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Tisztelettel meghívjuk Önt és családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján
tartandó ünnepi megemlékezésre, amelyet
2018. október 23-án, kedden 17 órától tartunk
a gyóni városrészközpontban, az ’56-os emlékműnél

„A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol
el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem –
igazoljuk a gyilkosokat”
1
Albert Camus (1957)

20.

Ha szeptember, akkor Dabasi Napok rendezvénysorozat, amely immár 20. alkalommal
került megrendezésre a város számos pontján.
Mint minden évben, idén is színes, változatos,
minden korosztály számára érdekes programokat igyekeztek összállítani a szervezők.

szeptember 14–23.

A nyitórendezvényen Felsődabas
került fókuszba, ahol egy – a lakosok
által felajánlott – mini helytörténeti
kiállításnak köszönhetően betekintést nyerhettünk a városrész korábbi
életébe, történelmébe,
hagyományaiba.
A Pátria Énekegyüttes
hagyományos
koncertje zárta a napot.

A VI. Házunk-Hazánk országos fotókiállítás megnyitóján a több mint háromszáz beérkezett fotópályázat
közül díjazták a legjobb alkotókat.
Emlékkoncert
A Múzsák AMI művészeivel, növendékeivel,
valamint Markó Val ent yi k A nna é s
Zsolnai Richárd közreműködésével emlékeztünk meg Kapui Ágotáról. Arról a nagyszerű
emberről, aki nélkül korábban elképzelhetetlen
volt a Dabasi Napok.

Pál Feri atya telt ház előtt mondta el sajátos humorral átitatva, hogyan élhetünk „elégedetten az élettel”.
Az atya a stand up műfaj könnyed hangvételével
boncolgatott súlyos élethelyzeteket, olyan kérdéseket, amelyek minden embert foglalkoztatnak.

Mindhárom óvodánk érdekes
– pedagógust és szülőt egyaránt
foglalkoztató – előadással világított rá a gyermeknevelés fontos
kérdéseire, látta el hasznos segítséggel a hallgatóságot.
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Grecsó Krisztián író, költő és Kollár-Klemencz László
énekes, dalszerző, író könnyed hangvételű, mégis
komoly témákat feszegető zenés irodalmi estje
él vezetes é s s zórakoz t ató program vol t.
Az esten a Trafik kör Sásdi Laura grafikusnak adta át
az „Év alkotója díjat”.

A képeslap egy olyan lassan „kihalófélben” lévő papírdarab,
ami az idősebb generációkban nosztalgiát kelt, a fiatalabbaknak pedig szó szerint el kell mondani a funkcióját és kitöltési
útmutatót kell adni hozzá. A Dabas története képeslapokon
egy múltidéző kiállítás volt, miközben interaktív módon a
Magyar Posta segítségével a fiatalabb generációkat sikerült
magával ragadnia és megszerettetni velük ezt az „offline
csetet”.

Nágel Kornél grafikusművész papírmetszet kiállítása egy
érdekes, dimenziókon átívelő kalandra csábította el a
jelenlévőket Petőfi Sándorral és a költő verseivel, amelyhez Turek Miklós színművész által elszavalt költemények
adták meg az alaphangot.

Orci József Egy égbebámuló című
kötetének b emutatója igazán
„orcijózsisra” sikeredett, amelyen a
költő, festő, grafikus a saját versein
keresztül engedett betekintést
világszemléletébe.
Malek Andrea hangja és a Soulistic zenekar profizmusa
garancia a minőségi kortárs világzenére, amely érintette
a jazz, az r&b és a népzene műfaját is.

Fotók: Karlik Dóra

A Dabasi Dobos Óvodások felvezetése után bárki megkóstolhatta
a Palermo Cukrászda által megálmodott és megvalósított Dabas
tortáját, a Karamell-kúriát.

A Bordó Sárkány Régizene Rend európai kalandozásai
után „hazatért” és újra Dabason adott ízelítőt a „régi zenéből”, ami a modern dallamokhoz szokott fültulajdonosok
talpába is belecsempészte a ritmust.

Az Aserdus Tűzzsonglőr csapat tüzes lányai látványos
showal melegítették fel a hűvös őszi estét
A Dabasi Táncszínház produkciói is már elválaszthatatlan
részét képezik a városi napoknak. Lelkes és fiatal táncosaik
idén Piroska és a farkas örökérvényű meséjét táncolták
körbe és kápráztatták el ismét a közönséget műsorukkal.
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Gyóni Napok 2018
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2018. évi Gyóni Napok
rendezvénysorozatára
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Program:
október 13. (szombat)
15.00 órától
KALITKA játszókertavatás
és gyermekprogramok a gyóni városrészközpontban
–A
 játszókert kapunyitását kidobolják
a DABASI DOBOS OVISOK
– MADÁRFIÓKA mozgásos, játékos,
kézműves programok
a 4 Szirom Családi Bölcsődével
– „ Szervusz kedves barátom!”
– n épdalok és népi játékok a Dabasi
Dalkörrel és vendégeivel
– Apukamegőrző a retroautó-bemutatónál
és Zuk Coffee
– Anyukamegőrző a bizsukészítő sátorban
A mesesátorban
Játékos mesekönyv-bemutatók Bábel
Antóniával és vendégeivel
– M. Kácsor Zoltán rendhagyó irodalomóra
– Nádasi-Ozsvár Andrea és Kárpáti Szilvia
bábelőadása
– K ovács Attila (Holden Rose) író gondolatai az
olvasásról
– Kovács Linda ének
Az 56-os Büszkeségpont épületében
– POP UP „hajtogass, építs magadnak”– közös
alkotás Sásdi Laura grafikussal,
Ligetvári Dorottya építésszel,
A. Varga Imre képzőművésszel
– P apírmadár-hajtogatás Gubicza Jánosné
és az ORIMAMI Klub segítségével
– A z uzsonnát kínálja a Gyóni Géza Nyugdíjasklub
A játszókert megnyitójára 14.00 órától
városi kisvonat indul a rendőrségi parkolótól.
16.30 óra
a MÚLTIDÉZŐ LAKÓPONT kulcsátadása és
a lakótér megtekintése
Helyszín: Kossuth Lajos u. 58.
17.00 óra
Pintér Béla-koncert a Gyóni Evangélikus
Templomban
Pintér Béla énekes a könnyűzenén keresztül hirdeti az örömhírt minden korosztálynak.

Kőszegi Zoltán
polgármester
Az alkalom után szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.

október 14. (vasárnap)
16.00 óra
„Béla bácsi és más mesék”
– versben és prózában
Találkozás gyóni és dabasi Halász Béla
rokonával, PETRŐCZI ÉVA József Attila-díjas
költő,
irodalomtörténész, műfordítóval.
A vetített képekkel illusztrált műsort dedikálás
zárja, mindenkinek névre szóló időmértékes verssel.
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 15. (hétfő)
17.30 óra
Szülők Estje – esti ovi szülőknek mesével,
dallal, játékkal, mozgással Meglepetés „vacsora”!
„A gyermekkor édes emlékeire
az évek pora rárakódott” – Mi lesöpörjük!
Előzetes jelentkezést kérünk!
Helyszín: Mesevár Óvoda

október 16. (kedd)
17.00 óra
Kiállítjuk az ŐSZT!
– kiállítás őszi képekből, termésekből,
tanárok és diákok munkáiból
a Gyóni Géza Általános Iskolában

október 16–17.
(kedd–szerda)
10.00 óra
Kiállítások a Gyóni Ovigalériákban
– A Mesevár Óvoda ovigalériájában:
„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”
– népi hangszerek kiállítása
– A Lurkó Óvoda ovigalériájában:
„Két ujja van a ködmönnek”
– régi idők viselete, a ruhakészítés fortélyai
Játékos délelőtt a sári és dabasi óvodásokkal
közösen, nyitott oviprogram minden érdeklődőnek!

október 18.
(csütörtök)
17.30 óra
Zenepavilon alapkőletétele
és tervbemutató
HARMONIKADIÁKOK – Gattyán Erzsébet,
Ferenczy Mihály, Ferenczy Hajnalka, Korsós Edit,
Ladányi Karolin, Péli László, Tusák Lajos
– beszélgetés a helyi zeneiskola kezdeteiről
harmonikán közreműködik: Suhajda Gábor
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 19. (péntek)
18.30 óra
A gyóni katolikus plébánia
filmvetítésre hívja az érdeklődőket.
Vetítésre kerül a Koldus és királyfi
(Mark Twain világhírű regénye alapján).
Helyszín: a katolikus plébánia közösségi terme

október 20. (szombat)
17.00 óra
artistkid gyermek képzőművészeti
alkotóműhely nyáron készült munkáinak
bemutatása a Halász Móricz-kúria pincéjében
18.00 óra
Kreatív ötletek – nyakékek, lámpaernyők,
fotók – kiállítás a KAR (Ruhaszobor alkotók),
horgolók és textildíszítők, valamint
Hornyák András alkotásaiból
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 21. (vasárnap)
14.00 óra
Imaséta a Lélek gyümölcseivel
Helyszín: a gyóni református gyülekezeti ház
és udvar
16.00 óra
A FRIDAY BAND koncertje
a Halász Móricz-kúria kertjében
Szervező: Gyóni Református Gyülekezet

október 23. (kedd)
17.00 óra
1956-os ünnepi megemlékezés
Helyszín a gyóni 56'-os emlékmű,
rossz idő esetén az 56'-os kiállítóterem

2018. október								

rendezvények, események

Idősek Világnapja

D

abas Város Önkormányzata idén is
köszöntötte a város időskorú polgárait. Szeptember utolsó hetében a hivatal
munkatársai felkeresték otthonaikban a 63
évesnél idősebb, mintegy 3450 dabasit,
akiknek az almacsomagok mellett átadták
az önkormányzat üdvözletét és meghívását
az idősek világnapi gálaműsorra. A sportcsarnokban megtartott esemény a Kossuth
Művelődési Központ Tilinkó néptáncegyüttes előadásával kezdődött, majd Kőszegi
Zoltán polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy milyen fontos a
gondoskodó szeretet a hétköznapokban,
hiszen ezáltal nem csal egymás mellett,
hanem a másikra odafigyelve élhetünk. Az

idei gálaműsorban a Tihanyi Vándorszínpad
színvonalas szórakoztató műsorát tekinthették meg a résztvevők Bognár Rita és
Tihanyi Tóth Csaba, a Barátok közt sorozat
közkedvelt Lacijának főszereplésével.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében
ezúton is szeretettel köszöntjük a város
szépkorú lakóit.
Feldman

a Beebor újabb elismerése

A

Magyar Kereskedelmi és Ipar
kamara (MKIK) 2002-óta hirdet
meg pályázatot azért, hogy a kiemelkedő
magyar kézműves termékek alkotói
„Magyar Kézműves Remek” elismerő címben részesülhessenek.
Első alkalommal 2017-ben pályáztunk, és
nagy örömünkre BeeBor mézborunkkal
elnyertük ezt a megtisztelő címet. A 2018as pályázatra sokkal nagyobb izgalommal
készültünk, kíváncsian vártuk, vajon a bíráló
bizottság hogyan ítéli meg teljesítményünket. Ebben az évben 123 pályaműből 47
pályázó részesült elismerésben, közöttük a
BeeBor is!
A pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényét 2018. szeptember 26-án tartották.
A „Magyar Kézműves Remek” elismerő
oklevél mellett lehetőséget kaptunk arra,
hogy használhassuk a Magyar Kézműves
Remek logót és termékünkhöz a BeeBor-

hoz meghatározott tartalmú elismerő kártyát (termékcímkét) készíthessünk. A cím
elnyeréséhez követelmény volt a termék
eredetisége, nemzeti kultúrát őrző, egyedi
értéket képviselő hagyományhűsége, a
kivitelezés kiváló minősége és turisztikai
hasznosíthatósága. A BeeBor, mint a többi
díjazott kézműves termék hozzájárul a
magyar imázs erősítéséhez, a magyar kulturális örökség sajátos közvetítéséhez.
A Magyar Kézműves Remek címet nyert
pályázók termékeiből, alkotásaiból az MKIK
kiállítást rendezett, amelyet a Hungexpo
területén, az EuroSkills, a szakmák Európabajnoksága teljes időtartama alatt, szeptember 26–28. között több tízezer ember
láthatott.
Homokiné Balogh Pálma
BEEBOR Első Magyar Mézbor
Manufaktúra
a MKIK híreit felhasználva

