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    Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa    I. évfolyam. 1. szám

A tradíció kötelez ,a jelen felhatalmaz ,a jövő lehetőséget kínál.

 Dabasi

  helyzet



Kedves dabasi
Labdarúgó Közösség!

Régiónk legnagyobb és egyik legrégebbi múltra visz-
szatekintő sportklubjaként egy színvonalas tájékozta-
tó újság megjelenéséről döntött a klub elnöksége. Ezt 
a kezdeményezést az egyesületi sportélet minősége, 
az itt sportolók száma is indokolja, valamint a labda-
rúgást kedvelők széles közössége is igényt tart arra, 
hogy e rendszeres tájékoztató kiadvánnyal is kapcso-
latot teremtsünk egymás között.

Az egyesületben folyó szakmai munka és a rendkívül sok esemény kellő témát 
ad ahhoz, hogy kéthetente tartalommal tölthessük meg  ezt a lapot, amelynek első 
számát most kezében tartja. Célunk, a tájékoztatáson túl, egy olyan közösség épí-
tése, amely a városi és a térségi sportélet egyik zászlóshajója lesz.

Kívánom, hogy legyenek aktív részesei e közösségnek, csatlakozzanak minél 
többen e zászlóshajó legénységéhez, vagy szálljanak fel rá utasként.

Remélem, hogy munkánkkal, az összefogással céljaink elérését együtt fogjuk szol-
gálni!

Hajrá Dabas! Hajrá magyar foci! Hajrá magyar sport!
Kőszegi Zoltán

az FC Dabas SE elnöke,
polgármester



 
Jó ütemben halad az Utánpótlásközpont, klubház építé-
se. A tavalyi esztendőben befejeződött az I. ütem, amely-
nek az elszámolása is megtörtént. A II. ütem, valamint a 
III. ütem kivitelezése jelenleg zajlik. A kivitelező GOMÉP 
Kft. június 30-ra vállalta a befejezést, azonban a szerző-
dés szerint előteljesítésre is lehetőség nyílik. Amennyi-
ben tartani tudják a jelenlegi ütemet, abban az esetben 
akár már májusban birtokba vehető a létesítmény, amely 
elsősorban az utánpótlás-nevelést, de a felnőttlabdarú-
gást is szolgálja majd. Az épület alapterülete közel ezer négyzetméter. A földszinten 
kap helyet a gépészeti tér, a mosoda, a szertár, a hat öltöző, a fogadótér, az orvosi 
szoba, valamint a kondicionáló terem és a welness részleg is. Ezen, a szinten talál-
hatóak a nézők számára kialakított mosdók is. Az emeleti részen egy közel négy-
száz négyzetméteres előadó-, konferenciaterem, edzői öltözők, irodák, valamint 
egy olyan tartalék terület, ahol apartmanok készülnek egy későbbi ütemben. Az 
épület melegvízellátását napkollektorok biztosítják, az áramellátásba napelemek 
segítenek be, a fűtés pedig faelgázosító kazánnal lesz biztosítva.
Az egyesület ezúton fejezi ki köszönetét azon cégeknek, akik a TAO forrásokat biz-
tosították a beruházáshoz: Alwema Holding Kft., Biancoop Zrt., Construction Building 
Kft., Dafi-Szolg Bt., Darus Fuvar Kft., Diego Kft., D.T.L. Kft., Faragó Környezetvédelmi Kft., 
Gyöngy-Dent Kft., Hidrofilt Kft., Jumbo Log Kft., King Stone Chemicals Kft., Lakto Kft., Obo 
Bettermann Hungary Kft., Petrányi József Fuvarozó Kft., Plotter-Papír Kft., Qualiroll Hunga-
ry Kft., Real Security Kft., Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt., Rombusz-04 Kft., Száll-Ker-
Plaszt Kft., Tesz-97 Kft., Venus Trans Bt., Vitafort Zrt., V-Mobil Kft., Wellis Magyarország Kft.

Bennárik Ferenc
FC Dabas SE, elnökségi tag

az UtánpótLásKözpont
bemUtatása



CsapatainK, játéKosainK
CsapatainK, játéKosainK

Jelenlegi egyesületi létszámunk 330 fő. Női labdarúgóink mellett három felnőtt 
férfigárda, egy öregfiúk-seniorcsapat, valamint 230 fő utánpótláskorú labda-
rúgó sportol versenyszerűen nap mint nap az Fc Dabas színeiben. Egyesületi 
edzőkkel, technikai és fizikai személyzettel kiegészülve szép feladatot ad a lab-
darúgás számunkra. Közös célunk, hogy lehetőség szerint folyamatos sikerek, 
győzelmek, mosolygós arcok jellemezzék egyesületünket.  

