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A tradíció kö
telez , a jelen
felhatalmaz ,
a jövő lehető
séget kínál.

Focigálával avattuk
az új sportcsarnokot

Sportcsarnokavató
focigála
6. Pest megyei focigála
Az immár 6. alkalommal megrendezett nemzetközi focitornával avattuk az új sportcsarnokot a Wellis Sportparkban.
Az Mlsz Pest megyei Igazgatósága által szervezett Focigálára meghívást kapott a
Dabasi edzők csapata Kucsak István vezetésével. A környékbeli települések edzőivel kiegészülve tornagyőzelemnek örülhettek a hazai edzők-focisták.
A csarnok talaja ezennel fel lett avatva, minden rendben, főleg úgy, hogy mindenki
jól érezte magát a focitornán, majd később az állófogadáson.
A torna végeredménye: 1. FC Dabas SE edzői csapata
2. Pest megyei Grundfocisták
3. Székelykeresztúr (Erdély, Székelyföld)
4., Ipolyszalka (Felvidék)
5. MLSZ PMI
Különdíjasok:
Gólkirály: Halgas István (FC Dabas SE edzői csapata)
és Sipos Zoltán (Székelykeresztúr) 3-3 góllal
Legjobb kapus: Balajcza Szabolcs
(Pest megyei Grundfocisták)
Legjobb mezőnyjátékos: Sipeki István
(Pest megyei Grundfocisták)
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Híreink
Erős Károly, az FC Dabas NB III-as csapatának
vezetőedzője nyilatkozik
Az elmúlt hetek első mérkőzésén, a Taksony ellen, a Pest megyei
szomszéd várral vívott rangadón, sikerült itthon tartani a három
pontot. Az első félidő nagyon rendben volt, jött is a gól, a második félidőben pedig bebizonyította a csapat, hogy ha küzdeni
kell, akkor küzdenek, így sikerült egy igen értékes és fontos győzelmet aratnunk.
A Szentlőrinc elleni mérkőzés pedig egy bravúr volt. Mert idegenben, a 12 mérkőzésen zsinórban nyerő ellenfél ellen, egy nagyon magabiztos, nagyon jó futballal
2:0-ra tudtunk nyerni, úgy, hogy még egy büntetőt is hibáztunk.
Köszönhetjük ezt a két sikeres mérkőzést annak, hogy csapatként működtünk.
Nagyon nagyon egyben van most ez a társaság. Hetek óta stabilan futballozunk,
fizikálisan és mentálisan is egységben vagyunk, ez az eredményekben is megmutatkozik.
Hétről hétre egyre jobban játszunk, így múltuk felül a Szentlőrincet is, ezért is
megérdemelt a sikerünk. Jó és eredményes heteken vagyunk túl, ami annak is köszönhető, hogy a srácok hétközben becsülettel végzik a munkájukat, a befektetett
munka pedig sikerekkel párosul. Jó úton haladunk, egyre előrébb kerülünk a tabellán is. Mindig elmondom, hogy ebben a nagyon kiegyenlített középcsoportban az
FC Dabas bárkit, bárhol képes megverni.
Bízom benne, hogy a Szentlőrinc elleni bravúros mérkőzés egy olyan löketet ad
az utolsó összecsapásra, hogy itthon tudjuk tartani a pontokat a Paks ellen.
Ha ez megvalósul, akkor elmondhatjuk, hogy egy nagyon sikeres őszt zártunk,
még ha az eleje nehezen is indult.

híreink
Riesz Péter, az FC Dabas II. csapatának
vezetőedzője nyilatkozta
Felemás kéthéten vagyunk túl. Péteri ellen talán a szezon leg
gyengébb játékát produkáltuk, köszönhetően a heti munkánknak, ami egyenlő volt a nullával.
Szerencsére vége van az U19-es bajnokságnak, és a héten
már velük kiegészülve tudtunk minőségi edzést végezni. Sok mindenen változtattunk a héten, aminek meg is lett az eredménye, mert nagyon jó játékkal sikerült
4 : 0-ra győzni Pereg csapata ellen. Edző kollégáimmal (Tóth Ferenc, Farkas Krisztián, Erős Károly) egyeztetve alakítottuk ki a heti játékoskeretet, akik példásan álltak
hozzá a mérkőzéshez. Már csak egy meccs van hátra, a Tápiószele ellen, akik hazai pályán szinte verhetetlenek. Én bizakodó vagyok, ami remélem eredményekben
is meg fog mutatkozni, és szépen tudjuk zárni az őszi szezont.

