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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
október 23-án, az 1956-os forradalom
és szabadságharc emléknapján
megrendezendő ünnepi megemlékezésünkre,
koszorúzásra és az ezt követő kiállításmegnyitóra.
Kőszegi Zoltán
polgármester

A programok helyszíne és időpontja:
15.00 Megemlékező istentisztelet
Helyszín: a gyóni református templom
16.00 Ünnepség és koszorúzás a mártírok emlékművénél
Helyszín: a gyóni városrészközpont
(Kossuth Lajos u. és a Vasút út kereszteződése)

17.00 Akikért a harang szól
– emlékkiállítás az 55 éve kivégzett gyóni mártírok
és az érintett családok tiszteletére
Helyszín: a Halász Móricz-kúria

Koszorúzási szándék bejelentése: 29/561-230, kabinetiroda@dabas.hu
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XIV. Dabasi Napok a Barátság és Szolidaritás Évében
Az idei Dabasi Napok rendezvénysorozat rövidebb volt, mint az
előbbi években, de a szervezők igyekeztek tartalmas szórakozási,
művelődési lehetőségeket nyújtani a város és a kistérség lakóinak.
Szeptember 16-án, vasárnap, a Lakrovics-kápolna felújításási
munkálatainak befejezésére jótékonysági koncertet szervezett a
Kisdabasért Egyesület a kápolna környezetében.

19-én a Kossuth Lajos Általános Iskola tartott Kossuth-napot a
nagy politikus születésének 210. évfordulója alkalmából, majd 14.00
órától az önkormányzati vezetők és az iskola diákjai megkoszorúzták a Kossuth-szobrot a Szent István téren.

Publik Art performance produkciójára a Piaccsarnokban, majd csillagvizsgáló-esttel és 3D-s filmek vetítésével ért véget a csütörtöki
programsorozat a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában.
Szeptember 21-én pénteken a Szent János Katolikus Általános
Iskola rajz- és hittanversenyt tartott az egyházmegye diákjainak,
majd délután 17.00 órától szintén Sáriban, a Magyar Zarándokút
helyi szakaszán, a csatornán átvezető hidat avatta fel a város közössége.

Este került sor Juhász Sándor nagysikerű filmjének vetítésére,
amely Prohászka Csaba sorsfordító balesetének 20. évfordulójára
készült. Az „Én élni akarok” című produkciót teltház előtt mutatták
be a Városháza nagytermében, barátok, rokonok, sorstársak jelenlétében.

Csütörtök délután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Vekerdy Tamás szakpszichológus tartott előadást a város pedagógusainak. Ezen az estén került sor a Trafik Kör és Ligetvári István

Fotók: Karlik Balázs & Dóra

A szombati nap, reggeltől estig, változatos programokat kínált az
érdeklődőknek. A szakorvosi rendelőintézet egészségnapjáról, a délelőtti piacnapról és a délutáni Rétes-utca és Hagyományőrző
Csoportok Találkozójáról külön cikkben tudósítjuk az olvasókat.
Szeptember 23-án vasárnap a városnapok záró programja a Dabasi
Hagyományőrző Táncszínház nagysikerű produkciója volt.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, hozzájárulásával, felajánlásával támogatta a Dabasi Napok rendezvényeit.
Támogatóink: Dabas Tej Kft., Vogtland pékség, Bognár és
Társa 2001 Tésztaipari Kft., Hungaro Pasta Kft., Palermo cukrászda, Lantos Mihály Lovas Közhasznú Sportegyesület,
Pressman Nyomdaipari Bt.
szerk.
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Szeptember 22-én felpezsdült az élet a dabasi Piaccsarnokban.
A Dabasi Napok részrendezvényeként rendhagyó piacnapot tartottak a csarnokban és környezetében. Árusok sokasága lepte el az
épületet, kapható volt minden, ami szemnek, szájnak ingere. A
hangsúly a magyar termékek jelenlétére összpontosult, tehát mindenki olyan portékát kínált, amely a hazai ízeket, illatokat, a
magyar hagyományokat idézte fel a vásárlókban. A kürtős kalács, a
kalocsai hímzéses táska, a Magyar Családellátó 100%-ig hazai termékei mellett jelen voltak a helyi kézművesek, gyertya-, ékszer- és
gobelinkészítők is.
A gasztronómiai élvezetek sem maradhattak el. A helyi termelők
zöldségeiből, gyümölcseiből készített szendvicskrémekkel, salátákkal kápráztatta el Jenei Tamás mesterszakács a közönséget, és közben felhívta a figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára is.
Doktor Zoltán zöldségfaragó mester a helyszínen tartott bemutatót
az érdeklődőknek, mindenki megcsodálhatta, hogyan alakul díszes
virággá a dinnye, tök és répa a művész keze alatt.
A jó hangulathoz hozzájárult a népviseletbe öltözött Dömötör
Gergely is, aki úgy dobolta és kiáltotta ki a látnivalókat és eseményeket, mint egy kisbíró. A kirakodóvásárt amatőr csoportok produk
ciói is tarkították, a Kéknefelejcs Citerazenekart követően a nyugdíjasklubok énekkarai népdalokat, katonadalokat énekeltek. Kültéri
produkciókban sem volt hiány. A szimultános lányok látványos
táncbemutatója mellett az idősebb generáció, a Mamorett-csoport is

Folytatjuk a Baba- és Gyermekholmi-
börzét a Piaccsarnokban
(Dabas, Iskola u. 1/A)

Október 13-án, szombaton délután
14.00–18.00 óráig ismét megrendezésre kerül a
Baba- és Gyermekholmi-börze
a Piaccsarnokban.

Fotók: Karlik Balázs

„Adjon Isten mindenkinek jó napot!”

azt bizonyította, hogy a mozgás konzervál és segít megőrizni a testilelki fiatalságot.
A piacnapról nem hiányozhattak a Dabasi Dobos Ovisok, és a
délelőtt fénypontja a dabasi és újpalotai óvodások Vándormaci
Vetélkedője volt. A dabasiak derekasan küzdöttek, a szülők is erősítették mindkét csapatot. A helyi gyerekek nagy bánatára azonban
újdonsült testvérvárosunk csapata vitte el a Vándormacit egy kerek
esztendőre. Reméljük, hogy jövőre a dabasi óvodások visszaszerzik
majd a trófeát. Adjon Isten mindenkinek ilyen jó napokat, amilyen
ez a piacnap volt. Reméljük, hogy sikerült a dabasiakat ráébreszteni
arra, hogy városi létünk fontos kelléke a piac, ahová bármikor betérhetünk, HA KELL EGY KIS HAZAI!
Kapui

Sokan szeretnének a kinőtt,
jó állapotban lévő, összement vagy kitágult
ruháiktól megválni és/vagy elcserélni.
Erre most lehetőséget biztosítunk
október 20-án, szombaton, 14.00–18.00-ig.
Az árusítás asztalonként 500 Ft.
Asztalfoglalás előzetes telefonos egyeztetéssel
a 06-70/624-3706-os telefonszámon.

Az asztalfoglalás 500 Ft, előzetes telefonos
egyeztetés szükséges a 06-70/624-3706-os telefonszámon
Szűcs Katalinnál.

A piaccsarnok előtti díszburkolaton is árusítás folyik.
Felnőtt ruhák, gyermekholmik,és méteráru várja
a kedves vásárlókat.
2012. október
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Fotó: Karlik Balázs

nagyváros a kisvárosban

A Dabasi Napok keretében, szeptember 21-én új testvérvárosi szerződés született, mégpedig egy rendhagyó, nem szokványos testvérkapcsolatot rögzítettek a Városháza harmadik emeleti tanácstermében.
Dabasnak Kárpát-medence szerte, sőt azon túl is vannak testvérvárosai, amelyekkel a kapcsoltaink nagyon is életképesek, nem rekednek
meg a protokolláris találkozások szintjén. Dabas Város Önkormány
zatának az a célja, hogy működő gazdasági, kulturális, intézményközi
kapcsolatokat hozzon létre a testvértelepülések között, és a statisztikák azt mutatják, hogy Barót, Zenta, Besztercebánya, sőt Kalinkovo
esetében mindez meg is valósult.
Az előző időszakban kétszer is tudósítottunk a Kisváros a nagyvárosban című, Budapest XV. kerületi rendezvényekről, amelyeken
Dabas vállalkozókkal és műkedvelő hagyományőrző csoportokkal
képviseltette magát. Szeptember 21-én a nagyváros látogatott el hozzánk Dabasra, azért hogy megköttessen hivatalosan is az a kapcsolat,

amely már másfél éve gyümölcsözően működik településünk és
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata között. A himnusz
közös eléneklése után, Kossuth Lajos születésének 210. évfordulója
alkalmából Bera Márk egy Kossuth-szónoklattal emlékezett meg a
nagy politikusról. A rákospalotai Szilas Néptánccsoport énekese,
Fekete Éva egy népdalcsokorral varázsolta el a hallgatóságot, ezt követően került sor az ünnepélyes aktusra. Kőszegi Zoltán és László
Tamás polgármesterek ellátták kézjegyükkel és önkormányzataik
bélyegzőjével a testvérvárosi szerződést, és átadták egymásnak Orci
József dabasi és Nagy Előd újpalotai festőművész egy-egy képét. A
következő percekben László Tamás, majd Kőszegi Zoltán polgármester méltatta az esemény fontosságát. Mindketten rámutattak a kínálkozó lehetőségekre, amelyek egy valóban működő cserekapcsolat letéteményesei lehetnek. A Szózat eléneklése után a két testület közösen
megkoszorúzta államalapító Szent István királyunk szobrát a téren,
majd befejezésként megkondultak a Kapisztrán-torony harangjai.
A testvérvárosi kapcsolat és a már működő gazdasági-kulturális
csereprogram létrejöttéért köszönet illeti Bitvai Nándor újpalotai
alpolgármestert és Pálinkásné Balázs Tündét, városunk alpolgármesterét, akik szívükön viselték a szerződés megszületését.
Újdonsült testvérvárosunk csoportjai továbbra is képviseltették
magukat rendezvényeinken. Az újpalotai óvodások részt vettek a 22-i
Vándormaci Vetélkedőn, és el is vitték a fődíjat. Ezen a délutánon a
rákospaloti Szilas Néptáncegyüttes képviselte a kerületet a Rétesutca és Hagyományőrző Csoportok Találkozója színpadán, Sáriban.
			
–szerk–

VII. Rétes-utca és Hagyományôrzô
Csoportok Találkozója
Szeptember 22-én délután népviseletbe öltözött csoportok színes
forgataga lepte el Sári utcáit, különösen a Szlovák Udvar tájékán volt
nagy a nyüzsgés. A Rétes-utca benépesült sátrakkal, az asztalok
körül fehér kötényes asszonyok sürgölődtek, várták a megnyitót,
hogy az éhes közönségnek kínálhassák a messze földön híres sári
rétest. A hagyományőrző csoportok tarka tömegének seregszemléje
nyitotta meg a rendezvényt, ahol a magyarországi szlovákajkú települések képviselői mellett egy negyventagú székelyruhás csapat is
méltóságteljesen vonult a Mánteleki úton a Sári Tájházig. Ők testvérvárosunk, Barót Zatureczky-kórusának tagjai voltak, akik
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:

Fotó: Karlik Balázs

a vidéki területekbe beruházó Európa

később a színpadon is nagy sikert arattak gyönyörű dalaikkal, színvonalas előadásukkal.
A rendezvény a Sári Szlovák Udvar kerítésének avatásával folytatódott, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
a vendégeket és megnyitotta a VII. Rétes-utcát.
A hagyományőrző csoportok bemutatkozását a házigazdák kis
néptáncosai kezdték, majd a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör következett. A hazai csapatot a Bazsalicska Citera
zenekar és a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport erősítette. A zömében szlovák tánc- és énekegyüttesek színvonalas produkciói mellett (Csömör, Péteri, Ecser, Maglód, Rákoskeresztúr) a
baróti Zatureczky Gyula Kórus és a rákospalotai Szilas Néptánc
együttes képviselte testvérvárosainkat a színpadon. A fellépők produkciói után a jókedv nem hagyott alább, ugyanis a rendezvény utcabállal zárult. Köszönjük mindazoknak, akik a Rétes-utca létrejöttét
munkájukkal, adományaikkal és hozzájárulásukkal támogatták!
Támogatóik voltak: a Palermo cukrászda, aki a vendéglátásban segített, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, aki a csoportoknak az
öltözőhelyet, az autóbuszoknak a parkolási lehetőséget biztosította.
			