Kedves Szülök!
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önöket és
gyermeküket a 2018. első félévében
született c secsemők részére 2018.
október 27-én szombaton 10.00 órakor, a gimnázium új Sportcsarnokában
(2370 Dabas, Sportcsarnok utca 1. )
megrendezendő Újszülöttek Köszön
tés ére. Az ünnepséget követően
együtt kisétálunk a Parragh-tóhoz,
ahol a gyermekek születésének örömére és emlékére facsemetéket ültetünk. Minden érintett családot szeretettel várunk!
Kőszegi Zoltán polgármester
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Mozdony helyett

reverenda

Ország Tibor nem akart pap lenni. Kamaszkoráig a mozdonyok iránt
érzett rajongást, majd egyszer meghallotta Isten szavát. Szabó Erika
a dabas-gyóni plébánia új vezetőjével, a Váci Egyházmegye „építő
papjával” arról beszélgetett, hogyan jutott el egy szakmától a hivatásig.

– Nagyjából egy hónapja szolgál Gyónon – ami relatíve rövid
idő. Mennyire sikerült beilleszkednie ebben az egy hónapban?
– Ez az időszak pakolással telt. Amikor az ember új helyre költözik,
rengeteg holmit kell bedobozolni, majd kitenni. Mindennek
helyet találni sok idő. Ez a megérkezés fázisa. Azért már találkoz tam sok emberrel, mindenki kedvesen fogadott.
Valószínűleg jól megleszünk egymással.
– Hol szolgált idáig?
– Kilenc évig voltam beosztott lelkész az ország különböző részein.
Az első önálló helyem Nógrád község volt, ott töltöttem öt szép
évet fiatalos lendülettel. Vitt előre a hév. Ezután Gödre helyez-
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tek, azzal a céllal, hogy az alsó-gödi templom felgyújtása után
vegyem kezembe az újjáépítést. Hiszen, ha én egy építő pap
vagyok, akkor menni fog… Két év alatt sikerült felépíteni az új
templomot, majd mellé a harangtornyot és a plébániát. Úgy
gondoltam, megvagyok, pihenhetek kicsit. Ekkor – 2004-ben –
jöttek hozzám a szülők, hogy hozzunk létre egy katolikus iskolát. Körbejártunk a településen az ötlettel, majd hét gyermekkel
a plébánia közösségi termében elindult az oktatás. A következő
évben már tizenketten jöttek első osztályba. Tudtuk, hogy ez
így nem sokáig mehet, kell egy saját épület.
A helyi önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápoltunk, ezért kaptunk tőlük egy, a falu szélén lévő nagyon jó adottságokkal ren-

2018. október								
delkező telket 100 éves időtartamra. Pénzünk nem volt, de már
építhettük volna az iskolát… Meg voltam győződve arról, hogy
ha ez a terv egyezik Istenével, akkor hamarosan megoldódik a
helyzet.
– Már értem, miért gondolták Önről, hogy építő pap…
– Igen. Isten és a szülők segítségével hitelből felépült egy csodálatos
iskola Gödön. Már 160 tanulónk van – nem is szeretnénk többet.
A család, a hagyomány és a kereszténység pillérein nyugvó intézményt igazi családi iskolának szánjuk. A szívem csücske marad
mindig.
Aztán tíz évvel ezelőtt Ócsára és Bugyira kerültem. Idén pedig
Gyón és Dabasi-Szőlők lett a szolgálati helyem. Tájékozódom,
ismeretségeket kötök, magam köré gyűjtöm azokat, akik akarnak tenni az egyházért. Hiszen az előbb elmondottakat sem
egyedül vittem véghez. Mindig kellenek az emberek.
Az első tapasztalataim szerint itt sok olyan fiatal házas él, akik
templomba járnak. Azt szeretném, ha még többen lennének,
és a gyermekeik is jól éreznék magukat.
– Min múlik, hogy jó lesz-e a kapcsolat a pap és a hívek között?
– Fontos, hogy kialakuljon a személyes kapcsolat. Ha egy közösség
nem érzi, hogy az adott pap értük él, értük dolgozik, nem sok
eredményt lehet felmutatni. Kellenek a programok, meg kell
fogni a fiatalságot, az idősebbeknek bibliaórát, filmklubot indítani – hiszen ez is ismerkedés, találkozás, együttlét. Az elődöm itt
már létrehozott egy családközösséget. Ezt nekem tovább kell
vinni, mert van rá igény! Már jelezték is. Ha erre ők rááldozzák az
idejüket, ami a legdrágább, nekem kötelességem ezt kiszolgálni.
– A papi hivatás valóban hivatás, nem csak egy munka. Az Ön
életében mikor érkezett el az elhívás?
– Én nem akartam pap lenni – bár a vallás mindig közel állt hozzám.
Mozdonyvezetőként képzeltem el az életem. Az általános iskola elvégzése után olyan helyen tanultam tovább, ami a mozdonyvezetés feltétele volt. A szakmunkásképző második osztályának elvégzése után jártam, amikor az atya a hivatásról prédikált. Akkor éreztem azt, hogy Isten hív engem. Nem volt ez
kimondott szó, a lelkemben éreztem. Megdöbbentem, de az

az otthon hangja

ember gondolkodik, nem mond rögtön igent… A ’60–70-es
években papnak lenni veszélyes is volt. Tizenöt évesen persze
ezt nem tudtam. Beszéltem azzal a káplánnal, hogy mi történt.
Ő türelemre intett és azt mondta, végezzem el az iskolát, legyen
egy szakma a kezemben, utána meglátom, mi lesz. Megsze
reztem hát az inaslevelet és elmentem dolgozni, majd esti gimnáziumban leérettségiztem. Ekkor a káplán elmondta a papság
pozitív és negatív oldalát. Azt mondta, gondolkodjak, majd két
nap múlva menjek vissza és döntsek. Döntöttem, ezt a hivatást
választottam. Jelentkeztem a püspökségen. Amikor elvittek
katonának egy büntetőezredbe, hogy majd ott lebeszélnek
erről a „mániámról”. Két év után, a leszerelésemkor elmentem
az egri szemináriumba, ott elvégeztem a főiskolát, majd pappá
szenteltek. Nem sikerült az eltérítésem. Ezt az érzést nem lehet
irányítani. Harminchét év alatt sok ministránssal találkoztam,
akik azt mondták, „lehet, hogy pap leszek”. Ez nem olyan, hogy
valaki eldönti, hogy papnak megy. Elmehet bárki tanulni, dolgozni, de csak abból lesz pap, akit Isten meghív erre. Ez a feltétel. Nem sűrűn van ilyen. Sok lemondással, áldozattal jár ez az
élet. Ezt csak az tudja vállalni, akiben ott van az elhívás.
Ugyanakkor rengeteg örömöt is ad ez a hivatás. Olyan emberekkel találkozunk, akikben mély istenhit van, akiktől tanulni
lehet. Ez öröm. Az is, amikor a gyermekek szemében látjuk,
hogy „fogják”, amit mondunk. Ezért hatalmas veszély, amikor
egy pap azt hiszi, ő a legokosabb. Nem. Nem mi vagyunk a
legokosabbak. Van nálunk okosabb ember. A lényeg, hogy a
lelkünk találkozzon a gyülekezet tagjainak lelkével.
– Találkozott már olyannal, akitől kimondottan sokat kapott?
– Egyértelmű, hogy a paptestvérektől sokat kapok. Ugyanígy a
gyülekezettől. Amikor látom a szülők és a gyermekek lelkesedését, akkor sem lehetek közömbös. Ez tart meg
mindannyiunkat. Egyedül elveszünk a világban.
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Házassági évfordulók
2018. augusztus, szeptemberben kötöttek házasságot
Augusztus 31.
Fabók Dániel–Méhes Andrea
Bubori Zsolt–Sebők Mónika Éva
Szeptember 1.
Novák Ádám–Fazekas Mónika
Szeptember 7.	Oláh Attila–Varga Cecília
Ravasz István–György Edina
Szerencsi István–Gyuris Beatrix
Szeptember 8.
Kis Tamás–Kiss Bettina
Palkó Dávid–Barocz Orsolya
Danyis Gábor–Kelemen Andrea
Szeptember 14. Ribényi Máté–Lelkes Orsolya
Szeptember 15. Szin Attila–Zöld Eszter
	Juhos László–Stiglincz Veronika
Zsidi György–Karlik Zita
Szeptember 21.
Nagy Lajos Béla–Venczel Rozália
Kugelmann István Gábor–Balogh Anikó
Soróczki-Pintér Tibor–Lehotzky Zsófia
Szeptember 22. Grósz Norbert–Mráz Zsuzsanna
Keindl Krisztián–Szokoli Katalin Gizella
Heinbach Péter–Dézsán Anita
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot
Szeptember 2.
Balázs Péter–Győri Éva Rebeka
Szeptember 5.
Krenkó Róbert–Illés Melinda
Szeptember 6.
Seprűs Zoltán–Konczik Anita Erzsébet
Velikovszki Zsolt–Csinos Mária
Vojna Zsolt–Kovács Timea
Szeptember 10. Velkei Károly–Tóth Márta
Szeptember 12.
Bese János–Juhász Renáta
Szeptember 13. Rapcsák János–Virág Aranka Ágnes
Szeptember 20. Tamás Norbert–Varga Melinda
Backer Tamás–Turán Katalin Viktória
Szeptember 26. Kosztolányi Zsolt–Lajos Mónika Csilla
Szeptember 27. Bodnár Csaba–Bognár Zsuzsanna
Szeptember 29. Felhő István–Buzási Izabella

20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot
Szeptember 5.
Majer Péter–Rjabova Irina
Kecskés Attila–Bábel Andrea
Petrányi Zoltán–Garajszki Ildikó
Szeptember 12.
Molnár Sándor–Ferencz-Csibi Edit
Nagy László–Miloszerni Gyöngyi
Harmincz István–Botlik Anita
Szeptember 19. Szagri Pál–Zámbó Ildikó
	Jurászik Gábor–Ujj Veronika
Szeptember 26. Szappanos Gyula Imre–Balázs Eszter
Vitvindics Zoltán Sándor–Lukács
Magdolna Ágnes
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Szeptember 11.
Misek Károly–Sáfár Valéria
Szeptember 18. Kocsir István–Kancsár Julianna
Szeptember 25. Barsi László–Szaller Hajnalka
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Szeptember 3.
Prigyeni Balázs–Komlódi Gabriella
Mátyus Gyula–Princz Andrea
Szeptember 9.
Laja Lénárd–Wágner Julianna
Smida János–Pekker Zsuzsanna
Szeptember 30. Mitág József–Farkas Ildikó
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Szeptember 1.	Jobbágy Károly–Farkas Mária
Szeptember 2.
Kovács József–Farkas Piroska
Szeptember 15. Zsolnai László–Krigel Terézia Margit
Szeptember 16. Rácz József–Ujvári Katalin
Szeptember 23.	Jakab János–Czégány Ilona
Botlik József–Fabók Margit
Szeptember 30. Czebe Gyula András–Kecskés Anna
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
Szeptember 27. Bukovszki Péter Pál–Gogolák Erzsébet
Szeptember 28. Zöld Ferenc–Tar Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

városunk legifjabb lakói
Baba
Máté Dániel Miklós
Magyarfi Diána
Medgyes Bálint Bendegúz
Gémesi Róbert Krisztián
Suhajda Gerda
Gáspár Vivien
Balázs Dávid Zsolt
Ordasi Dániel
Nagy Sándor
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Született
2018. 07. 10.
2018. 08. 21.
2018. 08. 24.
2018. 08. 25.
2018. 08. 18.
2018. 09. 10.
2018. 09. 06.
2018. 09. 12.
2018. 09. 15.

