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Anyu, apu, 
gyertek ki
a meccsre! 



Híreink 

Erős Károly, NB III-as csapatunk vezetőedzője 
nyilatkozik

Az utolsó két mérkőzés nagyon jól sikerült. Átszakadt a gát, 
megtalálták a játékosok a góllövő cipőjüket. Két mérkőzés alatt 
kilenc gólt rúgtunk, azt gondolom az nagyon megbecsülendő. 
Mind a két mérkőzésen az elveink jól valósultak meg. Támadó 
szellemben játszottunk, sok lehetőségünk volt. Azt sem szabad 

elfelejtenünk, hogy a Honvéd II egy NB I-es második csapat, illetve azt sem, hogy 
a Makó az életért küzdött. 

A srácok nagyon jól beleálltak mentálisan, és megérdemelt volt ez a két győze-
lem. Azért az FC Dabas továbbra is ennek az NB III közép csoportnak egyik meg-
határozó együttese, és bárkit bárhol bármikor képes megverni. Örültünk nagyon, 
hiszen azért az előző fordulóban nem a valós képet kaptuk. Ebben a csapatban 
rengeteg van és rengeteg munkát tettünk bele, ami eddig nem igazán jött ki a ta-
vasz folyamán. Olyan meccseket veszítettünk el, amelyeken akár nyerhettünk is 
volna. De most egy picit jóra fordult a dolog. Ezek a mérkőzések is mutatják hogy 
a csapatban van futball, fizikálisan is rendben vagyunk, mentálisan is. Jó úton va-
gyunk, de természetesen tudjuk, hogy a földön kell maradni. 

Nehéz mérkőzések és kiegyenlített mér-
kőzések várnak ránk, amiket mindig 
az apró nüanszok döntenek el. 
Nagy gratuláció mindenkinek és 
hát bízunk a hasonló jó folyta-
tásban. Hajrá Dabas!

2019. május 4. Képek forrása: szinvilag.eu



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

Riesz Péter, az FC Dabas II. csapatának 
vezetőedzője

Iparkodunk, dolgozunk aminek szép lassan meglesz az ered-
ménye.
Bugyi ellen egy férfias kemény meccsen, egygólos vereséget 
szenvedtünk (1:2). A játékunk ugyan akadozott, de a pontrúgá-
saink tartogattak veszélyt. A baj csak az, hogy tartogattak, de 

gólt mégsem sikerült szereznünk belőle. 
Üllő ellen viszont az idény eddigi legjobb játékával, egy nagyon értékes három 
pontot tudtunk szerezni, amivel most sikerült elmozdulnunk a veszélyzónából. 
A  hátralévő öt fordulóban még inkább szeretnénk a játékunkat fejleszteni, pont-
jaink számát növelni, és a jövő évi csapat alapjait lerakni. Amit látni lehet a tavaszi 
szezonban, hogy fiatal játékosaink belerázódnak a felnőtt fociba. Sebességgel, fu-
tómennyiséggel nincs baj, sőt! Viszont a játékban, erőben (súlyban) még fejlődni 
kell, de ez már a jövő évi feladatunk lesz. Pár poszton próbálunk erősíteni és akkor 
szép évnek nézünk elébe.
Hajrá Dabas!

2019. május 4.



Utánpótlás-Hírek
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Farkas Krisztián, U 19 vezetőedző 

A bajnokság elején a dobogót tűztük ki célul. Az ősszel a 4. he-
lyen végeztünk, 2 pontra a dobogótól. Mivel a D 2-nek minden-
képpen bent kell maradnia, ezért sajnos várható volt tavaszra a 
visszaesés, mivel 5-6 játékos csak egy félidőt játszhat. Ráadásul 5 
játékosunk váratlanul abbahagyta a focit. Közülük hárman megha-

tározták a védekezésünket, amit jelenleg nem is tudunk megoldani.
Antal Dominikot sikerült leigazolnunk, és felépült Márton Antal is. Felkészülésünk 

sem sikerült 100%-osan, ellenfeleink lemondtak pár mérkőzést (ebből tanulnunk kell).
Jelenleg tartjuk a 4. pozíciót. Heti 4 edzést tartunk, ebből 3-at közösen a D 2-vel. 

