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BAJNOKCSAPAT!



ÉrTÉKelÉSeK, eredmÉNyeK

2019. június 13.

Bajnok lett az FC Dabas U16-os lánycsapata!
Schilingerné Budai Zsuzsanna, vezetőedző

Nagy harc vette kezdetet tavasszal. Az őszi szezont ve-
retlenül zártuk, fellélegezve azt gondoltuk, nincs mitől tar-
tanunk. De volt… Sajnos nagyon rosszul kezdtük a tava-
szi szezont… két vereség. Összetörtünk teljesen, volt mit 
helyretenni a fejekben. Talpra álltunk, megráztuk magunkat 

és felvettük a harcot, és a többi mérkőzést sikerült behúznunk! Nagyot küzdöt-
tek a lányok, sokszor nem egy másik csapatot, hanem saját magunkat kellett le-
győznünk… nagy volt a nyomás minden mérkőzésen. De együtt megcsináltuk. 
A leány U16-os korosztály, háromnegyed-pálya, délkeleti 
csoport bajnoka az FC Dabas SE! 

Óriásiak a lányok és hatalmas gratuláció jár a csapat-
nak. Az elmúlt két szezonban bemutatkozott a csapa-
tunk mindenhol, amire méltán lehet büszke mindenki 
azt gondolom – háromnegyed-pályás bajnokság 
tavalyi szezon ezüstérem, Futsal ezüstérem, Strand-
foci aranyérem, idei szezon, háromnegyed-pályás 
bajnokság aranyérem! Megcsináltuk!!! Köszönöm 
mindenkinek az éves munkáját. Jó pihenést és szép 
nyarat kívánok!  Hajrá Dabas!

Sikeredzők az U16 lányoknál



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

Erős Károly, vezetőedző – FC Dabas NB III

Tavasszal egy kicsit alulteljesítettünk, ősszel egy kicsit erő fe-
lett, ezáltal az év így kiegyenlített lett. Tavasszal egy pár olyan 
mérkőzés elment, ami nüanszokon múlt, akár nyerhettünk is vol-
na, de egyébként azokat az elveket vonultattuk fel mint ősszel. 
Fizikálisan és mentálisan rendben voltunk. Egy-két olyan hibát 
követtünk el védekezésben, amit az ellenfél kihasznált, így ki-

csit keserű a szánk íze, hogy nyolcadikak lettünk, de amúgy meg továbbra is egy 
meghatározó stabil csapatunk van,  jó úton vagyunk. Bízunk 
benne, hogy ezen megyünk tovább és akkor a következő 
évek is hasonlóak lesznek vagy 
ettől jobbak. Köszönjük min-
denkinek az éves munká-
ját. Jó pihenést és szép 
nyarat kívánunk! 
Hajrá Dabas!

2019. június 13.



Riesz Péter, vezetőedző – FC Dabas II.

Az őszi szezont a 13. helyen zártuk, 3 győzelemmel, 4 döntetlen-
nel és 8 vereséggel 22:39-es gólaránnyal. Szerencsére ezt a tel-
jesítményt sikerült magasan túlteljesíteni tavasszal, 7 győzelem-
mel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel. A gólkülönbségünk pedig 
35:29 lett. Így a bajnokságban a 10.helyen végeztünk.

ÉrTÉKelÉSeK, eredmÉNyeK

2019. június 13.



2019. június 13.

Tóth Ferenc, edző – FC Dabas U19

Véget ért egy korszak az életünkben. A most „kiöregedő” korosz-
tályból többükkel 9 éves koruk óta foglalkozunk. Megannyi siker és 
kudarc, közös élmény köt össze minket. Örömmel jelenthetjük ki, 
hogy erősítést fognak jelenteni az FC Dabas felnőtt csapatainál is!
Sok sikert srácok!

