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„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
Márai Sándor: Mennyből az angyal, részlet
(1956, New York)

1956
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21.

Idén már 21. alkalommal rendeztük meg a Dabasi
Napok rendezvénysorozatot színházi előadásokkal,
konferenciával, kiállításokkal, koncertekkel és sok
színes programmal minden korosztály számára.

A Pódium Színház Szeretem magát című előadása igazán
könnyed pillanatokat hozott a szépkorúak életébe, akik ellátogattak az előadásra.

A dabasi térség műkedvelő alkotóinak 7. képző- és iparművészeti kiállításának megnyitójára nemcsak Dabasról érkeztek
sokan, hanem a környező településekről is. A tárlaton közel
száz művet állítottak ki az alkotóközösség tagjai.

275 éves idén a
Zlinszkyek gyóni
donációja. A jubileumi évfor duló
alkalmából eg y
érdekes, színes
eml ék konferen ciát tar tottak a
Halász Móricz-kúriában.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, az
esemény fővédnöke, bár személyesen nem tudott jelen lenni,
egy levélben emlékezett meg egykori tanáráról, példaképéről
dr. Zlinszky János professzorról.
A konferencián a Zlinszky-család történelmi jelentőségét,
Gyón múltját és a dabasi kúriák jelenét, valamint jövőbeni szerepüket is érintették az előadók.
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Szeptember 20-án egy igazi mérföldkőhöz érkeztek a
dabas-szőlősiek, hiszen átadták a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból támogatott és megvalósult új Egészségházat.
Az átadón Pánczél Károly országgyűlési képviselő kiemelte,
hogy a betegségek kezelése mellett kiemelten fontos a
megelőzés, az egészségvédelem és a létrejött új intézmény
a családok minden generációját el tudja
tudjja majd
j látni.

A zene és az irodalom, a bor és a sajt, egy kiváló helyszín és különböző generációk mind-mind jól elférnek egymás mellett és nagyszerű hangulatban tudnak
eltölteni néhány órát együtt. A „Hangulatudvarban” Buncsák Zoltán musical- és
popválogatása, valamint a Dabasi Irodalmi Kör verses estje remek alap volt a
sajt- és borkóstolóhoz.
Lakodalom van a mi utcánkban címmel nyílt kiállítás a
Nemes kúriában, amihez
a gyönyörű, helytörténeti
szempontból is érdekes és
értékes fotókat a felső-dabasi családok juttatták el Kosztolányi Gyulának, aki – mint
mindig – most is nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel
dolgozta fel a képanyagot. Ezúton is köszönjük Kollár János vállalkozó segítségét, Kapitány László dalcsokrát, valamint a finom lakodalmas süteményeket
Fojta Péternének, Mráz Lénárdnénak, Rizmajer Atalnénak és az Érdi SZC Kossuth
Zsuzsanna Szakközépiskola tanulóinak.

Dr. Pécsi Rita pszichológus,
nevelés kutató előadása
s ok s zü l őt vonzot t a
Bóbita Óvodába, ahol az
előadó humorral átszőtt görbe tükröt tartott
a szülők és pedagógusok elé a gyermekek
viselkedéséről, a felnőttek szerepéről.

Szeptember 19-én a Kossuth Lajos Általános
Iskola diákjai emlékeztek meg névadójukról,
az egyik legnagyobb magyar államférfiról,
születésnapján.

Szeptember 21-én, szombaton már kora délelőttől nyüzsgött a Szent István tér és környéke.
Jól megfért egymás mellett a III. Térkiállítás, az Egészségnap és az I. Dabasi Sportágválasztó is
amelyet az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva szerveztünk meg.

Az egészségnapi felhívásra több mint 200 rajz érkezett be, legtöbb a Dabas-Sári óvodákból, így ők nyerték az 50 ezer forintos
sportszer vásárlási utalványt. Az egészségkalauz-verseny 15 sátrában 255 fő vett részt, akik nemcsak tudásukat tesztelték,
hanem különböző egészségügyi szűrűvizsgálaton is részt tudtak
venni. Köszönjük a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház dolgozóinak,
hogy eljöttek hozzánk és bepillantást engedtek nem mindennapi munkájukba.
Az Egészségnapon lelkes csapatok készítették el az egészséges, ám ízletes ételeket a kilátogatóknak. Köszönjük Stégner

Péter igazgató és Ecser István konyhafőnök munkáját, akik
szakmai szempont alapján értékelték az ételeket.
A Sportágválasztón rengeteg szakosztály képviseltette
magát, akik edzésekkel, bemutatókkal, szórólapokkal népszerűsítették egyesületüket és lehetőséget adtak kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, hogy kipróbálják magukat az adott
sportágban. Közel húsz egyesület képviseltette magát az eseményen: foci, kézilabda, tchoukball, tenisz, asztalitenisz, vívás,
box, különböző karate szakágak, fitnesz, lovassportok, cross
training, duatlon, triatlon stb.
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szeletelt fel a jelenlévőknek.
Gubás Gabi gyermek
darabja után a tér igazi
Retrotérré alakult, hiszen először Csordás Tibi hozta el nekünk a
Fiesta zenekar legismertebb dalait, majd Nagy Feró és a Beatrice
elevenítette fel „azokat a boldog, szép napokat”. Az estet a két
Szuri Retro Discoja zárta, akiknek sikerült megtáncoltatniuk a
közönséget ezen a szép őszi éjszakán.

A 30 éves város ünnepe

0
203

Szeptember 22-én a város egyik legrangosabb díjának átadásával zárult a 21. Dabasi Napok rendezvénysorozat. Pro Urbe
Dabas díjjal, és városrészi plakettekkel azoknak az egyesületeknek, vállalkozásoknak és magánszemélyenek a munkáját
ismeri el az önkormányzat, akik évek óta kiemelkedően sokat tettek Dabas kultúrájáért, közösségi életéért, vagy a városkép, infrastruktúra és intézményrendszer kialakításán dolgoztak.

Pro Urbe Dabas díjjal kitüntetettek:
Roicsik Lászlóné, Burom Györgyné, Péli Lászlóné, Böcsödi Lászlóné, Szűcs Mária Katalin, Csernus Dóra, Paulay-Veres Tünde, Ordasi Brigitta,
Csébi Orsolya és Pásztor Gergely, Dr. Bábel Balázs, Lakos Árpád és Petróczy Attiláné, Dr. Sándor István, Dr. Ecsedy Gábor, Rizmajer Antal és
Rizmajer Antalné, Dr. Tarján Béla, Pánczél Károly, Dr. Berze Éva, Dr. Kántor Attila, Farkas Gábor, Chen Jian Sun Feiyun, Pacsirta András, Dr.
Garajszki Gábor, Rigóné Dr. Roicsik Renáta, Jurácsik Andrea, Kovács Ferencné, Stefkó Károly, Virbling László, Kovács György, Gábor Emese,
Terhes Dénes, Podoba Gábor, Jasper Lóránt, Tomor Lajosné, Szeltner Árpád, Újvári Erzsébet, Gogolák Jánosné, Tóth Szilvia, Kollár László és
családja, Pájer György, Csontos József, Homoki Iván és Homokiné Balogh Pálma, Temesi István, Ujvári Tibor, Gugyerás László, Simon Attila és
Simon Attiláné, Sikari Orbán, Bálint Ferenc és Bálint Ferencné.
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Köszönjük az egyesületeknek, edzőknek, szakosztályoknak, vállalkozóknak, hogy ennyire pozitívan fogadták az ötletet és sikerült
hagyományt teremtenünk az eseménnyel. Jövőre újra Dabasi
Sportágválasztó!
Kozma Zsuzsi aerobic edző és az óvodások tornája után bár a
rekordot nem sikerült megdöntenünk, de minden résztvevő egy
picivel többet tett egészsége megőrzése érdekében egy-egy
darab zöldalma elfogyasztásával. A 30 éves város születésnapi tortája sem maradhatott el, amit Szandhofer János alpolgármester

Dabas várossá válásának 30. évfordulója alkalmából, a település közösségéért végzett áldoza2019.
október
RENDEZVÉNYEK,
NY
YEK
EK, ESEMÉNYEK
EESSEMÉN
EEM
MÉÉN
NY
YEEK
tos szolgálatuk elismeréseként PRO URBE díszoklevelet vehettek át a következő szervezetek
képviselői:
az Aranykígyó Patika munkaközössége, a Zárdakert Idősek Otthona, az Átrium Idősek Otthona, a Fiatal
Műemlékvédők Egyesülete, a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona, az Együtt Segítő és Családsegítő
Szolgálat, a Galéria Alapítvány, Kerekes László Alkotókör, az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft., a Felsőhomokhátság
Leader Egyesület, a Dabas Városi Rendőr kapitány ság munkaközössége és a Dabasi Mentő állo más
munkaközössége.
A városi jubileumi év kapcsán településrészenként, a helyi hagyományok megőrzése,,
kultúra ápolása, településrész fejlesztése kapcsán végzett áldozatos munkájukért
az alábbi díjazottak részesültek vehették át az üvegplakettet:
Sáriért díjjal kitüntetettek: Bozsik Rózsa, Weisz Teréz, Mráz Mária,
Felsődabasért díjjal kitüntetettek: Józsa Ferenc, Rudas Anita, Takács Lászlóné,
Alsódabasért díjjal kitüntettek: Bese József, Jáger Éva, Konczik Mihály, Pelikán Bence,
Gyónért díjjal kitüntetettek: Havasi Lászlóné, Jakó Csaba, Janicsák Jánosné,
Dabasi-szőlőért díjjal kitüntetettek: a 20 éves Szőlőkert Óvoda munkaközössége, Baginé Tóth Aranka, Kovács Istvánné.

A rendezvénysorozat zárásaként a tehetséges dabasi fiatalokból álló Dabasi Táncszínház mutatta
be a Fiatalság, Valóság című táncjátékát, amiben a saját generációjukat érintő mindennapi kihívásokat, akadályokat, boldog, vicces pillanataikat tárták a nézők elé.
Ezek a lelkes, amatőr fiatalok évről évre bebizonyítják minden generációnak, hogy összefogással
nagyszerű dolgokat lehet véghezvinni.
Gratulálunk nekik és felkészítőiknek,
Szeidenléder Sárának, Balló Henriettának és Kiss
Renátának is.

Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a Dabasi Napok
rendezvénysorozat sikeréhez:
Dabas Food Kft., OBO Bettermann Hungary Kft., TESZ-97 Kft., DAKÖV Kft.,
Woy-Bau Kft., Metál 99 Kft., Vitafort Zrt., Meleghegyi és Társa Kft.,
Hungaro Pasta Kft., Bosch Service Vadkerti Autójavító Kft., Gugyerás Bolt,
K-elme Kft., New Fresh Time kávézó, RGB Print Kft., Palermo Cukrászda,
Desszert Szalon, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Széchenyi Programiroda

Újra Dabasra látogatott a Nosztalgiavonat

S

zeptember 29-én a 130 éves Budapest–Lajosmizse vasútvonal tiszteletére újra elindult a Nyugati pályaudvarról
a legendás Nosztalgiavonat, amit ezúttal a híres Nohab mozdony húzott.
Dabason a népszerű és mindenki által jól ismert, de megunhatatlan klasszikus, az Indul a bakterház elevenedett meg.
Az utazókat Szabó bakter várta a peronon, majd felbukkantak a jól ismert regény és film további szereplői is nem kis
meglepetést és derültséget okozva. Mivel épphogy elütötte a
delet a harang, előkerült ezer adag szilvásgombóc is, valamint
frissítőből sem volt hiány. Köszönjük az ÁSZ színjátszókörnek,
hogy leporolták a régi klasszikust és egy igazán autentikus
helyen mutattak be néhány jelentet.
K. D.
Fotók | Karlik Dóra
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és családját

az 1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapján tartandó ünnepi megemlékezésre,
amelyet 2019. október 23-án, szerdán 10.00 órától
tartunk a gyóni városrészközpontban az ’56-os emlékműnél (Vasút utca 3.)
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:

– polgármesteri köszöntő
– ünnepi műsor a Gyóni Géza Általános Iskola tanulóinak előadásában
– ünnepi beszédet mond Zelenák András Dabas Város Díszpolgára
– a résztvevők mécseseikkel átsétálnak a gyóni ’56-os mártírok obeliszkjéhez, ünnepi koszorúzás
(Egy közös koszorú elhelyezése)
Koszorúzási szándék bejelentése: 06-29/561-211, 06-29/561-261; e-mailben: feldman.laszlo@dabas.hu

ÁTADTÁK A DABASI TÉRSÉGI

TÉRFIGYELŐKÖZPONTOT

S
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zeptember 26-án átadták éss már
üzemel a „Dabasi Térségi Térfigyelőigyelőközpont” a Dabasi Rendőrkapitányságon.
Az eseményen jelen volt Pogácsáss Tibor
önkormányzati államtitkár, Pánczél Károly
viselők
és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselők
is, akinek választókerületéből több település is érintett, valamint Horváth Lajos
ácsos,
rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos,
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Gyóni napok
2019. október

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

2019

október 14–27.

Gy
Gyó n i ó n i
ok apok
NapN

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2019 évi. GYÓNI NAPOK rendezvénysorozatára
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

14. hétfő, 10.00 órától
a DABASI SZENIOR AKADÉMIA
előadása
Veresné Dr. Bálint Márta:
Mit együnk és mit ne együnk időskorban?

15. kedd, 17.00 óra
A MŰVÉSZET DEMOKRÁCIÁJA
– a TRAFIK KÖR szervezésében
…avagy kalandozások mesterségen innen
és a művészeten túl
– építész, orvos, pedagógus, akik
szakmájukat mesterfokon gyakorolják,
miközben civilben a hobbijuk művészetté
vált… és művészek, akik kiléptek
a műterem négy fala közül és mesteri
játékokat hoztak létre…

16. szerda, 10.00 óra
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest
Megyei Igazgatóságának
szakmai műhelye: „Aktív közösségek
– nyugdíjas klubvezetők –
tudásmegosztása, mentorálása”

16–17.
szerda–csütörtök, 10.00 óra
OVIGALÉRIA megnyitó
– dabasi és sári óvodások vendéglátása
„Mit mos, mit mos…” a kézműves
szappankészítés fortélyai
– meghívott vendég: Katona Mária
(Kéknefelejcs Szappanműhely)
a Lurkó Óvodában
„Tele kamra, tele tál” – gyümölcsök,
zöldségek feldolgozásának,
tartósításának módjai, népi praktikák
a Mesevár Óvodában

18. péntek, 8.00–13.00 óráig
GYÓN képeslapokon, bélyegeken, postai pecséteken és kreatív postaládák kiállításával, alkalmi postaszolgáltatással
várunk iskolai csoportokat

Kőszegi Zoltán
polgármester

16.00–22.00 óráig
KÉZMŰVES ALKOTÓMŰHELYEK
felnőtteknek
klekváros hájas sütemény készítésének
titkai
kkavicsfestés, őszi dekoráció
kfonott karkötők
kkakucsi kézműves ötletek
kORIMAMI hűtőmágnes
kÉLMÉNYFESTŐK
kHORGOLÓKLUB és TEXTILDÍSZÍTŐK
KÖRE
kKREÁLOM foglalkozás
kTEAFILTER csodák

17.00 óra
HÉTKÖZNAPI SZÜRREÁL I.
…avagy zene és költészet
újrahangolva a hagyomány bölcsőjében…
A TRAFIK KÖR kortárs irodalmi estje
Kézdy Luca hegedűművésszel és Tóth
Evelein énekessel

21. hétfő, 17.00 óra
AZ APUKÁM ÉS ÉN…
mert apa is csak egy van…
Rendhagyó Apák napja a Gyóni Géza
Általános Iskolában

19. szombat, 11.00 óra
GYÓN KÉPESLAPOKON,
BÉLYEGEKEN, POSTAI PECSÉTEKEN
– Vágó Péter gyűjteményes kiállítása,
alkalmi postaszolgálattal és
a KAR kreatív postaládáival
18.00 óra
FALUNAPOZÁS PESTEN –
a székelyföldi OROTVAI KOMÁK
humoros előadása
19.00 óra
A Gyóni Katolikus Egyházközség
jótékonysági bálja
a Táncsics Mihály Gimnáziumban
Belépőjegyek és támogató jegyek
vásárolhatók a plébánián
hivatali időben
(hétfő, péntek 9.00–17.00 óráig)

20. vasárnap, 15.00 óra
„Amerikából jöttem,
mesterségem címere…”
A gyóni evangélikus nyugdíjas kör nyitott
alkalma, Gail Hadly önkéntes (Iowa,
Waterloo) előadása, vetített
ett képekkel
a gyülekezeti teremben.
(Dabas, Áchim u. 2.)

A külön nem jelzett programok helyszíne a Halász Móricz-kúria
(Dabas, Kossuth Lajos u. 7.)

23.

szerda
– MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS
BÜSZKESÉGPONTNÁL

25. péntek, 16.00 óra
?

KAMRA
– diákok, felnőttek, családok szabadidős
találkozási pontja
(be) szabadulószobával
és játékteremmel
(Dabas, Kossuth L.u. 38.)

26. szombat, 16.00 óra
A ZENEPAVILON ÁTADÁSA
a MÚZSÁK Alapfokú Művészeti Iskola
vendégművészeinek műsorával

27. vasárnap, 17.00 óra
ROCKLEGENDÁK KIÁLLÍTÁS
zenés-verses megnyitó
a Halász Móricz-kúriában
Műsorvezető: Németh Nyiba Sándor
Vendég: Németh Oszkár (a Fonográf
dobosa) Csiga Sándor (a P. Box szövegírója)
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Feczesin Róbert Újpesten kezdte profi karrierjét, és az idei szezonban viszszaigazolt a klubhoz. A bajnokság első gólját ő szerezte a Debrecen ellen.
Az írás születésekor 4 góljával ő az ötödik az NBI góllövő listáján, illetve –
közel 8 év kihagyás után – Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a
nemzeti válogatottba is. Robi Dabason kezdett focizni. A kezdetekről és a
külföldön töltött évekről Szabó Erikának mesélt.

MAGYARORSZÁGON KÉPZELEM
EL AZ ÉLETEMET
Legutóbb külföldön Törökországban
játszottál. Hogyan sikerült integrálódnii
a török környezetbe? Hogyan birkózoll
meg más kultúrákkal?
– Nem volt egyszerű. Én az Európától
távolabbi részen voltam, a szír határ nagy-jából 2,5 órányira volt. Ott más közeg él,,
mint Isztambulban vagy Ankarában..
Előtte Koreában voltam, az is „bejött”..
Szeretek megismerni más kultúrákat, attól
függetlenül, hogy nagyon messze vannak..
Korea például nagyon tiszta. Az étkezé-sük különleges, teljesen eltér a magyartól,,
de aki szeret enni és szereti az ízeket, azz
megtalálja az élményt. Onnan 10 hónapig
nem tudtam hazajönni.
Stílusban sokat hozzátesz az emberhez, ha külföldön játszik. Olaszországban
tanultam meg védekezni. Koreában a fizikai erőnlétem erősödött meg.
– Dabasról indultál. Hogy valaki innen
eljut a válogatottságig, az nem mindennapi teljesítmény. Valahol minden kisfiúnak ez az álma.
– Igen, a labda mindenkinek a rendelkezése áll gyermekkora óta. A testvérem
által indultam el ezen a pályán. Sok kitartás, szerencse kell ehhez, és utána lehet,
hogy összejön. Amikor már nem Dabason
játszottam, hanem a Vasasban, akkor női
edzőm volt. Édesanyám így mert elengedni. Ez az edző egyszer összehívta a
szülőket, és elmondta nekik, hogy ezek
közül a gyerekek közül csak egy fog eljut-
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ni az NBI-es szintig. Ekkor
14-15 éves voltam.
A szülőknek is hatalmas
döntés elengedni a gyermeküket, hiszen a tanulás és a sport
egyszer összeütközik…

2019. október
Olaszországban, egy iskolai látogatás
alkalmával kaptam ezzel kapcsolatosan
egy kérdést... azt mondtam, hogy a tanulást és az élsportot nem lehet együtt
maximálisan csinálni. Az egyik – egy idő

RÁDIÓ DABAS
is gyerekekhez. Amikor ilyenn felem,
kérés volt, azonnal mentem,
azonnal mentünk.
en– A Vasas után továbbmenerr
tél egy másik klubhoz. Ez természet
lemészetes a focisták életében?

sik
ssi
iik rovására
után – a másik
fog menni. A középutat kell megtalálni. A
tanulás megadja a szükséges alapintelligenciát.
Azoknak a gyerekeknek – ott abban az
olasz iskolában – példaképek voltunk.
Külföldön már akkor próbálták bemutatni
a gyerekeknek, hogy ha az országukba
érkezik egy idegen, az mit tud hozzátenni,
milyen mentalitást tud átadni egy-egy
szektorban. Ma már itthon is elkezdődött
ren valami. Jártam hazai iskolákk
ezen a téren
ban, sőt, kórhá-

zakban

– A Vasasban volt akkor egy befektető
cég. Valamilyen konfliktus folytán a befektető cég átment Újpestre és a tehetséges
játékosokat magukkal vitték. Ott már
bemutatkozhattam a felnőtt bajnokságban. Onnan kerültem be a válogatottba is.
A címeres mezt magamra venni az egyik
legnagyobb dolog. Ez is nagyon hosszú
folyamat volt. Elkezdődik a körzetben,
aztán megyei szinten, majd országosan.
Felmérések vannak, bemutató játék –
akkor kell megmutatnod, mit tudsz!

