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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

DABASI ÚJSÁG

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”

14. RÉTES-UTCA
Ő
seinktől örökölt hagyományaink,
tudásunk olyan kincs, amit kötelességünk megőrizni és átadni a következő
generációknak. Kitűnő alkalom erre a már
14 éve megrendezésre kerülő sári Rétesutca Fesztivál, ahol a legkülönbözőbb
generációk mutatják be néptánc és népzene tudásukat, ahol családok, barátok fognak össze, hogy évről évre megsüssék a
dédszülőktől megörökölt receptek alapján
készülő híres rétest. A közönség szavazatai alapján idén a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola csapata vitte el a pálmát, a
zsűri pedig a Csernák család csapatát
díjazta.
Idén először a korábbi hagyományt felelevenítve, a MALÉV Horgászegyesült szervezésében Halászléfőző versenyt is rendeztek ezen a napon. A jó hangulatú rendezvényen nagyszerű halászlevek készültek.
Mindenki egyetértett, jövőre újra találkoznak a halászléfőzők a Rétes-utcán.

Morus Tamás

Kora este élő koncertet adott napjaink
egyik feltörekvő zenekara a Soulwave,
őket követte a színpadon Rakonczai Imre,

aki egy szál zongorával is megtáncoltatta
az utca népét. A látványos tűzijáték után a
hagyományokhoz híven utcabállal zárult a
rendezvény, amihez a Hawer Band szolgáltatta a zenét.
Köszönjük a vállalkozásoknak, hogy
támogatták a rendezvényt!

Támogatóink:
Dabas Food Kft., OBO Bettermann Hungary Kft., TESZ-97 Kft., DAKÖV Kft., Woy-Bau
Kft., M etál 99 Kft., Vitafor t Zr t.,
Meleghegyi és Társa Kft., Hungaro Pasta
Kft., Mosch Service Vadkerti Autójavító
Kft., Gugyerás Bolt, K-elme Kft., MALÉV HE
KarlikDóra

Augusztus 23-án, igazi nyáresti hangulatú moziklub piknik valósult meg a Telekom támogatásával a Jubileumi parkban. A már több mint 30 éves, generációk kedvencét, a Macskafogó
című rajzfilm digitálisan felújított változatát nézhették meg a kilátogatók.
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„A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség
semmit nem ér munka nélkül.”
Émile Zola

S

Fotók | Karlik Dóra

okszor meglepődünk, ha egy barátunkról, ismerősünkről
kiderül, hogy magasabb fokon űz egy hobbit, ha ügyes kézzel alkot valamit, ha rímfaragásra, írásra adja a fejét. Így voltunk
sokan Surman Pállal kapcsolatban is, akit sokan ismernek a városban, mégis kevesen tudják, hogy gyakran ecsetet ragad, és kezei
közül nagyszerű alkotások kerülnek ki. Barátai szervezésének és
biztatásának köszönhetően talált otthonra a zarándokházban a
Tekintetek című festménykiállítás. A kiállítást megnyitó KakucsiCsernák Zoltán festőművész rávilágított arra, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találnia az utat az önkifejezés felé.
Kőszegi Zoltán polgármester kiemelte, milyen jó, hogy a nagy
hőség ellenére is sokan ellátogattak a megnyitóra, és hogy ennyi
ember támogatja egy kezdő művész szárnypróbálgatásait. A környezetünkben még rengeteg ember él, akikről nem is tudjuk
milyen nagyszerű alkotásokat, cselekedeteket visznek véghez,
akiknek az élete példaértékű lehet mindannyiunknak. Fedezzük fel,
tegyük ismertté ezeket az értékes embereket!
K. D.

Fotók | Karlik Dóra

Grillpartit idéző, élőzenés, nyári, táncos bulival avatták fel a Sári Zarándokház nemrég parkosított, hangulatos kertjét.
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Az augusztus 15-i stílusest keretében Somogyvári Edit stylist
a kiegészítők szerepéről tartott előadást az érdeklődőknek.

Fotók | Karlik Dóra

„Minden családban legyen egy imádkozó lélek”

MEGHÍVÓ
1Ý %®® 
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívok minden szépkorú
dabasi polgárt Idősek világnapi
rendezvényünkre, amelyre október 4-én,
pénteken 15.00 órakor kerül sor
az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok)

CINTÁNYÉROS CUDAR VILÁG CÍMEN
zenés, táncos, kosztümös műsort ad
Tihanyi Tóth Csaba és művésztársai.
Kőszegi Zoltán
polgármester

S

AUGUSZTUS 20.

zent István napja alkalmából idén is az alsódabasi
Magyarok Nagyasszonya templomban kezdődött ünnepségünk, ahol Szalka Mihály plébános a hagyományok szerint
megáldotta az új kenyeret. A szentmisét követően első királyunk
Szent István úti szobránál tartottuk megemlékezésünket, amelyen külön tapssal köszöntötték a megjelentek a magasrangú
állami kitüntetésben részesült Kollár László igazgatót és Kőszegi
Zoltán polgármestert.
A Himnusz eléneklését követően a Szent János Katolikus
Általános Iskola énekkara Tamáska-Kollár Kinga tanárnő vezetésével ünnepi verses, énekes összeállítással emlékezett meg
Szent István életéről. Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester
mondott ünnepi köszöntőt, amelyben kiemelte, hogy továbbra
is a Szent István által kijelölt úton kell járnunk, hogy megőrizzük
identitásunkat, hagyományainkat, keresztény európaiságunkat.
Ahhoz pedig, hogy lélekben is gyarapodjunk minden családban
szükség van egy imádkozó lélekre, fogalmazott arra kitérve,
hogy milyen fontos a kereszténység mindennapi megélése.
A polgármesteri köszöntőt követően a többszörösen kitüntetett Bazsalicska Citerazenekar aratódalokat adott elő Pavella
Krisztina vezetésével, majd a civilszervezetek és intézmények
képviselői egy közös koszorút helyeztek el a Szent István-szobor
talapzatánál. A Szózat eléneklését követően a program a
Bóbita Óvoda aulájában folytatódott, ahol a résztvevők megkóstolhat ták Magyarország születésnapi tor táját, a
Boldogasszony Csipkéje elnevezésű málnatortát a Bor Cukrászat
jóvoltából.
F. L.

Idén szeptember 23. és október 2. között
juttatja el önkormányzatunk minden
64. életévét betöltött polgárunknak
az Idősek Világnapja alkalmából elkészülő
almacsomagokat és az ünnepi
műsorra szóló meghívót.
Kollégáink
Önöket!
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szeptember 14–23.
Szeptember 14. szombat
11.00 óra – A dabasi térség műkedvelő alkotóinak
7. képző- és iparművészeti kiállításának
megnyitója
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán, Dabas város
polgármestere
A kiállítást megnyitja: dr. Feledy Balázs író
A műsorban közreműködnek: Holdfénykert
zenekar tagjai
Helyszín: Kossuth Ház Galéria és Kerekes
László Alkotóház (Kossuth László u. 19.)
18.00 óra – Szeretem magát – Pódium Színház
előadása
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ (Szent
István u. 58.)

10.00 óra – Csukás István: „Utazás a szempillám
mögött”
Ingyenes zenés mesejáték gyermekek számára
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
(Szent István út 58.)
18.00 óra – „Lakodalom van a mi utcánkban” –
esküvői fotókiállítás a felsődabasi családok
gyűjteményéből
Helyszín: Nemes kúria (Bercsényi u. 1.)

Szeptember 20. péntek
18.00 óra – Dabas-szőlősi Egészségház
átadóünnepség
Helyszín: Dabasi-Szőlő, Tinódi u. 1.

Szeptember 21. szombat
Szeptember 15. vasárnap
p
14.00 óra –

de genere Gyón”

275 éves a Zlinszkyek gyóni donációja
ója
a
Emlékünnepség a jubileumi év alkalmából
Előadók: Szabó István, Klaniczay Péter,
Kecskeméti Norbert a Fiatal Műemlékvédők
Egyesületének elnöke, Virág Zsolt, Gulyás
Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth Lajos
út 7.)
18.00 óra Musicalválogatás – élő zene Buncsák Zoltán
énekessel, valamint a Dabasi Irodalmi Kör verses
estje
Sajt- és borkóstolóval egybekötött musicalest.
Helyszín: Nemes kúria (Bercsényi u. 1.)

Szeptember 17. kedd
17.30 órától Szemünk fénye – hisztis, dacos,
makrancos!
Dr. Pécsi Rita pszichológus, neveléskutató nyitott,
ingyenes előadása
Helyszín: Dabasi Egyesített Óvodák
Bóbita Tagóvodája (Szent István út 34.)

Szeptember 19. csütörtök
9.00 óra Díszőrségváltás a Szent István téren a
Magyar Honvédség katonáival, toborzó,
díszlövés a Dabasi Honvédtüzérek
vezetésével
–Kossuth-nap a Szent István téren és
a Kossuth Lajos Általános Iskolában

Délelőtt
– ingyenes szűrővizsgálatok a dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetben
– 3. Térkiállítás – A Kerekes László Alkotókör
képzőművészeti térkiállítása, portré készítés
14.00 órától – Egészségnap és Dabasi
Sportágválasztó
Bemutatkoznak a helyi sportegyesületek,
egészségeséletmód és mozgás
tanácsadók, személyi edzők, egészségteszt
nyereményjátékkal, interaktív programok
14.00 órától ovisok műsora
14.30 órától bemelegítő torna
Kozma Zsuzsanna aerobic edzővel
15.00 órától Almaevő Guiness Rekord-kísérlet
15.30 órától Gubás Gabi bemutatja:
Biomese avagy Puff Ancsi egy napja
17.00 órától helyi zenekarok koncertje
18.30 órától - Csordás Tibi - Fiesta koncert

20.00 órától – BEATRICE koncert
22:00 órától – Retro Disco a 2 Szurival
Szeptember 22. vasárnap
15.00 óra PRO URBE díjátadás
– Legyen példa az életed!
Helyszín: OBO Aréna Dabas
(Iskola u. 5.)
18.00 órától a Dabasi Táncszínház bemutatja:

A belépés díjtalan.
Helyszín: OBO Aréna Dabas (Iskola u. 5.)

HANGOS KÉPESLAPOK
Ugyan még csak alig pár napja búcsúztunk a valódi nyártól, arra gondoltunk, visszahozzuk néhány rendhagyó képeslap erejéig a forró hónapokat. A Rádió Dabas vendégeit
arra kértük, meséljenek nekünk azokról a varázslatos tájakról, ahová eljutottak.
Dr. Ács Ferenc és családja Iránból, Karlik Dóra Amerikából, Póra Tamás pedig
Franciaországból küldött nekünk hangos képeslapot…
Damávand-hegység – Irán:
Dr. Ács Ferenc és fia, Berti
O. B.: – Úgy látom, hogy nem a tengerparti láblógatásokat részesítitek előnyben,
amikor úticélt választ a család…
Á. F.: – Sikerült egy újabb tételt kihúzni a
bakancslistánkról. A család nagyon szereti
a hegyeket, szeretünk hegyet mászni. Idén
augusztusban sikerült feljutni a világ harmadik legmagasabb vulkánjára, a Damávand
nevezetű vulkánra, amely Ázsiában a legmagasabb, 5671 méterrel emelkedik a tengerszint fölé - Iránban.
Á. B.: – Meglepődtem, hogy ezt a
hegyet választottuk, de bíztam a szüleimben. Lesz, ami lesz. Túléltük Törökországot,
Marokkót, nem érhet meglepetés.
O. B.: – Hogyan készültök egy-egy ilyen
nyaralásra?
Á. F.: – Régóta mászunk közösen hegyet.
A tanulópénzt mindig megfizeti az ember…

Az első nagy hegy, amit így családilag megmásztunk, az a marokkói Toubkal. Ez 4170
méter magas. A gyakorlott hegymászók
számára ez nem számít magasnak, de ott
azért már előjön a hegyi betegség. 3000
méter felett jóval alacsonyabb az oxigénellátás, és ez meglepi a szervezetet. Erre
persze,
e, készülni kell.
e Én a

mászásunk előtt egy évvel heti négy edzésen vettem részt. A fiúk simán felszaladnak
egy ilyen hegyre…
Á. B.: – Azért volt szenvedés rendesen…
Megfogadtam, hogy még egy ilyen nagy
hegyre nem akarok menni. Bár vannak alapjaim, hiszen nálunk szinte kötelező a