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



Szőgyi Tamás, vezetőedző – FC Dabas U 17

A 2018–2019-es szezon felkészülését 20 fővel kezdtük meg, amely-
ből 18 fő tudta végigvinni a teljes évet. Már a sorsolástervezet kész-
hezvételekor tudtuk azt, hogy a Mezőkövesd lehet az a csapat, 
akik előttünk fognak végezni. Ez így is történt, be kellett érnünk a 2. 
hellyel, 6 pontos lemaradással mögöttük. A teljesítményünk 88%-

osra sikeredett, ahol a meccsenként lőtt gólok átlaga 4, a kapott góloké pedig 0,7 volt. 
Védekezésben a Mezőkövesddel egy szintet tudtunk képviselni, támadásban a rúgott 
gólok tekintetében volt lemaradásunk. A házi gólkirályunk Czili Bence lett 23 találattal.

Szép teljesítmény, amelyből kihoztuk a maximumot. Gratulálok a csapatnak az 
egész éves munkához, jövőre ettől nehezebb dolgunk lesz, hiszen az U 19-es bajnok-
ságban indulunk. Külön öröm a számomra, hogy több labdarúgónk bemutatkozhatott 
a felnőtt futball világában is, igaz, 
csak a Dabas II. színeiben, remél-
hetőleg nyártól páran odakerülhet-
nek az NB III-as edzések közelébe 
is. Köszönöm az FC Dabas veze-
tőinek, kollégáimnak, hogy segí-
tették a munkánkat, kellemes évet 
tölthettünk együtt, ahol nem val-
lottunk szégyent, sőt, igyekeztünk 
példát mutatni fiatalabb labdarú-
góink számára.Hajrá FC. Dabas!!!

ÉrTÉKelÉSeK, eredmÉNyeK

2019. június 13.



2019. június 13.

Fodor Gergő, vezetőedző – FC Dabas U15 

Az őszi szezonhoz képest sokat fejlődtünk ami az eredményekben 
is látszik. Gratulálok a csapatnak! Jó pihenést Mindenkinek!

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



ÉrTÉKelÉSeK, eredmÉNyeK

Miták József, vezetőedző – FC Dabas U 14

Az U 14 es csapatot a bajnokság előtt két héttel vettem át. Az első 
lépésben a csapat szerkezetét és játékat stabilizáltuk, majd a csa-
patszellem kialakításán dolgoztunk. Büszke vagyok minden játé-
kosomra aki végigdolgozta a tavaszt. Az egyik legfiatalabb csa-
patként próbáltunk helytállni az erős mezőnyben. Megpróbáltuk 
feldolgozni a kudarcokat és a sikereket egyaránt.

A csapattal tényleg kemény időszakon vagyunk túl. A megszerzett 14. helyezés saj-
nos reálisnak mondható. Tudatos munkával a jövő évben már a középmezőnyben vé-
gezhetünk.

Köszönöm a szülőknek és vezetőknek, hogy bizalmat szavasztak nekem. Az elkez-
dett úton haladva a jövő évben már több sikerben lehet részünk.

2019. június 13.



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

Pataki László, vezetőedző – FC Dabas U 13

Mint új edző ebben az évben a játékosokkal való megismerkedés 
és képességeik felmérése volt ez első feladat. Az elvárásoknak 
megfelelően teljesítettünk a Bozsik-tornákon, és rendszeresen kise-
gítettük az U 14-es korosztály nagypályás csapatát. Rengeteg mun-
ka vár még a játékosokra, és ha megfelelő lesz a kitartás, hosszútá-
von segíthetik a következő korosztályokat és az FC Dabast.

2019. június 13.



Kerekes Barna, vezetőedző – FC Dabas U 11

Egy újabb bajnoki idény végéhez érkeztünk. Ilyenkor az ember 
számba veszi az elmúlt időszak megvalósításait.

Ledő Laci kollégámmal azt tűztük ki célul, hogy az elmúlt év-
ben elsajátított tananyagra támaszkodva fejlesszük tovább mind 
technikai, mind taktikai téren a gyerekek futball tudását.

A tények azt mutatják, hogy jó úton járunk, hiszen a megmé-
rettetéseken (számonkérés formái) nagy-
mértékben viszontláttuk a tanított 
játékelemeket. A közösség, a 
gyerekek ilyen mértékű kohé-
ziójához, fejlődéséhez nagy-
mértékben hozzájárult a 
szülői közösség példátlan 
összefogása és támoga-
tása.

Bízom abban, hogy a 
következő időszakra is 
ez a fejlődési tendencia 
lesz a jellemző.

ÉrTÉKelÉSeK, eredmÉNyeK

2019. június 13.