DABASI ÚJSÁG

| Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 |
Megjelenik: havonta | A szerkesz tôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván tér 1/B | Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@gmail.com
Hirdetések: telefon: 06-29/561-230 | E-mail: dabasiujsag@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc | Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Dabas, Rozmaring u. 22. | Tel./fax: 06-29/365-564
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ÍGY LESZ EGY ÁTLAGOS TÖRTÉNET NAGYSZERŰ!

Á

tlagos családban idős, 87 éves nagymama súlyos betegsége
mély emberi érzéseket erősít fel, kapcsolatokat tesz próbára
és új kapcsolatokat épít fel.
Aki volt már vagy éppen most van hasonló helyzetben az érti, mit
jelent szembesülni közelebbi családtagunk problémájával.
Súlyosbítja a helyzetet, ha idős, kiszolgáltatott, döntésképtelen és
teljesen megbízik bennünk. Próbálni kell a számunkra legszomorúbb és az Ő számára legélhetőbb időt nyújtani. Mindeközben
mélyen a szívünkbe ég meggyötört testének minden rezdülése és
főleg a mosolya, ami mindennap erőt ad.
Lehet ez az út rövid és lehet hosszú, mindig egy cél lebeg előttünk: fájdalom nélkül teljenek napjai. Így aztán épülnek a kapcsolatok! Családorvos, szakorvosok, hospice szolgálat, Zárdakert Idősek

Otthona dolgozói és persze a család között. Mindenkinek része van
benne, hogy gyakran mosolyog. Örül az unokái és dédunokái gyakori látogatásainak, minden kedves szónak és mosolynak, amit
aztán azonnal viszonoz.
Lezárult egy élet. Ez átlagos.
Nagyszerű, hogy családjában minden unoka hősiesen kíséri és
próbálja viszonozni azt a sok szeretetet, amit gyermekként Tőle
kaptak. Mélyen emberi a fájdalom, amit a hiánya vált ki.
Tiszteletreméltó a bánásmód, amit a Zárdakert vezetősége és
dolgozói tanúsítottak felénk. Hála érte és köszönet!
Így lett egy átlagos történet nagyszerűen emberi.
Özv. Buzek Istvánné emlékére feljegyezte lánya, akinek Ő
örökké hiányozni fog.

KÖSZÖNÖM A DABASIAK HŰSÉGÉT …

D

abason működik a FILI titok! A
Gyermekfilharmónia nem titkolt
célja muzsikaszóval, énekléssel, a népdal
erejével közösséget teremteni. A székely
gyermekeket vendégül látó dabasi családok, a kórus támogatói és kedvelői, a
dabasi koncertszervezők helyi közössége,
évről-évre csoportosan látogatja a nyári
és téli turnék anyaországbeli hangversenykörútját. Augusz tus 27-én délután, a
Szarvasra utazó 50 fős autóbusz, hamar

megtelt a 140 fős gyermekkórusért rajongó Dabasiakkal, akik 80 000 Ft támogatást gyűjtöttek össze a gyermekek tulipános ládájába. A vízi színpadon felcsendülő
daloknak most különös varázsuk volt,
amelyet éreztünk ugyan, de valódi tartalmát Haáz Sándor karnagyúr osztotta meg
Velem augusztus 31-i telefonhívásában a
kórus hazaérkezése után. … „a legnagyobb ajándék a kórusban újonckodó számos kisgyermek hihetetlen teljesítménye

és varázsa, mert idén az együttesünk 99
tagja 14 éven aluli, és szintén nagy élmény
a turné során tapasztalt összetartozás,
vendégszeretet. … így köszönöm a
Dabasiak hűségét is…”
Pálinkásné Balázs Tünde

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Bobák-Kocsó Andrea
Kelemen-Fazekas Tivadar
Illés Gábor
Vízer Vanda
Gogolák Mia
Széll Kata Csenge
Kmetyó Zselyke
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Született
2019.08.30.
2019.08.31.
2019.08.31.
2019.09.03.
2019.09.03.
2019.09.04.
2019.09.11.

Anya
Kocsó Andrea
Fazekas Brigitta
Sesznyák Virág Judit
Klemencz Judit
Hajas Fanni
Feldman Gabriella
Zsolnai Zsanett

Baba
Dormány Réka
Molnár János
Fajth Janka
Török Lilien Viktória
Szatmári Dominik
Walter Benedek

Született
2019.09.13.
2019.09.15.
2019.09.15.
2019.09.17.
2019.09.19.
2019.09.22.

Anya
Batta Ágnes
Molnár Klára
Stark Tímea
Blaser Anita
Kovács Henriett
Hornyák Regina

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

2019. október

LEGYEN PÉLDA AZ ÉLETED!

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 augusztusában és szeptemberében kötöttek
házasságot:
Augusztus 30. Batarán Péter–Kecskés Imola
Berkes Ádám Zoltán–Magyar Luca Erzsébet
Tóth Roland Norbert–Füry Szilvia
Svébis Mihály–Gréz Bianka
Pelikán Zoltán–Csorba Anita
Augusztus 31. Gubicza Dávid–Forrás Brigitta Teréz
Talapka József–Suhajda Frida
Szekeres László–Darabos Dóra
Dóczi András–Pintér Csilla
Szeptember 6. Alstedter Krisztián–Koller Tünde
Szeptember 7. Cserna Ferenc László–Hermann Mária
Safranyik Csaba–Boldog Andrea
Demeter Sándor József–Bánfi Adrienn
Szabó Tamás–Gábor Beatrix
Gutper László–Horváth Andrea
Szeptember 13. Petrikovits Norbert Zsolt–Tóth Annamária
Szilágyi Krisztián–Mátrai Cintia
Szeptember 14. Kovács Erik–Jónás Eugénia
Körmendi Ádám–Fülöp Edina
Gáti Imre–Lakatos Dóra
Szeptember 21. Spendel Péter–Korompai Beáta
Parancs Pál–Wrábel Adrienn
Radics Krisztofer–Bangó Dzsenifer
Szeptember 27. Zsolnai József–Sponga Mária
Trikkal Attila–Hefler Georgina
Szeptember 28. Sólyom Csaba–Kósa Angéla
Tóth Zsolt–Szép Adrienn
Pandák Péter–Gelencsér Gréta Fanni
Janicsák János–Szkicsák-Hébel Renáta
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 6. Csernai János–Turányi Zsuzsanna

Szeptember 20. Bánszki Pál–Batuska Éva
Szeptember 26. Szabados Péter–Huszár Erzsébet
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 1. Szabó Sándor–Lantos Éva
Szeptember 14. Pacsirta János–Janicsák Magdolna
Szeptember 21. Pacsirta István–Andristyák Veronika
Tar Ferenc–Juhász Julianna
Szeptember 29. Gombár Lénárd–Ordasi Valéria
30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 8. Lovas Tibor–Sponga Anna
Szeptember 16. Berlich Sándor–Jurácsik Erika Gyöngyi
Szeptember 22. Szabó András–Bukovszki Mária
Szeptember 30. Bennárik Mihály–Szkicsák-Hébel Katalin
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 10. Kmetyó István–Liska Márta
Szeptember 16. Rutterschmid Zoltán–Batuska Edit
Szeptember 24. Fajt János–Nagy Tünde
Gáspár Pál–Taisz Timea
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 4. Ulicska István József–Kovács Zita
Kanyik János–Bácsmegi Erzsébet
Szeptember 11. Erdélyi Róbert–Kaldenecker Andrea
Szeptember 18. Román Bertalan–Jurászik Edina
Mráz József–Herbert Erika
Szeptember 25. Garajszki Tamás–Revák Erika
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 11. Jelenek József–Csernák Éva
Szeptember 12. Valaszkay Tamás–Mráz Mónika
Szeptember 19. Sallai Nándor–Horváth Annamária
Zsolnai Csaba–Seregély Erzsébet
Szeptember 26. Óváry Ádám József–Fabók Krisztina

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

SZEMÉTSZEDÉS
Szeptember 14-én egy nagyon lelkes önkéntes csapat
összeszedte az illegálisan kirakott szemetet DabasSáriban a Láp utca, valamint az Újszülöttek Ligete és
Sári-csati környezetében.
Köszönjük áldozatos munkájukat!
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HIVATALI SZÓCSŐ

DABASI ÚJSÁG

BURSA HUNGARICA
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának kiírása.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 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 2019. november 5-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje: november 5.
További információk: Dabasi Polgár mes teri Hivatal (2370
Dabas, Szent István tér 1/b) telefon: 29/561-200 és 29/561-260

Közvilágítással kapcsolatos
hibák bejelentése
A közvilágítással kapcsolatos hibák bejelentést a www.dabas.
hu oldalon a Hivatal menüpont alatt, Műszaki iroda, majd
Városüzemeltetés menüben található adatbejelentőn lehet
megtenni, vagy a dabaskozvil@cdcnet.hu e-mailcímen, valamint a 29/561-253-as telefonszámon.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szakaszhibák
(három, vagy több fényforrás) javítását az ELMÜ Zrt. végzi, az
egy vagy két fényforrást érintő hibát az önkormányzat által
megbízott cég javítja.

BEFEJEZŐDÖTT DABASI-SZŐLŐKBEN
AZ EGÉSZSÉGHÁZ LÉTESÍTÉSE
Dab a si-Szőlők b en elké szü lt az ú j egé sz sé gh á z a
PM_EUALAPELLATAS_2017/14 azonosító számú pályázat
keretében, 89,67 MFt támogatási összeg felhasználásával.
Az épületben házi orvosi, házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat kezdi meg működését.
Dabas Város Önkormányzata 2017
augusztusában pályázatot nyújtott be az
Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása címen meghirdetett
pályázati felhívásra a Dabasi-Szőlőkben új
egészségház létesítésére. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2018. április
16 -án lépett hatályba. A támogató
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pest
megye Területfejlesztési Koncepciója 20142030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 89,67 MFt támogatási össze-

get biztosított, melyhez Dabas város 10,68
MFt saját forrást biztosított. A kivitelezési
munkálatokat a Kosiba és Társa Bt. 2018.
július 2-án kezdte meg és 2019. augusztus
12-én fejezte be. Az épület ünnepélyes
átadójára 2019. szeptember 20-án került
sor.
Dabas, Tinódi u. 1. sz. alatti új egészségházban önálló gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők, várók, vizsgálók, valamint
védőnői tanácsadói szoba és adminisztratív
helység szolgálja a lakosság igényeit, amely
méreteiben illeszkedik a településrész
lakosságszámához, szolgáltatásait pedig a
törvényi előírásoknak megfelelő környezetben és technikai háttérrel tudja biztosítani.
A projekt keretében korszerű orvosi eszközök, bútorok, informatikai eszközök
beszerzésére is sor került.