Felnőtt játékosok
 Női csapat 18 fő
 Nemzeti Bajnokság III. osztály 24 fő 
 Nemzeti Bajnokság V. o. 22 fő
 Nemzeti Bajnokság VI. o. 22 fő
  Öregfiúk, senior 26 fő

Utánpótláscsapatok
 Lány 22 fő
 U-6/7 20 fő
 U-8/9 22 fő
 U-10/11 25 fő
 U-12/13 22 fő 
 U-14  20 fő
 U-15  24 fő
 U-17 24 fő
 U-19 18 fő



Csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség országos, valamint Pest megyei baj-
nokságaiban szerepelnek. 

13 éves kor alatt az MLSZ Bozsik-program egyesületi rendszerében végzik edzé-
seiket, mérkőzéseiket a játékosok.

Az MLSZ intézményi programjában közel 400 tizenkét éves kor alatti játékost tar-
tunk szemmel. 

Utánpótláskorú játékosainkkal kapcsolatban legfontosabbnak azt tartjuk, hogy 
mindennap új, pozitív élményekkel gazdagodva induljanak haza sporttelepeinkről. 
Szeretnénk abban a szellemben tartani foglalkozásainkat, edzéseinket, hogy spor-
tolóink a mindennapi életben is könnyebben megbírkózzanak a kihívásokkal. Ezzel 
tudatosítani szeretnénk bennük, hogy a győzelem mindig édes, de rengeteg áldo-
zatot kíván.

Egyesületi szinten céljaink között szerepel idősebb korban a stabil védekezésből 
kiinduló, labdatartásra épülő, dinamikus, erőteljes támadójáték, amely természete-
sen, lehetőség szerint győzelmekkel, sikerekkel társul.

Folyamatosan fejlődő együttműködési kapcsolatunk van a Ferencvárosi Torna 
Clubbal, valamint az FC Barcelonával. Ezekről az eseményekről a jövőben bővebb 

tájékoztatást adunk. 
Kucsák István

FC Dabas SE, utánpótlásvezető



nb iii-as CsapatUnK
játéKosai, mérKőzései

Három távozó és hat érkező játékos az FC Dabas NB III-as tavaszi keretében

Az átigazolási időszak ugyan csak február 22-én ér véget, a harmadosztályú baj-
nokság azonban már hétvégén útjára indul, így némileg hamarabb kellett végle-
gesíteni NB III-as első csapatunk keretét. Természetesen egy minimális játékos-
mozgás még elképzelhető lesz 22-én éjfélig, azonban nagy valószínűséggel Honti 
József vezetőedzőnek és segédjének, Erős Károlynak az alábbi kerettel kell majd 
felvennie a harcot riválisaival szemben.

Három játékos döntött a távozás mellett (Bartus, Dencz, Sorecz), míg hatan az FC 
Dabast választották következő állomáshelyüknek. Az NB I-et is megjárt Dr. Szélpál 
Tamás a V-Gyulai TFC-től, Kállai Norbert a másodosztályú Szigetszentmiklósi TK-
tól, Kállai István az NB III-as Jászberényi FC-től, Geiger Norbert a Szeged 2011-től, 
Zsíros Ádám a Ceglédi VSE-től, míg Török Krisztián a Taksony SE-től érkezik a ta-
vaszi szezonra.

Távozók listája:
 Név Hova távozott
1. Bartus Balázs FC Dabas II
2. Dencz Dávid Ausztria
3. Sorecz Szabolcs Jászberényi FC

NB III-as csapatunk névsora
  Név Poszt
 1. Scheilinger György kapus
 2. Török Krisztián kapus
 3. Dankó János védő
 4. Dévai Csaba védő
 5. Kállai Norbert védő
 6. Komoróczi Kristóf védő
 7. Kozma Dániel védő
 8. Lanczkor Gábor védő
 9. Lázár Tamás védő
 10. Surányi Zoltán védő
 11. Takács Kornél védő
 12. Tóth Márton védő
 13. Zsíros Ádám védő
 14. Bárányos Zsolt középpályás