2019. június 13.

Palásti Enikő, edző – FC Dabas U 7-9

Mindkét csapat kifejezetten jól zárta az idei szezont. Rengete-
get fejlődtek minden szempontból és büszkék lehetünk rájuk az 
edzéseken, a bozsikokon es különböző tornákon nyújtott ered-
ményeikért! Óriási győzni akarás és küzdelem van egytől egyig 
minden játékosunkban, aminek meg is van az eredménye. Úgy 
gondolom szükséges is, hogy ez a fajta versenyszellem megle-

gyen egy sportolóban már egész fiatalon. 
U9-es játékosaink edzeslátogatottsága egy-egy alkalom kivételével mindig 20 fő 

fölé esett, míg U7-eseink elég csekély létszámmal 
kezdték meg a 2018–19-es évet, de mond-
hatom, hogy tavaszra már szép szám-
ban meggyarapodtunk.

Továbbra is sok szeretettel  
várjuk a focizni vágyó gyerkő-
cöket! 

Hajrá Dabas!

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



2019. június 13.

ÖregfiúK, VeTeráNOK
eredmÉNyei

Öregfiúk,  2018–2019

Veterán,  2018–2019



2019. június 13.

HíreK

A Groupama Arénában rendezték 2019. május 18-án az Olympique Lyon–FC Bar-
celona női Bajnokok Ligája döntő labdarúgó mérkőzést. U 16-os lánycsapatunk 
is a nézők sorai között szurkolt Marozsán Dzsenifernek, aki hazai pályán, a Lyon 
színeiben lépett pályára a Barcelona ellen. Mi több, ő szerezte az első gólt csapa-
tának! 
4:1-es győzelmet aratott a Lyon, és a meccs utáni díjátadón a BL-serleget Dzsenifer 
emelhette a magasba először.



2017. február 26.

Az fC dABAS Nyári PrOgrAmJAi

Június 13. FC Dabas évzáró

– 17.00 csapatok érkezése, egyéni edzői évértékelések

– 19.00 egyesületi évzáró, érmek átadása

– 19.30 vacsora

         június 24–28. – Barça Academy Camp Dabas 2019

július 1. – NB III felkészülés megkezdése

          jú
lius 15. – Utánpótlás felkészülés megkezdése

augusztus 4. – NBIII 1. bajnoki forduló

          augusztus 17. – Utánpótlás 1. bajnoki fordulók

augusztus 26–30. – Dabasi tábor

Keresse egyesületünket az interneten is!

www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület





2017. február 26.

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

2019. június 24–28. között idén ismételten, immár 4. alkalommal kerül megrende-
zésre az FCB Escola, az FC Barcelona hivatalos labdarúgó iskolájának nyári fot-
ball tábora Dabason. A város és az FC Dabas SE egyemberként áll a rendezvény 
mögé, annak érdekében, hogy olyan világvárosok között álljon majd helyt mint 
Amszerdam, London, Tokyo, Shanghai, Bejing, Melbourne, Sydney, illetve megany-
nyi észak-amerikai város, mint például Chicago, Boston, Los Angeles, vagy éppen 
Miami, San Diego és Vancouver.

A BARCA Academy Camp Dabas 2019-es táborban – ez alkalommal új névvel, 
de az eddig megszokott módon – 230 gyermeket várnak, akikhez 7 edző érkezik 
Barcelonából. A tábort egy, az FCBEscola-tól érkező táborvezető irányítja majd. 
A 18 magyar edző és közel 50 önkéntes segítő részvételével, összesen mintegy 
300 fő nyüzsög majd reggel 8 és délután 5 között az FC Dabas SE Utánpótlásköz-
pontja körül.

A táborban az eddigi megszokott és nagysikerű módon 6–16 év közötti gyerekek 
számára tanít majd a világhírű katalán klub olyan értékeket, melyek a Barça jól is-
mert elvei: tisztelet, erőfeszítés, ambíció, csapatmunka és alázatosság.

A szervezők és az őket támogató valamennyi kollégájuk szívből remélik, hogy 
töretlen munkájukkal idén is sikerül egy jó hangulatú és sikeres Barça-tábort meg-
valósítaniuk.


