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Csapataink, játékosaink
Az NB III Hírei
Dajka László edző nyilatkozata az utóbbi három győzelem után
Szeretnék visszakanyarodni ahhoz a témához, amelyről már be
szélgettünk a kozármislenyi és a szentlőrinci mérkőzés kapcsán is.
A szentlőrinci mérkőzésnél ragyogó második félidőt produkáltunk, az
egy peches mérkőzés volt. Kozármislenyen 70 percig pariban voltunk
a bajnokkal. Látható volt azonban, hogy lépegetünk előre azokban az
elképzelésekben, amelyeket én szerettem volna megvalósítani. Hogy
ez a három mérkőzés most így jött össze? Nyögvenyelős mérkőzé
seink is voltak… mint általában a hazai mérkőzéseink. Ott még mindig
kicsit görcsösek vagyunk, még 2 : 0-nál sem tudunk megnyugodni, mint ahogy azt
bizonyítottuk is. Örülünk annak, hogy minden győztes mérkőzésért három pontot ad
nak, de nagyon nehéz nyerni, és ez más csapatoknál is látható ebben a csoportban,
mert nagyon hektikusan szerepelnek. Ha a sérültjeink rendben lesznek, és számít
hatok mindenkire, akkor bárki ellen eséllyel lépünk pályára. Nagyon nehéz volt ez az
utolsó mérkőzésünk is az ESMTK ellen, de a második félidő alapján megérdemelten
hoztuk el a három pontot.
Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas SE

2016. május 22.

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

Hódmezővásárhelyi FC–FC Dabas (05. 22.)
1912-ben alakult a „Munkás” – Hódmezővásárhely Munkás Testedző Egyesület
(HMTE) – labdarúgó szakosztálya. 2015-ben veretlenül nyerték meg a megyei I. osz
tályt, és így feljutottak az NB III-ba. Székhelyük Hódmezővásárhelyen található, a klub
színe a kék–sárga, a csapat vezetőedzője Major László.

Paksi FC KFT–FC Dabas (05. 29.)
A klub 1952-bel alakult, Paksi Kinizsi Sportkör néven. Székhelyük Pakson található, a
klub színe a zöld–fehér, a csapat vezetőedzője Osztermájer Gábor.

FC Dabas–Monori SE (06. 05.)
A klub 1901-bel alakult. 1909-ben az MSE elindult bajnokságban is, mégpedig a
Pest-vidéki kerületben. Székhelyük Monoron található, a klub színe a kék–fehér, a
csapat vezetőedzője Horváth Dávid.

FIGYELJÜNK „ÉRTÉKEINKRE...”
Számukra ezt jelenti a labdarúgás!

Személyes élménnyel gazdagodtam
egy fiatal dabasi labdarúgó által. Egy
egyszerű hétköznapon, az itt látható
szöveget írta fel egy munkahelyi táb
lára kis focistánk, Tar Zoltán. Javas
lom, hogy mi felnőttek gondolkozzunk el azon, mi is
játszódhat le gyermekeinkben, és számukra mit jelent a labdarúgó szó és a magyar
labdarúgás. A mi dolgunk csupán annyi, hogy ezt felnőttkorig fenntartsuk. Nagy fele
lősséget jelent, óriási tudást, tapasztalatot és körültekintést igényel. Vigyázzunk
rájuk! 			
Kucsák István utánpótlásvezető
2016. május 22.

