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A programok különböző
helyszíneken kerülnek

a
Kulturális negyedben

megrendezésre
a Bajcsy-Zsilinszky u. és
a Lakos Dr. utca közötti
kúriákban és középületekben,

Dabas Város Önkormányzata idén megújítja
adventi rendezvényét, új helyszíneken,
új programokkal várja a családokat

valamint a Ravasz László
utcában.

Koncertek,
teaház, karácsonyi kiállítások,

Időpont: 2017. december 3., advent első vasárnapja,
15.00 órától 20.00 óráig

mesesarok,
kézműves foglalkozások,
színpadi programok, rénszarvasszán,
koripálya, adventi vásár és kóstoló
és még sok más
meglepetés

A körséta magában foglalja: a Dabasi Református
Templomot, a Halász Boldizsár Városi Könyvtárat,
a Gombay–Dinnyés-kúriát (volt gyerekkönyvtár),
a Zeneiskola előtt felállított színpadot, a Református
Gyülekezeti Házat, a Trafik épületét, valamint
a Lakos Dr. utcában a Levendula-házat (bölcsőde).
A programokról bővebb tájékoztatást adunk a hónap vége

Helyi csoportok bemutatói

Tücsökszabi
(Cseke Szabolcs)

Kovács Nóri
a MOTÍVA énekesnője

felé megjelenő plakátjainkon, a Rádió Dabas, a Dabas
Televízió adásaiban, a www.dabas.hu-n, a Dabas város
Facebook-oldalán.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT
MEGÚJULT
ADVENTI DÉLUTÁNUNKRA!
a szervezők
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Gyóni napok 2017

rendezvények, események									Dabasi Újság

Bensőséges, közösségformáló, családias programokkal várta az idei GYÓNI NAPOK szervezőgárdája az érdeklődőket a településrész emblematikus pontjain, utcáiban, középületeiben.
A rendezvénysorozat olyannyira a szívéhez nőtt a város lakosságának, hogy egyházak, intézmények, civilszervezetek, magánszemélyek egyaránt aktívan részt vettek az események megszervezésében, lebonyolításában. A Gyóni Napok minden esztendőben lázban tartja a városrész
közösségét, így kerülnek közelebb egymáshoz családok, szomszédok, felekezetek, intézmények, különböző korosztályok és eltérő szórakozási lehetőségeket igénylő polgárok. A rendezvénysorozat sikeréről alábbi képriportunk tanúskodik.

Helytörténeti beszélgetések a Halász Móricz-kúriában a Halász család
és Gyóni Géza leszármazottjával. Vendégünk volt Halász Erzsébet és
Szakolczai Katalin
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Fotók | Karlik Dóra

2017-ben is Luther-utca! A
Gyóni Tájház megalapításának 15 évfordulója, a kicsiknek, nagyoknak szóló programok, a
Miloszerni-ház térkiállítása, a népi játszóudvar, a batátakóstoló
és a közös szalonnasütés nagyszámú közönséget vonzott. Este
a Typo Box Kft. épületében Bábel Antónia és Bábel Márta felolvasott a Zlinszky-nagymama, Niamessnyné Manaszy Margit
könyvéből.

Esti ovi szülőknek – felnőtt programok a Mesevár Óvodában

rendezvények, események

A művészet demokráciája, avagy hol a helye a kortárs irodalomnak. Kollár Pál és
Ligetvári István Vukovári Pannával és Kapui Ágotával beszélgetett. Közreműködött
Sárközi Alex és Mátyus Csaba (hangszer és ének). A rendezvényen a Trafik Kör nevében Ligetvári István és Dorottya átadta az ÉV ALKOTÓJA díjat A. Varga Imre képzőművésznek.

Játszótéravatás
a Gyóni Géza Általános Iskola kertrészében

Fotók | Tomor Tamás

2017. november								

Ajándékkosár – a Gyóni Géza Általános
Iskola nagysikerű programja

Fotók | Karlik Dóra

„Arcodon a napsugár fényes mosolya, szívedben az ifjúság örök illata”
A jól ismert dallal köszöntötte Kovács Nóri énekesnő az 1981-ben ballagott
gyóni diákokat, az 50 évesek születésnapi évfolyamtalálkozóján.

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából Döbrentey Ildikó volt a református gyülekezet vendége, aki a mese szerepéről, küldetéséről beszélt a gyermek és felnőtt életében.
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rendezvények, események									Dabasi Újság

A

Kapcsolatok Évének második felében megrendezett újszülöttek
köszöntésére 62 család fogadta el az
önkormányzat meghívását. A Dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium új sportcsarnokát hamar benépesítették a családok. A
csecsemőket és szüleiket Kőszegi Zoltán
polgármester köszöntötte, a Dabasi Új
Bóbita Óvoda Mókus csoportjának gyermekei ünnepi műsorral kedveskedtek
nekik.
A rendezvény egy közös fotózással ért
véget, majd együtt kisétáltunk a megújuló
Parragh-tóhoz, ahol a gyermekek születé-

sének örömére és emlékére facsemetéket
ültettünk, amely egy új liget létrehozásának kezdete. Az idei évben az emléklap és
a virágok mellett egy gyermekük nevével
és születési dátumával ellátott kis kártyával
is megajándékoztuk a családokat, melyet
az általuk ültetett facsemete ágára lehetett
felhelyezni.
Felhívjuk azon családok figyelmét, akiknek nem volt lehetőségük részt venni az
ünnepségen, hogy az emléklapok és a
vásárlási utalványok (melyek beváltási
határideje 2017. november 30.) az önkormányzaton átvehetőek!

Hosszú boldog életet és jó egészséget
kívánunk!
Jurácsik Andrea

OKTÓBER 23 Gyónon

M

inden évben a Gyóni Napok rendezvénysorozat keretében emlékezik meg a város közössége az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. Idén a zuhogó eső
bekényszerítette az ünneplő közönséget a Gyóni Géza Nyugdí
jasház ’56-os termébe, ahol korhű díszletek között idézték fel az
október 23-i történéseket. A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Gyóni Géza
Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora következett. Az ünnepi
szónok idén Pánczél Károly országgyűlési képviselő volt, aki ’56
megítéléséről, következményeiről, a magyar történelemben elfoglalt helyéről és a magyar nép szabadságszeretetéről beszélt. Az
ünneplő közösség egy perces néma főhajtással emlékezett meg
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’56 gyóni mártírjairól, Lakos Jánosról, Harmincz Istvánról és
D. Szabó Károlyról, a bebörtönzöttekről, a meghurcoltakról, valamint minden érintett helybéli családról. 		
K. Á.

Fotók | Karlik Dóra

Újszülöttek köszöntése

2017. november								
„Minden ölelésed – bástya életemnek,
egy hatalmas kőszirt – védelmező falak.
Nyoma nincsen bennem semmi félelemnek –
tetteid beszélnek, nem az üres szavak.”
(Horváth Piroska)

Kedves Jubiláló Házaspár!
Dabas Város Önkormányzata november 24-én, pénteken
16.00 órakor tartja az 50–55–60–65 éves házassági
évfordulósok köszöntését
a Sári Zarándok- és Kulturális Központban (Mánteleki út 7.).
Ebből az alkalomból Önök megerősíthetik több évtizedes
házassági esküjüket Dabas város anyakönyvvezetője előtt.
Remélem, hogy kísérő családtagjaiknak is örök emlék
marad ez a szép és meghitt ceremónia.

rendezvények, események

Galádka rémtettei
a Táncsics-gimiben

O

któber 25-én rendhagyó könyvbemutatóra került sor a
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium aulájában. Bábel
Antónia dabasi írónő első ifjúsági meseregényének színpadi változatát Péntekné Hegedűs Rita tanárnő rendezte, és az iskola hetedikesei játszották el a mókás történetet. A rendezvény második
részében a Katica Könyv Műhely vezetője és tulajdonosa, Scur
Katalin mutatta be az írónőt és a kötetet. Bábel Antónia hősei
életszerű figurák, olyan gyerekek és felnőttek, akikben gyakran
magunkra ismerünk, ezért vagyunk megbocsátóak és elfogadóak
velük szemben. Kiapadhatatlan humor, ironikus jellemzés, tömörség és jól irányzott kritika jellemzi Bábel Antónia stílusát.

Süteménnyel, üdítővel és meleg, szeretetteljes fogadtatással várjuk a kedves meghívottainkat és a családtagokat rendezvényünkre, ahol az ünnepélyes pillanatok után fellépőink
szórakoztatják Önöket. Idén Kovács Nóri énekesnő, a Tilinkó
Néptánccsoport és a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
gondoskodik a jó hangulatról. Legfontosabb döntésének felidézése sok erőt adjon házasságuk jövendő időszakára is. Jó
egészséget és még sok áldott, boldog együtt eltöltött évet
kívánok Önöknek!
Kőszegi Zoltán

polgármester

IDŐSEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEI
Dabas-Sári:

december 8., péntek, 15.00 óra
Sári Zarándok-és Kulturális Központ

Dabas:

december 11., hétfő, 15.00 óra
Kossuth Kulturális Központ

Gyón:

december 12., kedd, 15.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola

Dabasi-szőlők: december 13., szerda, 15.00 óra
Dabasi-szőlősi Művelődési Ház
Minden szépkorú dabasi polgárt szeretettel várunk
a lakhelyéhez legközelebb eső helyszínen!

A köny vet
Mészáros Fanni
illusztrálta és a
nyomdai munkákat a Dabasi
Nyomda Zrt. végezte.
A kötet kapható a könyvesboltokban.
Kapui Ágota

Fotók | Karlik Dóra
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A betűk bátor hősei
Írni mindenki megtanul. Nagyjából. Azonban, ha a képzelet szüleményeit, érzéseket, fantáziákat
kell papírra vetni, akkor a legtöbben megtorpannak. Nagyon bátor dolog levetkőztetni a lelket
és a nyilvánosság elé tárni egy vers, mese vagy regény formájában. E havi lapszámunk főszereplői mind egytől-egyig ilyen bátor hősök.
Októberben számos író, költő megfordult városunkban, és így rádiónkban is, hogy lelke rezdüléseiről ne csak betűket adjon az olvasóknak, hanem hangot is a hallgatóinknak. Mi lettünk a híd
betű és hang között. Tartsanak velünk – keljünk át együtt ezen az éteri hídon.

Bauer Barbara
– Légikísérő voltál. Hogyan jött az életedbe az írás?
– Az írás előbb volt, mint a légikisasszonnyá
válás. A fedélzeten kezdtem el írni az első
regényemet… hosszú utakon, éjszaka, amikor az utasok alszanak, én kézzel írogattam. 15 évet, 6000 órát repültem. Mára
sikerült átrendeznem az életem, van egy
lányom, családi életet élünk, béke és nyugalom vesz körül.
– Milyen a nyomdameleg könyvet a
kezedben tartani?
– Csodálatos. Éppen ma délelőtt mondtam
a férjemnek, hogy döbbenet, de olyan,
mintha nem is én írtam volna például a most
megjelenő regényemet. Olyan tudatállapot,
mintha töltenék a fejembe a szavakat.
Gondolom, hogy ha most leülnék és tudatosan akarnám leírni ezeket a szavakat, nem
menne. Ennek ott és akkor van az ideje,
akkor tud belőlem kijönni. A hetedik regényem jelenik meg, és mindig hihetetlen,
hogy belőlem folynak ki ezek a történetek.
– Milyen a 21. századi Magyarországon
kortárs írónak lenni?
– Élvezem. Jó érzés bevonni a lányomat és
vele együtt vinni a történetet. Ez is mese-
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szerű nekem, hogy ebben élek. Álom volt,
és most ezek jelentik a hétköznapjaimat.
Magamra még mindig nem használom az
írónő szót. Én írok, de az írónő
valaki. Mondjuk Szabó
Magda. Én csak írok.

