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Csapataink, játékosaink
Az NB III Hírei
Elhagyhatta a kórházat Honti mester
Folyamatosan javul Honti József állapota. A Mester az elmúlt héten elhagyhatta a Péterfy Sándor utcai kórházat. További kezelését Budakeszin, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben
folytatják. Várhatóan április közepén már otthonában rehabilitálódhat.

Dajka László lett a FC Dabas NB III edzője
Az FC Dabas SE vezetése tekintettel arra, hogy Honti mester felépülése, és munkába állása csak egy hosszabb gyógykezelést igénylő folyamat után várható, a
tavaszi idény végéig Dajka Lászlót bízta meg az NB III-as csapat szakmai munkájának irányításával.
A Pro-licences szakember már vezette az FC Dabas első csapatát a 2006–
2007-es bajnoki évad tavaszi szezonjában és a következő idényben is. Nem ismeretlen számára a dabasi közeg és nem ismeretlen az NB III középcsoportja sem,
hiszen legutóbb a Budafok gárdáját irányította.
Dajka László Nyíregyházán született. A Kisvárdai sportegyesületben kezdte labdarúgó pályafutását, már 17 évesen ifjúsági válogatott volt. Cegléden töltötte sorkatonai szolgálatát, és mint az
annak idején elfogadott volt, a helyi katonai csapat, a Honvéd
Bem József SE játékosaként rúgta vagy fejelte a gólokat. Innen
igazolta le 1979-ben a Budapesti Honvéd, amelynek meghatározó tagja volt. A nyolcvanas években ötször nyerték meg a bajnokságot. A piros-fehér színekben 231 mérkőzésen lépett pályára és
56 gólt szerzett. Huszonnégyszer ölthette magára a címeres mezt, tagja volt annak
a magyar válogatottnak, amely kijutott a mexikói világbajnokságra. Dajka László
pályafutása során játszott a spanyol Las Palmas, majd a svájci Yverdon együtte
sében. Karrierjének egy gerincműtét vetett véget, amely miatt be kellett fejeznie
profi pályafutását.
Műtétje után sem szakadt el a labdarúgástól, edzőként folytatta tovább a munkát.
Edzőként több klubnál is dolgozott, mind az első, mind a második, mind a harmadik vonalban. Dolgozott pályaedzőként a magyar felnőtt válogatott mellett, valamint
az utánpótlás válogatottak mellet is vezetőedzőként.
Bennárik Ferenc
2016. április 3.

FC Dabas NB III Dajka László beköszönő szavai
Örömmel tértem vissza a Dabasi kispadra. Úgy gondolom, hogy a játékosok első
mérkőzésem alkalmával a Szeol ellen, megtettek mindent. Egy nagyon jó csapat volt
az ellenfelünk. A jövőben nagyon szeretnék javítani a támadó játékon (szeretném ha
a sérültjeink mihamarabb felgyógyulnának) és a lehető legeredményesebben tudnánk szerepelni a jövőben. Ehhez a labdarúgást szerető dabasi szurkolók biztatására is szükségünk lesz!

A következő mérkőzés:
FC Dabas–Várfürdő-Gyulai Termál FC (04. 03.)
A Várfürdő-Gyulai Termál FC, egy 1920-ban alapított magyar labdarúgóklub. A klub Gyulai
Ipari Munkás Testedző Egyesület néven kezdte pályafutását, majd több névváltozást követően 2009-től viseli jelenlegi nevét. Székhelye Gyulán található. A Klub színe a kék–fehér, a
csapat vezetőedzője Szekeres Lajos. Jelenleg a Tabella 9. helyén állnak.

