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Csapataink, játékosaink
az nb iii hírei

Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzőjének 
nyilatkozata az elmúlt két bajnoki mérkőzésről

A Szigetszentmiklós elleni hazai mérkőzésen nagyon jó szel-
lemben lépett pályára a csapat, motiváltan, harcosan. Ez meg 
is látszott a játékunkon, az ellenfél nem talált rajtunk fogást. Ve-
zetést is szereztünk, de sajnos egy pontrúgás után gólt kaptunk. 
Ezután egy teljesen nyílt meccset játszottunk, egy jó erőkből álló 

Szigetszentmiklós ellen, és egy nagyon értékes pontot szereztünk. A Dunaújváros 
ellen  a csapat az első félidőben – én azt mondom – szenzációsan játszott. Na-
gyon-nagyon jól nézett ki, mind védekezésben mind támadásban, úgy, hogy az 
úgyszintén jó erőkből álló Dunaújváros igazából nem talált rajtunk fogást, és akár 
több góllal is vezethettünk volna. Nagyon tetszetős támadásokat vezettünk.

A második félidőben már nagyon ránk jött az ellenfelünk, ekkor már lényegesen 
kiegyenlítettebb volt a játék, néha be is szorultunk. Igazából kidolgozott helyzetet 
nem tudtak ellenünk véghez vinni. A gól is tizenegyesből született, ártalmatlan szi-
tuáció, véleményes tizenegyes. Ezen kívül két átlövés volt. ami még veszélyesebb, 
de összességében azt gondolom megérdemelten nyertünk. Az első félidőben na-
gyon megvertük őket játékban, illetve fizikálisan és mentálisan végig partiban vol-
tunk, sőt még túl is szárnyaltuk őket. Az elmúlt két mérkőzésen nagyon jól teljesített 
a csapat, tehát bízzunk benne, hogy most már e győzelem után jönnek a sorozatos 
győzelmek. 



Csapataink, játékosaink
az nb iii hírei

Csapataink, játékosaink
a Dabas ii hírei

Nehéz meccseken jó eredmények 

A sorsolás alapján a tavaszi első 4 forduló nagyon nehéznek 
ígérkezett. Három bajnokesélyes csapattal találkoztunk, vala-
mint egy stabil Biatorbággyal. 

A felkészülés nem nézett ki valami jól, rengeteg sérült, munka-
helyi és szabadidős hiányzó miatt a keret keveset tudott együtt 
edzeni. Én folyamatosan bíztam a csapatban, mert ismerem a 
képességeket és az elvégzett munkát. Az elmúlt években nem 

hiszem, hogy bármelyik megyei 1. osztályú csapat edzett annyit összességében, 
mint a Dabas II játékosai. Volt ebből egy kis morgás a csapat részéről, soknak ta-
lálták az általam kívánt munkát, edzést, de közben mindenki becsülettel tette a dol-
gát. Páran sajnos kiestek a keretből, de ez teljesen természetes. A megnövekedett 
feladatok több energiát, időt, figyelmet és fegyelmet követelnek. Ez nem mindenki-
nek fér bele az életébe, így a keret folyamatosan alakul, jobban előtérbe kerültek a 
fiatalok, és hatványozott teljesítményt igényel a rutinos játékosoktól. 

Ha a mérkőzéseket megvizsgáljuk, megállapítható, hogy eddig minden meccsen 
minimum egyenrangú partnerei voltunk a bajnoki címre törő együtteseknek is. Sőt! 
Az új harcmodorral, azzal, hogy folyamatosan megyünk előre, folyamatosan nyo-
más alatt tartjuk ellenfeleinket, egyelőre nehéz feladat elé állítjuk ellenfeleinket. Ter-
mészetesen előbb utóbb csúszik majd be hiba és elképzelhető, hogy a bátor játék 
néha kapott gólokat eredményez, de készülünk erre is, és alkalom adtán próbáljuk 
kezelni is. 