– szerk–
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Szívfacsaró
Valentyik Anna ötletéről már legendákat mesélnek a városban.
Hallottam, hogy a nyári napsütésben fogant meg a gondolat, de
ennek ellentétéről is értesültem már… Egy novemberi esős délutánon
firkálgatott az íróasztalánál, amikor egyszer csak kipattant az isteni
szikra, a Dabasi Táncszínház alapötlete… egy szerelmi történet fordulóponttal, konfliktussal, majd happy enddel. Sokszor hallunk
konfliktusokról, amelyek pusztán abból adódnak, hogy a rapkedvelők
lenézik a rockzene kedvelőit, akik meg nem tudják elviselni a nép
zene, a táncházmozgalom lelkes híveit. Nem kíváncsiak egymásra,
nem nyitnak a másik tábor titokzatos világa felé.
Valentyik Anna egy ilyen konfliktushelyzetet képzelt el, dolgozott
fel, a dráma és a tánc elemeivel valósította meg az álmát. De a megvalósulást rengeteg munka előzte meg. Annának segítőtársai is akadtak,
akik mellé álltak, így megoszlottak a feladatok. A szervezést és a marketingtevékenységet Kucsera Helga vállalta magára. A lányok együttes erővel győzték meg későbbi támogatóikat, hogy összefogással
olyan értéket lehet létrehozni, amiben mindenkinek öröme telik, és
büszke lehet arra, hogy hozzátett akár egy morzsányit is.
A lányok tagokat toboroztak közösségi oldalakon, minden csatornát felhasználtak arra, hogy népszerűsítsék elképzelésüket. Egyre
többen csatlakoztak az ügyhöz. Volt, aki egy-két próba után elmaradt, de újak jöttek helyettük. Kezdetben a próbákon is modellezték
azt, ami a táncszínház alapötletéül szolgált. A néptáncosok méregették a hip-hoposokat és viszont, klikkesedtek, kicsit bizalmatlanok
voltak egymással. A rengeteg próba, az együtt töltött hétvégék, a csapatépítő tábor feloldotta a köztük lévő távolságot, és együtt mozgó,
lélegző csapattá váltak, ahol az egyén háttérbe szorult a közösséggel
szemben. A közösségi érdek egy színpadképes, lehetőleg hibátlan
előadás megvalósítása volt. A rendező Valentyik Anna mellett oroszlánrésze volt az előadás megszületésében Kiss Renáta koreográfusnak, aki szigorúan, következetesen terelgette a kezdetben bukdácsoló lépéseket a nagy összhang megteremtése felé. A lelkes amatőrök-

ből fegyelmezett, érzelmeket kifejező, de technikai tudással is felfegyverkezett táncosokat faragott.
A végeredményt szeptember 23-án, vasárnap este láthatta a dabasi
közönség. Barátok, rokonok, könnyes szemű nagyszülők, büszke szülők tapsoltak önfeledten a kis csapatnak, akik a Barátság és Szolidari
tás Évének üzenetét táncolták életre a sportcsarnok küzdőterén. Kö
szönjük mindenkinek, aki a Szívfacsaró megszületésében részt vett, a
harminc táncosnak, az utcai akrobatáknak, a segítőknek, szponzorok
nak… Reméljük, hogy ez a kis csapat nem hullik szét, hanem újabb ötleteket, álmokat valósít meg. Várjuk a folytatást.
Kapui Á.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:

Fotók: Karlik Dóra

a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Szüreti felvonulás Sáriban
óvodások, iskolások és civil közösségek képviselői.
A felvonulók a Sári Közösségi Háztól
indulva tizenegy megálló érintésével járták
végig a település utcáit. Az útszéli megállóknál a házigazdák bőséges vendéglátással
készültek, amit a felvonulók táncos mulatsággal köszöntek meg.
A több mint hatórás út végén a Gagarin
Vendégházhoz ért vissza a menet, ahol a
vacsora után hajnalig tartó szüreti bál zárta a
napot.

Köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez, kiemelten a
megállók házigazdáinak.
A szüreti felvonulást támogatták:
Bálint Gábor – Gagarin Vendégház,
Bozsik József és családja, D-Meat Kft.,
Garajszki János és családja, Gogolák József
és családja, Jelenek József és családja, Kollár
Endre és családja, Mráz Mária, Vogtland
pékség, Szilvásdombi Vadásztársaság, Zóna
Vendéglátó Kft.
Gogolák Mariann

Fotó: Karlik Balázs

Fotó: Szmetana Gábor

Annak ellenére, hogy pénteken még csepergett az eső, a mulatság résztvevői szombat
délelőtt felpattanhattak a nyeregbe, egy-egy
fogat bakjára vagy lovaskocsira. A sári városrészben szüreti felvonulást tartottak szeptember 28-án.
Az idén a hagyományőrző csoportok
mellett több magánszemély és vállalkozó is
részt vett a rendezvény szervezésében. A
heteken át tartó munka eredményét mutatta
a majd’ harminc lovas kocsi, a húsz lóháton
érkezett csikós, a népviseletben megjelent

„Most kezdôdik a tánc”
mányzat a 62 éven felüli dabasi polgároknak.
Ezalkalommal a Polgármesteri Hivatal munkatársai mellett a Táncsics Mihály Gimná
ziumból érkezett fiatal önkéntesek is bekapcsolódtak az almacsomagok kiosztásába.
Az Idősek világnapi programon Kőszegi
Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a mostani, sokszor nehéz
időkben is nagyon nagy szükség van az időskorúakra, akik tapasztalataikkal, tudásuk-

kal, bölcsességükkel, sőt a családon belüli
áldozatvállalással is segíthetik a felnövekedő
nemzedékeket.
A köszöntőt követően Tihanyi Tóth
Csaba és művésztársai előadásában a Most
kezdődik a tánc című operet-összeállítást
tekinthették meg a jelenlévők. Az ismerős
dallamok hallatán a közönség olykor be is
kapcsolódott az éneklésbe, majd vastapssal
jutalmazta a művészek színvonalas produk
cióját.
Feldman

Fotók: Karlik Balázs

Dabas Város Önkormányzata szeptember
28-án ünnepelte az Idősek Világnapját.
Ebből az alkalomból a Dabas-Diego Sport
csarnokban másfélórás operettelőadást
tekinthettek meg a dabasi és a térségből
érkezett időskorúak. A programra idén is
meghívást kaptak az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás településein
élő időskorúak is.
A programot megelőző hetekben idén is
többezer láda almát juttatott el az önkor-
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TESTÜLETI HÍREK
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 5-én
rendkívüli ülést tartott, ahol döntött
– a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 42/ 2007. (XI.28.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről. A fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj, illetve tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VII. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban rendelet) 34. § (1)
bekezdésével összhangban határozta meg.
A testület meghatározta a szociális helyzet
alapján adható kedvezmények szabályait és
a befizetés módját, valamint a fenntartott
köznevelési intézmények a rendeletben
meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásokat csak a fenntartó külön
engedélyével biztosíthatnak. (168/2012. (IX.
05.) számú ök. határozat)
– a„Kossuth Lajos Általános Iskola komplex
megújuló energetikai rendszerének kivitelezése” (talajszondás rendszer létesítése,
hőszivattyú telepítése, mennyezetfűtési
rendszer kiépítése, photovoltaikus rendszer
kivitelezése) rendszer elektromos szerelései
tárgyú közbeszerzést eredményesnek nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő Newergies Kft.
– Szigethalom, Gárdonyi Géza u. 75/A.
(169/2012. (IX. 05.) számú ök. határozat)
– a szállodai és egyéb szállásnyújtási tevékenységet végző Pantheon Kft. törzstőkéjét
10 500 000 Ft-tal felemeli (170/2012. (IX.
05.) számú ök. határozat)
Dabas Város Önkormányzatának Kép
viselő-testülete 2012. szeptember 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A testület
– az épített és természeti környezet helyi
védelméről szóló 33/2010. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 11/2012.(II. 14.) rendeletének módosításairól – az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltaknak
megfelelően – döntött
– 171/2012. (IX. 13.) számú ök. határozatában
elfogadta a 2012.I. félévi gazdálkodásról
készült tájékoztatót
– megbízza a Status Capital Befektetési Zrt.-t
árfolyam és kamatkockázat kezelésére
vonatkozó befektetési tanácsadásra – az
önkormányzat számláján akár rövid ideig is
– továbbá szabadon álló források tőke és
hozam garantált befektetési tanácsadásra
(172/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– visszavonja a 87 / 2012. (IV. 26.) sz. határozatát, mivel Ferenczi Margit közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése a Kossuth
Művelődési Központ Igazgatójának jogköre.
(173/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– kiegészíti a 83/2012. (IV. 26.) ök. határozatát
és módosítja a 84/2012. (IV. 26.) ök. határozatát a Kossuth Művelődési Központ önállóan
működő költségvetési szervvé való átszervezése és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
jogutóddal való megszüntetése végett.
(174/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat,
175/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– az elfogadott 856 000 Ft tartalékból 80 000
Ft-ot biztosít a Gyóni Géza Általános Iskola
részére a csempeburkolat javít ás ára
(176/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– a dabasi, 2606 hrsz.-ú, 917 m2 nagyságú
természetben 2370 Dabas, Vörösmarty utca
1. szám alatti ingatlant átadja mintabolt céljára a Főkefe Nonprofit Kft. használatába

(177/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– 178/2012. (IX. 13.) számú ök. határozatában
támogatja és elfogadja a kialakítandó
7168/1 hrsz-ú közterület megnevezésű 38
m2 ingatlan átadását, és egyben hozzájárul a
földhivatali ingatlan nyilvántartás átvezetéséhez, Dabas Város Önkormányzata részére.
– Sófalvi Szabolcs László részére a Dabas,
Bajcsy-Zs. u. 14. szám alatti 35 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást, szolgálati
lakásként 2012. szeptember 1-jétől – 2013.
augusztus 31-ig kiutalja (határozott időre)
(179/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– a DABAS SAS Hagyományőrző Csoport
részére az egykori óvóhelyet ingyenesen
használatba adja, próbaidőre 2013. dec.31ig (180/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– hozzájárul, hogy a Jubileumi parkban található építmények használatára a Dabas
Sportc sarnok Beruházó és Szolgáltató Kft.
kössön megállapodást a Dabas Sparks
Amerikai Futball Club Egyesülettel, valamint
a Lantos Mihály Lovas Sport Egyesülettel
(181/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt a Pest Megyei Romák Regionális Jog
védő és Foglalkoztatási Alapítvány részére a
MACIKA felé fennálló tartozás rendezésére.
A támogatás fedezete az általános tartalék.
(182/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat)
– 183/2012. (IX. 13.) számú ök. határozatában
hozzájárul beépítetlen terület megnevezésű
ingatlan területrész elcseréléséhez
– vizsgálja meg a dabasi 0324/2 és 0324/13
hrsz.-ú ingatlanok tartós, vagy hosszú távú
bérbeadási lehetőségét 2015. év végéig, a
haszonbérleti szerződés lejártát követően
(184/2012. (IX. 13.) számú ök. határozat).
A határozatok és rendeletek teljes szövege megtekinthető a www.dabas.hu-n.

Módosult a Szent István tér
forgalmi rendje

Bursa Hungarica
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön
díjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának kiírása. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési,
mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. A pályázat a kormany.hu és az
emet.gov.hu oldalakon érhető el. Nyomtatvány kérhető az önkormányzat
ügyfélszolgálatán. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 15.
OKISZI

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
október 1-jétől a Bartók Béla úton, a Semmelweis utcától a Vörösmarty úti körforgalomig (a Szent István téri
szakaszon) a megengedett sebességet 30 km/h-ban
állapítja meg. A Bartók Béla út többi részén nem korlátozza a sebességet.
Az Önkormányzat a Bartók Béla út Szent István téri szakaszát október 1-jétől határozatlan időre megnyitja.
A Bartók Béla útra a 7,5 t feletti, a Szent István térre
3,5 t feletti járművek nem hajthatnak be, kivéve a
volánbuszt.
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Sokat veszíthet, kinek nem jár iskolába a gyermeke
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbi főbb
jogszabályi változásokról
A jogalkotó az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. CXVIII. törvénnyel módosította
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
(továbbiakban: Cst.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban:
Gyvt.) egyes rendelkezéseit, illetőleg új rendelkezéseket is bevezetett. E változások 2012. szeptember 1-jétől léptek hatályba.
Az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása esetén minden
gyermekre életkortól és a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül
ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik.
Tíz óra igazolatlan hiányzás esetén a szülő tájékoztatást és
figyelmeztetést kap a mulasztás alábbi jogkövetkezményeiről,
illetve a Családsegítő Szolgálat felveszi a kapcsolatot a családdal a
hiányzás okainak felderítése és megoldásuk segítése érdekében, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal szabálysértési eljárást indít a
szülő, gondozó ellen, mely 150 ezer Ft-ig terjedő pénzbírság
kiszabásával járhat.
A jegyző az iskolalátogatási kötelezettség további elmulasztása
esetén, azaz 50 óra igazolatlan hiányzás esetén, minden esetben a
családi pótlék szüneteltetését kezdeményezi. Tehát a szülő a következő hónaptól nem kap családi pótlékot.
Figyelem! Az 50 tanórányi hiányzás óra eleji késésekből is
összeadódhat.
Tizenhat évet be nem töltött gyermek esetében a fenti rendelkezésekhez a kötelező védelembe vétel is társul, annak minden kötelezettségével és következményével együtt.

Legyen Ön is önkéntes!
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy azt az
elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével
létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, amely
elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes
segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére
rendelt szervezetek (például rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat)
kapacitásai önmagukban már nem elegendőek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére
az úgynevezett polgári védelmi szervezetek rendszere. Ez a rendszer
munkahelyi-, települési-, területi illetékességű egységekből áll, az
adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján
került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályozórendszer
– 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról – azonban lehetőséget ad
önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon
léteznek úgynevezett köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek.
Az önkéntesek olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket, tudásukat
embertársaik védelme érdekében. Az önkéntesek egy részére fizikai
munkában számítanánk, más részük pedig speciális szakértelmével
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Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszűnik, és helyette
csak a folyósítás szüneteltetése jogintézmény létezik (a családi pótlékot nem kell a továbbiakban családtámogatási folyószámlán gyűjteni,
visszamenőleges kifizetésre nem kerülhet sor abban az esetben sem,
ha a gyermek jár rendszeresen iskolába).
A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének
szükségességét három tanítási hónapot magába foglaló időszakonként felülvizsgálja.
A felülvizsgálat eredményétől függően, ha a gyermek ezen időszakban ötnél több kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul
mulasztott, akkor a szüneteltetést fenntartja. (Ha nem mulasztott,
kezdeményezi a jegyző a szüneteltetés megszüntetését). Azaz,
akkor jár újra családi pótlék, ha a gyerek rendszeresen jár iskolába.
Az átmeneti rendelkezésekben a jogalkotó úgy rendelkezik,
hogy amennyiben a 2012. augusztus 31-ét követő felülvizsgálat
eredményeként a jegyző megállapítja, hogy a gyermek ötnél több
kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott, akkor a
hatóság a felfüggesztést megszünteti, elrendeli az iskoláztatási
támogatás szüneteltetését, és a családtámogatási folyószámlán lévő
összeget visszautalja a központi költségvetésnek.
Kérem a Tisztelt Szülőket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy gyermekük rendszeresen járjon iskolába és ne kerüljön
sor hatósági intézkedésre. Vegyék komolyan a tíz óra hiányzás után
kiküldött figyelmeztetést, hiszen ha a gyermek nem jár iskolába, a
jövője, az erkölcsi, értelmi fejlődésének veszélyeztetése mellett sok
pénzt veszíthetnek!
Rigóné Dr. Roicsik Renáta
főosztályvezető-helyettes

járulhatna hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például
orvos, építész).
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része
álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki
saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállal. Ezért döntöttünk
úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes polgári védelmi szervezetekbe
való jelentkezés lehetőségét.
Önkéntes polgári védelmi szolgálatra minden 18. életévét betöltött, bejelentett állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár
jelentkezhet. Fontos tudni, hogy az önkéntes polgári védelmi szervezetek nem azonosak a katasztrófavédelem hivatásos szerveivel. Ebből
kifolyólag a szolgálat nem munkahelyet nyújt, hanem egy olyan rendszerbe való csatlakozás lehetőségét, amely a felkészítéseken, gyakorlásokon kívül súlyos káresemények következményei felszámolása
során kerül alkalmazásra.
Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapatnak, melyben
mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
Jelentkezni lehet személyesen:
Dabas Város Polgármesteri Hivatala
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefonszám: 06-29/561-254
E-mail cím: nagy.viktoria@dabas.hu
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TURJÁNVIDÉK – AZ ALFÖLD
REJTETT KINCSE