A következő idegenbeli mérkőzés:
Szentlőrincz SE–FC Dabas (04. 09.)
A Szentlőrincz Sportegyesület 1912-ben alakult Szentlőriczi Vasutas SE néven, jelenlegi nevét 2010-től viseli. Székhelye Szentlőrinczen található. A Klub színe a piros–fekete, a csapat
vezetőedzője Reith Róbert. Jelenleg a Tabella 10. helyén szerepelnek.
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FC barcelona focitábor
DABASon

Gyere és tanulj ez több mint futball!
Az FCBEscola Soccer Camp Dabas 2016., melynek helyszíne a vadonatúj dabasi Utánpótlásközpont, szeretettel vár minden olyan focizni vágyó gyermeket, aki imádja a labdarúgást,
szeretné fejleszteni technikai készségeit, szórakozásra vágyik, és készen áll arra, hogy ezen
a nyáron túlszárnyalja eddigi képességeit, valamint az FC BARCELONA világszerte ismert
eszméit, gondolkodásmódját magáévá tegye.

Barca értéket tanítunk!
Korhatár:
6–16 év
Tábor időpontja:
2016. június 20–24.
Napi program:
8.00–16.30-ig
Helyszín:
Utánpótlásközpont, 2371 Dabas, Pálya utca 1.
Jelentkezés:
www.fcbcamp.cat/dabas
E-mail cím:
fcbcampdabas2016@gmail.com
Díj:		
68 000 Ft (visszavonásig)

DABASRÓL INDULTAK
A spanyol junior topbajnokságban
edződik a dabasi középpályás
A dabasi Kiss Viktor a barcelonai Sant Andreu csapatában futballozik, Európa egyik legjobb ifjúsági bajnokságában. A Dabas
után hazánkban a Vasasnál és a Honvédnál is megforduló középpályás tavaly költözött a katalán fővárosba, ahol rögtön
elnyerte klubja szakmai stábjának bizalmát.
Tétmérkőzésen azonban csak januárban léphetett pályára
a 18. életévét decemberben betöltő játékos, mivel csak az év
elején kapott játékengedélyt a fiatalkorúak szigorú nemzetközi átigazolási szabályzata miatt. Március közepén azonban már
kezdő volt a listavezető Espanyol elleni találkozón.
Bár a Sant Andreu felnőtt csapata a spanyol negyedosztályban szerénykedik, a klub Kiss Viktort is foglalkoztató ifjúsági csapata a legmagasabb osztályban szerepel, ahol az Espanyol mellett a Tajti Mátyást is a soraiban tudó FC Barcelona
is a riválisa.

2016. április 3.

FC DABAS II
Kucsák István értékelése az FC Dabas II–Dömsödi SE
mérkőzés után (03. 27.)

A dömsödi mérkőzés előtt a csapatösszeállítást tekintve kellemes gondokkal küzdöttem. Játékra jelentkezett Danyis Attila, Volenszki Zoltán, akik most kapcsolódtak be
újra a csapat játékába, edzéseibe. Az NB III-as csapat szabadnapja miatt még több
játékosban is gondolkozhattunk, akik segíthették a Dabas II csapatának bajnoki mérkőzését. Így visszajöttek a fiatalok, Zsíros Ádám, Pék Richárd, Dankó János és alapvetően az NB III kerettel készül Gáspár Tibor is, akik mellett még Körmöczy Szebasztiánt
szerettük volna, hogy győzelemhez segítse játékával csapatunkat. Célom az volt, hogy
egy magabiztos, határozott játékkal, erőteljes győzelmet tudjunk aratni, tehát több gólos győzelmet szerettem volna a csapattól, hogy a hátralévő 8-9 fordulónak nagy önbizalommal tudjunk nekivágni.
A mérkőzés úgy alakult, ahogy mi vártuk. Az első 30 percben ismét nagyon jó játékot
nyújtottunk, egyértelmű volt a fölényünk, gólhelyzeteket alakítottunk ki, és egy teljesen
üres kapuig kidolgozott helyzetből szereztünk vezetést. A 30. perctől megint egy kicsit
leültünk, ekkor már 2 : 0 volt az eredmény, így egy picit visszább vettünk a tempóból.
Ennek következtében az ellenfélnek volt két helyzete, amiből egyet értékesített is, ezáltal 2 : 1-es eredménnyel vonultunk szünetre.
A második félidőben ugyanazt a játékot kértem mint az első 25-30 percben, ezt a
csapat meg is fogadta. Már a félidőben kifelé sétáló játékosokon is látszott, hogy komolyan is veszik ezt, láttam a szemekben, hogy agresszívak lesznek, hogy ők is akarják a magabiztos, határozott, kemény és nagy sikert. Éhezik a fiúk is a jó játékot és a
győzelmet. Ez 4 : 1-re volt most elég, még több gól volt a csapatban. Tetszett az, hogy
olykor felszabadultan, olykor nagyon harcosan, végig a kezünkben tartva a mérkőzést,
szereztük meg a győzelmet. Mindenképpen gratulálok a fiúknak, mert ez az, amit 4-5
hónappal ezelőtt láttam a csapaton, ami feljogosít minket arra hogy továbbra is
igényt tartsunk az 1. helyre.
2016. április 3..