Amerika: Karlik Dóra
Am
A
O. B.: – Miért pont Amerika?
K. D.: – Ez egy újabb szerencsés véletlen – vagy aki, hisz a
JJóistenben,
ó
annak azt mondanám, hogy Isten keze volt a dologba
ban. Egy kedves barátom utazott Amerikába, én pedig egy darabo
bon elkísértem őt. Az USA sosem volt a bakancslistámon, egyedül
dü a Grand Canyon érdekelt, de sosem mondok nemet egy jó kis
utazásra.
utt
Dallasban meglátogattam volt egyetemi osztálytársamat
m és családját, igaz a városban csak végig rohantam a fontosabb
sa helyeket, de Southforkba azért nyilván elmentem…
Július 4-ét, a Függetlenség napját Austinban töltöttük, ahol jó
volt látni és követendő példának tartom a patriotizmusukat.
vo
Innen indult egy hat államot átszelő utazás. Austinból Galveston
In

6

2019. szeptember

családban valamilyen sportot űzni. Az volt
a baj, hogy 4000 méteren már voltak szabályok: például minden egyes fél órában
meleg vizet ittunk, friss levegőre mentünk.
O. B.: –Hogyan indult a túra?
Á. F.: – Három alaptábora volt a mászásnak. Az első alaptábor 2000 méteren volt.
Onnan terepjáróval felmentünk 3200
méterre. Ott van Irán legmagasabban
fek vő m e c sete eg yébként. Onnan
serpákkal felvitettük a nehezebb holmikat
a 4200 méteren fekvő táborig. 11 óra alatt,
hegyi vezető segítségével, csoszogó járással végül elértük a csúcsot. Olyan eufória
fogott el, hogy nem is gondolkodtunk rajta,
milyen magasan vagyunk.
A mászás után következett az egy hetes
iráni körút. Fantasztikus élményekkel lettünk gazdagabbak a háromezer éves kultúra nyomai által. Hogy mit hoztam magammal? Én többé nem hiszek el semmit, amit
nem magam tapasztalok. Ezt hoztam
magammal – és datolyát…

El Camino - zarándoklat:
Póra Tamás
O. B.: – Nem nevezhető hagyományosnak az idei nyaralásod, hiszen zarándokúton voltál.
P.T.: - Mindig szerettem túrázni. Egyik
évben teljesítettem a Kék Túrát, így adódott a kérdés, hogy mi legyen a követező?
Az El Camino gondolata foglalkoztatott.
Idén elhatároztam, hogy megcsinálom.
O. B.: – Hogyan készültél rá?
P.T.: - Senkinek nem ajánlom, hogy felkészületlenül induljon neki. Én minden
héten járok túrázni, tehát az erőnlétem
megvolt, azonban lelki gyakorlatokat is
végeztem. A mentális felkészülés fontosabb, mint a fizikai.
Minél kevesebb felszerelést kellett
összepakolnom: a hátizsákom 6-7 kilogrammot nyomott. Nem nagyon vittem
váltás ruhát. Pólóból csak egyet vittem
például. Van, aki a piperecuccait is viszi, de
a nagy súlytól tönkremehet az ember lába.
A zarándokút keményen indul 27-30 km
1000 méter szintemelkedéssel. A legtöbben itt szállnak ki. A Pireneusokban kell
gyalogolni két napot. A látvány visz magával. Az ötödik nap után kezdesz azon gondolkodni, hogy ez nem lesz egyszerű.
O. B.: – Mi az ami átlendít, és továbbvisz az úton?
P.T.: - Az ember túljut ezen a holtponton. A felénél úgy éreztem, hogy ha ezt
megcsináltam, még ennyi kell, megcsiná-

és Houston felé mentünk, mert nagyon érdekel az űrkutatás, a
világegyetem, ezért kihagyhatatlan volt az űrközpont.
Texasban meglátogattuk a Big Bend Nemzeti Parkot, ahol a Rio
Grande folyó választja el az Egyesült Államokat Mexikótól, és
most szinte át lehetett sétálni a folyón Mexikóba olyan alacsony
volt a vízszint. Innen a White Sands Nemzeti parkba mentünk,
ami lényegében véve egy hófehér, gyönyörű gipsz-sivatag.
Arizonában felkerestük az Antelope Canyon-t, ami a navahó indiánok földjén van és szintén lélegzetelállítóan gyönyörű. Csak vezetett túrával lehet bemenni, mert az esőzések miatt néhányan
korábban meghaltak a hirtelen áradások miatt. Indián vezetőnktől megtudtuk, hogy évente közel másfél millió turista keresi fel a
kanyont. Érdekes módon a legkevesebben Észak-Amerikából.
Ezután Nevadában a folyton nyüzsgő Las Vegas jött a maga

lom… A végén nehezen peregnek a kilométerek. 900 kilométer 30 nap alatt.
Ennyit tettem meg. Az ember az első két
hét után egyre jobb kondícióban van. A
20-25 km-t az átlagember is legyalogolja.
A zarándokszállásokon lelkileg és fizikailag is segítik. Mindennap vannak zarándokmisék. Mindenkinek vannak problémái, és ez összekovácsolja az idegeneket.
Így lesznek az ismeretlenekből barátok.
Egyedül utazva egyébként nyitottabb az
utazó. Én ezt ajánlom. Sokkal teljesebb így
az út.
O. B.: – Milyen hatással volt rád az út?
P.T.: - Rám olyan hatással volt az egész
út, hogy rájöttem, az egoizmust hátrébb
kell szorítani. Az út mindenkinek azt adja,
ami miatt belevág. Az én motivációm a
kalandvágy, a spirituális út és a próbatétel
legyőzése volt.
Mindhármat megéltem.

bohém életmódjával. Kaliforniában a Yosemite Nemzeti Park volt
az a hely, ami korábban nem volt a bakancslistámon, de előkelő
helyre ugrott a kedvenc helyeim rangsorában és szeretnék visszamenni ide. A túrát végül Los Angelesben zártuk, ami a szórakoztató ipar, a filmek fővárosa.
O. B.: – Mindenkiben él egy kép Amerikáról. Benned megváltozott ez a kép?
K. D.: –Abszolút megváltozott. Az amerikaiak nagyon kedvesek és nyitottak, mindenhol nagyon pozitív, barátságos hozzáállás
fogadott. Sokan felteszik nekem a kérdést, hogy miért
nem maradtam kint szerencsét próbálni. A válaszom,
hogy amiért soha sehol nem maradtam kint: a család,
a barátaim itt vannak, ide kötnek a gyökereim…
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Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést vehetett át városunk polgármestere

A

ugusz tus 20 -a alkalmáb ól a
Belügyminisz tériumban Áder
Já n os Köz t á r s a s á gi E ln ök M ag yar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
adományozott Kőszegi Zoltánnak, Dabas
város polgármesterének.
A méltatásban kiemelték: Kőszegi
Zoltán a közigazgatási, oktatási, egészségügyi és közpolitikai központi szerepet
betöltő Dabas város ötször megválasztott
polgármestere, a Magyar Zarándokút és a
Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás alapítója, a társulás elnöke,
több önkormányzati társulás vezetője,
2010–14 között országgyűlési képviselő,
akinek polgármestersége idején a tele-

pülés lakosságszáma több mint kétezer
fővel növekedett a születések számának
köszönhetően, a négy faluból összenőtt
Dabas egységes arculatú, minden szempontból gyarapodó Közép-európai kisvárossá fejlődött.
Gratulálunk az elismeréshez!

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést kapott Kollár László

A

z államalapítás ünnepe, augusztus
20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át augusztus 16-án Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere
és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisz tériumának parlamenti államtitkára
Budapesten, a Pesti Vigadóban.
Az ország fejlődésének elősegítésében,
a haza érdekeinek előmozdításában és az
egyetemes emberi értékek gyarapításá-

ban végzett tevékenység elismeréseként
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Kollár László, a
dabas-sári Szent János Katolikus Általános
Iskola igazgatója.
Kitartó, példamutató munkájának
köszönhetően az iskola létszáma igazgatói munkássága alatt megkétszereződött,
az általa vezetett intézmény tárgyi gyarapodása is szemmel látható.

Hitvallása – ami mindannyiunk számára
iránymutató lehet - Assisi Szent Ferenctől
származik:
„Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.”
A díjhoz szívből gratulálunk!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Kalecz József
Sujt Józsefné (Bernula Mária)
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1929. 08. 02. 90 éves
1928. 08. 22. 91 éves

Erdei Lénárdné (Bozsik Magda)

1924. 08. 25. 95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

2019. szeptember

LEGYEN PÉLDA AZ ÉLETED!

ÜNNEP A CSALLÓKÖZI KARCSAORSZÁGBAN

A

Petőfi Baráti Társulás, Királyfiakarcsa
és Egyházaskarcsa Önkormányzata,
a helyi katolikus egyház, augusztus harmadik harmadában, rendezvénysorozattal
emlékezett meg az államalapító Szent
István királyról, valamint háláját fejezte ki
azoknak az őseiknek, akik 200 évvel ezelőtt
az egyházkarcsai Szent Bertalan templomot felépítették. A szlovákiai
„karcsaország” magyar településeinek
ünnepére önkormányzatunk is meghívást
kapott. Kosztolányi Gyula a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola nyugalmazott
igazgatója indította el a települések közötti
kapcsolatépítést több mint tíz esztendeje a
királyfiakarcsai székhelyű irodalmi társaság
elnökével, Erdős Péterrel. Augusztus 24-én,
a helyi katolikus templom védőszentjének
a napján, Gyula bácsival és feleségével, férjemmel, valamint a csallóközi nemzettársainkkal együtt énekelhettünk magyarokról,
Magyarországról, édes hazánkról...
Királyfiakarcsán a társulás által már korábban állított Szent István-szobor előtti téren.
Az ünnepség koszorúzással, Pásztor Béla
Magyar Örök ségdíjas polgármester

(Veresegyháza vezetője 46 éve, rekorder
magyar polgármester,
81 éves) köszöntő
gondolataival és
ünnepi díjátadással
zajlott. A dabasi delegáció meglepetésére,
a Petőfi Baráti
Társulás elnöksége,
tiszteletbeli örökös
tagság okiratát adta
át Kosztolányi Gyula dabasi díszpolgárnak, a királyfiakarcsai díszpolgári címet
Riegel Tibor szobrászművész a helyi
Nagyboldogasszony-szobor alkotója vette
át. Este 17.00 órától ünnepi szentmisére
került sor Egyházkarcsán a Szent Bertalantemplomban. A szentmisét a még élő
lelkiatyák celebrálták, akik egykoron az
egyházközségben teljesítettek szolgálatot,
majd csodálatos orgona zene és a dunaszerdahelyi Szent György Kórus műsora
tette még emlékezetesebbé az alkalmat. A
templom ünnepe Síposkarcsán a faluházban díjátadással folytatódott

Emlékplakettel
ékplakettel köszöntötte az
egyházkarcsai önkormányzat mindazokat
a szervezeteket és személyeket, akik a mai
napig újították, szépítették, megőrizték
Karcsaország 200 éves katolikus templomát. A késő esti órákban díszvacsorával, és
a települések együttműködését szorgalmazó beszélgetésekkel zárult a nap.
Megszólította lelkünket a csallóközi testvéreink közössége, ünnepe, éreztük, hogy az
előttünk álló feladatokhoz segítő áldást és
békességet nyertünk.
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Hornyák Zétény
Dohándi Nadin
Rácz Márk
Zsigmond Anna
Lőrincz Réka
Bánki Emma
Mráz Ákos
Kovács Vanesza
Pocsia Lotti Mila
Mayer Dorina
Erős Zsófia
Danyis Milán
Balog Szonja

Született
2019. 06. 20.
2019. 07. 30.
2019. 08. 01.
2019. 08. 01.
2019. 08. 02.
2019. 08. 04.
2019. 08. 08.
2019. 08. 07.
2019. 07. 10.
2019. 08. 08.
2019. 08. 22.
2019. 08. 14.
2019. 08. 22.