Bábel Antónia
– Hogyan keletkeztek Galádka történetei?
– Egyszerűen jött az ötlet és elkezdtem írni.
Akkor még nem gondoltam, hogy ez egy
könyv lesz. Adódott egy pályázat, amelyre
beküldtem az írást, de nem lett eredménye.
Így volt egy kész könyvem, és egy kiadóm,
aki viszont szerette volna kiadni a meséimet. Ott találkoztam Péntekné Hegedűs
Ritával, aki akkorra már Galádkából színdarabot csinált.
– Óvónő vagy, színjátszó körben is szerepeltél, majd anyuka lettél. Innen jön a mese?
– Így van. Otthon voltam GYES-en és jött
egy érzés, majd lett belőle egy mese.
Mutattam a férjemnek, aki azt mondta,
hogy nagyon jó. Gondolkodtam, hogy ez
mi volt? Írtam verseket, novellákat, de
mesét soha. Aztán lett még egy, még egy,
még egy, végül egy kötetre való készült.
Úgy tűnik, ez az életem részévé fog válni.

– Galádka egy kisfiú. Mivel lányotok van,
azt hittem, tündérmesét írsz majd…
– Olyan is van. Nem tudom, hogy Galádka
honnan jött… Gyermekkoromban nagyon
szerettem Pumuklit. Gondolkodtam, hogy
ha én is láthatatlanná tudnék válni, miket
tennék… Galádka is láthatatlanná tud válni.
Nem tudom, honnan jön az ihlet. Olyan,
mintha meseírás közben módosult tudatállapotban lennék. Megszűnik a külvilág,
elkapok egy fonalat, és csak írok, írok.
Mintha mesélnének maguk a szereplők.
– Milyen érzés volt, amikor először olvastad a saját mesédet a lányodnak?
– Nem olyan régen volt. Végighallgatta, de
nem fogta meg. Talán még kicsi volt hozzá.
Viszont van készülőben egy másik mesesorozat, ami piciknek szól, azt nagyon szereti.
– Milyen érzés kinyomtatva látni a meséidet?
– Amikor végignéztem a nyomdában,
hogyan készül a könyvem, mennyi apró
folyamaton megy keresztül, majd amikor a
borítót is megláttam, az fantasztikus érzés
volt. Az is egy gyermekem. Egy tökéletes kis
gyöngyszem az életemből.
Az is hihetetlen volt, amikor Péntekné
Hegedüs Rita szólt, hogy megmutatja a

2017. november		

gyerekeknek a művet, akik Harry Pottert
akarták színre vinni. Harry Pottert legyőzni…
és amikor voltam egy próbán és a gyerekek
szóról szóra visszaadták a mondataimat,
tanulták, küzdöttek, egyre többen akartak
benne szerepelni… Kimondhatatlan érzés.
– Gondoltál valaha arra, hogy idáig jutsz?
– Óvónőként sokszor gondoltam azt, amikor olvastam egy-egy „művet”, hogy ilyen
silány dolgokat is kiadnak?
Arra gondoltam, hogy ennél
én is tudnék jobbat. Sikerült.

Döbrentey Ildikó
– Mi a mese? Mi a mese? Mi a hit? Hogyan
kapcsolódhat e két fogalom?
– A mese olyasmi, amiről két-három napot
folyamatosan elbeszélget az ember. A legfontosabb a mesében, hogy olyan röpítő
ereje van, mint egy hintának: lebeg a valóság felett és átröpít a játéknak, a költészetnek, a művészetnek a világába. Olyan erő,
ami egy életre nyomot hagyhat, ha valaki
rendszeresen kapja. Egy olyan kisgyerek, aki
mesében és imádságban nőhet fel, az kap
egy vértet az egész életére a kudarcok
minél jobb elviseléséhez. Csodálatos fegyver. Nem egyszerű a földi út, így fontos,
hogy legyen a tarisznyánkban meséből és
imádságból fakadó erő.
Fontos az is, amit a mesélő kaphat a mesétől. Létezik a mesének olyan gyógyító ereje,
ami kifejezetten felnőtteknek szól. Engem a
dolognak az a része érdekel, amikor a felnőtt ember kibújik a nagyon tiszta, fényes,
lakkozott cipőjéből este, leveti a felnőttség
lábbelijét, és megkönnyebbülve belép a
gyermekének az életébe. Ha nagyon fáradt,
ebb ől erőt tud meríteni magának.
Belekerülünk egy olyan világba, ahol varázseszközeink vannak az ősgonosz ellen, le
tudjuk győzni. Míg a valóságban küzdünk,
de sokszor elveszítjük a harcot. De a mesében mindig győz a jó. Ez erőt adhat egy felnőtt embernek is. A mese egy kifogyhatatlan kincsesláda, amely mindannyiunk rendelkezésére áll. Ne féljünk a kitalált meséktől, sőt! A se füle, se farka, kicsit ügyetlen
történetek lesznek azok, amelyekre majd

visszaemlékezünk. Hogy a közös élmény
megszülessen a felnőtt és a kisgyermek
között, ahhoz társsá kell lennünk. A kisgyermek bizalma lassan alakul ki, hiszen a saját
szülő hazaérkezésekor hozza magával a felnőtt világ lenyomatát. Amikor a mesében
társak leszünk, felemelő érzés a gyermek
számára. Ugyanez van az imádságban. A
Mennyei Atya társsá fogadja apát, anyát és
a gyermeket egyaránt.
Ebből fakad a remény megélése és a lélekgyógyító hatása is. A mesének és az imádságnak ezek közös hatásai.
– Mennyire változott meg a gyermekek
generációja az elmúlt 30 évben?
– Biztos vagyok benne, hogy a gyermekek
semmit nem változnának, ha nem néznének gyors tempójú filmeket. Azok a kisgyerekek, akik nem nekik való filmeket néznek,
nekik nagyon nehéz jónak találni a szívdobbanás-tempójú meséket. Hiszen ez nekik
szinte kibírhatatlanul unalmas. A kisgyermekeknek még a szívdobbanás való, nem
az ideges rángatózás.
Úgy látom, hogy manapság nincsenek csöndek, nincsenek halk hangok. Minden üvölt.
Így nagyon nehéz. Le kell sütnünk a szemünket, hogy ezt mi
csináljuk. Mi változtatjuk meg a
világot.

Vukovári Panna
– A művészet demokráciája volt a mai
este alaptémája, de kissé elrugaszkodtunk
ettől. Hová jutottunk az este végére,
szerined?
– Talán oda, hogy mindenki tartson a nappalijában egy verseskötetet, ha pedig kedve
tartja, keressen rá az interneten a megzenésítésekre. Azt hiszem, ennél demokratikusabb dolog nincsen, hogy ne legyen a szellem arisztokráciájáé a művészet, hanem
legyen a lelkünk és az otthonunk része.
– Milyen a jó vers?
– Hiteles. Nem sablonos. Olyan könnyű
sablonos verset írni – magamról tudom.
Amikor jönnek a rímek, a gondolatok, és
aztán rájövök, hogy ezeket a gondolatokat
már egyszer én használtam. A hiteles ver-

sért meg kell szenvedni. Az nem játék.
Prózát írni viszonylagos magabiztossággal
lehet. A vers az mindig lutri. Ott van egy kis
izgatottság bennem, módosult tudatállapotba kerülök pusztán a versírástól. Ennek
olyan kémiai hatása, amikor megnyílnak
olyan kapuk, amik a tudatalattit aktivizálják
és egészen meglepő hatást keltenek.
Amikor szavak formájában megszületik
valami, az számomra mindig csoda.
Kegyelmi pillanat.
Ma már tudom, az íráshoz bátorság kell. Az
első könyvem, amely saját élményekből
építkezett, döbbentett rá arra, hogy az
ember lelke ilyenkor meztelen, ott van a
boncasztalon. Azt még álnéven írtam, mert
nem akartam, hogy egybemossanak, jelezni akartam, hogy ez nem én vagyok, hanem
sok mindenben az írói fantázia. A versben
máshogy működik, az sokkal őszintébb. Az
édesapám számára hihetetlen volt, hogy ez
is én vagyok. Azzal magyarázta, hogy az igazi művész bármit meg tud élni – még azt is,
amit nem.

Kapui Ágota
Ha szembenézel
Ha szembenézel bátran a világgal,
a kimondásnak hallgatás az ára.
Az alkalom most arra ösztökél,
hogy igazaddal támadj rá a mára,
és szép tirádát önts a reggelekre,
egy tudálékos ész fondorlatát,
mely cáfolattal rárohan a csendre,
és meg sem várja zavart válaszát.
Ha nem mondod ki, hát kimondja más,
– a véleményre ellenvélemény –,
mely egy oktávval magasabb talán,
mert halkan nem közölhetõ e tény.
Az ellenvetésekben ott a szándék,
a sértõdöttség õsi fegyvere,
a szavak éle megsebzi az elmét,
s a lélek kicsit megrokkan bele...
A kimondásnak büntetés az ára,
a szembenézés tehát elmarad,
és megtorlás jön minden igazságra...
A gondolat, az mindenkor szabad.

7
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
AZ OBO ARÉNÁBAN

D

Fotók | Karlik Dóra

abas Város Önkormányzata október 6-án, pénteken tartotta Idősek világnapi ünnepségét, amelyre meghívta a
kistérség településeinek szépkorú polgárait és polgármestereit is.
A rendezvényen házigazdaként Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntötte a jelenlévőket, majd Pánczél Károly országgyűlési
képviselő mondott ünnepi beszédet. A műsorban nagy sikerrel
szerepelt a Tilinkó Néptánccsoport, majd a programot a
Budapesti Operettszínház művészei zárták.
–szerk.–

Szociális Munka Napja
a Kossuth Kulturális Központban

D

Fotók | Karlik Dóra

abas Város Önkormányzata idén is köszöntötte a szociális
szférában dolgozókat, az idősotthonok munkaközösségeit, a fogyatékkal élők gondozóit, a védőnőket és a vöröskereszt
munkatársait, valamint a szakma eddigi kitüntetettjeit és a karitatív jellegű tevékenységet végző csoportokat.
Az idei rendezvénynek november 9-én, csütörtökön a Kossuth
Kulturális Központ adott helyet, ahol mintegy 60 meghívott jelent

8

meg. Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjét követően átadták
a Rászorultakért és Elesettekért díjat, amelye idén az Átrium
Idősek Otthona munkaközössége érdemelt ki az idősgondozásban végzett áldozatos munkájáért.
Az ünnepi műsorban közreműködött Pokornyik Lilla ifjúsági
polgármester és a Kossuth Művelődési Központ Tilinkó
Néptánccsoportja.			
–szerk–

2017. november									

kapcsolatok éve

Fotók | Csernus Dóra

Külkapcsolataink

D

abas Város Önkormányzata testvérvárosi megállapodást kötött a
kínai Longquan településsel szeptember
végén. A testvértelepülésről november
3-án érkezett egy delegáció Magyar
országra az Európai Longquan Szövetség
nemzetközi konferenciájára. A delegáció

tagjai ellátogattak Dabasra is. A Város
házán Kőszegi Zoltán polgármester fogadta a vendégeket, majd egy település
bemutató prezentációt tekintettek meg,
ezt követően rövid látogatást tettek a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben
és az OBO Arénában.