  Név Poszt
 15. Domonyi Roland középpályás
 16. Gáspár Tibor középpályás
 17. Hollauer Balázs középpályás
 18. Kállai István középpályás
 19. Molnár Zoltán középpályás
 20. Bozsik Viktor támadó
 21. Csák Zoltán támadó
 22. Dr. Szélpál Tamás támadó
 23. Geiger Norbert támadó
 24. Körmöczy Szebasztián támadó
 25. Ubornyák József támadó
 26. Zsolnai Róbert támadó
 27. Pék Richárd támadó
  Honti József edző



 ford. Hazai vendég dátum idő
18. ÚJBUDA KFT fC daBaS 2016. 02. 13. 13:00
19. fC daBaS KOMLÓI BÁNYÁSZ SK KFT. 2016. 02. 21. 14:00
20. BÖLCSKEI SK fC daBaS 2016. 02. 27. 14:00
21. fC daBaS HONVÉD FC KFT 2016. 03. 06. 14:30
22. PÉNZÜGYŐR SE fC daBaS 2016. 03. 12. 13:00
23. FC DABAS SZEOL SC KFT 2016. 03. 20. 15:00
24. szabadnapos  
25. fC daBaS GYULAI TERMÁL FC 2016. 04. 03. 16:30
26. SZENTLŐRINCZ SE fC daBaS 2016. 04. 09. 16:30
27. fC daBaS SZEKSZÁRDI UFC 2016. 04. 17. 17:00
28. GOLD-SPORT KFT fC daBaS 2016. 04. 23. 17:00
29. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT fC daBaS 2016. 05. 01. 17:00
30. fC daBaS DUNAHARASZTI MTK 2016. 05. 08. 17:00
31. ESMTK LABDARÚGÓ EGYLET KFT fC daBaS 2016. 15. 15. 17:30
32. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC fC daBaS 2016. 05. 22. 18:00
33. PAKSI FC KFT fC daBaS 2016. 05. 29. 18:00
34. fC daBaS MONOR SE 2016. 06. 05. 18:00

SORSOLÁS

Érkezők listája:
 Név Honnan érkezett
1. Dr. Szélpál Tamás V-Gyulai TFC
2. Geiger Norbert Szeged 2011
3. Kállai István Jászberényi FC
4. Kállai Norbert Szigetszentmiklósi TK
5. Török Krisztián Taksony SE
6. Zsíros Ádám Ceglédi VSE 

NB III-as csapatunk

1. 3.

4.

6. 2.

5.



Honti József, az NB III vezetőedzője az alábbi  
sorokkal kívánta gazdagítani újonnan megjelenő 
újságunkat:

Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy az FC 
Dabas lapjának első számában megszólalhatok.

Az első csapatról kellene pár szót mondanom. Január 
4-én elkezdtük a felkészülést, miután eldőlt, hogy az NB III-as bajnokság már febru-
ár 13-án kezdetét veszi, hacsak valamilyen külső ok nem szól közbe, gondolok itt az 
időjárásra, ezért néhány pálya alkalmatlansága miatt a szezonkezdet eltolódhat. Véle-
ményem szerint a csapat ez alatt a 6 hét alatt elvégezte, amit szeretett volna. Kiváló 
edzéslehetőségek voltak, hiszen köztudott, hogy a dabasi létesítményben minden adott 
ahhoz, hogy nagyszerű munkát végezhessünk. A VIP-teremből kialakítottunk egy erősí-
tőtermet. Egyetlen szívfájdalmam az, hogy a játékosok jelentős része nem tudta teljes 
mértékben végigdolgozni a felkészülést sérülések, betegségek miatt. A  legnagyobb 
probléma, hogy így két nappal a bajnoki nyitány előtt, négy alapemberem is sérülések-
kel bajlódik, és valószínűleg pályára sem tudnak lépni még az első két-három forduló-
ban. A csapatot sikerült megerősítenünk. Nagyszerű játékosok, jóképességű, rutinos, 
nagyon tehetséges fiatalok kerültek az első csapatba. Az őszi szezonban a csapat jól 
teljesített, a támadó játékra különösebb panaszunk nem lehetett, hiszen Kozármisleny 
után a legtöbb gólt mi szereztük. Mutatóink a kapott gólok tekintetében is megfelelő-
ek, hiszen a szakértők mindig azt vallják, ha a kapott gólok szá-
ma megközelítőleg a lejátszott mérkőzések számával egyezik, 
és az 1/1-es mutató körül tud teljesíteni a csapat, az jónak 
mondható. Én elmondhatom a csapatomról ezt, hiszen 
16 mérkőzésen 17 gólt kaptunk. Nagyon fontos volt, hogy 
az átigazolásoknál olyan játékosokat tudjunk igazolni, akik 
a vonalak mellett tudnak teljesíteni. Ezekre a posztokra 
nem volt eddig meg felelő em-
berünk, de most sikerült 
ezen a téren is kiegé-
szülnünk. 

nb iii – edzői véLemény



FC dabas ii.