Kucsák István – végükhöz közelednek
a bajnokságok
Végükhöz közelednek a labdarúgóbajnokságok az őszi szezonban. Télen a teremtornák veszik át a szerepet, amelyek tökéletes
kiegészítői a nagypályás labdarúgásnak. A Wellis Sportparkban
több új beruházás is befejeződött az elmúlt hónapban. Web-oldalunkon számos információ található a csapatokról, a versenyekről, valamint a fejlesztésekről is. www.fcdabas.hu
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Csapataink,
játékosaink
Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
Schilingerné Budai Zsuzsanna,
az FC Dabas leány U16 vezetőedzője nyilatkozta
Veretlenül zártuk az őszi szezont….
18 ponttal, 41 lőtt és 9 kapott góllal veretlenül zártuk a szezont.
Gyönyörű teljesítmény. Góljainkból Horváth Vivien 27-et tudhat
magáénak, amivel igen magasan vezeti a góllövőlistát idén is. Hét csapat van a
bajnokságunkban, ebből 5 csapatra nyugodt szívvel mondhatom, hogy hasonló képességekkel rendelkeznek. Nagyon kiegyenlített a mezőny, minden mérkőzésünk
nagyon nehéz volt. Igazán büszke vagyok a csapatra, ha így folytatjuk a munkát, és
mindenki továbbra is ezt a teljesítményt hozza, illetve az őszi szezonhoz hasonlóan
állunk a feladatainkhoz a jövőben is, akkor előkelő helyen végezhetünk a tabellán.
Hajrá Dabas – Hajrá lányok!
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Csapataink, játékosaink
Futsal hírek
Fodor Gergő – a futsalcsapat munkájáról
Futsalcsapatunknak ez már a harmadik szezonja a Pest megyei
I. osztályú futsalbajnokságban. Az idei év az első, hogy szinte
minden mérkőzésen (beleértve az idegenbelieket is) megfelelő
létszámmal tudunk szerepelni. Ez az elmúlt három évet tekintve
pozitívum!
Sajnos az eredményeink nem tükrözik a mérkőzéseken mutatott játékunkat. Volt
3-4 mérkőzésünk, ahol ha egy kicsit rutinosabbak vagyunk, kicsit több szerencsénk
van, esetleg tudunk a mérkőzéseken kívül akár csak 1 edzést is beiktatni, hogy begyakoroljunk 1-2 fontos dolgot, akkor pontot vagy pontokat is szerezhettünk volna.
Csapatunkban mindenki nagypályán focizik a környékbeli településeken, így nem
tudunk ezekre a futsalmérkőzésekre közösen készülni. Télen lesz 1–1,5 hónapunk,
amíg a nagypályás szezon szünetel, ebben az időszakban szeretnénk kicsit felzárkózni a többi csapathoz, akik akár heti 2-3 edzéssel készülnek a futsalbajnokikra.
Az őszi szezonból már csak 4 mérkőzés van hátra, ezeken jó lenne legalább 3-4
pontot összegyűjteni, hogy ne maradjunk le a középmezőnytől.
A tavaszi szezonra a célunk, hogy azokon a mérkőzéseken, amiken lehetetett volna egy döntetlent, akár győzelmet kicsikarni, azokat mind meg szeretnénk nyerni.
Hajrá Dabas!
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Hírek a TÁRSSPORTÁGAK
eredményeiről
Vívás – Szabados Kristóf
2018 szeptemberétől már nem csupán a sári pályán
találkozhatnak a vívás sportággal. A Táncsis Mihály
Gimnázium tanulói heti két alkalommal sajátíthatják el
hazánk legsikeresebb olimpiai sportágának alapjait.

Kézilabda – Bodorovics István
Nagy örömünkre egyre több és több leány és fiú gyermek választja a kézilabdát. Ennek meg is van az eredménye, hiszen
ebben az évben 22 utánpótláscsapatot indítottunk és terveink
szerint még 3-4 csapatot fogunk nevezni. Ifjúsági csapatunk
veretlenül vezeti az I. osztályt a keleti csoportban, de számos
torna- és kupagyőzelmet zsebeltek be gyerekeink a különböző korosztályokban.
Felnőtt csapatunk célja, hogy idén is a stabil középmezőnyben zárja az évet. Minden gyereket sok szeretettel várunk az OBO Arénába, akár kézilabdázni szeretne,
akár szurkolni! Bővebb információk a csapatról a DabasHandball.hu weboldalon!