Európai uniós program a turjánvidék megőrzéséért
A vizenyős, süppedékes, nehezen járható növényzetet nevezzük
turjánosnak, amelyről az egész vidék, és a szomszédos Natura
2000 terület is a nevét kapta. A program az Európai Unió LIFETermészet pénzügyi alapjának köszönhetően indulhatott el,
melynek célja Natura 2000 területeken mintaértékű természetvédelmi kezelés. A Natura 2000 hálózat olyan értékes élőhelyek
és fajok védelmét segíti elő, melyek az Európai Unióban veszélyeztetettek, ritkák, vagy jellemzőek Európa természeti képére.
A Turjánvidék LIFE program két területtel foglalkozik. Az egyik a
Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület, amely már csaknem
50 éve, 1965 óta országos védelem alatt áll. A másik a táborfalvi lő- és
gyakorlótér, amely hazánk egyik legnagyobb aktív katonai lőtere. Itt
található Közép-Magyarország legnagyobb összefüggő vizes és homoki élőhelyrendszere. Sok olyan faj él itt, amely csak a Kárpát-medencére
jellemző, így védelme a mi feladatunk. Ilyen például a rákosi vipera,
hazánk és Európa egyik legveszélyeztetettebb gerinces állata.
Milyen veszélyek fenyegetik a Turjánvidék élővilágát?
A terület kiszáradása: a kevesebb csapadék, a melegedő éghajlat és
a mesterséges lecsapolások miatt a vízigényes élőlények és élőhelyek
fokozatosan visszaszorulnak.
Agresszív özönnövények terjedése: ezek (pl. az akác, selyemkóró)
kiszorítják az őshonos fajok egy részét, és átalakítják, elszegényítik az
élőhelyeket.
Helytelen gyepkezelés: az intenzív kaszálás egyhangúvá teszi a
rétek szerkezetét, ezáltal csökkenti az ott előforduló fajok változatosságát.

Tájékoztató a helyi védésekrôl
Dabas az elmúlt évtizedekben jelentős építészeti értékeket vesztett,
hiszen számtalan épületet, építményt lebontottak. Ennek a folyamatnak szeretnénk gátat vetni az országban egyre több helyen a
helyi védelem alkalmazásával. Helyi védelem azokat az értékeket
hivatott megvédeni, amelyek a műemlékeknél alacsonyabb státuszban, de helyi szempontból értéket képviselő objektumokat jelent.
Magyarország települései többségében 1867 és 1914 között létrejövő eltérő alakítása egyedi és sajátos építészeti világot teremtett.
Eltérő tájegységek, nemzetiségek hagyományai, egymást váltó és
követő stílusok, a korral járó új építőanyagok és szerkezeti megoldások sajátossá teszik a magyar vidék építészetét, amely a magyar
kultúra legreprezentatívabb eleme. Ennek az egységnek a része
Dabas városa is, ahol az egykori Sári, Felsődabas, Alsódabas és
Gyón községek is eltérő építészeti hagyományokkal rendelkeznek.
A 21. századra fennmaradt csekély létszámú helyi építészetet reprezentáló épületeket a továbbiakban meg szeretnénk őrizni. Ezért
Dabas Város Önkormányzata előtérbe helyezte a helyi védelem
fontosságát, amely lehetővé teszi értékeink megmentését. Legutóbb
27 építészeti érték kapott helyi védettséget, köztük például egy kisnemesi kúria, több szobor, valamint a Szent István tér és a
Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony.

Információhiány: Ha nem vagyunk tudatában a természeti értékek létezésének, nehéz megóvnunk ezeket - a kevés ismeret sokféle
illegális területhasználatot eredményezhet.
Mit teszünk a Turjánvidék megmentéséért?
Vízvisszatartással, vízkormányzással megakadályozzuk a vizes
élőhelyek további kiszáradását.
Az idegenhonos fajokat eltávolítjuk, helyükre – ahol szükséges –
őshonos fafajokat telepítünk, hogy az élőhelyek természetessége javuljon. A rákosi vipera számára területvásárlással, szürkemarhalegeltetés bevezetésével, szántók és faültetvények gyeppé alakításával
teremtünk kedvező élőhelyet.
Együtt dolgozzuk ki a katonákkal, hogyan tudjuk a lőtér használata közben az ott található természeti értékeket sikeresen megőrizni.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tájékoztatásra és az eredmények nyomon
követésére is.
A pályázat címe: „Kiemelt jelentőségű természeti értékek
megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén”
LIFE+ Természet pályázat
Időtartama: 2011. szeptember 1.–2016. augusztus 31.
A pályázat megvalósítói:
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Honvédelmi Minisztérium Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
WWF Magyarország Alapítvány
Társfinanszírozó: Vidékfejlesztési Minisztérium

Eljött az idő arra, hogy Dabas város magántulajdonú építészeti
értékei is helyi védettséget kapjanak. A Fiatal Műemlékvédők
Egyesülete (FME) által védelemre javasolt értékek védéséről Dabas
főépítésze, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Védési
Osztálya, valamint a Gazdasági Bizottság javaslatai és véleményezése után egy alapos egyeztetést követően az önkormányzat képviselőtestülete dönt. A jövőben helyi védelem alá helyezendő épületek
többségében még eredeti állapotukat mutató kúriák, polgári házak
és parasztházak. Védések esetében teljes (TV), illetve homlokzatvédelemről (HV) beszélhetünk. Teljes védelem esetében az érték egészét érintő védettségről, míg a másiknál csak a külső megjelenés,
vagyis a homlokzat védelméről beszélhetünk. Mindezt az Épített és
természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet szabályozza.
Az érintettek előzetesen kapnak egy tájékoztató levelet, amely
felhívja a figyelmet a védési szándékra. Ezt követően az érdeklődő
tulajdonosoknak lehetőségük van tájékozódni arról, hogy a helyi
védettség mit is jelent. Úgy hiszem, hogy azoknak a tulajdonosoknak, akik eddig megőrizték építészeti értéket képviselő épületük
eredeti állapotát, ez a jövőben sem jelenthet megterhelő problémát.
Részletekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Építésható
ságán (119-es szoba) szerdán és pénteken (8.00–12.00 óráig),
illetve a 06-30/410-3596 mobilszámon lehet. Bízom a sikeres
együttműködés lehetőségében!
Kecskeméti Norbert
2012. október
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Bûnmegelôzési Nap – 2012

Dabas Város Önkormányzata 2011 novemberében pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásáról 2011-től nyújtandó támogatás pályázati a Térségi kulturális és sportrendezvények, közösségépítő rendezvénysorozatok célterületre. Pályázatunkat 100%-os támogatottságban részesítették, így
870 040 Ft-ot nyertünk a program megvalósítására. A támogatás
lehetővé teszi számunkra, hogy négy rendezvényt szervezzünk meg a
következő hónapokban. Az első a Bűnmegelőzési Nap volt szeptember 14-én. Elsőként Kreiner József a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről adott felvilágosítást és érdekes előadást tartott például a kábítószer-használat, a cigaretta, az alkohol veszélyeiről a népes hallgatótábornak. Kreiner József előadása után a programok a Jubileumi parkban folytatódtak, ahol a rendőrség, a katasztrófavédelem, a polgárőrség illetve a mentősök bemutatóit láthatták az érdeklődők. A rendezvényen lehetőség nyílt a rendőrség bűnügyi technikai eszközeinek
megtekintésére, de hasznos információhoz jutottak azok is, akik a
Vöröskereszt, a Mentőszolgálat, vagy a Családsegítő Szolgálat standjaihoz látogattak el.
A Bűnmegelőzési Nappal az volt a célunk, hogy felhívjuk a fiatalok
figyelmét az őket érintő veszélyekre, veszélyhelyzetekre, mivel szinte
már mindennapossá vált, hogy a sajtóban balesetekről, bűncselekményekről hallunk, melyeknek sokszor a fiatalok áldozatai vagy sajnos
elkövetői lehetnek. A rendezvényen azt is megtekinthették a jelenlevők, hogy egy esetleges baleset során milyen segítséget tudnak nyújtani a sérülteknek, amíg a Mentőszolgálat nem ér a baleset helyszínére.
A délután folyamán Bálintné Reiszki Zsuzsával, Kreiner Józseffel és a
kortársoktatókkal folytathattak kötetlen beszélgetést az érdeklődők.
A programok megvalósításában együttműködő partnereink a térség települési önkormányzatai, számos intézmény, szervezet, és támogatók is akadtak bőven.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság,
a Pest Megyei Igazgatóság Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
az Országos Mentőszolgálat Dabasi Mentőállomása, a Dabas-Gyón
Polgárőr Egyesület, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítő
szolgálatai, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet védőnői, a
Magyar Vöröskereszt Dabasi Területi Szervezete nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Valamint szeretnénk megköszönni a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolának és a Kossuth Lajos
Általános Iskolának, hogy eszközeikkel segítették a rendezvény sikerességét.
A rendezvény megvalósítását a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
és az OKISZI munkatársai koordinálták.
A rendezvénysorozat – a Bűnmegelőzési Napon kívül – még
három programot foglal magában: Könyvesblogger Találkozó és
Szakmai Fórum, Fiatalok Éjszakája, Oktatási Kiállítás. A következő
rendezvényeinken is nagy szeretettel várunk mindenkit!
Erdélyi Zsolt
ifjúsági polgármester
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Tisztelt Dabasi Lakosok!
Bizonyára már többen is értesültek arról, hogy július 1-jét követően
mentesül a hulladékszállítási díj alól, aki kérelmét még július 1-jét
megelőzően benyújtotta, és számára megállapításra került a mentesség. A házastárssal élők, és akik július 1-jét követően töltik be a 70.
életévüket, ne aggódjanak, továbbra is jelentős kedvezményben, bár
nem mentességben részesülnek. Önkormányzatunk nekik is segítséget nyújt abban, hogy csak kevéssel több, mint ezer Ft-ot kelljen
havonta félretenniük a szemétszállítási díjra. Városunk költségvetéséből még így is jóval több pénz fordítódik kedvezmények és mentességek rendszerére, mint más településeken. Továbbra is kapják a
kommunális adó fizetése alóli mentességet, van méltányos köz
gyógyellátás, és sokan részesülnek lakásfenntartási támogatásban is,
s még sorolhatnánk a kedvezményeket. Sajnos tudomásul kell venni,
hogy a jelenlegi összes kedvezmény és mentesség már tovább nem
finanszírozható, nem vállalható. Európa országai válságban vannak,
a jelenlegi szociális rendszer ilyen formában nem tartható fenn ott
sem és hazánkban sem. Dabas még így is a kedvezőbb helyzetű települések közé tartozik, még mindig széles körű szociális hálót nyújt
lakosainak. A szolgáltató októberben a 70 éven felüliek egy részének
is csak a hulladékszállítási díj felét tartalmazó számlát fog kiküldeni. Akinek ez is problémát okoz, alacsony jövedelmi helyzetére való
tekintettel, méltányosságból kérheti, hogy az Esélyegyenlőségi
Bizottság engedje el ezt a számára, amennyiben családjában az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg a 28 500 Ft-ot.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabas-Diego Sportcsarnok Konferencia tereme
október 24. szerda, 18.00 óra
Ronga József (06-20/932-2300)
2500 Ft (elővételben)
a szervezőnél (06-20/932-2300)

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Balázs Márk
Veresegyházi Anita
2012. 09. 04.
Radics Tamás
Lakatos Renáta
2012. 09. 08.
Minaei Jázmin
Udvari Adrienn
2012. 09. 13.
Zalavári Attila Zsolt
Sipos Viktória
2012. 09. 13.
Gavló Botond Tamás
Lőrik Szilvia
2012. 09. 13.
Pamuk Szilárd
Mráz Mónika
2012. 09. 15.
Danyis Gábor
Szabados Magdolna
2012. 09. 17.
Nagy Réka
Illy Noémi
2012. 09. 17.
Tibay Anna Mirjam
Garajszki Erika
2012. 09. 18.
Erős Nóra
Farkas Julianna
2012. 09. 19.
Atkári Tamás
Dr. Regős Anikó
2012. 09. 20.
Bálint Máté
Balázs Mária
2012. 09. 21.
Laja Anna
Gogolák Zsuzsanna
2012. 09. 28.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Balázs Imre
1922. 07. 27.
90 éves
Hornyák Józsefné Szabó Erzsébet
1920. 10. 20.
92 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Fabók Ferencné (Gayerhosz Erzsébet) 1937. 12. 21.
2012. 08. 17.
Bakó György
1956. 05. 16.
2012. 08. 20.
Acsai Andrásné (Kocsó Margit)
1937. 05. 18.
2012. 08. 30.
Valaszkai Károly
1917. 11. 16.
2012. 09. 03.
Tisztartó Tibor
1950. 06. 12.
2012. 09. 08.
Tóth Tibor Mihály
1948. 11. 20.
2012. 09. 10.
Sikari Péterné (Bennárik Mária)
1941. 12. 05.
2012. 09. 14.
Kancsár Ferencné (Ladányi Borbála) 1922. 11. 29.
2012. 09. 14.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
október 5.
Molnár Imre–Maczkó Andrea
október 12.
Huja Zsolt–Rizmajer Marianna
Langó Zoltán–Tóth Ágnes
október 19.
Balogh József–Tarnóczy Zsuzsanna
Tóth Endre–Mravecz Judit
október 26.
Gattyán Ferenc–Batuska Andrea
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
október 9.
Vajda Sándor–Szilágyi Éva
október 22.
Szabados József–Méhész Edina
október 24.
Nagy Vilmos–Horváth Anita
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
október 10.
Szlezák Pál–Jurácsik Mária
október 23.
Naszvadi Ferenc–Kovács Hajnalka
október 24.
Böröcz Gyula–Zelenák Gizella Andrea
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
október 1.
Jakab József–Precsinszki Lídia
október 2.
Nyíri Miklós–Barta Katalin

október 8.