A néhány napos magyarországi tartózkodásuk során megtekintették a főváros
nevezetességeit, a Budai várat, a Citadellát
és a Parlamentet is.
A látogatás során közös tervek körvonalazódtak, amelyek egy gyümölcsöző
együttműködés kezdetét jelentik. – szerk.

Nemzetközi filatelista siker

N

ovember elején, a budapesti Stefánia Palota
Honvédelmi Kulturális Központban megrendezték a
Hunfila 2017 bélyegkiállítást és szalont. Ezen a rangos tárlaton
Vágó Péter dabasi lakos Dabas város fejlődése filatelista szemmel című kiállított anyagával több díjat is elnyert. Helytörténeti
jellegű képeslapgyűjteménye kiérdemelte a közönségdíjat és
ezen felül egy aranyozott ezüstéremmel is jutalmazta a zsűri az
értékes anyagot.
A díjhoz gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
a Dabasi Újság szerkesztősége

Sajtóközlemény
A Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázatot nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepció
2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából.
A projekt a Kandó Kálmán u. 4. szám alatt valósul meg a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával.
Az építkezés 2017. szeptember 21-én elindult, és befejezésének várható időpontja 2018. március 31.
A kivitelező a Patina Építő Zrt.
A fejlesztés célja a meglévő gyártócsarnok bővítése, a gépek elhelyezésének optimalizálása, folyamatos üzemeltetése.
A bővítéssel a gyártási folyamatok felgyorsulnak, ami termelékenység növekedést eredményez.
A termelés növelésén túl a beruházással két új munkahely jön majd létre.
A támogatás által nyert összeg 100 MFt.
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városunk legifjabb lakói
Baba
Anya
Major Letti Zoja	Markó Enikő
Pekker Luca Darinka
Czudor Mariann
Kucsák Martin	Szabó Vivien
Lagzi Krisztofer József	Kőműves Melinda
Czibula Noel	Szabó Nikoletta Krisztina
Jónás Kristóf	Strupka Enikő
Jónás Bence	Strupka Enikő
Óváry Katalin Ilona
Fabók Krisztina

Született
2017. 07. 27.
2017. 09. 25.
2017. 09. 28.
2017. 09. 28.
2017. 09. 22.
2017. 09. 25.
2017. 09. 25.
2017. 10. 01.

Baba
Anya
Radics Tatjána	Bangó Dzsenifer
Sári Dorina	Surányi Anna
Sári András	Surányi Anna
Kancsár Péter
Hűse Krisztina
Btuska Benett
Töröcsik Timea
Bardócz Bella
Hardi Tünde
Molnár Liza Anna
Faragó Timea

Született
2017. 10. 01.
2017. 10. 16.
2017. 10. 16.
2017. 10. 05.
2017. 10. 07.
2017. 10. 11.
2017. 10. 14.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Házassági évfordulók
50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
Október 6.	Kancsár Margit–Havacs József
	Sikari Erzsébet–Bozsik Gábor
Október 7.	Gugyerás Jolán Mária–Kovács László
Október 14.	Németh Terézia–Gágány Sándor
	Szlezák Gizella–Horváth Jenő
Október 21.	Misák Anna–Bali Hajagos Balázs
Október 27.
Prigyeni Terézia–Sponga József
	Balog Kamilla–Szabados Gábor
Október 30.
Huszár Mária–Volentér József
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Október 1.	Magyarházi Katalin–Józsa Ferenc
Október 8.	Kecskés Erzsébet–Bennárik József
Október 15.	Rácz Teréz–Csap Tibor
Október 21.	Drozdik Zsuzsanna–Janicsák Balázs
Október 29.	Bánki-Horváth Ibolya Ágnes–Gattyán János
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Október 10.	Jurácsik Mária–Szlezák Pál
Október 23.	Kovács Hajnalka–Naszvadi Ferenc
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 22.
Lauter Klára–Szabó Attila
Október 22.	Méhész Edina–Szabados József
Október 24.
Horváth Anita–Nagy Vilmos
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Október 3.	Virbling Mária–Harminc János
Október 4.	Garajszki Mária–dr. Bálint Mihály

Október 4.	Volenszki Judit–Kőszegi Zoltán
Október 11.	Sári Anita–Barta Sándor
Október 18.	Mráz Andrea–Vágó Péter
Pintér Andrea–Garajszki József
	Szász Andrea Mária–Farkas Zsolt
Október 25.
Fekete Ildikó–Oláh Zoltán
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Október 13.
Talapka Terézia–Pap Gábor
Október 18.	Garajszki Mária–Garamszegi Attila Zsolt
Október 20.	Molitor Anikó–Körözsi István
2017 októberében kötöttek házasságot:
Szeptember 29.	Kollár Anna–Tóth Richárd
Szeptember 30.	Baski Anikó–Takács József
	Blaser Anita–Török Krisztián
Üveges Loretta Edit–Laczkó Péter
Október 6.	Bai Tímea–Barta Ferenc
Október 7.	Borbás Emese Dóra–Vincze Gábor
	Gattyán Anita–Galvácsi Endre
Október 13.	Baraté Renáta–Gombár Miklós
Október 14.
Papp Nikoletta–Kőnig Róbert
Pallagi Erika–Cserna József
Október 20.	Birgés Beáta Gyöngyi–Sándor László
	Gáspár Szabina–Danyis József
	Megellai Ágnes Éva–Farkas Tamás
	Kucsera Mónika–Szegedi Gábor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

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

1927. 10. 14.
1926. 10. 25.
1925. 10. 23.
1923. 10. 08.

90 éves
91 éves
92 éves
94 éves

Szepesváry Dezső Istvánné
(Mihály Ilona Mária)
Hornyák Józsefné
(Szabó Erzsébet)

1921. 10. 22.

96 éves

1921. 10. 20.

97 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium külkapcsolatai

I

skolánkban, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban nem ritkák a külföldi utak, és a partneriskolák, illetve szervezetek cserediákjai is gyakran ellátogatnak hozzánk. Szeptember első hetében a németországi Nossenbe, szeptember végén pedig
Szlovéniába, Ljubljanába utaztak tanulóink egy-egy hetes tanulmányútra, nálunk pedig a 10. évfolyamon egy japán diáklány kapcsolódott be idén az osztályba.
Gazdagodó nyelvtudással és sok szép élménnyel tértek haza
tanulóink, tapasztalataikról iskolánk honlapján bővebben is beszámolnak. www.dagim.hu
A tanév újabb nagyszerű lehetőséget is tartogat diákjaink és
tanáraink számára. Augusztusban kaptuk a jó hírt, hogy iskolánk
az Európai Unió által kiírt Erasmus+ Iskolai stratégiai partnerségek
pályázaton nyert, így 3 tanéven keresztül (2017-2020) 5 európai
iskolával közösen, dolgozhatunk a FLUIDUM (Fit für ein
l e b en sl a n g e s L er n en d u rc h i n n ova t i ve u n d d i g i t a l e
Unterrichtsmethoden) elnevezésű projektünkön.
Partnereink: Németország, Anglia, Finnország, Franciaország
és Lengyelország. A projekt lényege a nemzetenkénti tanítási
módszerek bemutatása, cseréje, új, hatékony, digitális tanulási tanítási stratégiák megismerése és alkalmazása.
Kiemelt területek: az 1. projektévbe: az anyanyelv és az idegen
nyelv oktatása területén az olvasott szövegértés kompetenciájának fejlesztése. A 2 projektévben : a természettudományos tár-

gyak sikeres tanulásának - tanításának lehetőségei. A 3. projektévben: a szociális kompetenciák fontossága - helye szerepe az
életben, az iskolában, sikeres emberi kapcsolatok, felkészítés a
sikeres továbbtanulásra és munkavállalásra.
November 22-26-ig iskolánk 6 fős delegációja Franciaországba,
Bretagne-ba, Lamballe város Saint Josepf gimnáziumába utazik a
projektnyitó találkozóra.
Nagy örömmel készülünk az útra, tapasztalatainkról a közeljövőben beszámolunk.
Talabérné Kontra Hajnalka
német nyelvtanár, projektkoordinátor

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
„Imádság: az egyedül-létből az együtt-létbe”

A

Szent János Katolikus Általános
Iskola hatodikos diákjainak éves
programjai közé tartozik a Nagymarosi
Ifjúsági Találkozón való részvétel. Az imaműhelyek és fakultációk célja összehívni a
határon innen, és már egyre inkább a
határon túlról azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik mélyebb érdeklődést
mutatnak a katolikus vallás gyakorlása
iránt.
A különböző városokból érkező tanulókat csoportokra osztva vették át a csoportvezetők, majd ezt egy egész napos
játékos tanulás követte.
Az idei rendezvényen, október 7-én,
652 diák vett részt.
A Plébániakertben az odalátogatók
gyakorolhatták vallásukat. A fakultációk
közé tartozott például Nagy Bálint atya

elmélkedése, vagy Kerényi Lajos Atya
nagytemplomi előadása. Ezekkel párhuzamosan folytak az imaműhelyek program-

jai, mint pl. a domonkos nővérek „Mi a
testünk szerepe az imádságban?”, vagy
Jeges Mirjam nővér „Egyedül lenni az
egyetlennel…”
Az egész napos rendezvény Varga
László kaposvári püspök atya szentmiséjével ért véget. A közös éneklés alatt bevonultatták a plébániakert közepére a diákokat. „A lelki élet egyik legfontosabb eleme
az imádság.” Az imádságot a mai korban
felfoghatjuk úgy, mint a hit nyelve, a
remény forrása, a szeretet megnyilvánulása. Jézus tanítása szerint az ima megteremti a kapcsolatot Isten és ember között
csakúgy, mint minden embertársunk
között is. Ezen a napon megérezhettük
ennek a kapcsolatnak az erejét.
a Szent János Katolikus Általános
Iskola 6.a, 6.b osztály tanulói
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Halász Móricz-kúria
november havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | Email: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné
KREÁLOM KLUB
November 17.: (péntek) 17 órától
Kézműves foglalkozás felnőtteknek az advent jegyében
HORGOLÓKLUB
November 20.: (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
November 27.: (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
MI MÉG OLVASUNK KÖR
November 30.: (csütörtök) 18.00–20.00 óráig
vezeti: Bakkai Éva
A kör Jane Austin Emma című könyvéről beszélget
SZINJÁTSZÓKÖR
Szerda 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál

Nemes-kúria

INGYENES ANGOL KÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újra kezdőt szeretettel várunk!
BABA-MAMA KLUB
Szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozást vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is
bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival
várja a látogatókat!
November 16. (csütörtök), 15.00–18.00óráig

Kandírozás

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

Programok:
– november 13., 27. (hétfő) 10.00–12.00 óráig:
Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– november 30. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
vezető: Kajliné Ludányi Margit
– december 08. (péntek) 16.00 órától: Mikulás délután

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására a
díszteremben és a pincében egyaránt. Ezzel kapcsolatban telefonon vagy emailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola

A hegedű tanszak sikerei

N

agy örömömre szolgált, hogy részt
v e h e t t ü n k A b o n y b a n a l V.
Országos Bihari János Hegedűversenyen.
Jó érzés volt látni a nagy koncerttermet
tágas színpadával, a kellemes tantermeket
(mindegyikben zongora). Az esemény
magas színvonalát jelezte, hogy dr. Ácsné
Szili Éva volt a zsűri elnöke.
A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
színeiben a versenyen több tanuló is részt
vett.
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Eredmények:
Antal Gergő Gábor – arany,
Pásztor Bendegúz – ezüst,
Dvorzák Barnabás, Pásztor Csenge,
Surman Lili –bronz
oklevelet szereztek.
Mindnyájuknak köszönet felkészülésükért, szép szereplésükért.
Csernovszkyné Vincze Zsuzsanna
hegedűtanár

2017. november 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
november havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
Email – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t va t a r t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –21 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16.30–17.30
óráig
Tilinkó és Forgatós néptánccsoport: hétfő és szerda,
17.30–19 óráig

Citeraoktatás:
Pitypang citeracsoport: péntek, 16–17 óráig
Kezdő citeracsoport: péntek, 18–19 óráig
Haladó citeracsoport: péntek 17–18 óráig
Mákvirág és Kéknefelejcs citeracsoportok:
péntek, 19–20 óráig

Egyéb foglalkozások:
Orchidea népdalkör: szerda, 17–19 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
minden kedden, 10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: december 2.., 16 óra

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
B. Szabó Gyula és Nagy Ferenc
amatőr alkotók kiállítása
Időpont: november 24., 17 óra
A kiállítás megtekinthető:
2017. november 24.–2018. január 5. között

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Nyugdíjas köztisztviselők klubja:
november 30., csütörtök, 14 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Telefon: 29/360-529 | Email: dabasikonyvtar@gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu
N y i t v a t a r t á s : h é t f ő – p é n t e k : 1 0 . 0 0 –1 8 . 0 0
| s z o m b a t : 0 9 . 0 0 –1 2 . 0 0
| va s á r na p: z á r va

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Ringató foglalkozás gyermekek és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776
November 25. (szombat) 19.00 órától:
Őszi nótaest
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VIII. Szlovák Nemzetiségi Hét

S

zeptember 25 –29. között került
megrendezésre a VIII. Szlovák Nem
zet iségi Hét a Dabasi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában.
Hétfőn iskolánk diákjai a Sportolj „szlovákosan”! program keretében mérték
össze rátermettségüket az ügyességi és
szellemi munkát is igénylő feladatok megoldásával.
A keddi megnyitóra hagyományaikhoz
híven vendégeket is hívtunk. A Múzsák
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai mini koncertet adtak, őket követte iskolánk szlovák
énekkara és citerásai. Kiállításainkon bemutattuk Mráz Adrienn párnáit, Viola Éva festményeit, valamint megnyitottuk intézményünk történetének 55. évf ordulójára
összeállított emléktárlatunkat.

Szerdán vetélkedőt szerveztünk a sári
iskola 55 éves történetéből volt tanárok és
diákok bevonásával. A csoportoknak
riportokat kellett készíteniük azon pedagógusokkal és régi diákokkal, akik jelen
voltak iskolánk „új” épületének 1962-ben
történt megnyitásán.
Csütörtökön a szlovák népi hagyományok felelevenítésére került sor, amelynek
témája a szüret volt. Ezen a napon drámaszakkörös tanulóinknak a sári születésű
Garajszki Margit író, műfordító, színházi
dramaturg tartott drámapedagógiai foglalkozást.
A hagyományainknak megfelelően a
péntek volt a Nemzetiségek Napja, ahol
vendégül láttuk több, a megyében élő
nemzetiség képviselőjét: a Bükks zent

kereszti Szlovák Nemzetiségi Általános
Iskolát, a Sári Szivárvány és Napsugár
Óvodát és a helyi Szent János Katolikus
Általános Iskola tanulóit.
A műsorban bemutatkozott a Bokréta
duó, a Konvalinky énekcsoportunk, a helyi
roma tánccsoport és a szeptember elején
alakult magyar nyelvű kórusunk is.
A tanulók szülei speciális szlovák ételeket készítettek (matutka, sári krumplis
pogácsa, sári rétes, kolácse, fánki, siski,
lángos, kelt kalácsok…), ezen ételekből
mindenki kóstolhatott.
Ebéd után kézműves vendégeink és
diákjaink kézműves foglalkozásokon
vehettek részt.
Az iskola közössége

Cukrászsikerek
Pándon

A

Pándon megrendezett 9. Kárpát-medencei Grillázs-,
Karamell-, Mézeskalács-készítők versenyéről igen jó
eredményekkel érkezett haza a dabasi csapat. Garajszkiné Pintér
Andrea, a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola szakoktatója és
két tízedikes diákja indult a megmérettetésen, ahol mindannyian
bebizonyították, hogy a szakértelem és a szakma iránti alázat
meghozza a várt eredményt. A versenyen első helyezett lett
Rafael Borbála kagylóformájú alkotása, és Szabó Fanni Anna
„hajója” harmadik helyezést ért el. Garajszkiné Pintér Andrea
maga is indult a versenyen és aranyérmes első helyezést ért el
„Bagoly” fantázianevű artisztikájával.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola csapatán kívül Kajliné
Ludányi Margit dabasi lakos is indult a versenyen mézeskalács
kategóriában. Régi telefont és legyezőt ábrázoló művével harmadik helyezést ért el.
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Minden dabasi résztvevőnek szívből gratulálunk
a jó eredményekhez!
a Dabasi Újág
szerkesztősége

2017. november 								
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Szőlősi Közösségi Ház rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Hétfő:
13.00–14.00: Orvosi rendelés
– dr. Nagy Izabella
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés dr. Tarr
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet
orvosa
17.00–18.30: Mamorett-csoport táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00: Baba–mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő (minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–19.00: Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az
intézményben, vagy telefonon, a 06-70396-2861 számon érdeklődhetnek.
A Közösségi Ház melletti műfüves sportpálya várja a sportolni vágyókat. A pálya bérelhető, várjuk önszerveződő közösségek, csapatok jelentkezését!

November 29-én, szerdán 17.00 órától
irodalmi estet tartunk: Vers, mese
nem csak gyerekeknek

Szüreti mulatság

A

Vendégeink: Bábel Antónia meseíró és
Kapui Ágota költő
Helyszín: Művelődési Ház (Kinizsi utca 68.)

dabasi-szőlősi közösség október 21-én, szombaton tartotta
legnagyobb rendezvényét, a szüreti felvonulást, amelyet
idén is nagy összefogással valósított meg. A közel 250 felvonulót
kilenc megállóhelyen több mint harminc család látta vendégül. A
felvonulásra nemcsak Dabasról, hanem a térség településeiről is
érkeztek résztvevők, sokan nézőként látogattak el a különböző
megállókhoz. A szüreti bírói tisztséget idén is Mészáros János és
felesége látták el. Az ő javaslatuk alapján ez alkalommal is átadtuk a
legszebben feldíszített fogatnak járó elismerést, amelyet a Lakatos
Farm képviselői vehettek át. A felvonulás zárásaként a Művelődési
Házhoz érkezőket megvendégeltük, majd utcabállal folytatódott a
program. Az est fénypontja a tűzijáték volt, amelyre több mint
háromszázan voltak kíváncsiak.
Ezúton is köszönjük minden családnak a nagylelkű segítséget,
amelyet a rendezvény megvalósításában nyújtott.
F. L.

Pályabérléssel kapcsolatban kérjük,
hívják a 06-70-396-2861-es telefonszámot.

Megújult
az évszázados kereszt

N

ovember 1-jére megújult Dabasi-szőlők évszázados
keresztje, amely a településrész közepén, a Kinizsi utcában
áll. A Gyóni Katolikus Egyházközség szőlősi filiája az önkormányzathoz nyújtott be pályázatot, hogy a helyi védelem alá helyezett
kegyhelyet megmentse és rendezett környezetet alakítson ki. A
kereszthez felvezető járdát építettünk, kiemeltük a talajszint fölé,
valamint új dísznövényekkel tettük szebbé a környezetét.
A fejlesztés eredményeként Dabasi-szőlők egy újabb kulturált
közterülettel, egy méltó mementóval gazdagodott.
Köszönjük a kivitelezésben közreműködők, a PJ Vasmester Bt.,
Laja Zoltán, Halász Attila munkáját.
Feldman
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Új szolgáltatások a Zárdakert Idősek Otthonában
Katolikus Szeretetszolgálat
ZÁRDAKERT IDŐSEK OTTHONA
Dabas-Gyón, 2373 Zárda köz 6.
Tel.: 29/367299, Fax.:29/567082
e-mail:zardakert@szeretetszolgalat.hu
A gyóni Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona
bővítette szolgáltatási palettáját. A bentlakásos szolgáltatás mellett, most már a demenciával érintett személyek részére nappali
ellátást is biztosít.
Ez év októberétől a Zárdakert Otthon várja azoknak a
dabasi és Dabas vonzáskörzetében élők jelentkezését, akiknek hozzátartozójuk a demencia valamely formájában érintett, és napközbeni ellátásra keresnek megoldást.
A szolgáltatás igénybe vehető: bármely szellemi hanyatlással
– demenciával – járó betegség esetén, amelyet geriáter, pszichiáter vagy neurológus szakorvos igazolt.

Árium-hírek
Az Átrium Idősek Otthona életét október hónapban több esemény is színesítette. Az idősek világnapjához kapcsolódóan
lakóink mind az intézmény keretei között, mind a városi rendezvényen közösen ünnepelhettek szépkorú társaikkal. Az intézményi ünnephez hozzájárult a Palermo Cukrászda egy-egy szelet

A demens személyek napközbeni ellátása munkanapokon, reggel 8 és délután 4 óra között nyújt olyan elhelyezési lehetőséget,
ahol biztosított az étkezés, az aktív, napközbeni foglalkoztatás,
valamint a szakszerű gondozói és ápolói felügyelet.
A demenciával járó betegségek előrehaladtával az érintett
beteg állandó felügyeletet igényel, nem hagyható magára, mindennapi tevékenységeiben – például az étkezés, öltözködés, WC
használat – egyre több segítséget igényel. A betegek állapotának
megőrzése, a meglévő szellemi képességek megtartása mellett
ez az ellátási forma a hozzátartozók tehermentesítését is szolgálja,
valamint előkészíti a későbbiekben általában elkerülhetetlen bentlakásos gondoskodást. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles,
de ebben az évben csak az étkezésért számított, bruttó 555 Ft/
nap térítési díj ellenében látják el a napközi ellátást igénylőket.
Kapcsolatfelvétel munkaidőben: a 06-29/367-299-es számon
vagy a zardakert@szeretetszolgalat.hu e-mail címen
Kocsis Edina intézményvezető
süteménnyel, melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
A másik esemény az 56-os forradalom és szabadságharc 61.
évfordulójához kapcsolódott. Az otthon dolgozói és lakói rövid
műsorral idézték fel az akkori eseményeket megemlékezve
mindazokról, akik életüket adták a szabadságért.
Tibay László

Kedves Barátaink!