  Név Poszt
 1.  Ledő László kapus
 2.  Magyari Sándor kapus
 3. Volenszki Gábor kapus
 4. Bartus Balázs kapus
 5. Bálint Zoltán védő
 6. Botlik Gábor védő
 7. Cemmel Péter védő
 8. Farkas Roland védő
 9. Janicsák András védő
 10. Danyis Attila védő
 11. Zelovics Attila védő
 12. Voleszki Zoltán védő, középpályás

 13. Bukovszki Balázs középpályás
 14. Feczesin István középpályás
 15. Fodor Gergő középpályás
 16. Mráz István középpályás
 17. Fábri Ádám középpályás
 18. Kovács Richárd középpályás
 19. Farkas Krisztián támadó
 20. Gugyerás Páter támadó
 21. Kucsák István támadó
 22. Varga Balázs támadó
 23. Ubornyák József támadó

  Kucsák istván edző

FC DABAS II. – JÁTÉKOSKERET

FC DABAS ÉvzÁRó A LAzI-Tó LIgETBEN
A Sportgála napjának délutánján megtartotta az FC Dabas SE Labdarúgó szakosztálya 
közös évadzáró összejövetelét. A Lazi-tó Ligetben megtartott rendezvényen a klub fel-
nőtt, utánpótláskorú és női játékosai mellett képviseltette magát, az FC elnöksége, edzői 
stábja, technikai dolgozói, meghívott vendégei és nem utolsósorban a játékosok szülei.



December 18-án, pénteken került sor Dabas Város Önkormányzatának hagyo-
mányos Sportgálájára az OBO Arénában, ahol idén is átadták az Év Sportolója, 
az Év Csapata díjakat és a Dabas Város Sportjáért kitüntető címet.

Dabas város Sportjáért díj: Méhész János
A Képviselő-testület minden esztendőben Dabas Város 
Sportjáért díjjal tüntet ki egy-egy olyan személyt, akinek 
sportmúltja vagy szponzori aktivitása átlagon felüli, így 
huzamosabb ideig fontos szerepet játszott a város sport-
életében. Idén ezt az elismerést Méhész János vehette át 
meghatározó sporttámogatói tevékenységéért. Számos 
sportág után, jelenleg a labdarúgás az a terület, ahol ado-
mányaival segíti a dabasi futball sikereit. Éveken keresztül 
segítette nemrégiben elhunyt díszpolgárunk, Dr. Lelik Fe-
renc eljutását az FC Dabas mérkőzéseire, hogy a doktor 
úr hódolhasson a futball iránti szenvedélyének.

Az év csapata: FC Dabas II 
Három és fél évvel ezelőtt alakult meg a „kettes” csapat Dabason. A cél az volt, hogy el-
sősorban a helyi nevelésű játékosokra támaszkodva rövid időn belül a megyei I.osztályba 
jusson el a csapat. Első évben a gárda bajnoki címet szerzett a Pest megyei harmad osz-
tályban. A feljutás után a másodosztályban a 9. helyen végzett az együttes. A csapat fej-
lődésére jellemző, hogy a 2014/15 szezonban már a 3. helyen végeztek. Mindezt úgy, hogy 
90%-ban saját nevelésű játékosok alkotják a keretet.

A csapat a bajnokságban a bajnoki tabella első helyéről várja a tavaszi rajtot. Minden 
adott ahhoz, hogy az első helyet a bajnokság végéig megőrizzék Farkas Krisztiánék. Ez a 
csapat a jövőben még szorosabban kell, hogy támogassa, „táplálja” az NB III-as együttest, 
elsősorban a felfelé áramló utánpótlásjátékosok gardírozásával.

a Csapat heLyzete???
sportgáLa 2015



Az év felnőtt labdarúgója: Farkas Krisztián
A 2015. év felnőtt labdarúgója Farkas Krisztián. Inárcson 
nőtt fel, ott is kezdett el futballozni. A Ferencváros utánpót-
láscsapataiban indult el a karrierje, szerepelt a Magyar Után-
pótlás Válogatottban is. Felnőtt labdarúgóként több klubnál 
is megfordult a magyar bajnokság különböző osztályaiban.

Jelenleg az FC Dabas labdarúgója, elsődlegesen a Da-
bas II együttesében játszik. Több találkozón is szerepelt az 
NB III-as gárdában is, ahol három góljával és három gólpasszával óriási segítséget nyúj-
tott abban, hogy merészebb terveket is szőhessenek a dabasi focisták.