Anya
Soós Piroska
Hazdik Renáta
Walter Annamária
Kiss Enikő
Gombár Györgyi
Nyúl Márta
Farkas Nikolett
Kovács Natalia
Halasi Réka
Czene Katalin
Tanács Marietta
Kelemen Andrea
Antal Szabina

Baba
Kovács István Ronaldó
Oláh Szilvia
Fabók Máté
Gebura Dávid
Szeidenléder Adél
Földvárszki Áron
Kecskés Noel
Ányos Benedek
Dombi Dániel
Mazák Norina Zoé
Szaller Balázs
Karsza András

Született
2019. 08. 05.
2019. 07. 30.
2019. 08. 27.
2019. 08. 13.
2019. 08. 12.
2019. 08. 15.
2019. 08. 16.
2019. 08. 12.
2019. 08. 12.
2019. 08. 13.
2019. 08. 19.
2019. 08. 21.

Anya
Kovács Barbara
Oláh Szilvia Edina
Szabó Nikolett
Ambrus Fanni
Balogh Nikolett
Szőnyi Dóra
Tóth Margit
Varga Edina
Nagy Mercédesz
Mazák Georgina
Kasza Kitti
Kollár Klaudia

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 augusztusában kötöttek házasságot:
Augusztus 2. Krász Gábor–Kaldenecker Emese
Barta László–Henes Tímea
Gazdik Dániel–Dzsallad Anasztaszija
Barta Ákos–Éles Zsófia
Augusztus 3. Bereczki Zsolt–Kacsári Anett
Szántó László–Koréh Andrea
Jámbor Zoltán–Molnár Anikó
Augusztus 8. Kovács Gábor–Pekker Bernadett
Tömöri Viktor–Törteli Diána
Boskó Zoltán–Csicsa Anna
Augusztus 9. Keresztes Péter–Strupka Kinga Hajnalka
Ambrus Csaba–Pálos Szabina
Lénárt Imre–Mali Krisztina Ágnes
Augusztus 10. Czető Erik Richárd–Horváth Dzsesszika
Szabó Roland–Vicze Orsolya
Dajka Botond Ákos–Laczkó Szilvia
Augusztus 16. Greman István–Bozsik Krisztina
Paulovics Ferenc Dávid–Józan Renáta
Csernovszki Zoltán–Nagy Alexandra
Illés-Tóth Zoltán–Hizsnyai Anita
Augusztus 17. Trikkal Tibor–Somogyi Éva
Zsolnai Dávid–Szabó Szilvia
Szabó Ádám–Kaszab Eszter
Augusztus 18. Erős Zoltán–Mayer Kitti
Augusztus 19. Csorbák Balázs–Buczkó Kitti
Augusztus 23. Horváth Patrik–Gomola Nóra Henrietta
Szabó András–Oláh Noémi
Vad Máté–Murvai Mercédesz Mária
Augusztus 24. Kálmán Ferenc–Szanyó Anikó
Majeczki Zoltán–Bánhidi Renáta
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 9. Pajor János–Suhajda Terézia

40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 18. László Pál–Nagy Ilona Ildikó
Nagy István–Kováts Andrea Mária
Augusztus 25. Bartuszek János–Gebura Mária
Illés-Tóth József–Janicsák Terézia
30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 4. Jurácsik Gábor–Weisz Teréz
Augusztus 5. Faragó Tibor–Kalecz Mária
Kalecz József–Jurászik Erika
Augusztus 18. Takács András–Lakos Mária
Augusztus 19. Petrik László–Oláh Margit Jolán
Svájer Zoltán–Farkas Ilona
Augusztus 26. Holecz István–Buncsák Angyalka
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 12. Németh Lajos László–Szabó Mária
Lovas György–Kovács Melinda
Augusztus 13. Leimeter Ferenc–Horváth Andrea
Augusztus 27. Jurászik Sándor–Taisz Tímea
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
Július 31.
Csernus Endre–Mráz Judit
Farkas Csaba–Janicsák Zsuzsanna
Csonka Attila–Balog Piroska
Augusztus 14. Faragó Norbert - Mráz Márta
Augusztus 28. Kozma Sándor–Dori Edit
Balog János–Durai Szilvia
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 1. Szafián Szabolcs–Kmetyó Krisztina
Augusztus 7. Zelenka Krisztián–Szabó Réka
Augusztus 8 . Lovestyán Krisztián–Gogolák Rita
Augusztus 15. Rácz Tamás–Walter Annamária
Augusztus 22. Dr. Pacsirta István Gábor–Dr. Prauda Rita
Jeszenszky Zsolt– Pávics Edina
Nagy Zsolt–Fülöp Tünde
Augusztus 29. Acsai Gábor Sándor–Fabók Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

LTCTQDQIC0ž\VCNIKCXQPCV
Szepte
Szeptember
29-én vasárnap ismét a híres Nosztalgiavonat járja végig a 130 éves Budapest–
Lajosmizse útvonalt. A Nohab mozdony délben érkezik meg Dabasra, hogy több mint egy
Lajosm
órán át városunk lássa vendégül az utazókat, valamint a kilátogatóknak is alkalmuk lesz
megcsodálni
a lokomotívot.
meg
A visszaúton várhatóan 16.15 és 16.41 óra között áll a nosztalgiavonat Dabason.
További részletek hamarosan a www.dabas.hu weboldalon, közösségi oldalainkkon, valamint a Rádió Dabas és a Dabas TV műsoraiban.
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TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az
önkormányzathoz a 2019. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2019. szeptember 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2019. szeptember 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi
részletének befizetési határideje: 2019. szeptember 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2019. szeptember 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék számlára, a kiszabott bírságot pedig a 64400099-1098030500000000 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR POSTA Zrt.
kirendeltségein lehet befizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési
könnyítés esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban
foglaltak érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás
stb.), illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó
tartozás esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő kivonatásáról.

ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. szeptember
hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton
lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken. Csak
az alábbi napokon!
LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS (GYŰJTŐPONTOS)
2019 SZEPTEMBER 9–13., 8–14 ÓRA KÖZÖTT
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
Gyűjtőpont
Szeptember 9. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Szeptember 10. kedd
Dabas: Sportcsarnok
Szeptember 11. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
Szeptember 12. csütörtök Dabas-Szőlők: Buszforduló
A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3 -nyi
zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék,
a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél,
a növényi nyesedékek…
Szelektív hulladékgyűjtés 2019. szeptember 16–20-ig
történik.
Kérjük éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
Dabasi Polgármesteri Hivatal – jegyzo@dabas.hu; 29/561-249
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját
kereshetik személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-265
II. em/213. szoba
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
561-265
II. em/213. szoba
Gépjárműadó, kommunális adó 561-243
II. em/212. szoba
Egyéb és idegen bevételek
561-245
II. em/213. szoba
Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására,
hogy elkerülhető legyen a késedelmi pótlék
felszámítása!
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Felhívom a T. Lakosság figyelmét az október 13-án tartandó helyi
önkormányzati és nemzetiségi választásokkal kapcsolatos tudnivalókra:
Választópolgár a választási értesítőt lakcímére augusztus 23-ig
kapja meg. Aki nem kapott vagy elveszítette, újat igényelhet a
Helyi Választási Irodától.
Választásra az alábbi kérelmek nyújthatók be:
– mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt
gátolt állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. Az írásos
kérelmet 2019. okt. 9-én 16.00-ig a Polgármesteri Hivatalban,
azt követően a választás napján 12.00-ig az SZSZB-nél lehet
leadni
– Átjelentkezésre annak lesz lehetősége, aki ideiglenes lakcímét
2019. jún. 26-át megelőzően létesítette és még a választás napján érvényes. A kérelmet az állandó lakcím szerinti HVI-hez kell
továbbítani. Az erre vonatkozó igényt legkésőbb október 9.-én
16 óráig be kell juttatni a Hivatalba.
– Október 11-én 16 óra után a névjegyzék lezárásra és kinyomtatásra kerül, ezt követően abba választópolgárt sem felvenni,
sem törölni nem lehet.
Nemzetiségi választásra is ekkor kerül sor, nincs külön szavazókör, mindenki a saját szavazókörében adhatja le nemzetiségi
önkormányzatra a szavazatát. Nemzetiségi névjegyzékbe vételre
2019. szeptember 27.-ig lehet jelentkezni.
Jelölt és listaállítás:
Jelölő szervezeteket, pártokat a TVI veszi nyilvántartásba. A
jelölt számára igényelhető ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én lehet átadni. Egyéni listás, és az egyéni választókerületi
jelöltet, polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én
16 óráig lehet bejelenteni. Kompenzációs listát 2019. szeptember
10-én 16 óráig lehet bejelenteni.
Választási kampány 2019. augusztus 24.-én kezdődik és 2019.
október 13.-án 19:00-ig, a választás végéig tart.

A kampány eszközei:
– plakát
– jelölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresés
– politikai reklám, politikai hirdetés
– választási gyűlés
Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterület-használatról szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és
a választást követő 30 napon belül el kell távolítani.
Megszűnt a kampánycsend intézménye. A választás
napján azonban a kampány korlátozásokkal gyakorolható, így:
– 2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység
a.) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b.) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c.) a b.) pontban meghatározott területen kívül az e területen
belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
– 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
– 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
– 2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy
abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet
be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvéleménykutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra
után szabad nyilvánosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
Kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak a HVI Irodához: Dabas,
Szent István tér 1/b, tel.: +36-29/561-249, +36-29/561-220.
Információt találhatnak a választással kapcsolatban a www.
dabas.hu és a www.valasztas.hu honlapon.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
HVI vezető, jegyző

FIGYELEM!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy idősek megtévesztésére, jó szándékuk kihasználására alapozva
– önkormányzati munkatársnak adva ki magukat – csalók járnak a városban és egészségügyi
szűrővizsgálatokra és előadásokra hívják el a lakosokat.
Az önkormányzati megkeresések és értesítések mindig hivatalos formában valósulnak meg,
igazolvánnyal rendelkező munkatársakon keresztül! Ha hasonló tevékenységet tapasztalnak
környezetükben, tárcsázzák a 107-es rendőrségi telefonszámot.
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Útfelújítások

A nyár folyamán több belterülti önkormányzati út is
megújult. Többek között a Bajcsy-Zsilinszky utca,
a Zrínyi Miklós utca, a Fehérakác utca, a Motel köz,
a Szőlő utca, útcsatlakozások épültek a Rabárerdő
és a Patak utcában.
Önkormányzatunk sikeresen pályázott,
így a közeljövőben a József Attila utca is
új burkolatot kaphat.

ERKEL OVI

Szeptembertől bárki használhatja a Gyóni Géza Általános Iskola
melletti rekortán, puha borítású 200 méter hosszú futópályát,
ami a játszótér és az utcai edzőpálya körül található.