A

z alapítványi jelleggel működő mentőorvosi (mentőtiszti)
kocsinkkal október közepén elértük az 1000. riasztásunkat, ami azt jelenti, hogy 2015. június 1. óta ennyiszer próbáltunk
segíteni a Dabason és környékén bajbajutott embereken.
Az ezredik riasztásunk ezúttal egy biciklis gyermek és egy
autó ütközéséhez volt, szerencsére a baleset ezúttal nem
volt súlyos kimenetelű.
KEDVES VÁLLALKOZÓK, magánszemélyek és
önkormányzatok!
Köszönjük a támogatást, amit eddig is nyújtottatok nekünk,
kérjük a 2018-as évben is támogassatok minket!
További vállalkozásokat és támogatókat
keresünk!
A mentőorvosi kocsi működtetése
nem kis anyagi vonzattal jár, kollégáimmal
azon dolgozunk, hogy Dabason és környékén jelentősen javuljon a sürgősségi betegellátás.
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Az Országos Mentőszolgálattal szorosan együttműködünk, de
állami támogatást nem kaphatunk.
EZÉRT minden adomány fontos számunkra.
Ezúton szeretnénk megköszönni a csévharaszti katolikus
karitász segítségét is, akik gyógyszereket és kötszereket juttattak
el hozzánk.
Köszönjük, hogy most már támogatóink között tudhatjuk a
Gyáli Önkormányzatot is.
SEGÍTS, HOGY IDŐBEN OTT LEHESSÜNK!
www.dabasmok.hu

2017. november 									
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Testületi hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület június–augusztus havi ülésének főbb döntéseiről
Rendeletek:
D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendeletet.
Elfogadta a közterületek használatáról, a
vásárokról és a piacokról, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló rendeleteket.
E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.
Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a „Dinnyés és
Zlinszky utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Darus Fuvar Kft.-t,
míg a „Kúriától kúriáig fejlesztési program
– I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a JSP 97 KFT.-t nevezte meg.
Pályázatok:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete támogatási kérelmet
nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesz tésének támogatása
P e s t m eg yéb en” című (P M _

E UA L A P E L L ATAS_ 2 017 ) fe l h í vá sra .
A pályázatok megnevezése: „Dabas-sári
háziorvosi rendelő épületének felújítása”,
valamint „Dabasi-szőlők egészségház építése”
Ugyancsak pályázatot nyújtott be a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön
díjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a
2017. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató, valamint a Dabasi Vásárral kapcsolatban készített beszámoló.
Támogatások:
D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete a Szentháromság
templom felújítására 628 500 Ft, az alsó
dabasi református parókia felújításához
400 000 Ft, az Aranycsapat Alapítvány – a
Kárpát-medence Diáksportjáért, szervezet
rendezésében megvalósuló XIV. Fedett
pá l yá s Ö s szmag yar N emzeti Diá k
bajnokság megvalósításához 150 000 Ft
támogatást állapított meg.

A Dabasi Kézilabda Klub Városi Sport
egyesület részére a Szerencsejáték Zrt.-vel
kötött szponzori szerződésből fizetendő
k i a d á s o k e l ő f i n a n s z ír oz á s a m i a t t
20 000 000 forint, az FC Dabas Sport
egyesület részére a Labdacsarnok I. ütem
építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 46 millió Ft visszatérítendő
támogatást nyújtott.
Egyebek:
Az önkormányzat a Dob utcában, a
Wesselényi utcában és a Móricz kertben
(4793/2 hrsz.) megvalósított víziközmű
kiépítésének költségét az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárította közművesítési
hozzájárulás jogcímen.
Dab as Város Önkormány z at ának
Képviselő-testülete 2017. szeptember
1-jével megszüntette tagsági jogviszonyát
é s k il é p et t a M a g yar Tel epü l é s ek
Közvilágításának Közhasznú Egyesületéből.
A testületi ülésen elfogadásra került az új
6-os számú háziorvosi körzet létrehozása,
dr. Tar Erikával kötött feladat-ellátási szerződés alapján.
A Képviselő-testület Pest megyei és helyi
díjakkal kapcsolatban is döntött.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
és a kedvezménye 2017. november 1-jén fennállt, ismételten
Erzsébet utalványban részesül.
Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni
támogatása összege 2017-ben emelésre és differenciálásra
került az alábbiak szerint:
– az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű, 6500 Ft differenciált összegű támogatásban,

– a z a gyermek, aki
r e n d s ze r e s g ye r mekvédelmi kedvezm é nyre j o g o su l t ,
6000 Ft alapösszegű
támogatásban részesül.
Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan –
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján november 24-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott
útján.
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
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BELTERÜLETI UTAK
FELÚJÍTÁSA
Dabason az önkormányzati tulajdonú Dinnyés Lajos
utca és a Zlinszky utca felújítása és szélesítése valósul
meg, a PM_ONKORMUT_ 2016/68 azonosító számú
pályázat keretében, 125,48 MFt támogatási összeg felhasználásával.
Dabas Város Önkormányzata 2017 januárjában pályázatot nyújtott
be az „Belterületi utak felújítása Dabason” címmel, a dabasi Dinnyés
Lajos utca és a Zlinszky utca tekintetében. A sikeres pályázat
Támogatási Szerződése 2017. augusztus 14-én lépett hatályba. A
támogató Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014 –2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból 125,48 MFt támogatási összeget biztosít, melyhez
Dabas város 6,604 MFt saját forrást vállalt. A kivitelezési munkálatokat a Darus Fuvar Kft. 2017. szeptember 18-án kezdte meg, melynek
tervezett befejezése 2018. augusztus 30.
Az önkormányzati tulajdonú Zlinszkszky utca a dabasi településközpontból induló jelentős forgalmú, a Vörösmarty úttal párhuzamos, kerékpárúttal is részben ellátott gyűjtőút, a Dinnyés Lajos utca
Dabas egyik fő közlekedési útvonala, amely az 5-ös számú főutat
köti össze a Vörösmarty utcával. A fejlesztés eredményeként a meglévő állapothoz képest a felújított burkolatok teherbírása és kapacitása is nagyobb lesz a burkolat felújítás és a szélesítés miatt. A
Zlinszky utca tekintetében mindez a Széchenyi utca közelében lévő
forgalomcsillapító műtárgytól a Dinnyés L. utcáig, összesen 554 m
hosszan, a Dinnyés Lajos utca pedig a Zlinszky utca kereszteződésétől az 5-ös számú főút folytatásáig 709 m hosszan valósul meg. A
felújítás során a Zlinszky utca és Dinnyés L. utcai csomópont átépítése is megtörténik. A beruházás során mindösszesen 1,263 km út
kerül felújításra, valamint a fejlesztéssel érintett útszegély és vízelvezetés kialakítása is megvalósul, azon felül zöldsáv felület és számos
fa kiültetése is megtörténik a projekt során.
A fejlesztés hatására Dabas-Gyón településrész főutcája és a
dabasi városközpont főútja is tehermentesül, alternatív, gyorsabb,
környezetkímélőbb közlekedési nyomvonalat biztosítva az ott lévő
vállalkozásoknak, lakóknak és a Dabason közlekedők számára.

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:
Völgyi Géza:
Zsákai Lénárd:

06-20/570-5439
06-70/334-8022
06-70/396-2866

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
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BÖLCSŐDE
LÉTESÜL dabasoN
Dabas városban 56 férőhelyes bölcsőde létesül, a
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 azonosító számú pályázat keretében elnyert 345, 21 MFt európai uniós támogatás segítségével.
Dabas Város Önkormányzata a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra
2016. május 30-án pályázatot nyújtott be „Bölcsőde létesítése
Dabason” címmel, a 2370 Dabas, Parragh utca 30. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában. A sikeres
pályázat Támogatási Szerződése ez év augusztus 22-én került
aláírásra. A 345, 21 MFt európai uniós támogatás segítségével a
bölcsőde létesítése 100% támogatási intenzitással kerül megvalósításra. A projekt tervezett befejezése 2019. január 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A
beruházás előkészítettsége tervezés szintjén áll. Az épület tervezett alapterülete közel 710 m², melyhez megközelíthetően 290
m² terasz kapcsolódik. Az épületben négy csoportszoba és a
hozzátartozó kiszolgáló helyiségeken kívül sószobát, valamint az
előcsarnok tornaszobai felszerelésének kialakítását tervezzük. Az
intézményben udvari játszókert használata, valamint az épület
akadálymentes kialakítására is sor kerül. Az energiahatékonyság
érdekében korszerű hőszigetelést és nyílászárókat, valamint
megújuló energia felhasználását tervezzük. Új bölcsőde építül,
ezért valamennyi eszköz is újonnan kerül beszerzésre. Így sor
kerül bútorok, berendezési tárgyak, gyermek játékok, fejlesztő
eszközök, udvari játékok, informatikai eszközök és immateriális
javak beszerzésére is. Projekten kívül saját forrásból kerülnek
beszerzésre a forgóeszközök.
A bölcsőde megvalósításával a napközbeni kisgyermekellátás
jelentős részb en megoldódik, valamint Dabas Város
Önkormányzata a beruházásnak köszönhetően számos új munkahelyet teremt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.dabas.hu oldalon
olvashatnak.

2017. november 										
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

református egyházközségeink

Gyóni Katolikus Egyházközség

dabasi református Gyülekezet

– A téli időszámítás idején az esti szentmiséink (minden hétfőn,
szerdán, pénteken és szombaton) 17 órakor kezdődnek, a vasárnapi szentmisék kezdési időpontjai változatlanok (Szőlők: 08.30,
Gyón: 10.30).
– A péntek esti szentmisék után 1 órás csendes szentségimádást
tartunk. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné átbeszélgetni
a hetét az Úrral a csendes, sötét templomban, ahol csak Ő van
megvilágítva.
– 19-én a szőlősi szentmisénket a 10 éven belül novemberben
elhunytjainkért ajánljuk fel.
– 25-én, szombaton elmarad a vasárnap előesti szentmise.
– December 3-án (pontosabban 2-án az előesti szentmisével) megkezdődik az advent. Aznap Gyónon gitáros gyerekmisét tartunk.
– Adventben hétfőnként 17 órától szentmise, utána lehetőség
szentgyónásra 18.15-ig; szerdánként 17 órától lelkigyakorlat,
utána gyónási lehetőség 18.30-ig; péntekenként 06.30-kor
rorate, utána gyóntatás, 17–18 óráig csendes szentségimádás,
alatta gyóntatás; szombatonként 16.30-tól gyóntatás, 17 órától
vasárnap előesti szentmise.
– December 9-én, szombaton a szentmise után 2 havi gitáros/
csendes dicsőítő szentségimádás.
Megköszönjük mindazoknak a Testvéreinknek, akik idénre már
rendezték az egyházi hozzájárulásukat. Akik még nem tették meg,
kérjük, hogy rendezzék a plébánián vagy a templomban.
Jótékonysági bálunkat január 13-án 19 órától fogjuk tartani

November 10.–december 10.:
– vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a templomban
– vasárnap, 9.00: konfirmációs előkészítő tanfolyam haladó
csoport a lelkészi hivatalban
– vasárnap, 11.00: konfirmációs előkészítőtanfolyam kezdő
csoport a lelkészi hivatalban
– dec. 3., vasárnap, 16.00: adventi áhítat és koncert a templomban;
énekel: Kovács Nóra
– dec. 6., szerda, 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– dec. 9., szombat, 14.00: adventi készülődés, családi délután,
közös sütés a gyülekezeti házban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet és Szilágyi János református lelkipásztor!