Volenszki József–Csopaki Valéria
Petrikovics Ferenc Lajos–Szabados Julianna
október 23.
Rizmajer Antal–Bukovszky Mária
október 30.
Bese János–Lakatos Éva
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Sikari István–Sikari Terézia
október 7.
Miloszerni Imre–Józsa Ilona
október 13.
Mráz János–Kaposvári Erzsébet
október 14.
Garajszki János–Jelenek Mária
Birinszki József–Kovács Katalin
Gergő Pál–Lukács Jolán
október 20.
Halengár György–Petrányi Terézia
október 21.
Jelenek István–Pacsirta Erzsébet
Zsiros József–Bagyinszki Julianna
Botlik József–Kolompár Erzsébet
október 27.
Bukovszki István–Jurácsik Terézia
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Szlomonyeczki János–Kancsár Mária Magdolna
október 13.
Szikora László–Kosztolányi Gizella
október 27.
Gere Károly–Pap Irén
Weisz József–Malecz Terézia
2012. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 4.
Mohácsi László–Becző Krisztina
szeptember 1.
Tamás Zoltán–Takács Zsófia
szeptember 3.
Fekete Tamás–Farkas Éva
szeptember 8.
Herczeg Attila–Szedeli Lívia
Juhász Roland István–Nagy Katalin
Cser Attila–Iván Dóra Erzsébet
Reiterbauer Zoltán József–Papp Judit
szeptember 13.
Szecskó Zoltán–Balázs Boglárka
szeptember 14.
Antal János–Erős Szandra
Szökő Gergely–Németh Veronika
szeptember 16.
Urbán Krisztián–Kántor Lili Ildikó
szeptember 22.
Szenyai Zorán–Márton Nikoletta
Halengár György–Gudmann Brigitta
szeptember 28.
Buzás Gábor–Kovács Anita
szeptember 29.
Bácsfalusi Gábor - Pál Adrienn
Kosztolányi Ákos–Lengl Lilla

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Megkeresés elôre megváltott
sírhelyek ügyében
Kérjük a dabasi lakosságot, hogy akik
elõre váltott sírhellyel rendelkeznek,
szíveskedjenek az irodába befáradni
a sírhelyigazolással, vagy a számlával,
hogy nyilvántartásba tudjuk venni.
1987 elõtt váltott sírhelyek feletti rendelkezés jog
lejárt, kérjük azokat újraváltani, vagy ha nem
tartanak igényt rá, akkor lemondani a sírhelyrõl.
DASZOFE Nonprofit Kft., Temetõ Üzemeltetés
Dabas, Szent István tér 1/B , tel.: 06-29/561-259
2012. október
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A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR és FEJLESZTÔKÖZPONT
állandó programjai

• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdánként 9.30–11.00 órakor
• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak,
kéthetente, szombatonként 14.30–16.00 óra között
a 3–5 éveseknek (szülővel) 16.30–18.00 óra között
• ZENE-BONA (5–7 éveseknek)
Kéthetente szombatonként, 13.30–14.30 óráig
• SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK
(4–12 éveseknek) Kéthetente szombatonként, 14.00–18.00 óra
között, előzetes időpont-egyeztetéssel.
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
Hétfőn és pénteken 14.00–18.00 óra között, szombaton
8.00–12.00 óra között előzetes időpont-egyeztetéssel
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
Kedden és csütörtökön 14.00–18.00 óra között, előzetes időpont-egyeztetéssel
• Gyermekjóga – Első óra: 2012. 11. 07.
OVIJÓGA (3–7 éveseknek): szerdánként 16.15-kor (45 perc)
SULIJÓGA (7–10 éveseknek): szerdánként 17.30-kor
(időtartama 45 perc)
Hat alkalmas foglalkozásokat indítunk, előzetes bejelentkezés
szükséges!

Kicsi buksi okos buksi
„Kicsi buksi, okos buksi” címmel általános képességfelmérést, valamint iskolaváró programot hirdetünk, icurkáknak picurkáknak és
az iskolába készülő nagyobbacskáknak egyaránt.
A gyermek fejlődésének időről időre el kell érni ún. fejlődési mérföldköveket abban, ahogyan játszik, tanul, beszél, viselkedik. A
képességfelmérések során rögzítjük azokat a tényezőket, amelyek a
gyermek fejlődését befolyásolják, születése óta. Érthetően, szakszavak nélkül elmagyarázzuk megfigyeléseinket. Tanácsot adunk azon
gyermekek szüleinek is, akiknél nem tapasztalunk lemaradást, csupán szeretnének meggyőződni arról, hogy gyermekük a megfelelő
ütemben halad, fejlődik-e, és ezt a folyamatot hogyan tehetik még
jobbá, izgalmasabbá. Mi az, amiben ők tudnak utat mutatni, és
miben tudunk mi besegíteni, hogy gyermekük szárnyra kapjon.
A kisgyermekek iskolás koruk előtt is tanulnak, de másként,
mint amikor bekerülnek a formális iskolai oktatásba. Addig is
folyamatosan és kitartóan gyűjtögetik az ismereteket és a tapasztalatokat. Óvodáskorban, a 3–6. életévre esik az iskolai készségek
kialakulásához szükséges fontos képességek: a motoros,
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A foglalkozások megfelelő számú jelentkező esetén indulnak el!
Érdeklődni lehet: a Kölyöksziget Játéktárban, valamint:
Mészáros –Kovács Krisztina, TSMT-terapeuta, óvodapedagógus,
gyógypedagógus hallgató, mozgásfejlesztő, gyermekjóga-oktató
Tel.: 06-70/394-5778
Őszi programjaink:
2012. 10. 21., vasárnap: SÜNDÖRGŐ – családi délután a Halász
Móricz-kúriában 14.00–20.00 óra között
2012. 10. 31., szerda: Halloween-party a Játéktárban 15.00–19.00
órakor
2012. 11. 10., szombat: Márton-napi LIBA-NAP a Játéktárban
14.00–18.00 órakor
A játéktári programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as,
Dömők Virágnál, a 06-20/955-7450-es, Jasper Ágnesnél (logopédia), a 06-30/689-2904-es, Mészáros-Kovács Krisztinánál (TSMT,
Gyermekjóga), a 06-70/394-5778-as telefonszámon, illetve személyesen, a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.
hu a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt,
valamint a facebook oldalunkon.

szenzomotoros (mozgató és érzékelő) képességek, pszichikus funkciók érzékeny, intenzíven fejlődő periódusa. Emellett alakul az
idegrendszer, a két agyfélteke összehangolt működésével a külvilágból érkező ingereket összerendezi és arra gyors, adekvált választ ad.
A beiskolázáshoz az iskolaérettségi vizsgálat, mint szűrőeljárás
előrejelzést adhat, de sajnos nem elég korán. Az időzítésnek nagy
szerepe van: sokkal eredményesebb a megelőzésnek az a módja,
amely során indokolt esetben a korai és gyermekkori fejlesztés, mint
prevenció kezdődik meg.
Az iskolai életre való megfelelő felkészülés érdekében iskola-előkészítő, iskolaváró tanfolyamokat indítunk a fejlesztő központban
minden érdeklődő számára. Ezek a foglalkozások azoknak szólnak,
akik lemaradást észlelnek, illetve azoknak is, akik csupán biztosak
akarnak lenni abban, hogy a nevelési év végére gyermekük mindent
elsajátított a zökkenőmentes iskolakezdéshez.
A csoportokat 6–8 fős létszámmal indítjuk, előzetes bejelentkezés szükséges!
Csupán arra kíváncsi apró, egyébként egészségesen fejlődő csemetéje hol tart, miben ügyes, mire érdemes odafigyelni?
Keressen minket bátran és megtaláljuk a közös utat!
Érdeklődni, időpontot foglalni a Kölyöksziget Játéktárban
lehet, valamint: Jasper Ágnes logopédus, gyógypedagógusnál a
06-30/689-2904-es telefonszámon.
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„ Nem tudom, hova sietnek…”

PALLÓK+K a Szintes utcában

… mondta viccelődve Sikari Marika néni a Gyóni Géza Nyugdíjas
Klub tagja, amikor a 80 éven felüli klubtagokat köszöntötték a
szeptember 30-i klubrendezvényen. Városunk legrégebbi nyugdíjas
klubjának 14 tagja kapott meghívást az ünnepi alkalomra: Sinkó
László 84, Rácz István 90, Rácz Istvánné 86, Molnár Pálné 85,
Fekete Józsefné 85, Zelovics Zsigmond 85, Péli Lászlóné 84,
Balogh Ferenc 87, Kárpáti Lászlóné 85, Molitor Lászlóné 82,
Kiripóczki Lászlóné 93, Molitor Istvánné 85, Kaldenecker Józsefné
87, Valentyik Sándorné 82 éves.

Az idén már 8. alkalommal rendezte meg a Trafik Kör a dabasi építészeti kiállítást. Ez alkalommal a D16–18 Műhely nevű csapattal
közösen egy új PUBLIC ART (köztéri művészet) produkciót mutattak be, amit szeptember 29–30-án meg is valósítottak a Szintes utcai
lakótelep egy aktív közösségével. A mostani projekt a Pallók+K nevet
viseli. Ez egy életnagyságú építőjáték, amiből kreatív módon fel lehet
építeni különböző funkciójú parkbútorokat. A közös munkában felnőttek és gyerekek egyaránt részt vehettek.
A közösség saját tervezésben megépített egy DVD-színházat, egy
piramist és egy megmászható kosárlabdapalánkot. A felnőttek kicsit
gyerekké váltak és a gyerekek felnőttekké. Az igazi hozadék az volt,
hogy megtapasztalhatták, hogy a közös alkotás öröme milyen pozitív
erőket szabadít fel.

Az együttesen 1284 évben megtett hosszú út emlékei, tapasztalatai, bölcsességei, örömei, fájdalmai nemzetünk múltját, történelmét foglalták össze. Az 1919-ben született Kiripóczki Lidi néni
még Nagy Magyarországunkban született. Az együttesen több
mint ezer éves asztalnál ülők tiszta tekintettel, jókedvvel, esetleg
hajlott háttal, de tartással, gyengült karral és látással, de megerősödött lélekkel és éleslátással, fáradt memóriával, de sok-sok tapasztalattal, élet iránti szeretettel, erős hittel, meghallgatásra, támogatásra vágynak, hogy továbbra is tanítóink lehessenek. Isten éltesse
mindnyájukat! 					
PBT

A Halász Móricz-kúria
októberi programjai
Hétfő
18.00–19.30
		
Kedd
15.30–17.00
18.00–19.30
Szerda
10.00–11.30
16.00–18.00

Gerincjóga
INGYENES angol szakkör
Színjátszó szakkör
Hatha-jóga
Testmegújító jóga
Baba-mama klub

Október 8. (hétfő)
16.00–18.00 Horgolóklub
Október 12. (péntek)
15.30–18.00 Szüretelés
		
a Miloszerni vendégházban
Október 15. (hétfő)
16.00–18.00 Kezdő horgolóklub
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
A Halász–Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlékszoba
látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események
megrendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk
a városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyeknek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdekeklődni lehet személyesen,
illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon lehet.

Az építés közben valahogy nem volt szó a válságról, a munka
nélküliségről, senki nem érezte úgy, hogy itt már nem lehet élni…
…sőt, és senki nem akarta megváltani a világot. Azt érezték, hogy jó
együtt lenni, ha tartalmat viszünk a pillanatokba. A kis közösség példát mutatott arról, hogy minden nehézség ellenére lehetünk vidámak,
boldogok, és nem is olyan nehéz szeretetet adni.
Hajrá Anita, Kata, Móni, Hugi, Elvira, Vlada, Krisztina, Éva,
Csaba, Gyuri, Zsolt, János, Pisti és gyerekek! Lesz folytatás és a példa
követhető bárhol. A Pallókat a Trafik Kör bármelyik városi közösségnek odaadja „játszani”, építeni, alkotni. 			
L. I.

A halász boldizsár Városi
Könyvtár Hírei
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
honlap: www.dabasikonyvtar.hu

Nyitva tartás és elérhetőség:

Felnőtt könyvtár: hétfő–péntek: 11.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Web: www.dabasikonyvtar.hu
Gyerekkönyvtár: hétfő, péntek: 12.00–18.00 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 12.00–17.00 óráig
Tel.: 29/363-079
2012. október
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
október havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.) Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda: 8.00–16.00 óra • Kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óra • Péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19 óráig
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: november 17. szombat
Ünnepi rendezvény
Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok: egyeztetés alatt

Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
október 6. szombat, 15 órától
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek 17.00–18,30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó Kisiskolás néptánc: péntek 16.00–17 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
TÁNCHÁZ és KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
zenekar közreműködésével
október 20. szombat, 17.00–20.00 óra
vezeti: Farkas Gábor

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.) Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig • Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545, +36-30/534-1138)

KIÁLLÍTÁS

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Hornyák László képzőművész kiállítása

Gyermek képzőművészeti szakkör: október 11. és 25. (csütörtök)
15.00–18.00 óra
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör: október 5. péntek
16.00–21.00 óra

Megnyitó: október 26. péntek, 17.00 óra
A kiállítás 2012. október 27.–november 16-ig tekinthető meg.