A 4 meccsen rúgott 4 gól éppen elégnek bizonyul, a 2 kapott gól viszont stabi-
litást mutat. Nagyon sokat beszélgetünk, sokat foglalkozunk a taktikai és elméleti 
témákkal, ami néha a csapat „agyára” megy, de úgy látszik, van haszna. Két győ-
zelem és két döntetlen a négy mérkőzés mérlege, a mutatott játék ennek megfele-
lően nagyon jó és meggyőző volt eddig. 

A következő ellenfelünk Gödöllő csapata, jelenleg a 2. helyen állnak, tehát újabb 
komoly erőpróba lesz. 

Érdekes módon rendszeresen 5-6 komoly hiányzónk van, sérülés, munkahelyi 
elfoglaltság miatt, tehát van hová fejlődni, van még „kifutás” ebben a csapatban. 

Terveim szerint a következő 2–3 évben szeretnénk dobogóért harcolni a D II-vel, 
míg a Dabas III. csapatot szeretnénk feljuttatni a megyei második osztályba, ezzel 
is teret adni a helyi fiataloknak, akik csupán 1–2 edzésen tudnak megjelenni heten-
te.
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központban
a hálóőrök

Dabasi ketrecharcosok

Szeretettel köszöntöm kiadványunk tisztelt Olvasóit! Monok Viktor vagyok, kapus-
edzőként tevékenykedem a Dabas FC háza táján, és én kaptam a megtisztelő fel-
adatot, hogy pár mondat erejéig bemutassam a dabasi kapusközösség munkáját.

A cím – bár kicsit vérengzősnek hat – némileg társítható a labdarúgó kapusok ál-
tal betöltött pozícióval, hiszen sokszor érezhetik magukat egyedüli, utolsó harcosként 
háló őreink a „ketrec” előtt. Minden döntésüknek súlya és következménye van, egy 
mozdulat eldöntheti az egész mérkőzés kimenetelét negatív és pozitív irányban egya-
ránt. Éppen ezért hatalmas jelentősége van a taktikai, technikai elemek elsajátításán 
túl a mentális felkészültségnek, amellyel sikeresen oldhatja meg egy kapus az elé 
kerülő feladatokat, vagy lendülhet át gyorsan egy rossz megoldáson akár mérkőzés 
közben is. Korunk labdarúgása az imént említett kompetenciák mellett alapként kö-
veteli meg a tökéletes lábtechnikai megoldásokat és az alaptaktikai elemek tökéletes 
ismeretét is a kapusoktól, ezért ezen irányvonalakat figyelembe véve szükséges az 
edzésprogramot összeállítanunk. A többes szám használata nem elírás, ugyanis hu-
szonnégy kapusunkkal hárman foglalkozunk egyesületünknél, hat csoportra bontva.

Az első csoport a legkisebbeké, akik az U9-es, vagy az alatti korosztályokból jár-
nak az edzéseimre. Ennél a csoportnál még nem beszélhetünk a hagyományos ér-
telemben vett kapusedzésről, inkább, mint egy előkészítőt kell elképzelni, ahol az 
alapfogalmakat és egyszerűbben kivitelezhető technikai elemeket kell a kimondottan 
játékos hangvételű edzésekbe csempésznem.

A második csoport már kicsit összetettebb, itt az U11-13-as gyerekeket Ledő 
Laci kollégám pallérozza. E korosztályoknál az alaptechnikák elsajátítása mellett 
már teret nyer a dinamika és sebesség fejlesztése is. Fontos továbbá, hogy a lab-
da megjátszása és az alap taktikai elemek ismertetése is belekerüljön az 
edzésprogramba. 

A következő két csoport talán a legfontosabb a korosztályok 
között, kapusképzés tekintetében. Az U14-16, és az U17-19-
es csoportok edzéseit ezért egy ízig-vérig szakemberre 
bíztuk, Hegedűs Gyula trenírozza e két korcsoportot, 
aki többek között a magyar utánpótlás válogatottak és 
a Ferencváros felnőtt csapatának kapusedzőjeként is 
tevékenykedett színes pályafutása során. E korosztá-
lyok edzései felépítésüket tekintve már inkább a felnőtt 
kapusok munkájához hasonlítható, természetesen a 

játékosok fizikai adottságainak figyelembevételé-
vel. „Hege Bá” edzésein nemcsak kellemesen 
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elfáradnak a gyerekek, hanem rengeteg tapasztalatot is szerezhetnek a részletes 
magyarázatokból, esetleges hibajavításokból.

