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Bajnokcsapat!



bajnokcsapataink

Bajnok lett az FC Dabas II…
Bebiztosítottuk a bajnoki címet és mindezt nagy arányú, magabiztos győzelmekkel. 
Egymás után hét mérkőzésen maradt gól nélkül a kapunk, ami szintén azt mutatja, hogy 
összeállt a csapat teljesen. Az utolsó hazai mérkőzésünket a „nagy öreg harcosok” nél-
kül vívtuk meg (nem játszott sem Danyis Attila, sem Farkas Krisztián és Farkas Roland 
sem, nem játszott Feczesin István és Volenszki Zoltán sem különböző okok miatt), de 
fiatal csapatunk egy újabb győzelemmel mutatta meg, hogy milyen erős a keretünk. 

Rendhagyó öltözékben jelentünk meg a bajnokság megnyerése okán a hazai mecs-
csünkön: öltönyt vettünk fel a jeles napon, ezzel is érzékeltetve amit a „régiek” hangoz-
tattak: meccsnap – ünnepnap!

…az U14 csapata

2016. június 5.



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

FTC

A Fradival történt szerződéskötés után folytatódik a szakmai 
kapcsolat építése a két klub között. A legügyesebb 10 és 
14 év közötti játékosainkat egy felmérő edzésen látják 
vendégül a Ferencvárosnál. Nemcsak a dabasiakat, 
hanem az egész alközpont legtehetsége-
sebb gyermek labdarúgóit utaztatjuk fel 
kedden 13.00 órai kezdésre az FTC 
utánpótlásközpontjába. 
Testközelből érezhetik a fiatal já-
tékosok, hogy milyen az ország 
legsikeresebb, legnagyobb klub-
ja, ahová akár játékosként is el-
juthatnak.

Az FC Dabas egy évvel ezelőtt megalakult Öregfiúk csapata fantasztikus eredményt ért 
el. Régi nagy harcosok álltak össze, hogy öregbítsék Dabas hírnevét.

Voltak könnyebb meccseink is, de akadt egy-két nagyon komoly összecsapás. 3-4 
jelenleg is aktív Dabas II játékossal kiegészülve, az öregfiúk csapata kiváló teljesítményt 
nyújtva az 1. helyen végzett, és bajnok lett a csoportjában. A keretben szereplő játé-
kosokat kivétel nélkül hatalmas vállveregetés és egy két korsó sör illeti meg! Az utolsó 
fordulókban a vezetőség is segítséget nyújtott, amiben csak tudott. Az FC Dabas bu-
szaival utaztak a fiúk, az egyik legszebb mezünkben játszottak Nagykátán, az utolsó 
meccsüket pedig a centerpályán játszhatták le. Ezekkel az apró gesztusokkal a szép 
igazi focista időket próbáltuk belecsempészni az Öreg Fiúk mindennapjaiba.

2016. június 5.

…és az öregfiúk csapata is



csapataink, játékosaink
az nb iii Hírei

Dajka László edző (NB III) értékelése

Üdvözlöm az Olvasókat! Pár mondatban szeretném összefoglalni ezt 
az utolsó egy–másfél hónapot. Elég jól szerepeltünk, négy meccsig 
veretlenek voltunk, 3 győzelem, 1 döntetlen. Hétvégén sajnos 2 : 1-es 
vereséget szenvedtünk Pakson. Az elmúlt sorozat nagyon jó volt, le-
hetett érzékelni, hogy a csapat már idegenben egész jól megtalálta 
azt a játékstílust, amit én terveztem. Most viszont azt kell mondanom, 
hogy néhány játékosunk ezen a meccsen nem azt játszotta/nem úgy 
játszott, és nem azt a teljesítményt nyújtotta, amit én elvártam volna 

tőle. Sajnos ez meglátszott az eredményen – egy ilyen döntetlen ízű mérkőzést is el 
lehet veszíteni. Megvoltak a helyze teink nekünk is és az első félidőben az ellenfélnek 
is, mégis, hogy kicsit viccesen mondjam, 2-3 játékosnak mintha megsütötte volna a 
nap a fejét, nem igazán tudták, hogy mit akarnak játszani, és igazából én sem értet-
tem hogy mit akarnak játszani, mindez elég volt ahhoz, hogy ne tudjuk a mérkőzést 
megnyerni.

Pedig összessé gében ott lebeg előttünk a harmadik hely. Picit talán azt mondom, 
hogy ez a harmadik hely kicsit becsapós lenne, de természetesen meg akartuk, és 
még mindig meg is akarjuk szerezni. Az ellenfelünk jelen pillanatban a Budafok, ők 
otthon ismét nem tudtak nyerni, tehát még mindig megvan az esélyünk. Erről a mér-
kőzésről én csak ennyit szeretnék mondani, 2-3 játékos valamiért nem azt a teljesít-
ményt nyújtotta, amit én szerettem volna.

