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NB III Erős Károly nyilatkozata a Dabas-Gyón elleni győzelem után

Fizikálisan és mentálisan ellenfelünk, a Dabas-Gyón fölé nőttünk, 
helyenként játékban is, ezért úgy érzem a győzelem megérde-
melt. A Pécs elleni mérkőzés óta egy új útra léptünk, úgy érzem, 
hogy a csapat kezd összeállni, és csapatként funkcionálni. Bí-
zom benne, hogy ez a Gyón elleni győzelem önbizalomban, 
mentálisan és játékban is meglök minket annyira, hogy az elkö-
vetkezendő két mérkőzésen a lehető legtöbb pontot be tudjuk 

gyűjteni. Ezek után lesz időnk, hogy rendezzük sorainkat, és a hathetes felkészülés 
után, tavasszal már egy sokkal erősebb Dabas fog pá-
lyára lépni. Azt gondolom, a legnagyobb feladat 
a jövőre nézve, hogy csapat szinten kell erő-
södni, csapatot kell építeni. Egyénileg nin-
csenek rossz képességű játékosaink, de 
NB III-as szinten csapatként kell nagyon 
erősnek lenni. Ha ezt meg tudjuk csi-
nálni, akkor egy szép tavasz elé né-
zünk. 

2016. december 4.
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Dabas II – Kucsák István értékelése
Az őszi mérkőzések végén a 10. helyen áll a csapat. A szezon előtt az első 8 hely 
vala melyikét tűztük ki célul magunk elé, amit sajnos nem sikerült megvalósítani. A sok 
komoly sérülés mély nyomot hagyott a csapat szereplésében. Ezzel együtt is kiváló 
teljesítmény van a D2 mögött, hiszen a nyári bajnoki cím után egy osztállyal feljebb, a 
középmezőnyben végzett, a 3 feljutó csapat közül legelőrébb. 

A játékosok sokat fejlődtek, több személynél is felvetődött, hogy NB III-ban is szere-
pet kapjanak. Ez természetesen nem egyszerű kérdés, hiszen a munkahelyek, a sérü-
lések, a fizikai és alkati tényezők is közbeszólhatnak. A fiatalabbak beépítése lehetne 
kissé erőteljesebb is, keressük ennek a jó megvalósíthatóságát. 

Védekezésben lényegesen kevesebb gólt vártam, érdekes módon a csapat- 
védekezésünk jól működött, mégis nagyon sok a 28 kapott gól. Pontosan 28 találatot is 
szereztünk, ami a mezőnyben a 6. legtöbb. Ez kiemelkedő egy feljutó csapatnál, főleg 
annak fényében, hogy meccseinket 50%-ban szinte kifejezett támadó nélkül játszottunk. 

Összjátékban és kreativitásban mindig van hová fejlődni, mi is ezt tesszük a jövőben, 
akkor 2-4 helyet előre tudunk lépni a tabellán.

Hely. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
  1 Vecsési FC 15 12 2 1 33 9 24 38
  2 Pilisi LK-Legenda Sport 15 10 2 3 38 17 21 32
  3 Gödöllői SK 15 9 4 2 39 14 25 31
  4 Taksony SE 15 9 2 4 32 21 11 29
  5 Tura VSK 15 8 4 3 31 18 13 28
  6 Kisnémedi MSE 15 7 4 4 20 20 0 25
  7 Nagykáta SE 15 6 4 5 28 17 11 22
  8 Viadukt SE-Biatorbágy 15 6 3 6 23 19 4 21
  9 Maglódi TC 14 6 2 6 19 21 -2 20
10 FC Dabas II. 15 4 6 5 28 28 0 18
11 Tököl VSK 15 4 4 7 18 24 -6 16
12 Halásztelek FC 15 4 3 8 18 23 -5 15
13 Nagykőrösi Kinizsi FC 15 3 3 9 17 33 -16 12
14 Tápiószecső FC 15 3 1 11 21 42 -21 10
15 Százhalombattai LK 15 2 3 10 15 36 -21 9
16 Pilisszentiván SE 14 2 1 11 8 46 -38 7
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DaBas III LEDő LászLó értéKELésE

Az FC Dabas III csapata az őszi szezonban 13 lejátszott mér-
kőzés után (7 gy.–3 d.–2 v.–29 lőtt–19 kapott góllal) 24 pontot 
szerzett. Holtversenyben az 5. helyen áll, rosszabb gólkülönb-
ség miatt. Bizakodva várjuk a tavaszi 
folytatást. Egy jó téli felkészülés 
után elérhetjük a kitűzött 
célunkat, az első három-

ba kerülést! Biztosíték lehet erre az, hogy 
ősszel a 24 játékosból általában 18-an 
mindig edzésen voltak. A csapategy-
ség is erősödött, és ez a játékunkban 
is megmutatkozott.

Büszke vagyok erre a csapatra, és 
remélem, a tavaszi forduló befejezté-
vel az FC Dabas is büszke lehet rá!

A csapat nevében kellemes ünne-
peket és boldog újévet kívánunk min-
denkinek!

HAJRÁ DABAS !

2016. december 4.
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

futsaLBEmutató

Az FC Dabas labdarúgó szakosztálya  elindult a Pest megye I osztályú futsal- 
bajnokságban. A nevezés célja az volt, hogy megismerjük a 4+1 és teremfoci 
sajátosságait, és a téli pihenő alatt játékban maradjanak a játékosok.
A csapat keretét a Dabas II-es és III-as csapata és az u-19-es játékosok alkot-
ják.
Turcsik Gergő kollégám és jómagam irányítjuk a csapatot. November 22-én 
már le is játszottuk az első bajnoki mérkőzésünket, hazai környezetben, az 
OBO Arénában. Sajnos kikaptunk, de voltak biztató jelek játékunkban, amit  
javítani fogunk a következő hetekben. A futsal egy gyors, dinamikus játék, ami 
nagyban segíti a játékosok fejlődését. A második mérkőzésünket már ma-
gabiztosan nyertük. Dolgozunk tovább, hogy a tapasztalatokat hasznosítsuk 
majd a nagypályás bajnokságban is.