A településrész lakosságszáma és földrajzi elhelyezkedése is indokolta az önálló
egészségház megvalósítását. A fejlesztés
eredményeként a jelenlegi rendelési órák
számát, az alkalmak gyakoriságát is növelni
lehet, a meglévő praxisok működésének
optimalizálásával. A fejlesztés eredményeként létrejött egészségház a három alapellátás mellett helyet biztosít a komplex
egészségmegőrző, megelőző, prevenciós
tevékenységek megvalósítására a kialakuló
többfunkciós közösségi térben.
A projekt célja az volt, hogy a lakosság
részére minél közelebb elérhetővé tegye a
minőségi egészségügyi alapellátást, ezzel is
hozzájárulva az ellátottak munkaképességének mielőbbi visszaállításához, a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb
megvalósításához. A prevenciós és egészségmegőrző tevékenységek eddig is megvalósultak, ennek infrastrukturális háttere
is megújult a projekt során.

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Balogh Bálintné (Zsolnai Erzsébet)
Bábel Zsigmondné
(Gubicza Mária Magdolna)
Pataki Jánosné (Szkicsák Hébel Anna)
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1929. 09. 16. 90 éves
1928. 09. 29. 91 éves
1926. 09. 27. 93 éves

Karvalics Józsefné (Bodzsár Erzsébet)
Palócz Sándorné (Herczeg Mária)
Jóri Mihályné (Medve Mária)

1925. 09. 18. 94 éves
1923. 09. 06. 96 éves
1922. 09. 08. 97 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

2019. október

MINDENNAPI ÉLETÜNK

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 – Bálint Ján osn é: kapc solat @k mkdab as.h u | Új várin é M ár ton M ária: szer vezes@k mkdab as.h u |
www.kmkdabas.hu | Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00–20.00 óráig |
kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óráig szombat–vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
NÉPTÁNC OKTATÁS:
Óvodás néptánc csoport: szerda, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Cseperedő néptánc csoport: szerda, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Haladó néptánc csoport: hétfő
16.30–17.30 óráig, péntek 17.30–18.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő
17.30–19.00 óráig, péntek 19.00–21.30 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
NÉPI HANGSZER OKTATÁS:
Szalmaszálak
haladó citeracsoport, péntek, 16.30–17.30 óráig
furulya péntek, 16.00–16.30 óráig,

citera péntek, 16.30–17.30 óráig,
kezdő citera péntek, 17.30–18.30 óráig,
koboz péntek, 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Om Chanting jóga: október 16. és 30., szerda 18.00 óra
Szépkorúak klubja: november 3. vasárnap, 15.00 óra
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 6. szerda, 10.00 óra
Gyóni Géza Irodalmi Kör rendezvénye:
október 19. szombat, 16.00 óra
A dabasi Gyóni Géza Irodalmi kör meghívására a Kiskunhalasi
József Attila Irodalmi kör hangulatos irodalmi műsorral látogat el
Dabasra.

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

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
A dabasi térség műkedvelő alkotóinak 7. képző- és
iparművészeti kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2019. december 4-ig.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Dabasi Fotóklub: október 21. hétfő, 18.00 óra
D’Art Kerekes László Alkotókör: október 28., 16.30 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár

Ajánlott téma: Monokróm festészet (mindenki maga választott
témában és technikával)
Szakmai vezető: Agárdi Gabi
A foglalkozás nyilvános és részvételi díjas.
Bővebb információ az intézmény elérhetőségein kapható.
Művészetpedagógiai foglalkozások:
hétfő és szerda délelőtt VEKOP pályázat keretében

| 2370 Dabas, Ravasz László u. 2. | Szakmai vezető: Illy Noémi

Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | Honlap: w w w.dabasikony v tar.hu
Nyitvatartás: hétfő–kedd: 10.00–18.00 | szerda: 14.00–18.00 | csütörtök–péntek: 10.00–18.00 | szombat: 9.00–12.00
2019. október 28-tól a könyvtár téli nyitva tartással üzemel.

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

www.facebook.com/nemeskuria

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, esküvők,
PROGRAMOK:
illetve céges rendezvények lebonyolítására a díszteremben
– október 17. (csütörtök) 16.30 – 18.30 óráig: Kreatív Varroda
és a pincében egyaránt. Ezzel kapcsolatban telefonon vagy
– október 25. (péntek) 16.30 – 18.30 óráig: kézműves foglalkozás
e-mailben lehet érdeklődni. Lehetőség van továbbá esküvői fotó– minden kedden 17:30-tól tartásjavító gerincjóga
zásra a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.
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FOGLALJON HELYET NÁLUNK…

T

alán még sokan emlékeznek azokra
a 90-es évekbeli estékre, amikor
pódium műsorok sorozata alkalmával sok
kellemes percet töltöttünk együtt a művelődési központ nagytermében olyan nagyszerű színészekkel, zenészekkel, énekesekkel, mint (a teljesség igénye nélkül): Haumann Péter, Pécsi Ildikó, Bajor Imre, Mikó
István, Kovács István, Bence Ilona, Szilágyi
Tibor, Nyertes Zsuzsa, Nemcsák Károly és
rendszeres zenei kísérőjük: Szentirmai Ákos.
De emlékezetesek a nyári színházi esték pillanatai is az udvar szabadtéri színpadán fellépőkkel, köztük Antal Imrével, Mikó
Istvánnal, H egyi Barbarával, Ulmann
Mónikával, Csala Zsuzsával, Záray Mártával
és Vámosi Jánossal, a Beatles színész-zenekarral. Hányan nincsenek már közöttünk és
milyen jó arra gondolni, hogy mi még élőben láthattuk, hallgathattuk őket.
Ezeket a nagyszerű perceket szeretnénk
újra visszavarázsolni az intézmény falai közé.
Nyilvánvalóan alkalmazkodnunk kell térben
és helyben a saját lehetősé geinkhez, a

nagyterem korlátozott befogadóképességéhez, nem túl szerencsés elhelyezkedéséhez, az időközben alaposan megnövekedett előadási árakkal, de nagyon reméljük,
hogy sikerül terveink szerint évente legalább négy alkalommal emlékezetes élményeket szerezni a dabasiaknak.
A művelődési központ és könyvtár a sajátos feltételeivel más-más módon szervezi
ezeket a programokat. Míg a könyvtár télikertjében kis létszámú közönség előtt akusztikus zenei előadók és az akusz tikus technikai feltételeket alkalmazó színművészek lépnek fel, addig a művelődési központban
nagyobb közönség előtt, a hangerőt mikrofonnal és elektronikus berendezésekkel felerősítve történnek az előadások, de megmarad a hang és a hangszerek természetessége, az akusztikus hangzás. Nagyon várjuk,
hogy több mint három évtizede dédelgetett
álmaink valóra váljanak és a következő lépcsőként már Dabason is igazi színházteremben és színházi feltételek között szervezhetünk előadásokat, koncerteket.

A könyvtárban megrendezésre kerülő
népszerű találkozások sorát a Kossuth
Művelődési Központban ezév november
16-án (szombaton) este Kamarás Iván „Egy
fess pesti este” című estjét, 2020. február
8 -á n Aradi T ib or é s Varga F eren c
Showműsorának bemutatásával egészítjük
ki. Fontos elmondanunk, hogy a sorszámozott helyekre szóló jegyek elővételben már
kaphatók a művelődési központban.
A z i ntézm é ny h onl a pj á n (w w w.
kmkdabas.hu) várjuk visszajelzéseiket a
bemutatott műsorokról és igényeiket,
vágyaikat arra vonatkozóan, hogy kikkel
szeretnének egy kicsit családias körülmények között találkozni Dabason. Természetesen figyelembe kell vennünk jelenlegi
helyi adottságainkat és pénzügyi lehetőségeinket, de reméljük, hogy rövidesen bővül
majd a fellépők létszáma és megteremtődnek a létesítményi – tárgyi, technikai – feltételek, és helyet foglalhatunk befogadó színházunkban itthon, nálunk, Dabason.
Tapodi Katalin

SZÜRETI FELVONULÁS SÁRIBAN

V

idám zeneszóval, ízletes fogásokkal,
ajándéksorsolással és az óvodások
műsorával kezdődött a sári szüreti felvonulás szeptember 28-án. Több, mint harminc
fogat, megannyi csikós és hagyományőrző
csoport vonult fel, érintve a településrész

utcáit. A megállóhelyeken a szomszédokból, baráti közösségekből összeállt vendéglátó csoportok gondoskodtak a finom
és bőséges étel- és italkínálatról, amit a felvonulók énekkel, tánccal háláltak meg.
A visszaérkezést követően a zarándok-

háznál vendéglátással zárult a program. A
szervezők nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden segítségért, támogatásért, amely a rendezvény megvalósulását biztosította!
Csernák Józsefné, Gogolák Mariann
Támogatók: Sári ABC, Pacsirta András,
Laja Lénárd és neje, Ordasi család, Rodeo
Autósiskola, Ceróczki Faiskola, Mráz József,
Laguna köny vesbolt, sári óvodások szülei,
Sári Szlovák Önkormányzat, Palermo Cukrászda, Non-Stop Élelmiszer.
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TÁJÉKOZTATÁS
a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásairól – 3. rész
„Az ember akkor fedezi föl magát, amikor
megmérkőzik az akadállyal”
(A. de S.-Exupéry)

A

Közösségi pszichiátriai szolgáltatás
a pszichiátriai betegek számára,
lakókörnyezetükben nyújt segítséget, családjuk aktív részvételével. A közösségi ellátást minden tizennyolcadik életévét betöltött, fekvő- és gyógyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai beteg veheti igénybe.
A felvételt kérhetik telefonon, írásban és
személyesen is.
A szolgáltatás tartalmaz problémaelemzést és megoldást, készségfejlesztést,
és pszicho-szociális rehabilitációt, melyeket a dabasi lakosok térítésmentesen, és
önkéntes alapon vehetnek igénybe. Az itt

tevékenykedő szakemberek célja ügyfeleik életminőségének javításán felül az,
hogy képesek legyenek a mindennapi
életben adódó konfliktusokat is megfelelően kezelni. Ennek érdekében közösségi
programokat, segítő-problémamegoldó
beszélgetéseket folytatnak. Figyelemmel
kísérik, és ösztönzik a pácienseket az orvosi és egyéb terápiás kezeléseken, szolgáltatásokon, szűrővizsgálatokon való
részvételeken. Hosszú távú gondozást biztosítanak, melynek alapfeltétele az ellátottak felelős és aktív részvétele a foglalkozásokon.
Az intézmény központjában Serfel Berna dett és Papp Teréz gondozókhoz, és
Pergel Nóra közösségi koordinátorhoz fordulhatnak a rászorulók.