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor: nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor: igeliturgia;
– pénteken és szombaton 17.00-kor: szentmise.
– November 26-án, Krisztus Király vasárnapján 9.30-kor kezdődő
szentmisét a JUBILÁNS HÁZASOkért ajánljuk fel.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
Köszönetnyilvánítás
Nagy veszteségünkben szeretetteljes köszönetet mondunk
minden imáért és a sok vigasztaló részvétnyilvánításért.
Köszönjük mindenkinek, aki dr. Misefay Tibor temetésére
eljött és fájdalmunkban osztozott.
a Misefay család

Gyóni református Gyülekezet
– November 24., péntek, 19 óra: Bibliatanulmányozás + imaközösség (Márk evangéliuma tanulmányozása)
– December 3., vasárnap, 10 óra: ADVENT 1. vasárnapi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
– December 6–8-ig, este 18 óra: ADVENTI EVANGELIZÁCIÓ a
Gyülekezeti Házban
Minden érdeklődőt, vallásfelekezetek különbségtetele nélkül szeretettel hívunk és várunk!
– December 10., vasárnap, 10 óra: ADVENT 2. vasárnapi istentisztelet Gyülekezeti Házban – Úrvacsoraosztás
ÁLLANDÓ ALKALMAK
– Vasárnap, 9 óra: konfirmáció-előkészítő, konfirmandus csoport
10 óra: istentisztelet (november 5-től a Gyülekezeti Házban)
10 óra: gyermek istentisztelet
15 óra: filmklub (januártól minden hónap 3. vasárnap)
– Hétfő: 9.30-kor a Zárdakerti Otthonban, 11.00 órakor az Átrium
Idősek Otthonában istentisztelet (minden hónap 2. hétfő)
– Kedd, 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő ( havonta kétszer)
– Szerda, 16 óra: konfirmáció előkészítő (6. osztály)
17 óra: bibliaóra, 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
– Péntek, 19 óra: bibliatanulmányozás és imaközösség (minden
hónap utolsó péntek, Márk evangéliuma tanulmányozása)
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunkat, Zsíros Zsoltot utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló felesége és gyermekei
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GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Alkalmaink:
– Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet, gyermek istentisztelet: nov. 19-én Berki Viktória vallástanár vezetésével.
– Baba-mama kör: november 16., 30., csütörtök, 9.30 órakor,
Balázs-Szabó Júlia vezetésével.
– Konfirmációi órák: péntek, 16.00 óra
– Kórus: péntek, 17.00 óra
– Színjátszó kör: péntek, 17.30 óra, Szeltner Klára vezetésével
– Asszonykör: november 13., hétfő, 16.30 óra
– Szeretetvendégség: november 18., szombat, 18.00 óra
Vendég: Anne Morawski evangélikus nyugdíjas lelkész, gyülekezetünk önkéntese.
– Nyugdíjas kör: november 19., vasárnap, 15.00 óra.
– Istentiszteletek idősotthonokban: nov. 24-én, 9.30 órakor
a Zárdakert Otthonban, 10.30 órakor az Átrium Otthonban.
– Gyülekezeti kirándulás: november 25., József Attila Színház
– Halottainkról megemlékező istentisztelet: Örök élet vasárnapján, november 26-án, 16.00 órakor
– Adventi koszorúkészítés és kézműves foglalkozás: december 2., szombat, 10.00 óra, gyülekezeti ház

– Betlehemi éneklés: Advent 1. vasárnapján, dec. 3-án, a 10.00
órakor kezdődő istentisztelet végén a hittanosok énekkel szolgálnak a szabadtéri betlehem előtt a templomkertben.
Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezetünk vendége Anne
Morawski nyugdíjas evangélikus lelkész, önkéntes, Új Mexikóból
(USA). Az ő vezetésével, önkéntes szolgálatával gyülekezetünk angol csoportokat indít: kezdő, haladó, és beszélgető csoportokat.
Várjuk a jelentkezőket minden korosztályból, a 06-20/824 2019es telefonszámon, november 30-ig. Anne a Dabasi Táncsics Mihály
Gimnáziumban, valamint az evangélikus egyházon belül is többféle
önkéntes szolgálatot lát el.
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként, 16.00–18.00-ig, vagy gyülekezetünk
számlaszámán keresztül: 11742032-20004989. Fontos tudnivaló, hogy csak annak a neve szerepelhet a 2018-as gyülekezeti,
presbiterválasztó névjegyzékben, akinek rendezve van a 2017es esztendőre az egyháztagsága (2018-ban presbiterválasztás
lesz a gyülekezetünkben).
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebookoldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Vörös Kálmánné
(Gacsal Mária Julianna)
1935. 01. 23.
2017. 08. 12.
Dori Ferencné (Kovács Erzsébet) 1927. 08. 21.
2017. 08. 18.
Fabókné Hornyák Juliánna
1943. 09. 21.
2017. 08. 19.
Sipos István József
1943. 10. 09.
2017. 08. 27.
Nagy Lászlóné
(Griecs Farkas Erzsébet)
1936. 06. 01.
2017. 09. 03.
Mátyus Béláné (Dávid Róza)
1944. 03. 08.
2017. 09. 14.
Kovács János
1964. 12. 12.
2017. 09. 18.
Szabó Árpád
1947. 10. 11.
2017. 09. 20.
Rafael Éva
1971. 09. 29.
2017. 09. 23.
Béki Pálné (Varga Mária)
1928. 09. 07.
2017. 09. 25.
Helik József
1935. 02. 22.
2017. 09. 26.
Révész Lajosné (Misák Mária)
1942. 02. 23.
2017. 09. 28.

Új körzettel bővült
a háziorvosi ellátás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete szerint megalakult a 6. sz. háziorvosi körzet, amelynek székhelye a Központi
Orvosi Ügyelet épületében, a Bartók Béla út
59/A szám alatt, illetve a Tinódi utca 1. szám
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Név
Születési idô Halálozás idôp.
Kancsár István
1957. 03. 27.
2017. 10. 01.
Balogh Istvánné
(Kancsár Ida Zsuzsanna)
1931. 02. 15.
2017. 10. 03.
Zsolnai Józsefné (Farkas Terézia) 1935. 03. 13.
2017. 10. 03.
Racskó János
1924. 07. 04.
2017. 10. 04.
Horváth Miklós
1934. 04. 27.
2017. 10. 11.
Zsíros Zsolt
1976. 07. 18.
2017. 10. 11.
Városy Violetta
1975. 12. 21.
2017. 10. 12.
Király Sándor Antalné
(Salap Ilona)
1927. 06. 06.
2017. 10. 13.
Cank Ferenc
1932. 12. 08.
2017. 10. 15.
Pajor József
1951. 05. 07.
2017. 10. 15.
Kovács Pálné (Sári Mária)
1932. 07. 31.
2017. 10. 16.

Osztozunk a családok gyászában.
alatt található. A háziorvosi feladatokat november 2-ától dr. Tar Erika látja el az alábbi rendelési időben:
Hétfő:
Kedd:
		

8.00–12.00
8.00–10.00
11.00–13.00 (Tinódi u. 1.)

Kérjük a város lakosságát, hogy keressék
bizalommal a doktornőt és vegyék igénybe
az orvosi szolgáltatást!

2017. november										

kultúra

Sári hősi halottak az első világháborúban
Sári az 1910-es évek elején egy közel 2900 fős
község volt az akkori Pest – Pilis –Solt Kiskun vármegyében. A településen élők
88%-a mezőgazdaságból élt, s a lakosság
95%-a volt római katolikus vallású. Az első
világháború alatt – egy 1930-as vármegyei
ismertető szerint – 244 sorköteles vagy
önkéntes férfi vonult be katonának, s 57-en
haltak hősi halált.

A

sári hősi emlékművet 93 évvel ezelőtt, 1924. november
elsején avatták fel, másodikként a volt alsódabasi járásban
– az elsőre Alsónémedin került sor, mintegy két héttel korábban.
A hősi emlékművön 25 elesett katona neve szerepel, s kutatásunk
ezt a névsort igyekszik teljesebbé tenni; jelenleg 68, Sárihoz köthető hősi halottról tudunk. Az eddig azonosított adatok alapján
megállapítható, hogy a sári legények átlagosan 28 évesen haltak
hősi halált, azaz az egyik legszebb férfikorban hagyták itt a földi
létet, s az elhunytak 80%-a volt nős.
A település a budapesti I. magyar királyi honvéd gyalogezred,
valamint a 32. császári és királyi közös gyalogezred hadkiegészítési
körzetéhez tartozott, a férfiak jó része e két alakulat valamelyikében vett részt a háborúban.
A hősi halottak rangja elsősorban gyalogos, népfelkelő volt,
tiszteseket nem igazán találunk köztük – Fojta Ferenc és Székely
Kázmér Pál címzetes tizedesek, Juracsik József és Kecskés István
őrvezetők ezen kivételek közé tartoztak.
Az első elhunyt Schönwald György színész volt 1914. szeptember 14-én Przemyśl-ben – egyike a két nem római katolikus vallású
sári hősi halottaknak –, aki 1888-ban született a Sárihoz tartozó
Mántelek-pusztán, mint az ott dolgozó gazdatiszt fia; testvére
volt a híres színházigazgató, Lenkei Zoltán. A község zsidó hősi
halottai között tévesen került feltüntetésre a 2015-ben kiadott
járási zsidóság történetét feldolgozó könyvben a kovács Weisz
Gyula öccse, ugyanis az anyakönyvi kutatások bebizonyították,
nem izraelita, hanem evangélikus vallású személyről van szó.