Anya
Kondorosi Lili
Kecskeméti Anita
Kancsár Mariann
Tanács Irén
Rim Zsuzsanna
Gecser Nikolett
Szabó Ibolya
Antal Csilla Katalin
Ekrik Teréz

Baba
Téglási Nimród
Szabó Boglárka
Svébis Zoltán
Farkas Elif Csenge
Hádinger-Hidasi Lőrinc
Vásáreczki Dávid
Hollós Attila

Született
Anya
2018. 09. 21.
Szabó Mónika
2018. 09. 26.
Demeter Gabriella
2018. 09. 27.
Leveleki Andrea
2018. 09. 21. Farkas Zsuzsanna Etelka
2018. 09. 26.
Rapcsák Viktória
2018. 09. 27.
Vitvindics Barbara
2018. 09. 23.
Tripolszki Anna

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

2018. október								

Gondoskodás éve

Támogasd a Dabasi Alapítványi Mentőket!

A

lapítványi jelleggel működő mentőszolgálatunk két típusú egységet üzemeltet, mindkét egység jól felszerelt, jól
képzett ellátó személyzettel segít a bajba jutott embereken
Dabason és Környékén!
A mentőgépkocsi két fős személyzettel, bővített mentéstechnikai eszközökkel rendelkezik, a mentőegység vezetője szakképzett mentőápoló, Beteget ellát, elszállít és megfigyel.
Ez a mentőegységünk heti szinten 12–18 beteget lát el, a betegek többségét kórházba is szállítja. Heti három alkalommal segítünk a Dabas és környékén élő betegeknek, sérülteknek!
A mentőorvosi (mentőtiszti) kocsi egy személyautó, amit felszereltünk a rohamkocsi teljes felszerelésével Sürgős riasztás esetén a helyszínre érkezve megkezdi a legmagasabb szintű sürgősségi ellátást amíg a mentő a helyszínre ér. Ezzel az egységgel
állami és kiemelt ünnepeken segítünk a dabasi és környékén élő
betegeknek, sérülteknek!
A riasztást az Országos Mentőszolgálat hálózatán keresztül
kapjuk.

Az állami mentővel szorosan együtt dolgozunk, besegítünk a
mentésbe, de állami támogatást NEM vehetünk igénybe!
Ezért kérjük, támogass minket munkánkban!
www.dabasmok.hu
Számlaszám: 10402128-50526766-85851006

Családi nap

A

z Átrium Idősek Otthona fennállásának kezdetétől fontosnak tartotta a lakók és a hozzáztartozók közötti rendsszeres
kapcsolatartást. Az Intézmény ennek jegyében hívta életre a több
éve megrendezésre kerülő családi napot, melynek célja, hogy egy
szeretetteljes együttlét keretében visszahozza a szabadtéri családi
rendezvények hangulatát a lakóknak és szeretteiknek.
A rendezvény célja ebben az évben az egymásnak szentelt
minőségi idő megélése volt. Éppen ezért az idén nem a változatos
minél több szereplővel, csoporttal tarkított műsoré volt a főszerep,
hanem az egymásra figyelésé és a beszélgetésé. A nap fényét

Gerendás Péter előadőóművész koncertje emelte, aki zenéjével kellemes aláfestést nyújtott a fehér asztal mellett történt találkozásához.
Az otthon dolgozói egy emberként szervezték meg és bonyolították le a családi napot. Köszönet a munkájukat, tehetségüket adó
dolgozóknak a támogató fenntartónak és az adományozóknak.
Nem hagyhatók ki a nap ízét adó hozzátartozók sem, akik elsősorban jelenlétükkel, de az általuk készített házi süteményekkel és a
felajánlott üdítőkkel is nagy örömet okoztak szeretteiknek.
Tibay

BURSA HUNGARICA 2019
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőo ktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulójának kiírása. (www.dabas.hu)
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
rendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő
benyújtása 2018. október 5.– november 6. között lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2018.
november 6.
Tová b bi informá ci ók: Dab asi Pol gárm es teri H i vat al
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) telefon: 29/561-200 és
a 06-29/561-260.
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Tűzgyújtás

Tisztelt Lakosság!

Tűzgyújtás és égetés közterületen és magáningatlanon belül heti
két alkalommal, szeptember 1-jétől április 30-ig, hétfői és
pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés leghosszabb ideje 30 perc lehet. A tartós füstölés nem megengedett. Szeles időben a tűzgyújtás tilos.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és
személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az
égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

Szigorúan tilos és büntetendő ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket égetni.
Természetvédelmi területen, védőerdő, fás vagy fenyves erdő
területén tűz nem gyújtható. Száraz nád és más vízinövényzet
égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.
Dabas Város Jegyzőjének levegővédelmi bírságolási jogát a
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23 § (4) b) pontja és 8. számú melléklete tartalmazza.
Hatósági Iroda

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

PralinéTúra a legjobb rétessütő csoporttal

A

13. Rétesutca Fesztivál, közönségszavazásán a „Legjobb rétes”
kitüntető címet, a vándor tepsit és egy

Nemes-kúria

Csokoládé Múzeumi látogatást az „Anya,
lánya, menye” csapat nyerte.
A legízletesebb rétes elkészítői Dabas
Város Önkormányzatának jóvoltából szeptember 29-én, szombaton ellátogattak a
Budapestre, a Csokoládé Múzeumba.

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

Programok:
– október 10, 24. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
Baba-mama klub, vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– október 26. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
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A kirándulás alkalmával kulturális és
gasztronómiai programokon vehettek
részt. Reméljük, hogy sok jó élménnyel
gazdagodtak és jövőre is számíthatunk
részvételükre a Rétesutcán.
szerk.

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

2018. október 								

Mindennapi életünk

Halász Móricz-kúria
október havi programok

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

Heti programsoroló
HÉTFŐ

Csütörtök

szombat

A Textildíszítők köre,
a Horgolóklub és az Orimami
foglalkozásai és alkotásai októberben
beleépülnek a Gyóni Napok programjába.

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

18.00-tól
KREATÍV ÖTLETEK
kiállítás megnyitó
október 20.

Kedd
17.00–19.00 óráig
Dabasi DalKÖR
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

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

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00–20.00 óráig
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Bakkai Éva tanárnővel
november 8.
Az irodalmi beszélgetés témája:
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
című regénye

Péntek
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
október 26.
Téma: Töklámpás készítése

14.00–19.00
ÉLMÉNYFESTŐK
felnőtt amatőr festés az alapoktól
október 27.

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

170 éves a Magyar Honvédség

A

Honvédelmi Minisztérium országos
rajzpályázatán „Ott lobog a trikolor,
éljen a honvéd” címmel két tanuló a DabasSári Szent János Katolikus Általános
Iskolából díjat nyert. A díjátadó a Stefánia
palotában volt.
1. helyezett: Mursits Bernadett 8. a , jutalma egy notebook. Minisztériumi különdíjas
lett: Szabó Anna Bori 7. b osztályos tanuló.
A szeptember 21-én az Európai Mobilitási
Hét és Autómentes Nap országos rajzpályázat díjkiosztója a Vasúttörténeti Parkban
volt.

Különdíjas lett: Mursits Bernadett 8. a
osztályos tanuló (egy E-book a nyereménye).
Gratulálunk diákjainknak!
Dr. Kissné Jankovics Rozália, szaktanár
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KOSSUTH Művelődési KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
október havi programok

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

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Őszi mulatság!
Élőzenés táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: október 19. péntek 19.00
Vezeti: Farkas Gábor és barátai – Belépés ingyenes!

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

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
minden kedden, 10.00–11.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: november 3. szombat,
16.00 órától
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 22. csütörtök, 10.00 óra
Kezdő szabás-varrás tanfolyam: hétfő, szerda, péntek
17.00–19.00 óráig
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
VSN HIP-HOP tánciskola: péntek 17.00–19.00 óráig

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

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
D’art Kerekes László Alkotókör: november 3. szombat,
10.00 óra. Szakmai vezető: Fiók László képzőművész
Dabasi köztisztviselők nyugdíjas klubja: szeptember 27.
csütörtök, 14.00 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
S z a k m a i v e z e t ő: I l l y N o é m i
|
Te l e f o n : 2 9 / 3 6 0 - 5 2 9
| E - m a i l : d a b a s i ko n y v t a r @ g m a i l . c o m
H on l a p: w w w. d a b a si kony v t ar. h u | Nyitvatartás: Hétfő: 10.00–18.00 | Kedd: 10.00–18.00 | Szerda: 14.00–18.00
Csütörtök: 10.00–18.00 | Péntek: 10.00–18.00 | Szombat: 9.00–12.00 | Vasárnap: Zárva
Az október 25-én megrendezésre kerülő Szinetár Dóra koncertre minden jegy elkelt!
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Levendula-Ház – Közösségi Színtér- és értéktár
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat (Bábjáték a legkisebbeknek! )
Október 24., 10.30–12.00 óráig Sün Balázs
című árnyjátékos mese
Baba-mama foglalkozás
November 7., 10.30–12.00 óráig Az alma
című bábjáték
Baba-mama foglalkozás
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Ringató foglalkozás gyerekek és
szüleik részére, csütörtökönként 10.00–
11.00 óráig. Vezeti : Farkas-Barabás Réka

|

|

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

Belépő: 700 Ft
Német nyelvtanfolyam
Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30-ig
Rácz Tamás: 06-20/598-3009
Terápiás tanácsadás
Kovács Sándor integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Közérzet javító masszázs gyógy
masszőri végzettséggel
– minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70/ 604-0710
Markó Tündénél

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

Szlovén–magyar

testvériskolai kapcsolat

S

zeptember 24. és 27. között városunk
két iskolája a Kossuth Lajos Általános
iskola és a Dabasi Tánc sic s Mihály
Gimnázium karöltve látta vendégül a szlovén diákokat. Az idén két ljubljanai iskolából a Ledina és a Poljane iskolákból érkeztek hozzánk diákok, összesen 23 tanuló.
A közös szervezéssel egy rendkívül eseménydús öt napot töltöttünk együtt. A
hétfői érkezéskor Kabai Zsuzsa tanárnő
táncos-ismerkedős játékkal várta a tanulókat, ahol a párok egymásra találtak.
Kedden a gimnázium bemutatása után
Varga Csaba gimnáziumi tanár tartott történelem órát angol nyelven, majd a
Kossuth iskola szervezésében részt vettünk
egy családi vetélkedőn, ahol a diákjaink
aktívan szerepeltek a verseny feladataiban.
Köszönjük a szervezőknek (Halengárné
Latyák Ágnes és Kondics Csilla), hogy meghívták a csapatot erre a remek rendezvényre.
Szerdán reggel egy rendhagyó történelem órán vehettünk részt Szabó József