Ügyfélfogadási idejük az intézmény központjában a következő:
Pergel Nóra hétfőn 8:00–11:00 óra között,
Serfel Bernadett szerdán, és Papp Teréz
csütörtökön 13:00–16:00 között áll rendelkezésre.

A Dabasi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ vezetője Berchi
Anita.
Intézményi elérhetőségek:
Cím: 2373 Dabas, Áchim András u. 6.;
Telefon: 06-29/367-236,
06-20/801-3207; Fax: 06-29/567-090;
E-mail: segitoszolgalat@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő–csütörtök: 7.30–12.00; 12.30–16.30;
Péntek: 07.30–12.00.
Fülöp Krisztina

LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
2 3 7 0 D a b a s , L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Önismereti műhely
– November 8. péntek 18.00–20.00
Előadó: Urbánné Kántor Lili – tréner,
andragógus
Belépő: 1000 Ft
Jelentkezés: a Levendulaház-, illetve
az esemény facebook oldalán, vagy
a +36-30/898-0910 telefonszámon
Szülésre Felkészítő Tanfolyam
– Október 11. péntek, 9.00–10.30 óráig
Bezártság és otthoni segítség
– Ok tób er 1 8. péntek, 9.0 0 –1 0.30
Rugalmasság és napirend
Belépő: 1000 Ft/fő
Előadó: Adorján Liza
Jelentkezés: a Levendulaház-, illetve az
esemény facebook oldalán.

|

|

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

Bábos Mesekuckó
– Október 16. 10.30–11.30 A madárijesztő
– Október 30. 10.30–11.30 A gomba alatt
A bábjátékot követően baba-mama klub,
kézműves foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Szőke Anna
Belépő: 1500 Ft
Ringató
Ringató foglalkozásaink előre láthatóan
decemberig szünetelnek.
Tél elején várunk mindenkit vissza sok szeretettel!
Német nyelvtanfolyam
– Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30
óráig német haladó

– szombat 10.00–11.30-ig iskolás német
csoport
Rácz Tamás: 06-20-598-30-09
Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Gyászfeldolgozási, család-és párkapcsolati terápia
– Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
E l őzetes b ej el entkezés szü k sé g es:
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.
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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 | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8–16 óráig | délutáni és hétvégi programok idején
rendezvény szerint |
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ | 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival várja a látogatókat!
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva | Gubicza Jánosné | Karlik László

HÉTFŐ

SZERDA

SZENIOR AKADÉMIA
október 14., 10.00 óra
Veresné Dr. Bálint Márta: Mit együnk
és mit ne együnk időskorban?

10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra nyelvtanár minden kezdőt
és újra kezdőt szeretettel vár

november 4., 10.00 óra
Dr. Zelena András: Gyász- és
veszteségfeldolgozás időskorban

16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

KEDD

18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK
tollforgatók, versfaragók köre
október 16., 30, november 13.

9.00–20.00 óráig
DIÁK+NAGYI
– számítógép-használat és -gyakorlat
időseknek minden kedden, óránkénti
beosztással
18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR
– felnőtt népdalkör próbái –
Pavella Krisztina szakmai vezető
18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
november 5.
Beszélgetés Juhász Sándor Asszony kell a
házhoz című könyvéről
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

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

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

SZOMBAT

GYÓNI NAPOK RENDEZVÉNYEI

SZUPERVÍZIÓ
szakmai hatékonyság és személyiség
fejlesztése

október 14–27.
A részletes program az újság
6. oldalán olvasható.

„GYERKŐC”-SZOBA DEKORÁCIÓ DIY WORKSHOP DABASON

H

a szeretnéd magad elkészíteni saját gyerkőcöd szobájának dekorációját, vagy a karácsony közeledtével ajándéknak szánod, akkor itt a helyed!
Dabason a hangulatos Levendulaház Közösségi Színtér- és
Értéktárban (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27 ) október 19-én,
10 órától téged is várlak szeretettel, ahol saját magad festhetsz,
csiszolhatsz, díszíthetsz kizárólag fából, illetve farostlemezből
készült zászlófüzért, magasságmérőt, falvédőt, illetve gurulós
játéktárolót. Kizárólag Lignocolor baba- és környezetbarát krétafestékkel dolgozunk. Ha még nem próbáltad ezt a típusú festéket,
vagy használtad, de még csak bútoron próbáltad, akkor gyere,
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és megtanítalak minden apró trükkre, amit a későbbiekben is
könnyedén használhatsz majd.
Az alapanyagokat és egyéb eszközöket én viszem. A hangulatról, meleg teáról, és finom, könnyed ebédről én gondoskodom.
Neked csak annyi a feladatod, hogy jelentkezz alábbi elérhetőségeink bármelyikén, és jelezd, hogy mely kiegészítőt, dekorációt
szeretnéd elkészíteni.
Jelentkezni, és az árakról érdeklődni a ChipChip and friends
facebook oldalán üzenetben, illetve az esemény fül alatt tudsz. Ha
nincs facebook oldalad, akkor keress a +36-30/646-4453 telefonszámon, vagy a friendsandchipchip@gmail.com e-mail címen.

2019. október
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SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

2 3 7 1 D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 /4 5 5 - 9 5 5 0 | E - m a i l : g o g o l a k m a r i a n n @ g m a i l . c o m ,
s ariz arand ok kozpont @gmail.com | N yi t vat ar t á s: h ét fő –péntek | h ét vé g én: rend ez vény s zerint
M u n k a t á r s a k : Bálint Julianna, G o g o l á k M a r i a n n , M r á z J ó z s e f n é, S z a b ó M ó n i k a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

TOVÁBBI PROGRAMJAINK
2019. október 18. (péntek), 16.30 – szŐSZölő
– őszi dekoráció készítő foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
2019. november 9. (szombat), 21.00 – HIT Session Disco

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–22.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

A programok részleteiről és további rendezvényekről hamarosan a
Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér és Dabas Város facebook
oldalán, a város honlapján, a Dabas Tv és a Rádió Dabas műsorából,
valamint a zarándokházban tájékozódhatnak.

Pilates
– hétfő, 18.30-19.30 óráig
Mrázné Gogolák Éva vezetésével

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Feldman Lászlóné és Farkasné Rácz Erzsébet
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
Szerda:
11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás
–Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00 Baba–mama Klub

– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)

Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével és a műfüves
sportpálya használatával kapcsolatban
az intézményben vagy telefonon,
a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.

Szőlősi Szüreti Felvonulás és Mulatság
A Dabasi-szőlősi Közösségi Ház szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
a 2019. október 20-án (vasárnap) tartandó
dabasi-szőlősi szüreti felvonulásra és mulatságra
A Felvonulás programja:
13.00 gyülekező a Tájház előtti füves területen, fogatosok köszöntése
14.00 a felvonulás indulása
Útvonal: Kinizsi utca–Füves utca–Toldi Miklós utca–Tinódi
utca–Árpád utca–Szendrei Julianna utca–Toldi Miklós utca–
Gárdonyi Géza utca–Alkotmány utca–Pasa köz–Damjanich
utca–Alkotmány utca–Szendrei utca–Kinizsi utca

17.30 – a menet visszaérkezése a Művelődési Ház
épületéhez, a felvonulók megvendégelése
19.00 – mulatság a Tinódi utcán
22.00 – tűzijáték
Zene: Retro Band

Népviseleti ruhákat kölcsönözni a program előtti héten a Szőlősi Művelődési Házban lehet.
Bővebb információk: a Szőlősi Művelődési Házban, tel.: +36-70/396-2861, www.dabas.hu
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

F

GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A GYÓNI KATOLIKUS PLÉBÁNIA MISERENDJE:
– hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra,
– vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón
– A hónap utolsó vasárnapján, 27-én, a 10 éven belül októberben
elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg a szőlősi szentmisén.

Október 19-én, szombaton
jótékonysági bált rendezünk
a gimnázium aulájában.
Belépőjegyek már vásárolhatók
az ismert személyeknél vagy
a plébánián hivatali időben
(hétfő és péntek 9.00 és 17.00 óra között).
Ára: 3500 Ft

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISERENDÜNK:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise,
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia,
– péntek 19.00-kor szentmise,
– szombat 19.00-kor előesti szentmise.
Október hónapban az esti szertartások előtt fél órával rózsafüzért
imádkozunk.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ALKALMAK: november 10-ig
minden vasárnap, 10.00 istentisztelet a templomban
– október 20. vasárnap 10.00 óra Újborért való hálaadó úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– október 31. csütörtök 16.30 óra Reformáció napja, reformációi
emlékmű megkoszorúzása
– október 31. csütörtök 17.00 óra ünnepi reformációi istentisztelet a
templomban
– november 3. vasárnap 10.00 óra Gyászolók vasárnapi istentisztelet.
Megemlékezünk azokról a testvéreinkről, akiket 2018. november
1. és 2019. november 1. között kísértünk utolsó földi útjukra, és
imádkozunk a gyászban itt maradottakért.
A gyülekezet által működtetett adománygyűjtő központ
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október 19-ig üzemel, utána bezárunk.
Szeretnénk jövőre a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni.
Ennek megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a
testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet adományt felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet
után a gyülekezet gondnokánál, a templomban található postai
csekken, valamint a B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 6440009910903667-es számú bankszámlára történő átutalással. Ha postai
csekken, vagy banki átutalással történik az adomány befizetése a
közleményben mindenképpen kérjük feltüntetni, hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinekkinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok.
Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti
fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is
pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.”
(2 Kor 8,12-14)
Hivatali idő: kedd, 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-30/400-5957

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Október 25. péntek, 18.00 óra Úrvacsora előkészítő Bűnbánati
istentisztelet a Gyülekezeti házban
– Október 27. vasárnap, 10.00 óra Újborért való hálaadó Istentisztelet
a Gyülekezeti házban Úrvacsoraosztással
– Október 31. csütörtök, 17.00 óra Reformáció ünnepi istentisztelet
az evangélikusokkal együtt a gyóni evangélikus templomban
– November 01. péntek, 10.00 óra Ökumenikus temető istentisztelet
a gyóni ravatalozónál
ÁLLANDÓ ALKALMAK:
– Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció előkészítő 7. osztály
10.00 óra istentisztelet a templomban
10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
15.00 óra Filmklub (havonta egyszer)
– Hétfő: 10.00 óra Zárdakerti Idősek Otthona
11.00 óra Átrium Idősek Otthonba (Úrvacsoraosztás)
– Kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció előkészítő (havonta kétszer)
– Szerda: 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
(október közepétől) 15.00 óra
17.00 óra konfirmáció előkészítő 6. osztály
– Péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás (havonta egyszer) hónap
utolsó péntek Imaközösség

