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 Dabasi

  helyzet

A tradíció kötelez , 
a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.



Az NB III HÍREI 

Erős Károlyt, az FC Dabas NB III csapat 
vezetőedzőjét kérdeztük az elmúlt két bajnoki 
kapcsán 

A második hazai mérkőzésünket Vecsés ellen játszottuk. Nagyon 
rosszul kezdtük a mérkőzést, a 15. percben már 0:2 volt, olyan gó-
lokat kaptunk, amit jobb csapatok is nagyon-nagyon nehezen visel-
nek, mi is megéreztük, mert egy félidőnk el is ment arra, hogy a 

srácokon ez túlmenjen. A második félidőben már úgy játszottunk, ahogy kellett volna, 
aztán gyorsan megint gólt kaptunk, én ezt úgy hívtam, hogy könnyű gólok, tehát iga-
zából az ellenfélnek nem kellett sokat tenni ahhoz, hogy ezeket elérje. Sajnos ezekből 
tanulni kell. 0:3 volt ugye, ami azt mutatta, hogy egy kiütéses vereséget szenvedünk, 
aztán belenyúltunk a meccsbe, gyorsan gólt rúgtunk. Aztán még egyet, és megvoltak 
azok a lehetőségek, amikből még további gólt is rúghattunk volna, tehát az 55. percben 
0:3 után lehetett volna 4:3 is a vége. Persze hozzá kell tenni azt, hogy a Vecsésnek is 
volt az első félidőben és a másodikban is nagy helyzete, de amikor az ember már megy 
az eredmény után, kicsit jobban kinyílik, akkor ebből több lehetősége lehetett volna. 
Nagyon bosszús voltam, mert ez egy nagyon fájó vereség volt. Szerintem egy tőlünk 
gyengébb csapattól kaptunk ki, aki ráadásul nagyon könnyű gólokat tudott szerezni. 

Ami tanulság és rávilágított egy-két dologra, azokat megváltoztattuk már a hódme-
zővásárhelyi mérkőzésre, talán  ez az első három meccs rámutatott arra, mi az, amit 
nem szabad csinálni. Sajnos ez pontokba került nekünk. A csapatot azért nem dicsér-
tem meg, mert butaságokat csináltunk, viszont 0:3 után ahogy mentek, az dicséretet 
érdemel. Mégsem dícsértem meg őket, mert nemszabad ilyen gólokat kapni. Hódme-
zővásárhelyen mindig nehéz játszani, de abszolút uraltuk a mérkőzést, és a mi akara-
tunk érvényesült megint csak egy olyan ellenfél ellen, akik nem akartak futballozni, nem 
akartak csinálni semmit, tördelték a játékot, öt védővel játszottak. Hát ilyen a futball: 
egy kavarodás után gólt is tudtak rúgni… Hál Istennek, rögtön 
egy pár percre rá tudtunk egyenlíteni, és volt 1-2 olyan le-
hetőségünk is, mint a Fitos Laci helyzete, amely egy igen 
komoly helyzet volt, még a győzelem is bennünk volt. 
Igazából a srácokban azt erősítjük, hogy a lehetőség 
tényleg bennük van, fizikálisan nagyon jó állapotban 
vagyunk, játék is van bennünk, annyi hiányzik hogy 
ez kijöjjön. Igazából azt gondolom, hogy ez is el fog 
jönni. Most hétvégén pedig arra kell törekednünk, 

hogy megszerezzük a három pontot! 
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CsApAtAINk, játékosAINk
Az FC DABAs D II HÍREI 
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Kucsák István az FC Dabas II csapatának 
vezetőedzőjét kérdeztük az elmúlt két bajnoki 
forduló kapcsán

Az elmúlt két hétben a Dabas II csapata két vereséget szenve-
dett. Mind a két alkalommal három gólt kaptunk, és sajnos meg 
kell állapítani, hogy erősebb csapatok győztek le minket. Egye-
lőre a játéktudásunk is kevés, és a sérülések, eltiltások nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a mérkőzés első félidejében már el-

bukjuk a lehetőséget arra, hogy meccseket tudjunk nyerni. Egy picit át kell gondol-
nunk a terveinket, és azon kell gondolkoznunk, hogy ez az év, egy nagyon-nagyon 
nehéz év lesz. Tanulni kell, fejlődni kell, próbálni kell megtalálni a megfelelő pozí-
ciókat és embereket. A feladatokat, az edzéseket úgy kell összerakni, hogy ponto-
kat tudjunk szerezni folyamatosan egymás után, és a nehéz szituációkat elkerüljük. 
Nem lesz könnyű, ezt most már látjuk, így négy meccs után. Három vereség egy 
győzelem a mérlegünk. Ebből kettő itthon: egyszer kaptunk 5 gólt, egyszer 3 gólt. 
Minőségi játékosok nélkül nagyon nehéz úgy csapatot összerakni, hogy esélyünk 
legyen a Megye I osztályban is. Úgy látom, hogy 8–10 csapat nagyon komoly já-
tékerőt képvisel. Mi egyelőre kis pénzből, helyi játékosokra építve próbáljuk a csa-
patot összerakni, csakúgy mint tavaly, de úgy néz ki, hogy sokkal nehezebb évünk 
lesz most, mint az elmúlt egy évben. Erre számítottunk is, megpróbáljuk felvenni 
a kesztyűt, beleállunk az edzésekbe, próbálkozunk, erőlködünk továbbra is. Po-
zitívan próbálunk a hátralévő mérkőzésekhez állni. Jövő héten Százhalombattára 
utazunk, ki-ki mérkőzés lesz. Azt gondolom, hogy a küzdőszellem, az akaraterő 
fog dominálni. 
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CsApAtAINk, játékosAINk
köRkéRDés

