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    Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa      IV. évfolyam 1. szám

 Dabasi

  helyzet
A tradíció kötelez , a jelen felhatalmaz , 

a jövő lehetőséget kínál.

Bozsik-fesztiválok és -tornák minden héten 
a Sári sportpályán. 

Közel 200 gyerkőc rúgja a bőrt 
a hétvégi barátságos megmérettetéseken. 

Elindult 

a tavaszi szezon 

a legkisebbeknél is
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Az NB III-as stábot kérdeztük a felkészülési időszakról és a tavaszi 
szezon eddigi alakulásáról

Erős Károly, vezetőedző
A téli keretünk a következőképpen alakult át, Makrai Laci távozott 
tőlünk, az érkezők listáján pedig, Balanescu Dani jött a Monor-
ból, Szántó Gergő az Iváncsából, Papp György pedig a Rákos-
mentéből. A felkészülést megcsinálták a játékosok becsülettel. 
Úgy gondolom, hogy ez látszik is, fizikálisan nincs problémánk. 
Természetesen azért volt hiányérzetünk. Elég sok sérült játékos 
volt, sajnos a műfű az izületeinket nagyon meggyötörte, így nem 

mindenki tudta elvégezni azt a felkészülést amit terveztünk. A bajnokságot jól kezd-
tük, az első fordulóban nyertünk Kecskeméten, ami mindig jó lökést adhat a foly-
tatásra. Sajnos a második mérkőzés a Hódmezővel otthon mégsem sikerült. Egy 
bomba szabadrúgással az ellenfél el tudta vinni a három pontot, azóta pedig da-
dog a csapat. A Kozármisleny döntetlen lett, aztán jött az a három nagy csapat, a 
Dunaújváros, illetve a két Szeged, akik ellen alul maradtuk. Iváncsán sikerült pontot 
szereznünk. Ezekről a mérkőzésekről összefoglalva azt gondolom, hogy minden 
mérkőzésen megvolt a reális esély a pontszerzésre. Ebben az osztályban a Dabas 
még mindig meg tud verni bárkit, bárhol, de a tavaszi eredmények alapján látjuk, 
hogy mindenki erősített, mindenki csipegeti magát, senki nem akar kiesni, illetve a 
feljutásért is óriási harc van. Egy picit csúsztunk a tabellán, de szerintem NB III-as 
szinten a Dabas továbbra is egy meghatározó csapat. A hátralévő mérkőzéseken 
szeretnénk bebizonyítani, hogy az őszi, 12 sorozatos veretlenségi széria nem a vé-
letlen műve volt. Ezek az 1 : 0-ás vereségek lehettek volna 1 : 0-ás győzelmek is. 
A héten is becsületesen felkészítjük a csapatot, és bízunk benne, hogy hazai pá-
lyán végre megérezhetjük a győzelem ízét. Természetesen azért 
vannak problé máink is, ugyanis van 1-2 meghatározó já-
tékos, aki hosszabb ideje sérült. Játékképes társaik-
nak kell megoldaniuk ezt a feladatot. Bízunk benne, 
hogy a hirtelen összeugrott közép 
mezőny elején végez majd csa-
patunk – ez a kitűzött célunk. 
A csapatba fektetett renge-
teg munkának – most már 
azért nem az első év – meg 

kell mutatkoznia. 

2019. április 20.



Kerekes Barna, asszisztensedző 1
Az elmúlt időszakkal kapcsolatban az a meglátásom, hogy egy 
sikeres felkészülési időszakon vagyunk túl. Azt gondolom, az 
eltervezetteket maximálisan végre tudtuk hajtani, talán ami pi-
cit befolyásolta a munkánkat, hogy egy-egy emberke időnként 
megbetegedett, illetve megsérült a mérkőzések alkalmával. El-
mondható, hogy a munkának köszönhetően izomsérültünk nem 

volt, minden kialakult sérülés kontaktsérülésből adódott. Szezonkezdésként, egy 
jó mérkőzésen, sikerült győztesként elhagyni a pályát. Sajnos ez azóta nem mond-
ható el, hisz különböző okokból adódóan, rapszodikus a teljesítmény. Még ha ma-
gával a teljesítménnyel időnként meg is vagyok elégedve, 
mégsem párosul megfelelő eredménnyel. Keressük 
az okokat, reméljük, hogy mielőbb megtaláljuk, 
hisz nem ilyen tavaszt képzeltünk el magunk-
nak. Terveink között szerepelt előrelépni a 
tabellán, ami jelenleg nem mondható el. 
Bízom a társaságban, és bízom abban, 
hogy az edzésen nyújtott munkájuk, tel-
jesítményük, most is – ugyanúgy mint az 
őszi szezonban –, a mérkőzésen is meg 
fog mutatkozni, mely reméljük, a kívánt 
eredménnyel is párosulni fog.

Keresse egyesületünket az interneten is!
www.fcdabas.hu, Facebook: FC Dabas Sportegyesület
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Fehér Ádám, asszisztensedző 2
Az NB III-as csapat felkészülése jól sikerült, az előre eltervezett 
munkát elvégezte a csapat. A felkészülési mérkőzéseken rend-
re jó eredményt értünk el annak ellenére, hogy többségében a 
papíron erősebb csapatokkal játszottunk. A bajnokság elején 
ott folytatta a csapat, ahol ősszel befejezte, így 11 alkalom után 
sem találtunk legyőzőre. Sajnos ezután egy elég rossz széria 

következett, ahol a szerencse is elpártolt tőlünk. Döntetlenek és szűk 1:0-ás ve-
reségek következtek. Reméljük, hamar túl lesz a csapat ezen a rossz szérián és 
visszatér arra az útra, ahol az ősz második felében járt.