2019. október
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GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
RENDSZERES ALKALMAINK:
– Baba-mama kör: november 5. hétfő, 9.30 óra (Balázs-Szabó Júlia)
– Gyermek-istentisztelet: október 13. vasárnap, 10.00 óra (Berki
Viktória)
– Konfirmációs órák: péntek, 16.00 óra
– Asszonykör: október 14. hétfő, 16.30 óra
– Férfikör: november 4. hétfő, 18.00 óra (Varsányi Ferenc)
– Kórus: péntek, 17.00 óra
– Nyugdíjaskör – a Gyóni Napok keretében: október 20. vasárnap, 15.00
óra. „Amerikából jöttem…” Vendég: Gail Hadley (Iowa, Waterloo)
Előadás és vetítés, mely során bemutatkozik gyülekezetünk önkéntese.
– Istentisztelet úrvacsorával: november 3. vasárnap, 10.00 óra
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 óra

ÜNNEPI ALKALMAINK:
– Őszi hálaadó istentisztelet: október 13. vasárnap, 10.00 óra
– Reformációi istentisztelet: október 31. csütörtök, 17.00 óra
(a Gyóni Református Gyülekezettel közösen)
– Temetői ökumenikus istentisztelet a Gyóni ravatalozónál:
november 1. péntek, 10.00 óra
ANGOLÓRÁK:
– Gail Hadley önkéntes kedd–szerda és csütörtök délután segítséget
nyújt az angol nyelv gyakorlásában. Jelentkezés: 06-20/824-2019.
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése: személyesen szerdánként 16.00–18.00-ig, vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül: 11742032-20004989.
– Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019.
Facebook-oldal: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Sok szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra, közösségünkbe!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Háda István
Mész Ferenc Károly
Nagy József Lászlóné
(Fazekas Mária)
Farkas István
Kupás Zoltán
Zsigri Mihály
Forgács Imréné
(Mráz Juliánna)
Gombár Józsefné
(Gombár Terézia)
Gombár Vince
Cserpák József
Lőrinczné Fehér Ágnes
Bennárik Julianna
Szabó Sándor
Szaller Sándorné
(Omelka Mária)

Születési idô Halálozás idôp.
1950. 03. 19.
2019. 07. 14.
1942. 06. 20.
2019. 07. 23.
1948. 03. 30.
1932. 11. 30.
1944. 06. 10.
1939. 09. 24.

2019. 08. 11.
2019. 08. 15.
2019. 08. 15.
2019. 08. 20.

1938. 03. 16.

2019. 08. 24.

1931. 08. 18.
1935. 07. 21.
1937. 01. 01.
1973. 08. 30.
1934. 04. 03.
1948. 03. 29.

2019. 08. 25.
2019. 08. 29.
2019. 08. 30.
2019. 08. 31.
2019. 08. 31.
2019. 08. 31.

Név
Születési idô Halálozás idôp.
Gogolák Jenő
1949. 04. 29.
2019. 09. 02.
Gergelyfi Mihály
1956. 08. 08.
2019. 09. 03.
Farkas József
1939. 06. 23.
2019. 09. 06.
Piller Gyuláné
(Domozi Piroska Terézia)
1935. 11. 28.
2019. 09. 08.
Schilinger Péter
1944. 03. 06.
2019. 09. 11.
Lakatos Istvánné
(Török Rozália)
1940. 06. 01.
2019. 09. 13.
Gáspár Ferencné
(Magyarházi Rozália)
1954. 08. 08.
2019. 09. 13.
Ménich János
1933. 09. 02.
2019. 09. 13.
Maszel Pálné (Tóth Julianna) 1939. 04. 24.
2019. 09. 21.
Szabó Miklós
1939. 01. 15.
2019. 09. 24.
Buzek Istvánné
(Godor Erzsébet)
1932. 08. 31.
2019. 09. 26.
Hriazik Attila
1969. 09. 15.
2019. 09. 28.

1932. 05. 08.

2019. 09. 01.

Osztozunk a családok gyászában.

Juhász Gyula: Vértanúink
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;

E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!

A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:

Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.
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DABASI LELKÉSZEK KÁLVÁRIÁJA
az 1956 utáni megtorlásban

A

z 1956 utáni dabasi megtorlás történetében külön fejezet jár lelkészeink üldöztetésének. Ők a rövidéletű forradalom időszakában is a nyáj élén álltak.
Tudjuk jól, hogy nem fogtak neki Molotovkoktélt gyártani, azonban a községi nemzeti bizottságok névsorai jól örökítik meg
példamutatásukat, kiállásukat.
Megmaradtak saját fegyverüknél, a szavaknál, ám az igazság kimondása az orosz
tankok lánctalpain visszatérő hatalom szemében a legnagyobb bűnnel ért fel.
A visszarendeződés időszakában, 1957
februárjában az egész országot végigverő
karhatalom budapesti „pufajkás” alakulata
ért falvainkba, és 26-án, az éjszakai órákban tömeges megtorló rohamot indítottak.
Előre összeállított listák alapján begyűjtöttek szinte mindenkit, aki szerepet vállalt a
forradalomban. A dabasi rendőrkapitányságon brutális fenyítéseket, kínvallatásokat
folytattak. Voltak, akiket félholtra verve
végül elengedtek, míg a többséget bebörtönözték, internálták. A megtorlás lelkész
áldozatai közül ki kell emelnünk Keresztes
Pál (*1922 †1998) gyóni és Éberth Zoltán
(*1901 †1959) felsődabasi plébánosokat,
akiket az ájulásig vertek. Mellettük Gyónon
Ruttkay-Miklián Géza (*1905 †1983) evangélikus, míg Alsódabason Gulyás László
(*1928) református lelkészeknek kellett
elszenvedni a hatalom vegzálását.
Keresztes Pál atyáról dr. Bábel Balázs,
Kalocsa–Kecskemét érseke 2005-ben a
következőképpen emlékezett meg:
„1956-ot követően Keresztes Pál atyát,
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addigi plébánost elhelyezték a faluból,
miután a forradalomban vállalt szerepéért
összeverték és megkínozták. (…) Nem
számított, valakinek volt-e köze a történtekhez vagy sem, a papot, a kántort, az
állatorvost, akiket besúgtak, kegyetlenül
összeverték. Hónapokig tartott ez a boszszúállási folyamat. A papot, a korábban
már említett Keresztes Pál atyát, miután
megverték, orvos testvére egy időre
„elrejtette” egy fertőző osztályon, hogy a
további szenvedésektől így igyekezzen
megmenteni őt. A forradalom napjaiban
lüktetett a falu. Emlékszem, a tanácsháza
elé kiszórták a hivatalos iratokat, s az egyik
gyűlésen Keresztes Pál plébános is fölszólalt. Ezt használták föl később ellene, a
gyilkosság után. (…) Az ávósok házkutatást tartottak a plébánián. Keresztes Pál
nem tartózkodott otthon, csak Feri bácsi,
a plébános ugyanis, miután összeverték,
a további megpróbáltatásoktól tartva
elbujdokolt. Ebből az időből emlékszem
egy egyháztanácsi ülésre, melyre apám
engem is magával vitt. Közben – mivel
unatkoztam benn – elhagytam az épületet, s egyszer csak magam előtt láttam
Keresztes atyát. Nem mert bemenni. Csodálkoz tam: a plébános fél a saját plébániáján? Halkan magához hívott: „Gyere csak,
mondd, kik vannak bent?” Elsoroltam, akiket ismertem. Ő pedig belesett az ablakon,
majd eltűnt. Keresztes Pál rendkívül
mű velt ember volt, több ezer kötetes
könyvtárral rendelkezett. Az ávósok minden házkutatás alkalmával sűrűn káromkodtak a könyvek láttán, mert valamenynyit át kellett nézniük, nem rejtettek-e el
azokban valamit.”
Keresztes Pál atya megfigyelése és
üldöztetése következő szolgálati helyein
(Farmos, Ceglédbercel) is folytatódott, évtizedeken át tartott. Mértékadó ceglédi szóbeli forrás szerint az „elbocsátott légió”
tagjai, az egykori III/III-as ügynökök még

a rendszerváltás után is névtelen telefonhívásokban fenyegették, zaklatták. A gyóni
gyülekezetben viszont a legjobb szívvel
emlékeztek személyére és 1950–1957
közötti szolgálatára, melyet ékesszólóan
bizonyít, hogy halálakor, 1998-ban külön
buszt indítottak ceglédi temetésére. A
megkülönböztetett tiszteletet Bábel érsek
atya koronázta meg 2011. április 27-én, síremlékének felszentelésével.
Éberth Zoltán atya alakját ma is számtalan legenda őrzi Felsődabason. Kezdetektől fogva nyíltan fellépett az ateizmus,
a kommunizmus ellen, és köztudottan
„még a pontos időt is a Szabad Európa
rádión hallgatta.” A forradalom napjaiban
négy padlássöprésben, népnyúzásban
élenjáró kommunistát bújtatott a népharag elől, akik végül csúnyán elbántak vele,
beárulták őt. A pufajkások válogatott
módszerekkel kínozták, szadista módon
félholtra verték, majd elengedték, de állapota hetekig válságos volt. Egy kevésbé
szem előtt lévő Nógrád megyei kisközségbe, Becskére helyezték, ahol a külföldi
magyar katolikus papság lapja, a „Magyar
Papi Egység” 1959. évi 10. száma, „Halottaink” rovatának adata szerint két évvel
később elhunyt. Bár semmilyen módon
nem dokumentált, de kisportolt alkatának
ismerete és idő előtti halála joggal veti fel
az összefüggést kíméletlen kínzóinak
tevékenységével.