Talapka Istvánt kérdeztük, az FC Dabas U15 korosztályának 
csapatkapitányát az első bajnoki forduló előtt közvetlenül

– Milyen volt a felkészülés? Milyen az idei csapatösszetétel? Mit vár az idei szezontól, 
az első bajnoki fordulótól? (FC Dabas SE–Szanda Focisuli SE 3:0 )

– A felkészülésünk nagyon jól sikerült. Több új játékos csatlakozott idén hozzánk, 
ezáltal a csapatunk erősebb lett. A tavalyi szezonhoz képest az ideitől minden-
képpen jobb eredményeket remélek, a tabellán pedig előkelőbb helyre várom a 
csapatunkat. A mai mérkőzéstől pedig mindenképpen győzelmet várok!  

Gáspár Zsombort kérdeztük, az FC Dabas U15 korosztályának régi és új  
játékosát, aki egy év Felcsút után ismét Dabas színeiben lépett pályára. 

– Milyen volt az elmúlt szezon, mit vár az idei szezontól itt, Dabason?

– Nagyon jól telt az előző szezonom, viszont az baj volt, hogy nagyon kevés játék-
lehetőséget kaptam, és ezért úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy visszatérek ide, 
Dabasra. Most kezdődik az első bajnoki mérkőzésünk, bízunk benne, hogy meg-
nyerjük. A bajnokságba pedig mindenképpen az élvonalba szeretnénk a csapat-
tal kerülni. A felkészülés ideje alatt, sajnos az edzéslátogatottság elég kicsi volt, 
így nem tudtunk a megfelelő létszámmal készülni, de azért megoldottuk. 

Balogh Józsefet, az FC Dabas U14 korosztályának csapatkapitányát és 
egyben kapusát, valamint Farkas Bálintot, a mezőny legjobbját kérdeztük 
közvetlenül az első bajnoki forduló után

–Milyen volt az első bajnoki forduló, meséljetek kicsit, mi volt a véleményetek, ta-
pasztalatotok (FC Dabas SE–Szanda Focisuli SE 5:2)

Balogh József – A meccset a 4-2-3-1-es felállásban kezdtük el. Az első félidőben 
rúgtunk három gólt. Nagyon jól kezdtünk. Ahogy a felkészülés zajlott, itt gondo-
lok az edzéslátogatottságra, kicsit rosszabbra számítottam, így az első fordulóra, 
és meglepődtem, hogy ilyen jól játszottunk. Nagyon jó volt, csak azt a két gólt 
nem szabadott volna kapnunk. Az egyik egy tizenegyesből született, ami vélemé-
nyünk szerint nem volt jogosan megítélve, a másik pedig egy középre bepassz, 
és üres kapura belőtték. 



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

CsApAtAINk, játékosAINk
köRkéRDés
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Farkas Bálint – Én is meglepődtem, hogy ilyen jól játszottunk. Az első félidőben 
jók voltunk, a másodikra egy kicsit visszavettünk, de azért tudtunk ott is gólokat 
rúgni. 

– Kik szerezték a gólokat és milyen helyzetekből?
– Nekem sikerült ezen a mérkőzésen két gólt is rúgnom, szintén két gólt szerzett 

Kocsir Kristóf, és egy gólt Megyeri Márton. Az első gólom, hát nem vagyok na-
gyon büszke rá, mindenki megállt, én meg csak úgy berúgtam, mindenki azt 
hitte hogy szabálytalan volt, de igazából gól lett, aztán pedig rúgtam még egyet 
távolról. Kristóf egy az egyekből rúgta be a góljait. Marci pedig egyet átpanyen-
kázott a kapus fölött. 
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Erős Károly saját szentélye