3. HÁZUNK–HAZÁNK
ORSZÁGOS FOTÓKIÁLLÍTÁS
a Kossuth Ház Galériában
Nagy örömünkre az országos fotópályázatra 80 alkotó 380 képet
küldött be. A zsűri értékelése alapján 38 alkotó 68 fotóját tekinthette meg a szépszámú közönség szeptember 14-én, a kiállítás megnyitóján. A zsűri tagja volt: Dolezsán Ágnes (elnök), a MAFOSZ
Művészeti Bizottságának elnöke, Kührner László és Lőkös Zoltán
fotóművészek. A kiállítást Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd sor került a díjak átadására:
I. díj
Péli László (Dabas): Cigányvajda
II. díj
Gál Enikő Jutka (Cegléd): Kötelék
III. díj
Mikó István (Budapest): Kalocsa valutája
MAFOSZ-különdíj: Bese Zoltán (Dabas), Ez varázslat,
Dabas Város Önkormányzatának különdíja:
		
Németh Mihály (Győr), Színes forgatag
	Dabasi Fotóklub Egyesület különdíja:
		
Forgács István (Dabas) Mátrix című munkája.
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A kiállítás létrehozása és a katalógus megjelentetése az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a Felsőhomokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület LEADER fejezeti támogatásával valósult meg.
T. K.

intézményeink hírei

Gondolatok iskolakezdéskor
avagy mit tehet a szülő gyermeke jobb tanulmányi előmenetele érdekében
Iskolás gyermekeinknek az a feladatuk, hogy tanuljanak, hogy az
iskolai követelményeknek kielégítően eleget tegyenek. Ez azonban
nem mindegyiküknek sikerül, sok tanulónak gyenge a tanulmányi
eredménye, gyengébb, mint amilyen telne tőle, s mint amilyet várnak
tőle. Ebből kisebb-nagyobb konfliktusok adódnak az iskolában is,
otthon is. A szülők nem értik, hogy miért nem ér el jó eredményt a
gyermekük. A rossz eredmény miatt szidják, megbüntetik a gyermeket, de ettől a legritkább esetben javulnak az osztályzatok.
Iskolakezdés előtt számba kell venni azokat a problémákat,
melyek a gyermeket érinthetik, főként az egészség szempontjából.
Így tehát: szemészeti ellenőrző vizsgálat, a szemüveg lencséjének
megfelelő volta vagy épp a teljes cseréje. Nem árt pótszemüvegről
gondoskodni, mert az iskolában/óvodában leeshet, eltörhet, s ha
nincs helyette másik, ez megnehezítheti a gyermek tanulmányi munkáját. Figyelni kell a náthás megbetegedésekre, mert az orrban és
melléküregeiben összegyűlő lerakódások miatt beszédészlelési zavar
keletkezhet, és a helyes beszéd kialakulásában, a helyesírás, az idegen
nyelv elsajátításában, a betűtanulásban okozhatnak gondot. E területen sok gyereknek van problémája, melynek megoldása nagyon komplex és összetett feladat, érinti a gyermekorvos, orr-fül-gégész, és
gyógypedagógus összehangolt teammunkáját a fejlesztés során, a
gyermek állapotának javulása érdekében.
A szellemi képességek mellett attól is függ a tanulás eredménye,
hogy milyen lelkiállapotban és hogy milyen külső tényező közepette
tanul valaki. Vagyis attól, hogy milyenek a tanulás higiéniai feltételei.
Ha jók a gyermek szellemi képességei, és ennek ellenére rossz a tanul-

mányi eredménye, akkor annak okát valamilyen belső vagy külső
zavaró tényezőben kell keresni, vagy mindkettőben.
Minden szülő tud segíteni a gyermekének, az is, aki úgy érzi, hogy
ehhez hiányzik a felkészültsége. Segítséget tud adni abban, hogy
gyermeke számára biztosítja a tanuláshoz szükséges eszközöket, felszereléseket. Kellemes légkör, megfelelő hőmérséklet, barátságos
saját kuckó, saját íróasztal, szék, könyvespolc, a későbbiekben a tanuláshoz szükséges számítógép, és a megfelelő lexikonok is rendelkezésre álljanak. Figyelni kell a megfelelő világításra is. Mindenképpen
a megvilágítás balról érkezzen a gyermek íróasztalára, hogy a vonalés négyzetrácsos rendszert, betűket jól láthassa. Legtöbbször a helyes
tanulási szokások kialakítása a legfontosabb tennivaló, amiben igen
jó segítőtárs lehet a szülő. Ez a helyes napirend kialakításával érheti
el. A tanulás közben mindig be kell iktatni egy kis aktív pihenést.
Lehet néhány gimnasztikai gyakorlat, zenehallgatás, esetleg valami
házi munka. Ezek a pár perces kikapcsolódások az agy sejtjeinek a
felfrissülését szolgálják, utána jobban megy a tanulás. Az sem mindegy, mikor tanul a gyermek. Semmiképpen sem helyes esti időpontra
tenni a tanulást, mert akkor már fáradt az idegrendszer.
Ha a gyermek egész délután tanul, ezt szoros szülői segítséggel
tudja csak azt megtenni, akkor feltétlenül szakemberhez kell fordulni, mert a tanulás és a házi feladat készítés nem haladhatja meg a délutánból a másfél, két órát. Valamilyen, a tanulást nehezítő tényező
állhat a probléma hátterében, ezért mindenképpen szakember felkeresése szükséges. E gondolatok után, minden kedves óvodás gyermeknek, kis és nagyiskolásnak, és szüleiknek örömteli, sikerekben
gazdag új tanévet kívánok!
Csaplár Péterné
egészségfejlesztés-tanár, gyógypedagógus

Mozgásterápiás komplex
egyéni és kiscsoportos fejlesztés
Korai fejlesztés 3 hónapos kortól 5 éves korig
• Beszédindítás,
• Megkésett beszéd és mozgásfejlődés,
mozgásügyetlenség,
• Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarok,
• Súlyos olvasási, írás és helyesírási problémák,
• Beszédészlelési zavar, szövegértés fejlesztése,
valamint iskolaérettségi vizsgálat
Diagnosztika és terápia: 0–18 éves korig
Csaplár Péterné
okleveles egészségfejlesztés tanár, tanító,
gyógypedagógus
Szenzomotoros TSMT-I. alapozó, labda-mozgásterapeuta, Meixner diszlexia-, diszgráfiaprevenció és
-reedukáció, GOH-, GMP-diagnosztika és -terápia
Időpont-egyeztetés
a 06-70/583-1733-as telefonszámon
2012. október
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Hatékony közmunkaprogram
a szakképzô iskolában

A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban fontos
teret kap a környezetvédelem, ezért az intézmény tanárai és diákjai
számos olyan programban vettek részt, amelyek az épített és természeti környezet tisztábbá, szebbé, élhetőbbé tételét tűzte ki céljául.
Egy újabb városszépítő program keretében a tanulók és oktatóik
közmunkában újították fel a Martinovics téri park elhasználódott,
megrongált padjait.
Ambrus Imre, műszaki területvezető

A Sári Közösségi Ház
október havi programjai
Hétfő – Hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 – Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
17.30–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik
Szerda
18.40–19.40 – Fit-Ball gerincgimnasztika
19.45–20.45 – Gerincgimnasztika (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
18.00–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik
Péntek
18.40–19.40 – Zsírégető aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06/70-332-1455 · Czene József:
06/70-332-1456 · Józsa Zoltán: 06/70-452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06/70-330-7667-es telefonszámon.
16 Dabas 2012. október

Az összefogás és az akarat gyümölcse
a Gyóni Géza Általános Iskolában

Gyermekeink a 3. osztályba léptek, ami egyben másik tanterembe
való költözést is jelentett. Az évnyitó napján szembesültünk az „ÚJ”
tanterem állapotával. A régi díszítés helyei, szöglyukak sokasága a
falon, levert sarkok mutatták, hogy ráférne egy festés.
Ezért mi szülők – elsősorban anyukák – összefogtunk, hogy hétvégén kifessük az osztálytermet. Pakoltunk, nebulóink segítségével
falat vakartunk, gipszeltünk, festettünk, majd takarítottunk. Hétfőn
frissen festett tanterem várta már gyermekeinket.
Szeretném megköszönni az iskola vezetőségének, dolgozóinak a
segítő hozzáállást, a jó szót, s hogy lehetővé tették számunkra a hétvégi munkát. Márti tanító néninek, hogy végig velünk dolgozott, feláldozva hétvégéjét. Nagyon elfáradtunk, de egy kiváló szülői csapatépítő munkában vettünk részt. Aki szeretne ehhez a tréninghez csatlakozni, az a kiírt időpontban jöjjön a Zsilibe udvart takarítani!
A jókedv ott is garantált!
3. b-s szülők

Dabasi Napok Gyónon
A furcsa cím annak köszönhető, hogy a Dabasi Napokra városunkba érkező barótiakat a Gyóni Géza Nyugdíjas Klubbal együtt, mi,
gyóni evangélikusok kicsit kisajátítottuk magunknak. Amikor
megtudtuk, hogy a meghívottak között szerepel a baróti delegáció,
gondolkodás nélkül hagytuk figyelmen kívül, hogy nem a mi városrészünk programsorozatára érkeznek. Pusztán azt tartottuk szem
előtt, hogy valahogy megpróbáljuk viszonozni azt a szeretetet, ame-

lyet 2011 nyarán a határ túloldalán ezektől az emberektől kaptunk.
A néhány nap megint gyorsan, de nem nyom nélkül telt el. Ismét
kaphattunk ízelítőt hazaszeretetből, ragaszkodásból, figyelmességből, és még jó néhány, számunkra talán már sokszor semmit mondó,
értékből. Jó volt megélni ismét a nemzeti összetartozás áldott örömét, jó volt egymást biztatgatni a jövőt illetően, és jó volt hálát adni
együtt Istennek ezért a kapcsolatért. Úgy érezzük, hogy a közös
lelki feltöltődés és a néhány alkalommal megélt asztalközösség még
inkább közelebb hozott bennünket egymáshoz. A vasárnapi búcsúzás pillanata legalább annyira volt szomorú, mint amennyire örömteli a pénteki találkozás. A búcsúzás okozta meghatottság közepette megfogadtuk egymásnak, hogy jövőre ott folytatjuk, ahol az idén
abbahagytuk. Adja Isten, hogy így legyen.
László Milán

hitélet

Egyházak hírei
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise-áldozatot mutatunk be a hónap harmadik vasárnapján,
október 21-én azokért, akik 2002–2012
között, az adott hónapban hunytak el.
Ügyintézés a gyóni rk. plébánián Tanczik
Balázs plébániai kormányzónál.
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• JÓTÉKONYSÁGI BÁLUNKAT október 13-án
szombaton tartjuk. Belépődíj: felnőtt 3500,
gyermek 1500 Ft. Várjuk a kedves tombolafelajánlásokat is. Szeretettel hívunk és
várunk minden kedves hívőt.
• Október utolsó vasárnapjától életbe lép a téli
időszámítás, az esti szentmiséink 17.00-kor
kezdődnek.
Miserend:
csütörtök, péntek, szombat: 19.00
vasárnap 9.30, 11.00 (diákmise)
Bővebb információk:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Hétfő–szerda 18.00
• Szombat: elővételezett szentmise: 18.00
• Vasárnap: 8.00
Bővebb információk:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Gyóni miserendünk: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 18.00, vasárnap 10.30 órakor.
• Októberben minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton közösen imádkozzuk a
rózsafüzért templomunkban. Az imádság
(elmélkedő gondolatokkal kiegészítve) minden alkalommal 17.00 órakor kezdődik,
17.45-től gyónási lehetőség, 18.00 órától
szentmise.
• XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit Évét,
mely október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. év fordulóján nyílik meg.
Ugyanezen a napon kezdjük meg a Beer
Miklós püspök atya által meghirdetett Váci
Egyházmegyei Szinódust.
• Október 14-én 10.30-kor gitáros gyerekmisét tartunk. Ezentúl minden hónapban, álta-

lában a hónap 1. vasárnapján tartunk ilyet,
most azonban a szőlősi és az alsódabasi
búcsú miatt kivételesen 14-én.
• Október 20-án, szombaton országos, ökumenikus evangelizációs rendezvény lesz a
Budapest Sportarénában, Ez az a nap! címmel. A hálaadó és dicsőítő nap 16.00-23.00
óráig tart, mellette a Misszió Expo 12.0017.00 óráig.
• Az október 28-i óraállítástól a szentmiséink
kezdési időpontjai: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 17.00 óra, vasárnap 10.30
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Október 19-én (péntek) 19.00 órától az
Agapé zenekar ad koncertet. Helyszín:
gyóni evangélikus templom.
• Október 21-én 16.30 órától hálát adunk a
betakarított terményekért.
• Október 22-én 10.00 órától ökumenikus
sportnapot szervezünk.
• Október 28-án 18.00 órától a Salon Brass
Kvintett és a Pátria Kórus tart koncertet.
Helyszín: gyóni evangélikus templom.
• Október 31-án (kedd) 18.00 órakor reformációi ünnepi istentiszteletet tartunk.
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.0018.00 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Október 14. vasárnap 10.00 óra istentisztelet a templomban.
14.00 óra Ökumenikus gyermekdélután a
gyülekezeti teremben és az udvaron.
Áhítat, énektanulás, játékos sportvetélkedő
és kézműves foglalkozás tarkítja a délutánunkat.
• Minden gyermeket nagy szeretettel hívunk
és várunk!
• Október 19. péntek 18.00 óra Molnár Róbert
kübekházi polgármester, egy politikus gondolatai a megjárt mélységekről, az ébredésről és hazánk áhított felemelkedéséről… Az
ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG c. megjelent

új könyvének dedikálása.
Helyszín: a gyóni református templom
• Október 31. szerda 17.00 óra Reformáció
emlékünnepély az evangélikus templomban.
A református testvérekkel együtt közös úrvacsoraosztás
• November 1. csütörtök 10.00 óra ökumenikus temető istentisztelet a temető ravatalozójánál
Állandó alkalmaink:
• Kedd 16.00 óra konfirmáció előkészítő
7. osztály; 18.00 óra felnőtt konfirmáció előkészítő
• Szerda: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra
1–4. osztály; 16.00 óra konfirmáció előkészítő 8. osztály;17.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• Péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra 5–8.
osztály
• Havonta egyszer 18.00 óra bűnbánati istentisztelet és IMAKÖZÖSSÉG
• Úrvacsora előkészítő a templomban
A református hittanórák rendje az iskolák hirdetőtábláján olvashatók.
Az óvodai hittanórák is októberben indulnak.
Isten áldását kérjük minden kedves testvérünkre és tervezett programjainkra!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Énekkari próba pénteken 18.00 órakor a hernádi általános iskolában
Alkalmaink
• Október 13-án, szombaton Református
Jótékonysági Bál a Lazí-Tó Ligetben
• Október 20-án, szombaton 15.00 órától
gyerekeknek játékos délután a gyülekezeti
házban
• Október 24-én, szerdán 18.00 órakor református gyülekezetek összejövetele Inárcson
• Október 27-én, szombaton 15.00 órától
faültetés Pótharaszton a közös táborozások
emlékére
• Október 28-án, vasárnap újbor úrvacsorai
istentisztelet
• Október 31-én, szerdán 17.00 órakor istentisztelet a Reformáció ünnepén
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
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Vérbosszú az első évfordulón…

„HÁROM HALÁL”