Az utolsó a sorban, de csak a felsorolást tekintve a felnőtt kapusok edzése. A fel-
nőttek edzésprogramjának, edzéseik felépítésének összeállítása az én feladatom a 
klubnál. Itt már kész játékosokkal kell foglalkozni, és talán ezért is nehezebb egy-egy 
rossz beidegződést „kidolgozni” a már érett személyiséggel rendelkező kapusok 
esetében. Nagyon fontosnak tartom a jó kapcsolatot a kapus és edzője között, mert 
így olyan információkat kaphatok játékosaimtól, amelyek segítségével könnyebben 
találunk megoldást a nehézségek kezelésére. A kapusposzt szerepe a labdarúgás-
sal együtt fejlődik, változik. Szükséges ezért a kapusedzéseket is a mai futballnak 
megfelelően összeállítani. Kellenek a programba a mérkőzésszerű szituá ciók, a ka-
pus figyelmének, gondolkodásának kizökkentésére irányuló gyakorlatok, hogy ne 
csak a már bevált mozdulatok jöjjenek elő, hanem mérkőzésen is kipattanjon a vá-
ratlan szituációban való jó döntés. A játék sebességének fokozódása miatt sokkal 
nehezebb az oldalról érkező magas labdák, beadások hárítása, vagy a labdakihoza-
talokban való magabiztos részvétel, ez is a gyakorlások fő témája.  A felnőtt kapus-
nak korunkban sokkal jobban tisztában kell lennie a csapattaktikával mint valaha, a 

„csak rúgjunk eggyel többet” elv szerinti játékfelfogásnál. Egy jó kapus 
nemcsak a csapat vezére, de edzőjének meghosszabbított keze 

is lehet a pályán.
Remélem, labdarúgásunk újra megtelik Király Gabikkal, 
Disztl Péterekkel vagy Mészáros Bubukkal!

Ehhez jó erőt és kitartást kívánok minden kollégámnak! 
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Csapataink, játékosaink
bővült az eDzői stáb

Monok Viktor és Ledő László kapusedzők mellé csatlakozott
az FC Dabas stábjához Hegedűs Gyula – Gyuri

Hegedűs Gyula (Gyuri)         
Csak azért írom hogy Gyuri mert Gyulának nem sokan 
ismernek a sportban. 

Nagyon régen kezdtem el sportolni, nehezen emlék-
szem a régi dolgokra. Tizenötévesen már az MTK ifi 
1-ben védtem. A felnőtt csapatban edzettem és a nálam 
két évvel idősebb korosztályban játszottam. Így lettem 
ifi-válogatott. Ezután két évig katona voltam. 

Futballpályafutásomat Mezőtúron kezdtem, majd a 
Szolnoki MTE NB I/B-s csapatánál folytattam, ezután 
a Bp-i BKV Előre NB I/B-s csapata következett. Majd a 
Vác NB I/B-s csapatához kerültemt. Ezután a nagy lehe-

tőség következett, a Ferencváros, akik kölcsönkértek. itt sok babér nem termett, nem 
voltam az edző kedvence. Ezután csak NB III-as és NB II-ES csapatoknál voltam. 
A labdarúgást csak 58 éves koromig tudtam művelni, ekkor egy műtét miatt abba 
kellett hagynom. Persze 35 éves korom óta edző is vagyok. Edzői pályafutásom két 
részre osztható, edző és kapusedző. Talán a kapusedzői sikeresebb volt, mivel két-
szer voltam Nyilasi Tibivel a Ferencváros kapusedzője, és több NB I/B-s csapatnál is 
előfordultam.

