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U15 lánycsapatunkat egy kis süteménnyel vendégelte meg az egyesület.
Ezúton is nagyon köszönjük! Az ünneplés oka az első bajnoki fordulóban 
elért kiváló eredmény volt. Hölgyeink mind a három mérkőzésükön fölé-
nyes győzelmet arattak. Hajrá Dabas!

    Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa   I. évfolyam. 12. szám

 Dabasi

  helyzet



Dajka László, az FC Dabas NB III edzőjének 
nyilatkozata az elmúlt két bajnoki mérkőzés 
kapcsán

Üdvözlöm a kedves Olvasókat! Túl vagyunk két nehéz mérkő-
zésen. A Dunaújvárost otthon, főleg a második félidőben nyújtott 

jó játékunkkal magabiztosan 3 : 0-ra vertük. Bár az eredmény nem ezt mutatja, szoro-
sabb mérkőzés volt. Stabilak voltunk és ezen a mérkőzésen mi rúgtuk a gólokat. Ezen 
már túl vagyunk, örültünk is neki és elkezdtünk készülni a következő mérkőzésünkre. 
A Ferencvároshoz látogattunk 18-án, vasárnap 11 órakor, aki még veretlen. Kerestük, 
hogy hogyan tudunk ilyen matiné hangulatban, megfelelő dinamikus társaságot pályá-
ra küldeni. Azt gondolom, hogy ez sikerült is. Teljesen döntetlen szagú mérkőzés volt. 
A Ferencváros birtokolta többet a labdát, viszont nekünk voltak a nagyobb helyze teink. 
Aztán egy nagyon-nagyon szerencsétlen öngóllal vezetést szerzett a Ferencváros, mi 
pedig lelkileg egy kicsit padlóra kerültünk. Még a történtek után is összeszedtük ma-
gunkat, és ott volt a lábunkban az egyenlítés. Ezután, ahogy az a Ferencváros-pályán 
szokott lenni, jött egy kiállítás, 15 perc után tízen maradtunk, viszont még akkor is volt 
tartásunk. Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy nehéz a Ferencvárosnál nyerni úgy, 
hogy van 1–2 visszajátszó az első csapatból. Talán kicsit nagyobb koncentrációval 
úgy elöl mint hátul, meg tudtuk volna valósítani azt, hogy 1 pontot elhozzunk a tőlük. 
Sőt, ha a vezetést mi szerezzük meg, bármi történhetett volna. De ez már utópia, úgy-
hogy nem is akarok én erről többet beszélni. Készülünk a következő hazai mérkőzésre. 
Ismét van egy kiállítottunk a két sárga lap után, de úgy gondolom, a második nem volt 
jogos. Nem szeretném ezzel szaporítani a szót, inkább várom, hogy újabb 3 ponttal 
gyarapíthassuk a pontszámunkat. Ehhez kérem a közönséget segítsenek a hazai mér-
kőzésünket megnyerni jelenlétükkel, szurkolásukkal.  

Csapataink, játékosaink
Friss Hírek az egyesület életéből

2016. szeptember 25.



Csapataink, játékosaink
Friss Hírek az egyesület életéből

Kucsák István, az FC Dabas II edzőjének 
nyilatkozata

Első hazai győzelmünket szereztük meg Tápiószecső ellen. El-
mondhatatlanul fontos volt, hogy nyerjünk, 
hiszen így tudunk valamelyest tapadni a 
középmezőnyre. Pár hónappal ezelőtt 

Dabas II. és Tápiószecső csapata is bajnoki címet szerzett 
megyei másodosztályban, tehát presztízsmeccs volt a ja-
vából.

Játékban, erőszakosságban, gólokban is si-
került föléjük kerekedni, végül 2 :1-re nyer-
tünk Varga Balázs két góljával.

2016. szeptember 25.

Jenő (Mráz István) edzés közben

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



Csapataink, játékosaink
az eDzők munkájáról

Az FC Dabas utánpótlásedzői Kucsák István vezetésével 
minden hónap elején szakmai megbeszélést tartanak.
Ezeken a találkozókon a csapatokkal kapcsolatos  
technikai részleteket (utazás, étkezés, felszerelés), 
valamint  az FC Dabas szakmai irányvonalát, ter-

veit beszéli meg, alakítja, formálja 
a 20 főből álló edzői és 

technikai személyzet.

