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Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa			
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Csapataink, játékosaink
Egyesületünk hírei
Az FC Dabas játékosainál is járt a Mikulás
Majd 70 gyerkőc várta izgatottan az utánpótlásközpont nagytermében, hogy megérkezzen a Mikulás krampuszaival december 6-án, kedden. Nagy volt az öröm –
néhol pedig a riadalom. A kisebbek még megszeppenve, míg a nagyobbak már
bátran sétáltak a Mikulás elé, hogy átvegyék kiérdemelt csomagjaikat.
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Csapataink, játékosaink

Erős Károly, az NB III edzőjének félévzáró nyilatkozata
Nyáron nagy átalakuláson ment át a csapat, nagyon sok játékos távozott és nagyon
sok új játékos érkezett. Rövid volt az idő összegyúrni a csapatot. A bajnokság első
felében nem kezdtünk rosszul, egészen jó teljesítményt nyújtottunk. Ezután sajnos
valami megtört, úgy a 8. forduló környékén, és onnantól kezdve zsinórban összeszedtünk 5 vereséget. Nagyon rossz hangulat volt a csapatnál, ami érthető is.
Ekkor a vezetőség belenyúlt ebbe, és edzőváltás történt. Istvánnal megkaptuk az
utolsó négy meccsre a csapatot. Azt gondolom, hogy sikerült olyan impulzusokat
adni a játékosoknak, amivel jó útra tértünk, ez meglátszott az eredményeken is, mert
két meccset sikerült megnyerni. Egy nagyon mélyen lévő csapatot sikerült talpra állítani. Igazából ez a négy mérkőzés terelt minket a helyes útra, ezen kell tovább mennünk, de látjuk azt, hogy nagyon sokat kell dolgozni ezzel a csapattal, hogy megfeleljen az FC Dabas elvárásainak. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy ebben az
évben egyértelműen a bentmaradás a cél, és az, hogy egy olyan csapatot alakítsunk
ki, amelyik azért futballozik. Amiben sajnos nagyon nagy hiányérzetem volt – ettől
sokkal, de sokkal jobban tudnak a srácok játszani. Ez lesz a felkészülésnek a feladata. Én bízom benne, hogy tavasszal egy nagyon erős Dabast fog mindenki látni.
Kaptam egy lehetőséget, amivel szeretnék élni. Én már 18 éve edzősködöm, és
minden egyes csapatomnál az volt az elvem, hogy nagyon keményen dolgozni, követelni tőlük. Ami a legfontosabb pedig, hogy igen is engedni őket játszani. Én azt
mondom, hogy a Dabasban is nagyon sok játék van, de ahhoz az kell, hogy fizikálisan és mentálisan rendben legyünk, mert ez fogja magával hozni a játékot is. Ez egy
nagyon szép feladat, és bízom benne, hogy hozzá tudok tenni, hogy a Dabas torony
magasan az NB III-ban tudjon maradni. Nem lesz könnyű, ez egy nehéz feladat, de
az életben minden nehéz, és én nagyon bizakodó vagyok. Nagyon feldobott, nagyon mélyről jöttem vissza és úgy érzem, az élet ezt most adta vissza. Kaptam egy
lehetőséget, biztos vagyok benne hogy élni fogok ezzel én is és a csapat is.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Az NB III-as felnőtt csapat 2017. január havi programja:
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