Riesz Peti és Tóth Ferenc kollegámmal folyamatos a kommunikáció, egy a célunk.
Nagyon remélem, hogy megtartjuk a jelenlegi pozíciónkat, az 5. hely már csalódás 
lenne számomra. Hajrá Dabas!
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Tóth Ferenc, U 19 edző

16 mérkőzést játszottunk eddig a 2018/19-es szezonban.
Ősszel az első három helyezetttől (szűk) vereséget szenvedtünk, 
plusz a tavalyi utolsó meccsünkön csak egy döntetlenre futotta a 
Testvériség ellen. Így a 4. helyen vártuk a tavaszi folytatást.

A téli szünetben a stáb úgy döntött, hogy az U 19-es csapat-
ból, 4-5 játékost beépít a Dabas 2 felnőtt keretébe, amely a megyei másodosztály-
ban szeretné kiharcolni a bennmaradást. Ennek a döntésnek az is hozadéka volt, 
hogy azok az ifisták, akik ősszel kevesebbet játszottak az U19-ben, több játéklehe-
tőséghez jutnak.

Felmérve  az esélyeket, a 4. hely a realitás jelenleg a legidősebb utánpótlás-kor-
osztályunknál.

Az alapozást már összevonva kezdtük a két gárdával és azóta is együtt edzünk 
Riesz Péter fiaival. Eddig 8 ifista mutatkozhatott be a felnőtt mezőnyben és (büsz-
kén mondhatom) mindannyian megállták a helyüket! Öten alapembernek számíta-
nak, Riesz, Kőszegi, Fodor, Holecz és Antal.

Nem szeretném elkiabálni, de a megye II-ben eddig eredményesebb a felnőtt 
csapat (amelyben nagy szerepe van a beépített ifistáknak is), mint tavaly ilyenkor. 
Pl. Holecz Dániel a D2 házigólkirálya. A télen igazolt ifi csatárunk, Antal Dominik 
pedig a 3. legeredményesebb játékos.

Az utánpótlás-bajnokságban ellenben két olyan vereségünk is van, amelyeket az 
ősszel behúztunk. Jelenleg 5 meccs után 2 győzelem mellett 3 vereség szerepel.

Mindazonáltal az említett pozitívumok miatt sikeresnek mondható a koncepció.
Márton Anti is felépült a térdműtét után, a 2. meccsén be is köszönt a Kerekegy-

házának. 
Ha minden igaz, hamarosan pályára léphet Duhaj Ádám is. Mindenki tudja, 

hogy nem akármilyen erősítés ő a csapatnak! 6 mérkőzés van még hátra, 
célunk továbbra is az 1–4. hely megszerzése, amire jó esélyeink van-

nak.
Hajrá Dabas!

2019. május 4.



Csapataink, játékosaink

Utánpótlás-Hírek
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Szőgyi Tamás, az U 17-es csapat vezetőedzője

Csapatunk féltávhoz érkezett a tavaszi szezonban. Jelenleg a 
2. helyen tanyázunk, sajnos a Mezőkövesd 3 ponttal előz meg 
minket, s még van egy elmaradt meccse, így az előnye tetemes, 
amelyet csak szerencsével lehet ledolgozni. Bár már láttunk cso-
dát. Sokat erősödött a mezőny a télen, hiszen senki nem akar 

pofozógép lenni, s a tabellán elfoglalt rossz pozíció is súlyos milliókba kerülhet az 
utánpótláscsapatok látványcsapatsport támogatásán keresztül. Nem mindegy ilyen 
szempontból sem a kluboknak, hogy melyik korosztályuk hol végez. Közvetlen mö-
göttünk a Gyöngyös, Airenergy és a REAC csapatai helyezkednek el a tabellán, vi-
szonylag sok ponttal lemaradva, de maradjunk szerények, tiszteljük az ellenfeleinket. 
Tavasszal még nem volt könnyű meccsünk, minden pontért meg kellett küzdeni: ami 
ősszel szórakozva ment, most kemény verejték árán sikerült. Így legalább növekedett 
a színvonal és nagyobb lett a mérkőzések nehézségi faktora, amely jobban segíti 
játéko saink fejlődését. Szőrös Márk felépült térdsérüléséből, remélhetőleg nagyot len-
dít majd a játékunkon. 

