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

 Dabasi

  helyzet



A DABASI GÓLHELYZET 
mEGSZüLETéSE

Régi gondolat vált valóra az újság megszületésével. 
Több éve beszélgettünk az egyesület körül tevékenyke-
dőkkel arról, hogy újabb csatornán is jó lenne megszólí-
tani, tájékoztatni az FC Dabas életéről az érdeklődőket. 
Először arra gondoltunk, hogy 1-2 oldalban egyszerű 
információkat adunk át a bajnoki mérkőzések előtt a ki-
látogató nézőknek, szurkolóknak. Aztán jöttek az újabb 
ötletek, igények: sorsolás, egy-két belső információ a 
csapatok, játékosok, edzők életéből, és persze a legfon-

tosabb, hogy a SPORTEGYESÜLETET ne csak működtessük, hanem építsük folya-
matosan. Tegyük „élhetővé” létesítményeinket és barátságossá mindenki számára, 
akár sportolóként, szülőként, hozzátartozóként, ismerősként vagy vendégként ér-
kezik hozzánk. 
A jelenleg is működő és igen látogatott www.fcdabas.hu, valamint az FC Dabas 
Facebook oldala mellett az újság egy újabb lépés abba az irányba, hogy az FC 
Dabas életével foglalkozzunk és az egyesülethez tartózó minden szereplőt meg-
szólítsunk. Terveinkben szerepel az utánpótláscsapatok bemutatása, érdekesebb 
információk megosztása, egyéb sportágakkal való kapcsolataink ismertetése, va-
lamint a hazai és nemzetközi partnercsapatainkról való tájékoztatás. 
A Dabasi Gólhelyzetet első körben az egyesület berkein keresztül fogjuk terjeszte-
ni, minden labdarúgónk megkapja, valamint a mérkőzésekre, tornákra kilátogatók 
juthatnak hozzá a kéthetente megjelenő 1000 példány egyikéhez. 

Kucsák István 



Bölcskei SE–FC Dabas (02. 28.)

Az első félidő gól nélküli döntetlennel ért véget, sőt úgy festett, ezen a napon egyik 
fél sem tudja bevenni ellenfele kapuját. A 81. percben azonban megtört a jég. 
Sajnálatunkra a hazaiak Ledneczki Gergő révén vezetéshez jutottak (1 : 0), így szűk 
tíz perce maradt mindössze csapatunknak, hogy gólt szerezzen, és megkímélje 
magát egy újabb fiaskótól. A találat szerencsére megérkezett, Bozsik Viktor a 91. 
percben betalált, így egalizálni tudtuk az eredményt (1 : 1).
Jövő vasárnap sem lesz egyszerű dolgunk, ugyanis az első osztályban szereplő 
Budapest Honvéd második csapata látogat majd Dabasra. Akkor azonban, remél-
jük, végre meg tudjuk szerezni első tavaszi győzelmünket.
Hajrá Dabas!

A következő mérkőzés: FC Dabas–Honvéd FC Kft. (03. 06.)

Az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező magyar klub, amelynek a II. 
számú csapata szerepel az NB III-as Bajnokságban. A Budapest Honvéd és az FC 
Dabas között hosszú évekig szakmai megállapodás állt fent, amely elsősorban az 
utánpótlásra fókuszált.

Következő idegenbeli mérkőzés: Pénzügyőr SE–FC Dabas (03. 12.)

Több mint 70 éve működik a pénzügyi tisztviselők, pénzügyőrök, a budaiak egész-
ségéért a festői szépségű Pasaréti úti sportpályán. A kezdeti amatőr sporttevé-
kenységekből, mint futás, labdarúgás, teniszezés, 
röplabda, sak kozás, alakult meg az egyesületi 
formában szervezett sporttevékenység, 
azaz a Pénzügyőr Sport Egyesület 
(PSE) 1950-ben.
Fő bázisa a Pasaréti Sporttelep.