7

A gyermeklétszám növekedése miatt szükségessé vált az
Erkel úti Óvoda újranyitása. Megkezdődött a felújítás,
néhány héten belül a legkisebbek már birtokba
is vehetik az épületet.
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Támogassuk a

„SZÉKELYFÖLD” RÉGIÓ

elismertetését

A

júliusi ukrajnai parlamenti választások világosan megmutatták, mekkora jelentősége van egy adott ország körzetfelosztásának. Igaz ez kulturális, gazdasági, de talán még inkább politikai szempontból. Ha a saját nemzeti kisebbségeit
ellenségként kezeli egy állam, akkor igyekszik oly módon felosztani a választási körzeteket, hogy ott a kisebbségei még véletlenül se kerülhessenek többségbe. Ennek
azért van jelentősége, mert csökken az
esélye a kisebbség színeiben elinduló jelölt
bejutásának a parlamentbe. Így sikerült
kigolyózni Ukrajnában a magyar jelölteket,
vagyis nem lesz közvetlen képviselete a
magyar ügyeknek a kijevi Radában.
A fenti példa elkerülése érdekében is
lényeges a Székely Nemzeti Tanács aláírás-

gyűjtő kezdeményezése. Ugyanis nem szeretnék, hogy a három, magyar többségű
székely megyét (Maros, Hargita és
Kovászna) külön-külön hozzácsatolják
más, túlnyomórész t románok lakta
megyéhez, megbontva ezzel a Székelyföld
egységét.
Az aláírók azt a kérést fogalmazzák meg,
hogy „szükséges a nemzeti/etnikai kisebbségi régiók jogszabályba foglalt meghatározása”, azaz Románián belül ismerjék el
hivatalosan is, hogy Székelyföld önálló
nemzeti, kulturális, gazdasági, stb… régió.
Miután az Európa Unió különböző szervezeteinek több olyan ajánlása is van,
amely támogatja az ilyen jellegű törekvéseket, az aláírásgyűjtők bíznak abban, hogy
megszületik a jogszabály. Ahhoz azonban,

hogy egyáltalán napirendre kerülhessen a
téma, hét országból, legalább egymillió
állampolgár támogatását szükséges összegyűjteni 2020. május 6-ig.
Szerencsére a támogatás nagyon egyszerűen, online módon is elvégezhető a
nemzetiregiok.eu honlapon, a „Támogatom” menüpontra kattintva, az útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy a személyi
szám megadásával.
Tá m o g a s su k a kezd em é nyezé s t ,
ma radjon meg Székelyföld magyarnak,
érezze továbbra is otthon magát az a
többszáz dabasi, aki évente a különféle
programok és magánutazások során eljut
Barótra és környékére!
Szandhofer János
alpolgármester

ROBBANTÁS A LŐTÉREN

S

ajtónyilvános robbantás keretében, július 30-án a Magyar
Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
szakemberei demonstrálták, mekkora ereje is van egy-egy
II. világháborús bombának. Szerencsére ezek a Budapesten
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talált bombák nem robbantak fel a becsapódáskor, és hála tűzszerészeinknek a megtalálás után hatástalanítani is tudták őket.
Ha bárki- akár egy építkezés során - bombát, gránátot talál,
ne nyúljon hozzá, hanem értesítse a rendőrséget!

2019. szeptember
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REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS
Meglévő lemezmegmunkáló üzem bővítése a Meleghegyi és társa Kft.-nél

A

Pénzügyminisztérium 100 millió
forint támogatásának köszönhetően, a Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014–2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014–2020
megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás segítségével, cégünk
2019. február 4-én elkezdhette jelenlegi
lemezmegmunkáló üzemének bővítését,
1500 m2-ről 3000 m2-re.
Cégünk lemezmegmunkálással foglalkozik, ami magában foglalja a lézervágást,
lemezhajlítást, stancolást, gravírozást, felületkezelést és a lakatos munkálatokat is.
A minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében, folyamatos modernizálásra és fejlett
gépállományra van szüksége az üzemnek.

KINCSEINK

A

mikor egy idősotthonba lépünk,
első látásra minden és mindenki
olyan egyformának tűnik. Azonos kor,
hasonló külső, lassú, megfontolt léptek, a
ráncok között megjelenő olykor vidám, olykor azonban szomorú, vagy talán bizonytalan tekintetek, melyek a felületes szemlélőt
érzéketlenül hagyják. Közelebbről bepillantva azonban feltárul egy ismeretlen és
nagyon gazdag világ, mely törékeny, féltve
őrzött és elgondolkodtató „kincseket” rejt.
Kincsek, melyek okulásul szolgálnak az
utókornak, hogy a valaha átélt jó vagy
rossz eseményeket és a velük járó következményeket az újabb generáció döntéseiben helyesen tudja használni.
Egy ilyen kincse az Átrium Idősek Otthonának B.F-né Erzsi néni, aki egyike az utolsó
Gulag túlélőknek. Sajnos, mint megannyi
meghurcolt emberre, Erzsi nénire is igaz,
hogy nem tudta a miértjét, csak azt tudta,
hogy rosszkor volt rossz helyen és ez a szerencsétlen helyzet életre szóló „élménnyé”

Az egyre fejlettebb technológiai és gépipari lehetőségeknek köszönhetően, széles
palettából ruházhat be cégünk gyártócsarnokunkba. Gépparkunk folyamatos bővülése egyre nagyobb területet igényel.
Éppen ezért döntöttünk amellett, hogy
jelenlegi 1500 m2-es gyártócsarnokunkat
3000 m2-re bővítjük, melynek köszönhetően gyártókapacitásunk is megnövekszik.
Az üzembővítés a 2371 Dabas, Alsóbabád 0439/12. címen valósul meg a cégvezető kezdeményezésére. A fejlesztés
célja a modernizálás és korszerűsítés
a minőségi gyártás fenntartása érdeké-

ben, valamint vevőink mindenkori minőségi, hatékony és gyors kiszolgálása.
A kivitelezést a PATINA Építő Zrt. (2373
Dabas, Kölcsey út 6/A.) végzi.
Új csarnokunkban gépeinket, megmunkáló állomásainkat az Ipar4.0 irányelvek alapján rendeztük el a hatékonyság
növelése érdekében. A kibővített csarnok
nemcsak a gyártórészleggel nő, de raktárhelyiséggel, irodákkal, tárgyalókkal, üzemterülettel is gyarapszik, mely széles körben
tud majd munkalehetőséget biztosítani a
jelentkezők számára.
Terveink szerint 2020. október 1-jéig
készül el a beruházás, mely egy ünnepi
megnyitó keretein belül nyitja meg
kapuit.

vált, végigkísérve és meghatározva további
életét. A mai napig – aki kérdezi – annak
szívesen mesél az ott eltöltött 3 évről.
Gondosan őrzi szobájában azt a levelet,
amelyet a munkatáborból küldött szüleinek. Az Ő jóvoltából és hozzájárulásával
adjuk közre ennek a bizalmas, ugyanakkor
történelmileg fontos dokumentumnak
egy-egy szemelvényét, mely a lehető leghitelesebben adja vissza egy akkor húsz éves
lány pillanatnyi gondolatait érzéseit a megpróbáltatások közepette:
„… Drága jó anyukám, ha látnák, hogy
mi hogyan esszük a nyers tököt, céklarépát,
marharépát, csak hozzájussunk (…) nem
fogom jóságukat soha elfelejteni, milyen
sok gonddal, készséggel, fáradsággal
neveltek fel. (…) Hogy egyszer a sors ilyen
mostohán elválasszon engem az én édes
szüleimtől és testvéreimtől. Milyen jó volna
még egyszer olyan kicsiny lenni és az én
édes szüleim karjai közt lenni…. (…) Úgy
hiányzik az igazi szülői szeretet. hiszen mindig csak a legszebbet, a legjobbat akarták…. Nincsen az a pillanat, hogy ne jussanak az eszembe. Akárhányszor a fejemet

nyugovóra hajtom, csak mindig haza gondolok. Mikor fogok az én jó anyukám mellett feküdni. Takarót itt nem kaptunk, de
ruhát, azt igen. Képzeljenek el engem, egy
olyan rossz sapkában, meg vattanadrágban és kabátban, nagy filccsizmában….
Egészen meg vagyok változva, mintha nem
is én volnék. Nem érdekel semmi. Csak
alszom és dolgozom, ha éhesek vagyunk,
lefekszünk, hogy mindenről megfeledkezzünk. Ők azt akarják, hogy az otthoniakról
egészen feledkezzünk meg, éljünk úgy,
mint akinek senkije és semmije nincs. Itt
mindenkinek csak annyi vagyona van, amit
a hóna alá vehet, és mehet, ahova akar.
Mióta eljöttünk otthonról, minden széptől és j ótól meg vag yunk fosz t va.
Gyümölcsöt még csak nem is láttunk, nem
csak mi, de az oroszok sem. (..) Itt minden
az egyik napról a másikra van. Míg tud dolgozni, kap enni, ha nem, a kutya sem
törődik vele. Sajnos nagyon sokan jutottunk ide. (…) A háború 2 éve elmúlt és mi
még mindig itt vagyunk. Napról napra többet sírunk…..”
Tibay l.
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TÁJÉKOZTATÁS

a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásairól – II. rész
„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap,
melyen minden arra járó nyomot hagy”
(kínai közmondás)

A

z újság korábbi számában olvashattak a Szociális Szolgálat segítőtevékenységéről. Írásunk második részében a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét szeretnénk bemutatni.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szakemberei Dabas, Újhartyán, Kakucs,
Inárcs, Pusztavacs, Újlengyel településeken
végzik feladataikat, és szolgáltatásuk elérhető bármely családban (gyermek, apa,
anya, nagyszülő, testvér), illetve családon
kívül élő személy (egyedülálló nő vagy férfi)
számára, korosztályra való tekintet nélkül.
Munkájuk legfontosabb része a gyermekek biztonságának megőrzése, a szociális
munka módszereivel és eszközeivel.
Tevékenységeik közé tartozik a gyermekeknek és családoknak való segítségnyújtás,

nevelési tanácsadás szülőknek, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésében való közreműködés. A gyermekjóléti
szakemberek informálják a családokat a
gyermekek jogairól, az igénybe vehető
támogatásokról és az ezekhez való hozzáférési lehetőségeikről.
Tanácsot adnak családtervezési, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés problémák megoldásában, valamint a káros
szenvedélyek megelőzésében.
Munkájukhoz tartozik a speciális szakellátásokhoz és támogató szakemberekhez
történő kiközvetítés; a hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, valamint a
válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, és tájékoztatása a családok átmeneti
otthonában történő elhelyezés lehetőségeiről. Indokolt esetben, gondoskodnak a
rászoruló gyermekek átmeneti gondozásba vételéről, valamint lehetővé teszik a
gyermekek számára a szabadidő hasznos

eltöltését. A központban dolgozó gyermekjóléti szakemberek közül hárman Dabason,
míg a többiek Kakucson, Újhartyánon,
Inárcson, Pusztavacson, Újlengyelben tevékenykednek, és családlátogatásaik során
otthonukban is felkeresik ügyfeleiket.
Ügyfélfogadási idejük: hétfőtől csütörtökig 7.30–16.30 óráig, pénteken 7.30–12.00
óráig.
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ vezetője Berchi Anita.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője Kuli Andrea, telefonszáma:
06-70/967-6678.
Intézményi elérhetőségeik:
Cím: 2373 Dabas, Áchim András u. 6.;
Telefon: 06-29/367-236, 06-20/801-3207;
Fax: 06-29/567-090;
e-mail: segitoszolgalat@gmail.com.
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 7.30.00–
12.00; 12.30–16.30; péntek: 07.30–12.00.
Fülöp Krisztina

SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

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 ,
s ariz arand ok kozpont @gmail.com | N yi t vat ar t á s: h ét fő –péntek | h ét vé g én: rend ez vény s zerint
M u n k a t á r s a k : Bálint Julianna, G o g o l á k M a r i a n n , M r á z J ó z s e f n é, S z a b ó M ó n i k a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig
Akrobatikus rock&roll
– szerda, 17.30–18.30
oktató: Kiss Fanny

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
– INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen
meg!
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TOVÁBBI PROGRAMJAINK
Szeptember 27. péntek 18.30: Alapdarabok a mindennapokban, őszi trendszínek- és formák
– Stílusest Somogyvári Edit stylist előadásában
Szeptember 28. szombat:
Sári szüreti felvonulás – 12.00 órától vendégvárás
a zarándokháznál, 13.00 órakor indulás
A programok részleteiről és további rendezvényekről hamarosan a
Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér és Dabas Város facebook
oldalán, a város honlapján, a Dabas Tv és a Rádió Dabas műsorából,
valamint a zarándokházban tájékozódhatnak.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
www.emberijogok.hu

2019. szeptember
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
szeptember 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: 8–16 óráig | délutáni és hétvégi programok idején
rendezvény szerint |
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ | 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival várja a látogatókat!
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva | Gubicza Jánosné | Karlik László

HÉTFŐ
16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
HORGOLÓKLUB .
október 7.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
szeptember 23, október 14.
SZENIOR AKADÉMIA
szeptember 23., 10.00 óra
Sulyok Tamás: Okos eszközök az idősek
szolgálatában
október 14., 10.00 óra
Veresné Dr. Bálint Márta: Mit együnk
és mit ne együnk időskorban?

