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Csapataink, játékosaink
EgyEsülEtünk hírEi

Bokros János nyilatkozata a válogatott edzőtábor kapcsán

Az október 12-i országos értekezleten Vojtekovszki Csaba, a Bozsik Egyesületi 
Program vezetője arról tájékoztatta a koordinátorokat, köztük engem is, hogy az 
őszi tanítási szünetben kétszer háromnapos edzőtábort kell tartani az U 11-es és 
az U 12/13-as korosztályoknak. Ezután felvettem a kapcsolatot Kucsák István al-
központvezetővel, az FC Dabas utánpótlásvezetőjével, aki rögtön belegyezett, 
hogy a kiváló dabasi sportcentrumban megrendezzük a foglalkozásokat. Schilin-
gerné Budai Zsuzsanna segítségével sikerült mindent megszervezni. A szállás a 
strand területén található épületben, az étkezések pedig Basa Attilának köszönhe-
tően a sporttelep büféjében voltak megoldva. A 23 fős keretek öt edzésen vettek 
részt, melyeket a Pest megyei alközpontvezetők tartottak. Ezen kívül a gyerekek 
programjában elméleti oktatás, valamint utánpótlás- és felnőtt bajnoki mérkőzések 
megtekintése is szerepelt. Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóságának nevében kö-
szönjük a FC Dabas-nak, Kucsák Istvánnak és a klub munkatársainak a segítségü-
ket és a szívélyes vendéglátást!

Üdvözlettel,
                           Bokros János

                             Bozsik egyesületi koordinátor
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Ülést tartott az FC DaBas elnöksége
Dajka lászló távozott az FC Dabas éléről!

november 09-én ült össze az egyesület elnöksége.
a napirenden az alábbi témák szerepeltek:

–  Beszámoló a felnőtt és az utánpótláscsapatok 
eddigi eredményeiről

– Tájékoztatás a 2016–17-es TAO pályázatról
– Támogatói kártyák bevezetése

Az elnökségi ülésen értékelte a csapat teljesítményét 
Dajka László, az NB III-as csapat vezetőedzője. Beszá-
molója végén kitért arra, hogy a sorozatban elvesztett öt 
mérkőzés, rúgott gól nélkül, őt arra kötelezi, hogy benyújt-
sa lemondását az elnökségnek. Indokai között kiemelte, hogy 
úgy gondolja, a csapatnak új impulzusokra van szüksége és ezért 
neki félre kell állnia. Az egyesület és a csapat érdeke azt kívánja, hogy új edzővel, új 
elvárásokkal, kihívásokkal elinduljon a mostani mélypontról fölfelé, és a hátralévő ta-
lálkozókon minél több pontot szerezzen. Az elnökség tudomásul vette Dajka László 
lemondását. A hátralévő négy fordulóra Kucsák Istvánt és Erős Károlyt bízta meg az 
NB III-as csapat szakmai munkájának irányításával.

Az elnökség a továbbiakban meghallgatta a többi felnőtt, női és utánpótláscsapa-
tokkal kapcsolatos beszámolót, amelyet elfogadott.

A TAO pályázattal kapcsolatosan Bennárik Ferenc adott tájékoztatást, amelyben 
kiemelte, hogy az MLSZ sajnos a mai napig nem adta ki a támogató határozatot, 
azonban november végéig az nagy valószínűséggel megszületik. Az előzetes in-
formációk szerint a működési, az előfinanszírozott tárgyi eszköz felújítás, és az utó-
finanszírozott munkacsarnok építésére várható támogatás összege meghaladja a 
százmillió forintot. Az elnökségi tagokat arra kérte, hogy a kapcsolataik révén minél 
több céget szólítsanak meg, nyerjék meg őket arra, hogy a társasági adójukat az 
FC Dabasnak ajánlják fel. 

Kőszegi Zoltán, az FC Dabas elnöke az újonnan bevezetendő támogatói kártyák-
ról tájékoztatta a jelenlévőket. Három kategóriában lesz bevezetve a kártya, bronz, 
ezüst, és arany fokozatban. Aki ezeket a kártyákat megvásárolja, azon felül, hogy 
támogatja az FC Dabast, különböző szolgáltatásokhoz is hozzá juthat, pl. egy FC 
Barcelona mérkőzés megtekintése a Nou Campban.

Bennárik Ferenc



UeFa B gyakorlati vizsga DaBason

a női labdarúgás fejlesztési programjának részeként csapatnyi hölgy 
szakember vehette át B-licences diplomáját 2016. november 7-én, hétfőn, 
Dabason

2016. november 20.



Csapataink, játékosaink
a Dabas ii hírEi

7 pont 3 meCCsBől!

Jó eredményeket ért el a D2 az elmúlt hetekben. Sok komoly 
sérülés, hiányzás mellett a keret megmutatta erejét, és két győ-
zelem mellett egy idegenbeli döntetlen a termés.

Az utolsó őszi mérkőzésen Maglódon próbáljuk szépen zárni 
ezt a kitűnő évet, hiszen bajnoki cím után egy osztállyal feljebb a 
középmezőnyben állunk, ami nagyon jó eredmény.

Kucsák István

2016. november 20.
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keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

rövid villámlátogatáson
Dabason tartózkodott
az elmúlt hétvégén
idősebb mari zoltán,
akit az FC Dabas
sportegyesület
egy feliratozott pólóval
és sapkával köszöntött fel
50. születésnapja alkalmából.



keresse egyesületünket az interneten is!
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2016. november 6.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
schilingerné Budai zsuzsanna, FC Dabas se

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.



Egyesületünk, támogatói részére arany-, ezüst- és bronzfokozatú támogatói 
kártyákat biztosít. A különböző kártyák, különböző kedvezmények, szolgáltatá-
sok igénybevételére és rendezvények látogatásra jogosítanak fel.
Érdeklődjön az FC Dabas vezetőségénél!


