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rendezvények, események									Dabasi Újság

XIX. DABA SI NAPOK
Szeptember 15–24. között lezajlott a városnapok idei rendezvénysorozata. A kiszámíthatatlan
időjárás mindvégig nagy izgalomban tartotta a szervezőket, mert a kültéri programok sikerében mindig meghatározó tényező az eső vagy a napsütés. A 2017-es Dabasi Napok biztosított
kikapcsolódási lehetőséget minden kategóriában, minden korosztálynak. Az érdeklődők válogathattak létesítményátadó, egészségnap, rangos sportesemények, színházi és táncszínházi
előadások, komolyzenei és rock-koncertek, kiállítások, gasztronómiai programok között.
A következő képes összeállításunkban pillanatokat örökítettünk meg a rendezvénysorozat eseményeiről.

A Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház adott otthont a VI. Térségi műkedvelő képző- és iparművészek kiállításának
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A Mindhalálig című színmű dabasi ősbemutatójával lezárult a
Gyóni Géza Emlékév. Dóczy Péter drámáját a Sári Zarándok- és
Kulturális Központban mutatták be

Fotók | Karlik Dóra

Szeptember 14-én, csütörtökön átadták a Dabasi Táncsics Mihály
Gimnázium új Sportcsarnokát. Az eseményen jelen volt Pánczél
Károly, országgyűlési képviselő, Sárfalvi Péter, nemzeti utánpótlásnevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
valamint Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója
és Horváth Zoltán tervező

2017. október								

Az idei kápolna-koncertet az eső miatt a falsődabasi katolikus templomban tartották meg

	Szeptember 22-én a Thália Színház fiatal művészei teltház előtt
játszottak a Kossuth Kulturális Központ nagytermében. A
Grönholm-módszer című pszichodrámában kiváló alakításokat
láthattunk, a közönség feszült figyelemmel kísérte az eseményeket majd két órán keresztül. A darab női szereplője a dabasi
származású Szabó Erika volt.

rendezvények, események

A Rock-tér sztárfellépője az Anna & the Barbies volt.
Előzenekarként bemutatkozott az Illetve

Szeptember 24-én, vasárnap a Dabasi Táncszínház nagy sikerű
előadása zárta a Dabasi Napokat. Az helyi gyerekekből és fiatalokból álló tánccsoport fergeteges hangulatot teremtett a
Sportcsarnok színpadán. A kis csapat játékkal, humorral, színes
zeneegyveleggel, sokféle táncstílussal jelenítette meg Lúdas
Matyi halhatatlan történetét.

	A sári Rétes-utca idén is megtelt érdeklődőkkel. Rétessütő
közösségekkel, árusokkal, színpadi fellépőkkel népesült be
a Zarándokközpont előtti tér és a Mánteleki út. Az esti fellépő, Tolvai Renáta koncertje betegség miatt elmaradt
ugyan, de a Party Band mulatós hangulatot teremtett. A
fogyasztók szerint idén a legfinomabb rétest a Szent János
Katolikus Általános Iskola közössége sütötte, ezért ők
vihették haza a Vándortepsi-díjat.
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Amikor minden összejön
Ebbe a lapszámba látszólag különböző témák kerültek be a Rádió Dabas műsoraiból.
Lehetetlennek tűnt összefűzni a kitüntetett főépítészt, az egyik legmeghatározóbb hazai pop
zenekart, egy iskolai, egy állatokkal kapcsolatos és egy népzenei témát, azonban az októberi
jeles napok segítettek rajtunk. Október 1-je a zenei világnap, 4-e az állatok, 5-e a pedagógusok,
6-a pedig az építészek világnapja…