KEDD
9.00–20.00 óráig
DIÁK+NAGYI
– számítógép-használat és -gyakorlat
időseknek minden kedden, óránkénti
beosztással
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 nyelvtanár minden kezdőt
és újra kezdőt szeretettel vár
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
jó idő esetén a Miloszerni Vendégházban!
18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK
tollforgatók, versfaragók köre
szeptember 11.

18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető
18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
szeptember 25.
Beszélgetés Erdős Renée: Borsóhercegnő
című regényéről Bakkai Éva tanárnő
vezetésével

CSÜTÖRTÖK
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI
– papírvarázslat nagymamáknak!
szeptember 26.
A foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde
18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

PÉNTEK
17.00 –19.00 óráig
KREÁLOM
kézműves praktikák felnőtteknek
szeptember 27.
ötletekkel készül
Gomoláné Sinkó Zsuzsanna,
Gubicza Jánosné, Viola Éva

SZOMBAT
15.00 órától
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB
ÖSSZEJÖVETELE
szeptember 28.
klubvezető: Szabó Jánosné
14.00 –19.00 óráig
ARTISTKID és ÉLMÉNYFESTŐ
alkotóműhelyek gyerekeknek,
felnőtteknek
szeptember 28.
vezeti Viola Éva

SZUPERVÍZIÓ
szakmai hatékonyság és személyiség
fejlesztése
Olyan szakembereknek ajánlott, akik
emberekkel foglalkoznak, céljuk a tudatos,
professzionális munkavégzés elérése,
kommunikációs készség növelése.
A szupervízió legfontosabb eszköze a
reflexió és önreflexió.
A csoportos szupervíziós folyamaton
egyszerre 5-7 fő vehet részt, előny, ha
a csoporttagok nem együtt dolgoznak
a mindennapi munkájuk során.
További információk:
https://szupervizorok.hu/
Ha szeretnéd fejleszteni szakmai hatékonyságodat és tudod vállalni a részvételt valamennyi ülésen, várunk az ingyenesen elérhető csoportos szupervíziós folyamatra,
szeptembertől kéthetente, szombat délután, alkalmanként másfél órában.
Jelentkezéseket várja: Kissné Garajszki
Ildikó végzős szupervizor hallgató,
tel.: 06-70/367-6140,
e-mail: gariildi@gmail.com

GYÓNI NAPOK RENDEZVÉNYEI
október 14–23.
Tervezett programok:
Zenepavilon-átadó | K AMR A
(beszabadulószoba) megnyitó | Szenior
Akadémia | évfordulós a Gyónon is forgatott Ludas Matyi film |
DIVATBEMUTATÓ (horgolt csodák,
nemez költemények, textil varázslatok)
| Művészet demokráciája – TRAFIK
KÖR estje | Gyóni képeslapok és postai
lenyomatok – Vágó Péter gyűjteménye
| A PA é s É n – a G yó n i G é z a
Általánosiskola programja | NMI Aktív
Közösségek találkozója | Luther utca –
világjáró gyóni fiatalok fotói, ugróiskola
variációk | 56-os megemlékezés
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
szeptember havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E -mail – Bálint Jánosn é: kapc solat @k mkdab as.h u | Új várin é M ár ton M ária: szer vezes@k mkdab as.h u |
www.kmkdabas.hu | Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00–20.00 óráig |
kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óráig szombat–vasárnap: rendezvény szerint

Felhívás! Szeptemberben induló kezdő és haladó citera-, népi hangszeres és
néptáncfoglalkozásainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
JUHÁSZ SÁNDOR KÖNYVBEMUTATÓJA
Időpont: szeptember 26. csütörtök 18.00
PÓDIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSA:
Szeretem magát (zártkörű előadás)
Időpont: szeptember 14. szombat 18.00
ZICHY SZÍN-MŰHELY ELŐADÁSA:
Utazás a szempillám körül (zártkörű előadás)
Időpont: szeptember 19. csütörtök 10.00

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
NÉPTÁNC OKTATÁS:
Óvodás néptánc csoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Kezdő néptánccsoport: időpont egyeztetés alatt
Szakmai vezető: Csébi Orsolya és Farkas Gábor

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
CITERAOKTATÁS:
Szalmaszálak kezdő és haladó citeracsoportok:
péntek, 16.00–20.00 óráig; Szakmai vezető: Kovács László

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Om Chanting jóga: szeptember 25., szerda 18.00 óra,
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
október 2., szerda 10.00 óra
Szépkorúak klubja: október 5. szombat, 16.00 óra
VSN HIP HOP: szeptember 6-tól
péntekenként 16.00 órakor

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. | Telefon: 06-29/362 545, 06-30/534 1138 | E-mail: Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00 –17.00 óráig | kedd–csütörtök: 9.00 –17.00 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban

A dabasi térség műkedvelő alkotóinak
7. képző- és iparművészeti kiállításának megnyitója
Időpont: 2019. szeptember 14. szombat, 11.00 óra
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere
A kiállítást megnyitja: dr. Feledy Balázs művészeti író
A műsorban közreműködnek:
a Holdfénykert zenekar tagjai
A kiállítás megtekinthető:
2019. szeptember 14. –december 4. között
3. Térkiállítás – A Kerekes László Alkotókör térkiállítása
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre Dabas főterén
a Kerekes László Alkotó Kör tagjainak képzőművészeti kiállítása.
A művek 10 órától tekinthetők meg. Lehetőség lesz portré készítésére.
Időpont: szeptember 21. szombat, 10.00–17.00 óra között
Helyszín: Dabas, Szent István tér
Kulturális Örökség napjai
Időpont: szeptember 21. (szombat)
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Dabas építészeti értékeit bemutató séták indulnak 11.00 és
14.00 órakor, előzetes jelentkezés az intézmény elérhetőségein.
A séta ideje: a kiállítás megtekintésével együtt 1,5 óra.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Nyugdíjas Köztisztviselők Klubja:
szeptember 26., 14.00 óra
D’Art Kerekes László Alkotókör:
szeptember 30., 16.30 óra
Szakmai vezető: Agárdi Gabriella
Dabasi Fotóklub: szeptember 30. hétfő, 18.00
Művészetpedagógiai foglalkozások: szeptember 17-től
kedd és csütörtök délelőtt. VEKOP pályázat keretében

2019. szeptember

MINDENNAPI ÉLETÜNK

Halász Boldizsár Városi Könyvtár

| 2370 Dabas, Ravasz László u. 2. | Szakmai vezető: Illy Noémi
Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | Honlap: w w w.dabasikony v tar.hu
Nyitvatartás: hétfő–kedd: 10.00–18.00 | szerda: 14.00–18.00 | csütörtök–péntek: 10.00–18.00 | szombat: 9.00–12.00

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR www.facebook.com/nemeskuria
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
PROGRAMOK:
– szeptember 10., 25. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– szeptember 20. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
– szeptember 26. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig:
Kreatív Varroda

Tartásjavító gerincjóga indul a kúriában.
Első alkalom: szeptember 10. kedd, 17.30 órától
Bővebb információ: Kotán Sándorné, tel.: 06-20/665-4797
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. Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

AZ ESERNYŐK SVÁJCBA MENTEK…
… és Winterthurig meg sem álltak, hogy
Klaus Geiger-Feller lelkész protestáns gyülekezetének ünnepén – „Egy ernyő alá tartozunk” – rámutassanak a keresztényi
összetartozás végtelen lehetőségeinek
egyikére. A dabasi Kreatív Alkotó Kör kiállításainak, alkotásainak célja a tartalmas szabadidő, kreativitás megélése, gondolataink
határtalan kifejezése, felszínre hozni emberi értékeinket, közösséget építeni, az élet
minden részletének, szépségének észrevétele. E gondolatokat értette meg Klaus lelkész az „Esernyő és gumicsizma” kiállítás
megtekintésekor és hitt abban, hogy a
gyülekezete hasznosítani tudja az esernyők
üzeneteit. A svájci kiállítás ötletét, néhány
telefonos egyeztetés, alapos csomagolás,

precíz rögzítés, szállítás követte, amelynek
eredménye, hogy minden alkotás, sérülésmentesen megérkezett az 1100 kilométeres utazás után. A winterthuri evangélikus
templomban és a hozzá tartozó gyülekezeti központban a szeptember 15-i ünnephez szereltük össze és rendeztük el az
ernyőket és csizmákat, 6 alkotó hölgy és
Molnár Imre segítségével. A kiállítás rendezés folyamatáról rengetek fotót és filmfelvételt készítettünk, amelyet igyekszünk
bemutatni a daba siaknak. Az alkotások
címei mellé kokárdát tűztünk, mert büszkék vagyunk nemzetünk tudására így is.
Vendéglátóink figyelmes gondoskodása,
folyamatos köszönete és hálája gyógyította fáradságunkat, így jutott erőnk és 1-2

óránk bepillantani svájci nevezetességekbe.
Köszönöm Balog Eszter lelkésznőnek és
a Gyóni Evangélikus Gyülekezetnek, hogy
svájci testvéreik figyelmébe ajánlották a
dabasi alkotásokat, köszönöm Molnár
Imrének a biztonságos utazást és szállítást,
Anitának, Zsuzsinak, Margitkának, Rékának
a kiállítás rendezését, Zsadányi Melindának
a tolmácsolást, dr. Erdélyi Zsoltnak az utazás szervezését, az önkormányzatnak az
utazás, Révész Károly elnök úrnak az alkotó kör támogatását és köszönöm az alkotók hozzájárulását, az ernyők és csizmák
utaztatásához. Várjuk októberben haza az
esernyőket és várjuk a novemberi ANGYAL
kiállítást!
Pálinkásné Balázs Tünde
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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
Önismereti műhely
– október 4., péntek 18.00-20.00
Szeretetnyelvek – hogyan szeretünk másképp és mit tegyünk, ha nem
egy nyelvet beszélünk
Előadó: Urbánné Kántor Lili – tréner,
andragógus
Belépő: 1000 Ft
Jelentkezés: a Levendulaház, illetve az
esemény facebook oldalán, vagy
a +36-30/898-0910 telefonszámon
Szülésre Felkészítő Tanfolyam
– szeptember 12. csütörtök, 9.00–10.30
óráig Szülés, születés
– szeptember 19. csütörtök, 9.00–10.30
óráig Első napok
– szeptember 26. csütörtök, 9.00–10.30
óráig Táplálás
– október 3. csütörtök, 9.00–10.30 óráig
Altatás, hordozás
– október 10. csütörtök, 9.00–10.30 óráig
Bezártság és otthoni segítség

|

|

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

– október 17. csütörtök, 9.00–10.30 óráig
Rugalmasság és napirend
Belépő: 1000 Ft / fő
Előadó: Adorján Liza
Jelentkezés: a Levendulaház, illetve
az esemény facebook oldalán
Bábos Mesekuckó
– szeptember 18. szerda, 10.30–11.30
óráig Három kiscica
– október 2. szerda, 10.30–11.30 óráig
Bátor csiga
A bábjátékot követően baba-mama
klub, kézműves foglalkozás.
A foglalkozást vezeti: Szőke Anna
Belépő: 1500 Ft
Ringató
Ringató foglalkozásaink előre láthatóan
decemberig szünetelnek. Tél elején várunk
mindenkit vissza sok szeretettel!
Német nyelvtanfolyam
– Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30
óráig német haladó

– szombat 10.00–11.30 óráig iskolás
német csoport
Rácz Tamás: 06-20/598-3009
Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Gyászfeldolgozási, családés párkapcsolati terápia
– péntekenként Sonkoly Zsuzsa család-és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Feldman Lászlóné
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
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)
Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás
–Farkasné Dallos Edina
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 Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével és a műfüves
sportpálya használatával kapcsolatban
az intézményben vagy telefonon,
a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.
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Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
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Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

F

GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A GYÓNI KATOLIKUS PLÉBÁNIA SZEPTEMBER 15-TŐL ÉRVÉNYES MISERENDJE:
– hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra,
– vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón
– Október 19-én, szombaton jótékonysági bált rendezünk a gimnázium aulájában. Belépőjegyek már vásárolhatók az ismert személyeknél vagy a plébánián hivatali időben (hétfő és péntek 9.00
és 17.00 óra között). Ára: 3500 Ft.
Hefler Gábor újhartyáni plébános helyettesít. Temetés és betegellátás ügyben Őt keressék! Telefonszáma: 06-20/539-2875
Köszönettel: Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISERENDÜNK:
–– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise,
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia,
– péntek 19.00-kor szentmise,
– szombat 19.00-kor előesti szentmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ALKALMAK:
minden vasárnap, 10.00 istentisztelet a templomban
– szeptember 22. vasárnap, 10.00 pótpresbiter választás
– szeptember 29. vasárnap, 10.00 hittanos tanévnyitó istentisztelet
Adománygyűjtő központ nyitva tartás:
szerda 12.00–16.00; szombat 9.00–12.00
Hivatali idő: kedd, 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-30/400-5957

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt pályázaton
a Gyóni Református Egyházközség is
támogatást nyert a templom
tetőszerkezetének felújítására.