BAjnokI mérkőZéSEk



A téli felkészülés előtt a célkitűzésünk egy picit módosult. Fél évvel ezelőtt az első két 
hely valamelyikét szerettük volna elérni. Most, hogy az első helyen „teleltünk”, úgy gon-
doltuk, hogy ragaszkodunk ehhez a helyezéshez. Persze ez egy kisebb terhet is jelent a 
csapat számára, de úgy gondolom, a sport és a labdarúgás is szóljon bátran a versen-
gésről és a minél magasabb célokról. 
Keretünket szerettük volna létszámban és minőségben is megerősíteni. Az U19-es gár-
dából a Dabas II-be emeltünk 3 fiatalt, Volenszki Gábor (kapus), Zelovics Attila (védő) és 
Kovács Richárd (védő) készül velünk.
Két régi nagy harcost sikerült megnyernünk, hogy heti rendszerességgel szerepeljenek 
nálunk: Danyis Attila és Volenszki Zoltán is vállalta, hogy edzésen és mérkőzésen is min-
ket erősítenek. Emellett egy sajnálatos sérülés miatt rehabilitáltuk az előzetesen az NB 
III-ból visszavonuló Bartus Balázst is. 
Sajnos el kell mondanunk, hogy nem tudtuk elvégezni azt a munkát, amit szerettünk vol-
na, elsősorban a sérülések hátráltattak minket. Magyari Sándor, Farkas Roland, Botlik 
Gábor, Bukovszki Balázs, Danyis Attila, Láposi József komolyabb sérüléssel bajlódott 
(több hetet, hónapot kellett kihagyniuk), míg Feczesin István, Volenszki Zoltán kisebb pi-
henőkre kényszerült. 
Nagyon kellemetlen ez számunkra, mert úgy gondolom, ha ezek a problémák nem hát-
ráltatták volna csapatunkat, akkor a játékoskeret alkalmassá válik a vágyak elérésére. 
Próbáljuk a bajnokság első 3-4 hetét még az összecsiszolódásra használni és utána egy 
olyan szériát produkálni, amely eredményes lehet. A védekezést próbáljuk leegyszerűsí-
teni, a csapatmozgásokat, pedig rengeteget gyakoroljuk. Támadásainkban mindig ben-
ne van a gól, a feladatunk csak az, hogy ezek a mérkőzésen ki is jöjjenek belőlünk. 
Heti 3-4 edzés mellett a hétvégi mérkőzések felüdülést hoztak a játékosoknak, nagyon 
várjuk már a bajnoki meccseket, amelyeken alkalmanként az NB III-as keretből egy-két 
játékos is szerepet kaphat majd. 

Kucsák István 

CSApATAInk, jáTékoSAInk
FC DABAS II.  FELkéSZüLéS



Bajnoki mérkőzés: FC Dabas II.–Dunaharaszti MTK II. 
Elmaradt az FC Dabas II szombati (02. 27.) mérkőzése. Kucsák István csapata 
harcra készen várta a DMTK II elleni első idei bajnoki mérkőzését. A Dunaharaszti 
azonban nem jött el, így elmaradt a szombat délutánra tervezett összecsapás.
A győzelem (3 : 0) és a vele járó három bajnoki pont minden bizonnyal az FC Dabas 
II-t illeti majd, a szövetség végleges határozatára azonban még várni kell. 