Az FC Dabas III
Interjú Ledő Lászlóval, az FC Dabas III csapatának Edzőjével:
– Kérlek mutatkozz be pár szóban a Kedves Olvasóknak!
– Ledő Lászlónak hívnak. Pályafutásomat tízévesen kezdtem, 17 éves koromig csatárként, és azóta kapusként űzöm ezt a szép sportágat. Emellett 3 éve az FC Dabas színein belül edzői feladatokat látok el. Voltam az U17, U21 edzője, jelenleg az FC Dabas
III csapatának vagyok a játékos edzője, és az U16, U17, U19 csapat mellett segédkezem.
– Mióta vagy az FC Dabas III edzője?
– Az FC Dabas III csapatát 2015 nyarán bízta rám Kucsák István. Azzal az elsődleges
céllal, hogy azok a fiatalok, akik kiöregednek az U19-ből és nincs lehetőségük magasabb szinten futballozni, ne hagyják abba a játékot.
– Milyen létszámmal dolgoztok, milyen az edzéslátogatottság, illetve hogy álltok jelenleg a
bajnokságban?
– A régi D III-as csapatból csatlakozott hét idősebb játékos is, így az őszi keretünk 20 főből állt. Az ősz folyamán heti egy edzéssel készültünk a bajnoki mérkőzéseinkre, melynek eredményeként az őszt a 7. helyen végeztük. Az évzárón a csapatnak elmondtam,
hogy lehet ez jobb is, ezért télen keményebben fogunk készülni.
Heti két edzéssel készülünk januártól. Az edzéseken 15-17-en vagyunk általában. A keret is változott, jöttek és mentek is el a csapattól játékosok, így jelenleg 22 fő a keret
létszám.
A felkészülésünk jól sikerült, és az eddig lejátszott bajnoki mérlegünk 3 győzelem és
1 döntetlen, amellyel a 6. helyre léptünk előre. El kell mondanom, hogy nagyon ös�szekovácsolódott a társaság, mindenki éhes a sikerre. Ennek az egységnek ha lehet
mondani, a csapatösszetartások sokat segítettek. Születésnap és névnap ünnepléseket tartottunk, illetve a mérkőzés utáni főzés pozitívan hatott a csapatra. Ezúton szeretném megköszönni az eddigi segítséget a Rutterschmid szülőknek, Basa Attilának,
Basa Zsuzsinak, valamint a London vendéglőnek a kedvezményes áron felajánlott pizzáit. Végül, de nem utolsó sorban a csapat minden tagjának, aki valamivel hozzájárult,
hogy ez a csapat összeérjen.
– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
– A nyáron személy szerint én egységes csapat kialakítást terveztem, és a 6. hely körül
szerettem volna látni ezt a társaságot. A téli felkészülés után a cél annyiban változott,
hogy megcélozzuk a dobogót. Játékosaim hozzáállása mind edzéseken, mind az eddigi mérkőzéseken reményt adhat erre. Természetesen az út elején járunk, de remélem
büszkén és emelt fejjel zárhatjuk a bajnokságot a szezon végén. Ezzel öregbíthetjük az
FC Dabas hírnevét.
Schilingerné Budai Zsuzsanna FC Dabas SE

2016. április 3.