ÁLLANDÓ ALKALMAK:
– vasárnap 9.00 óra konfirmáció előkészítő 7. osztály (október 6-tól
kezdődnek)
10.00 óra istentisztelet a Gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet (szeptember 15-től újra indul a kis
gyülekezeti teremben)
15.00 óra Filmklub (havonta egyszer)
– hétfő 10.00 óra Zárdakerti Otthonban
11.00 óra Átrium Idősek Otthonában (minden hónap 2. hétfőjén
Úrvacsorai istentisztelet)
– kedd 18.00 óra Felnőtt konfirmáció előkészítő (szeptember 17-től
indulnak)
– szerda 18.00 óra Bibliaóra (szeptember 18-tól újra indulnak)
– péntek 18.00 óra Bibliatanulmányozás + imaközösség (szeptember 20.-tól újra indulnak)
– November 2 2–24-ig gyülekezeti h ét végét szer vezünk
MÁTRAHÁZÁRA a Református Lelkészüdülőbe. Indulás pénteken
2 órakor közösen autókkal. Érkezés vasárnap az esti órákban.
Részvételi díj 7800 Ft/fő/éj. A program tervezés alatt.
Szeretettel várjuk a kicsiket, nagyokat, családokat, házaspárokat, akinek csak kedve van ehhez a 3 naphoz.Minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk alkalmainkra!
Áldott, sikeres, új tanévet kívánunk!

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Augusztus 21-től az istentiszteletek a templomunk felújítási munkálatai miatt a Gyülekezeti házban lesznek megtartva.
– Szeptember 27. péntek, este 18.00 óra Úrvacsora előkészítő bűnbánati istentisztelet a Gyülekezeti házban.
– Szeptember 29. vasárnap, 10.00 óra Úrvacsorai istentisztelet a
Gyülekezeti házban.

– Konfirmandus csoport indul: szept. 13, péntek, 16.00 óra
Várjuk a 7. osztályosok jelentkezését.
– Ifjúsági csoport: szept. 13., péntek, 17.00 óra, a konfirmált fiatalok részére
– Kórus: szept. 13., péntek, 18.00 óra
– Gyermek-istentisztelet: szept. 15., vasárnap, 10.00 óra,
vezeti: Berki Viktória
– Nyugdíjaskör: szept. 15., vasárnap, 15.00 óra

21

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
HIT–VALLÁS
– Pedagóguskör: szept. 19., csüt., 18.00 óra
Szeptember közepétől amerikai önkéntes érkezik gyülekezetünkbe, angol tanítás céljából. Szeretettel várjuk a
tanulni és gyakorolni vágyókat.
– Október 6. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet (úrvacsora)
– Október 7. hétfő, 18.00 óra: Férfikör,
vezető: Varsányi Ferenc lelkész (Dunaharaszti)
– Október 8. kedd, 9.30 óra: Baba-mama kör,
vezető: Balázs-Szabó Júlia
– Október 14. hétfő, 16.30 óra: Asszonykör
Az ősz folyamán evangélikus családi bölcsődét indítunk. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket az alábbi telefonszámon: Molnár Erika: 06-70/337-8363
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a közösségünkbe!
– Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

SÁRI BÚCSÚ

A

ugusztus 15-én Máriát köszöntve adtak hálát a hívek
a háromszáz éves dabas-sári Mária mennybemenetele templomban, ahol a
szentmisét Varga Lajos váci
s e g é d pü sp ö k , Pá s z tor
Győző kanonok, dabas-sári
plébános mutatták be. A
hagyományokhoz híven
közel ezer ember indult
körmentre a kereszttel,
egyházi jelképekkel, valam i n t a m á r i á s l á nyok
a Szűzanya szobrával, s a
baldachin alatt a monstranciában a szentségi Jézussal.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Lakos Imréné (Pecsenyi Irén) 1948. 03. 10.
2019. 06. 21
Turcsán Zoltán
1978. 10. 11.
2019. 06. 24.
Prigyeni Istvánné
(Bálint Magdolna Erzsébet) 1950. 12. 01.
2019. 07. 09.
Turcsán Mátyás
1944. 02. 13.
2019. 07. 11.
Józsa Valéria Éva
1964. 10. 19.
2019. 07. 21.
Pacsirta József
1953. 02. 09.
2019. 07. 22.
Balogh István
1954. 11. 02.
2019. 07. 24.
Fogas Jánosné
(Budavári Margit)
1932. 12. 23.
2019. 07. 24.
Pala Lászlóné (Kozma Mária) 1936. 03. 22.
2019. 07. 24.
Pap István
1954. 10. 30.
2019. 07. 24.
Nagy József
1942. 01. 11.
2019. 07. 24.
Garajszki Istvánné
(Pasztyerik Mária)
1937. 09. 24.
2019. 07. 27.
Ujvári János Andrásné
(Tichi Erzsébet)
1936. 05. 16.
2019. 07. 29.
Krezinger Lászlóné
(Czotter Irén Erzsébet)
1930. 02. 02.
2019. 07. 31.
Orbán Kálmánné (Papp Róza) 1943. 05. 05.
2019. 08. 01.
Rumó Ferencné (Simkó Ilona) 1928. 04. 19.
2019. 08. 02.
Hengl Andrásné (Nagy Valéria) 1931. 05. 24.
2019. 08. 03.
Kántor Miklósné
(Hierholtz Hermin)
1929. 05. 08.
2019. 08. 05.
Benda György
1938. 01. 14.
2019. 08. 06.
Majoros János
1960. 06. 20.
2019. 08. 08.
Papp István Jánosné
(Danics Erzsébet Terézia)
1947. 04. 17.
2019. 08. 12.
Galacz Pálné (Szuhányi Mária) 1929. 07. 11.
2019. 08. 21.
Sári Pálné (Slezák Etelka)
1938. 08. 27.
2019. 08. 23.
Balogh Mihályné
(Ludvig Katalin)
1936. 11. 25.
2019. 08. 24.

Osztozunk a családok gyászában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszöntet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Kéri György Lászlóné temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak a család
fájdalmában.
A gyászoló család

16
22

2019. szeptember

KULTÚRA

JELES ÉVFORDULÓK A HALÁSZ CSALÁDBAN
Ritkaságszámba megy, hogy egy település hagyományait,
identitását oly mértékben egyetlen család határozza meg,
mint a mi esetünkben a dabasi Halászok. (Természetesen
közel sem kizárólagosságról van szó, hiszen hiba és igazságtalanság lenne a Zlinszky és Vay családok érdemeiről megfeledkeznünk.)

F

ényes lapok alkotják az eredendően
Alsónémedihez kötődő família történetét, melyek közül a legelsőt éppen 350
éve, 1669. szeptember 24-én, Ebersdorfban írták. I. Lipót király (1640–1705) címeres nemes levéllel ismerte el Halász Ferencz
(neje Fejszés Katalin, gyermekei István,
Ferencz, Mihály, Erzse, Katalin) és testvére,
Halász György (neje Kovács Zsuzsa, gyermekei János, György, Judith) a törökök
elleni harcokban tanúsított katonai érdem ei t. A c ím er l eírá s a N a g y I vá n:
Magyarország családjai című munkájá-

ban (1859): „a vért kék udvarában zöld
téren fészkén ülő, s fiait melle vérével tápláló pellikán. A vért fölötti sisak koronáján
daru áll, egyik felemelt lábában golyót,
csőrében pedig halat tartva. – Foszladék
jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.”
A király armálisát Pest vármegye 1670.
március 6-i ülésén hirdették ki. Az újdonsült nemesek hat évvel később már tisztséget is kaptak, 1676. április 13-án a vármegye közgyűlése esküdt ülnökké választotta
Halász Ferenczet és testvérét, Györgyöt.
Ugyan ebben az évben, június 3-án,
Gyónon látta meg a napvilágot Halász
Péter földbirtokos, a XVIII. század első felének legendás katonája, akinek befolyása
révén 1720. június 9-én gróf Pálffy Miklós
nádori adománylevelével alsó dabasi,
babádi és gyóni földek kerültek a Halász

testvérek (Péter, István, János és Mihály)
birtokába.
A református hiten álló Halász család
tagjai szarvasmarha és gabonakereskedelemmel szerezték vagyonukat. Gulyákat
legeltettek a törökdúlás utáni pusztákon
és azt gazdaságosan, busás haszonnal tették, az egykori alsónémedi jobbágysorból
a megye módos tőzsérei közé emelkedtek.
Kezdetektől fogva haladó nézeteket vallottak, főként, hogy a vagyon a közjó szolgálatának felelősségével is jár. Nagy hazafiak, tudósok, művészek, politikusok, katonák kerültek ki a soraikból. Befolyásuk
révén elsősorban a megyei közéletet irányították, de olykor az országos folyamatokra is hatással voltak. Templomokat
építtettek, alapítványaikkal oktatási intézményeket támogattak, tehetséges, szegénysorú fiatalokat taníttattak.
Kiváló példa erre a másik nevezetes esemény, ugyanis az idén 135 éve, hogy 1884.
szeptember 20-án, Neszveda István püs-

pök, váci nagyprépost ünnepélyesen megáldotta és nyilvános istentiszteletre átadta
a Halász testvérek adományából épült
alsódabasi katolikus templomot. Az előkészületek egészen 1881. október 29-ig
nyúlnak vissza, amikor a református Halász
György (1767–1841) és Jakabházy Zsófia
gyermekei adományozási okmányban 114
kat. hold földjüket és 10 ezer korona pénzt
ajánlottak fel a Váci egyházmegyei hatóság javára, egy alsódabasi katolikus templom és plébánia létesítésére. Az ily módon
az alsódabasi plébánia egyik alapítójává
vált dabasi Halász Zsuzsanna nem sokkal
később, 1882. április 11-én, életének 72.
évében jobblétre szenderült, és április
17-én a római katolikus egyház szertartása
szerint temettetett el a családi sírboltba.
A templom építését Mónosfay Gyula
balassagyarmati építész terve alapján
1883. június12-én kezdték el. Összes költsége 35 293 Ft 78 krajcárt tett ki, melyhez Halász Mária még további 5000 Ft-al
járult hozzá. A templom 1884. augusztus
30-ára minden szempontból tökéletesen
felszerelve elkészült. Az építkezést felügyelő Begyáts Lénárd sári plébános feljegyzése: „Nem tudok elegendő hálát
adni a jó Istenemnek azon kegyelméért,
hogy igénytelen személyemet választotta
és bízta meg ezen dicső Szent hajlék épí-
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tése körüli felügyelettel.” A templom építését valós igény alapozta meg, hiszen
Alsódabas község felekezeti összetételében a XIX. század második felében
komoly átalakulás ment végbe, a majorságokba betelepülők révén a római katolikus felekezethez tartozók aránya jelentősen megnőtt, a századfordulóra elérte a
63%-ot. Ugyanakkor egyes források, például dr. Szokody Gyula Nagytiszteletű
Úrtól eredező információ szerint az adományozás hátterében szerelmi szál is

