
amit igenis értékelni kell!

Örkény ellen Makrai Lászlóval és Kiss Dáviddal megerősített csapattal tudtunk 
játszani, ami meg is látszott játékunkon és az eredményen is. Értékes 0 : 0, ami jól 
fog még jönni a végelszàmolásnál.

A célt tudjuk, ennek megfelelően dolgozunk edzésről edzésre aminek meglesz 
az eredménye!
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U19 SoRSoláS

 FoRD. hazaI vENDég NaP óRa

 1. Mezőkövesd Zsóry FC Kft. FC Dabas 2018.08.31. 16.30
 2. FC Dabas  Mercedes KLC. 2018.09.08. 12.00
 3. Kerekegyházi SE FC Dabas 2018.09.16. 12.15
 4. FC Dabas Gyöngyösi AK 2018.09.22. 12.00
 5. Tiszakécskei VSE FC Dabas 2018.09.29. 12.00
 . FC Dabas Kistarcsai VSC 2018.10.07. 12.00
 7. Airnergy FC FC Dabas 2018.10.14. 10.00
 8. Reac Sportiskola SE FC Dabas 2018.10.21. 10.00
 9. FC Dabas KISE 2018.10.27. 12.00
 10. Gödöllői SK FC Dabas  2018.11.04. 10.00
 11. FC Dabas Testvériség SE 2018.11.11. 12.00

Farkas Krisztián, az FC Dabas U19-es csapatának 
vezetőedzője mesélt nekünk arról mi újság a csapat 
háza táján 

Keretünk a tavalyihoz képest gyengült, de tudtunk egy nagyon 
jó játékost igazolni, Holecz Dani személyében. Félnünk nem kell, 
mert van egy stabil 20-as keretünk, ami ezen a szinten erősnek 

mondható. Célunk az 1–3. hely valamelyikének megszerzése.
Játékunk évek óta a labdatartáson alapul, de tudunk változtatni. Három–négy féle 

taktikai variációt is gyakorlunk az edzéseken. 
Az edzői stáb változatlan Tóth Feri és személyemben. 
Igazolásaink: Holecz Dani, Márton Anti.
Három mérközésünk volt eddig, Melyből egyen vereséget szenvedtünk, kettőn vi-

szont győztünk. Heti négy edzéssel készülünk, melyekből egy kimondottan taktikai 
edzés. Erőnlétünk kiemelkedö, de ehhez kellenek az ilyen alázatos játékosok, akik 
teljes erőbedobással edzenek. 

Vannak játékosaink, akik a D 2 ben is játszanak: Köszegi Zoli és Fodor Geri.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

A csapatképről hiányzik: Riesz Dávid és Lang András

Tóth Ferencet, az FC Dabas U19-es csapatának 
másodedzőjét kértük, mondjon nekünk pár 
mondatot a szezonkezdésről
A tavalyi ezüstérmet szerzett keretből hat játékosunk öregedett ki, 
ezzel szemben 8 játékos érkezett az U17-ből. Végre sikerült Holecz 
Dánielt is leigazolnunk, valamint Márton Anti is visszatért hozzánk.

Így egy 22-es keretből tudunk válogatni.
Három forduló telt el eddig az idei szezonból. 2 győzelem mellett 1 vereségünk van, 

amit az 1. fordulóban szenvedtünk el, a tavalyi bajnok, a Mezőkövesd otthonában.
Az már látszik, hogy idén is egy masszív védelemből indulva, egy stabil középpá-

lyán keresztül, gyors szélsőkkel megtámogatva vehetjük fel a versenyt ellenfeleinkkel. 
A csapat nagy része évek óta együtt fejlődik, így az összeszokottságra nem lehet 
panasz. Jól sikerült az U17-ből érkezettek integrálása is, közülük 3–4-en a kezdőcsa-
pat tagjai. Meccsről meccsre egyben biztosak lehetünk: egy magából mindent kiadó, 
egymásért küzdő CSAPAT lép pályára!

