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BOZSIK PROGRAM
Együtt a magyar
labdarúgásért!!!

Csapataink, játékosaink
Mlsz–Ftc–Dabas kapcsolat
Dabas Alközpont működése az Mlsz szervezésében,
az Ftc felügyeletével
Az új utánpótlás-rendszerben a Magyar Labdarúgó Szövetség 12 kiemelt régiós
központnak szavazott bizalmat, hogy országos szinten felügyeljék, működtessék a
Bozsik-programként ismert 7–13 évesekkel foglalkozó labdarúgóprogramot.
A Bozsik-program fő célkitűzése a tömegesítés, a tehetségkutatás és a tehetségek
fejlesztése.
A 12 központ:
Illés Akadémia Szombathely
Vasas
Eto FC Győr

Budapest Honvéd

Pécsi Mfc

Békéscsaba

PFLA Felcsút

Kecskemét

MTK

Debrecen

FTC

Diósgyőr

Az FC Dabas alközpontként felügyeli, segíti, működteti a Bozsik-programot a dabasi
pályákon, valamint koordinálja és segíti a közeli települések csapatainak munkáját.

FTC – régiós központ
Dabas
Kelen
		

DMTK	
alközpontok

Budaörs	Soroksár

Dabas csoport 	Bugyi csoport

Dabas

Hernád Táborfalva

Újhartyán Úlengyel

Örkény

Bugyi

Inárcs

Délegyháza

Ócsa

Kakucs

Dabas-Gyón

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

A rendszer finanszírozása és gyakorlati kialakítása folyamatban van az Mlsz és a
régiós központok által.
A legkisebbeknek (5–7évesek) fesztivál jellegű össztartasok vannak tavasszal és
ősszel 4-4 alkalommal. Az összes csapattól elvárás, hogy a fesztiválokon látható
és alkalmazott feladatokat alkalmazza fő irányvonalként. Egy új összefoglalója ennek a az un. „FUNINO-rendszer”.
A 9–13 korosztály csapatainak több lépcsőben tornákat szervezünk, amelyeken
kiválasztjuk és segítjük a tehetségek fejlődését. Ezt szolgálják a körzeti és alközponti kiválasztott tehetségek edzései minden 3. héten a dabasi sporttelepen.
Ezeknek az edzéseknek a szakmai munkáját az Ftc-vel egyeztetve alakítjuk ki
Dabason, és a végcél 3 irányú:
· a legügyesebb játekosokat megtaláljuk és közvetítsük az Ftc felé,
· a kiválasztott játékosok segítsék, emeljék a dabasi alközpont szintjét és a dabasi
csapatokat,
· együttesen emeljük a 12 település (Dabas Alközpont) up.-játékosainak a tudását.
A Ferencvárossal minden területen alakítjuk kapcsolatainkat, szakmai, szervezeti, infrastrukurális, humán errőforrás szintjén is.
Az FC Dabas kiváló lehetőségeit és felépítettségét kihasználva szeretnénk tovább
fejlődni minden területen, lehetőséget nyújtva minden focizni vágyónak, akár versenyszerűen szeretné űzni ezt a sportot, akár tömegsport jelleggel szeretne sportos
életmódot élni a mindennapokban.
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Csapataink, játékosaink
rövid hírek
Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzőjének
nyilatkozata az elmúlt két bajnoki fordulóról
A Ferencváros ellen játszani mindig kihívás, mind játékosként
mind edzőként. Nagyon jól indult a viadal, rögtön az elején gólt
tudtunk rúgni. Igazából a Fradinak egy helyzete volt, egy pontrúgás után. A második félidőben ellenfelünk nem tudott hozzánk
nyúlni. Nekünk megvoltak a lehetőségeink, de sajnos nem tudtuk megrúgni a második gólt. Én azt gondolom, a Ferencváros legyőzése egy nagy
fegyvertény, ráadásul teljesen megérdemelten. Nagyon értékes győzelmet arattunk.
A Komló ellen idegenben léptünk pályára. Nagyon hosszú utazás, és rettenetesen rossz körülmények. A pálya katasztrofális volt. Egyszerűen a futballról nem
is lehetett beszélni. Egyetlen egy cél volt, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Hál’
Istennek a csapat már egyre erősebb, hogy egy ilyen mérkőzést is már profi módon le tud hozni 1:0-ra úgy, hogy a pálya játékra alkalmatlan. A csapat jól összekovácsolódott, és kialakult egy nagyon erős gerinc. Bizakodhatunk, ha ezen az úton
megyünk tovább, jönni fognak továbbra is a jó eredmények, ami értelemszerűen
nagyon fontos. Azt mondom, hogy a csapat már azt mutatja, hogy jó úton haladunk, és ezen kell tovább mennünk.

