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Csapataink, játékosaink
az nb iii hírei

Dajka László, az FC Dabas NB III edzőjének 
nyilatkozata 

Üdvözlöm a Kedves Olvasókat! Elérkeztünk körülbelül a mérkőzé-
sek feléhez, illetve talán már egy picit túl is vagyunk rajta. Már lehet 
csinálni egy értékelést, amely nagyon nagyon változó. Úgy gondo-
lom, voltak nagyon jó, és voltak gyengébb mérkőzéseink is, igazán 

vegyes a kép. Az igazság az, hogy eléggé szűk a hadra fogható keretünk, aki NB III-ban 
elfogadható teljesítményt tud nyújtani, így ha bejön egy pár sérülés, már gondjaink van-
nak, mint ahogy most is. Tóth Marci és Zsolnai Robi nagyon hiányzik a csapatból, ez 
érezhető volt az utolsó két mérkőzésünkön is. Becsülettel küzdöttek a srácok, de nem 
rúgtunk gólt, pedig rúgott gól nélkül nehéz mérkőzéseket nyerni, viszont jól futballoz-
tunk. Ez az NB III jelen pillanatban talán két csapat kivételével – a Budafok és a Sziget-
szentmiklós –, szinte megverhető mindenki, de ki is tudsz kapni mindenkitől. Ez a két 
csapat állományilag, anyagilag kimagaslik a mezőnyből. Nagyon nehéz évünk lesz, de 
összességében úgy gondolom, hogy vannak olyan mérkőzéseink amikre lehet alapozni. 
Most például jön hozzánk a Budafok, a mérkőzésnek most kivételesen nem mi vagyunk 
az esélyesei, de én úgy gondolom hogy mindent el fogunk követni. A Dunaújváros ellen 
is jól futballoztunk, most is jól akarunk, de ez még jobb csapat. Ez az NB III középcso-
port jelen pillanatban nagyon erős, így, hogy visszakerült a Ferencváros II, a Pécs, a 
Szigetszentmiklós. Ez nagyon megnehezíti a dolgunkat, de a srácok egész héten becsü-
lettel dolgoznak, tesszük a dolgunkat. Szeretnénk egy tiszta gondolkodású társaságot 
összehozni, ahol természetesen az eredmények is fontosak, de a stabi-
litás a legfontosabb, és utána lehet tovább szakmailag építkezni. 
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Csapataink, játékosaink
az nb iii hírei
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Megkérdeztük korosztályos 
Csapatkapitányainkat

1. Hogy áll a csapatod a bajnokságban, mi a véleményed a szereplésetekről? 
2. Milyen a bajnokságotok színvonala? 
3. Mi az, amin javítani kellene a csapatnak ahhoz, hogy sikeresebben szerepeljetek? 
4. Mi az egyéni célod a labdarúgásban? 
5. Mi a véleményed az egyesületről, a körülményekről?

Farkas Bálint – U13

1. A kiemelt Bozsik-tornán nagyon jó helyen vagyunk, pont a mi 
szintünk, viszont a Kölyökligában nagyon erősek a csapatok, így 
nehéz sikereket elérni. Azon vagyunk, hogy még jobban össz-
hangban legyen a csapat és erősebbek legyünk.

2. A kiemelt Bozsik-torna éppen a mi szintünk, nem kell se gyen-
gébb, se erősebb, viszont a Kölyökligában valamiért nem talál-
juk a helyünket.

3. Szerintem az egyszerű játékra (sok kicsi passz) kéne törekednünk, illetve a labdaki-
hozatalt begyakorolni.

4. Az egyéni célom, hogy bent maradjak a Pest megyei válogatottban, és a Dabas 
csapatát erősíteni hogy feljuthassunk az élmezőnybe.

5. A körülmények nagyon jók, sok pálya van, és a most épült sportlétesítmény is kiváló. 
Szeretem ezt az egyesületet, ezt a társaságot, kedves, összetartó közösség.



Talapka István – U14
1. Az idei szezon izgalmasabb, mivel idén kezdtünk neki a nagy-

pályás focinak. Sajnos a csapat nem teljesített mindig maximáli-
san, de folyamatos fejlődés látható a mérkőzéseken.

2. A bajnokság színvonala nehéznek mondható, van 6-7 nagyon jó 
csapat, bár vannak könnyebb mérkőzések is, amiket illene meg-
nyerni. De az első győzelmünk még várat magára.

3. A sikeresebb eredmények elérése érdekében elengedhetetlen a játékosok pozití-
vabb hozzáállása, nagyobb szorgalma, kitartása.

4. Magas szintű futballistává váljak, és egyszer az FC Dabas felnőtt csapatát tudjam 
segíteni.

5. Az egyesület mindent megtesz a fejlődésünk érdekében, az új épület nagyon szép, 
kevés csapatnak van ilyen.

Kovács Tamás – U15

1. A mi csapatunk a bajnokságban sajnos nem az élmezőnyben 
helyezkedik el. A szereplésünkről azt gondolom, hogy sokat fej-
lődtünk, de mégsem eleget. Egyre jobbak és jobbak leszünk, ha 
mindenki beleteszi a munkáját. 

2. A bajnokság színvonala nagyot növekedett a tavalyi bajnokság-
hoz képest. Gyorsabb játékosok, gyorsabb játék, gyorsabb gon-
dolkozás.