DABASI ÚJSÁG
meghúzódott, ugyanis a főkezdeményező
Halász Mária a reformátusok gondnokában csalódva ment férjhez a felsődabasi
Szucsánszky György (1828–1904) földbirtokoshoz, és tért át a katolikus hitre.
1904-ben megözvegyült, három évvel
élte túl férjét. 1907. augusztus 28-án, élete
85. évében hunyt el. Gyászjelentése szerint özv. Szucsánszky Györgyné szül.
dabasi Halász Mária úrnő, az alsódabasi
római katolikus templom építésének kezdeményezője és adományozója, augusz-

tus 30-án, az alsódabasi családi sírboltban
nyert örök nyugodalmat.
Dr. Bábel Balázs Kalocsa–Kecskemét
érseke 2009-ben így emlékezett:
„Két nagy jótevő, Halász Zsuzsanna és
Halász Mária – a katolikus Halászok –
nagy összeget adományoztak templom
alapítására, amelyből 1884-ben fel is épült.
Előbb Szűz Mária, majd Magyar ok
Nagyasszonya tiszteletére.”
Valentyik Ferenc

155 ÉVE SZÜLETETT GRÓF VAY PÉTER

V

árosunk helytörténetében a mértékadó életpályák élmezőnyében
tartjuk számon gróf Vay Péter (1864–
1948) életútját. A lexikonokban címzetes
püspökként, misszionárius világutazóként,
földrajzi íróként, Kelet-kutatóként, mű gyűjtőként szereplő jeles személyiség születési dátumának feltüntetésében eltérések, ellentmondások tapasztalhatók, de
mi Dabason a Katolikus Lexikon adatait
fogadjuk el mérvadónak.
E szerint 1864. szeptember 26-án, azaz
155 éve született a Pest-megyei Gyón községben. Emlékét ápoljuk, a saját épülésünkre folyamatosan igyekszünk minél
többet megtudni kivételesen gazdag
pályafutásáról. Ismereteinket ezúttal egy
szintén évfordulós esemény felidézésével
tudjuk gyarapítani, ugyanis hosszú külföldi
útjáról hazatérve 115 éve jelentette be a
nyilvánosság számára, hogy a gyóni Vaykastély hasznosítását jótékonysági intézményként tervezi a jövőben. Ez a döntés
vezetett a karmelita apácák Gyónra telepí-

téséhez, s az Első Magyar Hadiárvaház alapításához és működéséhez. A bejelentés
körülményeit és részleteit a Pesti Hírlap
1904. szeptember 21-i száma, „Gróf Vay
Péter szülőfalujában” című cikkéből
ismerhetjük meg:
„Jelentettük már, hogy gróf Vay Péter

protonotárius, pápai kamarás, KeletÁzsiából, ahol misszionárius úton volt,
visszaérkezett hazájába. Gróf Vay öt évi
távollét után szeptember 18-án érkezett
szülőfalujába, a Pest-megyei Gyón községbe, ahol ünnepélyes fogadtatásban
volt része. A fogadtatásra kivonult a község lakossága, élén a hivatalos személyekkel, továbbá a papság, az iskolák növendékei a tanítók vezetése alatt és a tűzoltóság testületileg. A község kiváló szülöttje
délután öt órakor érkezett az ősi kastélyba,
ahol a község nevében a sári lelkész üdvözölte, majd Domián János községi jegyző
intézett hozzá lelkes üdvözlőbeszédet.
Az ünnepelt pápai kamarás meghatottan
köszönte meg a lelkes fogadtatást, egyszersmind nyilatkozatot tett, hogy azt a
kastélyt, melyben fogadására összegyűltek s a hozzátartozó földeket egy jótékonysági intézmény céljára szánta.
A nagylelkű kijelentés az egybegyűltek
között még fokozta az őszinte lelkesedést.”
V. F.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját
Juhász Sándor: Asszony kell a házhoz
című könyvének bemutatójára.
Helyszín:Kossuth Művelődési Központ (Szent István út 58.)
Időpont: szeptember 26. 17.00 óra
A könyvet bemutatja: Pásztor Gergely,
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója
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Olimpikon edzi

A DABASI FITNESZ-PALÁNTÁKAT
Böczögő Dorina négyszeres világkupagyőztes, többszörös
olimpikon tornász segíti a edzői stáb munkáját a Top Fitness
Sportegyesületnél. Dorinával egy nyári edzés után beszélgettünk dabasi tapasztalatairól, olimpiai álmairól.
– Hogy kerültél kapcsolatba a Top
Fitness Egyesülettel?
– Szerettem volna valami új dologban
kipróbálni magam, leginkább a tapasztalatszerzés motivált. Janik Pál által ismertem meg a dabasi fitneszéletet, aki akkor
már jó ideje járt ide edzést tartani és
abban maradtunk, hogy jöjjek el, próbáljam ki magam és ha tetszik, akkor maradok, ha nem, akkor kipróbálok mást. Az
igazság az, hogy nagyon megszerettem
az itteni embereket, a munkát és már
december óta edzősködöm itt.
– Most már elég jó a rálátásod a csapatra. Mennyire jó az alapanyag?
– Nagyon tetszik az egyesület felépítése, a szakami munka, ami itt folyik, a gyereket pedig nagyon megszerettem, mindegyikük nagyon szorgalmas, jó velük dolgozni. A fitneszhez eddig nem sok közöm
volt, nem igazán ismertem a sportágat,

hiszen én tornász vagyok és akrobatikát
tanítok a dabasi gyerekeknek. Az akrobatikai rész teljesen ugyanaz, a bemelegítés,
a gimnasztikai elemek, a tanítási módszer
ugyanaz, a szabályok viszont teljesen
mások. Amit a FitKid-es gyerekek csinálnak talajon, mi azt csináljuk gerendán.
– Kinek ajánlod ezt a sportot?
– Azoknak a gyerekeknek tökéletes,
akiknek a szülei nem akarják konkrétan
élsportra nevelni a gyermeküket. Sokat
mozognak itt a gyerekek, rengeteget fejlődnek, segít helyrehozni a tartáshibákat,
szuper közösségben vannak.
– Mi az, amit a legjobban szeretsz itt
Dabason? Mi fogott meg leginkább?
– Én vidékről, Békéscsabáról származom és Dabas nagyon hasonlít rá, a mentalitás, a hozzáállás is hasonló. Budapest
teljesen más világ, hiszen ott a hét éves
gyerekeket felnőttként kezelik és a gyere-

kek is már úgy viselkedne, ez nekem
nagyon furcsa. Itt a gyerekek vannak központban, nagyon jó a hangulat, szerencsére más a neveltetésük is. Figyelnek
ránk, normálisan állnak a dolgokhoz, nem
az van, hogy én erőltetem, hanem tényleg ők akarják. Nagyon jó velük együtt
dolgozni.
– Még te is aktív versenyző vagy. Mik
a célkitűzéseid a karrieredben?
– Idén az októberi világbajnokság a legfontosabb, hiszen olimpiai kvalifikációs a
verseny. Szóval ez most „élet-halál” kérdése számomra. Szeretnénk csapatban
képviselni hazánkat a jövő évi tokiói olimpián, amire reális esélyt látunk.
KD
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TRIATLON:
FABÓK VIVIEN ORSZÁGOS BAJNOK

A

ugusztus első hétvégéjén Pécsett rendezték a Triatlon
Utánpótlás Bajnokságot és a Váltó Országos Bajnokságot.
Egyesületünket 13 sportoló képviselte az idei év legfontosabb versenyén.

Egyesületünk további eredményei:

A bajnokságon 104 egyesület közel 700 triatlonistája indult,
korcsoportonként 80-100 versenyző küzdött az elsőségért.
Kiemelkedő eredményt ért el Fabók Vivien, aki a gyermek
korcsoportban országos bajnok lett. Vivien ezzel az eredményével bekerült a korosztályos Héraklész válogatottba, továbbá
első lett az öt versenyből álló országos ranglistán is.
Vivien sikere után újabb bajnoki éremnek örülhettünk, az
újonc lányok csapata 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Horváth Anna, Virág Eszter, Bánvölgyi Blanka,
Magdó Míra

OVI KARATE
A Harcos Dojo szeptembertől várja a kicsiket 4 éves kortól
edzéseire.
Nálunk garantáltan elfárad a gyermek, viszont edzett,
erős és kitartó karatéka és ember lesz belőle!
Óvodások részére indul csoport a Táncsics Mihály
Gimnáziumban, ahol már 8 éve folynak edzések. Dojóink
már vannak Lajosmizsén és Kecskeméten is.
Természetesen várjuk a nagyobbakat is, 4 évestől 99-ig!
Bővebb információ a Facebook oldalunkon: Harcos Dojo
Dabas, illetve Peszeki Attila edző (06-30/534-1079)
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Újonc 1. leány:
12. Horváth Anna
14. Virág Eszter
25. Bánvölgyi Blanka
29. Magdó Míra
Újonc 2. fiú:
17. Bánvölgyi Barnabás
Gyermek leány:
15. Fabók Eszter
Gyermek fiú:
15. Kanyik Barnabás
52. Bánvölgyi Bence
71. Farkas Levente
74. Rumó Gergő

Gyermek fiú csapat:
13. helyezés (Kanyik
Barnabás, Bánvölgyi Bence,
Farkas Levente, Rumó
Gergő)
Gyermek fiú váltó:
9. helyezés (Kanyik
Barnabás, Bánvölgyi Bence,
Rumó Gergő)
Ifi leány:
23. Kecskés Noémi
24. Nagy Ágnes
Junior fiúk:
9. Kanyik András

A verseny után egy hónapos pihenőt kaptak a versenyzők és
szeptember 2-tól folytatódnak az edzések. Az idén még egy
Duatlon Ranglista Verseny vár a csapatra Ajkán, utána indul a felkészülés a következő évre.
Várdai Zoltán

2019. szeptember
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A MALÉV–DABAS HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
A Malév-Dabas Horgász Egyesület a Sári
napok keretein belül augusztus 10-én az első
Halászléfőző versenyét és augusztus 11-én,
vasárnap, a DABAS KUPA horgászversenyét
rendezte meg.

N

agyon jó időben kezdődött a halászléfőzőverseny, melyre
kilenc csapat jelentkezett. Több mint 300 liter halászlé
készült. Minden csapatnál hamar elfogyott a finomabbnál finomabb készítésű szegedi, illetve bajai halászlé.

Szoros versenyben az
1.: Szabados Gábor csapata
2.: Szegedi Dávid csapata
3.: Forgács Péter csapata lett,
(egyesületünk egyik indulója
volt).
Gratulálunk a helyezetteknek,
illetve minden résztvevő csapatnak.