FC Dabas U16, U17
Tehetséggondozás az utánpótlásban

Beszélgetés Farkas Krisztiánnal, az U16, U17 edzőjével
– Kérlek mutatkozz be pár szóban a kedves olvasónak!
– Farkas Krisztiánnak hívnak, Inárcson lakom gyerekkorom óta. Életem azon
szakaszához értem, ahol nagy, ellenben nagyon jó változások elé nézek
éppen, most költözök össze Pribék Vivien barátnőmmel, akivel 3 éve vagyunk együtt.
Inárcson és a Fradiban nevelkedtem. Tizenhét éves koromban lettem profi labdarú
gó. az NB I-et is megjártam, 26 mérkőzésen 2 gólt szereztem a Kaposvár színeiben.
Sokkal több mérkőzést is játszhattam volna, de sajnos 4 keresztszalag-szakadá
som volt. NB II-ben és NB III-ban is voltam gólkiráy. Ausztriában és Belgiumban
is megfordultam, Ausztriában is sikerült gólkirályi címet szereznem. Nagyon büszke
vagyok rá, hogy egyszer a Nemzeti Sport címlapján is szerepeltem, én voltam NB
I-ben a forduló játékosa. Többször választottak a mérkőzés legjobbjának tévés mér
kőzések után. Büszke vagyok azokra a játékosokra, akik a környékünkről lettek NB
I-es labdarúgók: Feczesin Róbert, Zsolnai Róbert, Kis István és Balogh Tibor. Sajnos
kevesen vagyunk, de reméljük ez a jövőben változni fog. Kucsák Pistivel való régi
barátságomra való tekintettel kerültem ide. Tudtam hogy ő hiteles ember, adhatok a
szavára, és nagyon jó döntést hoztam, hogy elvállaltam az FC Dabas által felajánlott
lehetőséget.
– Mióta vagy az U16/U17 edzője?
– Két éve vagyok az U17 edzője, egyben az U16-os csapatot is én edzem. Igazából
velük kezdtem el a munkát.
– Milyen létszámmal dolgoztok, milyen az edzések látogatottsága, illetve hogy álltok
jelenleg a bajnokságban?
– 20-22 fős kerettel dolgozunk. Az edzéslátogatottság 60–70% körül van, ebben még
van hová fejlődnünk. Viszont ha 2-3 poszton tudnánk erősíteni, akkor jövőre biztosan
a dobogón tudnánk végezni. Az U17-tel jelenleg a 8. helyen állunk, köszönhetően a
tavaszi gyengébb eredményeknek. Az U16-tal pedig a 2. helyen állunk a bajnokság
ban.
– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
– Sajnos a nyártól nem vállalok vezetőedzői feladatot, mert
családot szeretnék, de Kucsák Pistivel és Kőszegi
Zoltánnal egyeztetve nem szeretnék teljesen eltávolodni
az edzőségtől, remélem találunk valami feladatot szá
momra.
Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas SE
2016. május 22.

Sorsolás FC Dabas SE U16
For
duló

Dátum

Idő

Hazai csapat

Vendég csapat

25.

2016. 05. 22.

10.00

Dabas-Gyón FC

FC Dabas U16

Újlengyel DSE

FC Dabas U16

26.

2016. 05. 29.

10.00

FC Dabas U16

Gyáli-Lurkó SE

27.

2016. 06. 05.

10.00

Vasadi RSC

FC Dabas U16

Hazai csapat

Vendég csapat

15.

Sorsolás FC Dabas SE U17
For
duló

Dátum

Idő

14.

2016. 05. 28.

12.00

FC Dabas U17

Rákosmenti Községi SK

15.

2016. 05. 18.

17.00

Pásztó SK

FC Dabas U17

26.

2016. 05. 22.

15.00

Csepel FC SE

FC Dabas U17

Játékoskeret FC Dabas SE U17
	NÉV	POSZT
1. Isztolyka Ádám Zsolt
kapus
2. Garajszki Péter
kapus
3. Balog Botond
védő
4. Horváth Dávid
védő
5. Horváth Krisztián
védő
6. László Dániel
védő
7. Nyerges Patrik
védő
8. Pokornyik Ádám
védő
9. Szabó Patrik
védő
10. Ungvári Dániel
védő
11. Babos Dániel
középpályás
12. Duhaj Ádám
középpályás
13. Fodor Gergely
középpályás

	NÉV	POSZT
14. Kollárik Tibor Péter
középpályás
15. Kőszegi Zoltán Zalán
középpályás
16. Márton Antal Valentin középpályás
17. Mezei Norbert
középpályás
18. Tóth Levente
középpályás
19. Urbán Jonatán
középpályás
20. Zsíros Martin
középpályás
21. Jurászik Gergő
középpályás
22. Mráz Máté
középpályás
23. Balogh Gergely
támadó
24. Balog Martin
támadó
25. Nagy-Jáger Patrik
támadó
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HÍREK Az FC Dabas házatájáról
Fradi Suli Program Dabason
A Fradi Suli Program eddigi legnépesebb állomásán 1500 gyermek
ismerkedhetett meg Szamoránsky Piroskával, Lipcsei Péterrel és a
Fradizmussal...
Egyre népszerűbb a Fradi Suli Program, amelynek keretein belül a Ferencvárosi Torna Club legjelesebb sportolói látogatnak el a jelentkező iskolákba.
A 2015 őszén indult kezdeményezés dabasi állomásán a város összes óvodása és kisiskolása tájékozódhatott a Fradi Suli Programról az OBO Arénában.