Sorsolás
Ford.

Dátum

Idő

Hazai csapat

Vendég csapat

20.

2016. 03. 27.

15.00

FC Dabas III

Dunafüred LC

21.

2016.04.02.

15.30

Újlengyel DSE II

FC Dabas III

22.

2016.04.10.

15.30

FC Dabas III

Szigetcsép SE

23.

2016.04.17.

16.00

Ócsa VSE

FC Dabas III

24.

2016.04.23.

16.00

FC Dabas III

Szigetszentmárton FC

25.

2016.05.01.

16.30

FC Dabas III

Kiskunlacháza SE

26.

2016.05.08.

16.30

Tököl USK II

FC Dabas III

27.

2016.05.14.

16.30

FC Dabas III

Diósdi TC II

28.

2016.05.22.

17.00

Dunavarsány TE II

FC Dabas III

29.

2016.05.29.

17.00

FC Dabas III

Érdi VSE II

30.

2016.06.04.

17.00

Szigetbecse SE

FC Dabas III

Játékoskeret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Név
Ledő László
Laczkó Zoltán
Kveták Vilmos
Pokornyik Sándor
Fajt András
Gogolák József
Fehér Attila
Bodocz Balázs
Czeróczki Krisztián
Farkas Attila
Bálint Gábor
Balogh Gábor

Poszt
játékosedző/kapus
védő
védő
védő
védő
védő
védő
védő
védő
védő
középpálya
középpálya

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Balogh Tamás
Pucsinszki Miklós
Szabados Krisztián
Somogyi Máté
Kocsó László
Rutterschmid Krisztián
Kucsák István
Pasztyerik Ferenc
Kmetyó Máté
Strupka Tamás
Tihany Dániel
Szabados Péter

középpálya
középpálya
középpálya
középpálya
középpálya
középpálya
csatár
csatár
csatár
csatár
csatár
csatár
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Díjazás
Palásti Enikő
Márciusban lesz két éve, hogy Palásti Enikő az FC Dabas női labdarúgócsapatának a tagja. Ez idő alatt minden bajnoki mérkőzésen résztvett, és az edzés látogatottsága szinte száz százalékos.
Enikő hozzáállása példaértékű, amelyet az FC Dabas edzői stábja is elismer. Jutalma a Feczesin testvérek közreműködésével Dabasra kerülő Gyurcsó Ádám által
felajánlott focicipő.
Csak így tovább Enikő! Hajrá Dabas!
– Kedvenc focicsapatod és focistád?
– Kedvenc csapatommal az egyesületünk elég szoros kapcsolatban áll, vagyis az
FC Barcelonaval. Ebből kifolyólag a kedvenc játékosom is ennek a csapatnak a
színeiben játszik, aki nem más, mint Lionel Messi. Eszméletlen tehetségesnek
tartom, aki mindent megtett azért, hogy elérje, ahol most tart, ezért egyben ő a
példaképem is.
– Miért kezdtél el focizni?
– Focizni először hobbi szinten kezdtem el, de ez azóta már fontosabb szerepet tölt
be az életemben. Minden tőlem telhetőt megteszek, amennyiben azt az időm és
energiám engedi.
– Mit vársz a magyaroktól az EB-n?
– Mivel még nem volt szerencsém nemzetközi labdarúgó tornán látni a magyar
válogatottat, ezért most nagyon jó érzés lesz ezt átélni. Bízom benne, hogy kis
szerencsével és a norvégok ellen mutatott játékkal továbbjutunk a csoportból.
Hajrá magyarok!
Schilingerné Budai Zsuzsanna FC Dabas SE

2016. április 3.

Nyomdai munkák: Pressman Bt.