János előadásában, ahol a tanulók felpróbálhatták az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc ideje alatt viselt egyenruhák
korhű másolatait. A diákok nagy élvezettel
vonultak ki a főtérre és dobszó kíséretében
gyakorolták az alapkiképzés vezényszavait.
Ezután Pákozdra utaztunk ahol további
élményeket és tudást szereztünk a szabadságharc 170. évfordulója alkalmából.
A hét további részében hajókáztunk a
Dunán és Hollókőre buszoztunk, hogy vendégeink is megismerjék a népi mesterségeket és tárgyakat. Megnéztük a gyönyörűen
felújított hollókői várat is. Az utolsó napon
a Kossuth iskolát ismertük meg és részt
vettünk egy gyárlátogatáson az OBO
Bettermann jóvoltából.
Mind a színes programok, mind pedig a
jó időjárás segítette, hogy idén egy rendkívül jó hangulatú diákcsere valósulhasson
meg, és reméljük, hogy az itt kialakult kapcsolatok igazi barátsággá mélyülnek.
Nagyon várjuk a jövő évi kiutazásunkat
és köszönjük a diákcsere programban részt

vevő családoknak a lelkes hozzáállást és
munkát, hogy ilyen jó körülményeket biztosítottak a vendég tanulóknak. Köszönjük
az intézményvezetők (Pásztor Gergely és
Tamás Roland), az Önkormányzat támogatását és a Dabasi Önkormányzati Konyha
segítségét.
A projektben résztvevő koordinátor,
Hermann László volt, aki az újság hasábjuain
keresztül küldi szeretetteljes üdvözletét
minden kedves dabasi ismerősének.
Gombárné Botya Orsolya, Kuli Imre és
Farkasné Megyeri Veronika
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Óvodások a Művészetek Palotájában

A

z új nevelési év megkezdése előtt
óvodapedagógusaikkal megtervezzük, hogy gyermekeinkkel milyen óvodán kívüli programokat szeretnénk megvalósítani. A szülők egyetértésével igyekszünk mindig valami újat, valami különlegeset beépíteni a mindennapokba. Így
tettünk most is.
Felkeltették érdeklődésünket a Müpa
óvodák, óvodások számára ajánlott, hétköznap délelőtti kreatív zenei foglalkozásai. A Művészetek Palotája Magyarország
egyik legismertebb kulturális márkája és
egyik legmodernebb kulturális intézménye, kiemelten fontos küldetésének tekinti, hogy szerepet vállaljon az elkövetkező
nemzedékek koncertlátogatóinak nevelésében. A most induló nevelési évben az
óvodás korosztály számára két olyan
programot is kínál, amelyekre szervezett
óvodás csoportok jelentkezését várja.
A foglalkozásokon való részvétel a csoportok számára díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
A Szivárvány Óvoda Búzavirág és Pipacs
csoportjával szeptember 14-én vettünk
részt a „Tesz-Vesz” 1-1 foglalkozásán,
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, az ELTE
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának
oktatójának vezetésével. Az interaktív
zenei játékok célja az óvodás korú gyermekek zene iránti érdeklődésének ébrentartása, improvizációs készségük kibontakoztatása, hétköznapi tárgyak (pl.párnák,

labdák) zenei környezetbe helyezése által
a fantázia, a kreatív gondolkodás fejlesztése.
A Napsugár Óvoda Hóvirág és Ibolya
csoportja szeptember 24-én látogatott el
a „Zenebona – Ne csak hallgasd!” programra, ahol a gyermekek improvizációra,
zenei kreativitásra épülő tevékenység közben fedezhették fel eddig ki nem aknázott
képességeiket, élvezhették a „zenecsinálás” örömét.
A foglalkozásokon koncentrációt,
memóriát, együttműködési készséget is
fejlesztő ritmus-, szöveg- és dallam-improvizációra épülő kreatív játékokat játszottak a résztvevők. Beszélgettek a hang
és a hangszerek általános jellemzőiről,

valamint a különféle akusztikus hangszercsoportokról hallhattak gazdag szemléltetéssel.
Bejárhattuk a Müpa épületét is, ámulatba ejtette gyermekeinket, sétáltunk a
Nemzeti Színház parkjában, megmászhattuk Bábel tornyát, játszhattunk a közeli játszótéren.
A Napsugár ovisok az aznapi kellemetlen időjárás miatt a Palotát barangolhatták
be. Hazaérve az egyik gyermek örömmel
újságolta: A „bűvészek” palotájában jártunk!
Bízunk abban, hogy folyamatosan szervez ilyen foglalkozásokat az intézmény
közönségkapcsolatokért felelős értékesítési menedzsere, akinek köszönjük a lehetőséget.
Mrázné Csernák Ilona
intézményvezető, Dabas-Sári Óvoda

Dabason folyó szakmai oktatás és a szakké

A

Dabasi Újság elkövetkezendő számaiban a helyi szakképzési
lehetőségeket szeretnénk bemutatni, annak érdekében,
hogy az olvasóknak naprakész információval szolgáljunk és a munkaerő-piac résztvevői megismerhessék a nappali és esti tagozatos
képzési lehetőségeket.
Elsőként az iskola egyik legrégebbi munkaközössége, a kereskedelmi mutatkozik be. A munkaközösséghez tartozik a szakgimnáziumi képzések közül a kereskedelem és a közgazdaság ágazat, melynek keretében az érettségit követően a kereskedő, a pénzügyi és
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számviteli ügyintéző és a logisztikai ügyintéző szakképesítések szerezhetők meg, nappali és esti tagozaton is. Újdonság az idei évtől,
hogy a szakgimnáziumi érettségi előtt lehetőség nyílik mellék-szakképesítés megszerzésére is, mely ezeknél az ágazatoknál az eladó,
illetve a pályázati-támogatási asszisztens lehet. A szakmacsoporthoz tartozik ezen kívül a szakközépiskolai képzésben az eladók szakmai oktatása, és a Szakképzési Hídprogram keretében oktatott élelmiszer-, vegyiáru eladó szakképzés is. Esti tagozaton folyó népszerű
képzésünk még a Kis-és középvállalkozások ügyvezetője I-II.

2018. október 								

Mindennapi életünk

Erasmus + 2. projektév
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban

2018. szeptember 8–12. között került sor az Erasmus+ program
keretében a 2. projektévet indító nemzetközi találkozóra a németországi Frankfurt am Main város Helmholtzschule gimnáziumában.

N

agy érdeklődéssel indultunk a találkozóra, hiszen nemcsak a
helyszín, az iskolatípus és az ország megismerése vonzott
bennünket, hanem az új téma, a természettudományos tantárgyak
tanítása során alkalmazható modern digitális és innovatív módszerek megismerése is.
A második projektév a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika és testnevelési tantárgyak tanításához kapcsolódik,
kiterjesztve ezt a vizsgálódást a digitális technológiák és alternatív
módszerek megismerésére és alkalmazására.
Részt vettünk iskola bemutatáson, matematika és biológia tanórákon és a nemzetek rövid tanítási bemutatóján (microteaching).
Kleineiselné Kálvin Anita tanárnő és Pongor Sándor tanárúr tanítványaikkal Fojta Dániellel és Gergely-Szép Kincsővel számos matematika és fizika példát oldott meg, Lorántfyné Horváth Ildikó tanárnő pedig német nyelven megtartotta saját bemutató biológia óráját
is. Az első munkanap délutánján a freiburgi egyetem professzora,
Martin Kramer tartott szakmai továbbképzést a kollégáknak az
élményalapú oktatásról, a cselekményorientált módszerekről, majd
a továbbképzés interaktív gyakorlatokkal folytatódott.
Új forrásokkal, technikákkal ismerkedtünk meg kollégáimmal az
óralátogatásokon, de láttunk hozzánk hasonló módszerekkel dolgozó kollégákat és tanórákat is, mely megerősített bennünket is
szakmai munkánkban.
A szaktanár kollégák tankönyveket is hoztak magukkal a találkozóra, melyekbe mindenki belelapozhatott, összehasonlítva mely
országban, mely évfolyamon mi a követelmény, a tananyag. Emellett
saját módszertani gyűjteményeiket osztották meg egymással,
beszélgettek a tapasztalataikról.

A délelőtt folyamán a francia és finn kollégák a biológia és fizika
tanításában alkalmazható, általuk használt digitális módszereket
(Geogebra a fizika oktatásban, tesztek QR-kódos értékelése) mutatták be. Ezt követően a vendégtanárok szakmai fórumon vettek
részt, ahol Popplet formájában értékelték a megtartott
microteachingeket.

Kaptunk egymástól módszertani forrásokat, ötleteket, illetve a
teljes program nagy előnye volt, hogy szakmai kérdéseket tudtunk
megbeszélni mind az előkészítés, mind a látogatás során, amelyeket
hazatérve megoszthatunk itthoni kollégáinkkal.
Szeptember 12-én szerencsésen és élményekkel, tapasztalatokkal
gazdagon érkeztünk haza.
Következő utunk 2019 januárjában az Atlanti-óceán partjára
a franciaországi Lamballe-be és a havas Finnországba, Kausalába
vezet majd.
dr. Talabérné Kontra Hajnalka
projektkoordinátor
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium

pzés bemutatása I.
A munkaközösség tagjai eredményesen készítik fel a diákjaikat
szakmai elméleti és gyakorlati versenyekre is, továbbá a „Pénz7”
pénzügyi és vállalkozói témahét programjaival a más szakmát tanuló
diákoknak is segítséget nyújtanak a további életükhöz. A jelenleg
tanuló és a már végzett diákjainkkal folyamatosan találkozhatnak a
helyi és a környékbeli kereskedelmi egységekben, reméljük elégedettek a munkájukkal.
Beke Istvánné munkaközösség-vezető és Stégner Péter igazgató
Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

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

Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás – Farkas
né Dallos Edina
1 0. 0 0 –12. 0 0 B a b a - M ama K l u b –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rendelés dr. Tarr
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet
orvosa
17.00 –19.00 Kézimunkakör (Kovács
Istvánné, Feldman Lászlóné) páros héten

Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
e g é s z s é gm e g őr ző torna (Ková c s
Istvánné)
Kyo k u si n Ka ra te fo g l a l koz á s ra
a Közösségi Házban lehet jelentkezni 6
éves kortól.
Bővebb információ: 20/377-67-06

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az október 21-én (vasárnap) tartandó
dabasi-szőlősi szüreti felvonulásra és mulatságra.
Felvonulás programja:
13.00 – gyülekező a Tájház előtti füves területen, fogatosok köszöntése
14.00 – felvonulás a hagyományos útvonalon

18.00 – a menet visszaérkezése a Művelődési
Ház épületéhez, a felvonulók megvendégelése
19.00 – utcabál a Tinódi utcán
22.00 – Tűzijáték
Zene: Hawer Band.
Bővebb információk
a Szőlősi Művelődési Házban.
Telefon: +36-70/396-2861
www.dabas.hu