Igazából nem a pályafutásom elején, hanem a vége felé kezdtem el komolyabban gyűj-
tögetni ezeket az ereklyéket. Először a lakásban volt csak egy sarok, ahol ki volt rakva 
egy jó pár mez, illetve érem. Mivel egyre több volt és nem fért el, eldöntöttem, hogy a 
mellékhelyiséget – ami konditerem volt az alján pincével –, megcsinálom ereklyeszobá-
nak. Mára tele lett. A pályafutásom elég hosszú volt, és sikeres is. Magyar Bajnok vagyok, 
kétszeres Magyar-kupa győztes, NB I és NB II ezüstérem, és a válogatottság is egy üde 
színfolt a pályafutásomban. Ez is azt mutatja, hogy egy pici faluból is el lehet jutni a leg-
magasabb szintre, és el lehet érni igazából a magyar futballban mindent, mert mond-
hatom, mindent elértem, amit lehetett. Magyar Bajnok, Kupa győztes, válogatottság, Év 
játékosa voltam az Újpestnél – ezek az ereklyéim mind megvannak. Most értékelődött fel 
bennem, amikor már nem focizok profi szinten, de amikor belépek oda, látom azt, hogy 
na azért ott bent van 25 év. Rengeteg fénykép, különböző tablók, nagyon sok jó játékos 
volt csapattársam, akikkel tartom is a kapcsolatot. A pályafutásom csúcsa ki van rakva. 
Ez mindig jó érzés, persze fájó is, mert az ember nem tudja csinálni, de inkább a pozitív 
érzés erősebb bennem. A mezeim végig megvannak a pályafutásom során, Albertirsától 
indulva, majd Pilis, Cegléd katonaság, Dabas, Monor NBIII, utána pedig az NBI-NBII-
es kluok, Vasas, BVSC, BKV, MTK, Újpest, Kispest, Siófok, REAC. A válogatott mezek 
is megvannak, amiben végigjátszottam a meccseket. Rengeteg Újpest mez van, mivel 
az Újpest volt a pályafutásom csúcsa. Majdnem minden csapatban csapatkapitány is 
voltam, a karszalagok is mind megvannak. Rengeteg cipő is van, amit szétrúgtam, és ki 
van most rakva. Van néhány ereklye más játékosoktól is. Mezek például Illés Bélától, aki 
szerintem Magyarország legjobb futballistája volt. Végh Zoli kapustól a mez, akinek 570 
NB I-es meccse van. Vannak olyan ereklyék, nemzetközi mezek, amilyen csapatokkal ját-

szottunk nemzetközi kupát. Magyaroknak nem sok nemzetközi mérkőzés adódik meg, 
de ami volt, az mind megvan és ki van rakva. 



Fodor Gergő, az U9-es korosztály vezetőedzőjének nyilatkozata

Az U9-es csapattal is elkezdtük 
az edzéseket és első tornánkon is 
részt vettünk Peregen. Négy mér-
kőzésünk volt, amiből kettőt meg 
tudtunk nyerni. A győzelmek mel-
lett 2 vereség is becsúszott, így a 
3. helyet tudtuk megszerezni. 

Köszönjük a meghívást a Pe-
regnek!

A szezon során próbálunk majd 
több hasonló tornára is elmenni 
a Bozsik rendezvényeken kívül. 
Hajrá Dabas!

HÍREk 

Újabb géppel bővült az FC Dabas gépparkja

Augusztus 30-án újabb géppel bővült az FC Dabas gépparkja. Egy új kompakt 
traktor szolgálja az FC sporttelepein a pályák karbantartását.

Az új JOHN DEERE 3045R típusú erőgép 45 lóerős, vágási szélessége 185 
cm, fűgyűjtője 1200 literes, és 1,8 méter a maximális ürítő magassága. A gép 
felépítésének, műszaki kiépítettségének köszönhetően alkalmas különböző ki-
egészítők, talajlazító, homokszóró, stb., valamint pótkocsi vontatására is, amely 
eszközöket az egyesület a 2017–18-as TAO-pályázat keretén belül, annak fel-
használásával kíván beszerezni. B. F 
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2017. február 26.

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

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Újabb rangos esemény színhelye volt az FC Dabas sporttelepe

Dabas volt az egyik házigazdája a 35. Pest Megyei Labdarúgótornának (16. Túróczi Béla 
emléktorna) szeptember 1-jén. Az időjárás kegyes volt a gála résztvevőivel szemben, 
hiszen ragyogó napsütéses időben játszhatták a mérkőzéseiket a csapatok. A tornát az 
egykori válogatott játékosokkal telitűzdelt „Pest megyei Grundfocisták” gárdája nyerte, 
amelynek edzője a világválogatott Détári Lajos volt. 

A házigazda szerepén kívül az egyesület elnöke, a város polgármestere a Pest Megyei 
Polgármesterek csapatát erősítette, Kucsák István az FC Dabas szakmai vezetője, pe-
dig a „Megyei MLSZ” csapatában vitézkedett. 

A torna szervezője és rendezője a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazga-
tósága volt. A focigálát két helyszínen, Dabason és Dunakeszin rendezték. 
A tornán a következő csapatok vettek részt:
Kerepesi Székely Kör csapata • „Megyei” MLSZ csapata • Pest Megyei Grundfocisták 
csapata • Pest Megyei Polgármesterek csapata • Szalkszentmárton KSE baráti kör  
csapata • Székelykeresztúr Város Önkormányzatának csapata

Bennárik Ferenc

Détári Lajos, Hamar István,
Kovács Kálmán, Aranyos Imre…

Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere, 
az FC Dabas elnöke

Benkő Tamás az MLSZ Pest Megyei Igazgatója, 
háttérben Bukodi Károly Ócsa város polgármestere

Kucsák István az FC Dabas szakmai vezetője


