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A tradíció kötelez , 
a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.
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Csapataink, játékOsaink
alközpOnti HÍrek 

Danone Focikupa a Gyermekekért Dabason

A Ferencváros csapata nyerte a Danone Focikupa dabasi elődöntőjét május 20-án,  
szombaton. A Fradi utánpótlásjátékosai akár a torna nemzetközi döntőjében is kép-
viselhetik Magyarországot.

A Danone Focikupa a Gyermekekért torna idén jelentős mértékben kibővült. Míg 
tavaly mindössze 240 gyermek vett részt a programban, addig az idén 12 régióban, 
régiónként 8, összesen tehát 96 csapat képviseletében 1152 gyermek vesz részt a 
tornában. A dél-budapesti regionális elődöntőn az FTC, a Soroksár SC alközpont, 
a Kelen SC, a Budaörs alközpont, az FC Dabas, a Dunaharaszti MTK, Kelen alköz-
pont, Dabas alközpont csapatai versenyeztek egymással az elsőségért. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni játékosainknak és családjaiknak, hogy adományaikkal a 
jó ügy mellé álltak. 



Fodor Gergőt kérdeztük az Bozsik Intézményi Program kapcsán

A dabasi és a környező települések (Kakucs, Inárcs, Hernád, Ócsa) intézményei-
ben már harmadik éve működik a Bozsik Intézményi Program, amiben több mint 
600 óvodás és iskolás gyerek vesz részt. Heti rendszerességgel vannak foglalko-
zások, az óvodákban a labda érzékelésének fejlesztése a fő cél, az iskolákban már 
szervezettebb keretek között ismerhetik meg a labdarúgással kapcsolatos eleme-
ket a gyerekek.

Idén májusban is megtartottuk a már szokásosnak mondható év végi ovis és su-
lis fesztiválokat.Itt az összes programban szereplő intézmény „focistája” részt vesz. 
Az ovisoknak különböző állomásokon más-más feladatokat és játékokat kell vég-
rehajtaniuk, míg az iskolások tornajelleggel mérkőzéseket játszanak egymás ellen.

Jövőre is várjuk a focizni vágyó gyerekeket az intézményekben!
Fodor Gergő
körzetvezető

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

Az U13 Alközponti Válogatott csapat játékosait kérdeztük…

1. Mióta és melyik egyesületnél focizol? Milyen poszton játszol?
2.  Mi a véleményed az alközponti válogatott edzésekről, az összeállított alközponti 

válogatott csapatról? Hogy érzed magad az újonnan összeállt csapatban?
3. Milyen terveid vannak a fociban, mit szeretnél elérni?
4. Melyik a kedvenc csapatod? Ki a kedvenc magyar és külföldi játékosod?

Rusznyák Ádám
1.  5 éve kezdtem a focit Táborfalván, azóta is az egyesület tagja 

vagyok. Minden poszton bevethető vagyok.
2.  Szerintem jó ötlet volt, így mindenki fejlődik. Jól érzem magam, 

tudtam új barátokat is szerezni. 
3. A munka mellett is szeretnék majd ugyanúgy focizni mint most.
4. Magyarország, Barcelona. Dzsudzsák Balázs, Lionel Messi

Diószegi Hunor
1.  8 éve focizom rendszeresen az Örkény csapatában és azóta 

is azt a csapatot erősítem. Leginkább középpályán, de bárhol 
bevethető vagyok.

2.  Az edzések nagyon jók, és a válogatott is teljesen összeszo-
kott már az első edzésen, meg persze sok új barátom is lett. 
Nagyon jól érzem magam a csapatban, sőt, ha tehetném, csak 
ezzel a csapattal fociznék. 

3.  Nekem különös terveim nincsenek, csak az, hogy egy jó közösségben tudjak fo-
cizni, normális emberek mellett.

4.  Nekem az FC Barcelona a kedvenc focicsapatom. A kedvenc külföldi játékosom 
Lionel Messi, a magyar pedig Nagy Ádám. 

Sponga Dávid
1.  Örkényen kezdtem a focit és még jelenleg is ott játszom, lassan 

10 éve. A kedvenc posztom a középpálya, mert szeretek véde-
kezni, de közben támadni vagy csak végigkísérni az akciót. 

2.  Az alközponti válogatott edzéseken nagyszerű lehetőségek 
vannak, ennek köszönhetően nagyon jól tudok fejlődni. A csa-
pat, ami összeállt, egy jó erős csapat, akikkel már az első mecs-
csen jó eredményeket értünk el. A csapattársaim jó fejek és 
megbízhatóak, így nagyon jól érzem magam. 
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Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület

Diákolimpia – Strandlabdarúgás Dabason

Az FC Dabas nemrégiben létesült strandlabdarúgó 
pályája is otthonul szolgált az MLSZ által szervezett 
III. Strandlabdarúgó Diákolimpia versenysorozat-
nak.

Az elmúlt héten, keddi napon 8 csapat, míg 
csütörtökön 10 csapat–iskola mérkőzött meg egy-
mással a továbbjutásért. 

2017. május 26.

3.  Hobbiszinten biztos szeretném folytatni legalább egyesületi szinten, a többi meg 
kiderül.

4.  Kedvenc csapatom a Ferencváros, kiskorom óta nagyon szeretem, a kedvenc ha-
zai játékosom is itt játszik, aki Gera Zoltán. A kedvenc külföldi játékosom Dybala.