A hősi emlékmű első képeslapi ábrázolása 1924–28 között,
a szerző gyűjteményéből
Az elhunytakról azonban nem csupán a katolikus templom
előtti emlékművön emlékeznek meg. A Bugyihoz tartozó
borzaspusztai kápolnán olvasható emléktáblán a volt sári jegyző,
Székely József fiáról, Székely Kázmér Pálról is olvasható, hogy a
harctéren szerzett betegségben hunyt el. Sírja a Fiumei úti temetőben volt, mígnem a kápolna felszentelését követően – édesanyjával együtt – ott temették el. Ugyancsak őrzi sári vonatkozású
hősi halott nevét a csíkkozmási és az alsónémedi emlékmű is.
Végh László Flórián

Aki a családjában tud első világháborús történetről, esetleg képi anyaggal, levelekkel is rendelkezik, azt szeretnénk kérni, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy digitalizálhassuk, s a
világháborút lezáró trianoni békediktátum századik évfordulójára tervezett kiadványban
megjelentethessük a sári hősi halottakkal kapcsolatos kutatási eredményeinket!
A következő email címen várjuk jelentkezésüket: veghflorian@gmail.com
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A „Kövecses Feri” 2. rész

A

várható életkora latolgatásában a
realitások talaján áll és a nagyvonalú túlzásokat helyesbítően mondja:
– Hát még negyven év nem lehet a természetes számítások szerint, de ameddig
itt vagyunk, addig kötelesség a zászlót
emelni, és vinni, és lobogtatni. Pálmafát
verni ahol köll, és ahol lehet. Bízzunk,
hogy ez úgy lesz.
Következő vendéglátói asztalánál
egyet megoszt a legfrissebb élményeiből:
– A csodák közé az is hozzátartozik,
hogy amikor a dabasi állomáson leszálltam
a vonatról, mert nem tudattam senkivel,
hogy jövök, vagy nem jövök, vártam a régi
pirosra festett bakterházat, de nem találtam meg. De azért fölismertem az utakat,
arra is emlékeztem, hogy a szülői ház a
második utcában volt a vasúttól. Az volt az
első hely, ahova bementem. Megismertem
a házat, de senkit nem találtam. Addig
bolyongtam, míg egy idős bácsi jött.
Mondom, már megkérdezem, hogy a Kiss
Feri bácsiék, a Kiss rokonság hol vannak?
Aztán illő volt bemutatkozni, mert addig az
öregúr nem akart velem beszélni. Mondom
neki, hogy ki vagyok. Nézett hát, nézett
hát, nem bírta elhinni. Úgy érzem, nem
hitte el egy pár percig, hogy én vagyok. És
akkor mondtam neki néhány dolgot, akkor
kezdett megnyugodni: hát én vagyok. A
szülői ház, ahol én születtem, az volt az
első, amit ideérkezésemkor láttam.
A látogatásra visszaemlékezők ma is
számon tartják, hogy a messziről jött
vendég a napsütéses október egyik hétvégéjén kerékpárra pattant és sorra
járta a gyóni, dabasi rokonokat, jó isme-
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rősöket. Ezt jómagam is tudom igazolni,
hiszen láttam Őt a Vörösmarty utcában,
amikor közeli szomszédainknál letámasztotta a kétkerekűjét. Fitt és magabiztos volt, valós életkorából 8-10 évet
bátran letagadhatott volna.
A videó újabb képsorai tanúsítják,
hogy 1996-ban, a forradalom 40. évfordulóján, ígéretéhez híven valóban ismét
haza látogatott. Gyónon zuhogó esőben, esernyők oltalmába húzódva
koszorúzott, míg a fővárosban a 301-es
parcellát sírról sírra bejárta, hosszasan
időzve az egykori harcostársaknál, egy
folyamatosan apadó virágcsokorral a
kezében. A képsorok Mansfeld Péter,
Maléter Pál és Szilágyi József sírjainál
zárulnak. Rokonaitól származó információ, hogy a jeles évfordulón Ő is kitüntetést vehetett át Göncz Árpád köztársasági elnöktől.
Halálának hírét 2012-ben hallottam
először, de már korábban családi sorscsapások sújtották, melyek itthoni terveit döntően befolyásolták. Telefonon
többekkel tartott kapcsolatot, és örömmel jött volna még többször, akár egy
osztálytalálkozóra is, de az Élet átírta a
forgatókönyveket. Érdemes belegondolni, hogy egy normális
Magyarországon vajon milyen pályát
járhatott volna be, hiszen a kvalitásait,
kiállását még az ellenségei sem vitatták.
Sokra hivatott magyar ember volt, valóban emelte, vitte és lobogtatta a zászlót, amíg csak tehette. Köztudottan a
kezdetektől, mosogatólegényként is
támogatta anyagilag az itthon nehéz körülmények között élő szüleit. Kanadában gyökeret verve népes családot alapított és építési vállalatot működtetett, a magyar kolónia
megbecsült tagja lett. Saját értékrendje szerint haladt a kijelölt úton, és így vitte a legtöbbre, mert „Mr. Kövecses” a szülőföldjén
most már mindörökre a „Kövecses Feri”
marad. Kövecses Feri, a szabadságharcos
Valentyik Ferenc
gyóni srác.

M

Bábel Antónia:

edvepapa fejszecsattogtatásától
visszhangzott az erdő. Hatalmas
kupacot rakott hasított akácból, amelyet
Borcsa és Öcsi bocs talicskáztak a verandára, hogy Medvemama egyesével szépen sorba rakja. Az ég szürke volt a hófelhőktől. A szomszédokban is fát vágtak,
mindenütt a télre készültek. Csitt-csatt,
csitt-csatt! Csattogtak a fejszék.
Medvemama elégedetten gondolt a
teli éléskamrára, a befőttekre, az aszalt
gyümölcsökre, a zsák makkra, mogyoróra
és a sok finomságra, amit télre eltett. Jól
kiporolta a dunnákat, a párnákat, kisöpörte az medvelakot, és már két hete minden
este jól befűtött a kemencébe.
– Mama, mama! – kiáltották a bocsok.
– Hull a hó!
Az égből hatalmas pelyhekben szállingózni kezdett a hó. Borcsának éppen az
orrára esett egy pihe.
– Mikor szánkózhatunk, mama? –
ugrándozott Öcsi bocs.
– Azt hiszem, ma még nem, de talán
holnapra elég hó fog esni.
– Sebaj, addig rajzolok még egy babát
a kívánságlistámra – mondta Borcsa.
– Én meg egy kistestvért! – kiáltotta
Öcsi.

Kedves Gyerekek!
Mindenkinek van karácsonyi kívánsága. A
szógolyó „H” betűjétől befelé haladva,
körönként egy betű választásával az én
kívánságomat kapjátok megfejtésül.
A helyes megfejtők között pedig nemrég
megjelent, Galádka rémtettei c. könyvem et s or s ol j á k k i. A m e g fej té s t a
kapuiagota@gmail.com címre küldjétek
december 00-ig.
Idén ez lesz utolsó rejtvényünk, mert a
mese befejező részéhez kapcsolódóan
egy nagyon izgalmas dologra fogunk titeket meghívni a decemberi számban.
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– Igen, én egy makk malackát rajzoltam
– mondta Cinca.
– Én meg egy vastag sálat kértem sapkával – didergett Tüsi.
– Én csak egy dolgot rajzoltam le – suttogta Büdi a többieknek.
– Mit kértél Büdi? – kérdezte Öcsi.
– Nem mondhatom el, titok.
– Vigyázaaat! Jövööök! – kiáltotta Lupi
nyuszi a mellettük elsuhanó szánkóról.
A gyerekek sorra csúsztak, de sötétedés előtt haza indultak. A hó csak szakadt,
szakadt, beterítve az utakat, a házikókat, a
friss farakásokat. Az úton Büdi csendben
ballagott, húzta maga mögött a szánkót,
és arra gondolt, hogy vajon valóra válik-e a
kívánsága? Vajon karácsonyra hazajön-e
az apukája?

H
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Addig is szógolyóra fel!

U

Másnap reggelre vastag hótakaró borította az erdőt. A gyerekek elővették a
szánkókat, és a szülőkkel elmentek a rétre
szánkózni. A Vaddisznó család is éppen
ott hógolyózott, akik csatlakoztak az érkezőkhöz. A malackáknak ez volt az első
telük. A rét túloldalán egy domb magasodott. Odáig húzták a szánkókat, és onnan
csúsztak le kiáltozva.
– Emlékszel, Barka, amikor a nyáron
számháborúztunk, és nekimentél a fának?
– nevetett Borcsa bocs.
– Igen, egy hétig akkora púp volt a
homlokomon, mint egy kisebb alma! –
horkantott Barka.
– És te, Büdi, jól megtanított apukám
röfögni, igaz? – kacagott Nasi.
– Igen, röf – mondta Büdi –, de anyukám nem igazán örült neki.
– Most is szoktatok reggelente tornázni? – kérdezte Öcsi Döncitől.
– Neem, már nem. Apukám szerint
nem tesz jót ez a hideg a hangszálaknak.
Jobban szeret a bélelt odúban pihenni.
Majd tavasszal…
– Ti már elkészítettétek a karácsonyi listátokat? – érdeklődött Büdi a vadmalacoktól.

Illusztráció: Rizmajer Krisztina

A munka végeztével Medve Móric
átment Borzékhoz, hogy segítsen fát
hasogatni, bepakolni. Nyúl Ubul is csatlakozott. Büdi ott sertepertélt körülöttük, és
egyre csak a karácsonyról érdeklődött.
– Mikor lesz már karácsony?
– Addig nagyon sokat kell még aludni,
Büdi – válaszolta Nyúl Ubul. – Az még legalább egy hónap.
– A bocsok is nagyon várják már, türelmetlenek – mondta Medvepapa. – Egyre
csak a kívánságlistájukat tökéletesítik.
– Az meg mi? – kíváncsiskodott Büdi.
– Lerajzolják, hogy mit kérnek karácsonyra. Te még sosem csináltál ilyet? –
hökkent meg Móric.
– Nem – rázta a fejét Büdi. – És az valóra válik? – kérdezte, de abban a pillanatban el is tűnt a borzlakban.
Odabent papírt vett elő és ceruzát
ragadott. Hosszasan rajzolt valamit, és
amikor kész lett, összehajtotta, bekötötte
egy szalaggal, és visszaszaladt az udvarra.
– És most mit kell vele csinálni? – kérdezte Medvepapát.
– Add csak ide, majd én eljuttatom oda,
ahová kell – azzal Móric zsebre tette Büdi
levelét.
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A
A Dabasi Újság októberi rejtvényének nyertese
Illés Gábor Áron
Nyereményét, Bábel Antónia Galádka rémtettei
című könyvét, átveheti a Polgármesteri
Kabinetirodában.
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A Malév-Dabas Horgászegyesület Hírei

K

özkívánatra az idei évben második alkalommal került
megrendezésre a gyerek-horgászverseny október
7-én, szombaton.
A harminckét benevezett gyerek a kedvezőtlen időjárás
ellenére sem adta fel a versenyt.
Gratulálunk az összes résztvevő gyereknek!
1. helyezett: Halengár Bendegúz: 4,69 kg
2. helyezett: Halengár Mira: 4,25 kg
3. helyezett: Szelepcsényi Gergely: 3,06 kg
A legnagyobb halat Erdős Anna fogta: 2,45 kg
Darabra a legtöbb halat Dori András fogta.
A résztvevők:
Molnár Zoltán
Csáki Bence
Csáki Balázs
Ifj Kelemen Sándor
Kelemen Réka
Lakos Lia
Lakos Martin

Máthé Zsombor
Takács Hunor
Bajusz Bence
Tardi Richárd
Gyermekversenyzők:
Tóth Barnabás
Erdős Anna

Erdős Barbara
Beliczki Bence
Péli Gábor
Koller Bence
Miklovicz Dániel
Miklovicz Ádám
Varga Máté
Dori András

Németh Dániel
Németh Péter
Tóth Gergő
Tóth Balázs
Farkas Balázs
Farkas Bálint
Farkas Bertalan
Fojta Ádám

Gratulálunk a helyezetteknek és az összes résztvevő versenyzőnek!
Szponzoraink:
Nagy László horgászbolt Dabas-Sári,
Balogh István horgászbolt Dabas, Gomola
Zoltán és Vízer Mihály.

Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget.
Az idei évben a versenyeink lezajlottak.

FŐZŐCSKE
MÁSKÉPP
Glutén-, tejérzékeny?
Inzulinrezisztens vagy cukorbeteg?

A horgászoknak az év hátralévő részére is
sikeres fogásokat kívánunk.
A HE. vezetősége

Menü:
Kenyér, házi kókusztej, csokis és fehér kókuszkocka,
hamis túrós, brokkolis házitészta.
Előzetes jelentkezés szükséges Bábel Antóniánál
a 06-70/665-8481-es számon.
Belépő 2200 Ft, + kötény és egy ételhordó saját részre.

Főzzön velem!
november 25-én 10-től 14-ig
a Halász Móricz-kúria pincéjében!
Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Fôszerkesztô: Kapui Ágota | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta | A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B | Tel.: 06-29/561-230 | kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Pokornyik Lilla | Telefon: 06-29/561-212 | Email: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc | Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Tel./fax: 06-29/365-564
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Nagyon fontos győzelmek
Fantasztikus hangulat

T

ovábbra is remekel a Tomori-csapat az NB I-ben, jelenleg 8
forduló után a 6. helyen áll 6 győzelemmel és 12 megszerzett
ponttal. Nagyon egymásra talált a csapat és a szurkolók, ugyanis az
itthoni mérkőzéseken felfokozott hangulatban nagyon sokan biztatják a fiúkat, igazi közösségi élmény lett kézilabda-mérkőzésekre
járni.
Szeptember 30-án az első hazai győzelemnek örülhetett a dabasi
publikum. Azt a Budakalászt sikerült – magabiztosan, végig kézben
tartva a mérkőzést – legyőzni, aki a tavalyi bajnokságban 4. helyezett lett és idén az EHF-kupában méretteti meg magát. Dabas–
CYEB Budakalász 34 : 31
A következő héten a szintén újonc – tavaly az NB1/B keleti csoportot megnyerő - Ferencvároshoz látogattak a fiúk, ahol egy kiélezett csatában a végjátékban jobban összpontosítva egygólos győzelmet arattunk. FTC KN KFT–Dabas 22 : 23
Október 13-án a rutinos, válogatott játékosokkal felálló Tatabánya
vendégei voltunk, ahol 20 percig tudtuk tartani a tempót a gyorsabb, precízebb kézilabdát játszó vendéglátóinkkal. Grundfos
Tatabánya KC–Dabas 32 : 18
Egy héttel később ismét kemény mérkőzésre számíthattunk,
hiszen újra egy EHF-kupainduló csapat, a Csurgó volt az ellenfelünk.
Óriási hangulat, nagyszerű szurkolás a dabasi és a vendégdrukkerek
részéről is. Igazi közönségszórakoztató meccset láthatott a több
mint 1300 néző, ahol a végig vezető dabasi csapat itthon tartotta a
két pontot. Dabas–Csurgói KK 32 : 30

Az első novemberi meccs szintén nem ígérkezett sétagaloppnak, hiszen az évek óta stabil középcsapatnak számító Orosháza
otthonába látogattunk. Folyamatoson változott az eredmény,
mert bár az első félidő végén még mi vezettünk a második játékrész elején a békési csapat nagy erőket mozgósítva megfordította
a meccset és 3 gólos előnyre is szert tett. A végjáték azonban a
miénk volt, nyugodtabban, jobban koncentrálva sikerült a mérkőzést megnyernünk. Orosháza – Dabas 23 : 26
Elkezdődtek a Ligakupa küzdelmei is, ahol az FTC és a
Szigetszentmiklós gárdájával kerültünk egy csoportba. Az első
hazai mérkőzésünket a Pest megyei csapattal le is játszottuk,
magabiztos hazai siker született. Dabas–Szigetszentmiklós
35 : 27
Hazai férfi felnőtt mérkőzések az OBO Arénában,
amelyekre sok szeretettel várjuk a nézőket, szurkolókat:
November 12. 18.00 Dabas–B.Braun Gyöngyös
November 21. 18.00 Dabas–Telekom Veszprém
	Elfogytak a jegyek, teltház lesz a meccsen!
November 25. 18.00 Dabas–Eger SBS Eszterházy
December 15. 18.00 Dabas–Sport36-Komló
Honlapunkon – www.dabashandball.hu – és Facebookoldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink mérkőzéseiről, valamint elérhetőek jegy- és bérletinformációink is.			
Hermann László
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Top Fitness SE
– Sikerek a Fit Kid Európa-bajnokságon

A

dabasi Top Fitness Sportegyesület
az utóbbi évek egyik legsikeresebb
versenyévadát zárta idén nyáron, hiszen
az összetett eredmények alapján a különböző kategóriákban tizenegy sportoló Dori Renáta, Fehérvári Fanni, Mihály
Dorina, Pelikán Petra, Pelikán Réka, Radnai
Réka, Radnai Zsófia, Répás Vanda, Szilágyi
Dóra, Szilágyi Réka és Weil Evelin - jutott ki
a XV. Fit Kid Európa-bajnokságra. A versenyt Írország fővárosában, Dublinban
rendezték október 20-22. között. Ezen
egyéni, illetve csoportos kategóriákban
összesen 8 ország sportolói vettek részt:
magyar, spanyol, olasz, román, izlandi,
svájci, angol és ír versenyzők.
A hivatalos program első, pénteki napja
főként a csapatépítésről szólt. Az EB-n
résztvevő valamennyi versenyző betanult
egy néhány perces vidám, táncos koreográfiát, amit közösen előadtak a Phoenix
Parkban, majd Dublin városközpontjában.
A bemutatott flashmob nagy tetszést aratott a járókelők körében. Délután a sportolók pódiumedzésen vettek részt, ahol
megismerték a verseny helyszínét és gyakorolhattak a színpadon.
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Versenyzőink

	Az igazi megmérettetés szombaton
kezdődött, az egyéni indulók European
Open versenyével. Erre a Top Fitness SE
két sportolója - Radnai Réka és Fehérvári
Fanni - kvalifikálta magát. Réka már több
alkalommal is kivívta a jogot arra, hogy
részt vehessen ezen a versenyen. Az idén
is nagyon jól szerepelt, korcsoportjában 4.
helyezést ért el. Fanni Írországban élete
első nemzetközi megmérettetésén indult.
Ennek ellenére nagyon magabiztosan versenyzett, és egy nagyszerű gyakorlattal
korcsoportjában a 2. helyen végzett.
Az Európa-bajnoki döntőt a záró
napon, vasárnap rendezték, amelyen
egyesületünk két csoportos versenygyakorlattal szerepelt. Elsőként az Apocalypto
nagycsapat lépett színpadra: Dori Renáta,
Pelikán Petra, Radnai Réka, Radnai Zsófia
és Répás Vanda. A különleges koreográfiának, a látványos fellépő ruhának és a
lányok kiváló előadásmódjának köszönhetően a gyakorlat a nemzetközi bírói testület elismerését is kivívta, így a csapat
dobogóra állhatott, 3. helyezést ért el. A
Rolling formáció - Dori Renáta, Mihály
Dorina, Pelikán Petra, Pelikán Réka, Radnai

Fehérvári Fanni, Open, 2. hely

Réka, Radnai Zsófia, Répás Vanda, Szilágyi
Dóra, Szilágyi Réka és Weil Evelin - szintén
nagyon jól szerepelt, és egy picivel lemaradva a dobogóról a 4. helyet szerezte
meg.
A TOP Fitness SE sportolói ezúton szeretnének hálás köszönetet mondani minden támogatónak, aki hozzájárult az
Európa-bajnokságon való részvételükhöz,
sikeres versenyzésükhöz.
Főszponzorok: Petrányi József Kft., Top
Fitness SE, OBO BE T TERMANN Kft.,
Thermo Épgép Kft., Dabas Motel, Janicsák
és Társai Kft., Tóth Tímea, Kucsákné Zsákai
Mária.
R.L.

Apocalypto EB 3. hely
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hirdetések

Örömmel tájékoztatjuk kedves Vevőinket és Partne
reinket, hogy cégünk, az Infra-Flash Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Dabas város egyik főútján, a Bartók Béla
út 105. szám alatt egy korszerű, tágas, a vevői igényeknek mindenben megfelelő Világítástechnikai és villanyszerelési szaküzlet telephelyépítést indított el.
A projekt részeként 3 új munkahelyet is létre kívánunk hozni.
Beruházásunkhoz a Nemzetgazdasági Minisztérium a „Mikro-,
kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest
megye területén” elnevezésű, PM_KKV_2016/38 azonosító
számú pályázat alapján 26,47 milló forint vissza nem térítendő
támogatás nyújt.
A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
A beruházás kezdete: 2017. szeptember
Az új üzletünk nyitásának tervezett időpontja:
2018. második féléve
Generálkivitelező: Patina Építő Zrt.
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Élen járunk biztonságos
befektetésben
Lakossági állampapírok
Az OTP Bank nyerte el a legtöbb lakossági állampapírt
értékesített forgalmazó elismerést 2016-ban*, hiszen
bankunknál a számos kiemelkedő teljesítményű
befektetési alapon felül, több
• fix kamatozású
• kedvező hozamú
• biztonságos
lakossági állampapír közül is választhat. A jelenlegi
kamatkörnyezetben már rövid távon is érdemesebb
értékpapírban tartani a pénzt, mint lekötetlenül hagyni
a bankszámlán.
További részletek: www.otpbank.hu
*Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2016-ban is díjazta az állampapírok forgalmazásában részt vevő partnereit. Az OTP Bank nyerte el „A legtöbb lakossági
állampapírt értékesített forgalmazó 2016-ban” díjat.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Red Infinity. A végtelen háromszor
Korlátlan adat, beszélgetés, SMS

Látogass el üzletünkbe!
Dabas, Bartók Béla út 59.
Tel.: +36 70 882 2571

A jövő izgalmas.

Ready?
Egyéni előfizetőknek, az EU országaiban minden normál díjas belföldi hálózatba, korlátlan belföldi adattal. Részletek: www.vodafone.hu/red
Egyéni előfizetőknek, személyi használatra, utazási célra. A készülékajánlat visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhető. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes
hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához
kötni. A kép illusztráció, a készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetők
a www.vodafone.hu/hulladekkezeles oldalon. További részletek a www.vodafone.hu oldalon.

28