2016. szeptember 25.

Szomorúan tudatjuk olvasóinkkal, hogy elhunyt  
Simon Balla István, aki egyesületünknél dolgozott 
2016-ban erőnléti edzőként. Fél év munka után is 
hagyott nyomot a dabasi labdarúgásban, közvetlen 
stílusával és véget nem érő történeteivel belopta 

magát a dabasi játékosok és edzők szívébe.
Nyugodjon békében!



elinDultak a bozsik-tornák

2016. szeptember 25.

Elindultak a Bozsik-tornák és -fesztiválok! Ősszel minden hét-
végén a Dabasi Utánpótlásközpont ad otthont valamely kor-
osztály tornájának. Idén már a környező települések kis fut-
ballistái is élvezhetik az impozáns épület adta lehetőségeket.
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utánpótlásCsapataink
eDzésein készült

Csapataink
3 pályán edzenek 

minden hétköznap.
Dabas-Sári Sporttelep,

Obo Aréna – műfű
és a Tűzoltóság mögötti 

„ÉKÜ”-pálya
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Az FC Dabas Utánpótlásközpontjában 
az alábbi sportolási lehetőségek 
közül választhatnak az érdeklődők:

Konditerem hétfő–péntek 15.00–21.30
Gyógytorna bejelentkezés alapján
Pilates hétfő 18.30–19.30
Fit Ball
alakformáló kedd, csüt. 19.00–20.00
Alakformáló
Step aerobik szerda 18.30–19.30
Deepwork
zsírégető aerobik péntek 18.30–19.30
Tartásjavítás,
stretching péntek 20.00–21.30

Hamarosan indul:

Wellness – bejelentkezés alapján
Gyógymasszőr 

– bejelentkezés alapján
Power Plate edzés 
– bejelentkezés alapján
TRX edzés
– bejelentkezés alapján

megkezDte műköDését
a Dabasi utánpótlásközpont
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DABAsI TáRssPORTáGAK BEMUTATásA – FITNEsZ

A fitnesz egy igazán látványos, ugyanakkor nagyon kemény sport. 
Egyedi jellegét és megjelenési formáját az adja, hogy olyan 
sportágakat egyesít, mint a torna, a ritmikus gimnasztika, 
a tánc különböző válfajai és az aerobik. Dabason a fitnesz 
sport lehetőségét a Top Fitness Sportegyesület biztosítja a 
mozogni, tornázni vágyó gyerekeknek. Az egyesület nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek egészen korán 
megismerjék és elsajátíthassák a e sportág alapjait, ezért 
már óvodás kortól oktatják őket. Az igazolt sportolók (25 fő) 
komoly edzéstervek alapján, elismert trénerek irányítása alatt, 
heti 4 alkalommal készülnek a megmérettetésekre. Nagyszerű 
lehetőség a versenyzők számára, hogy hetente egyszer edzé-
sen vehetnek részt az FTC népligeti tornacsarnokában, ahol 
különleges környezetben, speciális eszközök segítségével 
tanulják az akrobatikus elemeket. 

A Top Fitness SE tagszervezete a Magyar Fitness Szö-
vetségnek, valamint a Modern Tánccsoportok Magyaror-
szági Szövetségének. Így a sportolók rendszeresen részt 
vesznek Fit Kid és show-tánc versenyeken, ahol évről évre 
minden korcsoportban kiválóan szerepelnek. A hazai, orszá-
gos megmérettetések (Grand Prix versenyek, Diákolimpia, 
Magyar Bajnokság) mellett nemzetközi sikereket is elér-
nek az egyesület versenyzői, hiszen több alkalommal 
végeztek első helyen a Fit Kid Európa-bajnokságon és 
az EurOpen Modern Dance Championship versenyen. 

Az FC Dabas és a Top Fitness sok közös progra-
mon vesz részt, rendszeresen látogatják, támogatják 
egymás rendezvényeit, és nagyon fontosnak tartják, 
hogy a jövőben szorosan együttműködjenek…

A nyilatkozatokat, cikkeket lejegyezte, szerkesztette:
schilingerné Budai Zsuzsanna, FC Dabas sE

Nyomdai munkák: Pressman Bt.