FORD. HAZAI VENDÉG DÁTUM IDŐ

16 FC DABAS II DUNAHARASZTI MTK II 2016. 02. 27. 14.00

17 TÁRNOK KSK FC DABAS II 2016. 03. 05. 14.30

18 FC DABAS II BUGYI ASE 2016. 03. 12. 14.30

19 ALSÓNÉMEDI SE FC DABAS II 2016. 03. 20. 15.00

20 FC DABAS II DÖMSÖDI SE 2016. 03. 26. 15.00

21 RÁCKEVE VAFC FC DABAS II 2016. 04. 02. 15.30

22 FC DABAS II HERNÁD SE 2016. 04. 09. 15.30

23 FELSŐPAKONY KSE FC DABAS II 2016. 04. 16. 16.00

24 FC DABAS II FÉMALK DDTE 2016. 04. 24. 16.00

25 FC DABAS II SÓSKÚT SKE 2016. 04. 30. 16.30

26 SZÁZHALOMBATTAI LK FC DABAS II 2016. 05. 08. 16.30

27 FC DABAS II PEREG SE 2016. 05. 15. 16.30

28 UFC GYÖMRŐ FC DABAS II 2016. 05. 21. 17.00

29 FC DABAS II TAKSONY SE II 2016. 05. 28. 17.00

30 GYÁLI BKSE FC DABAS II 2016. 06. 05. 17.00

SORSOLÁS



TéLI TErEmTornák

Az FC Dabas SE Téli Teremtornáinak az OBO Aréna adott otthont. Csapatainknak 
saját rendezésű tornáinkon az alábbi helyezéseket és különdíjakat sikerült bezse-
belniük:

Korosztály Dátum Helyezés Különdíj

U19 2016. 01. 16.  I. hely
a torna legjobb kapusa: Volenszki Gábor 

a legjobb hazai játékos: Kardos Sándor

U17 2016. 01. 16.
 II. hely

V. hely

a torna legjobb kapusa: Isztolyka Ádám

gólkirály: Nagy-Jáger Dávid

a legjobb hazai játékos: Horváth Krisztián

U15 2016. 01. 30.
 II. hely

VI. hely

gólkirály: Duhaj Ádám

a legjobb hazai játékos: Drozdik Gergő

U14 2016. 01. 30.  V. hely a legjobb hazai játékos: Prigyeni Dániel

U13 2016. 02. 20.
 II. hely

 V. hely

gólkirály: Gáspár Zsombor

a legjobb hazai játékos: Petrányi József

U11 2016. 02. 21.
 V. hely

VI. hely

a legjobb hazai játékos: Jankulár Barna-

bás

U16 leány 2016. 02. 28.  V. hely a legjobb hazai játékos: Horváth Vivien

Női felnőtt 2016. 02. 28.
 V. hely

VI. hely

a torna legjobb kapusa: Rónyai Gabriella

a legjobb hazai játékos: Matolcsi Hanna

Egyesületünk ez év nyarán
FC BARCELONA FOCITÁBORT szervez.

A tábor várhatóan június 20–24. között kerül megrendezésre.

További információkat a táborral kapcsolatban
a kövekező számokban olvashatnak.



U19 U17

U15 U14

U13 U11

U16, leány Női felnőtt



FC DABAS III HírEk

Bajnoki mérkőzés: Felsőpakony KSE II–FC Dabas III (1 : 5)
Magabiztos idegenbeli győzelemmel nyitotta a szezont az FC Dabas III

Ledő László csapata a Felsőpakony KSE II ellen idegenben vívta első idei tétmérkő-
zését (02. 27.). Ellenfelünk a tIzedik pozícióból, míg mi a hetedik helyről várhattuk a 
tavaszi szezon kezdetét.
Az első félóra végén Pasztyerik Ferenc jóvoltából megszereztük a hőn áhított veze-
tést. Előnyünk a félidő végéig ki is tartott, így jó helyzetből várhattuk a második félidei 
folytatást
A 48. percben ellenfelünknek sikerült kiegyenlítenie (1:1), ami alighanem kissé fel-
paprikázta a srácokat. A fennmaradó negyven percben négy gólt is szereztünk Pu-
csinszki M., Pasztyerik F., Tihany D. (2) jóvoltából, így végül több mint magabiztos 
győzelemmel indítottuk a tavaszi bajnoki szezont.

Folytatás jövő vasárnap, szintén idegenben, a városi rivális Dabas-Gyón FC II 
ellen.
Hajrá Dabas! 

Nyomdai munkák: Pressman Bt.