Kucsák István – Alakul az FC Dabas és a Dabas II stílusa
Akár csak az NB III-as csapat, a Dabas II is szeretne dinamikus,
intenzív focit játszani, ami a támadásokra épül elsősorban. Az
utánpótláscsapatokat is szeretnénk hasonló felfogásban játszatni, ezáltal folyamatos lehet az átjárás az (ifiktől) a felnőtt csapatokba.
Ez egy bátor irányváltás, de mindenképp jövőbe mutató stílus,
ami a dabasi hagyományokat hivatott követni. Az ellenfél térfelén való védekezés, a győzelem megszerzése akár kockázatvállalással is, mindig érdekes és nehéz feladatot jelent. Ebbe olykor
hiba is csúszik, de a végcél gyümölcsözőbb.
Ennek okán a 2. helyezett Gödöllő ellen értékes és taktikus döntetlent értünk el,
míg a Tápiószecső otthonában 80 percet támadva 3 : 1 es vereséget szenvedtünk.
Játékunk alakul, a pontjaink gyűlnek, bízunk az eredményesebb szereplésben.
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Megkérdeztük edzőinket…
Bemutatkozik Kerekes Barna edző
Gyermekkoromat Erdélyben, Székelyudvarhelyen töltöttem. Az
általános iskola 2. osztályától kezdtem el futballozni, és ma is
büszkeséggel tölt el, hogy az akkori Romániában, erdélyi magyarként korosztályos válogatott lehettem. Főiskolás éveim
kezdetéig Székelyudvarhelyen futballoztam a helyi Sportiskola,
majd a „B” osztályos Hargita csapataiban. A székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző elvégzése után Szegeden szereztem főiskolai, majd
Pécsen egyetemi testnevelő tanári diplomát. Egyértelművé vált számomra, hogy az
edzői munkára is hivatásként tekintek. Fontosnak éreztem, hogy e területen is képezzem magam. Öröm számomra, hogy 2015 májusától UEFA Elite A edzői diplomával
rendelkezem.
1998-tól dolgozom a labdarúgó-utánpótlásban. Edzői pályafutásom döntő többségét a Ferencvárosnál töltöttem edzőként és szekciós szakmai vezetőként.
Ez év januárjától kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy az FC Dabas U 7, U13as szekcióját irányíthatom az U 11-es csapat edzői feladatainak az ellátása mellett.
„Ha mindent beleadtál, és közben megőrizted a méltóságodat – akkor már biztosan győztél, az eredménytől függetlenül.” (Pep Guardiola)
E szellemben kívánok magunknak tartalmas munkát, szép eredményeket. Hajrá Dabas!

Edzőinket kérdeztük…

Mit szeretsz, mi tetszik az egyesületnél?
Mi a személyes célod az egyesületnél, csapatodnál ?
Kedvenc csapatod Magyarországon, külföldön? Kik a kedvenc játékosaid?

Szőgyi Tamás – U16
A környező települések sportegyesületeihez képest nagy kiugrási lehetőség a játékosok és az edzők számára is. Komoly infrastruktúra,
komoly elhatározások, komoly törekvések. Garancia lehet idővel a
minőségi képzés alappilléreire.
Mi a személyes célom az egyesületnél és az U-16-os csapaton belül:
A klubbal közös összhang teremtése, egymás segítése, magasabb célok elérése.
Embert nevelni, ha ezen felül futballistát is sikerül képezni, azzal túlteljesítettük a tervet.
Kedvenc magyar csapat: nincs, szeretnék jó meccseket látni.
Kedvenc külföldi csapat, játékos: AS. Roma, Totti
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Megkérdeztük edzőinket…
Jóri József – Veterán csapat
Az FC Dabas veterán csapata a BLSZ által szervezett Veterán II. osztályú bajnokságban szerepel három éve. A 2016/2017. évi bajnokságban az FC Dabas vezetősége biztosította a csapat számára a remek körülményeket.
Az egyesülettől mindenki segít bennünket, hogy minnél jobb eredményeket érjünk el.
A csapat célja az első három hely valamelyikének megszerzése.
Magyarországon a kedvenc csapat tekintetében nincs egységes álláspont, de
alacsonyabb szinten sokan szurkolnak az FC Dabasnak.
A külföldi csapatok közül vezet a Bayern München csapata, sokan szeretik Lewandovszki, Ronaldó és Messi játékát.
Hajrá Dabas!

Turcsik Gergő – U19
Nagyon szeretek Dabason az U19-nél dolgozni, igazából itt minden adva van,
hogy a játékosok csak a futballra koncetráljanak. Impozáns létesítmennyel ellátva.
Személyes célom 2-3 éven belül NB-s csapat vezetőedzője lenni, és az ehhez
szükséges edzői papírokat, iskolákat megcsinálni, amit idén el is kezdek. Ez az év,
az áttörés éve lesz azt érzem! Nem utolsósorban szeretnék dobogón végezni a
csapatommal, nagy dolog lenne.
Magyarországon számomra 2 csapat létezik, az pedig az Újpest és a Dabas!
Viccesen szoktam is mondani, félig lila félig piros a vérem. Az NB I-ből a kedvenc
játékosaim: Juhász Roland, Torghelle Sándor. Hogy miért? Mert fanatikusak és
„futballbolondok”!