Játéktudására, mentalitására és a labdarúgás iránti alázatára mi sem jellemzőbb, hogy 
36 évesen is meghatározója tudott lenni egy harmadik vonalbeli éremesélyes csapatnak, 
ami igazán figyelemre méltó teljesítmény.

Gólkirály volt harmadosztályban 23 találattal és gólkirály volt másodosztályban 28 gól-
lal. A tavalyi évben a megyei másodosztályban 23 góllal járult hozzá a bronzérem meg-
szerzéséhez. A most futó szezonban 9 gólos a már említett 3 NB III-as találat mellett.

Krisztián a Dabas II gárdájának csapatkapitánya.
Munkahelye mellett a helyi U17-es csapat edzője, amelynél egyértelműen látszanak az 

előbb említett stílusjegyek. Bár ő sem lesz fiatalabb, de 2-3 évig még biztosan aranyér-
mekért küzdhet a pályán és azon kívül egyaránt.

Az év utánpótláskorú labdarúgója: zelovics Attila
Utánpótlás korosztályban a 2015. év labdarúgója Zelovics Attila. At-
tila gyermekkora óta az FC Dabas színeiben rúgja a labdát, jelenleg 
az U19-es csapat meghatározó játékosa. Posztja belső középpályás, 
ebből kifolyólag a védelem bármely posztján megállja a helyét. Játékát 
a sokoldalúság jellemzi, a védekező feladatok mellett bátran lép be a 
támadásokba. Gólerős középpályás, találatait elsősorban távoli lövé-
sekből szerzi. Az idei bajnokságban 15 mérkőzésen 4 gólt szerzett, 
ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy csapata a 3. helyen telel az NB II-es 
bajnokság közép-keleti csoportjában.

Hosszú évek óta meghatározója aktuális csapatainak, az U17-es gárdának a csapatka-
pitánya volt. Céljai között szerepel, hogy egyszer bemutatkozhasson az NB I-ben, rengete-
get is tesz ezért. Elmondható róla, hogy tudatosan halad céljai, tervei elérésének irányába.

Az idei bajnokságban 17 évesen kezdőjátékosként bemutatkozhatott az FC Dabas II-
es felnőtt csapatában. Játékának köszönhetően a téli felkészülést már a felnőtt csap-
pattal folytatta le, ahol tapasztalatokat szerzett, hogy majd az NB III-as csapatba is 
bekerülhessen, amelyre minden esélye megvan.



BARCELONA FOCITÁBOR DABASON

Az FC Dabas Sportegyesület vezetősége az elmúlt 2 évben több alkalommal járt 
Barcelonában hogy felvegye a kapcsolatot az FC Barcelona egyesülettel. A koráb-
ban Dabason élt Mari Zoltán segítségével az FC Dabas vezetőségének lehetősége 
nyílt felvenni a kapcsolatot az FCB utánpótláscsapatával. Előzetes egyeztetések 
alapján határoztuk el a magyarországi FCB-tábor megszervezését. Közép-Euró-
pában jelenleg nem működik Barcelona-skola, sem rendszeresen megrendezésre 
kerülő Barcelona-tábor. 

A dabasi származású Mari Zoltán az FC Barcelona Escola játékosa, családjával 
együtt Barcelonában élnek. Az ő közreműködésükkel az Escolában végzett gyer-
mekek egy csoportja (12 gyermek, szülőkkel, családtagokkal) 2015 nyarán Barce-
lona Team néven egyhetes focitáboron vett részt Dabason. A fociedzések, mérkő-
zések mellett megismerhették Dabas és Budapest nevezetességeit, kirándulásokat 
szerveztünk nekik. 

2015. november 23-án személyes találkozón vett részt az egyesület elnöke, Da-
bas város polgármestere, Kőszegi Zoltán az FC Barcelonával. Ezen 

az alkalmon ismertette elképzeléseit Mr. Iñaki Andreuval a FC 
BARCELONA Európai & Afrikai Futballiskoláiért felelős pro-

jektmenedzserrel. Az FC Barcelona utánpótlás részlegének 
vezetőségétől engedélyt kaptunk arra, hogy Közép-Euró-
pában először, FC Barcelona campust szervezhessünk.

Jelenleg a szerződés részletes elkészítése és aláírása 
van folyamatban, a következő számban több információ-
val is szolgálunk majd.

az FC barCeLona és az FC dabas se