20. templombúcsú Dabasi-szőlőben

O

któber első vasárnapján volt a
Dabasi -szől ősi Őrang yal ok
Templom 20. búcsúja. Ebből az alkalomból tartott ünnepi szentmisét Dr. Bábel
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, Dabas
díszpolgára. A kerek évforduló alkalmából megemlékeztek néhai Bisztrai László
atyáról a templomkertben 2013-ban felállított „Krisztus a Jó Pásztor” domborműnél.
Bisztrai atya emlékezete azért is fontos, hiszen 1990-ben Gyónra kerülve
szívügyének érezte, hogy az 50-es
években Balázs Mária által felajánlott,
de akkorra már korszerűtlen kápolna
helyett egy templomot építsen a tele-
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pülésrész híveinek. A megannyi nehézséggel, kihívással járó építkezést szeretettel vállalta, és sokak közreműködése,
adakozása, önkéntes munkavégzése
eredményeként 1998-ban megtörténhetett a templom felszentelése. A
templom tornyába pedig 1996-ban felhelyezésre került az utcai kereszt helyén
állt egykori haranglábról a falu 1923-ban
öntött harangja.
Bisztrai László atyát 1943-ban, pontosan 75 éve szentelték pappá, leghos�szabb szolgálati idejét Gyónon töltötte.
Biztosan sokaknak van vele kapcsolatos
személyes élménye, emléke. A dabasiszőlősiek temploma 20 éve hirdeti egy-

házépítő munkásságát, amely az idő
múlásával sem halványul.
Feldman

2018. október 										
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink
Gyóni Katolikus Egyházközség
Szeptemberi miserendünk:

F

– hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón), vasárnap 9.00
(Dabasi-szőlők), 11.00 (Gyón)
– este 18.30-tól Biblia óra a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk,
akit érdekel a Szentírás.
– A hónap utolsó vasárnapján a Dabasi-szőlősi szentmisét a
10 éven belül elhunytakért ajánljuk fel.
Hivatali idő: Hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános elérhetőségei:
Telefon: 06-29/367-513

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30 órakor nagymise, 11.00 órakor diákmise;
– Csütörtök 17.00 órakor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 17.00 órakor szentmise.
– Az esti szertartások október 1-jétől már a télen megszokott időben, 17.00-kor kezdődnek.
– Október hónapban az esti szertartások előtt fél órával rózsafüzért
imádkozunk.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
Alkalmak október 10–november 10:
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a templomban
– október 20. szombat 15.00 kórustalálkozó a templomban
– október 21. vasárnap 10.00 újborért való hálaadó istentisztelet
úrvacsoraosztással a templomban
– október 31. szerda 10.00 ünnepi reformációi istentisztelet
– november 4. vasárnap 10.00 gyászolók vasárnapja a templomban. Megemlékezünk az elmúlt egy évben elhunytakról
– november 4. vasárnap 15.00 ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban kötetlen formában
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00; csütörtök: 9.00–12.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

Gyóni Református Gyülekezet
– Október 21. vasárnap GYÓNI NAPOK rendezvénysorozat
programjainál (4. oldal).

– Október 29. hétfő, 10.00 óra ZÁRDAKERT IDŐSEK OTTHONA
11 óra: ÁTRIUM IDŐSEK OTTHONA úrvacsorai istentisztelet
– Október 31. szerda, 17.00 óra REFORMÁCIÓ ÜNNEPI istentisztelet a
gyóni evangélikus templomban.
Közös ünnepi megemlékezés úrvacsoraosztással.
Igét hirdet: Fekete László gyóni ref. lelkipásztor
– Novembert 1., csütörtök, 10.00 óra ökumenikus temető-istentisztelet a ravatalozónál
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció előkészítő 7. osztály
10.00 óra: felnőtt istentisztelet
10.00 óra: gyermek istentisztelet
11.00 óra felnőtt konfirmáció előkészítő (kéthetente)
– Kedden 18.00 óra felnőtt konfirmáció előkészítő (kéthetente)
– Szerda: 16.00 óra konfirmáció előkészítő 6. osztály
17.00 óra gyülekezeti bibliaóra

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Állandó alkalmaink:
– Istentiszteletek: Minden vasárnap 10.00 óra
– Gyermek-istentiszteletek: október 14., 10.00 (a rendes
istentisztelettel párhuzamosan).
– Pedagógus kör: november 7., szerda, 18.00 óra
– Nyugdíjas kör: október 21., vasárnap, 15.00 óra
– Kórus: minden pénteken, 17.00 órakor
– Őszi hálaadó istentisztelet: október 14., vasárnap, 10.00
óra, az új konfirmandusaink bemutatkozásával. A hagyományokhoz híven ezen a vasárnapon gyülekezetünk adománygyűjtő vasárnapot tart az előttünk álló adventi és karácsonyi gyermek-, ill. családi gyülekezeti alkalmak megsegítésére. Kérjük,
hogy aki szívesen támogatja gyülekezetünket, ezen a vasárnapon helyezze adományát borítékban – vagy anélkül –, a templom kijáratainál található kosárba. A tőlünk távolabb, vagy külföldön élő testvéreink adományaikat a gyülekezeti számlaszámon
keresztül tudják eljuttatni a gyülekezet részére: 1174203220004989. Minden ránk gondolást, imádságot, és anyagi támogatást is szeretettel köszönünk.
A Gyóni napok keretében Pintér Béla könnyűzenei,
evangéliumot hirdető koncertje (ld. 4. oldal).
– Közös protestáns Reformációi ünnepi istentisztelet:
október 31., szerda, 17.00 óra, a Gyóni Református Gyülekezettel
közösen, úrvacsoravétellel.
– November 1., csütörtök: ökumenikus temetői áhítat a gyóni
temetőben.
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Egyházaink hírei
– 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 2019-es gyülekezeti névjegyzékben, akinek rendezve van a 2018-es esztendőre az egyháztagsága.

Elérhetőség:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook
oldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!

Végső Búcsú
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Zackai Márta
Kancsár Ferenc János
Révész Györgyné
(Kancsár Mária Irma)
Lórántfy Dénes
Zsiros Jánosné
(Petrányi Zsuzsanna)
Szikora Péter Pál
Havacs József
Svébis Imréné
(Rizmajer Mária)
Pintér Lászlóné
(Majsai Etelka)
Takács Károly

1943. 03. 20.
1933. 09. 17.

2018. 07. 19.
2018. 07. 28.

1934. 01. 01.
1931. 06. 30.

2018. 07. 30.
2018. 08. 02.

1968. 03. 01.
1950. 07. 11.
1944. 05. 21.

2018. 08. 04.
2018. 08. 06.
2018. 08. 08.

1931. 11. 28.

208. 08. 15.

1930. 04. 29.
1937. 07. 01.

2018. 08. 16.
2018. 08. 18.

Név
Oláh Pálné
(Bamberger Mária)
Greman Pál
Ujvári Istvánné
(Deák Lidia Ilona)
Kosiba Józsefné
(Kiss Anna)

Születési idô Halálozás idôp.
1954. 12. 28.
1938. 12. 27.

2018. 08 18.
2018. 08. 22.

1931. 06. 08.

2018. 09. 01.

1923. 03. 09.

2018. 09. 02.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk, Farkas Balázs gyászszertartásán részt vettek
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak,
utolsó útjára kísérték.
A gyászoló család

Kopjafát állítottak
Kapui Ágotának Sepsiszentgyörgyön

S

zeptember 28-án pénteken délután szülővárosában, az
erdélyi Sepsiszentgyörgyön a csalédtagok, barátok, pályatársak és őt tisztelők körében kopjafát avattak Kapui Ágota emlékére. A családi sírbolton felállított emlékmű felavatásán Czegő
Zoltán erdélyi költő mondott emelkedett beszédet, amelyben így
fogalmazott költőtársáról:
„ … Kapui Ágota akkor is önmagát adta és mutatta, amikor
önmagát, a maga hallgatását győzte le a szemünk láttára. Ha nem
lettem volna mindennek szemtanúja, könnyedén mondhatnám
jelkép erejű kopjafájánál, hogy ez hihetetlen. Ahogy hihetetlen az
a mód és dráma, ahogyan a győztes költő odalett.
Egyáltalán nem könnyű mondanunk költőként, hogy él tovább
a költészetében az ember, az örök alany. Menekülve idézem
Ernest Hemingway író szavait ennél a jelkép erejű kopjafánál: »Az
ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet
pusztítani, de legyőzni nem lehet soha.«
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Vigasztaljuk magunkat azzal talán, hogy magunk vagyunk a
vesztesek, a szegények, immár a költő Kapui Ágota hiányában.
Isten legyen vele és velünk.”			
–szerk.–

2018. október 										
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Papságának 47. évében

elhunyt DR. MÁTRAI BENEDEK
címzetes apát, kanonok

Dr.

Mátrai Benedek címzetes apát, mesterkanonok
2018. szeptember 7-én, életének 70., papságának 47.
évében, szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz, adta hírül a
Váci Egyházmegye és rokonsága szeptember második hetében.
Mátrai Benedek 1948. szeptember 24-én született Ecséden.
Egerben szentelték pappá 1972. április 3-án. Tanulmányi szabadságon volt Budapesten 1972–1973. Káplánként működött Erdőtelken
1973–1974 között, Bélapátfalván 1974–1976-ig.
Ösztöndíjasként tanult Párizsban 1976–1978-ig. Káplánként tevékenykedett Törökszentmiklóson, Nyíregyházán. Ezt követően plébános lett Kenderesen, később Rakamazon, majd Pásztón.
Címzetes apáti kitüntetésben részesült és kanonok lett 1994-ben.
Kerületi esperesi teendőket látott el 1994–1995-ig. 1995–1997
között irodaigazgató volt Vácott. Papi szolgálata egyik leghosszabb
időszaka volt a dabasi, 1997–2008 között szolgált Alsó- és
Felsődabas plébánosaként, ezer szállal kötődött városunkhoz.
2008-ban Verőcére helyezték, ahol 2014-ig szolgált. Emellett ezidő
alatt plébániai kormányzó volt Kismaroson.
Kisegítő lelkészi szolgálatot vállalt Veresegyházon 2014–2015
között és Püspökszilágyon 2015-től. A doktorátusát fundamentális

teológiából szerezte. Igényes gondolkodását teológiai képzettségéhez híven mindig őrizte, ezért előadásai magasszintűek, prédikációi
igényesek voltak. Váci éveiben a Váci Egyházmegyei Könyvtár teológiai szakértője volt, aki az idegen nyelvű teológiai irodalmat a szakrendbe beosztotta. Ezt a tevékenységet kevéssel halála előtt is szívesen végezte.
Temetésén sokan részt vettek városunkb ól is, kifejezve
iránta érzett tiszteletüket. Egykori dabasi hívei, hálás szívvel
emlékeznek rá és tisztelettel, szeretettel őrzik emlékét.
Hűséges papi életét a Mennyei Atya jutalmazza az Atyai ház
örömében!			
szerk.

Egyéves a Luther Márton nyugdíjaskör

M

ost egy éve a Reformáció 500.-ik évfordulója emlékére
alakult meg a Luther Márton nyugdíjas kör a Gyóni
evangélikus egyház szervezésében.
A programunk sokrétű. Az elmúlt év alatt megünnepeltük
nemzeti és egyházi ünnepeinket. Köszöntöttük évfordulós tagjainkat. A költészet napját versekkel köszöntöttük. 15-en hozták el kedves verseiket.
Júniusban költőnkre, Gyóni Gézára emlékeztünk, júliusban a
száz éve véget ért háború emlékére a Luther udvarból békegalambokat engedtünk felszállni a magasba.
Az elmúlt évben két szép vetítésünk is volt Svájcról és
Olaszországról.
Szeptemberben az Önkormányzat jóvoltából dabasi városnézésen voltunk a kisvonattal.

városunk legidősebb lakói
Bábel Zsigmondné
(Gubicza Mária Magdolna)
Pataki Jánosné
(Szkicsák Hébel Anna)

1928. 09. 29.

90 éves

1926. 09. 27.

92 éves

A sok színes program mellé még belefér az Ige, az imádság,
egy szép ének és egy finom uzsonna teával. Egy év alatt a duplájára nőtt tagság azt mutatja, hogy a dabasi jól
működő klubok mellé még egy gyülekezeti
közösség is elfér.
Péli Lászlóné klubtag

Karvalics Józsefné
(Bodzsár Erzsébet)
1925. 09. 18.
Palócz Sándorné (Herczeg Mária) 1923. 09. 06.
Jóri Mihályné (Medve Mária)
1922. 09. 08.