Sorsolás

2019. április 20.



HírEink – D ii
CSapataink, játékoSaink

Riesz Pétert, az FC Dabas II. csapatának 
vezetőedzőjét kérdeztük 

Január és február a felkészülésről és a csapat megerősítéséről 
szólt. Némi átszervezéssel (az U19-es csapattal közösen dol-
gozzuk végig a tavaszi szezont, mert a D 2 magját is ők alkotják) 
és heti 4 edzéssel, plusz egy edzőmeccsel készültünk a tavaszi 

szezonra. A keret is jelentősen átalakult. Voltak távozók, de ami minket érdekel, 
hogy minőségi játékosokat tudtunk igazolni. Személy szerint Farkas Krisztián, An-
tal Dominik, Fehér Ádám és az U19-es csapatból Kőszegi Zoltán, Holecz Dániel, 
Fodor Gergely, Pekker László és Tóth Levente. Ami jövőre nézve biztató, hogy sok 
ügyes és tehetséges játékosunk van a 2000-es, 2001-es, 2002-es és 2003-as kor-
osztályainkban, akiket szépen lassan be tudunk építeni a felnőtt csapatba.

Edzőmeccseinket egy kivétellel mind megnyertük (Dömsöd, Pilis 2, Törtel), a ve-
reséget Dunavarsány csapatától szenvedtük el.

A bajnokságban eddig 3 győzelem (Monor, Dunavarsány, Taksony) 2 döntetlen 
(Gyömrő, Aranyszarvas) és 3 vereség a mérlegünk (Törökbálint, Örkény, Újhar-
tyán). Ez a 11 pont jóval több mint amit ősszel szereztünk, tehát kijelenthető, hogy 
az új csapattal tudtunk előre lépni tavalyhoz képest. A hátralévő 7 fordulóban szert-
nénk játékban tovább fejlődni és a bentmaradást kiharcolni, valamint a jövő évi 
csapatunknak a szilárd alapjait lefektetni. Hajrá Dabas!

2019. április 20.



CSapataink, játékoSaink

SorSoláSok

2019. április 20.

a D2 következő mérkőzései

az U 19 következő mérkőzései

az U 17 következő mérkőzései
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U 19, U 17 álláSa 
a BajnokSáGBan

U 19

U 17

Az U 17-es csapat



Időpont
  Hétfő és szerda:     8.00-10.00

Kedd és csütörtök: 18.00-20.00 

Árjegyzék: 1alkalom    4.000 ft

                   5 alkalom  18.000 ft

                 10 alkalom  32.000 ft

Az első alkalom most
 csak 2000Ft! 

Krioszauna

Dabas

Izületi betegségekre
Bőrbetegségekre
Immunerősítésre
Sportolóknak
Fogyni vágyóknak

   

Jelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!
Csoportos jelentkezés esetén min.5fő egyéni időpont is kérhető.

Bejelentkezés: hétköznap 10 és 18 óra között az alábbi telefonszámokon: 

+36/20-210-6480 

+36/20-506-8207

  

Helyszín: Fc Dabas Sportközpont, 

2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz:950/1

Bővebb információ facebook oldalunkon: Krioszauna Dabas  

❆ Ízületi betegségekre
❆ Bőrbetegségekre
❆ Immunerősítésre
❆ Sportolóknak
❆ Fogyni vágyóknak

Az első alkalom 
most csak 
2000 Ft!

Időpont:
hétfő, szerda: 8.00–10.00
Kedd, csütörtök: 18.00–20.00

Bejelentkezés hétköznap 10–18 óráig 
az alábbi telefonszámokon:
+36-20/210-6480
+36-20/506-8207

Helyszín: FC Dabas Sportközpont, 
2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz: 950/1

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Kucsák István, FC Dabas SE
Előkészítés: Szűcs Mária • Nyomdai munkák: Pressman Bt.
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Bővebb információ Facebook-oldalunkon:
Krioszauna Dabas

Ez a hagyományos szauna ellentettje, ugyanis a szervezetet nagyon rövid időre (1–3 
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 
időtartamig változatlan marad. Egy terápia időtartama 60–180 másodperc. A teljes kúra 
10–20 vagy még több alkalomból áll.

A nagyon alacsony hőmérsékletértékek ellenére a testünk nem fagy meg, mivel a krio-
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 jelentős mértékben növekszik a fájdalomcsil-
lapítás iránti fogékonysága és ugyanakkor erőteljes pszichés serkentő hatás is kialakul.

Egyetlen kezelés után megszűnhet a fáradtságérzés, a fáradt és túlterhelt izmok el-
lazulnak és fokozódik a bőr és a nyálkahártyák, valamint a belső szervek vérkeringése. 
Ezen kívül megfigyelhető az ödémák csökkenése is, a páciens gyulladáscsökkentő hor-
monjainak fokozott termelődése következtében.

 Jelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!

DABASoN CSAK NÁlUNK – FC DABAS 