Amerika foci – Sparks – Bíró Krisztián
Egy rendkívül sikeres évet tudhatunk magunk mögött mind felnőtt, mind utánpótlásszinten. Felnőtt csapatunk feljutott a másodosztályba és 2019-ben már ott száll harcba a bajnoki címért.
Serdülő és ificsapataink mini tornákon értek el kiemelkedő sikereket. Örömmel tölt el minket az is, hogy minden korosztályban folyamatosan bővül a létszám. De továbbra is várunk mindenkit szeretettel az
edzéseinkre, melyek kedden és csütörtökön 18.30-tól kezdődnek az ÉKÜ pályán.
Elérhetőek vagyunk Facebookon: www.facebook.com/dabassparks, vagy a honlapunkon: www.dabassparks.hu keresztül is. Go Sparks!
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❆ Ízületi betegségekre
❆ Bőrbetegségekre
❆ Immunerősítésre
❆ Sportolóknak
❆ Fogyni vágyóknak

Krioszauna
Dabason
csak nálunk – FC Dabas
Dabas

Ez a hagyományos szauna ellentettje, ugyanis a szervezetet nagyon rövid időre (1–3
Izületi
betegségekre
percre) -120 °C és -170 °C közötti
hőmérsékletnek
teszi ki. A hőmérséklet mintegy 30
másodperc alatt csökken -20 °C-ról
akár -170 °C-ra, majd az elért hőmérséklet a kívánt
Bőrbetegségekre
időtartamig változatlan marad. Egy
terápia időtartama 60–180 másodperc. A teljes kúra
Immunerősítésre
10–20 vagy még több alkalombólSportolóknak
áll.
A nagyon alacsony hőmérsékletértékek ellenére a testünk nem fagy meg, mivel a krio
Fogyni vágyóknak
szauna fülkéjében a levegő rendkívül száraz.
Arról van szó, hogy a beteget szélsőséges (-120 °C és -170 °C közötti) hőmérsékleti
hatásnak teszik ki, 1–3 perces időtartamra. Ennek következtében az alany hormonális és
biokémiai változásokon esik át, és ezáltal
növekszik a fájdalomcsilAz elsőjelentős
alkalommértékben
most
csak
2000Ft!pszichés serkentő hatás is kialakul.
lapítás iránti fogékonysága és ugyanakkor
erőteljes
Egyetlen kezelés után megszűnhet a fáradtságérzés, a fáradt és túlterhelt izmok ellazulnak és fokozódik a bőr és a nyálkahártyák, valamint a belső szervek vérkeringése.
Ezen kívül megfigyelhető az ödémák csökkenése is, a páciens gyulladáscsökkentő horJelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!
monjainak fokozott termelődése következtében.
Csoportos jelentkezés esetén min.5fő egyéni időpont is kérhető.

Jelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!

Az első alkalom
most csak
8.00-10.00

Időpont

Bejelentkezés hétköznap 10–18 óráig
Hétfő és szerda:
az alábbi telefonszámokon:
Kedd és csütörtök: 18.00-20.002000 Ft!
+36-20/210-6480
Bejelentkezés: hétköznap 10 és 18 óra között az alábbi telefonszámokon:
+36-20/506-8207
+36/20-210-6480
dőpont isHelyszín:
kérhető. FC Dabas Sportközpont,
+36/20-506-8207
Árjegyzék: 1alkalom 4.000 ft
2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz: 950/1
5 alkalom 18.000 ft
Helyszín: Fc Dabas Sportközpont,
10 alkalom 32.000 ft
Időpont:
2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz:950/1
00
hétfő, szerda: 8.00–10.00 Bővebb információ facebook oldalunkon: Krioszauna Dabas
00
Kedd, csütörtök: 18.00–20.00

álja ki Ön is!

Bővebb információ Facebook-oldalunkon:
telefonszámokon:
Krioszauna Dabas

yzék: 1alkalom 4.000 ft
5 alkalom 18.000 ft
10 alkalom 32.000 ftA nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:

as

Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
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