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PéldakéPeink: Makrai lászló

A tradíció kötelez , 
a jelen felhatalmaz , 
a jövő lehetőséget kínál.
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Jó híre bőven megelőzte „Makit” – ahogy mindenki hívja – 
mielőtt leigazoltuk. Az igazolásoknál kifejezetten törekszünk arra, 
hogy ne „csak jó játékost”, hanem legalább ilyen fontossági szem-
pont alapján JÓ EMBERT is igazoljunk.

Bátran mondhatjuk, hogy sikeres igazolást ütöttünk nyélbe 
1 évvel ezelőtt. Jó „embert”, jó játékost és jó utánpótlásedzőt is 
igazoltunk Makrai László személyében (U-9 csapatunk edzője), 
aki manapság a csapatkapitányi posztot is ellátja NB III-as csa-
patunknál.

Fiataloknak és felnőtteknek egyaránt ajánlom a gesztusait, a 
szavait, a mondanivalóját, a mozgását, az érdeklődését, az irányí-
tókészségét, a higgadtságát, hogy csak párat említsek kiváló tulaj-
donságai közül, vagy akár a góljait, amelyek fontos pontokat hoztak 
számunkra. Bátran mondhatom, hogy IGAZI PÉLDAKÉP az FC Dabas-
nál Makrai László. Csak így tovább Maki!       Kucsák István 

Megkértük Makrai Lászlót, az FC Dabas NB III-as csapatának 
csapatkapitányát, beszéljen kicsit magáról, életéről az FC Dabasnál, 
és adjon egy kis „útravalót” játékosainknak

Január elején érkeztem Dabasra, egy jó társaságba csöppentem, akikkel az akkori 
kitűzött célt sikerült teljesíteni, bent maradtunk. Nyáron a csapat egy része kicserélő-
dött, sok jó játékos érkezett (régen volt csapattársaim, barátok). Ekkor egy új időszá-
mítás kezdődött magasabb elvárásokkal, ami, úgy érzem, teljesíthető, mert ideális a 
szakmai háttér, játékoskeret, és kiemelném a dabasi sportkomplexum adta lehetősé-
geket! Jól érzem magam Dabason, jó a hangulat, a kezdeti nehézségek után jönnek 
az eredmények, folytatjuk tovább a munkát és szezon végén remélem akár egy dobo-
gós helyezést is ünnepelhetünk!

Nyár óta vagyok az U 9-es korosztály edzője Fodor Gergő mellett, melynek köszön-
hetően sikerült belelátnom az utánpótlásnevelés szakmai munkájába. Szerencsés 
helyzetben vannak a Dabas és környékén élő fiatal focisták, mert kiemelkedő feltéte-
leket biztosít az Egyesület a nevelésükre (kisbusz szedi össze őket edzés előtt és 
viszi haza utána), nívós tornákon való szereplést biztosít. Ha mindezt megbecsülik, 
és komolyan veszik a focit, akkor a felnőtt első csapatba is bekerülhetnek, majd 
határ csak a csillagos ég!

Amikor én elkezdtem focizni, akkor még sajnos ilyen feltételek nem voltak, mint 
a mai fiataloknak, de nem is foglalkoztunk a körülményekkel. Focizni akartunk! 
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Persze volt nagyon sok tehetség, akit elvitt az élet, de aki nagyon akarta és küzdött a 
céljaiért, el tudott jutni sokáig! Én végigjártam az összes korosztályt, a korosztályos 
válogatottakban is szerepeltem elég sokszor.

Eljutottam az NB I-ig, igaz csak 27-szer, de a másodoszosztályban stabilan, több 
mint 300 meccsen szerepeltem. Sok lemondással járt, hogy edzésekre, mérkőzé-
sekre mentem, de megérte! Nagyon sokat köszönhetek a focinak: barátokat, sikere-
ket, rengeteg élményt. A mai fiataloknak is azt szoktam mondani, tanácsolni, hogy 
mindennek megvan az ideje! Edzeni kell kitartóan, fejlődni kell, aztán majd lesz idő 
szórakozni is.