2017. október 28-án Dabason ad koncertet a Neoton. Már most óriási az
érdeklődés – ami nem is csoda. A nyolcvanas évek óta talán nincs is
olyan magyar háztartás, ahol ne bújna meg valahol egy Neoton Familia
lemez, és nincs olyan házibuli, ahol ne csendülne fel a „220 felett”.
Csepregi Évával Szabó Erika beszélgetett:
– Hogyan alakult az énekesi pályád? Képes
voltál odamenni a Sztereo együttes
énekeséhez és énekelni pár dalt ?
– Így van, akkor még nem voltam olyan
gátlásos, mint manapság. Annak idején
az osztálytársaim protezsáltak be a zenekarba, és aztán jött a többi. Érettségi után
hét hónapig a Chinoin Gépkonstrukciós
Osztályán dolgoztam titkárnőként. Sok
hasznomat nem vették, mert már akkor is
sok fellépésünk volt, sokat éjszakáztam,
mindig elkéstem.
– A Ki mit tud? során mit éreztél? Hiszen
ez akkor egy hihetetlen kiugrási lehető
ség volt.
– Nagy eredménynek számított, hogy a
területi, majd országos elődöntők után
bekerültünk a televíziós fordulókba. A
középdöntőben estünk ki, de ezt akkor
egyáltalán nem kudarcként éltük meg.

Volt hatása ugyanis a szereplésnek. Akik
ott szerepeltek, érezhették, hogy elkezd
izzani körülöttük a levegő.
– Amikor a Neoton tagja lettél, ők már az
első sikereiken túl voltak. Hogyan rea
gáltál a megkeresésre?
– Minket, a három lányt hívtak vokálozni. Jó
lehetőség volt.
– A sikereitek túlnyúltak a határokon.
Milyen volt akkor kimenni Japánban,
amikor a magyarok jelentős része az
országot sem nagyon tudta elhagyni?
– A mai napig ez az egyik legmeghatározóbb élményem. Japán nagyon izgalmas,
érdekes, gazdag, megbízható országnak
tűnt. Ott robbant először a siker. Jó volt
átélni a fiatal japán emberekkel ezt 198083 között.
– Sok szülő azt mondja, hogy a gyereké
ből ne legyen zenész.

Pest megyei Kodály CD – a népzene összehoz
Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából készült el a CD, amelyen
a zeneszerző, népzenekutató 1903-1923 közötti időszakban végzett népdalgyűjtő
munkásságának összefoglalása hallható kilenc településről – köztük Dabasról –
gyűjtve. Összesen 110 dal gyűlt össze, amelyből 54 került a lemezre, amelyeket
az MTA BTK Zenetudományi Intézet munkatársai választottak ki. A CD-n a hazai népzenei élet meghatározó alakjai szólaltatják meg a dalokat, köztük Birinyi
József. Terék József és barátai autentikus hangzással és előadásmóddal olyan
albumot alkottak, amely hűen és méltón őrzi tovább Kodály Zoltán emlékét.
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– A fiam édesapja kiváló zenész, sokoldalú
tehetség. Akkor járunk jól, ha a gyermekünk maga választ. Kicsinek is határozott
egyéniség volt, nem lehetett eltéríteni. Ezt
látta egész életében, nem tudom elverni a
zene mellől.

Lego® és történelem
A k k re d i t á l t Ki vá l ó Te h e t s é g 
pontként újabb pályázatot nyert a
Táncsics Mihály Gimnázium, amely
nek keretében összekapcsolódik a
Lego® és a történelem az iskolában.
Péntekné Hegedűs Rita történelem
tanár jóvoltából nevezett az intéz
mény a pályázatra, amelynek célja a
történelem tantárgy megszerette
tése. A módszer lényege, hogy
Lego® figurákkal, terepasztalon zaj
lanak a történelem nagy csatái,
jelentős eseményei. Októberben
pedig indul a „kockaháború”…

Otthon/talan/
Szentendrén
A Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület is képviseltette magát az Art Capital 2017 elnevezésű nemzetközi kortárs képzőművészeti fesztiválon, Szentendrén.
A Pallók+K projekt néhány évvel
ezelőtt debütált Dabason, amikor
a Szintes utcai lakótelep aktív tagjai belekóstoltak az oldható, variál
ható térstruktúra kivitelezésébe –
miközben a játékos építészet által jobban megismerték egymást.
Mindeközben a Gyóni Napokra
készül a Művészet demokráciájának harmadik fázisa, amelynek fő
csapásiránya az irodalom. Kortárs
irodalom, kortárs zene – hamarosan!