Török Ádám
1.  Négy éve focizom a Bugyi SE csapatában, kapus poszton va-

gyok. 
2.  Az alközponti edzések nagyon királyak, és az alközponti csapat 

is az. A csapatban sok jó fej gyerek van és az edzők is azok, 
tehát egyszerűen nagyon jó. 

3.  A fociban azok a terveim, hogy eljussak nagyobb csapatokba, 
ha majd nagyobb leszek. Ha majd abbahagyom, akkor edző 
szeretnék lenni. 

4.  Kedvenc magyar csapatom a Fradi, kedvencem Dibusz. Külföldi csapat a Juven-
tus, és ott Buffon és Dybala. 
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Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzőjének 
nyilatkozata az elmúlt időszakról

A Mórahalom ellen egy igazi 6 pontos mérkőzés volt, mert mind 
a két csapatnak égető szüksége volt a pontokra. Az első félidő 
a miénk volt, vezettünk is. A második félidőben pedig egy olyan 
dolog történt, ami még amióta én Dabason vagyok, nem fordult 
elő. A csapat teljesen szétesett, és a szerencsének köszönhető, 

hogy nem veszítettük el azt a nagyon fontos mérkőzést. Ennek a meccsnek a má-
sodik félideje rávilágított egy pár olyan hibára, amit már nekem kezelnem kellett, 
nem mehettem el mellette. Így egy-két személyi változás is történt ennek kapcsán. 
Úgy érzem, ezek a beszélgetések, amiket elvégeztünk, hatással voltak az utána 
következő mérkőzésekre, mert a Paks ellen már egy teljesen más arcát mutatta a 
csapat. Nagyon szervezetten, helyenként jól futballozva, egy nagyon értékes győ-
zelmet arattunk a Paks második csapata ellen, akinél azért NB I-ből visszajátszó 
2–3 játékos volt a pályán, és el tudtuk hozni a 3 pontot, ez azért nagyon meglökött 
minket. Ezután a hazai mérkőzésen a Békéscsaba ellen megint a szebbik arcun-
kat mutattuk. Bosszantó, hogy az első félidőben nem tudtuk lerendezni a mérkő-
zést, pedig volt nagyon komoly lehetőségünk. Aztán a második félidőben azért jött 
a gól, és az utolsó 10–15 percet pedig már a srácok kivédekezték, mert érezték, 
hogy nagyon-nagyon fontos ez a 3 pont. Megint egy olyan csapat ellen, ahol azért 
volt 2-3 NB II-ből visszajátszó játékos. Úgyhogy az utóbbi mérkőzéseken azt az ar-
cát mutatta a csapat, mint a hat mérkőzéses veretlenségi sorozatban, hogy csapat 
voltak, mentálisan, fizikálisan rendben voltunk. Helyenként jól futballoztunk, ennek 
eredménye ez a három mérkőzésen szerzett 7 pont, ami nagyon nagyon fontos 
volt. Gratulálok mindenkinek! 



VíVás Dabason!
2017 tavaszától városunkban, Dabason is 
megismerkedhetnek a fiatalok a hazánk-
ban nagy múlttal rendelkező vívás sportág-
gal.

A dabasi vívás megalapításával elsődleges célunk, 
hogy több gyermek ismerkedjen meg a mozgással, a ví-
vással, és, hogy többen részesülhessenek abból az örömből, 
szépségből amit a vívás nyújt, nyújthat számukra. Városunkból indult a Szabados 
testvérek – Gábor és Kristóf – karrierje is, akik az elmúlt évtizedben meghatá-
rozó alakjai voltak a hazai vívóéletnek, számos nemzetközi siker mellett ketten 
együtt 8-szoros egyéni Magyar Bajnokok.

Az edzések felügyeletét Szabados Kristóf – a többszörös Országos Bajnok,  
Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes vívó, a magyar U/18 tőr válogatott vezető-
edzője – látja el.

Ha késztetést érzel arra, hogy kipróbáld, milyen az állóképességed, 
a kitartásod, szívesen fognál tőrt a kezedbe, ne habozz, gyere közénk, 

légy egy jó hangulatú vívóklub tagja!

Tanfolyamunkra folyamatosan lehet jelentkezni a +36-20/412 40 90
telefonszámon, iiletve szabados.kristof11@gmail.com  e-mail címen.

Helyszín: 2371 Dabas, Pálya utca 1.
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A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE

Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.

FC dabas évzáró 
2017. Június 10. – FC Dabas Hivatalos Szezonzáró
 – Érkezés 10.00
 – Csapatok bajnokságzáró megbeszélései
 –  Focitornák az FC Dabas csapatai között, 

ügyességi és sorversenyek
 – Ebéd 13.30
 – Csapatonként egyéni programok
 – Zárás 16.00 órakor

Ledő László, az FC Dabas III csapat vezetőedzőjének nyilatkozata a 
bajnokság vége előtt

Tömören a Dabas III-ról. Egy szép tavasz után sajnos elszúrtuk 
a fontos meccseinket, és így a nagy valóságba visszacsöppen-
ve lemaradhatunk a dobogóról. Igaz, amíg az utolsó forduló be 
nem fejeződik, ellenfeleink kezében vagyunk. Ha buknak, akkor 
meglehet a dobogó. Emellett büszke vagyok a csapatra, mert 
ebben az évben előreléptünk minden szinten. A csapategység, 
a küzdés, az edzéslátogatottság és picit a taktika terén is – igaz 

itt még van fejlődni valónk. Remélem, együtt marad a társaság, és jövőre újra neki-
vágunk! Hajrá Dabas!!