A VIDEOTON FC lesz az ellenfelünk a Magyar Kupában

A legjobb 32 közé jutásért hazai pályán 
fogadjuk az NB I éllovasát. A párharc egy 
mérkőzésen dől el.
A Ménfőcsanak elleni továbbjutást kö-
vetően, szeptember 22-én a Magyar 
Labdarúgó Szövetség kisorsolta a Ma-

gyar Kupa 7. fordulójának párosításait. A legjobb 32 közé jutásért az NBI-es Video-
ton FC-vel mérkőzünk meg.
A mérkőzés október 24-én, 13.30-kor kezdődik és a továbbjutás egy meccsen 
dől el.
Kaphattunk volna papíron gyengébb ellenfelet, mint az NB I listavezetőjét. A Vidi já-
tékosállományát tekintve – egyes szakértők szerint – a legjobb kerettel rendelkezik 
a magyar bajnokságban.
Túlzás nélkül kijelenhetjük, hogy nem mi vagyunk a párharc esélyesei, azonban a 
kupamérkőzéseken nem mindig az esélyesebb csapat jut tovább. Szokták mondai, 
hogy a labda gömbölyű, és egy-egy mérkőzésre az alacsonyabb osztályú csapat is 
fel tudja magát szívni, és képes meglepetést okozni.
Erős Károly tanítványai is várják a kupatalálkozót, amelyen tudásuk legjavát adják, 
majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
A korai időpont ellenére is várjuk Kedves Szurkolóinkat, legyünk ott minél többen, 
és biztassuk a dabasi csapatot. Hajrá Dabas!!!  

Bennárik Ferenc

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzője 
nyilatkozik az elmúlt két bajnoki forduló után

Az utolsó két mérkőzésünkről csak a legjobbakat tudom mon-
dani. A Tiszakécske ellen – amióta Dabason vagyok – a legjobb 
első félidőt produkálta a csapat, játékban, fizikálisan, mentáli-
san, tehát minden téren felülmúltuk az ellenfelet. Rá adásul egy 
NB II-es feljutásra pályázó ellenfélről beszélünk. Nagyon-na-
gyon jól futballoztunk, nagyon nagy győzelmet arattunk, ami 

köszönhető az egységes csapatnak. Ugyanezt tudom mondani a Rákosmente el-
leni mérkőzésről is. Amikor igazából a körülményekkel is meg kell küzdenünk, mert 
először játszottunk rossz minőségű pályán. A Dabas már tudott egy rossz pályán 
is futballozni egy kimondottan agresszív ellenféllel szemben is. Végső soron egy 
olyan mérkőzést nyertünk meg, ami már nagyon veszni látszott. Nem azért, mert 
gyengén játszottunk, hanem azért, mert a befejezésekkel gondok voltak. Az utolsó 
nyolc percben meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Ez a csapat mentális erejének kö-
szönhető, meg annak, hogy végig hittek abban, hogy ez a meccs hozható, és így 
a 95. percben lőtt góllal megnyertük a meccset, ami még inkább eggyé kovácsolta 
a játékosokat. Az utóbbi hetekben tele vagyunk sikerélménnyel. Most már a Duna-
újváros egy rangadóvá lépett nekünk elő. Továbbra is azt mondom, hogy a földön 
kell maradni, mert nagyon mélyről (a negyedik fordulóban az utolsó helyen voltunk) 
tornáztuk fel magunkat, igaz, nagyon szép és előkelő helyen vagyunk most már, 
de nem szabad, hogy ez megint elég legyen a játékosoknak. Vigyázunk arra, hogy 
semmilyen probléma ne jelentkezhessen. Nehéz meccsek következnek, de én azt 
hiszem, most minden téren rendben vagyunk. Ha a két sérült játékosunk visszatér, 
akkor megvalósul, amit kitűztünk az év elején magunk elé, hogy Dabasnak egy 
erős, szerethető csapata legyen, az egyértelműen be fog következni. Jó két hét volt 
mögöttünk, ez mindenkinek a hitét erősítette, hogy jó úton vagyunk. 