2019. október
A Gyóni Evangélikus
Gyülekezetet közel harmincnégy
évig szolgálta Ruttkay-Miklián
Géza lelkész úr, aki az 1956. december 10-i Biksza-ügy közvetlen
utóélete során került a hatalom
látókörébe. Amikor ugyanis a népítélet után orosz katonák és harckocsik szállták meg a falut, három,
az erdei munkából hazafelé tartó
fiatalember, egy idősebb férfi biztatására, félreverték az evangélikus
templom harangjait, figyelmeztetve a
veszélyre a község lakosait. A váratlan
harangszót észlelő Ruttkay tiszteletes – a
fiatalok érdekében – azonnal leszidta és
hazazavarta őket, de nem árulta el nevüket
a hatóságoknak, pedig nagyon sokszor
kihallgatták ezért. A titok azonban titok
maradt, és a riadóztató harangszó tetteseit
a hatalom, minden igyekezete, pressziója
ellenére, soha nem volt képes felderíteni.
Gulyás László tiszteletes úr, ahogyan az
a Szabad Föld 2016. november 4-i számában közreadott visszaemlékezéséből tudható, 1956-ban mindössze a húszas éveinek végén járt. A nyugállományba vonuló
dr. Pinkóczy Gusztáv (1891–1980) örökét
vette át az év elején. (Mint később kiderült,
oly vonatkozásban is, hogy Pinkóczy tiszteletes úr már 1948-ban a kommunista hatalom célkeresztjére került, ügynökök figyel-
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ték és jelentéseket írtak róla, reakciósnak,
kulákbarátnak bélyegezve.) A forradalom
napjaiban a fiatal lelkész a községi nemzeti
bizottság megbízásából az éhező pestiek
számára indított élelemgyűjtést szervezte
a parókia épületében. A település szolidáris
lakosaitól folyamatosan érkezett a krumpli,
a liszt, a szalonna, a zsír és a tojás. Az adományokról pontos lista készült, és az
István-kórházhoz lovas kocsival szállított
fuvarok átadása is írásos igazolás ellenében történt. Szerencsére, ugyanis hónapokkal később elszámoltatták az adományokkal, és a dokumentumok megvédték
becsületét az alaptalan gyanúsításoktól. A
februári pufajkás attakot így idézte fel:
„Isten kegyelme megőrzött 1957 februárjában is, amikor a településen megjelentek a
pufajkások. Este kikapcsolták az áramot,
sötétbe borult minden. A velünk szemben
lakó fiatal házaspár áthívott minket beszél-

getni. Amikor hazaindultunk volna,
azt vettük észre, hogy sötét árnyak
mozognak a parókia kertjében.
Meg vár tuk a szomszédban, míg
elvonulnak, csak utána mertünk
hazamenni. Másnap reggel véresen jött be hozzánk a felső-dabasi
plébános, kérte, hadd mosakodjon
meg nálunk. Őt is begyűjtötték
„számonkérésre” – a rendőrségen
másokkal együtt szadista módon
megverték. Ez várt volna rám is, ha
otthon találnak.” Később, nyáron a karhatalmisták megfélemlítési célzattal házkutatást tartottak nála, majd koholmányra
épült zsarolással megpróbálták ügynöknek
beszervezni, de ellenállt és védelmet kért
püspökétől. Álhatatosságával célt ért, mert
többé nem kísérleteztek beszervezésével,
de telefonját már új szolgálati helyén,
Monoron is, évtizedeken át lehallgatták.
1956 forradalma után, a félelem dermedt légkörében, más névvel és arccal,
de így tért vissza a diktatúra. Lelkészeink a
megalkuvás nélküli nehéz, de tiszta utat
választották. Döntésükhöz – ahogyan azt
Keresztes Pál atya síremléke örökíti és hirdeti – Jézus tanítása adott lelkierőt:
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az
igazságért, mert övék a mennyek országa.”
(Mt 5, 10).
Valentyik Ferenc

Junior Pima Díjjal tüntették ki

MARKÓ-VALENTYIK ANNÁT

A korosztályukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó jelölteket a hazai színházi és filmes
élet meghatározó képviselői ajánlották a díjra, amelynek odaítéléséről idén is ötfős grémium döntött.
Markó-Valentyik Anna amellett, hogy bábszínészként és rendezőként is felhívta magára a
szakma és a szélesebb közönség
figyelmét, lelkes környezetvédőként sokakat meggyőzött a környezettudatos életmód fontosságáról. Kiemelkedő színészi, alkotói munkája és társadalmi felelősségvállalása egyaránt indokolta a
Junior Prima Díj odaítélését.
Gratulálunk az elismeréhez!
Fotók | László Ambrus
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SZÍNHÁZAJÁNLÓ

két dabasi színésznő, egy-egy darabja Budapesten

EGY TENYÉR HA CSATTAN
Howard Shirleynek van egy különleges képessége: fényképezőgép agya van, amivel a másodpercek törtrésze alatt képes bármilyen adatot örökre rögzíteni. És „semmi mása”... Ja, persze, a felesége, Janet, akit imád, és aki tökéletesen elégedett az életükkel.
Napközben konzervet pakol, este konzervből főz, a nap végén
pedig kényelmes kanapéjukba süppedve nézi a tévéből ömlő
konzervet. Howard viszont többre vágyik, csak nem tudja, hogy
pontosan mire. Vajon pénzzel megvehető bármi is abból, ami tartalmat adhatna az életének? A „Dupla vagy semmit” kvízműsorán mindenesetre szerencsét próbál…
Anthony Burgess, a Gépnarancs szerzőjének másik népszerű
regényéből, az Egy tenyér ha csattanból Lucia Cox angol drámaíró készített színpadi adaptációt. Magyarországon elsőként
a Mozsár Műhely mutatja be a darabot Erdeős Anna rendezésében, Szabó Erika, Ódor Kristóf és Mohai Tamás előadásában.
Előadások: október 24., november 23.
Helyszín: Mozsár Műhely (1065 Budapest, Nagymező utca 21.)
Jegyek kaphatók a jegy.hu weboldalon – 2900 forint.

TERIKE & IRÉN
A darabot megtörtént eset ihlette: 2016 augusztusában két idősödő hölgy magát NAV ellenőrnek álcázva próbált póthajhoz jutni
egy belvárosi fodrászszalonban.
A történet egyszerre szövevényes, szürreálisan mulatságos és
rendkívül drámai; azt mutatja be, mi vitt rá két tisztességes, javakorabeli nőt 2016-ban, Magyarországon egy látszólag értelmetlen,
törvénybe ütköző cselekedetre. Az előadásban Irén egy középiskolai igazgató jobb napokat látott gyermektelen özvegye, Terike pedig
jól karbantartott nagymama, aki próbál állást szerezni, hogy anyagilag segítse a családját, és megvalósítsa önmagát. Monológjaik metszően ironikus humorú vallomások valódi magányról és kiszolgáltatottságról. Az idén tíz éves KV Társulat művészi koncepcióját a női
látás- és gondolkodásmód, női témák fókuszba állítása, tabutémák
feldolgozása jellemzi, sajátos női iróniával.
Író: Markó Róbert és a KV Társulat
Rendező: Markó Róbert; Dramaturg: Enyedi Éva
Szereplők: Markó-Valentyik Anna, Némedi Árpád, Száger Zsuzsanna,
Urbanovits Krisztina
Díszlet-jelmez: Michac Gábor; Zenei vezető: Némedi Árpád
Előadások: október 27.
Helyszín: Mozsár Műhely (1065 Budapest, Nagymező utca 21.)
Jegyek kaphatók a jegy.hu weboldalon – 2900 forint.

Adventi Városházi est és forgatag
December 1-jén vasárnap a Szent István téren

Sztárvendég:
g:
22

Közreműködik: Egy Fess Band
Időpont: november 16 szombat, 18.00 óra
Jegyek elővételben megvásárolhatók
az intézmény nyitvatartási idejében.

2019. október

Bábel Antónia:

A HÁROM SZARKA

Hol volt, hol nem három szarka,
Egy pepita meg egy tarka,
Egy fán éltek mind a ketten.
Harmadikat se feledjem,
Ő volt a fekete-fehér,
De nem szerény, mint egy egér.
Beköltözött egy szép ágra,
S járt a csőre hét határra,
Hogy őkelme mily nagy tolvaj,
Telve fészke minden jóval.
Nyomába nem érhet senki,
S hírét nem lehet feledni.
Így szólt erre a pepita:
A fél erdő őt lesi, ha
Portyázásról haza repül.
A fészkébe vajh’ mi kerül?
Tudja róla észak, kelet,
Nincsen olyan fényes lelet,
Karperec vagy régi érem,
Amit el ne lopna, kérem!
A harmadik azt hadarta,
Ő a leghíresebb szarka!

S nagyot ugyan mit mondhatott?
Ellopta a fényes Napot!
– Hová tetted, ó te beste?
Rárivalltak nekiesve.
– Látjátok, hogy sötétség lett,
Pedig nem oly rég még fénylett.
S hogy a kettő nem becézte,
Hazugságát így tetézte:
– Holnap reggel visszahozom,
Csak a Holdat is ellopom.
Csirregett a másik kettő,
Amit mondott, elegendő,
Hogy túltegyenek egymáson.
– Na, holnap aztán meglátom,
Mire elég tudománytok,
S kincset össze mennyit hánytok.
A Holdat felhő takarta,
Így megnyugodott a tarka.
A fekete-fehér repült,
És a pepita is felült,
Hogy a tarka hogy tud lopni,
Mentek máris tolvajkodni.
A pepita fordult négyszer,
Került mindenféle ékszer,
Csavar is meg rossz habverő,
S hitte, hogy ő mily nagymenő.
A fekete-fehér szarka
Az igazságot megvallva

A lomot igen szerette,
Ment is a szeméttelepre.
Volt ott minden, ósdi kacat,
Fogszabályzó, régi lakat,
Szemüvegkeret meg a lencse,
Biciklilánc tekeregve.
Hajnalra úgy kimerültek,
Fészkük szélére leültek.
Míg az éjnek leple alatt
A tarka a fészkén maradt,
Majdnem megfúlt nevettében,
Hogy a sűrű sötétségben
Mint küszködött a két szarka,
Valahogy túltéve rajta.
De reggel a Nap sugára
Rávetődött a tarkára,
S látták ezek, amint kacag,
Felgyúlt bennük szörnyű harag.
– Míg mi összehordtunk kincset,
Te madárnak néztél minket!
Olyan duhaj harcba kezdtek,
Fa lombjában verekedtek.
Tépték, rúgták, csípték egymást,
Mint vad oroszlán, aki nem lát.
S mi jött rájuk büntetésnek?
Leszakadt az összes fészek.
Tudta már a három madár,
Hazugságra ne licitálj!
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GLOBAL GRAPPLING
Gyakorlóverseny Kecskeméten
Osu! Szeptember 14-én Kecskeméten
került megrendezésre a Global Grappling
gyakorlóversenye, amelyen a Kyonewaza
Szövetség is nagy erőkkel képviseltette
magát és ahol a tanítványok az alábbi
eredményeket érték el:
dr. Fazekas Ádám:
Gi Felnőtt: megosztott I. hely
Nogi Felnőtt I. kategória: I. hely
Nogi Felnőtt II. kategória: IV. hely
Kovács Dániel:
Gi Felnőtt: megosztott I. hely
Combat Grappling: I. hely
Tóth András:
Gi Kadet Fiú: I. helyezett
Nogi Felnőtt I. kategória: II. helyezett

Kulcsár Balázs:
Nogi Felnőtt I. kategória
III. helyezett
Nogi Felnőtt II. kategória:
III. helyezett
Demeter Dominik:
Gi Kadet: IV. helyezett
Forgács Nikolett:
Gi Kadet Lány: III. helyezett
Nogi Kadet Lány: I. helyezett
Tóth Boglárka:
Gi Kadet Lány: II. helyezett
Nogi Kadet Lány: III. helyezett
Aki ugyan jelenleg nem edz velünk, de
mindig a csapat tagjának tekintjük:

Sümegh Zágon:
Combat Grappling: II. hely
Gi Kadet: III. Helyezett
Köszönjük továbbá Klemencz Dániel munkáját, aki bíróként képviselte a szervezetet,
valamint dr. Fazekasné dr. Szabó Zsófiának,
Kulcsár Mónikának és Marosi Enikőnek,
akik segítettek a verseny lebonyolításában.
A csapat következő versenye
október 12-én lesz Hatvanban. Osu!
dr. Fazekas Ádám

A HARCOSOK KLUBJA
Elkezdődött a felkészülés a versenyszezonra

A

tanévvel kezdetét vette a célzott edzésmunka is a Harcosok
Klubjánál. A gyarapodó létszám mellett továbbra is nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy karatékáink felkészültségüknek és
fizikumuknak megfelelő feladatokkal csiszolják tudásukat.
Edzésmunkánkba betekinthettek a városi Sportágválasztóra kilátogató érdeklődők is, ahol a bátrabbak be is álltak kipróbálni magukat.
Az idei versenyszezon első megmérettetése épp a lapzárta idején zajlik, a következő számban remélhetőleg ismét kimagasló
eredményekről számolhatunk be.
Edzéseinkről, eredményeinkről további hírek a Harcosok Klubja
Kyokushin Karate SE facebook-oldalán!

