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A 2008-as alközponti válogatottban az FC Dabas játékosai

Négyhetes felkészülés után, a IV. Albert Flórián Nemzetközi Utánpótlás 
Labdarúgótornán vett részt az alközponti válogatott csapat. 
Simon Ákos alközpontvezető szavai:

Hatalmas megtiszteltetés volt a 2008-as alközponti válogatottnak edzést vezetni, 
majd a mai torna megkoronázta ezt. 

A Fradi Utánpótlás Centrumában rendezték meg negyedik alkalommal az Albert 
Flórián Tornát, melyre meghívást kapott a válogatott. Ez a csapat a Dabas FC, a So-
roksár SC, a Dunaharaszti MTK és a Kelen SC játékosaiból tevődött össze. 

Már ahogy beléptünk a sportcentrumba, leesett a fiúk álla, mikor odajött hozzánk 
köszönni Csernik Kornél, majd megjelent Gera Zoltán és Dibusz Dénes. 

Aztán kezdődött a torna. Első mérkőzésünket a szlovák FC Petrzalka 1898 csapa-
tával játszottuk. Itt még nagyon látszódott a fiúkon a megilletődöttség és az, hogy 
keveset játszottak még együtt. Ugyan vereség lett a vége, de nem volt miért szé-
gyenkeznünk. 

Nem ígérkezett könnyebbnek a második meccs sem, a Diósgyőrrel kerültünk 
szembe. Akaratunkkal és főleg a remek egyéni teljesítményeknek köszönhetően le-
győztük a DVTK-t.
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Utolsó csoportmeccsünkön a szombathelyi Lurkó UFC-vel játszottunk. Igazi rang-
adó volt, melynek utolsó perceiben egyenlítettünk ki. 

Ez azt jelentette, hogy pontazonossága volt a két csapatnak, de a gólaránya az Illés 
Akadémia lurkóinak volt jobb, így ők kerültek a legjobb nyolc közé.

Ismét nemzetközi összecsapáson vehettünk részt, a szerb Topolyát büntetőkkel si-
került legyőzni.

Hogy tovább növeljük a nemzetközi tapasztalatokat, jöhetett az Inter Bratislava. Ér-
dekes mérkőzés volt, gyorsan egygólos hátrányba kerültünk, majd egykapuztunk, de 
nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket, ellenfelünk pedig ezt két góllal büntette, vé-
gül sikerült a szépítés.

Utolsó mérkőzésünkön a DVTK visszavágott a csoportbeli veresége miatt.
A fiúk egy pillanatra sem búslakodtak, élvezték az egész torna minden pillanatát. 

Megható volt számomra, amikor kérdezték, hogy lesz-e még közös edzés, mikor jö-
hetnek hozzánk megint. Jóleső érzés volt, ahogy a torna összehozta a srácokat és 
kelenes, dabasi, soroksári, dunaharasztis játékosok kergetőztek, viccelődtek, beszél-
gettek. 

Köszönöm a szülőknek is, hogy elhozták a gyerekeket, és nagyon sportszerűen 
szurkoltak végig! Gratulálok a csapatnak, és kívánok minden egyes tagjának további 
sok sikert!
Játékosok: Orosz János, Csillag Sebestyén, Ükös Botond (Kelen SC), Munkácsi 
Zsolt, Gyúró László, Bokros Bertold (Dabas FC), Hornyák Hunor, Weisz Noel (Sorok-
sár SC), Dékány Bence, Juhász Máté (Dunaharaszti MTK)

Ezúton is gratulálunk a srácoknak! 
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Fókuszban a folyamatosan változó Bozsik-tornák 

Elindultak a teljes országot átfogó egyesületi focitornák, ismertebb nevükön a  
Bozsik-tornák. A jelenleg működő rendszerben az MLSZ mondhatni „kiszervezte” a 
program adminisztratív és gyakorlati részének irányítását az ismert régiós utánpót-
lásközpontokba (RUK-ok). 

Az FC Dabas a Ferencvárosi Torna Club alá tartozik, mint ezt egy korábbi szá-
munkban szemléltettük.