A pufajkások országos megfélemlítő rohama,
közel 400 kivégzés, 21 668 személy bebörtönzése, 16–18 ezer internálás, 200 ezer
kivándorló. Aki nem éri be az 1956 utáni
megtorlás elborzasztó számsorával, s a
mögöttes emberi sorsokra is kíváncsi, akkor
jár a legjobban, ha ismereteinek kiegészítését
a hírhedt Kozma utcai Kisfogházban működő Emlékhelyen kezdi el. Bár a puszta látvány önmagáért beszél, kis szerencsével olyan
„tárlatvezetőt” foghatunk ki, akinek minden
négyzetméterhez emléke fűződik, és csak a
Gondviselésnek köszönhető, hogy ezeket
megoszthatja velünk.
– A morzézás egyetlen hét alatt megtanulható – jelenti ki határozottan a kétszeres
halálraítélt Fónay Jenő, egykori priccsén szinte „otthonosan” ülve. Fölállva folytatja: Az
első fokon halálra ítélteknél a csajkán és az
agyonkopott kanálon kívül semmi sem lehetett. Ez azonban pontosan elég volt a gyakorláshoz. – Lendületbe jön, mondja is, kezeivel
gesztikulálva mutatja is a mozdulatokat és az
ütemet: tá-ti-ti-tá-tá! Egy hét után már a
fűtéscsöveken élesben mehetett az üzenet. A
301-es minden mártírja kiválóan morzézott.
Nekünk, gyóniaknak, dabasiaknak, mindez ismerősen hangzik: néhány éve még az utolsó gyóni ’56-os, Sziráki István hasonlóan
beszélt a gyűjtőbeli kommunikációról. A legátéltebben az 1957. október 22-i délutánra
emlékezett. Közelgett október 23., a forradalom egyéves évfordulója, a börtönlakók vérbosszútól tartottak. Joggal, mert futószalagon
születtek a súlyosbító másodfokú ítéletek,
mind gyakrabban halállal, és gyorsultak a
kivégzések. A gyóni Biksza-ügyben első fokon
két szálon folyt az eljárás, azonban másod
fokon, a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági
Tanácsa a „Balla Pál és társai” és a „Harmincz
István és társai” ügyeket összevonta. Két-két
tárgyalási nap után 1957. október 22-én hirdetett ítéletet dr. Borbély János bírói tanácsa.
Balla Pál (*Arad, 1919. jan. 5.) büntetését 7
évről, Lakos Jánosét (*Gyón, 1920. febr. 23.)
14 évről, Harmincz Istvánét (*Gyón, 1928.
dec. 25.) életfogytiglanról súlyosbították
halálra. A kegyelmi kérvényeket azonnal
elutasították. A fűtéscsöveken börtönszerte
terjedt a lesújtó hír: „Három halál”.
A fogház rendjének megfelelően a jogerősen halálraítéltek már nem mehettek vissza
celláikba, az ítélet kihirdetése után a „sirató”nak nevezett siralomházba vitték őket, ahol
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általában egy-két napot, éjszakát töltöttek.
Erre a célra két, 354 méteres magánzárka
szolgált, a kivégzőhelytől alig néhány méterre
(amikor több cella szükségeltetett, mint a
három gyóni elítélt esetében, a szomszédos
zárkasoron alakítottak ki „siratót”). Itt az
elítéltet saját ruhájába öltöztették, kivéve a
cipőt vagy csizmát, mely helyett posztópapucsot kapott. Ez elővigyázatossági intézkedés
volt: nehogy megrugdossa az őröket, amikor
viszik a bitóra. A helyiség berendezése a padlóra fektetett fapriccsből (szalmazsák fejpárnával), a falban rögzített, lehajtható asztalból,
székből és szintén a falhoz láncolt kübliből
állt. A falhoz rögzítés kizárta a lehetőségét,
hogy az asztal vagy a szék esetleg védekezésül
szolgáljon. Annyira féltek a halálraítéltektől,
hogy a rácsos ajtó előtt kétóránkénti váltással,
minden zárkánál külön géppisztolyos őr posztolt. Az őr folyamatosan szemmel tartotta az
utolsó éjszakáját töltő elítéltet, és rendkívüli
esemény esetén az őrséget vészcsengővel tudta
riasztani. Az utolsó kívánság a hollywoodi filmek szokásos fordulata. Itt olyan nem volt.
Búcsúlevelet viszont lehetett írni, bár egyes
visszaemlékezések szerint ez nem mindig
jutott el a címzettekhez, mert például a börtönparancsnok összetépte.
A kivégzések általában hajnalban és a reggeli órákban, a börtön udvarán, a szabad ég
alatt voltak (Nagy Imre mártír-miniszterelnök 1958. jún. 16-i kivégzése után a szomszédos épületrész toldásával tető alá került a
kivégzőhely. Az őrség egyik tagja ugyanis
titokban felvételt készített a kivégzésről és
még aznap kijuttatta Bécsbe a sajtónak. Bár az
illető egy vagyont keresett, személye a mai
napig ismeretlen.) A kezén-lábán megbilincselt elítéltet több őr ragadta meg és tuszkolta
a kivégzőhelyre. Egyikük kifejezetten a száját
fogta be, hogy a hangos szitkozódást, a többi
rab fellármázását megakadályozza. A kivégzést vezető bíró felolvasta az ítéletet, s azt az
iratot, mely szerint az Elnöki Tanács a kegyelmi kérvényt elutasította, majd még egyszer
egyeztették a személyi adatokat. Utána utasította a hóhért, hogy teljesítse kötelességét.
Az akasztófa, melyből három volt felállítva, nem a jól ismert ábrázolásra hasonlít,
hanem inkább egy függőlegesen felállított
vasúti talpfát formáz, a tetején vashoroggal,
az alján pedig a kötél vezetésére szolgáló kis
kerékkel. Az elítéltet a hóhér segédei a bitóhoz vezették, odatettek egy háromlépcsős
emelvényt, és erre, a bitónak háttal állva
felkényszerítették. A létrán álló hóhér a nyakára tette a horogra kötött, lazán hurkolt

kötelet. Segédje a lábát kötözte össze, majd a
kötelet átvezette a kis keréken. Ez tartott
tovább, így a hóhérsegéd vezényelt: Hopp!!! Ő
kirúgta az elítélt lába alól az emelvényt és a
keréken keresztül meghúzta a kötelet. Az
elítélt csigolyája erre megfeszült, melyet a
segédek azzal is fokoztak, hogy két oldalról
belekapaszkodtak, s a hóhér begyakorolt
mozdulattal elfordította a fejét. Az eszméletvesztés azonnal megtörtént, de a szív működése általában hét-nyolc, esetleg tíz perc után
állt le. Az áldozat fejét letakarták, majd tíz
perc után az orvos az inget széthúzva, sztetoszkóppal meghallgatta a szívét, s jelentette a
klinikai halál beálltát. Harminc perc után az
orvosnak előírás szerint meg kellett ismételnie
a vizsgálatot és ismét jelentenie, de akkor már
a börtönparancsnok irodájában. Ezt követően
hozták a hordágyat, melyre a fegyőrök a hullát
helyezték. A hóhér kioldozta és leszedte róla a
kötelet, úgy vitték el. A holttestet a hordágyról
arccal lefelé furnérládába fordították és a
ládát/ládákat kétlovas kocsival (melyet furgonnak hívtak) szállították a 301-es parcellához, ahol már előző nap délután megadták a
szükséges sírgödrök számát a sírásóknak, így
az elhantolás még a délelőtt folyamán megtörtént. A kivégzőhelyet előzetesen homokkal
szórták fel és a halált kérő, de magától a látványtól gyakran irtózó ügyészek elé elhúzható
függönyt telepítettek. A kivégzés az őröket is
annyira megviselte, hogy általában felmentették őket a szolgálat alól. A résztvevők (börtönparancsnok, bíró, ügyész, orvos, az elítélt
védője, kíváncsiskodó irodai alkalmazottak
stb.) erkölcsi-mentális terheit növelte, hogy a
halálraítéltek nagy önuralommal, méltóságteljes magatartást tanúsítottak. Az őrök és a
kegyelemmel szabadult néhány halálraítélt
visszaemlékezése szerint életéért nyöszörgősíró ember egy se volt közöttük, jellemzően az
„Éljen Magyarország!”, „Független, demokratikus Magyarországot!” kiáltásokkal mentek a
halálba. A kivégzés utáni takarítást végző
„kisidős” házimunkások sem bírtak ki itt még
egy évet sem, néhány hónap után igyekeztek
más beosztást kapni. A leghírhedtebb hóhért
Bogár Jánosnak hívták, ő végezte ki Nagy
Imrét is. Rabiátus emberként emlékeznek rá.
Ha nem mentek rendben a dolgok, indulatait
a segédein vezette le, s ha nem volt megelégedve a munkájukkal, még fel is pofozta őket.
Jellemző, hogy civilben mindig napszemüveget hordott, hogy ne ismerjék fel.
Balla Pál, Harmincz István és Lakos János
kivégzésére 1957. október 25-én, pénteken
reggel, gyakorlatilag egyszerre, egy időben
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került sor. A halál beálltának időpontja Balla
Pál és Lakos János esetében 7 óra 26 perc, a
legfiatalabb Harmincz István szíve egy perccel
tovább, 7 óra 27 percig dobogott. Vérbírójuk,
Borbély János később ugyancsak a Bikszaügyben, 1959 januárjában D. Szabó Károlyt is
kivégeztette, s egyidejűleg a Kanadába szökött
Kövecses Ferenc halálos ítéletét is jogerősen
jóváhagyta. Kereken 110 halálos ítélet fűződik
a nevéhez, alig elmaradva az egykori „bresciai
hiéna”, Haynau 120 kivégzésétől. A vérbírók
„dicsőségtábláján” a második hely az övé,
Tutsek Gusztáv még őt is megelőzi 144 halálos
ítélettel.

A véres megtorlások után több mint fél
évszázaddal azonban ideje egy közkeletű
gyóni vélekedéssel leszámolni: a Biksza-ügy
mártírjait nem a szökésben lévő Kövecses
Ferenc helyett végezték ki, nem ő hozta úgymond a nagy bajt a többiekre! A boncolást
végző igazságügyi orvosszakértő Biksza Mik
lós halálának közvetlen okaként valóban az
általa leadott tarkólövést jelölte meg ugyan, de
egyúttal azt is rögzítette, hogy a lincselés ütéseibe-rúgásaiba is belehalt volna. Azaz ismerve a korabeli körülményeket, a legkitartóbb
üldözőkre és a gyóni forradalmi események
szellemi vezetőjére mindenképp a halál várt.

Ötvenhatot is elfelejtik majd – mondja a
vesztőhelytől kifelé menet Fónay Jenő, s látszik, hogy komolyan gondolja. Jó néven veszi a
tiltakozást és derűsebben folytatja: – A közép
iskolás csoportokat kedvelem leginkább.
Nagyon megilletődöttek, illemtudóak ezen a
helyen, őszinték és sokat kérdeznek. Biztosan
emlékeznek majd arra, amit itt láttak. – Van
idő mindezt megbeszélni, mert az őr késik a
kapukulccsal. Megkönnyebbülten lépünk ki az
utcára. A fal és a szögesdrót kívülről is barát
ságtalan, de szikrázó a napsütés, és egy saroknyira már lüktet a város. Csak a gondolatokon
telepszik még sokáig a felhő.
V. F.

AKIKÉRT A HARANG SZÓL
55 évvel ezelőtt, 1957. október 25-én, Gyón
község szomorú napra ébredt: a reggeli órákban három lakosának életét oltotta ki a hóhér
a budapesti kisfogházban. Mindhárman kétkezi munkával tartották el családjukat, úgy,
ahogyan azt a beszolgáltatások és padláslesöprések korszakában lehetett, és a forradalom eseményeihez egy jobb, igazságosabb,
élhetőbb világ megteremtésének reményével
csatlakoztak. A november 4-i fordulat után
igazságérzetüket mélyen sértette a régi, népszerűtlen tanácsi vezetők visszahelyezésének
és a Nemzeti Bizottság feloszlatásának terve,
melyet Biksza Miklós járási párttitkár 1956.
december 10-én egyszerű diktátummal kísérelt megoldani a községi tanácsházán. A közismert Biksza-ügy megtorlása vezetett halálukhoz.
Balla Pál
A magyarság vértanúinak városában, Aradon
született, 1919. január 5-én. Elemi iskolái
elvégzése után a kovács és lakatos szakmákat
sajátította el. Huszonegy évesen, 1940-ben
költözött Magyaro rszágra. Szakmájában
sikerült elhelyezkednie Soroksáron egy kisiparos műhelyében, ahol katonai bevonulá
sáig dolgozott. A háborúban hadifogságba
esett, majd onnan hazatérve gyári munkás
lett. Gyónra házasságkötése révén került, és
az erdőgazdaságban fakitermelőként kapott
munkát. Házasságából nem született gyermek. Az 1956-os forradalom gyóni eseményeiben a nemzetőrség tagjaként vállalt szerepet. A végzetes december 10-én Biksza
Miklós üldözésének végkifejletébe keveredett bele. Elgáncsolta a Harmincz Istvánt
pisztollyal súlyosan megsebesítő Bikszát és
kötelet kerítve, megpróbálta megkötözni, de
a kötél elszakadt, majd az eszméletét vesztett
Harmincz Istvánt a közeli házhoz vitte, hogy

ápolni tudják. Már aznap este letartóztatták.
Az első fokon eljáró Pest Megyei Bíróság
Isztray József vezette népbírósági tanácsa
szándékos emberölés vádjával hét év börtönre ítélte 1957. március 8-án, melyet a másodfokon eljáró bírói tanács halálra súlyosbított.
Emlékét utcanév őrzi Dabas-Gyónon.
Harmincz István
Gyónon született 1928. december 25-én.
Fegyőr-osztályvezető édesapja szakmát szeretett volna a kezébe adni: előbb villanyszerelő-, majd kovácstanoncnak szegődött, de
tanulmányait félbehagyta és a 12 holdas családi kisbirtokon dolgozott. 1949-ben Pestre
költözött és segédmunkásként a Kispesti
Textilműveknél helyezkedett el. Sorkatonai
szolgálatát 1951–53 között töltötte, szakaszvezetőként szerelt le. Ezt követően alkalmi
munkákból élt Gyónon. Megnősült, házasságából gyermek nem született. Az ’56-os
gyóni események kezdeményező magjához, a
legaktívabb résztvevők közé tartozott október 28-tól kezdődően, amikor megalakult a
községi nemzeti bizottság és a nemzetőrség.
Harmincz István az utóbbi tagjaként főként
a régi funkcionáriusok, ÁVH-s tisztek
lefegyverzésében vett részt. A december 10-i
tanácsházi tárgyaláson a kéretlenül terembe
zúduló tömeg tagjaként szóváltásba keveredett a hajthatatlan Biksza Miklós járási párttitkárral, s a konfliktus tettlegességig fajult.
Az ablakon kiugorva, futva, egy kölcsönvett
kerékpár nyergébe pattant s kitartóan üldözte a teremből kimenekülő Bikszát, aki végül
közvetlen közelről pisztolyával lelőtte.
Kecskeméti kórházi ápolása, majd otthoni
lábadozása után önként jelentkezett a rendőrségen, ahol 1957. április 5-én tartóztatták
le. A Pest Megyei Bíróság Major Miklósné
vezette népbírósági tanácsa már első fokon

életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta
1957. augusztus 8-án, melyet a Legfelsőbb
Bíróság népbírósági tanácsa a legsúlyosabb
büntetésre változtatott. Átlőtt bordacsontja
nagyban segítette hamvainak azonosítását az
1989-es exhumáláskor. Családja önálló síremléket emelt a 301-es parcellában.
Lakos János
1920. február 23-án, 15 holdas tanyás birtokkal rendelkező földműves családban született Gyónon. Az elemi iskola elvégzését
követően szülei gimnáziumba járatták,
melyet két osztály elvégzése után édesapja
halála miatt abba kellett hagynia, majd haláláig a családi birtokon gazdálkodott. Közben
teljesítette sorkatonai kötelezettségét és
1946 novemberében megnősült. Házas
ságából egy leánygyermek született. 1953ban a közellátást veszélyeztető árdrágító
üzérkedésért hétszáz forint bírságra ítélték.
1956. október 28-án D. Szabó Károllyal és
Harmincz Istvánnal együtt kezdeményezte a
helyi nemzeti bizottság és a nemzetőrség
megalakítását. Ő maga a nemzeti bizottság
tagjaként vett részt a község forradalmi eseményeiben. December 10-én a tanácsháza
termében többekkel együtt győzködte
Biksza Miklóst, eredménytelenül. Amikor
Biksza kimenekült az épületből, az üldözőkhöz csatlakozott. Harmincz István lelövését
látva ütötte meg a párttitkárt. Hét hónap
bujdosás után, 1957. július 11-én tartóztatták
le. Elsőfokú ítélete egyetlen hónapon belül
megszületett, augusztus 8-án 14 év börtönre
ítélte a Pest Megyei Bíróság Major Miklósné
vezette népbírósági tanácsa, melyet a Leg
felsőbb Bíróság másodfokon halálra súlyosbított. Helytállása tiszteletéül a rendszerváltás után Dabas-Gyónon utcát neveztek el
róla.
Valentyik Ferenc
2012. október
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egészség, kitekintõ

Eredményesen zárul az Egészségnap a szakorvosi rendelôintézetben
A korábbi évekhez hasonlóan a XIV. Dabasi Napok rendezvénysorozatának keretében szeptember 22-én, szombaton megrendeztük
az Egészségnapot. Ennek a napnak az üzenete, hogy mindannyian
felelősek vagyunk saját egészségünk megőrzéséért. Ehhez azonban
egészséges életmódot kell folytatni, amely magában foglalja az
egészséges táplálkozást, a rendszeres testmozgást, a szükséges pihenést, a stresszhelyzetek kezelését. Az egészség megőrzése érdekében rendszeres szűrővizsgálatokon szükséges részt venni.
Tudatosítani kívántuk az emberekben, hogy a rendszeres szűrésekkel, sok betegség megelőzhető, a betegség korai felismerése esetén
megfelelő terápia alkalmazásával gyógyítható vagy a betegség elhatalmasodása megállítható. Az Egészségnap keretében felhívtuk a
figyelmet a dohányzás ártalmaira, és a túlzott alkoholfogyasztás
mellőzésére.
Szűrővizsgálatainkon közel háromszázan vettek részt, és vették
igénybe szolgáltatásainkat. 388 esetszámot regisztráltunk.
Legtöbben az érvizsgálaton (85 fő), szemészeten (50 fő), kardiológián
(46 fő), laboratóriumban (34 fő) és a csontsűrűség-mérésen (28 fő)
vettek részt. A kardiológián megjelent nagy létszámot nem tudtuk
volna leszűrni két szakdolgozónk, Basáné Szuhányi Erzsébet és
Birinszki Zsuzsa figyelmessége és segítőkészsége nélkül. A kardiológiai szűrésre várók részére EKG-vizsgálatot végeztek, így kész
EKG-lelettel mehettek szűrővizsgálatra a betegek. Köszönöm
nekik, hogy meggyorsították az osztály munkáját.
A csontsűrűség-mérésen szintén nagy volt a létszám és a várakozási idő is. A készülék a rajta lévő program alapján 10-15 perc alatt
készít el egy vizsgálatot, ezt az időtartamot ki kell várni, nem lehet
gyorsítani.
A korábbi évekhez viszonyítva az érvizsgálatot keresték fel lényegesen többen, összesen 85 fő. A beállított két db arteriográf-géppel
és két szakdolgozóval a vizsgálatot és az értékelést is gyorsítani lehe-

tett. A szűrésen megjelentek között voltak olyan betegek is, akik
már nem először vettek részt, mondhatjuk, hogy már gondozott
betegként jelentkeztek. Esetükben az erek állapotában gyógyulás
volt tapasztalható.
Az Egészségnapon megjelentek között volt Dabas testvérváro
sának, Barótnak egy 40 fős csapata. Szeretettel és némi büszkeséggel mutattuk be intézetünket, szakrendeléseinket, az új gépeket.
Kéréseik szerint szűrővizsgálatokon vettek részt. Egyéni kéréseiket
is megpróbáltuk teljesíteni. Az egy-egy vizsgálat közötti ráérő időben sokat beszélgettünk egy kávé mellett, nagyon kellemesen töltöttük el az időt.
Munkatársaimmal örültünk annak, hogy ilyen nagy létszámmal
keresték fel intézetünket. A megjelenő nagy létszámra tekintettel
néhány osztály előtt torlódás volt tapasztalható, vagyis a betegeknek
várakozni kellett. A várakozás ellenére azonban egy nagyon kellemes napot töltöttünk el együtt a betegekkel, a baróti vendégeinkkel
és munkatársaimmal.
A napot egy finom délutáni ebéddel fejeztük be.
Klemencz Györgyné, intézményvezető

Köszönet
Dabas Város Önkormányzata nevében ezúton szeretném
megköszönni a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
vezetőjének, Klemencz Györgynének, az intézmény orvosai
nak, asszisztenseinek azt az emberséges és segítőkész bánás
módot, a rendkívüli figyelmességet, amelyben testvérváros
unk, Barót Zatureczky Gyula Kórusának tagjait részesítet
ték az Egészségnap alkalmából, az orvosi vizsgálatokon.
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

„A tehetség jövőt formál”

Junior Prima Díj egy fiatal
dabasi népzenésznek

Második alkalommal adták át ezt a rangos elismerést népművészet
és közművelődés kategóriában. Az idén kilenc 30 év alatti népművész, valamint egy zenekar részesült az elismerésben.
A Prima Primissima Alapítvány és a társalapító Docler Holding
nevében Gattyán György tulajdonos és Lovassy Tamás mecénás
adta át a díjakat szeptember 28-án este annak a tíz díjazottnak, akiket 2011-ben több mint százötven jelöltből választott ki a szakmai
zsűri. Az oklevél mellett fejenként hétezer eurós díjazást kaptak a
kitüntetett fiatal népművészek további szakmai fejlődésük támogatásaként. Az idei jelöltállítás folyamata augusztus 22-én zárult le,
melyet szakmai zsűri felügyelt. Az alapítvány 2007-ben hozta létre
a Junior Prima Díjat, amelynek célja a fiatal tehetségek felfedezése
és a fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítása volt.
Örömmel értesültünk arról, hogy a szinte a szemünk láttára felcseperedett fiatal népzenész, ifj. Szlama László idén Junior Prima
díjas lett „Magyar népművészet és közművelődés” kategóriában.
Édesapja, Szlama László szakmai irányítása alatt tanulta meg a
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citerázás alapjait, majd egyre bővítette tudását, és más népi hangszereket is megismert. Három ízben látogatott el a moldvai csángókhoz, ahol a maga autentikus formájában találkozott a népzenével és a különleges csángó hangszerekkel. Jelenleg a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem pengető szakának hallgatója, ahol kobozt
és citerát tanul.
A díjhoz szívből gratulál és sok szép szakmai sikert kíván a
Dabasi Újság szerkesztősége!

kitekintõ, sport

Decemberben jön a FILI!
A Dabasi Újság szeptemberi számában már bemutattuk Önöknek Kedves Olvasók, a FILI-t, azaz a szentegyházi (Erdély) gyermekfilharmóniát. õk jönnek városunkba 2012. december 14-én és adnak koncertet az esti órákban, a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Az Európa-hírű gyermekkórus mintegy 150–180 fővel
érkezik Dabasra, hogy muzsikájukkal, csilingelő,
tiszta hangjukkal bennünket is elkápráztassanak.
A koncert Molnár Károly segítségével és a város
vezetőinek támogatásával valósul meg.
Molnár Károly kilenc esztendő óta többször
is ellátogatott Szentegyházára. Minden pünkösdkor rendszeresen ott ül a hallgatóság soraiban, sőt, ismerőseit, barátait is elviszi, hogy együtt
hallgassák ezeket a tehetséges gyermek-muzsikusokat, akikből Haáz Sándor farag zenészt, évtizedek szorgalmával… Molnár Károly fejében szöget ütött a gondolat:
mi lenne, ha eljönnének Dabasra is egyszer…
Szentegyháza a régi Magyarország legmagasabban fekvő városa.
Valaha bányászatból, és a vaskohászatból éltek lakói, manapság fakitermeléssel, állattenyésztéssel foglalkoznak, vagy megélhetésüket más
városban, faluban keresik. A Madarasi Hargita népszerű kirándulóhely, de a város nevezetessége harminc éve mégis a FILI!
Zenéjüket hallva szinte összeszorul az ember szíve, mert oly tisztán cseng, mint amilyen tiszta a Hargita levegője. Nemcsak hazájukat, és az anyaországot, de több országot bejártak már Európában is,
nagy sikereket aratva. Most először a dabasi közönség is hallhatja
őket.
Haáz Sándorhoz barátai segítségével jutott el Molnár Károly: először telefonon, majd személyesen is találkoztak. A tanár úr örömmel
fogadta a megkeresést és a felvetést. Szívesen eljönnek Dabasra!
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester azonnal szárnyai alá vette a

KÉZILABDA
A DABAS VSE KC szeptemberi eredményei
A Dabas VSE KC felnőtt csapata az elmúlt hónapban több edzőmérkőzést is játszott, a következő eredményekkel:
Szeptember 16-án megkezdődött az NBI/B bajnokság.
Dabas Diego KC–MKB Veszprém II.
27 : 23 (felnőtt)
30 : 26 (junior)
Alba Regia KSE–Dabas Diego KC
30 : 28 (felnőtt)
30 : 37 (junior)
Dabas Diego KC–Le Beiler KK Ajka
40 : 28 (felnőtt)
44 : 23 (junior)
A következő mérkőzésekre várjuk szurkolóinkat:
október 7. vasárnap
Dabas Diego KC–SZESE Győr
október 22. hétfő
Dabas Diego KC–FTC PLER II.
november 4. vasárnap Dabas Diego KC–Balatonfüredi KSE II.
A junior mérkőzések 16.00 órakor, a felnőtt mérkőzések 18.00
órakor kezdődneka Dabas-Diego Sportcsarnokban.

kezdeményezést, és támogatta a koncert létrejöttét. A gyermekek
műsorát az év legszeretetteljesebb időszakában, advent idején tekintheti meg a dabasi közönség.
Nagyon sokakhoz jutott el a koncert híre, és Molnár Károlyt szinte azonnal hívták a jóérzésű magánemberek, vállalkozók, hogy segítsenek. Mert segítségre szükség van a koncert megszervezésében, a
gyermekek fogadásában, ellátásában, a koncert helyszínére való szállításukban, majd az útnak indításukban.
Haáz Sándor és zenészei nem kérnek pénzt a fellépéseikért.
Ő azt vallja: „Talán nem is lenne olyan szép dolog, ha
mindig meglenne az a pénz…” Kiadott CD-lemezeik
eladásából, illetve adományokból fedezik költségeik egy részét. Ezt az adományládát a dabasi koncerten is elhelyezik majd, és köszönettel veszik,
ha a gyermekek családoknál ételt, italt, szállást
kapnak.
A FILI fogadására Dabason a Barátság és
Szolid aritás Évében máris megkezdődött a civil
összefogás. A koncert létrejöttének egyik segítője
Újvári Tibor gyóni virágkertész, de vannak már többen
is, akik felajánlották támogatásukat.
Molnár Károly telefonszáma: 06-30/219-6288, Újvári Tiboré
06-70/552-4810. Minden felajánlást szívesen fogadnak, elsősorban szállásadók jelentkezését várják.
Tehát december 14-én, a reggeli órákban érkezik több busszal
mintegy 150–180 gyermek és fiatal, valamint tanáraik a sportcsarnokhoz. A szállásadók hazaviszik őket, hogy a hosszú út után ehessenek, majd pihenhessenek. A megbeszélt próba idejére ismét el kell
őket vinni a Sportcsarnokhoz. Közben a fogadó családoknak gondoskodniuk kell az étkezésükről is. A tervek szerint a koncert után az
önkormányzat megvendégeli majd a fellépőket. Végül muzsikusaink
másnap reggel továbbmennek, tehát ismét a buszhoz kell őket kísérni, némi útravalóval ellátva.
A koncert megtekintését pedig mindenkinek szívből ajánljuk, csodálatos élmény lesz!
Szabóné Márti

Az Országos Ifjúsági Kupa I. fordulójában Törökszentmiklós
legyőzésével továbbjutott csapatunk. Csoportmérkőzésekre kerül
sor, a Cegléd, a Lajosmizse és a Kecskemét csapatai lesznek az
ellenfelek.A junior mérkőzések 16.00 órakor, a felnőtt mérkőzések
18.00 órakor kezdődnek a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
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Újra itt van a nagy csapat!
Szeptember 22-én a Ferencváros nõi kézilabdacsapata Dabason ott folytatta, ahol tavasszal abbahagyta: gyõzelemmel.
A BL-selejtezőben a szlovák Iuventa Michalovce csapata nem bizonyult nehéz falatnak a Fradi számára. Az első mérkőzésen
40 : 26-os győzelmet aratott idegenben, jelezve az ellenfélnek,
hogy a dabasi visszavágón sem adják ki kezükből a győzelmet. A
DDS-ben a csajok ismét könnyed játékkal 31 : 22-re győztek és a
Bajnokok Ligája főtáblájára jutottak. A neheze most jön, hiszen a
csoportban két BL-rutinos ellenfele is lesz a Fradinak. Az orosz
Dinamo Volgograd és a norvég Larvik, de le kell győzni a svéd
Sävehofot is. E zeket a mérkőzéseket a Dabas- Diego
Sportcsarnokból személyesen is figyelemmel kísérhetjük. Jegyek
és bérletek már kaphatók minden csoportmérkőzésre.