2001–2007-ig a magyar utánpótlásválogatott kapusedzője voltam, majd 2010–
2015-ig újra én lettem a kapusedző 3–4 korosztálynál. Mostanában, a volt játéko-
saim hívnak, hogy foglalkozzak a kapusaikkal. Remélem meg vannak elégedve a 
munkámmal, amit imádok csinálni, látni, egy-egy edzésen, mennyire élvezik. Folya-
matosan képzem magam, most dolgozom 19 kapusedzővel együtt az UEFA-PRO 
kapusedzői végzettség megszerzésén. Ezzel a végzettséggel kevesen rendelkeznek 
Európában.

Még annyit szeretnék elmondani, hogy sportcsalád vagyunk: egyik fiam, Hegedűs 
Gyula a Debrecennel háromszoros bajnok, a Szolnokkal NB II-es bajnok, 160 NB 
I-es mérkőzése van. A másik fiam, Zsolt a Ferencvárosban hokizott, remélem majd 
az unokáim is befutnak egy jó csapat tagjaként.  



Csatlakozott az FC Dabas stábjához Fehér Ádám erőnléti edző

Gyermekként a Ferencváros előkészítő-csapatában 
kezdtem el ismerkedni a labdarúgással. Végigjártam a 
lépcsőfokokat és hat mérkőzésen az NB I-es csapatban 
is szerepelhettem. Az U19-es válogatott tagja voltam 
2001-ben. Sajnos 21 évesen egy súlyos sérülés tör-
te ketté játékos pályafutásom. Ezután alsóbb osztályú 
csapatokban játszottam. 2011-ben a Ferencváros után-
pótlásában kezdtem el dolgozni az U8, U9, U10, U11 és 
U14-es csapatok mellett, egészen 2016 decemberéig. 
Az évek múlásával nagy érdeklődéssel tekintettem a 
sportolók fizikai, technikai felkészítésére, és ez irányban 
képeztem magam tovább. Napjainkban egy budapesti 
fitness-teremben is dolgozom a labdarúgás mellett.

Jelenleg egy fővárosi klub és a megye II-es Újlengyel felnőtt csapatánál játékos-
edzői feladatkört látok el.

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



az U17-es
eb-selejtező hírei

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Férfi U17-es és U19-es válogatott
– a következő napokban eldől, hogy a két csapat részt vehet-e az idei EB-n

A 2000. január 1-je után született labdarúgókból álló U17-es és a 1998-as vagy későbbi 
születésű játékosokkal felálló U19-es válogatott egyaránt nehéz csoportból biztosította 
be ősszel az Eb-elitkörös szereplését, előbbi együttesnek a dán, utóbbinak a svájci 
csapatot is meg kellett előznie ahhoz, hogy állva maradjon a selejtezőben. 

A Szélesi Zoltán vezette U17-es válogatottnak annyiban könnyebb dolga lehet a ked-
den kezdődő selejtező sorozatban, hogy hazai pályán mérkőzik ellenfeleivel (kedden az 
izraeliekkel, csütörtökön az oroszokkal, vasárnap a norvégokkal), és a csoportból akár 
a második helyen is ki lehet jutni a horvátországi Eb-re. A Michael Boris irányításával 
készülő U19-es gárda szerdán kezd Csehországban a házigazdák ellen, majd pénte-
ken az osztrákok, hétfőn pedig a skótok lesznek az ellenfeleink, ebből a négyesből 
csak az első helyezett lesz tagja a grúziai Eb-nek. 

Az utolsó pillanatban mindkét keretben történt vál-
tozás, az U17-es együttesben Csóka Dániel megsé-
rült az egyik edzésen, ezért helyette Major Gergőt 
nevezte Szélesi Zoltán a tornára. Az U19-es váloga-
tottnál az utazó keret tagja volt a szombathelyi Tóth 
Máté, de egy izomszakadás meghiúsította a szerep-
lését a csehországi viadalon. 

(forrás: MLSZ.hu)

Az U17-es EB-selejtező elitkörének három fordulója idén is
Dabason kerül megrendezésre

Március 21. Oroszország–Norvégia (2:2)
Március 23. Izrael–Norvégia
Március 26. Izrael–Oroszország