Most minden a rendelkezésünkre áll, legyen az létesítmény, POLÁR teljesítmény-
diagnosztika, wellnes, komplett új szerelések, videofelvételek a mérkőzésekről stb., 
nem hiszem, hogy többre lenne szükség. Érzem, hogy volna hová fejlődnünk még, 
hiszen a kapusedző, erőnlétiedző, egyéni képzés még mindig kérdéses a korosztá-
lyunknál, pedig nagyot lendíthetne a csapaton. A 18 fős keretünk elégnek mondható 
a bajnokságra, azonban szívesen várjuk még a tehetséges labdarúgókat, akik meg-
üthetik ezt a szintet. E játékosok térképe előttem van, szinte mindenki magasabb osz-
tályban vagy már felnőtt csapatban játszik, így közülük nagyon nehéz igazolni. Sajnos 
a Pest megyei bajnokságokban szereplő játékosoknak meg már nagy a lemaradásuk 
ebben a korban, így itt is falakba ütközünk. Létszámot viszont nem kell igazolnunk 
feleslegesen. Társaságunkat remek hangulat övezi, nem kell a szomszédba menni 
a humorért. A nyári edzőtáborunk is tökéletesen igazolta azt, hogy remek kohéziós 
erőt tudunk a csapat mögé teremteni, ha jó kedvvel csináljuk mindazt, amit szeretünk. 
Reméljük, a lendületünk kitart a bajnokság végéig, s minél előkelőbb helyen végzünk, 
s végre kopogtathatnak a felnőtt 
öltözők ajtaján a fiatalok, hogy ké-
szen állnak a nagyobb feladatok 
elvégzésére is, amelyhez nagyon 
sok türelem, alázat és lemondás 

szükséges. 
Hajrá FC Dabas!



Fodor Gergő, az FC Dabas futsalcsapatának 
vezetőedzője

Futsalcsapatunk már befejezte a bajnokságot. Sajnos a tabellán 
elfoglalt helyünk nem mutatja meg igazán az erőnket. Tizenhét 
megszerzett pontunkból 8-at az első 4 ellen szereztünk. Ha egy 
kicsit jobban odafigyelünk a tabellán hátrébb elhelyezkedő csa-

patok ellen, akár 4-5 hellyel 
előrébb is végezhettünk vol-
na. 

A jövőt illetően még nem 
tudjuk hogy lesz-e folyta-
tás de ha lesz akkor kicsit 
komolyabban szeretnénk. 
A  futsalos „holt” szezonban 
szeretnénk heti egy edzést 
megoldani, illetve pontosíta-
ni a keretet. Olyan játékoso-

kat válogatni csapatunkba, akik többségében részt tudnak venni a mérkőzéseken. 
Nem járható út bajnoki előtt pár órával összeszedni a csapatot. Hajrá FC Dabas!

Keresse egyesületünket az interneten is!
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2017. február 26.

Schilingerné Budai Zsuzsanna, az FC Dabas leány 
U 16 vezetőedzője

Nehezen indult a tavaszi szezon csapatunknál. Veretlenül zártuk 
az őszi szezont, fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, bizakodó 
voltam, de beütött a krach. Az első három mérkőzés ígérkezett a 
legnehezebbnek. 

Szolnokon kezdtünk idegenben, majd hazai pályán Cegléd, majd ismét idegenben 
Monoron. Nem megyek bele a részletekbe de az első két találkozónk óriási csalódás 
volt, nem ismertem a csapatomra. Sok év alatt most mondhattam el először hogy 
szégyelltem magam a kispadon… Na nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, ami a 
pályán történt. Se játékunk, se akaratunk… A Cegléd ellen hazai pályán elszenvedett 
vereség után mindenki összeroskadt, együtt sírt a csapat, csak ült mindenki: nem 
volt mondanivaló, összetört minden… tudtuk, hogy most adtuk oda tálcán a bajnoki 
címet. Talán ez volt az első lépés, hogy ismét csapat lettünk…Jött egy nagy beszél-
getés a következő edzésen… ez volt a második lépés, majd jött idegenben a Monor 
elleni mérkőzés, ahol visszatértünk. Megráztuk magunkat és óriásit küzdöttünk. Sike-
rült magunk alá gyűrnünk ellenfelünket. Ismét volt remény… de talán annál is több! 
A Szolnok hibázott a Cegléd ellen, ezzel a Ceglédi csapat ismét játékba hozott min-
ket a bajnoki címért! Kaptunk még egy esélyt, ez nem lehet véletlen, nem hibázhatunk 
többet! Most ismét együtt van a csapat, hiszek benne, hogy megcsináljuk! Nagy po-
font kaptunk, de felnőtteket megszégyenítő módon állt fel belőle ez a kis fiatal lányok-
ból álló csapat. Két mérkőzés áll még előttünk, talán helyettük is mondhatom, hogy 
csúszni mászni fogunk a győzelemért! Hajrá Dabas!

Keresse egyesületünket az interneten is!
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