93 éves
94éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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1956 dabasi utóéletéből

Für Lajos és a régész őrs

F

ür Lajos (*1930 †2013) történész, politikus földi pályája öt évvel ezelőtt, életének 83. évében ért véget. Hamvai szülőhelyén, Egyházasrádócon nyugosznak, ahol
már szobor örökíti meg emlékét, s ugyancsak mementó jelöli egykori fővárosi lakását
is. A rendszerváltás politikusaként történelmi pillanatok részese volt, a szovjet hadsereg kivonulásában és a Varsói Szerződés
megszűnésében játszott meghatározó szerepét még egykori politikai ellenfelei sem
vitatják el. Dabason miniszterként az 1952.
évi lőtér kisajátítás kárpótlási jogcímként
történt elismerése miatt gondolhatnak rá
sokan hálával, de más vonatkozású történeteket is számon tartunk róla. A feledés
ködébe veszik viszont a hatvanas évek elejének időszaka, amikor dabasi katedrán
oktatott.
A dabasi általános iskolai oktatás történetében példanélküli az 1961 és 1963 közötti két tanév, amikor egyetemi oktató tanította a szerencsés helyi kisdiákokat a történelemre. Az akkor 31 évesen Dabasra érkező Für Lajos nehéz periódust tudhatott
maga mögött. Egy 1990 évi interjúban így
emlékezett vissza Debrecenre, 1956-ra,
majd az azt követő kálváriás időkre:
„Tanársegéd voltam az egyetemen, s előbb
a Kossuth Kör, majd a debreceni Forradalmi
Bizottmány tagja lettem. 1956. november
4-én letartóztattak, szerencsére rövidebb
időre. Kiszabadultam, majd 1957 elején az
újabb letar tóz tatási hullám elől
Franciaországba „disszidáltam”. Két és fél
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hónap után hazajöttem, mert levelet kaptam itthonról, hogy édesapámat gyomorrákkal operálták meg. Voltak reménytelen
pillanatok; amikor még rakodómunkás sem
lehettem, vagy jóval később, amikor 56-os
„bűneim” miatt nem taníthattam, a köpönyegforgatás is mindig elkeserített. Ma is…
De akadtak felemelő pillanatok is: amikor
mint figuráns, megírtam a doktori disszertációmat a majorsági zsellérségről, vagy az
a három év, amit a debreceni református
egyház kollégiumi könyvtárában tölthettem
könyvtárosként, vagy amikor olyan emberekkel találkoztam, akik múltammal együtt
vállaltak – ezek örömöt és reményt adtak.
Mindig élt bennem a bizakodás, hogy az a
világ nem tarthat örökké, hiszen tudtam: a
rendszert nem a belső erők, hanem a
Szovjetunió nyomasztó katonai jelenléte
tartja fenn. Csoda, hogy a külső erők így
megváltozhattak. Később a dabasi általános iskolában már taníthattam is.”
Ismeretlen helyre érkezett, de Kálvin
László igazgató és pedagógustársai nagyon
gyorsan befogadták, és fenntartások nélkül, valóban vállalták őt, csak az emberi
magatartása, kollegiális viszonyulása, és
persze egyáltalán nem mellékesen, a tárgyi
tudása számított. Azzal pedig nem volt
gond. A pályáját Dabason kezdő Suder
Mihály 1989-ben így idézte az együtt töl-

tött évet: „Végtelenül rokonszenves egyéniség. Pedagógiai pályám kezdetén – 1962ben – találkoztam vele Dabason. Egy éven
keresztül egy iskolában tanítottunk.
Nagyszerű embert, kiváló pedagógust
ismertem meg benne. Beszélgetéseinkre
visszaemlékezve: ő már akkor reformgondolkodó volt. Tanítványai rajongtak érte.
Abban, hogy a világot úgy látom, ahogy,
neki igen fontos szerepe volt.”
A legjobb, a magyar történelem iránt
leginkább érdeklődő tanítványaiból állt
össze a korábbi előzmények nélküli régész
őrs. A lelkes társaság természetesen nem
érte be a tanteremben oktatható régészettudomány elméleti alapjaival. Az igazi izgalmakat mégiscsak a régi korokról valló helyszíni feltárások jelentik, s így a foglalkozások sava-borsává a konkrét, gyakorlati
kutatás vált. Hol másutt is kerülhetett volna
erre sor, mint Dabas ősi szakrális helyén, a
Pusztatemplom-dombon. Valaha a középkorban itt helyezkedett el a település központi magja, melyet egy tűzvész pusztított
el. Ma már tudjuk, hogy a kis akácerdő
védte magaslat az egyik leggazdagabb lelőhelynek számít a középkori Magyarország
régészetileg kutatott falusias települései
között, így az amatőr régészek is gyakran,
és nagy örömmel bukkantak régi pénzekre
és a mindennapi élet használati tárgyainak
darabjaira. A feltárt felszíni részeket mondhatni szakszerűen visszatemették, és az így
keveredő földrétegek később, 2008-ban a
profi régészeknek szolgáltattak információt
a leletbolygatásról, az „illegális feltárásról”.
A mai „kollégák” bosszúsága minden
bizonnyal sokat enyhült volna, ha tudomásukra jut a régész őrs tevékenysége, s hogy
a szálak még 1956-hoz is elérnek.
Für Lajos a két dabasi tanév után, Czine
Mihály feleségének segítségével Pestre, a
pestújhelyi általános iskolába került, majd
az általános amnesztiát követően a
Mezőgazdasági Múzeum agrártörténésze

2018. október 									
lett, ahol 13 évet töltött. A dabasi közéletben nyomott hagyott két oktatási éve, így
a település 700 éves jubileumára készülő
kötet egyik témájának feldolgozására őt
kérték fel 1970-ben: „A jobbágyfelszabadítás és következményei” című tanulmány
alapos levéltári kutatást tükröz és majd’ fél
évszázaddal elkészülte után is állja az idők
próbáját. Áthallásos, forradalmi bevezető
mondattal indul:
„Nem először és nem utoljára borzolta
fel egy évszázaddal ezelőtt a tikkadt

magyar mezőket a szabadság szele, de
akkor úgy borzolta fel, hogy országrengető
vihar lett belőle” – írta Erdei Ferenc a világháború alatt 1848-ra és Kossuthra emlékezve.” A szerző rögtön az első lábjegyzetben dabasi éveire emlékezve ajánlja írását:
„E sorok írója évekkel ezelőtt valahogyan Dabasra vetődött. Hányatott évei
után itt fogadta magába újra egy melegszívű emberi közösség. Két éven át taníthatta – épp történelemre – azoknak a
kései unokáit, akiknek küzdelmes, máskor

kultúra
indulatos-haragos perlekedéséről szólnak
a következő lapok. A megbecsülés és a
szeretet, amit akkor lépten-nyomon érzett
és kapott, arra kötelezik ma is, hogy mindabból valamit talán törlesztve, nekik ajánlja
e szerény kis írást: Kálvin Lászlónak, iskolaigazgatójának és jó barátjának, kedves kollégáinak, tanártársainak, az oly lelkes
régész őrs tagjainak s valamennyi nagyonnagyon szeretett, azóta már emberré érett
tanítványának.”
Valentyik Ferenc

140 éve született Krúdy Gyula

A

magyar irodalom sajátos hangú,
egyedi stílusú alkotója 1878. október 21-én született Nyíregyházán. Népes
családja elsőszülöttjeként, szülei elképzeléseinek ellenállva, csak író akart lenni és
semmi, de semmi más. Az első novellája
tizenöt éves korában jelent meg nyomtatásban, melyet az érettségiig több mint
kétszáz követett. Közben diákújságot
adott ki, és megszervezte a nyíregyházi
sajtóirodát, hogy hírekkel lássa el a fővárosi
lapokat. „Hírlapírónak szöktem el a szülői
háztól, vidéki színésznőbe bolondultam,
boldog voltam, művész voltam, ittam,
mulattam, szerettem, nem is tudom,
hogy mi történt velem...”- emlékezett fiatal, bohém időszakára. A jellegzetes „krúdys stílust” a legnagyobb sikerű művével,
A vörös postakocsival találta meg 1913ban, középpontjában Rezeda Kázmérral, a
csalódott hírlapíróval. Krúdy szeretett hőse
azonban mégiscsak Szindbád, aki végigkísérte egész alkotói útján, és a Szindbádtörténetek mindig életműve legfontosabb
pontjain jelentek meg. Köztudottan gyűjtötte a különcöket, „a tegnapok ködlovagjait”, akik közé saját magát is sorolta. Vay
Sándor/Sarolta, a férfiruhás írónő az elsők
között van ebben a panoptikumban, és a

személyes ismeretség okán több írást is
szentelt alakjának. Mi több, 1924-ben az
alsódabasi kaszinóban nagysikerű felolvasást is tartott visszaemlékezéseiből.
Élete utolsó időszakában is elképesztően sokat dolgozott. Leánya, Krúdy Zsuzsa
emléke szerint: „Vastag, kerek tollszárral,
hegyes tollal, diósgyőri árkusokra rótta
apró gyöngybetűit. Még mindig napi 16
oldalt, Jókai teljesítményét szabta ki
magának. Hosszú, gyötrelmes órákig
tartó munkája közben csak néha állt
meg. Ekkor karjait, ujjait tornásztatta,
ropogtatta, s rágyújtott ki tudja hánya-

dik Stambul-ciga
rettájára.”
M i n d ö s s z e 55
éves en, elszeg é nyedve, 1933. május 12-én halt meg
Óbudán. A Kerep esi temetőben nyert
örök nyugodalmat, koporsóját a műveit
ihlető alakok, nyírségi urak, zsokék, pincérek és örömlányok vették körül. Életműve
örök értéke és forrása a magyar kultúrának, munkáss ága csak Jókai Móréval és
Mikszáth Kálmánéval vethető össze, alkotásait időről-időre újabb és újabb nemzedékek fedezik fel.
V. F.
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A Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programot indított a
Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán. A Petőfi Sándor Program
az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát,
Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, BoszniaHercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. A program során
hatvanöt magyar fiatalt küldenek ki ezen országokba. Az érintett országokban a magyar szervezetek, egyházak, oktatási intézmények, meghatározták azokat a területeket, ahol a legnagyobb hasznukra lehetnek az
ösztöndíjasok. Közéjük tartozott Gogolák Mariann is, akit Feldman László
kérdezett a programról és annak keretében végzett munkájáról.