Az idei Prima Primissima díj magyar építészet és építőművészet
kategóriájának jelöltje dr. habil. Farkas Gábor DLA, okleveles
építészmérnök, Dabas főépítésze. Szabó Erika 2014-ben
beszélgetett vele gyermekkorról, az építészi hivatásról.
– Élete első néhány éve Kiskunfélegy
házához köti.
– Az első emlékem hároméves koromból
származik. Édesapám a Fő téren keresztül
húzott 20-30 centis hóban, amikor a szülőotthonból jöttünk, ugyanis akkor született meg a húgom. Éppen zajlott a háború, Kiskunfélegyháza nem volt élhető,
azonban a nagyszüleim és a szüleim megpróbálták ezt valamiképpen enyhíteni.
Ezért mégis azt mondhatom, hogy szép
és tartalmas gyermekkorom volt itt.
– Ön nagyon korán megfertőződött az
építészettel, hiszen 14 éves korában
eldőlt, hogy eljegyzi magát ezzel a szak
mával.
– Nagybátyám akkor járt az egyetem építészmérnöki karára, nyaranta hazahozta a
rajzait, körzőkészletét és sok egyebet.
Valami ekkor megmozdult bennem.
Ezután keveredtem le Szegedre, hogy
„világot lássak”. Az egyetemi évek után
éreztem rá, hogy mit szeretnék az építészetben létrehozni: az alföldi építészet
nagykövete szeretnék lenni!
– Kecskeméten nagyon sok épület az Ön
keze nyomát viseli. Mit érez olyankor,
amikor szétnéz és a saját terveit látja a
városban?
– Nagyon jó érzést kelt. Az építészeti tervezés rációból és emócióból áll. Ha a ráció
túlteng, a ház egy kicsit „száraz” lesz. Ha

az emocionális töltet teng túl, akkor
„édeskés és hatásvadász” lesz.
– Főépítészként az is a feladata, hogy olyan
városképet tervezzen, ahol jó végigmenni.
– Amikor elvállaltam a munkát Dabason és
Cegléden is, azzal a mondattal léptem be,
hogy szeretném, hogy mindig szakmai
szempontból és racionálisan dönthessek,
ne befolyásoljon senki és semmi. Sokan
megjegyezték anno, hogy ne akarjak
Ceglédből és Dabasból Kecskemétet csinálni. Nem is akartam soha. A legnehezebb egyébként Dabast megvédeni a
dabasiaktól. Hiszen nyilvánvalóan beszűrődnek olyan szubjektív elképzelések,
amelyek az építészet kárára mennének.
Meg kell győzni a helyi építészeket a város
karaktere megőrzésének fontosságáról.
Hiszen ez a főépítész dolga.

Gyere pajtás, keresünk neked gazdát!
A hernádi Állatmenhely teljes létszámmal üzemel. Kolák Anikó erőn
felül dolgozik maroknyi segítőjével, hogy a környék kóbor,
kidobott állatait megmentse. A helyzet nem túl rózsás, de szerencsére sokan vannak, akik támogatják Anikó munkáját.
Legutóbb a Segítő Kezek az Állatokért civilszervezet 1,4 tonna
állateledelt gyűjtött össze, és számos kutyus is gazdára talált.
A felelős állattartás közügy, még akkor is, ha ezt sokan nem
így gondolják.
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a 2017. évi