KÉZILABDA
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2019. október 19. szombat 18.00 Dabasi KC VSE–Eger SZSE
2019. október 22. kedd 19.30 Mizse KC–Dabasi KC VSE
2019. október 25. péntek 18.30 Dabasi KC VSE–KTE-Piroska szörp
2019. október 29. kedd 18.30 Dabasi KC VSE–Vecsési SE

2019. október
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Utánpótlás válogatott

RÖPLABDA MÉRKŐZÉSEK DABASON

A

Magyar Röplabda Szövetség elnöksége és Szakmai Kollégiuma a
2019/2020-as szezon szakmai feladatainak
meghatározásánál fontos célként tűzte ki
az utánpótlás válogatottak minél szélesebb
körű versenyeztetését és a minél nagyobb
mérkőzésrutin megszerzését a fiatal válogatott játékosok számára. Ennek az elhatározásnak eredményeként két fiú korosztályos válogatott – az U19-es és az U17-es
csapat – „klubcsapatként” indul az NB I-es
bajnokságban. A mérkőzéseket a két csapat között felosztva, felváltva játssza a két
válogatott.
Az U19-es válogatott kétszer is Dabason
látja vendégül ellenfeleit. Október 30-án a
t a va l y i b a j n o kc s a p a t Ve g yé s z RC
Kazincbarcikát, majd október 31-én a székesfehérvári MÁV Előre SC csatát fogadja
a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium tornacsarnokában.
A mérkőzések minden bizonnyal kiélezett küzdelmet, érdekes összecsapásokat
hoznak, hiszen a felnőtt csapatoknak –
jónéhány felnőtt válogatott játékossal a
soraikban – presztízskérdés a fiatalok
legyőzése, azonban a válogatott mez viselése plusz energiákat mozgósít az utánpótlás csapatoknál, így izgalmas összecsapásokra számíthatunk. Ezen időszak alatt a

válogatott szállása is Dabason lesz. Az
edzésnapot és a két mérkőzésnapot is
városunkban tölti a csapat, a Dabas Hotel
vendégszeretetét élvezve.
A mérkőzések mindkét alkalommal 17.00
órakor kezdődnek, a belépés díjtalan.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az
őszi szünetre érdekes délutáni kikapcsolódás
lehet fiataloknak, családoknak és a röplabda
iránt érdeklődőknek. Izgalmas lesz testközelből nézni a fiatal válogatott játékosok és a
felnőtt NB I-es csapatok összecsapását.
U19 válogatott keret: Balázs Bálint
(Dunaújváros), Boa Szabolcs (Szolnok),
Csendes Csaba (Szolnok), Flachner Kornél
(Pénzügyőr), Iván Bence (Dunaújváros), Iván
Gergő (Dunaújváros), Kiss Imre (Debrecen),

Laczi Dominik (Dunaújváros), Majoros Balázs
(Dunaújváros), Mikuláss Marcell (Graz),
Szabó Vilmos (Pénzügyőr), Tomanóczy
Bálint (Dunaújváros)
Szövetségi kapitány: Tomanóczy Tibor
Edző: Demeter András, Beregszászy
Szabolcs
Masszőr: Balázs István
Tomanóczy Tibor: – Nagyon örülünk,
hogy ezt a két mérkőzést Dabason játszhatjuk. Köszönjük a lehetőséget. Bízunk benne,
hogy játékunkkal minél több sportot szerető dabasi lakoshoz közelebb tudjuk hozni
ezt a remek sportágat.
Első meccsünkön a tavalyi és a tavaly
előtti felnőtt bajnokot fogadjuk, ami óriási
megtiszteltesés számunkra. Reméljük az UP
válogatott nem lesz megilletődött és tudása
legjavát nyújtja majd. A székesfehérvári csapat is komoly játékerőt képvisel, hiszen a
tavalyi bajnokságban 6. helyen végeztek.
Válogatottunknak mindkét találkozó óriási erőfelmérő, hiszen ezekre a mérkőzésekre, az április EB-selejtezőre való felkészülésünk állomásaként tekintünk. Remélem a
pályán 12 harcos oroszlánt fogunk látni,
hiszen az EB-selejtezőn is erre lesz szükségünk.
Kamen-Juhos Ildikó
UP nemzeti válogatottak technikai vezetője

Közhírré tétetik!
2019. esztendő október havának 19. napján

Szüreti mulatság
veszi kezdetét Dabas-Gyón térségében.

Sok szeretettel várunk minden kedves lovast, csikóst, fogatost,
hagyományőrzőt és érdeklődőt a megrendezésre kerülő szüreti felvonulásra.
Az előző évekhez hasonlóan idén is a Dabas-Gyón SE focipályáról
(Hornyák-tanya) indul a menet.
Gyülekező délelőtt 10.00 órától.
A nemes menet elindul 11 óra tájékán és végig vonul a falucskán!
Finom ebéd várja az érkező fogatosokat, csikósokat, hagyományőrzőket.
A talpalávalót nekünk húzza egész nap és egész éjszaka a Főnix Band.
Este 21.00 órától pedig bál veszi kezdetét a továbbá is mulatni vágyók örömére!
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DABAS SPARKS

S

zeptemberben újabb fokozatra kapcsolt a Dabas Sparks őszi
felkészülése a következő szezonra. Ugyan jó pár hónap van
még az első kickoffig, de a fiúk nem restek, és szeptember 20-tól, egy
teljes hétvégét töltöttek együtt, a jövőbeni sikerek érdekében. A hétvége folyamán öt intenzív edzés volt, melyeken mind erőnléti, mind
technikai képzés zajlott. Nagy örömünkre több, tavaly sérült játékos is
új bőrben, jó formában tért vissza. A játék elemeinek finomhangolásán túl, az ifik és újoncok felzárkóztatása mellett, az új ötletek kipróbálásán és az összeszokáson volt a hangsúly. Kevés fontosabb dolog
van ebben a sportban, mint az egy húron pendülés, ám a vasárnapi
edzésen látottak alapján, ahol teljes meccset szimulálva, 11 a 11 ellen
feszültek egymásnak a srácok, ezzel nem lesz sok gond. És akkor a
csapatépítő programokról még nem is beszéltünk…
Az már most bátran kijelenhető, hogy izgalmas szezon lesz ez
a Szikrák történelmében, olyan meccsekkel, amikre érdemes kilátogatni. Aki nem akar még hosszú hónapokat várni, azok számára jó hír,
hogy nem is kell! Október 19-én, Kecskeméten a Műkertvárosi
Sportcentrumban szurkolhat a Sparksnak. Bár, a Dunakeszi Rangers

elleni találkozó nem tétmeccs lesz, de garantáltan remek szórakozás
(részletek a facebook oldalunkon, hamarosan).
A felkészülési mérkőzésre a belépés ingyenes, mindenkit várunk
szeretettel!
Tóbi Ádám

HARCOS DOJO SE
A SPORTÁGVÁLASZTÓN

C

s a p a t u n k e g y r é s z e k i l á t o g a t ot t a D a b a s i
Sportágválasztó rendezvényre, ahol edzettünk egy jót
és a kis karatékák segítségével sok szórólapot terjesztettünk.
Köszönjük ezt a szép napot, a programokat, remélem jövőre
is ilyen sok mosolygós kis arcot látunk majd körülöttünk! Ovis
Karate akár szülővel is minden hétfőn és szerdán a Táncsics
Mihály Gimnáziumban.
További infó: Peszeki Attila, +36-30/534-1079

FIGYELEM!
A Tour de Fekt kerékpáros baráti kör nyilvános őszi kerékpártúrát szervez 2019. október 20-án vasárnap,
a táv: kb. 40 km, útvonal: környező települések, indulás: 9 órakor a Szent István térről (Városháza elől)
Minden kedves érdeklődőt, csatlakozni vágyót szeretettel várunk!
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ŠKODA SUPERB

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

A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása:
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.
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JQĕ±W¥XFNSFPRJLKJQJQĕJS*_JSWYPJPJYJL^JXYºGGQJYKJQX_JWJQYXLJPYFWYT_PTP[FQFRNSYF[J_JYĕNX_TP¥XTPXJL^GSJRYJHMSNPFNOJQQJLĵYS^J_ĕP UQPºWS^J_JYNKJQYYJQJPNXGJKTQ^¥XTQO¥P
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XFKTL^FX_Y·[IJQRNMFY·X¥LTPS¥Q&PUHXFPNQQZX_YW¥HN·

www.volkswagen.hu

Volkswagen családi modellek akár
4 millió forint összkedvezménnyel.
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Egyedi felszereltségű, 7 személyes Touran,
Tiguan Allspace, Sharan modellek nagycsaládos állami
támogatással és extra Volkswagen kedvezménnyel.
A Touran, Tiguan Allspace, Sharan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-7,2 l/100 km, 5,8-9 l/100 km, 6,4-8,6 l/100 km; CO₂-kibocsátása:
152-163 g/km, 152-211 g/km, 167-194 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés
feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket egyes többlet-felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is
befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által
biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran
Comfortline, Highline és IQ.DRIVE, a Tiguan Allspace Comfortline és Highline, valamint a Sharan Comfortline és Highline modellekre érvényes, és nem vonható
össze más akcióval, használtautó beszámítással. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat.
Az akció 2019. július 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2022. december 31-ig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön
márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út., telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