FC Dabas II
Két nagyon fontos bajnoki meccset nyert a Dabas II-es csapata. Százhalombattán a
legnagyobb ellenfelünket sikerült 4 : 0-ra legyőzni, ami óriási fegyvertény. Idegenben
esélyt sem adtunk a Battának, szinte komolyabb veszély nélkül hoztuk le az igen fontos
mérkőzést.
A soron következő hazai bajnokinkat szintén kapott gól nélkül, 10 gólt szerezve
nyertük meg. A félidő 6 : 0 volt, majd számos nagy gólhelyzetünk adódott. 10 : 0 lett a
vége, de akár duplája is lehetett volna, ha a koncentráció nagyobb lett volna. Érthető,
hogy ez nem könnyű már egy 15 perc után eldőlt bajnoki meccsen.

2016. május 22.				

DABASRÓL INDULTAK
Interjú Danyis Jánossal
– Emlékszel -e, hogy mikor, hol és hogyan kerültél kapcsolatba elöszőr a futballal?
– Már óvodában is sokat fociztam, de csak 8 éves korom óta kezdtem el rendszeresen
edzésekre járni az FC Dabas csapatába.
– Hol fociztál eddig? Jelenleg hol focizol és hogyan kerültél oda?
– Dabas után 12 évesen átigazoltam Monorra, ahol már játszott egy dabasi barátom. Baj
nokságot is sikerült nyernünk. Innen bekerültem a Pest megyei válogatottba, ahol egy
tornán játszottunk a Vasas ellen, majd 15 éves koromban leigazoltak.
– Hogyan telik egy átlagos napod?
– 7.20 kor ébresztő a kollégiumban, majd 8-ra megyek az iskolába, ahol általában 14.30ig vagyok. Onnan egyből megyek villamossal edzésre. Délután 4-től 6-ig edzek, ezután
indulok vissza a kollégiumba, ahol megvacsorázok, tanulok es pihenek.
– Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy valaki válogatott futballista legyen?
– Nagyon sok, kemény, kitartó munka, elszántság, küzdeni akarás, alázat és tehetség
szükséges.
– Mit javasolnál, mit üzennél a dabasi gyerekeknek, focistáknak?
– Szívvel, lélekkel sportoljanak, keményen küzdjenek az álmaikért, csak így lehet sikere
ket elérni.
Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas SE

2016. május 22.

Az FC DABAS SE edzői stábja

Álló sor (balról jobbra): Rutterschmid Krisztián – technikai koordinátor; Mann Balázs – U9 edző;
Ledő László – D III edző; Kucsák István – utánpótlásvezető, D II edző; Fodor Gergő – U13 edző;
Riesz Péter – U14 edző; Farkas Roland – U19 edző
Ülő sor (balról jobbra): Szőgyi Tamás – U15 edző; Surányi Zoltán – U9 edző; Farkas Krisztián –
U17 edző; Domonyi Roland – U7 edző; Takács Kornél – U11 edző; Schilingerné Budai Zsuzsanna
– leány/női edző; Erős Károly – egyéni képzés; Monok Viktor – kapus edző; Balogh Tamás – U13
edző
A fotón nem szerepel: Turcsik Gergő – U11 edző; Pucsinszki Miklós – technikai vezető; Feczesin
István – egyéni képzés; Körmöczy Szebasztián – U7 edző

FC barcelona focitábor DABASon
A visszaszámlálás elkezdődött!

Barça

értéket tanítunk

2016. június 20–24.

FCBCAMP.CAT/DABAS
Nyomdai munkák: Pressman Bt.