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

Töredezik a jégtakaró!

Két nagyarányú győzelemmel indult el a D II. Érdekes dolog, hogy 
egy tabellán hátul elhelyezkedő csapat 6 : 0 ra és 6 : 2 re nyer egy 
hosszú nyeretlenségi széria után. Velünk ez történt, és bátran mond-
hatom, hogy játékban még bőven van mit javulnunk.
Sokat gyakoroltuk a támadójátékot, valamint 15-20 méterrel hátrébb 
vezényeltük a védekezést. Ez egy kissé deffenzívebb, egyszerűbb 
játék, de az eredmények miatt muszáj volt ezt meglépni. Egyelőre 

játékoskeretünk erre alkalmas, később, amint ez változik, visszatérünk a dinamikus táma-
dójátékhoz, bármily furcsa ez 12 rúgott gól után kimondva.
Varga Balázs visszatérésével az ellenfél térfelén tudjuk tartani a labdát akkor is, ha so-
kat kell védekeznünk. Lázár Tamás „belépésével” stabilabb lett a védekezés, Botlik Gabi 
ezáltal lett kiegyensúlyozottabb, bár még mindig van több hibánk hátul. Kovács Richárd 
sokat fejlődött, Danyis Attila gólerős, miközben elnyűhetetlen védekezést mutat be.
Fehér Ádám új erényeket csillogtat csapatunkban, amerre ő jár, arra „madár nem repül 
el”, jó lenne ha a lapok egyidejűleg maradnának a sporik zsebében. Bukovszki Balázs 
„új” posztján, a pálya közepén szinte újjászületett, amelyet hatalmas gólja is mutat. Da-
nyis János és Ubornyák Józsi végre kapura veszélyesen játszik.
Zsolnai Róbert, Gersteinbrein Gábor, Farkas Roland, Farkas Krisztián, Kovacsik Tibor, 
Gáspár Tibor pedig a rutint, a tudást hozták adott pillanatban, amikor kellett. Így állt össze 
a két győzelem, miközben tudjuk, hogy 2 gyengébbecske csapat volt az ellenfél, de azt is 
tudjuk, hogy hátralevő meccseink közül 3 minimum nekünk „áll”.
Emellett fontos látnunk a további fiatal játékosokat (Riesz Dávid, Pribék Tibor, Zelovics 
Attila), akik időközönként megmutatják tehetségüket.
Ha valakinek „elsül” a lába, vagy az NB III játékosok közül tudnak kimagasló játékkal 
segíteni (eltiltás okán vagy rehabilitáció után), valamint kiemelkedő csapatjátékot tudunk 
felmutatni, akkor szebb lehet ez az ősz, mint pár héttel ezelőtt kinézett.

Kucsák István



Ledő László, az FC Dabas III vezetőedzőjének 
nyilatkozata

Az FC Dabas III csapata a hétvégét győzelemmel zárta. Sajnos nem 
volt könnyű győzelem, de a csapat megmutatta, hogy az  utolsó per-
cig tud küzdeni… Az utolsó öt fordulóban várhatóan csak ilyen küz-
delmes mérkőzéseket fogunk  játszani…

A hétvégén egy igazi rangadóval kezdjük az őszi hajrát. Inárcs 
csapatát fogadjuk, és ha sikerül a 3 pont, akkor leszakítjuk ellen-

felünket magunkról!
Készülünk, és remélem, a veretlenségi sorozatunk nem 
szakad meg…
Hajrá Dabas! Gyerünk Srácok!

CsaPataink, játékosaink
CsaPataink hírei

2017. október 20.
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BeMutatjuk 
a daBas Vse kC-t 

ÚJ SZEZON AZ NB I-BEN!