Az edzéslátogatottságunk jó és a hozzáállás is példaértékű.
Több játékosunk rendszeresen erősíti a Dabas II. fiatalokkal teletűzdelt gárdáját.
Célunk ebben a szezonban is a dobogó elérése. Erre minden esélyünk megvan, 

reméljük, hogy élni tudunk vele! Hajrá Dabas!
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Szőgyi Tamás, az FC Dabas U17-es csapatának 
vezetőedzője mondott pár mondatot a csapat 
indulásáról 

Jól sikerült a nyári edzőtáborunk Révfülöpön, ahol a csapat 2002-
es születésű játékosai vettek részt a hatnapos felkészülésen. Ha-
zaérkezés után csatlakoztak az U-15-ből kiöregedett, 2003-as já-

tékosok is, akikkel együtt 19 fős kerettel vághattunk neki a bajnokságnak. Rengeteg 
tehetségünk van ebben a korosztályban, akiknek nagy esélye lehet a felnőtt futball 
kapuján is kopogtani, reméljük, minél magasabb szinten.

U17 SoRSoláS

 FoRD. hazaI vENDég NaP óRa

 5. Tiszakécskei VSE FC Dabas 2018. 09. 29. 10.00
 6. FC Dabas Kistarcsai VSC 2018. 10. 07. 14.00
 7. Airnergy FC FC Dabas 2018. 10. 14. 12.00
 8. Reac Sportiskola SE FC Dabas 2018. 10. 21. 12.00
 9. FC Dabas KISE 2018. 10. 27. 10.00
 10. Gödöllői SK FC Dabas  2018. 11. 04. 12.00
 11. FC Dabas Testvériség SE 2018. 11. 11. 10.00
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hírek a lányokról

Schilingerné Budai zsuzsanna, az FC Dabas leány 
U16 csapat vezetőedzője az elmúlt szezonról

Nagyon jó szezont zár-
tunk a Lányokkal. Úgy 
gondolom, büszke lehet a 

város, hogy ilyen leány utánpótlás-futballcsa-
pata van. Büszke lehet minden leány játékos, 
aki ennek a csapatnak a tagja, és büszke le-
hetek én is, hogy ezt a csapatot én treníroz-
hatom. Nagyon szép a mérlegünk. Három 
bajnokságunk volt az idén, és mind a három 
ágazatban először mérettettük meg ma-
gunkat. Először voltunk futsalon, csodálatos 
eredményt értünk el, 2. helyezettek lettünk, büntetőkkel. Majd jött a ¾-pályás bajnok-
ságunk, ahol 1 ponttal lemaradva a győztes mögött, akit a tavaszi szezonban sikerült 
hazai pályán legyőznünk, szintén egy fantasztikus 2. helyet szereztünk. Végül, de nem 
utolsósorban jött nyáron a strandfoci! Óriási harc, kemény ellenfelek, de végre, már 
nagyon megérdemeltük, meglett az 1. hely! Tehát az összefoglalás: 
3 bajnokság, 1 arany, 2 ezüst… Nem szeretek nagy szavakat 
használni… DE kivételesen engedtessék meg! Futsal első 
második fordulójában többször kaptak a lányok/kaptunk 
olyan picit rosszindulatú megjegyzéseket, rossz hang-
súlyban, hogy „kik ezek” „hol van az a Dabas”, apróbb 
mosolyok, lenéző megjegyzések. Mi erre a játékunkkal 
reagáltunk, megmutatták a lányok, kik vagyunk, megis-
mertek minket, tudják a játékosaink nevét, nyomot hagy-
tunk, megmutattuk, hogy „hol is van az a DABAS”! 
Szép volt hölgyek! óriási gratuláció az 

egész csapatnak! 



2017. február 26.

Hétvégén már nekünk, lányoknak is 
elindult a szezon, hazai pályán. A Szol-
noki MÁV csapatát fogadtuk. Vegyes ér-
zelmekkel vártuk a mérkőzést. Két évvel 
ezelőtt találkoztunk ellenfelünkkel utoljá-
ra, még a keresztpályás bajnokságban. 
Akkor kikaptunk tőlük. Abban biztosak 
voltunk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, 
nagyon erős ellenfél a Szolnok. Így is volt. 
Sikerült itthon tartanunk a 3 pontot az első 
fordulóban. FC Dabas–Szolnoki Máv 
8:3, ez egy igen nehéz mérkőzés volt, bár 
az eredmény nem ezt tükrözi. Menetelünk 
tovább, a következő forduló Cegléden 
lesz, 29-én. Hajrá Dabas!

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

FC Dabas U13
Edző: Fehér Ádám,
Pataki László

FC Dabas U11 
Edző: 

Kerekes Barna,
 Ledő László

FC Dabas U7–9
Edző: Schilingerné 
Budai Zsuzsanna,
Palásti Enikő, 
Makrai László

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