Tóth Ferenc – U17
Nagyot fejlődött az elmúlt pár évben az FC Dabas egyesülete. Mind edzői stábban,
mind körülményekben. Minden adott ahhoz, hogy az utánpótláscsapatokban fejlődő gyerekek, a koruknak és adottságaiknak megfelelő képzést kapják.
Szeretnénk az U17-es csapattal az első hatban végezni. Riesz Péter kollégám
tavaly ősszel alapozta meg ezt a (eddigi) remek tavaszt. Veretlenül, 4 győzelemmel
és 1 döntetlennel kezdtünk. Jövőre szinte egy az egyben együtt marad a keret, az
U19-ben is, kiegészülve a 99-es születésű játékosokkal. Ez nagy reményekre adhat
okot a jövőt illetően.
Ferencváros drukker vagyok. Gyerekkorom példaképe Nyilasi Tibor volt. Ha
2017. április 8.

külföldi csapatok közül kell választanom, akkor Barcelona szimpatinzáns vagyok.
Akkor kezdtem el követni a meccseiket, amikor Ronaldinho ott játszott. A mai napig
ő a kedvenc külföldi játékosom. Nagy élmény volt, amikor tavaly nyáron a Barcatáborban egy U9-es korosztályt edzhettem, egy Barcelona tréner irányítása alatt.

Danyis Attila – Öregfiúk
Minden edző kollégát a siker és az eredményesség hajt.
És ezek a lehetőségek adva vannak. Olyan körülmények között edzhetünk és készíthetjük fel a játékosokat, ami idővel eredményben kell, hogy mutatkozzon.
Nagyon sok csapat van, akit kedvelek. Elsősorban a Ferencvárost mondanám
Gera Zoli vezényletével, vagy esetleg a Bayer Münchennel Philipp Lahm.
Mindkét játékos példaértékü számomra.

Kerekes Barna – U11
Mi tetszik az egyesületnél?
– az infrastruktúra
– a megfogalmazott távlati célok
– a kollégák nyitottsága
Mi a személyes / csapat cél?
– folyamatosan megfelelni a szakmai kihívásoknak
– alázattal fordulni a gyerekek felé, s e szellemben oktatni, képezni és nevelni
Kedvenc csapataim/ játékosaim:
Magyarországon
– Ferencvárosi TC
– Telek András; Gera Zoltán
Külföldön
– FC Barcelona; AC Milan
– Bölöni László; Gheorghe Hagi; Roberto Baggio; Andres Iniesta

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

Schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas SE
2017. február
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman
Bt. 26.

Turcsik Gergő
U19 edző

Schilingerné Budai
Zsuzsanna
U7 edző
UEFA B licenc

Fodor Gerg
U14 edző
Grassroots C licenc

Kovacsik Tibor
U13 edző
Grassroots C licenc

Palásti Enikő – U7
Domonyi Roland – U9
Ledő László – U11
Kiss Viktor – U13
Balogh Tamás – U14, U15
Farkas Roland – U16, U17, U19

Tóth Márton
svédmasszőr

Márkus Richárd,
Molnár Csilla
sport- és gyógymasszőr

Csendes- Wlahovszky Elvira
okleveles gyógytornász

Schilingerné Budai
Zsuzsanna
technikai vezető
egyesületi koordinátor

Laczkó János
U15 edző
UEFA A licenc

Kerekes Barna
U11 edző
UEFA A licenc

Segédedzők

Szőgyi Tamás
U16 edző
UEFA B licenc

Körmöczi
Szebasztián
U9 edző
Grassroots C licenc

Tóth Ferenc
U17 edző

Kucsák István
U14–U19
szekcióvezető

Kerekes Barna
U7–U13
szekcióvezető

Kucsák István
alelnök
Utánpótlás- és felnőtt csapatok
szakmai vezető

Fehér Ádám
erőnléti edző

Laczkó János, Fehér Ádám
egyéni képző

Monok V iktor, Ledő László, Hegedűs Gyula
kapusedző

Jóri József
Veterán

Danyis Attila
öregfiúk

Ledő László, Turcsik Gergő
futsal

Kucsák István
Megye I
UEFA A licenc
(foly.)
Ledő László
Megye III
MLSZ D licenc

Erős Károly
NBIII edző
UEFA B licenc

Schilingerné Budai Zsuzsanna
lánycsapatok edző
UEFA B licenc

ELNÖKSÉG

Kaldenecker Mátyás
általános elnökhelyettes

Kőszegi Zoltán
elnök

Basa Attila
fűtő, karbantartó
vendéglátás

Kovács György
létesítmény felelős
Dabas- sári sportpálya

Fodor Gergő
technikai vezető

Bennárik Ferenc
szakosztályvezető

Ledő László
létesítmény felelős
gondnok: É KÜ -sportpálya,
OBO -sportpálya

Basa Zsuzsanna
szertáros, mosodás, takarító

Bennárik Boglárka,
Zsolnai Róbert
sportközpontfelelős

az fc dabas szervezeti felépítése