Szeptemberben elkezdődött a Dabas VSE KC életében az, amiben eddig nem volt 
része sem a klubnak, sem a városnak: a legmagasabb osztályban, a K&H kézilabda 
ligában a legkiválóbb magyar kézilabdás csapatokkal mérik össze a tudásukat a fel-
nőtt férfi játékosok hétről-hétre, ezáltal a mérkőzésekre kilátogató szurkolók igazi sztá-
rokat láthatnak. Azzal persze mindenkinek tisztában kell lennie, hogy - annak ellenére, 
hogy egy régen dédelgetett álom vált valóra azzal, hogy szeptembertől első osztályú 
bajnoki meccseket rendeznek az OBO Arénában, - iszonyatosan nehéz dolga van a 
felnőtt csapatnak! Az utóbbi években az NB/1-ben már nincsenek gyenge együtte-
sek, ráadásul feljutóként el kell fogadtatnunk magunkat, jó benyo-
mást kell tennünk a bajnokság minden szereplőjére, és emellett 
könyörtelenül ki kell használnunk minden adódó lehetőséget. 
Az eddigi mérkőzések alapján bizakodhatunk, hiszem az 
első hat meccsünkből négyet megnyertünk, köszönhetően 
a lelkes és nagyszámban kilátogató szurkolóinknak is.

A felnőtt férfi csapat edzője, Tomori Győző: – Pozitív ér-
zésekkel fejeztük be az előző szezont, köszönhetően az 
aranyéremnek, és ezt sikerült átmentenünk erre az idényre 
is. Nagy várakozás van bennünk a bajnoksággal kapcsola-
tosan, ehhez igazolnunk kellett NB I-es rutinnal rendelkező vá-
logatott játékosokat, akiknek a segítségével elérhetjük a kitűzött 
célt, a biztos bentmaradást. 

Jól indult a 2017–18-as év az utánpótlás számára is, hiszen a fiúk és lányok az 
eddigi 46 meccsükből 32-t megnyertek, 3 döntetlen mellett csak 11 vereségük van. 
Várjuk a régióból a lányok-fiúk jelentkezését, ha kedvet kaptak ehhez a látványos és 
közkedvelt sporthoz!

Október 21., 18.00 Dabas–Csurgói KK
November 12., 18.00 Dabas–B. Braun Gyöngyös 
November 21., 18.00 Dabas–Telekom Veszprém
November 25., 18.00 Dabas–Eger SBS Eszterházy
December 15., 18.00 Dabas–Sport36-Komló

Eredmények, információ, jegyvásárlás: 
www.dabashandball.hu



daBasi
kis Grand slaM
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Amióta létezik a 3 felnőtt csapatunk, sokszor játszunk a mondatokkal, hogy „milyen 
nagy dolog lenne, ha mind a 3 nyerne”…

Na most 2 hétvégén egymás után is összejött, hogy az NB III-ban, Pest megye 
I.  osztályban, valamint a Pest megye III. osztályban szereplő felnőtt gárdánk is 
nyert egy adott hétvégén, ezzel összejött a KIS DABASI GRAND SLAM.

Aki a tenisz világában vagy akár csak a sportban is otthonosan mozog, az tudja, 
hogy a 4 legnagyobb teniszversenyt egy adott évben megnyerő játékosra mond-
juk, hogy „megnyerte a Grand Slam-et”.

Mi egy kicsit „átfordítottuk” dabasi focinyelvre.
Nem lennénk focisták, ha itt megálltunk volna: a DABASI GRAND SLAM-re gyú-

runk innentől, amelyben az összes férfi, fiú UP és felnőtt csapatunk győzelmet arat-
na ugyanazon hétvégén (U 14-től NB III.-ig).

…és természetesen kitaláltuk a NAGY DABASI GRAND SLAM-et, amelyben az 
előzőekhez csatlakozik az öregfiúk, veterán, valamint női csapatunk is.

Azt gondolom igazi kis csoda lenne, ha ez egy évadban egyszer összejönne.
Így egyelőre jót nevetünk és örülünk annak, hogy összejött a „legkisebb”.

Kucsák István