DÉLVIDÉKI NAGYKÖVETÜNK
– A Nemzetpolitikai Államtitkárság
által koordinált Petőfi Program kere
tében több hónapos kiküldetésen vol
tál Délvidéken, hogy az ottani magyar
közösséget segítsd nemzeti identitá
suk, kultúrájuk megőrzésében, meg
erősítésében. Kérlek, mesélj erről a
programról!
– A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012ben indította el a Kőrösi Csoma Sándor
Programot, amelynek célja a diaszpóra
magyarságának megszólítása, a közösségi
és kulturális élet megszervezése, a magyar
nyelvismeret fejlesztése és szinten tartása a
kiérkező ösztöndíjasok segítségével. 2015ben indult útjára a Petőfi Sándor Program,
célja a szórványterületeken fogyásban lévő
magyarság identitásának erősítése, a kint
élő közösségek segítése, hosszú távon
pedig, hogy megállítsa és visszafordítsa a
magyarság számarányának csökkenését.
Én eg y néptáncos ismerősömön
keresztül ismerkedtem meg a lehetőségekkel, aki a tengerentúlon teljesített szolgálatot. A program elemei egyeznek az
általam képviselt értékrenddel, fontosnak
tartom a – Magyarország határain belül és
kívül élő – magyarság összetartozását, az
identitástudat erősítését. Úgy gondoltam,
korábbi munkaköröm, tanulmányaim,
valamint hagyományőrző és néptáncos
tevékenységem alapján szerzett tapasztalataim segíthetik majd a pályázatban szereplő elvárások teljesítését, ezért is jelent-
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keztem a Kőrösi, majd egy hirtelen gondolattól vezérelve (ami nagyon jól jött), a
határidő utolsó napján a Petőfi Programra.
A pozitív pályázati elbírálást követően 2017
szeptemberében megkezdtem ösztöndíjas
tevékenységemet a Délvidéken.
A kezdeti időszakot négy ösztöndíjas
társammal együtt Szabadkán töltöttük,
megismerkedtünk fogadószervezetünkkel,
a Magyar Nemzeti Tanáccsal, bekapcsolódtunk a szervezet mindennapi életébe. A
szeptemberi hónap szolgált arra is, hogy
jobban megismerjük Szabadkát, a város
kulturális értékeit, épített örökségeit, valamint felfedezzük a város adta művelődési
és szabadidős lehetőségeket.
Októbertől minden ösztöndíjas egy-egy
szórványközponthoz lett kapcsolva, én az
Észak-bánáti részre kerültem. Ott tartózkodásom alatt igyekeztem arra törekedni,
hogy a célterületemen élő magyarsággal, a
közösségekkel, civil szervezetekkel, oktatási-nevelési intézményekkel megismerkedjek, beilleszkedjek közéjük és munkájukat
legjobb tudásom szerint segítsem. A bázisom Kisorosz volt. Ott, illetve a szomszédos
Nagykikindán végeztem munkám legnagyobb részét, de sok időt töltöttem a környező kisebb településeken is, így pl.
Magyarc sernyén, Torontáltordán és
Szajánban. Főbb feladataim közé tartozott
a közösségépítő rendezvények szervezése,
néptánc és hagyományőrző tevékenységek, adminisztrációs feladatok ellátása,

pályázatírás, újságcikkek írása, oktatási
intézmények és civil szervezetek munkájának segítése, és még hosszasan sorolhatnám.
– A kulturális tevékenységekben
Dabason is aktív voltál, a szlovák nem
zetiségi önkormányzat elnöke, a sári
városrész kulturális eseményeinek szer
vezője, a helyi Borovenka Néptánc
csoport alapítója vagy. Mennyiben
jelentett új kihívást a szabadkai tartóz
kodásod?
– Bár korábban több alkalommal jártam
már a Vajdaságban és csak pozitívan tudok
nyilatkozni a fogadtatásról, mégis kíváncsian
vártam, hogyan tudok majd ismeretlenként
beilleszkedni az új környezetbe. Egészen
más – számomra nagyon szimpatikus – a
délvidéki mentalitás, a közeg, az életvitel.
Számtalan gondolat volt a fejemben, mit
szeretnék megvalósítani, de tisztában voltam vele, hogy azokat mind az ott élő
emberek szemléletével kell összefésülni, úgy
lehet sikeres és hatékony a kapcsolatalakítás
és a közös munka. Szerencsére nagyon
könnyen ment az integrálódás, szinte mindenütt szívélyesen fogadtak, örömmel vették az együttműködési lehetőséget, szívesen vették és kérték is a segítséget, munkatársként és barátként is számítottak rám.
Utóbbi kiváltképp fontos és jóleső számomra. Úgy vélem, akkor lehet igazán sikeres az
ösztöndíjas tevékenysége, ha erős bizalmi
köteléket sikerül kialakítani a szórványban
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élőkkel. Nagyon hálás vagyok, hogy esetemben ez már a kezdetekben megvolt.
Számos eseményen számítanak rám a program letelte után is, amelyekre szívesen tértem és térek vissza. Júliusban egy kikindai
néptáncos társam hagyományőrző esküvőjén vettem részt, augusztus elején pedig
egyhetes népművészeti gyermektáborban
segédkeztem. Idén még hivatalos vagyok
egy esküvőre és aranylakodalomra is, de az
online kommunikációnak köszönhetően
éppen egy őszköszöntő rendezvény műsorát állítjuk össze a kisoroszi népdalkörrel.
– Az idei rétesutcán a közreműködé
seddel az ottani néptáncosok is ven
dégszerepeltek, milyen további terve
id vannak, a dabasiak és a délvidékiek
közötti kapcsolat erősítésében?
– Ahogy említettem, a kapcsolat a mai
napig élő maradt. Külön öröm számomra,
hogy lakóhelyemet is bekapcsolhattam a

Petőfi Programba. Mentorommal közös
ötletelés eredményeképp született meg a
„Határ talan” Népzene- és Néptánc
találkozó, amelynek a kisoroszi tájház adott
otthont az idén májusban. A fellépők
között vajdasági csoportok és anyaországi
hagyományőrzők is szerepet kaptak, így
Apátfalva és Dabas is. A rendezvényt
hagyományteremtő jelleggel valósítottuk
meg, ezért hamarosan elkezdjük az egyeztetést a jövő évi alkalomról, de természetesen keressük a további lehetőségeket is,
amikor akár Dabason, akár a Délvidéken
találkozhatunk.
A közös együttműködés tehát nem zárul
le a program végeztével és remélem, hogy
még számos alkalom keretében, hosszú
időn át tudjuk ápolni ezeket az értékes kapcsolatokat.
– Erre az ösztöndíjra minden évben
lehet pályázni, kérlek, néhány mondat

A Kultkikötő és a Rádió Dabas bemutatja:

Hogyan

ne értsük meg
a nőket?

kultúra

ban foglald össze azt, amivel az érdek
lődőket motiválnád a jelentkezésre.
– A kilenc hónap alatt kapott visszajelzések és az (igen nehézre sikerült) elköszönéskor elhangzott vélemények, köszönetek
mind megerősítettek abban, hogy munkámmal és személyemmel elégedettek voltak a közösségek, amely fontos visszacsatolás számomra úgy a program célkitűzéseit
illetően, mint magánemberként.
Én magam rengeteg tapasztalattal és
élménnyel gazdagodtam az elmúlt hónapok során, és rengeteget töltődtem lelkileg.
Nagyon megszerettem a helyet, ami otthont adott, a vajdasági életérzést, az embereket, közösségeket, akikkel találkoztam,
együtt munkálkodhattam. Javaslom tehát,
hogy akit érdekel a magyarság ügye, a kultúraközvetítés, szeret utazni, kapcsolatokat
alakítani, különleges élettapasztalatot szerezni, az ne habozzon, jelentkezzen!

Az egyszemélyes vígjáték főszereplője Sanyi, a hímsoviniszta férfi.
Nem mintha létezne a világon másmilyen, de Sanyi
legalább beismeri, hogy ő az.
Két héttel ezelőtt elhagyta a menyasszonya,
pontosabban épp két hét gondolkodási időt adott neki,
hogy megválaszolja a nagy kérdést:
Mit akar a nő?

Csányi Sándor önálló estje
Közreműködik: Szabó Erika

December 9., 19.00 óra
OBO Aréna

A két hét leteltével, menyasszonya telefonhívására várva,
a hiúságában sértett Sanyi elkeseredésében összegzi
tépelődéseinek eredményét, és felidézi a nőkkel kapcsolatos
emlékeit és tapasztalatait…

Jegyek október 15-től kaphatók!

23

												Dabasi Újság

Benedek Elek, születésének évfordulója a Népmese Napja, így egy népmesei történetet osztunk meg az olvasókkal.

Bábel Antónia:

E

A kovács kicsi kalapácsa

gyszer volt, hol nem volt, élt egyszer
egy kovács meg a felesége. A kovács
esténként el-eljárt a közeli ivóba, ahonnan
csak késő éjjel tért haza. A felesége mindig
pörölt vele:
– Elissza azt a kis pénzt is, amit megkeres,
aztán meg félre patkolja a lovakat, meg széjjelkalapálja a körmit! Egyszer azt veszi észre
kend, hogy nem fogom beengedni! Akkor
aztán ott alszik, ahol akar!
A kovács szelíd ember volt, hümmögött a
bajusza alatt, levette a csizmáját, elmondta
az esti imát, lefeküdt, aztán aludt.
Egyik nap két idegen tévedt be a kovácsműhelybe, s kérték őt, hogy patkolja meg a
lovukat. De nem akármilyen patkót kértek
ám! Magukkal vittek négy aranypatkót, azt
szerették volna felpatkoltatni a lovuk lábára.
– Tudja meg, mester, hogy nem átlagos ló
ám ez! Nincs párja közel, s távol! – simogatta
az egyik a lovat.
Az állat valóban gyönyörű volt. A szőre
feketén ragyogott, sörénye szépen befonva
lógott a nyakán, farkát pedig egyhosszúra
vágták. A kovács nem szabadkozott, felverte
a négy aranypatkót, a munka végeztével a
két idegen kifizette a munka árát, majd
távoztak. Azonban a kovács alig szusszant
egyet, a két férfi visszatért.
– Hallja-e kend, maga lóvá tett minket!
Egyszerű patkókat szegelt a ló lábára! Hová
tette az aranypatkókat?
A kovács csak nézte, nézte a lovat, s hiába
tapogatta, a lábán valóban egyszerű vas
patkók voltak. El sem tudta képzelni, mi történhetett, de ugyanaz a fekete ló volt a
fonott sörényével és a nyírott farkával. A két
idegen meg csak szentségelt, kiabált, hogy
őket becsapták, követelték a négy aranypatkót. A kovácsnak nem volt sem négy aranypatkója, sem annyi pénze, hogy kifizesse a
kárt, így aztán a kovácsműhelyt ajánlotta fel,
csak ne kiabáljanak annyira. A két idegen
ráállt a dologra, meg is írták a papírost, hogy
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mostantól övéké a műhely.
Aznap este szegény kovács bánatában
úgy berúgott, hogy csak késő este botorkált
haza. A kaput zárva találta, s hiába zörgetett,
a felesége nem nyitotta ki. A műhely előtt
állt egy réges-régi, odvas fa, gondolta bemászik, ott éjszakázik, reggel majd csak beengedik. Azonban a fa hangyáitól nem igen
tudott aludni. Itt másztak, ott másztak, mindig másztak valahol. Éjfél felé ismerős hangokra lett figyelmes. A két idegen dülöngélt
az úton, s amikor a kovácsműhely elé értek,
suttogva azt mondta az egyik:
– Na, ennek a kovácsnak aztán jól túljártunk az eszén! Meg sem fordult a fejében,
hogy két fekete lovunk van!
– Bizony ám, ez könnyebben ment, mint a
múlt héten a másik faluban. Holnap eladjuk a
műhelyt, aztán sutty, irány a következő falu!
Hinnye, gondolta a kovács a fában, ezek
aztán tényleg jól becsaptak engem, megloptak és még pénzt is csinálnak belőle, de vis�szaszerzem én a műhelyemet! Kimászott a
fa odvából, és az éjszaka leple alatt követte a
két gonosztevőt egészen a faluszéli fogadóig, ahol a szállásuk volt. Megvárta, amíg
elnyomja őket az álom, aztán besurrant az
istállóba, ahol ott állt a két fekete ló.
Odalopózott hozzájuk, s szép csendben
levette az egyik vaspatkót a lóról.
– Ne haragudj, pajtás! Holnap visszakapod a topánkádat!
Aztán a kovács egyenesen ment a hajdúkhoz. Egészen hajnal lett, mire hazaért.
Addigra a felesége megenyhült, beengedte.
– Éjszakán át nem aludtam! – sírt az
asszony. – Elvesztette kend a kovácsműhelyt, miből fogunk eztán megélni?
– Ne búsulj, asszony, ma visszaszerezzük a
műhelyt.
Alig harangozták el a reggel hét órát, már
gyűltek is az érdeklődők a kovácsműhely elé.
Csakhamar megérkezett a két bajkeverő is a
fekete lóval, de messziről látszott, hogy sze-