Sajnos azt látjuk, hogy a RUK-ok egyelőre nem érzik teljesen magukénak a prog-
ramot, és rengeteg abnormális dolog történik a bajnokságok kiírásától kezdődően, a 
gyermekek sportorvosi és játékengedélyétől kezdve, az átigazolásokon át, a nevelési 
költségtérítéssel bezárólag. Nincs összhang az MLSZ, RUK, Alközpontok és az „alat-
tuk” lévő egyesületek érdekei, gondolkodása közt, ami meghatározza a következő 
pár év utánpótlás-nevelését, vagyis inkább utánpótlás nem nevelését. Jelenleg min-
denki azt csinál, amit éppen az érdeke javasol – de ez inkább a szerencselovagokról 
és a zavarosban halászókról szól –, semmint átgondolt, hosszú évekre tekintő, közös 
rendszerről, ami a magyar labdarúgás érdekeit szolgálja. 

Az FC Dabas erőn felüli személyi és anyagi ráfordításokkal megrendezi a torná-
kat, képzi a környező települések játékosait és próbál képzett 
gyermekeket a RUK-ok és a különböző válogatottak irá-
nyába segíteni. Egyesületünk több mint 10 éve régiós 
szerepet tölt be a 15 éves kor alatti utánpótláskép-
zésben, de a jelenlegi rendszer minden bizonnyal 
átmeneti, hiszen ennyi sebből régen vérzett a 
Bozsik-program, mint azt jeleztük is rengeteg 
szerv felé.

Kucsák István
utánpótlásvezető
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Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzőjének 
nyilatkozata

Az elmúlt két meccsen 4 pontot szereztünk. Hazai pályán kimon-
dottan jó első félidőt produkáltunk. Játékban nagyon erősek vol-
tunk, és magabiztos előnyre tettünk szert. A második félidőben 
egy gólt rúgtunk pont rúgásból, itt már csak az volt a kérdés, 
hogy mennyi lesz a vége. Az a meccs nagyon rendben volt, 

mind fizikálisan, mind mentálisan, mind játékban. Nagyon jó arcát mutatta a Da-
bas. A másik mérkőzésen idegenben, mindig azt szokták mondani, hogy az 1 pont 
nagyon megbecsülendő. Mérkőzés előtt ezt alá is írtuk volna, így utólag viszont 
hiányérzetünk van, mert nagyon komoly lehetőségeink voltak. Komoly ziccerek, 
szemben álltunk a kapussal, kapufa volt, a kipattanót nem tudtuk berúgni… Megint 
csak azt tudom mondani, amit az elmúlt fordulók alatt is mondtam, hogy fizikálisan 
és mentálisan is egyben van a csapat, erre így lehet építeni. Azt látjuk, hogy jó úton 
vagyunk. Nincs probléma a csapat házatáján, az öltözőn belül rend van. A játéko-
sok vevők arra, amit mi szeretnénk. Ha még azok a pici nüanszok is meglesznek, 
amivel egy meccset el lehet dönteni, rendben leszünk. Ha most 2-3 mérkőzés zsi-
nórban meglesz, akkor 6–7–8 helyet is lehet ugrani a tabellán, hiszen iszonyatosan 
sűrű. Értelemszerűen most még nem nagyon foglalkozunk a tabellával, de a Dabas 
azért az élmezőnybe való. Ezért is dolgozunk, és látjuk azt, hogy egy nagyon jó 
csapat van kialakulóban. 
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Kucsák István, az FC Dabas II vezetőedzőjének 
nyilatkozata

Egy kimondottan rossz szériában vagyunk, de ismerni kell a hát-
teret és a részleteket, és akkor messze nem olyan nagy a baj mint 
elsőre tűnik.

A sérülések, a hiányposztok és az eltiltás komoly gondot okoz, és 
a helyettesítés nem megoldott.

Az egyetlen pozitívum, hogy hétről hétre 6–7–8 20 év körüli játé-
kos jut szóhoz a megye I. osztályú csapatban, ami biztosan egyedülálló országosan. 
Jelenleg nem kell 21 éven aluli játékost kötelezően szerepeltetni, viszont a mi keretünk 
így lett összeállítva.

Láthatjuk, hogy az elöl lévő csapatok (amelyek közül már 5 csapattal játszottunk az 
első 6 fordulóban...) lényegesen erősebbek. Próbáltunk támadó focit játszani, hiszen 
az az előre mutató, és ezt kell megtanítani, gyakoroltatni a fiatal játékosokkal. Ez nagy 
falatnak bizonyul még, rendre gólokat kapunk a mérkőzések elején, és sajnos a táma-
dásaink kevés gólveszélyt jelentenek.