A DABAS Kupa horgászverseny is sikeresen lezajlott vasárnap, jó
időben, 32 induló versenyzővel.
Dobogósaink:
Férfi I. szektor: 1. helyezett: Horváth Károly
2 .helyezett: Kucsera Sebestyén
3. Helyezett: Halengár Zoltán
Férfi II. Szektor: 1. helyezett: Oláh Csaba
2.helyezett: Ungvári Csaba
3. helyezett: Pesti János
IFI:
1. helyezett: Ifj. Ungvári Csaba
Gyerek:
1. helyezett: Halengár Bendegúz
2.helyezett: Kucsera Zsuzsanna
3. helyezett: Petrányi Márk
4. helyezett: Jakab Péter
Abszolút győztes lett Oláh Csaba 28,6 kg-mal, a legnagyobb
halat szintén Oláh Csabának sikerült megfognia, 7,04 kg volt.
A legtöbb halat Halengár Bendegúz fogta
A legidősebb, 70 éven felüli horgászunk, Vincze Sándor volt.
Köszönetet mondunk a verseny lebonyolításában segítőknek,
Nagy László horgászboltnak (Dabas-Sári), Palermo Cukrászda
Dabas, Kári-Ker Kft. (Inárcs) és Vízer Mihály, RGB Print (Dabas).
Gratulálunk a helyezetteknek és a résztvevőknek is!
a H. E. vezetősége
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A HARCOSOK KLUBJA DABAS SPARKS
Győrben folytatta edzésprogramját

A

ugusztus első napjaiban az Arrabona Karate Klub látta
vendégül a dabasi-nagykőrösi csapatot.
A két egyesületből igazán vegyesen kerültek ki a résztvevők:
már a legfiatalabb, 4 éves korosztály is képviseltette magát, és
együtt dolgozott az akár évtizedek óta a sportágat űző, rutinos
karatékákkal. A kánikulai meleg sem rettenthette az edzőtábor
résztvevőit, hiszen napi 3 edzésen vehettek részt, és az intenzív
tréning felölelte a karate minden területét. Társas küzdő gyakorlatok, speciális erősítés, kihon, kata, és sportpszichológiai foglalkozás is szerepelt a programban sensei Motzer Melinda, sensei
Ábrahám Edit és sempai dr. Teiszler Ágnes szakmai vezetése mellett.
A tábor zárásaként a győri csapat vizsgájában segédkeztek a
Harcosok Klubjának növendékei.
Élményekkel, új ismeretekkel és frissült lelkesedéssel vághatunk
neki a következő versenyszezonnak.
A munka szeptembertől a Wellis Sportcentrumban folytatódik, ahová várjuk régi és új karatékák jelentkezését. Hajrá
Harcosok!

www.facebook.com/harcosokklubjakarateSE
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gyan a Dabas Sparks felnőtt csapata csak szeptemberben
kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, az elmúlt
hónapban sem maradtak tojáslabdától mentesek a város pályái.
Augusztus végén, a junior csapat naptárában igen fontos program
szerepelt. Erről mesél az utánpótlás vezetőedzője, Hrubos Viktor.
„Augusztus 24-én lezajlott az U15-ös csapatunk idei első edzőtábora. A srácok először reggel, 10 órakor az ÉKÜ pályán vették fel a
sisakokat, ahol a játék egyik legfőbb elemét, a falmunkát tanulhatták Perlaki Istvántól, és segítőjétől Perlaky Richárdtól, felnőtt csapatunk támadófal játékosaitól. Eközben irányítónknak külön edzést
tartottunk Bíró Krisztián vezetőedző és Turcsány Bálint irányító
segítségével. Az edzés végén Tóbi Ádám vezérletével elkezdtük a
defensive back alapokat is átnézni, mivel, már csak létszámból adódóan is, többen, több pozícióban is megfordulhatnak a meccsek
alatt.
A második edzés tikkasztó melegben folytatódott délután kettőkor, kevesebb mint két óra pihenés után az OBO Aréna mögötti
műfüves pályán. A bemelegítés után folytatódott az első edzésen
elkezdett defensive back munka, mellette a falak továbbképzése
egyaránt. A fiúk teljes felszerelésben is hősiesen viselték a kánikulát,
minden feladatot száz százalékos erőbedobással igyekeztek végrehajtani! A maratoni edzés elkapó-útvonalak bemutatásával és
begyakorlásával folytatódott, köszönhetően felnőtt elkapó játékosunknak, Kis-Prumik Attilának, amit felállások és támadójátékok
tanulása követett. Az edzőknek köszönjük az egész napos segítséget! A játékosok előtt le a kalappal, reméljük sokat tanultak a nap
folyamán, amit majd tovább csiszolhatnak egy, még idén, hasonló
lebonyolításban tervezett edzőtábor alatt. A vállalkozó kedvű fiatalok érdeklődését, pedig továbbra is örömmel várjuk”
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Kancsár Dávid | Krynica 2019

SPARTAN | Krynica-Zdrój
ULTRA TRIFECTA WEEKEND | 50 km

A

ugusztus 24–25-én rendezték meg a festői szépségű lengyelországi krynicai síterületen a sportág egyik legnehezebb versenyét,
a SPARTAN ULTRÁT.
A spartan-ról röviden annyit kell tudni, hogy nehéz, hegyvidéki területen rendezik, többféle távon, az 5 km-től az ultráig, ami 50 km.
A táv teljesítése közben katonai akadályokat kell leküzdeni, földön
vízen, levegőben.
Az augusztusi ultra távot 63 ügyességi és fizikai akadály nehezítette.
Az akadályt nem teljesítők időbüntetést kapnak vagy 30 burpee-t
(több ütemű fekvőtámasz) kell végrehajtani az akadály helyén.
A verseny teljesítésére limit idő van meghatározva, három helyen
mérik a táv közben. Aki időn kívül éri el a mérőpontot, kizárják a versenyből.
Ha valaki kipróbálja vagy nézőként végigdrukkolja a versenyt bizonyíthatóan óriási élményben lesz része.
A versenyek profin megépített pályákon zajlanak, női, férfi, vegyes,
valamint gyermekkategóriában is.
Dávid 3 éve vesz részt ilyen versenyeken, a mostani 50 km-t jóval
szintidőn belü teljesítette, amihez természetesen gratulálunk neki.
A szerkesztőség nevében további sikereket kívánunk!
Ha van akinek felkeltettük a figyelmét a sportág iránt, Dávid elérhetőségét megtudhatja a szerkesztőségnél.
Ízelítőül néhány fotót mellékelünk.
–szerk. –

EGÉSZSÉGNAP ÉS SPORTÁGVÁLASZTÓ
Szeptember 21-én, 14 órától a Szent István téren

EGÉSZSÉGTUDATOS PROGRAMOK, VETÉLKEDŐK, SPORTEGYESÜLETEK BEMUTATÓI
EGÉSZSÉGKALAUZ
– A diákok, családok az Egészségkalauz sártraiban különböző egészségügyi területekkel ismerkedhetnek meg, ahol
nemcsak tudásukat bővíthetik, hanem fel is mérhetik
– A versenyben egyénileg és családdal is részt lehet venni.
A feladat akkor teljesített, ha a résztvevők minden sártat
végigjártak, összegyűjtötték a pecséteket, útlevelüket leadták és jelezték, hogy mely intézmény gyermeke, diákja vett
észt a versenyben
– A legtöbb gyermeket regisztráló intézmény 50 000 Ft értékű Decatlon vásárlási utalványt nyer

RAJZPÁLYÁZAT:
– ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, LÉGY PÉLDA TE MAGAD!
– a pályázaton csak óvodás gyermekek vehetnek részt
– A4-es méretű bármely technikával készített rajzokat várunk
– a rajzok laminálást követően a főtéren lévő fára kerülnek
kifüggesztésre és így alkotjuk meg közösen a város
Életfáját!
– Az az Óvoda akinek a legtöbb pályamunkája érkezik, szintén 50 000 Ft értékű Decatlon utalványt nyer
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GUINESS REKORDKÍSÉRLET
– célunk megdönteni a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
előtt 2014-ben felállított rekordot ( 1040 fő )
– nem csak egy jó móka, hanem fontos értékközvetítés:
– szeretnénk felhívni a figyelmet a helyi kiváló minőségű zöldségeket, gyümölcsöket termesztő kistermelőkre,
– a magyar mezőgazdaság fontosságára
– a gyümölcs- és zöldségfogyasztás ösztönzésére
– a helyes táplálkozásra
– és nem utolsó sorban a prevenció fontosságára
A rekordkísérletben legtöbb diákkal, gyermekkel résztvevő intézmény 100 000 Ft-os Decatlon utalvánnyal gazdagodhat.

– a főzőversenyre intézmények, csapatok jelentkezését várjuk
(szülői csoportok, pedagógusok, SZMK-s csapatok, vállalkozók)
– a cél egészséges alapanyagokból egészséges étel készítése
bográcsban, tárcsában gázrózsa segítségével

FŐZŐVERSENY

JÁTÉKOK, VERSENYEK, SEGWAY,
VIRTUÁLIS VALÓSÁG,
UGRÓLÓVÁR, stb.

– keressük Dabas legegészségesebb és legfinomabb ételét,
amely utána egy évig a „Dabas Étele” címet viseli

ELSŐ DABASI SPORTÁGVÁLASZTÓ
Bemutatkoznak a helyi sportegyesületek, egészségeséletmód- és mozgás-tanácsadók, személyi edzők, lehetőség
lesz különböző sportágak kipróbálására, beszélgetésre a
sportágak képviselőivel.

Bábel Antónia versei

DIÓFA
Kis dióból hajtás lettem,
Aztán egy nagy fává nőttem.
Lombjaimban száz a fészek,
Száll a vidám madárének.
Zöld burokban kicsi diót,
Felneveltem egymilliót.
Ha barna lesz a ruhája,
Megkóstolhatod utána.

ė6=
Távolodik a nyári nap,
Helyet ad az ősznek,
Hulló diófalevelek
Vígan kergetőznek.

A pincében diót törnek,
Gyereksereg kapja,
Odafenn a szín alatt fát
Hasogat a gazda.

Behúzódnak az emberek,
Csendes már a határ.
Az udvaron át sült alma
Édes illata száll.

Tengerivel telt a góré,
Alatta tyúk kárál,
Macska közelít feléje,
De inkább meghátrál.

Lehever a pince elé,
Békésen elnyúlik,
Sütkérezik a sugárban
Amíg el nem múlik.
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MEGÚJULT
ŠKODA SUPERB

PORSCHE M5
'ZIFUJXY8_JSYQĕWNSHN¾Y
\\\UTWXHMJRMZa
www.skoda.hu

A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása:
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.

&SJ[J_JYYWYPJPSJRJL^JXO¥WRĵ[JPWJ[TSFYPT_SFPSJRWX_JNFY¥OPT_YFY·SFPMFSJRFPÀQºSGº_ĕO¥WRĵY±UZXTPºXX_JMFXTSQ±Y¥X¥WFX_TQL¥QSFPF*0WJSIJQJYOJQJSQJLW[S^JX
JQĕ±W¥XFNSFPRJLKJQJQĕJS*_JSWYPJPJYJL^JXYºGGQJYKJQX_JWJQYXLJPYFWYT_PTP[FQFRNSYF[J_JYĕNX_TP¥XTPXJL^GSJRYJHMSNPFNOJQQJLĵYS^J_ĕP UQPºWS^J_JYNKJQYYJQJPNXGJKTQ^¥XTQO¥P
&_¾OX_JRQ^LUPTHXNKFOQFLTXÀ_JRFS^FLKTL^FX_Y¥XNX(4PNGTHX¥Y¥XNFIFYFNRJLYFQ¥QMFY·FPF_À_JRFS^FLLF_IFX¥LTXX¥LNNXRJWYJYĕGJSFRJQ^NSL^JSJXJSMT__¥KWMJYĕRNSIJSJQFI¥XNMJQ^JS
XFKTL^FX_Y·[IJQRNMFY·X¥LTPS¥Q&PUHXFPNQQZX_YW¥HN·

www.volkswagen.hu

Jön az IQ.DRIVE
roadshow!
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Próbálja ki testközelből jövőbe mutató asszisztensrendszereinket!
Az önvezetés közelebb van, mint gondolná, hiszen a Volkswagennél már ma a jövő ötleteit fejlesztjük.
Ezek az IQ.DRIVE intelligens vezetői asszisztensrendszerek, amiket a biztonság és a kényelem jegyében
azért álmodtunk meg, hogy segítsenek elkerülni a baleseteket és könnyebbé tegyék az életét.
Az IQ.DRIVE roadshow keretein belül hamarosan az Ön városába is ellátogat 8 Volkswagen modell,
hogy tesztvezetéssel próbálhassa ki az összes, jövőbe mutató asszisztensrendszerünket.
Regisztráljon most a roadshow.volkswagen.hu/kereskedes/porschem5 oldalon!

Úton az önvezetés felé.
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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DABAS,
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT
A TELEPÜLÉS LEGGYORSABB
HÁLÓZATÁHOZ!

LENOVO
TAB 4 7
WIFI

DABASI ÚJSÁG

0 Ft kezdőrészlet

490 Ft × 22 hónap
Összesen: 10 780 Ft

/HJDOiEEKyQDSMDRWWKRQLYDJ\KDYLGtMDVPRELOHOńÀ]HWńNQHN
~MRWWKRQLLQWHUQHWHOńÀ]HWpVUHpYKŢVpJLGńYHO
További információ: Telekom üzletek
Keresd Telekom üzletünket a Bartók Béla út 56. szám alatt!
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