3. Csapatként sokat kell fejlődnünk. Kemény munkával, sok odafigyeléssel, fegyelme-
zetséggel elérhetjük a céljainkat. A mérkőzéseken sokkal gyorsabban kell gondol-

kodnunk (gyorsabb mozgás, sok beszéd, határozottság).
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Megkérdeztük korosztályos 
Csapatkapitányainkat
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4. Az egyéni célom az hogy az FC Dabasban szerepeljek, és utána egy nagy csa-
patnál szeretnék játszani, minden mérkőzésen, edzésen a legjobb formámat hozni, 
segíteni a csapatot. Hiszem azt, hogy a sok munkának meglesz a gyümölcse.

5. Az egyesület mindent biztosít az utánpótlásban futballozó gyerekeknek. A körülmé-
nyekkel maximálisan elégedett vagyok, hiszen szép helyen edzünk, szép a klubépü-
letünk, de ennek komoly háttérmunkája volt/van amit nagyon köszönünk.

Mata Tamás – U16

1. Nincs mit szépíteni, egyelőre elég gyengén muzsikálunk, utolsó 
előtti, azaz 13. helyen áll a csapat. De ez a helyezés nem csapa-
tunk tudását tükrözi ennél sokkal többre vagyunk képesek.

2. Eléggé erős bajnokságba kerültünk. Jelen pillanatban 4-5 olyan 
csapatot fel tudnék sorolni, akik fényévekkel előrébb járnak mint 
mi. Most itt nem a körülményekről beszélek hanem magáról a 
csapatokról. 

3. Nagyon sok dolog van amiben fejlődnünk kell, és fogunk is. Felsorolnék néhányat: 
mentalitás, edzéslátogatottság, fegyelem (ami 15 évesen már nem lehetne problé-
ma), alázat, tisztelet. Láthatjuk hogy elég sok és fontos dolgon kell javítanunk.

4. Elsődleges célom minél fiatalabban bekerülni a Dabas NB III-as csapatába. Ha be-
kerülök, onnantól már bármi történhet, NB I, akár külföld…

5. Ez az egyesület nagyon gyorsan és nagyon nagyot fejlődött, hihetetlen, hogy mennyi 
labdarúgót foglalkoztat, és hogy milyen minőséget képvisel a klub. A körülmények   
fantasztikusak, nap mint nap prémium minőségben részesülünk – ez egy idő után ter-
mészetessé válik, már nem becsüljük annyira mint először. Ez szerintem nem helyes 
viselkedés. Így összefoglalva nem lehet egy rossz szava senkinek a körülményekre.
Köszönöm a lehetőséget a felszólalásra, Hajrá Dabas!

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



Horváth Viven – U15 leány
1. Első helyen állunk a bajnokságban, 25 ponttal. Nyolc győzel-

münk és 1 döntetlenünk van. Nagyon jól szerepelünk, jó játékkal 
megérdemelten vagyunk az elsők. 

2. Jól megszervezett bajnokság, kár hogy csak négy csapat van 
csoportonként. 

3. Nem nagyon kell javítanunk, ezt a munkát kell folytatnunk és 
akkor egyre összeszokottabbak leszünk. Véleményem szerint egy-két játékosnak 
egyénileg kell még fejlődnie, és akkor az meghozza az eredményt. 

4. Minél többet elérni, és ezért mindent megteszek, amit lehet, mert nagyon szeretek 
focizni. 

5. Az egyesület nagyon jó, és folyamatosan fejlődik, örülök 
hogy itt focizhatok. Az edzőmet szeretem és így öröm a 
foci is. Hajrá Dabas!

Megkérdeztük korosztályos 
Csapatkapitányainkat
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Palásti Enikő – női felnőtt
1. Idén új bajnokságban indultunk, és úgy gondolom, hogy a ta-

valyihoz képest nagyobb eséllyel végezhetünk jobb helyen, már 
most több sikerélmenyben van részünk. 

2. Nagy elvárások nincsenek, mivel ez egy amatőr női bajnokság, 
de véleményem szerint az itt elért eredmény akár motivációt is 
jelenthet egy magasabb szintű bajnokságba jutáshoz. 

3. A sikeresebb szereplés érdekében az edzéslátogatottságon kellene javitani.
Fontos a mozgás és a kondíció megtartása és fejlesztése, illetve egy jó csapatszel-
lem, tartós barátságok kialakítása. 

4. A továbbtanulásom terén is felvetődtek a sporttal való foglalkozás lehetőségei.
5. Az elmúlt időszakban óriási és látványos fejlődésen ment át az egyesület, gondolok 

itt az új Utánpótlásközpontunkra. Úgy gondolom, hogy minden feltétel adott a kor-
osztályok számára, hogy a saját bajnokságukban kiemelkedő eredményeket érje-
nek el. Hajrá Dabas!
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Palásti Enikő a női felnőtt csapat új csapatkapitánya
Gratulálunk neki!
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A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

2016. október 19-én, Dabason az Utánpótlásközpontban tartotta az Edda együttes a 
„Piros–Fehér–Zöld” futballinduló bemutatását. Az együttest Pataki Attila és Gömöry 
Zsolt képviselte.


