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A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának legfontosabb feladata a 

dunaújvárosi gyermek- és ifjúsági korosztályok versenyeztetése, mozgáslehetőség biztosítása 

kispályás labdarúgó bajnokságokban annak érdekében, hogy a fiatalok rendezett és szervezett keretek 

között, mindennapjaikból kizökkenve ismerhessék meg az egészséges életmód, a sport és a közösségi 

érzés örömét. 
  

Feladata: 

 Figyelemmel kíséri a dunaújvárosi gyermek- és ifjúsági korú lakosság sportolási lehetőségeit. 

 Dunaújváros és környékbeli óvodás gyermekek, térségi általános iskolás tanulók, valamint 

középiskolások számára mozgáslehetőség biztosítása, versenyeztetése kupa és/vagy bajnoki 

rendszerben. 

 Kispályás labdarúgó "intézményi" kupa és/vagy bajnoki rendszer kiírása, lebonyolítása. 

 Kapcsolattartás Dunaújváros óvodáival, általános- és középiskolai oktatási intézményeivel. 

 A tömegsport támogatása, különös tekintettel a kispályás labdarúgásra. 

 Egyesületi és kiemelt versenyek, rendezvények támogatása. 

  

A bizottság a 2019 – 2023-as évben is arra törekedett, hogy az általa kitűzött célokat meg tudja 

valósítani. A 2019-es évben a Suli Foci Kupa és a Centrum Kupa óriási sikert hozott az intézmények 

és a diákok körében, hiszen közel 500 dunaújvárosi és környékbeli diákot tudtunk megversenyeztetni 

ennek keretében. 

 

Sajnos a Suli foci Kupa és a Centrum kupa a pandémia áldozata lett, hiszen nem tudtuk folytatni 

munkánkat és a kupasorozatot. 

 

Az Ovi Foci Kupa 2019 –ben is óriási sikert aratott, hiszen 14 tagóvoda vett részt 4 kupán, ahol közel 

400 kisgyermeket mozgattunk meg a sport által. Az Ovi Foci kupán nem csak fociznak a gyerekek, 

hanem különböző ügyességi, kreatív versenyen is részt vesznek. 

 

A pandémia után szerencsére újra tudtuk indítani az Ovi Foci Kupát, melyben a városi Óvoda 

vezetősége, valamint a támogatóink nagy segítségünkre voltak. 

 

A suli foci és a Centrum kupát 2023-ban újragondoltuk és várhatóan idén újra be tudjuk indítani a 

bajnokágunkat, kupáinkat. 

 

A bizottságunk egy rajzversenyt is szervez minden évben az óvodások számára, mely májusban kerül 

megrendezésre gyermeknap alkalmából. 



 

 

 

A 4 év alatt több támogatót, partnert vontunk be a bizottság támogatására, hogy minél több gyereket 

tudjunk versenyrendszerben megmozgatni, illetve az óvodásokkal megszerettetni a mozgást és a 

labdarúgást, és annak alapszabályait. 

 

Több városi intézményt is támogatunk sporteszközökkel, hogy az iskolák körében minél népszerűbb 

legyen a sportolás és  a helyi labdarúgás. 

 

A 2019 és 2023-as évben több mint ezer dunaújvárosi és környékbeli óvodás, általános iskolás és 

középiskolás gyereket mozgattunk meg a rendezvényeink során, mely egyértelműen a bizottságunk 

céljainak elérését jelentette.  

 

Céljaink a következő 4 évre: 

● Ovi Foci Kupa (3 alkalom évente) 

● Suli Foci Kupa (4 korcsoport) 

● Centrum Kupa (lány és fiú) 

● Rajzverseny szervezése 

● Intézmények támogatása 

 

A Gyermek és Ifjúsági bizottság eseményeinek támogatói: Diablo Pizzéria, Campus étterem, Shell 

Dunaújváros, V2 Motorock Cukrászda, Hungast Kft, Carissa Sportegyesület, Alba Fructus Kft, 

Pusztaszabolcsi Tej, Varázs Kép, ST Solar Kft., Horváth Attila, Böröcz Balázs, HP Fehér Beton, 

Karmacsi Tamás 

 

Gyermek és Ifjúsági Bizottság összetétele:  

● Petrás Gábor elnök 

● Gyenes Éva alelnök 

● Balogh Katalin, Horváth Attila, Lassingleitner Fruzsina, Neszvecskó Zorica 

 

 

 

Dunaújváros, 2023. február 26.  Petrás Gábor DLSZ Gyermek és Ifjúsági Bizottság elnök 

 

 

 

 

 


