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Nádudvari Zsolt, régiós szakmai vezető válaszolt kérdéseinkre az 
U 11-es korosztály (2007-es születésűek) táboroztatásáról

– Mi volt a tábor célja?
– A tábor elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítsunk azon gyerekek számára, 

akik a megyei labdarúgás utánpótlásában pallérozódnak. Másodlagosan pedig a 
játéköröm és a pozitív sikerélményhez való feltételek megteremtése, a sportághoz 
való kötődés.

– Milyen szakmai munka mellett zajlott mindez?
– Nagyon fontos volt számunkra, hogy a gyerek jól érezze magát, éppen ezért volt 

fontos, hogy az edzésvázlatok megírásánál ez a szempont hogyan tud megvaló-
sulni a futballon keresztül. Tehát a gyakorlatok által a labdaügyesség és a labda-
biztonság fejlesztése mellett a kötetlen, felszabadult játék legyen jelen az edzése-
ken. Ezáltal az önálló tanulásra való lehetőség is biztosítva volt, hiszen lehet, hogy 
olyan gyakorlatot tudtunk becsempészni, amit még nem ismertek. Viszont tanulni 
tudtak belőle és ráadásul fejlesztő hatása is volt.

– Milyen programok voltak az edzéseken kívül?
– A 3 nap alatt 5 edzést vezényeltünk le a fiataloknak, ami mellet megpróbál-

tuk még színesebbé és élménydúsabbá tenni a tábort. Elméleti foglalko-
zásokon vettek részt a játékosok. Fontosnak tartjuk, hogy tudják, hogy mit 
miért csinálnak a pályán. Szükségességét érezzük annak, hogy megismer-
kedjenek azon szakszavak jelentésével, amiket használunk a foglalkozásokon.  
A gyerekek két előadást is meghallgathattak egy volt NB I-es 
labdarúgó, Erős Károly tolmácsolásában, illetve egy aktív 
U 17 korosztályú játékos (aki a Felcsút Akadémia tehet-
sége), Gáspár Máté mesélte el tapasztalatait. Szabad-
idős tevékenységként pedig az egyesület gyönyörű 
wellness részlegét vehették birtokba a gyerekek.

 
– Általános tapasztalata a táborról?
– Fontosnak tartom elmondani, hogy az ilyen jelle-

gű programok közösségépítő jellegűek is. Ebbe a 
táborba a megye különböző csapatiból érkeznek 
játékosok. Sok esetben nem is ismerik egymást 

a gyerekek. Ráadásul volt olyan játékos, aki még 
soha nem vett részt ilyen táborban, sőt még nem 
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is volt távol ennyi időt a szeretteitől. Mi, szakemberek, a gyerekek képességei mel-
lett egy ilyen programon keresztül tudjuk felmérni, a különböző egyesületekben 
folyó munkákat is. Megismerhetjük a gyerekeket szakmai oldalról, a képességük 
által, és beleláthatunk a személyiségükbe. Tehát elindul egy folyamat, amit kivá-
lasztásnak hívunk. Képbe kerülünk a játékossal és következő foglakozásokra, ösz-
szetartásokra vagy táborokra már tudatosabban tudunk majd meghívókat küldeni.

– Összbenyomás a résztvevő játékosokról?
– Úgy gondolom, hogy egy nagyon aktív kis társaság jött össze. A kezdetleges 

megilletődöttség után, hamar kinyíltak a gyerekek. Mindenki megpróbálta meg-
mutatni magát, sikerült feloldódniuk a játékosoknak. Öröm volt látni, hogy barát-
ságok alakultak ki pár nap alatt is. Fegyelmezési problémával szerencsére nem 
találkoztunk. Az interaktív beszélgetések során sikerült a szakmai stábnak közel 
kerülni a játékosokhoz. Szerencsére az időjárási viszonyokból adódó országos 
katasztrófahelyzetből a gyerekek semmit sem érzékeltek. Sajnos szakmailag már 
nem tudok minden esetben pozitívan beszélni. A játékosok aktivitásával és hozzá-
állásával elégedettek lehetünk, viszont számos hiányosságot is felfedezni véltünk. 
Több játékos technikailag le van maradva a korosztályától. A kis játékoknál való 
játékhelyzet-megoldásoknál akadtak problémák, amit én elsősorban a technikai 
hiányosságokra vezetnék vissza. Éppen ezért látom szükségét annak, hogy meg-
ismerjük, milyen szakmai munka folyik a kluboknál. Ha ebben a korban nem kap-
ja meg a játékos a korosztályának megfelelő képzést (és ez független bármilyen 
szinttől), akkor hatalmas deficittel érkezik meg a felnőtt futballba. Ezen változtatni 
vagy javítani kell. El kell érni az egyesületeknél, hogy a képzést helyezzék előtér-
be, a versenyeztetéssel vagy az eredményességgel szemben.
Összességében nézve tartalmas és tanulságos 3 napon vagyunk túl. Bízom ben-
ne, hogy mindenki jól érezte magát és pozitív élményekkel lett gazdagabb. Sze-
rintem a tábor elérte a célját. Szeretném megköszönni a munkájukat a táborban 
résztvevő alközpont- és csoportvezetőknek. Illetve szeretném megköszönni az FC 
Dabasnak, hogy létrejöhetett ez a tábor, hogy ilyen körülményeket biztosítottak a 

gyerekek számára, a krízishelyzetet ilyen rugalmasan ke-
zelték és oldották meg.

Nádudvari Zsolt
régiós szakmai vezető

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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A résztvevő játékosokat kérdeztük…

Az őszi szünetben megrendezett Alközponti válogatott tábor játékosai pár 
szóban meséltek magukról és a táborban szerzett tapasztalataikról:

Gál Ferenc Dominiknak hívnak, és a tápiószelei egyesülettől érkeztem. 
Hétéves korom óta focizom, azaz 3 éve. Balszélsőként 
és csatárként játszom a csapatomban. Nekünk heti 
három edzésünk van, itt azért a napi két edzés 
kicsit fárasztó. Nagyon tetszik a tábor, még 
sosem voltam ilyenben, főleg hogy itt kellett 
aludni. Az edzések fárasztók, de nagyon jók. 
Az edzők is szimpatikusak.  

Oláh Benedeknek hívnak. Az Érdi VSE-től 
érkeztem. 2–3 éve focizom, kapus vagyok. 
Egy héten három edzésünk van. Itt a napi két 
edzéssel nagyon elfáradtam, és az első edzésen 
nagyon áztunk-fáztunk.
Az edzők igazából kedvesek és nagyon jó a tábor. 
Jól érzem magam. 

Kanyó Máté Bencének hívnak, és a Gödöl-
lői Sportklubból érkeztem. Hét éve focizom, és 
minden poszton szoktam játszani. Tetszenek az 
edzések, a csapattársam is itt van, és elvagyunk 
vele. 
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Egervári Bertalannak hívnak, és a Dunakanyar Sportegyesülettől érkez-
tem, ami Szentendrén van. Háromévesen kezdtem el focizni. Ugye egy 
embert csak 5 évesen lehet leigazolni, de én már 3 évesen fociztam, 5 
évesen leigazoltak és azóta is ennél az egyesületnél focizom. Közép-
csatár poszton játszom, heti négy edzésünk van, vagy a szerda vagy a 
csütörtök marad szabad. Minden hétvégén bajnoki mérkőzésem van, 
U12-ben. Nagyon ritkán vasárnap, inkább szombaton szoktunk játszani. 
Nekem egy kicsit könnyebb, mert apukám az edzőm. A napi két edzés 
itt a táborban elég megterhelő, de tudom csinálni, és tetszik is nekem 
nagyon. Nagyon jó!

Isztolyka Bence Áronnak hívnak, és az FC Dabas Sportegyesülettől ér-
keztem. Hat éve focizom, ez a második egyesületem, Inárcsról igazoltam 
ide 1 éve. Hátvéd poszton játszom. 
Egy héten három edzésünk van. Maga a tábor tetszik, az edzések is jók, 
de azért nagyon elfárad mindenki. Ettől függetlenül jó ez a tábor!

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



Erős Károly, az FC Dabas NB III vezetőedzője 
nyilatkozik az elmúlt két bajnoki forduló után

A Dunaújváros ellen az FC Dabas eljutott oda az eddigi teljesít-
mény alapján, hogy már rangadót játszhatott, és rangadóhoz mél-
tóan is játszottunk. Nagyon értékes három pontot szereztünk, egy 
nem véletlenül első helyen tanyázó ellenféllel szemben. Jó futballt 
játszottunk és ugyanazokat az elveket vonultattuk fel, mint az előző 

fordulókban is. Csapatként is és egyénileg is beletették a játékosok azt, amit elvárunk 
tőlük. Fizikálisan és mentálisan nagyon-nagyon rendben volt a csapat, és helyenként 
jó játékkal sikerült megnyernünk ezt a rangadót.

A Makó elleni mérkőzés egy picit nehezebb volt, mert az előző két meccs – a szom-
bati Dunaújváros, illetve a keddi Videoton elleni kupamérkőzés – sokat kivett belőlünk. 
Az első félidőben tartotta magát az ellenfél. Akkor is voltak helyzeteink, de félidőben is 
türelemre intettük a játékosokat, ha továbbra is azt csinálják, amit eddig, akkor biztosan 
meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Így is lett, mert szép támadásokat vezettünk már az 
első félidőben is, de még nem tudtunk gólt rúgni, a másodikban viszont megszereztük 
a vezetést. Ezután már csak az volt a kérdés, milyen különbségű lesz a győzelmünk.

Továbbra is meg kell becsülni minden egyes mérkőzést, mert bárhol pontot szerezni 
nagy dolog. Nagyon jó úton van a csapat, nagyon szépen fejlődik, és egyre maga-
sabban van a léc. Jó csapat alakult ki, az átigazolások is szépen kezdenek beérni, 
lépésről lépésre haladunk. Hosszú távon egy meghatározó csapat lehet az FC Dabas.   

Dabas II – Nem jönnek az eredmények…

Két mérkőzésen egyaránt 2 : 0 ás vereséget szenvedett a Dabas II. 
Tökölön, sajnos a meccs előtt 50 perccel, a 3 tervezett támadóból 
egy sem állt a csapat rendelkezésére. Így kifejezetten rossz men-
tális állapotban kezdtük a meccset, ami a 12. percben tököli gólt 
eredményezett. Ezután csak erőlködtünk, nem volt erő a játékunk-

ban. Ezután Nagykőrös látogatott Dabasra, és bizakodva vártuk a jó eredményt. Mű-
füvön kellett rendeznünk a mérkőzést az esőzések miatt, ami a mi csapatunk számára 
mindig problémás, így volt ez most is. Sajnos a 30 éven felüli játékosaink ízületei nem 
bírják jól a keményebb talajt, ezért le is kellett cserélnem a három „veterán” játéko-
sunkat ilyen-olyan fájdalmak miatt. Ettől függetlenül természetesen még nyerhettünk 
volna, de csupán a tisztes helytállás sikerült. A hátralévő 3 mérkőzésből mindenképp 2 

győzelmet szeretnénk – egyébként kínkeserves tavasz vár ránk. A csapat tagjaival 
sokat beszélgetünk és együtt próbáljuk meg átlendíteni a keretet a nehéz idő-

szakon. Kucsák István

CsApAtAink hírei
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 FC Dabas 0 : 4 Videoton

Október  24-én a Dabas-sári Sporttelepen fogadta az FC Dabas a Videoton csa-
patát, a Magyar Kupa 7. fordulójában. A tét a legjobb harminckettőbe kerülés volt. 
Sajnos Erős Károly tanítványainak nem sikerült a bravúr, a Videoton legyőzése. 
A találkozóra kilátogató mintegy 600 néző előtt a papírforma érvényesült, azonban 
a dabasi csapat nem vallott szégyent, a találkozó során időnként nem látszott a 
kétosztálynyi különbség. A találkozó után a két vezetőedző az alábbiak szerint érté-
kelte a mérkőzést:

Marko Nikolics:
Először is elmondanám, hogy jó volt itt Dabason, ilyen körülmények 
között pályára lépni. Látszik, hogy olyan emberek dolgoznak itt, akik-
nek komoly céljaik vannak a labdarúgásban. Örülök a továbbjutásnak 
és annak is, hogy néhány játékost pihentetni tudtunk a hétvégére. Volt 
egy tervünk arra, hogy ki mennyit játszik majd, ezt sikerült tartanunk. 

Nem utolsósorban örülök a fiatalok játékának is. Bolla Bendegúz ma debütált tét-
meccsen az első csapatban, de Tóth Bence, Mocsi Attila és a duplázó Szabó Ben-
ce is megmutatták, hogy készen állnak a profi labdarúgásra.

Erős Károly:
Egy vereség után sosem lehet elégedett az ember, de Magyaroszág 
legjobb csapatától nem szégyen kikapni. Én edzőként is tanultam a 
mai találkozóból, a játékosok pedig remek labdarúgók ellen játszhat-
tak, láthatták, hogy hová lehet eljutni. Amit kértem a srácoktól, igye-
keztek megvalósítani. Nem szerettünk volna bunkerfutballt játszani, 

futballozni szerettünk volna. Úgy érzem, hogy helyenként sikerült, de a négy gól 
különbség az reális. Talán egy büntetőt nem kaptunk meg, ezt sajnálom, mert a 
fiúk megérdemeltek volna egy gólt a mai teljesítményért, nagyot melóztak. Mindent 
kiadtak magukból a játékosok, értelemszerűen elsősorban védekezésre voltunk 
kényszerítve, de ahogy megvolt a labda, helyenként sikerült jól használnunk. Bízom 
benne, hogy hétvégén a bajnokin visszakapjuk a focitól azt a munkát, amit a mai 
meccsbe beletettünk. Gratulálok a Vidinek, szerintem a leendő magyar bajnoktól 
és kupagyőztestől szenvedtünk vereséget!

Fotók: vidi.hu
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FC DaBaS – WElliS KFt. 
hosszú távú megállapodás

 
Az Utánpótlás Centrum megépítésében 
és működtetésében nagyon sok cég, 
vállalkozó nyújtott és nyújt létfontosságú 
segítséget az FC Dabasnak és Dabas 
városának, a benne élőknek és a centru-
mot használóknak.

Ezek közül is kiemelt szerepe volt a Wellis-
nek, amely egy dabasi székhelyű, elsősorban 
masszázskádakkal, wellnesberendezések gyár-
tásával és forgalmazásával foglalkozó cég.

Jelenleg az épületen belül üzemelő wellnes 
részlegben a cég termékei nyújtanak kiemelkedő 
szolgáltatásokat a sportolóknak, vendégeknek.

Az FC Dabas–Videoton mérkőzés után a konfe-
renciateremben egy szerződés aláírására került sor, 
amely alapján a Wellis névhasználati jogot szerzett az 
FC Dabas területén belül, ahol egy sport park létrehozá-
sa valósul majd meg. A sportpályák az épület és annak kör-
nyezete körül elhelyezkedő terület a tervezőmunka után új külsőben fog megjelenni, 
amely igazi ékköve lehet Dabas város sportéletének.

Kucsák István

Fotó:
Varga László