Január 02. Január 03. Január 04.
Edzés
Edzés
Edzés
18.00
18.00
18.00

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Január 05.
Szabadnap

SZOMBAT

VASÁRNAP

Január 06. Január 07., 13.00
Edzés
Edzőmérkőzés
18.00
FC Dabas–Diósd

Január 08.
Szabadnap
Január 15.
Szabadnap

Január 09. Január 10.
Edzés
Edzés
18.00
18.00

Január 11.
Január 12.
Edzőmérkőzés
Szabadnap
FC Dabas–Taksony

Január 13. Január 14.
Edzés
Edzőmérkőzés
18.00
Cegléd–FC Dabas

Január 16. Január 17.
Edzés
Edzés
18.00
18.00

Január 18.
Edzés
18.00

Január 19.
Szabadnap

Január 20. Január 21
Január 22.
Edzés
FC Dabas–Kecskemét Szabadnap
18.00

Január 23. Január 24.
Edzés
Edzés
18.00
18.00

Január 25.
Edzés
18.00

Január 26.
Szabadnap

Január 27. Január 28.
Január 29.
Edzés
Edzőmérkőzés
Szabadnap
18.00
Jászberény–FC Dabas

Január 30. Január 31.
Edzés
Edzés
18.00
18.00

Az NB III-as felnőtt csapat 2017. február havi programja:
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA
Február 01.
Edzőmérkőzés
FC Dabas–Vecsés

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Február 02.
Szabadnap

Február 03. Február 04.
Edzés
Edzőmérkőzés
18.00
FC Dabas–ESMTK

Február 05.
Szabadnap

Február 06. Február 07. Február 08.
Edzés
Edzés
Edzés
18.00
18.00
18.00

Február 09.
Szabadnap

Február 10. Február 11.
Edzés
Edzőmérkőzés
18.00
FC Dabas-Tura

Február 12.
Szabadnap

Február 13. Február 14. Február 15.
Edzés
Edzés
Edzés
18.00
18.00
18.00

Február 16.
Edzés
18.00

Február 17. Február 18.
Edzés
Szabadnap
18.00

Február 19.
Bajnoki mérkőzés
DMTK–FC Dabas

Február 20. Február 21. Február 22.
Edzés
Szabadnap Edzés
18.00
18.00

Február 23.
Edzés
18.00

Február 24. Február 25.
Szabadnap Edzés
18.00

Február 26.
Bajnoki mérkőzés
FC Dabas–
Hódmezővásárh.

2016. december 16.

edzői értékelés –
egy kicsit másként
U11 és DIII – Ledő László

Dabasra érkeztem,
kistraktorral fékeztem.
Nini itt egy labda, ott egy bója,
rendetlen edzők és poénok hada.
De ha eljön a délután,
vidám lesz kedvem,
mert jönnek a srácok,
kik boldogítanak engem.
Kellemes ünnepeket kíván
az U11 és a D III csapata!

U7 – Schilingerné Budai Zsuzsanna
Kicsiny csapatom,
ezt a félévet veletek csapatom.
Pályára egyre bátrabban álltok,
a másik csapatot sűrűn hazavágjátok.

Lányok
Schilingerné Budai Zsuzsanna
Csajok-csajok mit mondhatnék…
Csoportelső? Nem is rossz kép.
Országos bajnokság – sok győzelem,
a gólkirály is nálunk terem.
Felnőtt csapat – közép mezőny,
de ez a brigád feljebb kerül.
Dabas felől érkezünk,
márciusban nem tévesztünk.
Úgy szórjuk a gólokat,
mint Legolas a nyilakat!
Boldog karácsonyt mindenkinek!

Így azért már könnyebb a menet,
hogy tudjátok mi az a szöglet és a les.
És hogy ennek a remeknek végre egy normális ríme legyen,
Boldog karácsonyt nektek gyerekek!

U14 – Fodor Gergő

Neki indultunk első nagypályás szezonunknak.
Sajnos inkább hátrafelé mentünk mint előre, de legalább van
hova fejlődni. A tavasz ennél csak jobb lehet, főleg ha még
meccset is sikerül nyernünk. A télen próbáljuk bivaly erős keretünket
tovább erősíteni, hogy ne találjunk legyőzőre. Ha a tavasz folyamán csak
ziccereink felét fogjuk belőni, az se lesz rossz, mert hátha nem fogunk
minden meccsen 3-4 gólt kapni:
így eljöhet a már régóta várt első győzelmünk.
Addig is mindenkinek kellemes ünnepeket kíván az U14!
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edzői értékelés –
egy kicsit másként
U16 – Szőgyi Tamás

Elindultam Bugyiból Borzason
keresztül Sáriba, de mégis
Babád felé kellett vennem
az irányt, ahol megtaláltam a
Dmtk-nál a beteljesülést!
Hátulról nézzük az ellenfeleinket jelenleg,
csak az a baj, hogy nem női bajnokságba
neveztünk!