Az elmúlt két meccsen eljutottunk arra a szintre, hogy esélyünk van a döntetlenre, 
valamint a szűk győzelemre, de még nem tudunk gólt szerezni az első félidőben. A 
következő hetekben jönnek a mezőny „hátsó” együttesei (kivéve a hétvégi Dabas-Gyón 
ellenit), és ezekre a meccsekre kell kiemelten koncentrálni.

Ledő László, az FC Dabas futsaI csapat játékosedzőjének 
nyilatkozata

Az idén első alkalommal indul NB III-as futsal bajnokság, ahol az FC Dabas csapata 
is képviselteti magát. Hazai mérkőzéseinknek az OBO Aréna ad otthont, keddi na-
pokon, 21.15 órás kezdéssel. Játékoskeretünk a Dabas II, a Dabas III, és az U19-es 
csapat játékosaiból tevődik össze. Reméljük, ebben az évben jobban megismerhetjük 
ezt a szép sportágat, és technikailag, valamint taktikailag is fejlődni fognak a játéko-
sok a bajnokság ideje alatt. Az NB III-as mezőny 16 csapatból áll, ez azt jelenti, hogy 
a szezon szeptember 18-án kezdődik és április végéig fog tartani. A mezőny erősnek 
ígérkezik, nekünk pontosan azért, mert külön futsal-edzéseket nem tudunk tartani, mi-
vel nagypályás csapatokból tevődik össze a keret. Bizakodva állunk a szezon elé, és 

örülünk, hogy egy újabb sportággal bővült az FC Dabas élete. Hajrá Dabas! 



Ledő László, az FC Dabas III vezetőedzőjének 
nyilatkozata

Túl vagyunk a 4. fordulón. Büszkén mondhatom, hogy veretlenül, 
39 lőtt és 2 kapott góllal állunk jelen pillanatban a tabella élén. Az 
előző évhez képest, a déli csoportba kerültünk, ami számunkra is-
meretlen terep volt. Azt kell mondanom az első 4 forduló után, hogy 
ez a csoport lényegesen könnyebb mint az előző csoportunk volt, 
de azért nem vehetjük lazán a mérkőzéseket, mivel várnak ránk az 

eddigieknél nehezebb ellenfelek is. A csapatról annyit mondanék el, hogy 
eddig minden mérkőzésen a saját játékunkat próbáltuk játszani, ami 
sok passzos, elmozgásos játékból áll. Mivel nagyon nehéz az 
edzéseken ezt begyakorolni, ugyanis a keretünk két csapatból 
áll össze, ezért a játékunkat a picit könnyebb ellenfelek ellen, a 
számunkra egyszerűbb mérkőzéseken tudjuk megvalósítani, 
tökéletesíteni. A következő három-négy fordulóban eldől az, 
hogy hol is tartunk valójában, mert akkor jönnek olyan ellen-
felek, akikkel igazi rangadókat tudunk játszani, mert az előző 
szezonban, ők a dobogó közelében helyezkedtek el. Hajrá 
Dabas! 

2017.  szeptember 23.

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



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

Szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

Danyis Attila, az FC Dabas öregfiúk csapat edzőjének nyilatkozata

A 2017/2018-as őszi bajnogság kezdetét vette az öregfiúknál is. Első körben Tábor-
falva csapatát fogadtuk, akik ellen nagyarányú győzelmet arattunk 14:0 eredménnyel. 
A következő mérkőzésen nagy riválisunkhoz, a Dabas-Gyón csapatához látogattunk. 
Az első félidei játékunk nem úgy alakult, ahogy terveztük, és így 2:0-ás hátrányba ke-
rültünk. De a szünet után összeszedtük magunkat, és meg tudtuk forditani a mérkő-
zést, ahol 7:2-es végerdményt sikerült elérnünk. A harmadik fordulóban Tápiószecső 
csapatát fogadtuk. Hasonló képpen zajlott a játék, és egy 5:1-es győzelemmel zártuk a 
mérkőzést. Hajrá Dabas!

Gőzerővel folyik az FC Dabas SE sportcsarnokának kivitelezése. Mint arról a 
legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk, az egyesület TAO pályázati forrás 
igénybevételével építi a többfunkciós labdacsarnokát. Az alábbiakban a kivi-
telezés aktuális állását mutatjuk be a Tisztelt Olvasónak, képek segítségével:


