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Gyóni Napok 2018

Az október mindig mozgalmas hónap volt Gyón életében, lassan befejeződnek a munkálatok
a földeken, a must már a hordókban érlelődik, a szüreti mulatság lezárja az egész éves kemény
munkát, és mindig kegyelettel gondolnak az '56-os események helyi mártírjaira is. Az idei október
sem múlt el ünneplés, megemlékezés és persze vidámság nélkül, ezeket az eseményeket foglalta
keretbe a Gyóni Napok rendezvénysorozat.

Játszótéravatás
Október 13-án ragyogó napsütés csillogott vissza a gyermekek szeméből, akik lelkesen várták, hogy birtokba vehessék az új játszókertet.
A zsibongás az egész gyóni parkot betöltötte, ahol mesemondók,
készműves foglalkozások, társas játékok várták a kicsiket. A szülők sem
unatkoztak az anyuka- és apukamegőrzőkben és egy hagyományteremtő szándékkal megrendezet t retroau tó t alálkozó is
színesítette
a programokat.

Pintér Béla-koncert
Az evangélikus templomot teljesen megtöltötték
az érdeklődők, akik Pintér Béla dalszerző-előadó
koncertjére gyűltek össze. Pintér Béla a hazai
keresztény könnyűzene klasszikusának számít és
minden generációt megfog dalainak érzékenysége,
finom líraisága.

Szülők estje
A gyóni óvodákban idén is megrendezésre kerültek az ovigaléria kiállítások, valamint a szülők estje, ahol minden felnőtt újra
átélhette a gyerekkorát, megtapasztalhatta, hogyan érzik
magukat gyermekeik az óvodában, milyen fejlesztő programokkal segítik a nevelők a fejlődésüket.

Sokan ledózerolták volna azt a régi parasztházat, ami egykor a
gyóni evangélikusok első imaháza volt 1767-ig. Ezt a több mint
200 éves nádtetős épületet újította fel Dabas Város Önkormányzata, hogy ezentúl a Múltidéző lakópont olyan fiatal családok
átmeneti – maximum egy évre szóló – lakhelye legyen, ahonnan
saját családi fészkük építését irányítani tudják, mégis el tudnak
szakadni a szülői háztól és megkezdhetik saját közös életüket.

Dabas helytörténeti értéktára folyamatosan gyarapszik és a kutatásoknak
köszönhetően újabb és újabb Dabasról korábban elszármazott emberekre bukkannak, akik munkáságukkal maradandót alkottak. Petrőczi Éva József Attiladíjas költő, irodalomtörténész, műfordító dabasi Halász Béla rokona, aki Béla
bácsi és más mesék című író-olvasó találkozóján idézte meg családja múltját.
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Zenepavilon alapkőletétel – Harmonikadiákok

A Gyóni Géza Általános Iskola diákjai és tanárai nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy kiállítják az őszt. Ez minden kétséget
kizáróan remekül sikerült és a legkülönbözőbb technikákkal
mutatták be az ősz varázsát.

Zelenák András alpolgármester kezdeményezésére sokéves
álom első állomása vált valóra, amikor letették a Zenepavilon
alapkövét a Halász Móricz-kúria kertjében, majd bemutatták
Ligetvári István terveit a készülő pavilonról.

Egy régi fotó sok emléket idéz fel, embereket köt és hoz össze.
Így történt ez a Harmónikadiákok múltidéző emlékekkel teli
beszélgetésén is.

Artiskid-kiállítás
Az Artiskid gyermek képzőművészeti alkotóműhely nyáron
készült munkából nyílt tárlat a kúriában, ahol Viola Éva a tábor
vezetője elmondta a szülőknek, hogy gyermekik milyen technikákat tanultak és mennyit fejlődtek néhány hét alatt.

Kreatív-kiállítás
A Halász Móricz-kúria a hét szinte
minden napján valamilyen alkotókör
otthona és most ezekből a kreatív
ötletekből, fotókból, nyakékekből, lámpaernyőkből nyílt kiállítás az épületben. Közel ötven alkotó, ügyes
kezű, lelkes amatőr művei kerültek bemutatásra.

Fotók: Karlik Dóra

Imaséta
A lelki elcsendesülést segítette a gyóni református gyülekezet imasétája a lélek gyümölcseivel, majd a Friday Band vidám, hangulatos
koncertje zárta a borongós, esős napot.
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Október 23.

Fotók: Karlik Dóra

O

któber 23-án délután a gyóni
városrész központjában emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 62 évvel ezelőtti eseményeiről.
A megemlékezés résztvevőit Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntötte, majd a
Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak
megható, színvonalas műsorát tekinthették
meg az egybegyűltek, amelyben egy 56-os
fiatal naplóbejegyzéseit sorra véve idézték
fel a forradalom napjainak hangulatát.
A műsort követően Murányi László,
Gyón szülötte, Dabas díszpolgára mondott ünnepi, megemlékező beszédet, felidézve személyes 56-os emlékeit. Az esemény zárásaként az önkormányzat, az
intézmények, a civil szervezetek és az egy-

házak képviselői egy közös koszorút és
mécsesek elhelyezésével tisztelegtek a
gyóni mártírok (Balla Pál, Harmincz István,

Lakos János és D. Szabó Károly) emlékművénél.
Feldman

Újszülöttek köszöntése
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kicsik arcára. A rendezvény egy közös fotózással ért véget, majd a gyönyörű őszi napsütésben együtt kisétáltunk a megújuló
Parragh-tóhoz, ahol a gyermekek születésének örömére és emlékére jelképesen egy
közös tölgyfacsemetét és köré néhány
cserjét ültettünk. Miután felhelyeztük a
tölgyfa ágaira a gyermekek nevével ellátott
kártyákat, mindenki átvehette saját facsemetéjét, amelyeket a családok otthonaik
kertjében ültethettek el.
Örömünkre szolgált, hogy ismét sokan
ünnepelhettünk együtt az Újszülöttek
Köszöntésén.
Felhívjuk azon családok figyelmét, akiknek nem volt lehetőségük részt venni az

eseményen, hogy az emléklapok és a
vásárlási utalványok (amelyek beváltási
határideje november 30.) az önkormányzat
ügyfélszolgálatán átvehetők!
Hosszú boldog életet és jó egészséget
kívánunk Önöknek!
Jurácsik Andrea

Fotók: Karlik Dóra

A

Gondoskodás Évének második
felében megrendezett újszülöttek
köszöntésére 98 gyermeket várt az önkormányzat a Dabasi Táncsics Mihály Gimná
zium sportcsarnokába. A csecsemőket és
szüleiket Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntötte, Farkas-Barabás Réka ringató
programját követően pedig a Dabas-Sári
Szivárvány Óvoda gyermekei kedveskedtek
ünnepi műsorral.
Ezúton is köszönjük a gyermekek és felkészítő pedagógusaik munkáját.
Idén nemcsak a kisbabákat, hanem testvéreiket is meglepetés várta, polgármester
úr átadta „A legjobb testvér” feliratú bögréket, amelyek hamar mosolyt csaltak a
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Szeretettel meghívok minden érdeklődőt
az adventi rendezvényünkre
december 2-án (vasárnap) 10.00 órától.
Kőszegi Zoltán polgármester

A programok két helyszínen valósulnak meg, a Levendulaház és a Gombay–Dinnyés-kúria környezetében, valamint
a piaccsarnok mellett.
A kúrianegyedben 10.00 órától:
– találkozás a Mikulással a Levendula-házban
– Disney hercegnők – interaktív zenés műsor
– rénszarvas- és állatsimogató
– kézműves foglalkozás és egyéb programok
– ü nnepi könyvbemutatók a Halász Boldizsár Városi
Könyvtárban
A piaccsarnok környezetében 14.00 órától:
– színpadi programok (gyerekkoncert, óvodások és iskolások fellépése, adventi gyertyagyújtás, kórusok fellépése, sztárvendég Csondor Kata)
– adventi vásár (kürtőskalács, forralt bor, kézműves sátrak)
Ingyenesen használható korcsolyaapálya a piaccsarnok
melletti téren, a csarnokban melegedővel. (a korcsolyapálya december 2-től január 8-ig üzemel)
Bővebb információ és részletes program a plakátokon,
valamint a www.dabas.hu oldalon és a Facebook-on

„Köszönöm te néked, hogy enyém lettél, árnyékból mindig
a fénybe vezettél. Örvények sodrában fogtad a kezem,
megköszönöm néked boldog életem..”
(Részlet a Tiszta fehér oltár kezdetű magyar nótából)

Kedves Jubiláló Házaspár!

Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel
meghívom Önöket november 24-én, szombaton
15.00 órától kezdődő az 50, 55, 60, 70 éves házassági
évfordulósok köszöntésére a Sári Zarándok és
Kulturális Központba (Mánteleki út 8.)
Ezen az eseményen Önök megerősíthetik több évtizedes
házassági esküjüket Dabas város anyakönyvvezetője előtt.
Szeretettel várjuk családtagjaikat is erre az alkalomra,
bízva abban, hogy örök emlék marad ez a szép és meghitt
ceremónia.
Süteménnyel, üdítővel és meleg, szeretetteljes fogadtatással várjuk a kedves meghívottainkat és a családtagokat
rendezvényünkre, ahol az ünnepélyes pillanatok után fellépőink szórakoztatják Önöket, ők gondoskodnak a jó
hangulatról.
Kívánom, hogy életük legfontosabb döntésének
felidézése sok erőt adjon házasságuk jövendő
időszakára is. Jó egészséget és még sok áldott,
boldog együtt eltöltött évet kívánok Önöknek!
Kőszegi Zoltán polgármester

IDŐSEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEI
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel
meghívunk minden szépkorú polgárt a lakóhelyéhez
legközelebbi időseknek szervezett karácsonyi
ünnepségre.
Dabas-Sári:

december 7., péntek, 15.00 óra
Sári Zarándokház és Közösségi Színtér

Dabas:

december 10., hétfő, 15.00 óra
Kossuth Kulturális Központ

Gyón:

december 11., kedd, 15.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola

Dabasi-szőlők: december 12., szerda, 15.00 óra
Dabasi-szőlősi Művelődési Ház
Minden szépkorú dabasi polgárt szeretettel várunk
a lakhelyéhez legközelebb eső helyszínen!

Meghívó
Ezúton szeretném meghívni a település
szociális szférájában dolgozókat,
a Zárdakert Idősek Otthona, az Átrium Idősek
Otthona, a Reménysugár Fogyatékkal Élők
Nappali Intézete, a Családsegítő Szolgálat,
a Vöröskereszt, a Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete és más segítőszolgálatok munkatársait
Kőszegi Zoltán
polgármester

Helyszín: Halász Móricz-kúria
(2373 Dabas, Kossuth Lajos út 7.)
Időpont: 2018. november 15.,
csütörtök, 15.00 óra
Program:
– polgármesteri köszöntő
– a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
ünnepi összeállítása
– a Rászorultakért és Elesettekért díj átadása
– állófogadás a Halász Móricz-kúria pincéjében
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Kőszegi Zoltán napra pontosan húsz éve vezeti Dabas városát. Kormányok
jöttek, gazdasági hullámvölgyek mentek, a világ változott, a polgármester
maradt. A dabasi kisfiúból megfontolt, tapasztalt városvezető lett, keze alatt
tizenhétezerre duzzadt Dabas lakossága. Ordasi Brigi faggatta Őt, a közszereplőt, a magánembert az elmúlt húsz évről.

„Sokat kell tennem azért,

hogy ezt a 20 évet

megháláljam”
– Húsz évvel ezelőtt léptél be ebbe az
irodába. Ez a dátum úgy érzem, megtorpanásra ösztönöz, arra, hogy áttekintsd az elmúlt két évtizedet.
– Az ember rövidebb időtartamok után is
visszatekint. Ennyi év közszolgálat után
mindenképp meg kell állni, főleg, ha az
ember előre tekint. Ez egy állomás, nem
végállomás.
A polgármesteri húsz évet megelőzte
egy négyéves ciklus, amit képviselőként,
alpolgármesterként töltöttem, így
ismertem a Hivatalt. Ez az iroda volt mindig a városvezető birodalma. Persze, voltak átalakítások minden téren, fizikálisan
és szervezetileg is, de valóban itt kezdtem el a munkámat polgármesterként.
– Hogyan láttad Te 20 évvel ezelőtt ezt a
várost? Milyen elképzelésekkel ültél
bele ebbe a székbe?
– Nagyon sok hiányosság volt, azonban
ilyenek most is vannak, hiszen változik a
világ, változnak az emberek igényei.
1998 októberében, amikor megválasztottak, éppen a csatornázási pályázatban voltunk. 15 ezer fős település lévén
megnyertük a többlettámogatást, így a
minden településrészre kiterjedő csatornázás a húsz év legnagyobb beruházása
volt. Mára 17 ezren vagyunk.
Ekkoriban az utak 45–50%-a nem volt
szilárd burkolatú. Azóta ez is jelentősen
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változott. Új óvodák épültek, a szakközépiskola felépült, a gimnázium megújult, a háziorvosi rendelőintézetek új
életre keltek, az alapellátás feltételeit
biztosítottuk.
1998–2002-ben 10–15 éves intervallumban gondolkodtunk. Legalább átlagos,
a közepesnél jobb szolgáltatásokat nyújtó, megfelelő közlekedési- és egyéb infrastruktúrával bíró várost képzeltünk el.
Az elsők között váltunk rendezett, zöld,
tiszta településsé. Ma már büszkén
elmondhatjuk, hogy igazi régiós központ vagyunk. Amit 1998-ban kitűztünk, azt bőven túlteljesítettük.
– Egy város vezetése nem egyszemélyes
feladat. Mindenkivel megtaláltad a
hangot?
– A Képviselő-testületben mindig többség
mellett tudtam dolgozni. Néha ez kicsit
szorosabb többség volt, de mindig sikerült elérni. Nem apróztuk szét magunkat
vitákkal. Az ellenzékünket is sokszor a
közös ügy mellé tudtuk állítani, így előremutató munkát végezhettünk. Azt
hiszem, sikerült elérnem, hogy két
választás között a feladatokra fókuszáltunk, nem pedig értelmetlen veszekedésekre pazaroltuk az energiánkat. Persze
előfordult, hogy intenzív ellenállás kísérte a munkánkat, de átvészeltük.
– Melyik volt a legnehezebb időszak?

– Amikor „más színezetű” volt a kormányzati vezetés, mint az önkormányzat. Ez
mindig nehéz volt, de megtaláltuk a
megoldást. 1998 és 2002 között mégis
azt mondom, hogy könnyebb, mert
1994-től rengeteg előkészítő munkát
végeztünk, így a ’98-as kormányzati ciklusban megnyitott pályázatokon felkészülten indulhattunk. 60–70 pályázatot
nyújtottunk be, köztük a csatorna-beruházás és a kerékpárút építése kapcsán –
mindkettőben sikeresek voltunk, ismétlem, a kiváló előkészítésnek köszönhetően.
2002 és 2006 között már nehezebb volt
az „önkormányzás”. Gyakorlatilag nem
nyertünk pályázatot a gondos előkészítés ellenére sem. Így át kellett állnunk
egy új módszerre, amely biztosítja a
további fejlődést. Ennek ellenére városvezetőként nehezen nyeltem le a békát.
Így, amikor 2006-ban újra szocialista kormány alakult, itt pedig ellenzéki önkormányzat, felkerestem magas beosztású
szocialista politikai vezetőket, és megkérdeztem tőlük, hogy az itt élő emberek
mire számíthatnak? Hiszen pályázatokat
írunk, mégsem nyerünk… Azt válaszolták, hogy jól dolgoztunk. Ezért, ha nem
tudtak minket kivéreztetni, csináljuk a
munkánkat és javulni fog a helyzet. Erre
álltunk rá: írtunk további pályázatokat,
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az otthon hangja

de az önerős beruházásokat folytattuk
intenzívebben. Végülis olyan pályázatokat engedtek át, amelyek régiós célokat
szolgáltak: a szakorvosi rendelőintézet
rekonstrukcióját, a gimnázium felújítását
ennek az időszaknak köszönhetjük.

tak a fejemben. Akkor döbbentem rá,
hogy megválasztottak egy 15 ezer fős
település vezetőjének. Ez örömmel töltött el. Legszívesebben dolgozni mentem volna, nem akartam aludni. A tettvágy iszonyú erős volt bennem. Még

közösségi kapcsolataimat, ezáltal jó példát mutatok.
A személyiségfejlődésemre visszatekintve pedig azt látom, hogy korábban sokkal hajlamosabb voltam hirtelen reak
cióra 15–20 évvel ezelőtt, ha kritika,

– Ezután kerültél a Parlamentbe…
– Igen. Ráadásul a következő választáson
úgy indultam, hogy ellenfelem sem volt.
Nehéz ám ez. Mert joggal gondolhatják
a választók, hogy nincs tétje a szavazásnak, minek elmenni? Ebben a környezetben kellett mozgósítani, hogy igenis
szükség van a felhatalmazásra, szükség
van egy stabil testületre, akikkel együtt
lehet haladni tovább az úton.
A fő nehézség számomra az volt, hogyan
egyeztetem össze az országgyűlési képviselőséget a polgármesterséggel. Azt
hiszem, jól oldottam meg. A végére bölcsebbé is váltam, úgy érzem. Hiszen az
Országgyűlésből más szemüvegen
keresztül lát az ember egy várost.
Hirtelen látszódnak a különbségek település és település között. Látszódik a szülőváros helye az országban. Egyre fontosabbá vált maga az ember. Mindig is
nagy hangsúlyt fordítottunk az itt élő
családokra, ennek is köszönhető a korábban említett népességszám-növekedés.
Olyan embereket szerettem volna, akik
kilépve a városból büszkék arra, hogy
dabasiak. Azt hiszem, ezt mára elértük.
– Eddig a polgármester beszélt. De mi zajlott Kőszegi Zoltánban, az emberben?
– Az első döbbenet a választás éjszakája
volt. Minden elcsendesedett, lefeküdtem. Az érzelmek, gondolatok kavarog-

otthon is, miután a családom elcsendesedett, már a következő napok, hetek,
hónapok lehetőségeit mérlegeltem.
A szüleim büszkék voltak rám. Azonban
a sok öröm mellett sok keserűség is érte
őket ennek kapcsán, mert ez elkerülhetetlen egy közszereplőnél. Ezek aztán
mindig elcsendesedtek.
A feleségem gyanítom, nem is tudta,
mibe csöppent. Blanka lányom alig volt
pár hónapos. Egy pici gyermekkel és egy
polgármester férjjel nehéz volt megoldani a mindennapokat, de a fürdetésre
mindig otthon voltam. Azóta sem
tudom, hogyan csináltam…
Megerősödött a családunk, de miután
hazaértem, szó sem esett a munkáról.
Beléptem az otthonomba és onnantól
kezdve minden megváltozott – és ez így
van a mai napig. Ezt kizárólag a feleségemnek köszönhetem. Nem az érdekli,
hogy mi van a polgármesterrel, hanem
az, hogy mi van velem, a férjével.
Igyekeztem megtartani a közvetlenségemet. A nénik, akik kiskorom óta
ismernek, a mai napig Zolikának hívnak.
Vannak olyan felnőtt ismerőseim, akikkel a mai napig nem vagyunk tegező
viszonyban, de olyan fiatal srácok is
akadnak, akikkel pacsizunk üdvözlésképpen. Itt születtem, itt élek, itt él a
családom, ide köt minden. Őrzöm a

támadás ért. Ma már sokkal jellemzőbb,
hogy végiggondolom, megvizsgálom
más szemszögből a dolgokat. Persze,
néha jó volt átmenni tűzön-vízen, de be
kell látnom, hogy ha azt akarom, hogy a
lehető legtöbb ember azonosuljon a
célokkal, ahhoz a legkevesebb konfliktussal kell az utat megtalálni.
Mindeközben a hitem erősebbé vált.
Éreztem azt a teremtői támogatást, ami
a családom és a város közössége számára is láthatóvá vált. Fontos volt, hogy én
ezt megtapasztalhattam. Az alapvető
keresztényi értékek megjelentek a vezetői munkámban.
– Meddig lehet, meddig szeretnéd ezt
csinálni?
– Nem tudom. Az emberi élet véges. Meg
aztán a választási ciklusok alkalmával
megmérettetünk. Ezek okán én ezt
addig szeretném csinálni, amíg a mérleg
két serpenyője közül a jóban van több.
Amíg úgy látom, van értelme a munkámnak, amíg szolgálni tudom az itt
élőket, kevesebb a konfliktus, a keserűség, addig csinálom. Nem tudnék hasznosabbat és jobbat tenni a közösségért,
mint amit most cselekszem. Nem változtatnék semmin, nem sajnálom ezt a
két évtizedet. Sokat kell tennem azért, hogy ezt a húsz
évet megháláljam.
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2018

-ban a Movember Hungary hazai szervezete a
Ments Manust kezdeményezés kiemelt partnere lett a régió egyik legnépszerűbb NBI-es klubcsapata, a Dabasi
Kézilabda Klub. Fontosnak érezve a régióban betöltött helyünket és
ezáltal a társadalmi szerepvállalásunkat, kiemelt stratégiai partnerünkkel a Munkahely a Családokért Alapítvánnyal közösen azt a célt tűztük
ki, hogy a régiónkban felhívjuk a figyelmet a prosztatarák szűrésének
fontosságára. A Ments Manust november fővédnöke, Kőszegi Zoltán,
Dabas város polgármestere.
Október 29-én az Avalon Szépségszalonban hivatalosan is elindítottuk a Movember kampányunkat. Mindenki megborotválkozott
azért, hogy aztán egész novemberben növessze a bajszát, amelyet
majd december 1-jén, a Szeged elleni mérkőzésünk alkalmával mindenkinek megmutathat.
Növessz Bajuszt és Ments meg egy Manust!
A Munkahely a Családokért Alapítvány és a Dabasi Kézilabda Klub
nagyon fontosnak tartja a férfi betegségek megelőzését, fókuszban a
prosztatarák kialakulásának elkerülését. Ennek első lépése a rendszeres szűrés! Úgy gondoljuk, hogy egy férfi, szűrővizsgálatkor is legyen
férfi!

Kezdeményezésünkre november hónapban számos cégnél tart
egyéni szűréseket a Ments Manust Prosztata Kommandója, valamint
december 1-jei Mol-Pick Szeged elleni mérkőzésünk alkalmával is tartunk egyéni szűréseket a szurkolóinknak.
Felhívásunkkal szeretnénk minden szurkolónkat és a régiónkban
élő férfit buzdítani a rendszeres szűrővizsgálat látogatására, valamint a
november hónapi bajusz növesztésre!
Hajrá Magyar Urak! Hajrá Magyar Kézilabda! Hajrá Dabas!
Mi az a Movember?
A Movember egy világszerte ismert figyelemfelkeltő mozgalom, amelyet minden évben novemberben rendeznek meg. A férfiak a hónap
elején megborotválkoznak és egy hónapon át bajuszt növesztenek. A
bajusz játékos szimbóluma annak, hogy fontosnak tartják saját egészségük megőrzését! Míg a bajusz növesztés a férfiak dolga, kérjük a
hölgyek segítségét is a férfiak egészségtudatának növelésében!
Beszéljék rá az erősebbik nemet, hogy álljanak ki magukért, hiszen a
bajusz igenis férfias, és jó ügyért növeszteni még igen vonzó is!
A nyilvánvaló kérdés, hogy jó, de MIÉRT?
A férfiak kevésbé törődnek az egészségükkel, mint a nők. Úgy vélik,
hogy az „igazi férfi” szívós, kőkemény és betegség esetén az orvostól,
illetve a rendszeres orvosi ellenőrzésektől vonakodik. A Movember
Mozgalom célja, hogy megváltoztassa az effajta gondolkodást és egy
egészséges és jópofa mulatsággal felhívja a figyelmet a férfiak egészségét érintő komoly problémákra, elsősorban a prosztata megbetegedések a prosztatarák magas arányára, amely rendszeres szűrővizsgálattal megelőzhető.
Bővebb információk a kezdeményezésről:
www.DabasHandball.hu;
www.munkahelyacsaladokert.hu

városunk legifjabb lakói
Baba
Mráz Mirabell
Faldina Anna
Csontos Jázmin Lili
Somogyi Fanni
Csipesz Máté
Havas Lenke
Szabó Tamara
Erős Zsombor
Lang Lotti
Gál Zoltán Marcell
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Született
2018. 09. 01.
2018. 09. 05.
2018. 09. 05.
2018. 09. 30.
2018. 09. 30.
2018. 10. 01.
2018. 10. 03.
2018. 10. 04.
2018. 10. 08.
2018. 10. 10

Anya
Madarász Renáta
Ficzere Piroska
Tamok Tímea
Szabó Kinga
Fabók Vivien Mónika
Herczeg Katalin
Kocsis Zsuzsanna Viktória
Ferencz-Csibi Zsófia
Malecz Andrea
Zelovics Gyöngyi

Baba
Fazekas-Homoki Moira
Szládik-Fekete Zente
Szlezák Levente
Fekete Sarolta
Gombár Máté
Mocsel Adrián
Gubicza Tibor
Balázs Fanni

Született
2018. 10. 11.
2018. 10. 11.
2018. 10. 11.
2018. 10. 15
2018. 10. 23.
2018. 10. 24.
2018. 10. 26.
2018. 10. 31.

Anya
Homoki Lilla
Fekete Kitti
Filler Katalin
Azary Beatrix
Kalosa Edit
Borcsa Orsolya
Szuhányi Hajnalka
Győri Éva Rebeka

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

2018. november								

Gondoskodás éve

Házassági évfordulók
2018. szeptember, októberben kötöttek házasságot

10. 21.

Szanyi István–Jurászik Mária

09. 24.

Szabó János–Veres Ilona

Cserna Zoltán–Udvari Ilona

09. 25.

Lajti Ferenc–Molnár Annamária Katalin

Balogh István Sándor–Opóczki Zsuzsanna

09. 29.

Kovács Ferenc–Forczek Mónika

Balázs György–Bottlik Katalin

10. 05.

Piros Levente–Kovács Katalin

10. 06.

Bohos Gergely–Kovács Krisztina

10. 28.

Farkas István–Volenszki Kamilla

30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:

Ferenci Gábor–Menyhárt Mónika

10. 07.

Nagy Zoltán–Fiedler Ilka

10. 09.

Nagy Gusztáv Ede–Vizi Éva

10. 08.

Zelen János–Magyar Erzsébet

10. 12.

Pajor Norbert–Hornyák Anita

10. 22.

Faragó Tibor–Zsákai Ildikó

10. 13.

Kozma Tamás–Horváth Beáta

10. 28.

Fekete Attila–Gogolák Mária

Szabó Gábor–Mráz Krisztina

25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:

Palcsik Miklós–Halász Csilla
60 éve (1958-ban) kötöttek házasságot:
10. 30.

Fekete János–Fabók Etel

50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
10.04.

Danyis János–Pucsinszki Kamilla

10.19.

Garajszki János–Kecskés Julianna
Szabados Ferenc Ervin–Forczek Mária
Lantos István–Balázs Terézia Mária
Egerszegi András–Szmetana Mária

40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Pintér Lénárd–Lovistyek Ilona

10. 13.

Nagy János István–Balog Terézia

10. 14.

Pelikán Péter–Újvári Zsuzsanna

Buzás Zsigmond–dr. Masznyik Ildikó

10. 16.

Mráz István–Mráz Zsuzsanna

10. 22.

Danyis Miklós–Kohan Andrea Ágnes

10. 23.

Kálmán Zsolt–Molitor Anikó

20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot
10. 03.

Vitvindics Zoltán Sándor–Lukács Magdolna Ágnes

10. 10.

Pekker László–Kocsir Anita

10. 17.

Szabó István–Kecskés Krisztina

10. 24.

Jarábik Pál Zsolt–Kovács Andrea

10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot

Duhaj László–Batuska Ilona Mária
10. 20.

10. 09.

Salga Mihály–Patkó Ágnes

Mészáros János–Kovács Julianna
10. 06.

Zsolnai Péter–Juhász Ilona

Botka János–Horváth Borbála Erika

Magyar Sándor László–Papp Erzsébet
10.26.

10. 08.

10. 11.

Horpáczi Tamás–Danyis Zita

10. 25.

Pribelszki Tamás–Varga Veronika
Simon Gábor–Danyis Gabriella

Kecskés András–Herbert Margit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Malecz József–Pacsirta Teréz

városunk legidősebb lakói
Takács István
Szabó Sándorné
(Kovács Rozália)
Dudla Julija Fedorivna
(Smuljak Julija Fedorivna)
Fojta Mihály

1923. 10. 08.

95 éves

Buzás Ferencné (Horváth Katalin) 1928. 10. 18.
Kronovics Mária (Erdei Mária)
1928. 10. 26.

90 éves
90 éves

1925. 10. 23.

93 éves

1926. 10. 25.
1927. 10. 14.

92 éves
91 éves

A Dabasi Újság augusztusi számában nem szerepelt Kovács
János (1926. 07. 19.) 92. születésnapja, az anyakönyvi iroda elnézést kér a hibáért. Szerkesztőségünk jó egészséget kíván neki!

Isten éltesse sokáig Önöket!
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KOSSUTH Művelődési KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
november havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t vat ar t á s: h ét fő: 8.00 –20.00 | kedd: 8.00 –16.00 | szerda: 8.00 –20.00 | c sü tör tök: 8.00 –16.00 |
péntek: 8.00–20.00 | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Pásztorhóra koncert

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptánc oktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Pataki Evelin
Kezdő néptánccsoport: hétfő, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő 16.30–17.30 óráig,
péntek 17.30–18.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–19.00 óráig,
péntek 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor

Időpont: december 8. szombat 18:00
Jegyár: 1000 Ft
Jegyek kaphatók november 12-től!

Citeraoktatás:
Szalmaszálak citeracsoport: péntek, 16.00–18.00 óráig
Mákvirág citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
„Kétszereplős” monodráma Arany jánosról
és Petőfiről turek miklós előadásában

a Halász Boldizsár Városi könyvtár szervezésében
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Dabas, Szent István út 58.
Időpont: 2018. 11. 15., 11.00 óra és 13.00 óra

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 22. csütörtök, 10.00 óra
Kezdő szabás-varrás tanfolyam: hétfő, szerda, péntek
17.00–19.00 óráig
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
VSN HIP-HOP tánciskola: péntek 17.00–19.00 óráig

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E - m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00 –17.00 | kedd–csütörtök: 9.00 –17.00 | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: 6. Házunk–Hazánk országos fotópályázat kiállítás
A kiállítás megtekinthető december 14-ig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
S z a k m a i veze tő: I l l y N o é m i
| Te l e f o n : 0 6 - 2 9 / 3 6 0 - 5 2 9 | E - m a i l: d a b a si kony v t a r @ g m a i l. c om
H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu | Nyitvatartás: Hétfő: 9.00–17.00 | Kedd: 9.00–17.00 | Szerda: 13.00–17.00 Csütörtök:
9.00–17.00 | Péntek: 9.00–17.00 | Szombat: 9.00–12.00 | Vasárnap: Zárva
2018. október 29-től már téli nyitvatartással!
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Levendula-Ház – Közösségi Színtér és értéktár

2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu

|

|

T e l e f o n : 0 6 -7 0 - 3 3 7 - 0 8 - 3 0
| Jurácsik Andrea
Facebook: Levendulaház Városi Nappali

Meselátó Bábtársulat (Bábjáték a legkisebbeknek! )
November 21., 10.30–12.00 óráig Csökönyös kiselefánt
Baba-mama foglalkozás
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Ringató foglalkozás
gyerekek és szüleik részére.
Minden csütörtökön 10.00–11.00 óráig.
Vezeti : Farkas-Barabás Réka
Belépő: 700 Ft

Gyászfeldolgozási, család- és párkapcsolati terápia
Péntekenként, Sonkoly Zsuzsa család- és párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelekre, üzleti
megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70-337-0830-as telefonszámon lehet.

ADVENTI FORGATAG
December 2-án, vasánap 10.00–19.00-ig

Német nyelvtanfolyam
Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30-ig
Rácz Tamás: 06-20/598-3009

Minden családot szeretettel vár
a Mikulás ��.�� órától!

Terápiás tanácsadás
Kovács Sándor integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus
Tanácsadás kedden délutánonként
Bejelentkezés: 06-30/267-3960

A rénszarvas 10.00–12.00 óráig várja a gyerekeket!
10.00 órától a Mikulás kesztyűje című bábelőadásra várjuk
az érdeklődő gyerekeket.

Közérzetjavító masszázs
gyógy masszőri végzettséggel
– minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70/ 604-0710, Markó Tündénél

– állatsimogató
– mézeskalács díszítés
– pónilovaglás
– kenyérlángos
– kürtős kalács

Szőlősi Közösségi színtér
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -281 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatársak: Feldman Lászlóné, Horváth Erika |
Állandó programok:
Hétfő:
18.00–19.00 Karate (Csécs Attila 1 dan)
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)
18.00–19.00 Karate
(Csécs Attila 1 dan)

Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
10.00–12.00 Baba-Mama Klub –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten

Péntek:
17.00–19.00 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az
intézményben, vagy a 06-70-396-2861-es
telefonszámon érdeklődhetnek.
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Halász Móricz-kúria
november havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 –16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka
Az épületben egész évben látogatható a Halász–Szántó Emlékszoba és a 197 éves kúriaépület XIX–XX–XXI. századi
történetét bemutató tárlat. A felújított, helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető
családi, munkahelyi rendezvényekre.

Heti programsoroló
HÉTFŐ

Csütörtök

szombat

16.00–18.00 óráig
Textildíszítők köre
november 12.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

16.00–18.00 óráig
PILINKE gyermek népdalkör próbái
Solymosi Borbála szakmai vezető

14.00 –19.00 óráig
Élményfestők
november 17.
– Téli képek festése

Kedd
18.00–20.00 óráig
Dabasi DalKÖR
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

Szerda
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra tanár minden kezdőt és
újrakezdőt szeretettel vár!
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
18.00–20.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

Péntek
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
november 16.
Téma: adventre készülődve

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi
alkalmakra is bérelhető, valamint
hagyományőrző programjaival és
játékaival várja a látogatókat!

14.00–18.00 óráig
Artistkid
– képzőművészeti alkotóműhely
gyerekeknek
november 24.
– Advent a családban

Adventi naptár készítése
november 9. (péntek) 15.00
A mindenki által jól ismert adventi naptár
kitalálója egy Németországban élő édesanya
volt az 1900-as években. Kisfiának 24 darab,
kétszárnyú ablakot vágott egy kartonra, egy
másik papírlapra minden ablak elé helyezett
egy cukorkát.

Foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit

Szüreti felvonulás volt Dabasi-szőlőkben

O

któber 21-én tartottuk a szőlősi szüreti felvonulást,
hagyományosan, amely a szőlősi búcsú utáni második
hétvégén kerül megrendezésre. Az eseményre a rossz idő ellenére
szép számmal ellátogattak, és a településrész megannyi családja
serénykedett, hogy a megállóknál vendégül lássák a felvonulókat.
Az este folyamán utcabált tartottunk a városrész főutcáján, amelyet idén is ünnepi tűzijáték zárt.
Köszönjük az esemény biztosításában, szervezésében közreműködőknek a munkáját, külön köszönetet érdemel a Mészáros
házaspár, akik a szüreti bíró feladatot idén is vállalták, valamint a
családok, akik a hat megállónál időt és energiát nem sajnálva
megvendégelték a résztvevőket. 		
Feldman
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Európai Nemzetiségek

Szláv kisebbségi látogatása Sáriban

A

szláv kisebbségek munkacsoportja
idén októberben 21. alkalommal
rendezte meg éves szemináriumát. Ebben
az évben városunkat az a megtisztelés
érte, hogy Pilisszentkereszt és Budapest
m ell et t Da b a sra i s ell á togat t ak a
résztvevők.
Ez a szeminárium közös fellépést, ismeret- és információcserét tesz lehetővé,
amelynek célja a kisebbségek közötti
együttműködés erősítése, valamint intézkedések kidolgozása nyelvük és kultúrájuk
megőrzése érdekében.
A kétnapos programsorozat keretein
belül kilenc országból közel harminc képviselő osztotta meg tapasztalatait, mutatta
be kisebbsége helyzetét. A szeminárium
résztvevői 2018. október 19-én (pénteken)
délután a magyarországi szlovák közösséggel ismerkedtek meg. Ennek kapcsán
látogattak el hozzánk, Dabas-Sáriba.
Az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniója (FUEN) és az Országos Szlovák
Önkormányzat (OSZÖ) közös szervezésében megvalósult találkozó, azt a célt szolgálta, hogy külföldi vendégeink megismer-

jék a városrészben élő néphagyományokat, az itt fennmaradt szokásokat, és az
oktatási intézmények nemzetiségi munkáját.
A látogatás a Dabas Város Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjjal jutalmazott
néhai Mráz Mátyásné népviseletbe öltöztetett babáinak megtekintésével kezdődött. Vera néni közel 200 babáját egykori
otthonában, autentikus környezetben csodálhatták meg.
A délután a Sári Szlovák Udvarban folytatódott, ahol a Tájház bemutatása után
hagyományos disznótorossal, házias ízekkel vártuk a vendégeket. A Rétesházban a
sári rétes készítésének folyamatába is
bepillantást nyerhettek.
E z t követően a Sári Zarándok és
Kulturális Központban a helyi hagyományőrző csoportok műsora következett.
Fellépett a Bazsalicska Citerazenekar, a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör és
a Borovenka Hagyományőrző Néptánc
csoport.
Bemutatkoztak továbbá a Sári városrész
óvoda- és iskolavezetői, illetve képviselői is.

Szlovák nyelven megtartott előadásukban
ismertették az intézmények hagyományőrző programjait, beszéltek a szlovák kultúra és a nyelv oktatásának fontosságáról.
Kőszegi Zoltán polgármester úr is
köszöntötte a résztvevőket, majd angol
nyelven bemutatta Dabas városát, kiemelve a Sári városrész hagyományőrző érté
keit.
A nap közös vacsorával, a sári rétes
megkóstolásával, és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Az Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet elismerően nyilatkozott a délutánról, a gazdag
programokról, hagyományőrző tevékenységekről és a településen folyó szlovák
nyelvoktatásról .
A Sári Szlovák Önkormányzat ez úton is
szeretné megköszönni mindenkinek a
szervezésben nyújtott segítséget, illetve az
intézményvezetőknek és a fellépőknek a
kimagasló és színvonalas előadását.
Bozsik Rózsa és Weisz Teréz
Sári Szlovák Önkormányzat

95 éve született Bragyova György

95

éve, 1923. november 26-án látta
meg a napvilágot Felsődabason
Bargyova György, akinek ősei a helybeli szatócsboltot és szódaüzemet, a TusákBragyova céget üzemeltették. Bragyova
György a holokauszt idején elveszítette családtagjait, ő maga a munkatáborok borzalmait túlélve tért haza a család felsődabasi
otthonába. Egy évig várt, de családtagjai
nem tértek haza, így az akkor formálódó
Izraelbe emigrált, ahol új életet kezdett, családot alapított. Időskorában több, mint tíz
éve keresték fel leányai Dabast és Kőszegi
Zoltán polgármester urat, amely a családi
kapcsolatok új kezdetét jelentette. A 2014-

városunk díszpolgára

es Holokauszt Emlékévben Dabas város
képviselő-testülete történelmi jelentőségű
lépést tett, amikor a díszpolgári kitüntetést
neki adományozta, ezzel is kifejezve a
Dabasról a történelem viharai miatt elkerült,
példamutató életet élő Bragyova György és
személyén keresztül a holokauszt áldozatai
iránti kegyelet teljes tiszteletet. Családi
házából még ebben az évben Térségi
Holokauszt Emlékpontot alakítottak ki,
amely az ő életútját és a dabasi és térségi
zsidóság történetét bemutató állandó tárlattal várja a látogatókat.
Egykori szülőháza előtt Gábor Emese
szobrászművész egészalakos szobrában jel-

képesen hazatért Felsődabasra, gyógyítva a
hetvenéves sebeket.
November 25-én vasárnap délután
16.00 órától rá emlékeznek a TusákBragyova Háznál.
F. L.
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SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

2 3 7 1 D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 4 5 5 - 9 5 5 0 | E - m a i l : g o g o l a k m a r i a n n @ g m a i l . c o m ,
sarizarandokkozpont@gmail.com | N yit vat ar t á s: h ét fő –péntek | h ét vég én: rend ez vény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig

Nemes-kúria

Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné
E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com | www.facebook.com/nemeskuria

Programok:
– november 23. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
– december 7. (péntek) 15.00 óra:
Mikulás-délután

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben lehet
érdeklődni. Esküvői fotózásra ajánljuk
a kúria parkját, kérjük, előre egyeztessenek időpontot.

Szépkorúak sakkpartija

K

őszegi Zoltán polgármester úr minden hónapban
személyesen köszönti a város 90 éven felüli polgárait. Idén a 90. születésnapját ünneplő, korát meghazudtolóan fiatalos Molnár Sándor bácsi a köszöntés alkalmával elmesélte, hogy egyik kedvenc időtöltése a sakkozás, amelyet partner hiányában számítógépes programmal játszik.
Ekkor vetődött fel, hogy Vígh Imrével, aki szintén szívesen sakkozik, találkozót és sakkpartit szerveznek.
A Gondoskodás éve jegyében polgármester úr az
elmúlt hetekben el is kísérte Sándor bácsit, hogy részese
lehessen a nem mindennapi játéknak.
szerk.

100 éves asszonyt köszöntöttek

N

ovember 6-án az Átrium Idősek Otthona lakói
nagy ünnepre gyűltek össze, lakótársuk, Knap
Gyuláné, Igaz Piroska a napokban töltötte 100. születésnapját. Az eseményen Piroska nénit
együtt köszöntötte korábbi városa,
Budafok-Tétény polgármestere,
Kar say F erenc és Kőszegi
Zoltán.
Forrás: Budafok-Tétény
Önkormányzata
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Dabason folyó szakmai oktatás és
a szakké pzés bemutatása II.

A

Dabasi Újság októberi számában elindult sorozat következő
részeként a vendéglátóipari munkaközösség mutatkozik
be, amely az iskola legújabban alakult, de a jelenleg oktatott szakmák közül a legtöbbet átfogó munkaközössége. A szakmacsoporthoz tartozóan elsőként 2013-ban a cukrász, majd a pincér és a szakács képzések indultak el nappali tagozaton, sőt a cukrász szakképzés az előző tanévtől már az esti tagozaton is megszerezhető. Ezzel
párhuzamosan a szakgimnáziumban is elindítottuk a vendéglátóipar ágazati képzést, amelyben az érettségi előtt a pincér, az érettségi után pedig a vendéglátásszervező képesítés szerezhető meg.
Az idei tanévtől már a Szakképzési Híd program keretében is tanulható vendéglátóipari szakma, a vendéglátó eladó.
A szakmai tanárok az eredményes vizsgafelkészítés mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a szakmai versenyeken való sikeres szereplésre
is. Tanulóink minden évben részt vesznek a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen, emellett más nívós megmérettetéseken is eredményesen szerepeltek diákjaink pl. a Kárpát-medencei Grillázs, karamell,
mézeskalács-készítők versenyén és a Kárpát-medencei Szabadtéri
„Tóth Jutka” Emlékversenyen.
A vendéglátásban tanuló diákjaink folyamatosan részt vesznek
az iskolai és a városi rendezvényeken, ahol leginkább felszolgáló és

hostess tevékenységeket végeznek. A környékbeli települések vendéglátóhelyein tanulóink nagy számban töltik szakmai gyakorlati
idejüket, illetve dolgoznak különböző rendezvényeken. A
vendéglátóipari képzések minden évben nagyon népszerűek, melynek oka a diákok érdeklődésén túl az is, hogy a munkahelyeken
folyamatosan keresik a szakképzett, gyakorlott és lelkes fiatalokat.
Reméljük, hogy a vendéglátós diákjaink munkájával a helyi és környékbeli települések lakosai is elégedettek.
Szarvasné Gonda Erzsébet munkaközösség-vezető
és Stégner Péter igazgató
Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

KUTAK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSE
Tisztelt Dabasiak!
Az elmúlt hetekben több egymásnak ellentmondó hír jelent meg
a médiában, internetes fórumokon az engedély nélkül létesített
ásott/fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Földügyekért Felelős
Államtitkárság honlapján található (www.kormany.hu) közlemény szerint, benyújtotta a kormány a fúrt kutakra vonatkozó
engedélyezési moratórium meghosszabbítására irányuló javaslatát az Országgyűlésnek. A kormány vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény módosítására irányuló javaslatával, az eredetileg
2018. december 31-ig tartó türelmi időt hosszabbítaná meg.
A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi
létesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020. december

31-ig kérelmezi. A moratórium meghosszabbítása nemcsak a házi
vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is.
Kormányzati szándék továbbá, hogy az újonnan létesítendő
kutak engedélyezése, valamint a már meglévő illegális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a
lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb
folyamat legyen. E cél megvalósítása érdekében aktív kormányzati munka zajlik a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium
együttműködésében, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai
bevonásával.
Amennyiben az eljárással kapcsolatban bármilyen hivatalos
információt, utasítást kapunk arról tájékoztatjuk a lakosságot.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Közterület-felügyelők elérhetőségei: Vonnák Zsolt, közterület-felügyelő: 06-70/334-8022
(munkaidőben hívható)
	Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866 (délutáni órákban hívható)
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Szent Jánososok
a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón

A

hagyományokhoz híven idén
ősszel, október 6-án, került megrendezésre a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó.
A Szent János Katolikus Általános Iskola 6.
osztályos tanulói képviselték az intézményt. A szép őszi idő biztosítékul szolgált
a szabadtéri rendezvények sikeréhez. A
programok mellett jó lehetőség nyílt
barátságok kialakítására, illetve a már
meglévők elmélyítésére. Míg a gyerekek
lelki gazdagodásáról csoportonként 2-2
önkéntes gondoskodott, a fiatalok és a felnőttek számára alternatív programokat
szerveztek.
A templomkertben a Kató házaspár
tanúságtétele segítette a lelki megújulást,

melyet szentségimádás követett. Az örökifjú Kerényi Lajos atya a szentségek által
kapott ajándékokról beszélt, de lehetőség
volt hegymászásra, a Kálváriadombra,
csendes imára, zenés dicsőítésre, éneklésre, hivatástisztázásra, kérdezz-felelek párbeszédre is.
A megújulást biztosító lelki programsorozatot közös szentmise koronázta meg,
melyet Udvardy György pécsi megyés
püspök celebrált. A Duna-kanyar festői
szépsége, a lélekemelő programok sokszínűsége felejthetetlen élményekkel gazdagította a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket egyaránt. Köszönet a szervezők,
önkéntesek értékközvetítő munkájáért,

mellyel szolgálták lelki megújulásunkat.
Suhajdáné Kohan Magdolna
és a 6. osztály

Ima a békéért és egységért
„szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van” Jn. 4,7

E

kezdeményezésre október 18-án,
helyi idő szerint 9 órakor világszerte
gyermekek imádkoztak fél órán át a békéért és az egységért.
A Szent János Katolikus Általános Iskola
diákjai, tanárai és minden dolgozója csatlakozott a felhívásra, hogy jobbá tegyük a világot. Fél órára szünetelt a tanítás, vagy mégsem? Mi lehet ennél nagyobb tanítás a jövő
nemzedékének, mint az összefogás tanítása, együtt tenni a jót. Átélhettük ennek az
örömét és erejét, amikor 254 diák együtt
volt az egységért. Kiinduló gondolata az a
Szent Pio atyától származó gondolat, hogy
„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni.” Pio atya
nem volt más, mint Krisztus Szenvedésének
szolgája embertársaiért. Krisztus sebeit hordozta 50 éven át. Életét kizárólag papi és
gyóntatói hivatásának szentelte. Napokig
várakoztak az emberek, hogy gyónhassanak
nála. A lelkekbe látott, és a jővőbe is. Mikor
II. János Pál pápa kereste fel, már tudta,
hogy ő pápa lesz. Magyaroszágról szóló
jövendölése közismert:
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„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog
kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de
egész Európában páratlan dicsőségben lesz
részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk
nagy boldogság árad majd az emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú
őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony
helyes lenne erősebben kérniük hathatós
oltalmát országukra.”
Vajon melyik „ nagyhatalmú őrangyalra”
gondolt Pio atya? Ha felnézünk a budapesti
Hősök terén álló 36 m magas oszlopára,
akkor megkapjuk a választ. Tetején Gábriel
arkangyal 5 m-es szobra áll. Kinyújtott jobbján a Szent Koronát tartja, baljában pedig az
apostoli kettős keresztet. Gábriel arkangyal
Magyarország őrangyala! Pio atya szerint
„helyes lenne erősebben kérnünk hathatós
oltalmát.”
Pio atya életében rengeteg csoda történt
körülötte és folytatódik halála után is azokkal, akik az ő közbenjárását kérik imáikban.
A rózsafüzért naponta többször imádkozta,
mindig a kezében tartotta. Ez volt az ő

fegyvere a békéért. Halálának 50. évfordulóján még mindig aktívan tevékenykedik a
fiatalok körében is és imádságara buzdítja
őket. Azt tartotta, hogy mindenkinek tudnia kell imádkozni önmagáért és csak aztán
szabad megkérnie másokat, hogy imádkozzanak érte.
„Tarts ki az imában, hogy ellenségeidnek
ne legyen hatalma feletted.”
Vegyünk példát a gyermekektől és erősítsük őket imáinkkal. Imádkozzunk önmagunkért, családunkért és Magyarországért.
„Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek.” Mk. 11,22-24
RPK
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink
Gyóni Katolikus Egyházközség
miserendünk:

F

– Novembertől a téli miserend lép életbe.
– Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton 17.00 órakor kezdődik a szentmise.
– Vasárnap változatlanul 9.00 (Dabasi-szőlőkben), 11.00 órakor
(Gyónon)
– A Biblia óra minden hétfőn fél hatkor.
– November 11-én, vasárnap 16.00 órakor Filmklub a közösségi
teremben.
– November 25-én, a hónap utolsó vasárnapján, a Dabasiszőlősi szentmisében megemlékezünk a 10 éven belül ebben
a hónapban elhunytakról.
– December 1-jén, szombaton 14.00 órától adventikoszorúkészítésre hívjuk a gyerekeket és szüleiket a közösségi terembe.
Hivatali idő: Hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30 órakor nagymise
– Csütörtök 17.00 órakor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 17.00 órakor szentmise.
– December 2-án, advent 1. vasárnapján, 9.30-kor a JUBILÁNS
HÁZASOK szentmiséje lesz.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

MEGHÍVÓ

,,Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld
el a bajokat, teljesítd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.” 2Tim 4.6
A Dabas–Inárcs Református Társegyházközség szeretettel meghívja Önt, és kedves családját a december 2-án,
15.00 órától tartandó ünnepi istentiszteletre, melyen a
Dabasi Református Templom felszentelésének 225. évfordulója alkalmából hálát adunk Istenünknek gondviselő
szeretetéért és megtartó kegyelméért. Igét hirdet Nagytiszteletű Szabó Péter, a Délpesti Református Egyházmegye főjegyzője és az istentiszteleten beiktatja lelkipásztori
tisztébe Nagytiszteletű Szilágyi Jánost, társegyházközségünk megválasztott lelkipásztorát.
Az ünnepi istentiszteletet követően gyülekezeti házunkban
megrendezésre kerülő szeretetvendégségre hívjuk és várjuk kedves Vendégeinket.
A perselyes adakozást az Nt. Délpesti Egyházmegye Közgyűlésének határozata értelmében az Albertirsa–Ceglédbercel Református Társegyházközség javára ajánljuk fel.

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet

Gyóni Református Gyülekezet

Alkalmak november 10.–december 10.:
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a templomban
– december 2., vasárnap 10.00, advent első vasárnapi úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– december 2., vasárnap 15.00, ünnepi istentisztelet a templomban. Templomunk felszentelésének 225. évfordulójáért adunk
hálát és beiktatásra kerül az újonnan megválasztott lelkipásztor
– december 4., kedd 17.00, női lelki és imapercek a gyülekezeti
házban
– december 5., szerda 17.00, bibliaóra a gyülekezeti házban
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00; csütörtök: 9.00–12.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

– November 16., péntek 17.00 óra: bibliatanulmányozás (Márk evangéliuma), imaközösség (gyászolókért, betegekért, magányosokért)
– November 26., hétfő 10.00 óra Zárdakert Idősek Otthonában
11 óra Átrium Idősek Otthonában úrvacsorai istentisztelet
– November 28–30. szerda–péntek 18.00 óra: adventi evangelizáció
a gyülekezeti házban
– December 2., vasárnap 10.00 óra: advent 1. vasárnapi istentisztelet,
úrvacsoraosztás
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő 7. osztály
10.00 óra: felnőtt istentisztelet (nov. 11-től a gyülekezeti házban)
10.00 óra: gyermek istentisztelet
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11.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente egyszer)
– Kedden 18.00 óra: felnőtt konfirmáció előkészítő (kéthetente)
– Szerda 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra: konfirmáció előkészítő 6. osztály
– Csütörtök 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente
egyszer)
– Péntek 17.00 óra: bibliatanulmányozás – Márk evangéliuma tanulmányozása (havonta egyszer)
Hivatali Idő: hétfő 15.00–18.00 óráig, szerda 9.00–12.00 óráig
Egyházfenntartó járulék befizetésre és lelkigondozásra is van lehetőség.
Elérhetőség: 06-29/953-404 és 06-20/521-5834
Alkalmainkra minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és
várjuk!

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Állandó alkalmaink:
Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor
Gyermek istentisztelet: november 18-án, 10.00 órától, Berki
Viktória vallástanár vezetésével.
Konfirmációi órák: péntek, 16.00 óra.
Kórus: péntek, 17.00 óra.
Gyülekezeti kertrendezés: november 17., szombat, 8.00 óra.

Nyugdíjaskör: november 18. vasárnap, 15.00 óra.
Istentiszteletek idősotthonokban: november 13-án, kedden, 9.30 órakor a Zárdakert Otthonban, 10.30 órakor az
Átrium Otthonban.
Gyülekezetünk 235. évfordulóját ünneplő istentisztelet:
november 25., vasárnap, 10.00 óra.
Halottainkról megemlékező istentisztelet: Örök élet vasárnapján, november 25-én, 16.00 óra.
Adventi családi délután: koszorúkészítés és kézműves
foglalkozás: december 1., szombat, 15.00 órától, közben
uzsonnával, majd 17.00 órától a PILINKE énekegyüttes ádventi
műsora zárja a délutánt.
Advent 1. vasárnapja: december 2-án, a 10.00 órakor kezdődő istentiszteleten teológus hirdeti az igét, a hittanosok adventi
énekes műsorral szolgálnak.
Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként, 16.00-18.00-ig, vagy gyülekezetünk
számlaszámán keresztül: 11742032-20004989. Fontos információ, hogy csak annak a neve szerepel a 2019-as gyülekezeti névtárban, akinek rendezve van a 2018-es esztendőre az egyháztagsága.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook
oldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Végső Búcsú
Név
Bujdosóné Kecskés Eszter
Nagy Andrásné
Wagner Katalin
Sinkó László
Végh József
Farkas Balázs
Mráz János
Fabók Mihályné
Gazsik Teréz
Horváth Györgyné
Szabó Etelka Margit
Kruzsic András
Mogyorósi Imréné
Jerzsele Verona
Gergelyfi József
Kancsár Pálné
Pinczel Erzsébet
Iványi Ferencné Bálint Ilona
Balog Imre
Keresztény József
Bundás Ferenc Pál
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Születési idô Halálozás idôp.
1955. 01. 24.
2018. 08. 25.
1935. 10. 20.
1928. 12. 25.
1954. 03. 01.
1954. 01. 16.
1951. 05. 19.

2018. 09. 04.
2018. 09. 11.
2018. 09. 15.
2018 09. 18.

2018. 09. 02.

1935. 08. 05.

2018. 09. 22.

1928. 10. 23.
1941. 04. 12.

2018. 09. 22.
2018. 09. 23.

Név
Naszádi Józsefné
Mester Terézia
Erdős Istvánné
Buncsák Ilona
Dani Zsigmond Imréné
Bozo Piroska
Dormány Sándor
Fekete Józsefné
Major Julianna
Berekméri János

Születési idô Halálozás idôp.
1930. 09. 09.

2018. 10. 04.

1939. 02. 02.

2018. 10. 10.

1951. 10. 17.
1952. 06. 23.

2018. 10. 17.
2018. 10. 18.

1928. 01. 29.
1943. 05. 30.

2018. 10. 21.
2018. 10. 21.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

1930. 04. 21.
1950. 09. 13.

2018. 09. 24.
2018. 09. 24.

1935. 10. 20.
1949. 10. 08.
1956. 11. 01.
1949. 05. 01.
1949. 02. 21.

2018. 09. 25.
2018. 09. 26.
2018. 09 27.
2018. 09. 28.
2018. 10. 04.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gergelyfi
Józsefet utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk azoknak, akik szeretett halottunk,
Fekete Józsefné, Major Julianna temetésén részt vettek és
osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
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Apácák
Gyónon

1915

-ben gróf Vay Péter c.
püspök atyai örökségét a Karmelita rendhez tartozó apácáknak adományozta hadiárvák gondozása
céljából. (Most Dabas-Gyón, Zárda köz 6.)
A szerzetes nővérek e feladaton kívül iskolát, óvodát működtettek, gazdálkodtak.
A néhány még élő tanítvány nagy szeretettel emlékezik rájuk.
1950 szeptemberében megjelent az ún.
abolíciós rendelet, amelynek lényege a
szerzetesrendek feloszlatása volt. A karmelitáknak is el kellett hagyni Gyónt. Az
országban közel 2000 öreg vagy beteg
szerzetes nővér szociális otthonba kényszerült, így Gyónra is 100 fő került, először
csak keresztes rendi apáca. Később
Kalocsai Iskola nővérek, Szegedi Iskola
nővérek, Szatmári Irgalmas nővérek,
Orsolyiták, Annunciáták, Jó Pásztor nővérek, Ferencesek, Karmeliták, Notre-Dame
nővérek, Salvator nővérek érkeztek az

akkori szeretetotthonba. Aktív életükben
elkötelezett betegápolók, óvónők, tanítónők voltak.
A rendelkezésre álló iratok alapján sajnos személyre szabottan nem azonosítható kinek mi volt a foglalkozása. Egy személyről viszont, akinek sírját jó pár évvel
ezelőtt még kereste egy idős, hálás tanítvány- tudható, hogy Albertiben a katolikus iskolában tanított. Ő Sík M. Valentina
(1893-1976) volt, aki nem más, mint a híres
piarista pap, tanár, költő, író, műfordító,
irodalmár Sík Sándor testvére, aki Gyónon
nyugszik.
A szociális otthon 1980-ig állami fennhatóságú volt, utána átvette Pest Megye
és kezdte feltölteni civil rászorulókkal is.
Így az idős, beteg szerzetes nővérek ismét
költöztek az ország más pontjain levő
egyházi fenntartású otthonokba. (Nagyon
megviselte őket)
1991-ben a Katolikus Szeretetszolgálat
megkapta az intézmény működtetési
jogát. Férfiak és nők nagyrészt Alzheimerkóros betegek gondozása folyik itt napjainkban. A később Gyónra költözött utolsó
szerzetes nővér 2016-ban hunyt el.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Havasi Ferencné, született Sallai Julianna
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
kifejezték együttérzésüket, osztoztak a család gyászában.
A gyászoló család

Az apácák Gyónon az öreg katolikus
temetőben(Szőlő utca és Temető utca sarkon) és az új köztemetőben (Szélmalom
u.) nyugszanak, mintegy 300-an, akik
1951–2016 között itt éltek. A sírok csoportosak, több helyen már málladozó betonkerettel körülvéve, a keresztek is betonból
készültek, a névtáblák általában zománcozott fémből. A régi temetőben sok
keresztről már hiányoznak, így nem azonosíthatók az ide temetettek. A vezetéknév mellett zömmel a szerzetesi név szerepel, nem a keresztnév. A sírok és környezetük kopár, de nem elhanyagolt. Mint
intézeti orvos 1976-től megtapasztalhattam az ápoltak szilárd istenhitét, mindenben fegyelmezett magatartását, betegséggel kapcsolatos türelmét, egymást
támogató viselkedését, tisztaság- és rendszeretetét, időskoruk ellenére szorgalmát,
vidámságát (Mind követendő példa!)
A temetők mellett elhaladva egy
fohásszal gondoljunk Rájuk. Nagyon fontos lenne a sirok enyészettől való megóvása, hogy a mi utódaink is tudjanak Róluk.
dr. Radvánszki Ida

RAKTÁROSOKAT, KOMISSIÓZÓKAT, TARGONCÁSOKAT
keresünk 2 műszakos, heti 5 napos munkarendbe Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Táborfalva, Dabas, Ócsa irányából megoldott.

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET
a Prologis ipari parkba, 2 műszakos (12 órás), 3+3-as munkarendbe.
Ingyenes céges busz: Táborfalva, Ócsa, Örkény, Újhartyán, Kakucs, Inárcs.
Felvételi interjú 2018. november 27. kedd, 13.00 óra, Dabas, Szent István u. 58.,
Művelődési Ház. Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653
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Az első dabasi kaszinóbálok

V

árosunk helytörténetében meghatározó a XIX. század első felének
időszaka, a reformkor, hiszen ez idő tájt
kapott lendületet a kúriák építése, de ekkor
indult a dabasi Halászok és a gyóni
Zlinszkyek legjobbjainak pályája is. Az időszak kulcsfontosságú eseménye a Kossuthcsalád alsódabasi tartózkodása, melynek
köszönhetően a jeles família egy esküvővel
és egy temetéssel örök időkre településünkhöz kötődött. Ebből az érából különös
jelentőséggel bír minden dokumentum,
még a legapróbb újsághirdetés is.
Szerencsénkre a lapokban visszatérőek az
úri kaszinó valóságos korrajzzal felérő báli
tudósításai, melyek közül ezúttal a
Honművész 1835. márciusi beszámolóját
ismerhetjük meg:
„Dabason martius 1-ső és 3-ik napján
(mi előtt t. i. a’ mindenkit mélyen illető
gyász hírül jött volna) a’ már ott második
esztendőre casino nevezett alatt fenn
álló 15 öl nagyságú, kivilágosított
teremben, a’ hosszúra nyúlt, de a’ minden héten elő forduló barátságos bálok
által megrövidült farsang bezárására
ismét egy ezüst huszas bemeneti díj mellett bálok tartattak, melyek közül az
elsőben a’ jól befűtött kályha által felmelegített teremben, öt – Lanner titkaiba
nem avatott – hangász muzsikálván, a’
személy szerint öszvesen százat haladó,
’s részint helybeli, részint a’ környékből,
és Pestről is megjelent minden feszesség
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nélküli ’s általan fogva álarczra nem szorult szépnemi társaság különböző színű,
de ujabb ízlés, és Honművészi divat szerint készült csinos öltözetben, vagy virág
koszorúból álló fejdíszszel, vagy csak ön
arczaik rózsájival ékeskedve, 9 órakori
megjelentével, az életerővel és csinos
öltözettel felruházott ifjak, és virgoncz
leányok, a’ mellék kávéház üveg ajtaján
nézegető, ’s tánczból kikopott férjfiak
gyönyörködésökre is olly jó kedvvel kezdették el a’ mulatságot, hogy a’ nem legjobb muzsika hiányát kétségen kívül
vidámságuk által helyre hozták, ’s az egy
irányban levő tánczosok, és tánczosnék
köztt a’ jól gyakorlott két lépéses keringőt majd kevés tévesztéssel végzett
kotillon, majd mazur, majd ismét keringő

és ügető tánczok követték, közben pedig
megmutatták azt egyes tánczaikkal,
hogy a’ magyart is szintén olly ügyesen
el tudnák járni, ha akarnák, mint őseink;
sőt egy csinos gyermek hozzája illő kis
társával köz tapsot méltán érdemelt.
Végre a’ szépnem 4 óra felé eloszlott, de
a’ többiek szinte reggelig mulattak. –
Mart. 3-ik napján kivált a’ szépnemen
levők kevesen voltak, de szinte háromszor annyira telt a’ tánczosok száma,
honnét egy kis kosár-vásár indultával, az
enyim, tied, övé bírást jelentő névmásának a’ jó nagy számmal bíróskodók előtt
szembe kellett tűnni. A’ táncz élénkségét
azonban nem kevessé nevelte némelly
vendégnek tactusra figyelmező vezérmuzsikálása, valamint más részről a’ jó
kedvet öregbítette a’ több helyeken
divatozó százados (de hogy honnan
eredt? nem tudom) szokás szerinti tőkehuzás, melly abból áll, hogy a’ farsangot
bezáró éjfél után a’ férjhez nem ment
leányok, és nőtelenkedni szerető férjfiak
ruhájára egy fonalról lecsüggő kis fácskát titkon tűvel akasztanak, ’s ekkor
öröm kaczajjal kiáltják: huzza a’ tőkét!
Mellesleg említem, hogy az ezen bálba
megjelent nőtelenek számára alig győztek tőkéket készíteni. – Általán fogva
meg kell jegyezni, hogy a’ helybeli ifjak
előtt itt is kapósabbak voltak a’ kül vidéki virágok, és hogy Dabason minden ház
ollyan vendég-fogadó, mint a’ casino,
azon különbséggel, hogy a’ casinóban –
hol egy folyó írás is létez, mellyről a’ rosz
nyelvek beszélik, hogy fel se szokták
vágni, mit azonban én nem hiszek –
mindennek a pestin felül még felényivel
felemelt árát veszik meg, egyebütt pedig
e n g e d e l m e t ké r n e k a z i n g y e n
megvendéglettektől. Sz. H. M.”
Nagy jelentősége van a tudósítás dátumának, hiszen az eddig közismert információ szerint a kaszinó építését 1825 és
1836 között végezték, és a működésének
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történetét elindító avatóbált pedig 1836
decemberében tartották. Nos, korrekcióra
szorul ez az adatsor, hiszen itt ebben a

kezdeteket pontosító epizódban azzal kell
szembesülnünk, hogy a tudósítást megelőző évben, tehát 1834-ben is működött
a kaszinó a vélelmezhetően elsőként felépült szárnyában, ahol az üvegajtós kávéház is üzemelt. Akkor még csak egyetlen
újságot járattak, de a farsang időszakában
minden héten tartottak mulatságot. Az
1835-ös báli szezont a március 2-án
elhunyt I. Ferenc király halála kurtította
meg, akinek negyvenkét évnyi uralkodását erős konzervativizmus jellemezte, s
kifejezetten ellenségesen reagált az 1825től kezdődő magyar reformkor átalakító
törekvéseire, mindenáron igyekezett
fékezni azokat. Az osztrák politika a
magyarság eszmélését, öntudatra ébredését azonban csak lassítani volt képes, mert
azt megakadályozni már nem lehetett. A

Egy monogramos törülköző
dabasi Halász Bélának és a dabasiaknak
Egy monogramos törülköző –
ennyi maradt utánad,
ha Óminál aludtam,
csak ezt követeltem,
ezt az időtől már akkor puha,
HB betűjelű, „tűpárnás”
(az ötágú, domborúra
hímzett koronácskát
neveztem így, bocsánat!)
frottírt, vagy vásznat.
Hová lebegtél tőlem,
miféle távoli időbe,
te, kovácsoltvas kályhás,

kultúra

magyar gondolat a viseletben, öltözködésben és a táncban, a bálokon is hódító
útra indult, mint arra a tudósítás is utal.
A dabasi bálokat számon tartották
nemcsak a környéken és a megyében, de
még Pesten és Budán is. Kezdetben a
leírás szerint még a 15 négyszögölesnek
(kb. 54 m2) jelzett kisteremben tartották,
majd a teljes építkezés befejeztével az
igazi nagy bálterem hivatalos avatása is
eljött azon a bizonyos 1836. december
26-i napon, amikor már legalább háromszázan ropták a táncot. Ahogyan pl. a
Jelenkor megörökítette: „ A z Alsó Dabason f.h. 26kán megnyitott ujdon
ca sin o -inté zetet, tö b b mint 3 0 0
ve n dé g b ü l á llot t dis zes kör
tánczmulatsággal avatta föl.”
Valentyik Ferenc

Meghosszabbított

munkaszolgálatos
tárlat

A

z előzetes várakozásokat messze meghaladó látogatottságot, szakmai és közönségsikert hozott a
Holokauszt Emlékközpont (Budapest IX. ker., Páva utca 39.)
dabasi vonatkozású időszakos kiállítása, melynek megnyitójáról
júliusban adtunk számot. Az „Így kezdődött…Munkaszolgálat
1940-ben Dr. Szántó Endre naplója alapján” címet viselő tárlat a
II. világháború dabasi gyűjtőtáborának kezdeteiről szolgál
abszolút hiánypótló tájékoztatással. Nyitvatartását előzetesen
2018. szeptember végéig tervezték, de az óriási siker hatására
az év végéig meghosszabbították. A kiállítás meghatározó szerepet kapott a Holokauszt Emlékközpont „Múzeum ok
Éjszakája” és a „Múzeumok Őszi Fesztiválja” programjaiban is.
V. F.

régi, pécsi fürdőszoba,
s főként te, Béla bácsi,
annyi igaz mese hőse.
Szavamat elveszi a bánat.
Petrőczi Éva
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November,

a nagy költők hónapja

A

magyar költészet napját köztudottan áprilisban, József Attila
születésnapján ünnepeljük, s a tavasz és a
költészet találkozását kétségtelenül jól
szimbolizálja ez az alkalom. A születés alapulvételével, a költői nagyság, alkotói
tehetség és életmű tekintetében azonban
a télelő, november is kiváló lírikusok
hónapja.
A legnagyobbaknak
kijáró tisztelet illeti
meg például Csokonai Vitéz Mihályt,
aki 245 éve, 1773.
n ovemb er 17- én,
Debrecenben született. Pályafutása a
magyar poéták sorstragédiáját tükrözi,
hiszen mindössze 31 évet élt, ennek ellenére
a magyar irodalom legjelentősebb költői-

nek egyikeként tartjuk számon. Utóéletének dabasi szála is van, hiszen Vay Sándor/
Sarolta több tárcát szentelt életútjának:
Csokonai Mihály karácsonya (1898); Csokonai Csurgón (1899); Lilla gyűrűje és Lilla szerzőjéről (1900); Csokonai Vitéz Mihály (1905).
Őt követő költő óriásunk Babits Mihály,
aki 135 éve, 1883. november 26-án, Szekszárdon látta meg a
napvilágot. A 20. század eleji magyar irodalom kiemelkedő alakjának életműve csak Adyéval vethető össze.
Szűkebb pátriánkból a Nyugat harmadik
nemzedékéhez tartozó, kakucsi kötődésű
Rónay György örökítette meg emlékét a
„Babits a betegágyon” című alkotásában. A
személyes ismeretségen, közvetlen élmé-

nyen alapuló, jelentős terjedelmű költemény 1961 júliusában nyerte el végleges
formáját.
A hónap záró napjára is
jut jeles alkotó: Kiss
József költő, „A Hét”
című folyóirat szerkesztője 175 éve, 1843. november 30-án, Mezőcsáton született. Az 1890-ben alapított lapja a
Nyugat előfutára volt, amellyel elkezdődött
a modern magyar irodalom története. Az
első jelentős magyar zsidó költőről írt megemlékezések szép példája Gyóni Géza „Kiss
Józsefhez” című „ódai lebegésű” költeménye, melyből Tóth Árpád 1918-ban a következő pompás részletet emelte ki: „… szép
volt és magyar volt, S nem volt mögötte
félezer magyar hold.”
V. F.

BEFEJEZŐDÖTT A DABASI BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA
Dabason az önkormányzati tulajdonú Dinnyés Lajos utca
és a Zlinszky utca felújítása és szélesítése valósult meg, a
PM_ONKORMUT_2016/68 azonosító számú pályázat keretében, közel 120 MFt támogatási összeg felhasználásával.
Dabas Város Önkormányzata 2017 januárjában pályázatot nyújtott
be a „Belterületi utak felújítása Dabason” címmel, a dabasi Dinnyés
Lajos utca és a Zlinszky utca tekintetében. A sikeres pályázat
Támogatási Szerződése 2017. augusztus 14-én lépett hatályba. A
támogató Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pest megye
Területfejlesz tési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból közel 120 MFt támogatási összeget biztosított, melyhez Dabas város több mint 6 MFt saját forrást vállalt. A kivitelezési
munkálatokat a Darus Fuvar Kft. 2017. szeptember 18-án kezdte
meg, melynek befejezése után a záró rendezvény 2018. október
17-én történt meg.
Az önkormányzati tulajdonú Zlinszkszky utca a dabasi településközpontból induló jelentős forgalmú, a Vörösmarty úttal párhuzamos, kerékpárúttal is részben ellátott gyűjtőút. A Dinnyés Lajos utca
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Dabas egyik fő közlekedési útvonala, amely az 5-ös számú főutat
köti össze a Vörösmarty utcával. A fejlesztés eredményeként a felújított burkolatok teherbírása és kapacitása is nagyobbá vált a burkolat
felújítás és a szélesítés miatt. A Zlinszky utca tekintetében mindez a
Széchenyi utca közelében lévő forgalomcsillapító műtárgytól a
Dinnyés L. utcáig, összesen 554 m hosszan, a Dinnyés Lajos utca
pedig a Zlinszky utca kereszteződésétől az 5-ös számú főút folytatásáig 709 m hosszan valósult meg. A felújítás során a Zlinszky utca és
Dinnyés L. utcai csomópont átépítése is megtörtént. A beruházás
során mindösszesen 1,263 km út került felújításra, valamint a fejlesztéssel érintett útszegély és vízelvezetés kialakítása is megvalósult,
azon felül zöldsáv felület és számos fa kiültetése is megtörtént a projekt során.
A fejlesztés hatására Dabas-Gyón településrész fő utcáját és a
dabasi városközpont főútja is tehermentesült, alternatív, gyorsabb,
környezetkímélőbb közlekedési nyomvonalat biztosítva az ott lévő
vállalkozásoknak, lakóknak és a Dabason közlekedők számára.

PESTMEGYE

2018. november 											

Rókavacsora
Hull a levél garmada,
A fákon csak harmada,
Vagy tán annyi sem fityeg.
Ni, ott egy róka liheg.
Lábánál alélt kakas,
Sarkantyús, vastag nyakas.
Fut vele máris tova,
Vár reá jó lakoma.
Lassan nem védi bokor,
Gyorsan likába kotor.
Lesi hat kis csemete,
Hol késik a pecsenye?

– Ha a szimatom nem csal,
Ez kakas lesz, és nem hal!
Szól az egyik kis róka,
Nyelvet csattint, s valóba’
Érkezik már a zsákmány,
Odú mélyén száj tátván
Rávetődik hat róka.
Mint párnacsata móka
Repül a kakas tolla,
Tán marad három csontja.
Így most már végre megnő
A rókakölyök bendő.

De az anyjuk éhezik,
Látja, ma sem étkezik.
Foga közt a csont törik,
S csendben alszik reggelig.
Kis kölyke, a harmadik,
Vadkacsáról álmodik.
Ötödik meg kaparász,
Álmában már nagy vadász.
Domb aljában, fák alatt
Szuszog már a rókahad.
Összebújva szundikál,
Rájuk senki nem talál.
Bábel Antónia

Őszi számoló
2x1 kettő –roppan a szőlővessző
2x2 négy – álmos az őszi légy
2x3 hat – kész a gesztenye had
2x4 nyolc – száradó kenderkóc
2x5 tíz – nem fagy meg a víz
2x6 tizenkettő – hideg már a kis cipellő
2x7 tizennégy – ha mustot iszol észnél légy
2x8 tizenhat – teli van az osztálypad
2x9 tizennyolc – roskad már a kamrapolc
2x10 húsz – takarózz ha hátad fázik
a lábadra zoknit húzz!
Hegedűs Rita
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Magyarország harmadik legnézettebb

NB I-es férfi kézilabdacsapata a DABAS KC

O

Októberi NBI-es és Liga-kupa mérkőzéseredményeink:
október 6.
Dabasi KC VSE– Csurgói KK
24 : 27
október 13. CYEB Budakalász–Dabasi KC VSE
23 : 23
október 20. Dabasi KC VSE–Balatonfüredi KSE 22 : 28
október 24. Dabasi KC VSE–KTE Kecskemét
33 : 29 – LIGA KUPA
MÉRKŐZÉS
NB I-es felnőtt csapatunk mellett tovább folytatódnak NB II-es női
csapatunk, valamint utánpótláscsapataink mérkőzései is. A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat weboldalán, Facebookoldalán és Instagram-oldalán olvashatják.
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/

pontokat szerezzünk, de sajnos apróbb hibák miatt nem tudtunk
meglepetést okozni. A Liga Kupa mérkőzésen több tehetséges,
saját nevelésű fiatalt vetettem be, akik nagyon szépen teljesítettek
és éltek a lehetőséggel. Azt gondolom, hogy Dabas város számára ezek a fiatal, saját nevelésű tehetségek még sok örömöt fognak
okozni. Köszönjük, hogy októberben is ilyen sokan látogattak ki a
meccseinkre, várunk mindenkit novemberen is! Hajrá Dabas!”
A legnagyobb hazai statisztikai oldal, a sportstatisztika.blog.hu
a szeptemberi és októberi mérkőzésekre látogató szurkolói létszámok alapján elkészítette a hazai klubok látogatottsági statisztikáját. Eszerint a Dabas KC a Telekom Veszprém és a Mol-Pick Szeged
csapatai után a harmadik leglátogatottabb kézilabda klub hazánkban, ha az összes látványsportot nézzük, akkor pedig a 22. helyen
áll. Ezúton is köszönjük minden kedves szurkolónknak a biztatást.
Várunk Titeket novemberen is! Hajrá Dabas!

Novemberi mérkőzéseink:
November 7. szerda 18.00
Dabasi KC VSE–FTC KN KFT
November 14. szerda 18.00 – MAGYAR-KUPA Mérkőzés
Veszprémi KKFT–Dabasi KC VSE
November 20. kedd 18.00
MOL-PICK SZEGED–Dabasi KC VSE
November 27. kedd 18.30 – LIGA-KUPA MÉRKŐZÉS
Vecsés–Dabasi KC VSE
December 1. szombat 18.00
Dabasi KC VSE–MOL-PICK SZEGED

Fotók: Balázs Attilaw

któberben számos rangadó mérkőzést játszottunk a fér
kézilabda NBI-ben. Szoros mérkőzéseken vereséget szenvedtünk a nálunk erősebb játékerőt képviselő Csurgó és a
Balatonfüred csapatai ellen, majd döntetlen játszottunk a korábbi
években bravúr helyezést elérő Budakalász csapata otthonában.
Elindultak a Liga Kupa küzdelmei is. Tomori Győző vezetőedző hét
utánpótláskorú játékosunknak adott lehetőséget a Kecskemét
csapata ellen. Nagyszerűen éltek a lehetőséggel és megmutatták
tudásukat és azt, hogy hamarosan NBI-es mérkőzéseken is bizonyíthatnak.
Tomori Győző októberi hónapértékelése: „Nehéz októberen
vagyunk túl. Nálunk erősebb csapatok ellen rendre jó mérkőzéseket játszottunk és ott volt számunkra a lehetőség, hogy bravúr
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Bérletinformációk és értékesítés: info@dabashandball.hu,
vagy Banasákné Monoki Anitánál: 06-70/908-1314
Kovács Péter

2018. november 										

sport

KARATE

DABASI MAGYAR BAJNOKOK!

P

estszentimrén rendezték meg szombaton a Kyokushin Karate Utánpótlás Magyar
Bajnokságot, ahol kimagasló eredmények születtek.
Több mint 400 versenyző és 57 klub indult a megmérettetésen, knock-down rendszerben, ahol az ütéseket és rúgásokat teljes erővel hajtják végre.
A dabasi Harcos Dojónkat 4 versenyzőnk képviselte.
Farkas György és Peszeki Bence nagy küzdelmek után sajnos nem kerültek a dobogó
közelébe, de sokat tanultak és remek rutinszerzés volt ez a verseny nekik.
Kategóriájában Magyar Bajnoki címet szerzett Horváth Tamás és Garamszegi Zente
technikás, dinamikus küzdelmekkel.
Sokan el sem tudják képzelni, mennyi munka és kitartás van az eredmények mögött,
nem csak az első helyezésekre gondolok. Egy héten például 5-6 edzésen vesznek részt
versenyszezonban a karatékák és ebben nemcsak karate van, hanem futás és úszás is.
Ezenkívül a versenyeken óriási a stressz, hiszen mégis csak gyerekek küzdenek úgy, hogy
pontosan nem is tudjuk, mikor kerülnek sorra, így elég fárasztó egy nap. Egy versenyen
nem rendkívüli például hogy ötször-hatszor bemelegítenek a fiúk, egy átlag ember már
ebbe belefáradna!
Minden elismerésem a gyerekeké, csak így tovább!
Köszönöm a szülők odaadó támogatását!
Aki kedvet kap, és szeretné kipróbálni a karatét, szeretettel várjuk a Táncsics Mihály
Gimnáziumban minden hétfőn és szerdán 17.30-tól.
HAJRÁ HARCOSOK, HAJRÁ DABAS!
Peszeki Attila karateedző

Fiatalok
Sportéjszakája
Dabas város Gyermek és
Ifjúági Önkormányzata
idén is megszervezi a

Fiatalok Éjszakája
programot.

Idén december 8-án,
17.00 órától várjuk
az érdeklődőket,
új helyszínen
az Érdi SZC Kossuth
Zsuzsanna Szakképző
Iskolája és Kollégiumában.
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Évzáró horgászverseny

O

któber 7-én, vasárnap nagyon szép időben került
megrendezésre a Malév–Dabas Horgász Egyesület
utolsó, évzáró horgászversenye. A versenyen 46 nevező
vett részt. Ezen a versenyen több versenyzőnek is sikerült 10
+-os halat meríteni. Elmondhatjuk, jól szerepeltek versenyzőink, hiszen több mint 435 kg halat sikerült mérlegelni.

A helyezettek:
Szektor egy:
1. helyezett: Sódar Tamás
2. helyezett: Danyis János
3. helyezett: Molnár József
Szektor kettő:
1. helyezett: Halengár Zoltán
2. helyezett: Ungvári Csaba
3. helyezett: Mráz Gergely
Szektor három:
1. helyezett: Oláh Csaba
2. helyezett: Györei Gábor
3. helyezett: Horváth Attila

58,38 kg
20,77 kg
15,21 kg
46,23 kg
25,51 kg
4,90 kg
74,89 kg
43,28 kg
34,79 kg

Nők:
1. helyezett: Markovicsné Anna
6,93 kg
2., 3. helyezett: –
IFI
1. helyezett: Csernák Péter
2,85 kg
2. helyezett: Ungvári Csaba ifj.
0,80 kg
3. helyezett
–
Gyerek:
1. helyezett: Halengár Bendegúz
9,30 kg
2. helyezett: Jakab Péter
1,50 kg
3. helyezett: ifj. Bakonyi Árpád
0,16 kg
Összetett:
1. helyezett: Oláh Csaba
74,89 kg
2. helyezett: Sódar Tamás
58,38 kg
3. helyezett: Halengár Zoltán
46,23 kg
A legnagyobb halat Györei Gábornak sikerült horogra akasztani,
mely 12,56 kg volt.
SZPONZORAINK: Nyeső Zsolt – Zsolti konyha, Bugyi;
Nagy László Horgászbolt; KÁRI–Ker Kft., Inárcs
Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott
segítséget. Gratulálunk a helyezetteknek és az összes résztvevő
versenyzőnek! A horgászoknak az ide év hátralévő hónapjaira is
sikeres fogásokat kívánunk!
A HE. vezetősége

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
Nytsz.: 02-0012 • Példányszám: 6500
Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-230 • feldman.laszlo@gmail.com
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212
E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564
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FOOTBALL

H

abár papíron holtszezon van, a
Dabas Sparks játékosainak aligha
lehetett volna mozgalmasabb az elmúlt
hónap. A z elmúlt idényben remek
eredménnyel zártak a Szikrák és mint köztudott, jövőre osztályt lépnek és a Divizíó
1-ben kezdik meg a küzdelmeket. Erre
nem lehet elég korán készülni, így október
elején máris, egy három napos edzőtábor
ke r e t e i n b e l ü l i n t e t t e k b ú c sú t a
pihenésnek. A fő cél, az erőnlét szinten
tartása, de emellett a játék technikai oldal á ra i s m a ra d t i d ő, ké s z ü l ve p á r
meglepetéssel, az új ellenfeleink számára.
Toborzó programjaink is folyamatosan
zajlanak, Dabas mellett Kecskeméten is,
melyek sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy temérdek új arc látogat el edzéseinkre, kortól függetlenül.
A fiataljaink sem unatkoznak, továbbra
is rendszeres kupanapokon vesznek részt,
illetve vannak, akiket az utánpótlás bajnokságokba adunk kölcsön. A folyamatos
fejlődés és játékosaink támogatása eddig

is központi szerepet játszott a klub filozófiájában, amely az egyre több sikerélmén�nyel, még inkább előtérbe kerül.
FOOTBALL
Ennek hozadéka, hogy újoncaink jelentős bevonásával, a hónap végén felkészülési mérkőzést játszhattunk, leendő Div.1es ellenfelünk, a Budapest Cowbells csaSparks egy kicsit lassabban vette fel a
pata ellen. Ugyan, egyik fél sem a legerőfonalat, de alapvetően nem sok hibával és
sebb keretét hozta a mérkőzésre, ennek
roppant magabiztos támadójátékkal sikert
ellenére látványos, izgalmas találkozónak
arattak. Több játékosnak is ez volt az első
lehettek szemtanúi a kilátogató nézők. A
éles bevetése, és hiába volt mindenféle
téttől mentes a mérkőzés, finomkodásnak
nem volt nyoma a pályán. A beavatás mellett, természetesen arra is jó volt ez az
összecsapás, hogy új, vagy épp, rég nem
látott dolgokat próbáljon ki a csapat.
Végezetül 19-13-as végeredménnyel, szerencsére komoly sérülés nélkül köszöntek
el a felek. Köszönjük a résztvevőknek a
támogatást és továbbra is várjuk edzéseinken a lelkes sportolni vágyókat, hisz
mikor, ha nem most... a Szikrák jövője
fényesebb, mint valaha!
Gecser Máté

A MEGÚJULT ŠKODA FABIA CLEVER
Porsche bónusz finanszírozással már 2 999 100 Ft-tól!

ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztás: 4,6–4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 106–111 g/km

A megújult ŠKODA FABIA modell bevezetését most egy különleges ajánlattal ünnepeljük!
Az Ambition felszereltségi szintre épülő ŠKODA FABIA CLEVER a tágas teren és a számtalan
Simply Clever megoldáson felül is több hasznos, városi közlekedésre szabott extrát kínál
Önnek: fűthető első üléseket, bőr kormánykereket, hátsó parkolóradart, érintőképernyős
Swing rádiót és Bluetooth telefonkihangosítót. Jöjjön el kereskedésünkbe, és tegye próbára!

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8221, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

A hirdetésben jelzett 2 999 100 Ft-os akciós ajánlott fogyasztói ár a Porsche Pénzügyi Csoport által nyújtott Porsche Bónusz finanszírozási konstrukció igénybevétele esetén érhető el, ŠKODA FABIA Clever 1.0
MPI/75 LE típusú gépjármű vásárlása esetén. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes konstrukció 2018. szeptember 30-ig vagy az importőri készlet erejéig érvényes. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért kérjük, keresse fel márkakereskedésünket! A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az
NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az
üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények
miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció.
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Ha a kemény
munkánál is több kell.

Válasszon a Volkswagen Haszonjárművek
szupermunkásai közül!
Aki komolyan vette a munkáját, az eddig sem lazított, de manapság a kemény munkánál és a teljes
elhivatottságnál is több kell a sikerhez. A Volkswagen Haszonjárművek szupermunkásainak legújabb
generációja ezt a pluszt adja az Ön erőfeszítéseihez. A teljesítőképesség, strapabírás és praktikum
mellett a „smart” megoldások, innovatív technológiák terén is kiemelkedőt nyújtanak modelljeink.
És a legfontosabb jellemzőt még nem említettük: a járműveket üzemeltető emberek igényeinek
maximális kiszolgálását. Készüljön fel a jelen és a jövő kihívásaira a Volkswagen haszonjárműveivel!

Haszonjárművek

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, tel.: +36 1 421 8133, e-mail: info@porschem5.hu, web: www.porschem5.hu
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