Kapusok – Monok Viktor

Igazán nagyot léptünk előre idén!
Ugyan kaptak a kapusaim vagy
háromszáz gólt,
viszont házi gólkirályt is sikerült
ebben az évben kinevelnem.

U17 – Riesz Péter

Kánikulában indult a szezon,
de hol volt a csapatom?
Voltak szép és jó meccsek,
a végére edzőstül elestek.
Petike hőzöng vesztére,
játékvezetők nagy örömére,
eltiltották őt félévre!
Innen is van kiút–
a csapattal együtt berúg.
Tavaszra összekapjuk magunkat,
tiszta fejjel és verejtékkel elérjük a célunkat.

U19 – Turcsik Gergő
U11-ből érkeztem,
a „19”-el nem vétkeztem.
Geri vagyok „szép” és „laza”,
a bajnoki cím JÖJJÖN HAZA!!!!

U9
Körmöczi Szebasztián

Felemás évet zártunk,
de megyünk tovább,
új év, új remények,
hiszen kis játékosaink igazán serények!
Bozsik tornán odavágunk,
ellenfelünk lepipáljuk.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván az FC Dabas
U9-es csapata! Hajrá Dabas!
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U13 – Kovacsik Tibor
Nagyon színes féléven vagyunk túl
az U-13-as csapatommal.
Jövőre ugyanilyen lendülettel
vágunk bele a munkába,
mint ahogy ezt az értékelést
most be is fejezem!

Kucsák István

Csapatomat évek óta gardírozom,
jó eredményeinket rendszeresen betonozom!
Személyesen néha néha labdázgatom
a kaput sajnos, egyre ritkábban pókhálózom!
Edzőim közt ügyesen lavírozom,
az egyesületet állandóan masszírozom!
Az FC Dabasnál évtizedek óta parkírozom,
de az előzőekből látható, hogy folyamatosan masírozom!

NB III – Erős Károly

Az ősz folyamán sokszor lógott orrunk-f….unk,
sokszor kislányok voltunk.
De a kőkemény felkészülés után, tavasszal már
egy önbizalommal és erővel teli, fejét felemelő,
mellkasát kinyomó nehéz fiúk leszünk.
Akik minden egyes mérkőzésen a győzelemért megyünk.

U15
Laczkó János

Ezt az évet végigvittük.
Sikerünk? Az volt is – nem is.
Becsülettel odaálltunk –
de kapunkban sok gólt láttunk.
Jövőre újrakezdjük,
magunkat odatesszük,
ellenfelünk mind megesszük.
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2016
novemberében
aláírták
az új FCB Escola Soccer Camp
Dabas szerződést, mely szerint
2017. június 19–23. között ismét
Dabasra jönnek a FC Barcelona
Escola utánpótlásedzői, hogy 216
gyermek számára egy héten keresztül a Barça futballstílust tanítsák.
A 2016-os táborhoz hasonlóan
hat edző és egy koordinátor érkezik Barcelonából, akiket 18 magyar edző és 18 csoportfelelős
segít majd.
A regisztráció első két köre már
meg is nyílt azok számára, akik
részt vettek a tavalyi táborban,
vagy a nyár folyamán feliratkoztak a hírlevélre. A második kört
december 15-én nyitották meg a
szervezők, így akár egy fantasztikus élmény is kerülhet a karácsonyfák alá.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE
2016. április
3.
Előkészítés:

Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