GYÓNI NAPOK

rendezvénysorozatára
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Kőszegi Zoltán
polgármester

október 14., szombat
2017-ben is LUTHER UTCA!
14.00 órától – aszfaltrajz és „csatorna póló” készítés
– 15 éves a GYÓNI TÁJHÁZ
– köszöntők óvónénik meséjével, néptánccal,
népdallal, lakodalmas süteménnyel
– Foglalkozások babáknak és szülőknek a Családi
Bölcsődében
–A
 Miloszerni Vendégházban térkiállítás, népi
játszóudvar, batátakóstoló és szalonnasütés
18.00 óra: Villámlik messziről – Irodalmi felolvasóest
a Zlinszky dédanya, Niamessnyné Manaszy
Margit könyvéből
Helyszín: Luther u. 27. (Typo Box Kft.) nyomdaipar
történeti kiállítótér

október 15., vasárnap
10.00 óra: Családi istentisztelet
a gyóni református templomban
16.00 óra: HELYTÖRTÉNETI BESZÉLGETÉSEK
Gyóni Gézáról és a dabasi Halász családról
– Szakolczai Katalinnal és Halász Erzsébettel
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 16., hétfő
18.00 óra: „Esti ovi SZÜLŐKNEK”
– a Mesevár óvodában – zene, mese,
mozgásfejlesztés, kreatív foglalkozások
– négy óvodás csoportban FELNŐTTEKNEK!
(előzetes jelentkezéssel)

október 17., kedd
10.00 óra: Kiállítások a gyóni ovigalériákban
Mesevár Óvoda – Régi korok konyhája és kalácssütés
Lurkó Óvoda – „…ha citera pendül…” – népi hangszerbemutató Birinyi Józseffel
Játékos délelőtt a sári és dabasi óvodásokkal
közösen
Nyitott ovi-program minden érdeklődőnek!
18.00 óra: Filmvetítés
– a katolikus plébánia közösségi termében
szervező: Dr.Tanczik Balázs plébániai kormányzó
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október 18., szerda
18.00 óra: A MŰVÉSZET DEMOKRÁCIÁJA III.
– avagy hol a helye a kortárs irodalomnak
a hétköznapokban?
Vendég: Vukovári Panna író, Kapui Ágota költő
– az Év Alkotója Díj átadása
a Trafik Kör rendezvénye
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 19., csütörtök
17.00 óra: Játszótéravatás a Gyóni Géza Általános
Iskola Vasút utcai kertrészében
18.00 óra: Ajándékkosár
(Önök kérték, mi megpróbáljuk teljesíteni...)
– interaktív szórakoztató est a Gyóni Géza Általános
Iskola aulájában

október 20., péntek
18.00 óra: A lutheri tanok terjedése Svájcban
– fotós beszámoló a svájci gyülekezeti kirándulásról
Helyszín: Evangélikus Gyülekezeti Ház

október 21., szombat
18.00 óra: 50 éves GYÓNI DIÁKOK TALÁLKOZÓJA
– az 1981-ben elballagott gyóni általános iskolások
évfolyam-találkozója és születésnapi köszöntése
Helyszín: Halász Móricz-kúria
19.00 óra: Ökumenikusan nyitott, zenés
istendicsőítés a gyóni katolikus templomban

október 22., vasárnap
16.00 óra: Ünnepi szeretetvendégség a Reformáció
ünnepének 500. alkalmából
Meghívott vendég: Döbrentey Ildikó
Előadás címe: Minek a mese?
Helyszín: Gyóni Evangélikus Gyülekezeti Ház

október 23., hétfő
– 17.00 óra: 1956-os ünnepi megemlékezés
Helyszín: az '56-os Büszkeségpont (Vasút u. 1.)

október 25., szerda

10.00 óra:
TRENDHÁZ Cégcsoport – III. Partnertalálkozó
Program:
– Kisvállalati adó bevezetése – megtakarítások
Előadó: Balázs Róbert ügyvezető, nemzetközi adószakértő.
– Generációváltás a családi vállalkozásokban,
személyes és ügyfeleink tapasztalata alapján
Előadó: Gubányi Gábor ügyvezető, adótanácsadó
– Munkahely a Családokért alapítvány bemutatkozása
Előadó: Temesi István ügyvezető
Helyszín: Halász Móricz-kúria