A hazai csoportmérkőzések időpontjai:
2012. 10. 21.
2012. 10. 27.
2012. 11. 11.
Bérletárak:

18.00 FTC-Rail Cargo Hungaria–Larvik
19.00 FTC-Rail Cargo Hungaria–IK Sävehof
19.00 FTC-Rail Cargo Hungaria–Dinamo Volgograd
B, C szektor: 18 000 Ft
A, D szektor: 15 000 Ft
E szektor: 10 000 Ft
Állóbérlet: 7000 Ft
Jegyárak:
B, C szektor: 7000 Ft
A, D szektor: 5500 Ft
E szektor: 3500 Ft
Állójegy:
2500 Ft
Elérhetőségeink,jegyértékesítés:
Elek Gyula Aréna (1101 Budapest, Kőbányai út 47/A)
Tel.: + 36 70 44 54 871; + 36 1 262 03 16
E-mail cím: ftckezilabda@ftckezilabda.hu

Bővebb információt a noikezilabda.fradi.hu oldalon olvashatnak!

Sparks-Enthroners visszavágó

Szeptember 29-én, szombaton láttuk vendégül a székesfehérvári amerikai foci csapatot, hogy a júliusban elszenvedett 28-20-as vereségért visszavágjunk.
A mérkőzésre több új, taktikus felállással készültünk és igyekeztünk az új csapattagokat is a megfelelő poszton kipróbálni.
A találkozón remek játékot láthattunk a vendég csapattól is,
akik látszólag elhatározottan érkeztek meg a pályára, majd
nem is cáfoltak rá a megállapításomra, hiszen végig vezettek a találkozó alatt és a lefújáskor 69 : 32-es vereséget mértek a hazai csapatra. A mérkőzést ugyan elvesztettük, de a
negatívumokat pozitívvá tudjuk fordítani, így tanulunk a
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hibáinkból. A következő tétmérkőzésig lesz időnk pótolni a
hiányosságokat és reméljük az új csapattagok is sikeresen
beépülnek a keretbe. A cheerleader válogatás sikeres volt,
így hamarosan bemutatkoznak a szurkolóink előtt is a
Sparks lányok.

A szurkolóinknak köszönjük a biztatást, a honlapunkon
hamarosan láthatóak lesznek a mérkőzés képei.
Hajrá Sparks!
Garajszki Beáta

sport, hirdetések

Lendületben a Top Fitness
Miként az első vidáman kergetőző őszi falevelek, úgy érkeztek meg a
Top Fitness egyesülethez a FIT KID-es lányok is. Nem is olyan régen
búcsúztak el egymástól és a tornateremtől, hiszen júliusban többféle
táborban találkozhattak egymással és edzőikkel. Megismertek új
akrobatikus elemeket, és koreográfiákat, valamint fokozták erőnlétüket, állóképességüket is. A sokféle tábort követően a szülők és
barátok meghívást kaptak egy táborzáró bulira, ahol a lányok bemutatták, mi mindent tanultak az elmúlt hetekben. Később jóízű lakmározás vette kezdetét a szabadban megterített asztaloknál.
Ám alig telt el pár hét, augusztusban újra lehetősége volt edzeni
annak, aki éppen nem nyaralt, így formában és lendületben maradhattak a versenyzők. A tanítás kezdete óta pedig a megszokott
menetrend szerint zajlanak az edzések. Komoly munka folyik nap
mint nap, hiszen a közelgő őszi versenyekre mihamarabb fel kell
készülni. 			
Gula Andi

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.

Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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Gyóni Napok – 2012
Október 14. (vasárnap)
14.00 Ökumenikus gyermekdélután
Helyszín: a gyóni református gyülekezeti terem és udvar

október 19. (péntek)
18.00 Molnár Róbert: Ébresztő Magyarország
című könyvének bemutatója

17.00 „
 FILLÉRES EMLÉKEINK…”
divatbemutató és kiállítás
A két világháború közötti időszaktól a 80-as
évek végéig bemutatásra kerül a hétköznapi
ember öltözködése, a munka, a tanulás és a
szórakozás jegyében.
Helyszín: a Gyóni Géza Általános Iskola (Szőlő u. 1.)

Helyszín: a gyóni református templom

19.00 Ökumenikus Ifjúsági Klub
– az AGAPÉ Zenekar koncertje

október 25. (csütörtök)

október 20. (szombat)

8.30–11.30 CSUPA CSIPKE
kiállítás a Lurkó ovigalériában és
hagyományőrző délelőtt (nyitott ovi program
minden érdeklődőnek)

Helyszín: a gyóni evangélikus templom

10 éves a Gyóni Tájház
a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület
rendezvénye
Helyszín: a Gyóni Tájház udvara

október 21. (vasárnap)
14.00–20.00 SÜN-DÖRGŐ családi délután
a Halász Móricz-kúria és a Kölyöksziget
Játéktár szervezésében
• barkács-kuckó
• sün-móka
• interaktív sün-kalyiba
• sünvásár
• éléskamra
• bábozda
• zene-bona
17.00 Töklámpáskeresés városi kisvonattal a
gyóni városrészben
18.00 Moldvai TÁNCHÁZ a Szlama családdal
Helyszín: a Halász Móricz-kúria

9.00 TELE KAMRA
– kiállítás a Mesevár ovigalériában,
közös játékok, mondókák sári és dabasi
óvodásokkal

október 26. (péntek)
19.00 Dvorák Péter & Patka Színház
pantomim előadása
– Örkény István egyperceseiből
Helyszín: a Halász Móricz-kúria

október 28. (vasárnap)
17.00 A Szalon Brass Kvintett és a Pátria
Énekegyüttes koncertje
Helyszín: a gyóni evangélikus templom

október 22. (hétfő)
Ökumenikus sportnap
Helyszín: a gyóni evangélikus templom udvara
és a gyülekezeti terem

FIATALOK ÉJSZAKÁJA
FIATALOK ÉJSZAKÁJA

2012. OKTÓBER 12. (PÉNTEK) 17.00–02.00

október 23. (kedd)

Helyszín:2012.
Dabas-Diego
Sportcsarnok,
2370
Dabas, Iskola u. 5.
OKTÓBER
12. (PÉNTEK)
17.00–02.00
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok, 2370 Dabas, Iskola u. 5.

Hozd magaddal személyigazolványodat!
– Aki még nem töltötte be a 18. életévét, csak írásos szülői beleegyezéssel jöhet be a rendezvényre! A 14. év alatti
Hozd magaddal személyigazolványodat!
fiatalok ott-tartózkodásáért, illetve hazajutásáért a szülő köteles felelősséget vállalni!
– Aki még nem töltötte be a 18. életévét, csak írásos szülői beleegyezéssel jöhet be a rendezvényre! A 14. év alatti
fiatalok ott-tartózkodásáért, illetve hazajutásáért a szülő köteles felelősséget vállalni!

16.00  1956-os megemlékezés
17.00  Akiért a harang szól…
és a „Csend Forrásának” megnyitása

AMIVEL VÁRUNK:
• Csocsó • Ping-pong • Kézműveskedés
AMIVEL VÁRUNK:
• Teremfoci-bajnokság (Előnevezés kötelező! Az első 8 csapat nevezését tudjuk elfogadni! Egy csapat=5+1 fő)
• Csocsó • Ping-pong • Kézműveskedés

PLUSZ:
• Teremfoci-bajnokság (Előnevezés kötelező! Az első 8 csapat nevezését tudjuk elfogadni! Egy csapat=5+1 fő)
CSAPATVERSENY 18.00 ÓRÁTÓL! 5 fős csapatokat várunk! (Előnevezés és csapatnév megadása kötelező! Az első 6
PLUSZ:
csapat nevezését tudjuk elfogadni!)

Helyszín: a gyóni városrészközpont és
a Halász Móricz-kúria

CSAPATVERSENY 18.00 ÓRÁTÓL! 5 fős csapatokat várunk! (Előnevezés és csapatnév megadása kötelező! Az első 6
ügyességi verseny • szójáték • activity • felelj meg!
csapat nevezését tudjuk elfogadni!)
ügyességi
verseny • szójáték
• activity
• felelj meg!
DISCO
20.00-TÓL!
ZENÉL:
DJ. BOR

DISCO 20.00-TÓL! ZENÉL: DJ. BOR
GYERE ÉS SZÓRAKOZZ!
Részletek Dabas Város honlapján és a Facebookon!
GYERE ÉS SZÓRAKOZZ!
Info: www.dabas.hu; 29/561-267; okiszi@dabas.hu; valentenyi.rozsa@gmail.com; GYIÖK

október 24. (szerda)

Részletek Dabas Város honlapján és a Facebookon!
Info: www.dabas.hu; 29/561-267; okiszi@dabas.hu; valentenyi.rozsa@gmail.com; GYIÖK

FONTOS TUDNI!!!
Kulturált megjelenést, viselkedést várunk mindenkitől, melyet a biztonsági szolgálat folyamatosan ellenőrizni fog! A
FONTOS TUDNI!!!
rendezvényre érkezőket regisztráljuk! A regisztrációhoz szükséges az írásos szülői beleegyező nyilatkozat felmuta-

Kulturált megjelenést, viselkedést várunk mindenkitől, melyet a biztonsági szolgálat folyamatosan ellenőrizni fog! A
tása! Érkezés: 16.00–18.00 óra között, utána nem engedélyezzük senki belépését! Azoknak a fiataloknak, akik a renrendezvényre érkezőket regisztráljuk! A regisztrációhoz szükséges az írásos szülői beleegyező nyilatkozat felmutadezvény időtartama alatt elhagyják a rendezvény helyszínét, újra belépésre lehetőségük NINCS!
tása! Érkezés: 16.00–18.00 óra között, utána nem engedélyezzük senki belépését! Azoknak a fiataloknak, akik a rendezvény időtartama alatt elhagyják a rendezvény helyszínét, újra belépésre lehetőségük NINCS!
Dabas Város Önkormányzata mint kedvezményezett a rendezvényt a Térségi fiatalok kulturális és közösségépítő rendezvénysorozata című projekt keretében valósítja meg. A rendezvény megvalósításában közreműködik: Dabas Város
Dabas Város Önkormányzata mint kedvezményezett a rendezvényt a Térségi fiatalok kulturális és közösségépítő renGyermek- és Ifjúsági Önkormányzata, Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodája
dezvénysorozata című projekt keretében valósítja meg. A rendezvény megvalósításában közreműködik: Dabas Város
Gyermek-partnereink,
és Ifjúsági támogatóink:
Önkormányzata,
Önkormányzatának
Oktatási
és Ifjúsági Inárcs
Szolgáltató
Együttműködő
BugyiDabas
KözségVáros
Önkormányzata,
Hernád Község
Önkormányzata,
KözségIrodája
Önkormányzata,

9.00 TELE KAMRA
– kiállítás a Mesevár ovigalériában,
közös játékok, mondókák sári és dabasi
óvodásokkal
13.00–16.00 Egészségügyi szűrővizsgálatok
Dr. Klemencz Hajnalka háziorvos
rendelőjében

Kakucs Község Önkormányzata, Örkény Város Önkormányzata, Pusztavacs Község Önkormányzata, Táborfalva Község Önkormányzata,
EgyüttműködőKözség
partnereink,
támogatóink: Újhartyán
Bugyi Község
Önkormányzata,
Hernád
Község Önkormányzata,
Inárcs Község
Önkormányzata,
Tatárszentgyörgy
Önkormányzata,
Község
Önkormányzata,
Újlengyel
Község Önkormányzata,
Vasad
Község ÖnkorKakucsDabas
KözségSportcsarnok
Önkormányzata,
Önkormányzata,
Pusztavacs
Község
Önkormányzata,
Táborfalva
Község
Önkormányzata,
mányzata,
Kft.,Örkény
DabasVáros
Rádió,
Kossuth Művelődési
Központ,
Bugyi
Sport Egyesület,
FC Dabas
SE,
Hernádi Szakmai
Tatárszentgyörgy
Község Önkormányzata,
Újhartyán
Önkormányzata,
Újlengyel
Önkormányzata,
Vasad
Község ÖnkorTovábbképző
Sportegyesület,
Inárcs Vasas SE,
KakucsKözség
Községi
Sportegyesület,
ÖrkényKözség
SE, Táborfalva
Községi
Sportegyesület,
Tatárszentmányzata,
Dabas Sportcsarnok
Kft., Dabas
Rádió, Táncsics
Kossuth Művelődési
Bugyi
Egyesület,
FC Dabas
SE,2001
Hernádi
györgy
SE, Szimultán
Sport és Kulturális
Egyesület,
Alapítvány,Központ,
Benko-Bá
Bt.,Sport
Daszofe
Nonprofit
Kft., FRT
Bt.,Szakmai
MAG Televízió
Továbbképző
Sportegyesület,
Inárcs Vasas
Kakucs
Községi
Sportegyesület,
Örkény
Kft., Pressman
Nyomdaipari
Bt., FuturArt
Kft.,SE,
Raptor
Security
Kft.,
CDC Computer
Kft. SE, Táborfalva Községi Sportegyesület, Tatárszentgyörgy SE, Szimultán Sport és Kulturális Egyesület, Táncsics Alapítvány, Benko-Bá Bt., Daszofe Nonprofit Kft., FRT 2001 Bt., MAG Televízió
Kft., Pressman Nyomdaipari Bt., FuturArt Kft., Raptor Security Kft., CDC Computer Kft.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
a vidéki területekbe beruházó Európa
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