Az utolsó mérkőzéssel kapcsolatban csak annyit, természetesen győzelemmel 
szeretnénk búcsúzni a hazai közönségtől, de azt is hozzá teszem, hogy már egy 
pár fiatalt szeretnék megnézi, akik közül 1-2 lehet, hogy már a kezdő csapatban is 
lehetőséget kap, 1-2 pedig a kispadon. Ezek a fiatalok főleg azok, akik a második 
csapatban sokat játszottak, nálam pedig edzettek. Azt kell, hogy mondjam, biztos 
lesznek változások, ennek ellenére természetesen meg szeretnénk, nyerni az utolsó 
mérkőzésünket itthon. 

Schilingerné Budai Zsuzsanna 
FC Dabas SE
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DabasrÓL inDULtak

– Emlékszel-e, hogy mikor, hol és hogyan kerültél kapcsolatba 
elöszőr a futballal?

– A mamámnál voltam, aki a focipályával szemben lakik, és amikor kint játszottam az 
udvarban 7 évesen akkor láttam, hogy szemben a fiúk fociznak. Ekkor szerettem bele 
ebbe a sportba!

– Hol fociztál eddig? Jelenleg hol focizol és hogyan kerültél oda?
– Először Hernádon kezdtem el focizni, itt 6 évig játszottam. A Dabas alközponti válo-

gatott edzések után elmentem a Puskás Akadémiára egy kiválasztóra. Ennek a kivá-
lasztónak több része van, először bárki elmehet, a másodikra azok mehetnek, akiket 
visszahívnak. A harmadik, egyben utolsó fordulóra is azok mehetnek, akiket vissza-
hívnak, amely már egy háromnapos tábor az akadémian. Itt orvosi vizsgálatok van-
nak és napi két edzés. Ezután dönti el több edző, hogy kit vesznek fel. Én így jutottam 
el ide, és most itt focizom a Puskás Akadémián 2014 nyara óta.

– Hogyan telik egy átlagos napod?
– A napom elég sűrű. Reggel 6.45-kor ébresztő, az-

után 7.00-kor reggeli, elkészülünk, majd 7.40-kor 
indulunk az iskolába. Az iskola az akadémiától tíz 
percre található, ahová gyalog szoktunk menni. 
Itt 13.45-kor csengetnek ki, miután ebédelni me-
gyünk 14.00 órakor az iskolában, ahová az akade-
miáról hozzák az ebédet. Azután tanulószobán va-
gyunk 14.30-tól egészen 16.00 óráig. Tanulószoba 
után visszamegyünk  az akadémiára, megkapjuk 
az uzsonnát, majd lemegyünk edzésre 16.30 ra. Az edzés 17.00 órakor kezdődik, de 
fél órával edzés előtt az öltözőben kell lenni. Az edzés 18.30-ig tart. Utána lezuhanyo-
zunk, és megyünk vacsorázni 19.00-kor. Ezután szabadprogram egészen 21.30-ig, 
mert 21.45-kor már a szobában kell lenni, és készülődni a lefekvéshez, 22.00 órakor 
ugyanis takarodó van!

– Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy valaki válogatott futballista legyen?
– Rengeteg munka, alázat, szorgalom!
– Mit javasolnál, mit üzennél a dabasi gyerekeknek, focistáknak?
– Minden edzésen a maximumot nyújtsátok, legyetek alázatosak, és soha ne adjátok 

fel, ha így tesztek, akkor meglesz a munka gyümölcse.
Schilingerné Budai Zsuzsanna 

FC Dabas SE 

Interjú Gáspár Mátéval
Megnyertük a magyarországi 

Nike-kupát az akadémia csapatával
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– Kérlek, mutatkozz be pár szóban a kedves olvasónak!
– Szőgyi Tamás Pálnak hívnak. 34 éves vagyok. Feleségemmel Szőgyiné Váczy Ka-

talinnal és két gyermekünkkel Szonjával és Marcellel közösen Bugyin lakunk. Je-
lenleg a Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál dolgozom főállásban. A Bugyi SE. 
labdarúgó Szakosztályának a vezetője vagyok és 16 éve a helyi utánpótlás képzé-
séért felelek Bugyin. Ezen felül a Bozsik-programon belül a Dabas Alközpont Bugyi 
körzetének a vezetője vagyok.

– Mióta vagy az U15 edzője?
– 2015 júliusától vállaltam az FC Dabasnál az U15-ös korosztály képzésének a veze-

tését, amely nagy kihívás volt a számomra. Szerencsés helyzetben voltam, hiszen 
a játékosok nagy részét, akikkel elkezdtem a munkát, éveken át figyelhettem a te-
hetséggondozó alközponti válogatott edzéseken.

– Milyen létszámmal dolgoztok, milyen az edzések látogatottsága, illetve hogy álltok jelen-
leg a bajnokságban?