rencsétlen állat igen furcsán lépdel.
– Na, nézd csak, hát kend elhagyta az
egyik patkóját! – mutatott a kovács a ló lábára. – Hozza be a lovat, utoljára még hadd
patkoljam meg. Úgy látszik, nem jól vertem
be a szegeket.
A másik nem mert ellenszegülni. A kovács
elővette a kalapácsot, amellyel az aranypatkót felverte a másik ló lábára.
– Tudja meg, kend, hogy nem átlagos
kalapács ám ez! Nincs párja közel, s távol!
Emlékszik minden lóra, amit valaha patkolt!
– azzal elkezdte ütni vele a szegeket. – Mit
mondasz, kicsi kalapácsom? Hogy te még
sosem patkoltad ezt a lovat? – azzal tovább
kopácsolt. – Mit mondasz, kicsi kalapácsom?
Hogy az aranypatkó egy másik ló lábán van?
– s ütötte tovább a patkót. – Mit mondasz,
kicsi kalapácsom? Hogy a ló a falu szélén van
a fogadóban?
A csaló érezte, hogy szorul a nyaka körül
a hurok, és menekülésre fogta volna a dolgot, de addigra a hajdúk lefogták a társát
odakint, meg aztán őt is. Már régóta keresték őket az elkövetett gazságaikért. Az
összesereglett nép nagy álmélkodás után
szétszéledt, a kovács visszakapta a műhelyét, de még megkapta a két gyönyörű lovat
is. Az aranypatkókat eladta, és az árából juttatott a másik faluban megkárosított kovácsmesternek is. Egészen százéves koráig patkolta a lovakat, akkor aztán átadta a műhelyt
az ükunokájának, aki talán még most is űzi a
mesterséget, ha meg nem unta.
Rajz: Bábel Antónia
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ELINDULTAK Az NBI-es kÜZDELMEK
– két győzelem, egy döntetlen, két vereség

S

zeptemberben öt mérkőzést rendeztek a hazai első
osztályú kézilabda bajnokságban, érdekesség, hogy
ebből négyet idegeben játszottak a dabasi kézilabdások.
Tomori Győző vezető edzőt kérdeztük szeptemberi mérkőzésekről:
„Jól kezdtük a bajnokságot az újonc Vecsés otthonában sikerült győznünk, majd a hazai mérkőzésen egy nagyon izgalmas
csatában döntetlent játszottunk az idén nagyon megerősödött
Gyöngyös ellen. Ezután három idegenbeli mérkőzés következett,
először a Komló otthonában szenvedtünk szoros vereséget, majd
a tavalyi bronzérmes Tatabánya otthonában papírforma eredmény született. Szeptember végén a Pest megyei rangadón a
Cegléd otthonába látogattunk, ahol egy nagyon magabiztos
második félidő után hét gólos győzelmet arattunk. Külön öröm,
hogy ezen a mérkőzésen saját nevelésű utánpótláskorú játéko
sainknak is lehetőséget tudtunk adni, így ők is aktív részesei lehettek győzelmünknek. Októberben újabb fontos mérkőzések várnak ránk, végre hazai pályán is! Nagyon köszönjük, hogy ilyen
sokan kilátogattak szurkolóink szeptemberben az idegenbeli mérkőzéseinkre, remélem az októberi mérkőzéseinken is sokan kijönnek majd szurkolni! Hajrá Dabas!”
Szeptemberi NBI-es eredményeink:
Szeptember 1. Vecsési SE–Dabasi KC VSE
Szeptember 8. Dabasi KC VSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös
Szeptember 15. Sport36-Komló–Dabasi KC VSE
Szeptember 20. Grundfos Tatabánya KC–Dabasi KC VSE
Szeptember 28. Ceglédi KKSE–Dabasi KC VSE

TOP FITNESS SE

A

példaértékű szülői összefogásnak
és a szponzorainknak köszönhetően a nyár folyamán egyesületünk egy
AirTrack szőnyeggel gazdagodott. Ezzel a
nagy értékű, akrobatikát fejlesztő eszközzel sportolóink számára lehetővé vált a
nagy ugrások, több elemből álló akrobatikus sorok betanulása, ami elengedhetetlen az eredményes versenyzéshez. A gyermekek nagy örömmel és élvezettel használják az új sporteszközt, amit a Top
Fitness SE ezúton is köszön a támogatóknak: OBO BETTERMANN Kft., Dabas Város
Önkormányzata, szülők, hozzátartozók.

20 : 24
23 : 23
25 : 24
27 : 18
24 : 31

NB I-es felnőtt csapatunk mellett megkezdődtek a bajnoki mérkőzések az NB II-es női csapatunknak, valamint utánpótláscsapataink számára is. A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat
weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán olvashatnak.
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/
Októberi NBI-es mérkőzéseink:
2018. október 6. szombat 18.00 - OBO ARÉNA - Dabasi KC VSE - Csurgói
KK
2018. október 13. szombat 18:00 CYEB Budakalász - Dabasi KC VSE
2018. október 20. szombat 18:00 - OBO ARÉNA - Dabasi KC VSE Balatonfüredi KSE
Kovács Péter
Bérletinformációk és értékesítés: info@dabashandball.hu,
vagy Banasákné Monoki Anitánál: 06-70/908-1314

Az ősz első megmérettetésére sportolóink felkészülését már az AirTrack szőnyeg is segítette. A csapat szeptember

29-én utazott Békéscsabára, ahol Fit Kid I.
osztály egyéni és II. osztály csapat Grand
Prix versenyt rendeztek. Egyesületünket
három egyéni versenyző képviselte, akik
kiváló szerepléssel valamennyien pontszerző helyen végeztek.
Részletes eredmények:
2. Gecser Enikő
5. Salga Léna
6. Fehérvári Fanni
A lányoknak szívből gratulálunk a szerepléshez, a fellépőruhákat pedig nagyon
köszönjük Kovács Zsuzsának, a Yellow
Divatstúdió vezetőjének.
Radnai Laura

25

sport												Dabasi Újság

DABASI KARATESIKEREK
KISKUNHALASON

Szeptember 22-én rendezték meg a 4. Halasi Kyokushin Karate Kupát, ahol három dabasi
karatéka is indult a közel 200 versenyző között.
Peszeki Bence kategóriájában 3. helyezést ért el parádés győzelem után, sérülés miatt
nem tudta folytatni a küzdelmeket.
Garamszegi Zente bajnoki címet szerzett korcsoportjában gyors, magabiztos küzdelemmel.
Horváth Tamás is bajnoki címet szerzett, kimagasló technikai felkészültségével és erőteljes küzdelmekkel az összes ellenfelét leiskolázta.
Jól indul az őszi idény!
Edzések a Táncsics Mihály Gimnáziumban, infó:
06-30/534-1079
Hajrá Harcosok! Hajrá Dabas!
Peszeki Attila, edző

kerékpártúra
az emlékezés jegyében
A TOUR de FEKT Baráti Kör nyárbúcsúztató kerékpártúrája az emlékezés jegyében
szerveződött.
A 2019-es esztendőben ünnepeljük a
10. évforulónkat, ezért ma, mint legelső
alkalommal, ismét letekertük a Dabas–
Gyón–Hernád–Pusztavacs, visszafelé
pedig a Pusztavacs–Örkény–Gyón–Dabas
útvonalat.
A reggel 9 órai induláskor még hűvösebb, bár napos időben kezdtük utunkat.
Néhány pihenő beiktatásával érkeztünk az
ország közepét jelző toronyhoz.
A hely varázsa csodálatos, bár méltatlanul elhanyagolt állapotban van a torony és
környéke, az oda vezető út minőségéről
nem is beszélve. Könnyed pihenőt követő-
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en jókedvvel, lelkeskesen róttuk haza felé a
kilométereket.
Utunk végén, Dabason, megbeszéltük a
következő találkozó időpontját, és úticélját.
A baráti kör tagjai és a magam nevében:
Sallai Éva
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DABAS-KUPA

S

zeptember 15-én rendeztük meg a 20 éves Dabasi Napok
keretében egyesületünk horgászversenyét, a Dabas-kupát.
A versenyen 46 nevező vett részt.
A helyezettek:
Szektor egy:
1. helyezett:
Sódar Tamás
24,83 kg
2. helyezett: Danyis János
14,08 kg
3. helyezett
Deák Zsolt
9,84 kg
Szektor kettő:
1. helyezett:
Bak Zoltán
11,68 kg
2. helyezett: Zsoldos László
4,45 kg
3. helyezett
Radnai István
3,99 kg
Nők:
1. helyezett:
Petty Mária
1,40 kg
2. helyezett: Sáfrány Sándorné
0,96 kg
3. helyezett
Zsoldos Erzsébet
0,21 kg
IFI
1. helyezett:
Pacsirta Richárd
0,14 kg
Gyerek:
1. helyezett
Halengár Bendegúz
0,37 kg
2. helyezett
Brindza Csaba
0,17 kg

Összetett:
1. helyezett
Sódar Tamás
24,83 kg
2. helyezett
Danyis János
14,08 kg
3. helyezett
Bak Zoltán
11,68 kg
A legnagyobb halat Bak Zoltánnak sikerült horogra akasztani,
amely 6,62 kg volt.
SZPONZORAINK: Nagy László Dabas-Sári horgászbolt, Nyeső
Zsolt–Zsolti konyha Bugyi, KÁRI-Ker Kft. Inárcs
Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott
segítséget.
Gratulálunk a helyezetteknek és az összes résztvevő versenyzőnek! A horgászoknak a hátralévő hónapokra is sikeres fogásokat
kívánunk!		
A He. vezetősége

ILYEN AUTÓKRA
MÁS IS NYUGODTAN
GARANCIÁT VÁLLALNA!
Semsei Erzsébet, használtautó-értékesítő
Porsche M5
Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere
a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk
minden autót, amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt
is, hogy mit árulunk. Nem csoda, hogy háromféle garanciát is
vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy
ügyfeleink elégedettsége sem véletlen vagy esetleges, hiszen
valóban azt kapják, amit venni akartak. Ha szeretne Ön is
biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező
használt autót a Das WeltAuto kínálatából!

VÁROM A KERESKEDÉSÜNKBEN!
1238 Budapest, Szentlőrinci út

Minőségi használt autók. Garanciával.
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ŠKODA FABIA COMBI kombinált átlagfogyasztás: 4,6-4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 105-111 g/km

A megújult ŠKODA FABIA COMBI megérkezett, és már csak arra vár, hogy Ön is
megtapasztalja: együtt még a legnagyobb apai kihívások is gyerekjátékká válnak!
A modell kibővített felszereltségei között mindent megtalál, amire szüksége lehet
a közös úton: a LED fényszóróktól kezdve a holttérfigyelő asszisztensen át egészen
az adaptív tempomatig. És bár a FABIA COMBI kompakt méreteivel zökkenőmentes
a városi közlekedés, mégis elég tágas ahhoz, hogy minden és mindenki kényelmesen
elférjen. Tegye próbára!

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

A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen
értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre
vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től
a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás
és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A felsorolt felszereltségek opcionális, felár ellenében kapható extrafelszereltségek. A kép illusztráció.
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