Hajrá Dabas! 
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JóváhaGyta az mLsz
az fC DaBas sE sportfEJLEsztésI proGramJát

Kezdődhet az újabb beruházás.
Az elmúlt napokban jó hír érkezett a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO irodájától. 
Igaz, hogy az eredeti programhoz képest némileg csökkentett mértékben, azonban 
a főbb irányvonal megtartását lehetővé tevő mértékben megszületett az MLSZ ré-
széről az FC Dabas Sportegyesület 2016-17 évi sportfejlesztési programjának a jó-
váhagyása. Ennek köszönhetően az FC-nek az önerővel együtt, több mint 210 millió 
forint áll rendelkezésére a program végrehajtásához az alábbiak szerint: 

Utánpótlás-nevelés jogcímem az önerővel együtt több mint 29 millió forint támo-
gatást hagyott jóvá az MLSZ az alábbiak szerint:

– utazási költségek finanszírozása,
– sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére,
– utánpótlásban dolgozó szakemberek bérköltségeire,
– tornatermek, sportcsarnok bérlet díjára.

Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás, beruházás (nem ingatlan) jogcímen a támo-
gatás mértéke meghaladja a 40 millió forintot:

– fűnyíró traktor, valamint a hozzá tartozó kiegészítők beszerzése,
– öltöző, szertár, orvosi szoba berendezése,
– napelemek beszerzése a Sportközponthoz.

Tárgyi eszköz beruházás, fedett labdacsarnok építésnek I-es ütemére az önerővel 
növelt támogatás mértéke megközelíti a 144 millió forintot. A csarnok bekerülési költ-
sége a tervezői költségbecslés alapján meghaladja a 230 milliót. A most jóváhagyott 
támogatáson felül a 2017–18-as TAO-pályázaton belül biztosítja az MLSZ a további 
TAO-forrást.

Jelenleg a cégek megkeresése folyik a TAO-forrás feltöltésének az érdekében. 
Lapzártáig már több mint 70 millió forint felajánlás érkezett, és a feltöltés folyamatos. 
Ezúton is köszönjük azoknak a cégeknek, akik a társasági adójukkal támogatták, tá-
mogatják az egyesület céljait, valamint várjuk azokat, akik szeretnének bekapcsolód-
ni ezen célok megvalósításába és ennek érdekében TAO-forrást tudnak biztosítani.

A jóváhagyó határozat megtekinthető az egyesület honlapján a következő link 
alatt: http://www.fcdabas.hu/tao.html   

B. F.
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VIdEotoN–Mtk mérkőzésre vittük játékosainkat felcsútra
feczesin István beszámolója

A félév közeledtével szerettük volna után-
pótláscsapataink kapitányait, valamint a 
legjobban teljesítő, legjobb hozzáállású 
játékosainkat jutalmazni valamivel. Java-
soltam Kucsak István utánpótlásvezető-
nek, hogy testvérem segítségével, a Vide-
oton utolsó bajnoki merkőzését az MTK 
ellen megtekinthetnénk a felcsúti aréná-
ban. Edzőkollégák, gyerekek és a Vide-
oton is partner volt a dologban, így 
a klub két kisbuszával szombaton 
elmentünk Felcsútra, és meg-
néztük a mérkőzést. A hűvös 
idő ellenére, parázs hangulatú 
mérkőzésen diadalmaskodott 
a hazai csapat. Játékosaink 
szemmel lathatóan élvezték a 
találkozót. 
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Szeretettel várjuk az FC Dabas Sportegyesületének minden tagját
december 16-án, pénteken tartandó szokásos évzáró összejövetelünkre 

Program
14.30 – Az FC Dabas egyesületének találkozója a Lazító Ligetben

15.00 – A 2016-os év rövid értékelése

15.15 – Étkezés

17.00 – Indulás az Obo Arénába

18.00 – Sportgála



2016. április 3.

Egyesületünk sikerei évről évre megismételődnek. Amihez, nagyban 
hozzá járult a Nemzeti Kézilabda akadémiával kötött megállapodás. 
Ez lehetőséget adott a Táncsics Mihály Gimnázium nyolcosztályos 
képzésében egy kézi labdás osztály indítására. Ezzel szélesítve 
lány és fiú korosztályainkat. Két általános iskolában vagyunk jelen. 
A környékbeli sport egyesületekkel jó szakmai kapcsolatokat ápolunk.

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
schilingerné Budai zsuzsanna, fC Dabas sE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

BEMutatkozIk
a daBas kC VsE

NBI/B felnőtt  férfi  csapatunk 
bajnokesélyes

Utánpótlásunk legidősebb 
fiú korosztálya 100%-os 
tel jesí tménnyel ál l  az NBI/B 
nyugat i  junior bajnokság élén

utánpótlásunk erejét mutatja, hogy több 
kor osztályunk az első osztályban versenyez 
hétről hétre.
Büszkék vagyunk rá, hogy 2015 óta női szak-
osztályt is működtetünk. Minden korosztályban 
képvisel ik egyesületünket az országos bajnok-
ságokban. Női felnőtt csapatunk is esélyes a 
bajnoki címre a megyei bajnokságban.
www.dabashandball.hu