– Most kerek egy év elteltével kijelenthetem, hogy a 26 fős kezdeti létszám minőség-
ben szelektálódott. Csak az igazán kitartó, terhelhető játékosok maradtak talpon. A 
bajnokságot 20 fővel fejeztük be. Az edzéslátogatottságról annyit mondanék, hogy 
a heti 4-5 alkalom elengedhetetlen a fejlődés szempontjából. Az erős mag tudta 
ezt a tempót tartani, amely bő 16 fő. Természetesen a mi csapatunknál is voltak 
különböző elfoglaltságok miatt váratlan hiányzások, azonban ez a meghatározó 
játékosainknál elenyésző volt. Terveink között szerepelt az Országos II. osztály 
közép-keleti csoportjában az első 8 helyezett közé való beférkőzés a felkészülés 
megkezdésekor, azonban féltávnál, télen már látható volt, hogy több van a csa-
patunkban, és ezt bőven túlszárnyalhatjuk. Az utolsó öt fordulóban a 3. hely meg-
szerzése volt a cél, azonban az utolsó fordulóra kaptunk egy olyan esélyt, hogy 
a 2. hely megszerzéséért küzdhettünk az FC Csepel otthonában. A derbit 2:0-ás 
hátrányból megnyertük 4:3-ra, így a csattanó a végére maradt, megszereztük a 2. 
helyet. Pokoli nagyot küzdöttünk hétről hétre ezért az eredményért, amelyre úgy 
gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk. Ezúton szeretném megköszönni az 
FC. Dabas vezetőinek a belém fektetett bizalmat, azt a háttér munkát, amellyel ma 
az FC.Dabas kiemelkedhet és példát mutathat Pest megyének. Köszönettel tar-
tozom az összes kollégámnak, akik segítették a fejlődésünket, legyen az egyéni 

Fc Dabas U15 

TeheTséGGoNDozás az UTáNpóTLásBaN
Beszélgetés szőgyi Tamással, az U15 edzőjével



képzés, kapusedzés vagy gyorsaságfejlesztés. A 
mindennapi munkánkkal járó szervezésben nagy se-
gítséget nyújtott Schilingerné Budai Zsuzsanna, akinek 
hálásak vagyunk a türelmes hozzáállásáért. Köszönettel 
tartozunk a létesítményeket gondozó személyek munkájáért 
és nem utolsó sorban a szülők önzetlen támogatásáért. A legna-
gyobb gratuláció viszont a srácainknak jár! Hiszen ők tudják, hogy milyen 
az az érzés amikor a földbe döngölnek minket, hiszen éveken keresztül kapták 
a nagyobbnál nagyobb pofonokat, most azonban méltóan emlékezhetnek vissza 
ezekre a pillanatokra, ugyanis kemény kitartással van kiút ebből a helyzetből is. 
Hajrá FC Dabas!

Schilingerné Budai Zsuzsanna 
FC Dabas SE
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 1. Mihály Lajos kapus
 2. Gogolák Roland védő
 3. Kozma Sándor védő
 4. Krizsan Levente védő
 5. Somogyi Levente védő
 6. Tógyer Balázs védő
 7. Volentér Ádám védő
 8. Bognár Sándor középpályás
 9. Drozdik Gergő középpályás
 10. Farkas József középpályás

 11. Gula Szabolcs középpályás
 12. Kovács Máté középpályás
 13. Mata Tamás középpályás
 14. Molnár László középpályás
 15. Varga Bence középpályás
 16. Gősi Frigyes támadó
 17. Pekker László támadó
 18. Török Gergely támadó
 19. Varga Kristóf támadó
 20. Vörös Tamás támadó

Játékoskeret FC Dabas se U15



Fc Dabas proGraMok

•  Június 11. – FC Dabas hivatalos szezonzáró
  9.30–13.30 Csapatok Szezonzárói Csapatonkénti
  szervezésben 

 12.00–14.00 Ebéd
 14.00 Dabasi Utánpótláscentrum hivatalos átadó-ünnepség

 16.00 Magyar öregfiúk labdarúgóválogatott mérkőzése 
Az egész nap folyamán különböző sporteszközökkel és foglalkozásokkal várunk 
minden gyermeket és felnőttet egyaránt (íjászat, darts, csocsó, pingpong, trambulin, 
gyermek kerékpár, gokart, röplabda, tollas, lábtenisz, teqball, strandfoci, LABDA RÚGÁS).

•  Június 20–24. – FCBescola soccer Camp Dabas (focitábor) 

•  Június 25–26. – U13 Nagypályás labdarúgó torna
(többek között a Barcelona Team és a Ferencváros részvételével) 

•  Június 27.–július 1. – Dabas Focitábor

•  Július 2. – Veterántorna

•  Július 11. – hivatalos szezonkezdet

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Megh ívó