2017. október								
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ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

MEGHÍVÓ

Kedves Szülők!
Szeretettel meghívom Önöket és gyermeküket
a 2017. első félévében született csecsemők részére
október 21-én, szombaton 10.00 órakor
a gimnázium új sportcsarnokában (Sportcsarnok u. 1.)
megrendezendő
ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSÉRE

Tisztelettel meghívom Önt és családját

az 1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapján tartandó ünnepi
megemlékezésünkre, amelyre
2017. október 23-án, hétfőn 17 órakor
kerül sor a gyóni városrészközpontban,
az ’56-os emlékműnél (Vasút u. 1.)

A köszöntőünnepséget követően együtt kisétálunk a megú
juló Parragh-tóhoz, ahol a gyermekek születésének örömére
facsemetéket ültetünk, és egy új ligetet hozunk létre.
A faültetés csak jelképes mozzanat, ezért nem annyi fát ültetünk el, ahány újszülött van, hanem több családra is jut egy-egy
csemete. Ezzel a gesztussal az esemény közösségformáló jellegét szeretnénk elsősorban hangsúlyozni.
Kérjük a kedves szülőket, öltözzenek kényelmesen, és ha tehetik, kerti szerszámokat hozzanak magukkal a faültetéshez.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:

– polgármesteri beszéd
– ünnepi műsor a Gyóni Géza Általános Iskola
tanulóinak előadásában
– Pánczél Károly országgyűlési képviselő ünnepi
beszéde
– koszorúzás az ’56-osok obeliszkjénél
– egy közös koszorú elhelyezése
(koszorúzási szándék bejelentése:
06-29/561-212, 561-261)

Kérjük, hogy a meghívólevélhez csatolt adatlapot szíveskedjenek kitöltve leadni érkezéskor a regisztrációs asztalnál.
Minden érintett családot szeretettel várunk!
Kőszegi Zoltán
polgármester

FIATALOK ÉJSZAKÁJA
Kedves Fiatalok!
Idén is megrendezzük a Fiatalok
éjszakáját Dabason. Talán nem oko
zunk nagy meglepetést azzal, hogy
a középpontban a focibajnokság áll,
de programjainkkal természetesen azok
is gondolunk, akik szórakozni szeretnének.

JOBB AGYFÉLTEKÉS

rajztábor

INDUL

A Z ŐSZI SZÜNETBEN!
okt. 30. - nov. 3. között
(szerda kivételével)

r a

Minden kikapcsolódni és sportolni vágyó fiatalt
várunk 2017. október 20-án 19.00 órától
a dabasi OBO Arénába!
Belépőjegy: 500 Ft
A további részleteket a Dabas-GYIÖK Facebook oldalán
találjátok! Kérdéseitekkel forduljatok bátran iskolai és
városi képviselőitekhez akár személyesen, Facebookon
vagy a dabasgyiok@gmail.com-on!
Pokornyik Lilla
és a Dabas GYIÖK csapata

8-13 éves
gyerekek számára
A résztvevők megtanulnak
élethűen rajzolni. A feladatok
könnyen elvégezhetőek és fokozatosan tárják fel
a rajzolás fortélyait. Jelentkezési határidő: 2017. október. 20.

KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR és MIA MANÓ Fejlesztőközpont

kolyokszigetjatektar.hu

Dabas, Zlinszky u. 6.
+36 (20) 577-8548

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk 2 műszakos (12 órás)
munkarendbe Prologis ipari parkba, valamint
raktárosokat 2 műszakos munkarendbe Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott. Felvételi interjú 2017.
október 16. hétfő, 13.00 óra, Dabas, Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.
Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653
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Külkapcsolataink

A

z elmúlt hónap meglehetősen
eseménydúsra sikeredett külkapcsolataink terén.
Augusztus végén üzbég farmerek látogattak hozzánk Taskentből, Szamar
kandból és Bukharából. Ők többek között
a Bro-Ker-Bét Kft. baromfitelephelyeit
látogatták meg Újhartyánon, illetve
Hernádon, majd megtekintették a Lakto
Kft. dabasi szarvasmarhatelepét, végül
eljutottak a ceglédberceli Klément család
szőlészetébe és borászatába is. Köszönjük
Major Attila dabasi vállalkozónak, hogy az
ócsai pincéjében vendégül látta közép-

ázsiai vendégeinket. A gazdag programoknak köszönhetően valószínűleg
tovább élénkül az üzbég kapcsolat.
Kőszegi Zoltán polgármester meghívására, szeptember 5 és 10-e között munkácsi diákok nyaraltak a révfülöpi Baji József
Üdülőtáborban. Megtekintették Tihanyt,
Balatonfüredet, sőt, a fürdés mellett a
balatoni vitorlázást is kipróbálhatták.
Szeptember 8–10. között városunk küldöttsége részt vett a Radványi Vásáron,
Besztercebányán. A vásárt 360 évvel
ezelőtt rendezték meg először, amikor
Radvány még különálló település volt.

A Dabasi Napok eseményeire küldöttségek érkeztek Abrudbányáról (Mócvidék),
Barótról (Székelyföld), Munkácsról (Kárpát
alja) és Zentáról (Vajdaság), akik részt vettek a testvérvárosi találkozó programjain.
Az delegációk megtekintették az utóbbi
egy évben történt beruházásainkat (a gimnázium új sportcsarnokát, a Gyóni Géza
Emlékszobát, a Lakos doktor utcai bölcsődét), majd bekukkanthattak a Rock And
Roll Világbajnokságra az OBO Arénába,
sőt, egy rövid budapesti városnézés is belefért az ittlétükbe.
Szandhofer János
alpolgármester

Ján Nosko és Kőszegi Zoltán polgármesterek a besztercebányai
Városházán.

Üzbég vendégek a Citadellán

Munkácsi diákok a Baji József Üdülőtáborban, Révfülöpön

Kőszegi Zoltán köszönti a testvérvárosok küldötteit

városunk legidősebb lakói
Major Jánosné (Kovács Mária)
Pataki Jánosné (Szkicsák Hébel Anna)
Balázs Ferencné (Sáfár Julianna)
Karvalics Józsefné (Bodzsár Erzsébet)

8

1927.09.26.
1926.09.28.
1925.09.01.
1925.09.18.

90 éves
91 éves
92 éves
92 éves

Palócz Sándorné (Herczeg Mária)
Jóri Mihályné (Medve Mária)
Petrányi Józsefné (Bálint Terézia)

1923.09.06.
1922.09.08.
1922.09.12.

Isten éltesse sokáig Önöket!

94 éves
95 éves
95 éves

2017. október									
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50 éves évfolyamtalálkozó
a Halász Móricz-kúriában

Június 17- én, szombaton jubileumi évfolyam-találkozót rendezett a Halász Móricz-kúriában az
1967-ben végzett két osztály. Az esemény egyik főszervezője Kovács Györgyné Zsíros Éva volt.

Az osztályok névsora:
A osztály
Balázs László, Balogh Julianna, Batuska Mihály, Buncsák Gábor,
Dobos László, Dori Mária, Dormány Sándor, Fabók Julianna, Fekete
Erzsébet, Garajszki István, Hende Erzsébet, Harmincz János†,
Hornyák György†, Karlik Katalin, Kolompár Erzsébet, K. Kovács
Erzsébet, Potóczki Zsuzsanna, Sinkó Mária, Szaller Mária, Tóth
Etelka, Vellas Katalin, Virbling János, Vörös Gábor, Zelovics Katalin,
Zsitva Mihály†

Nyugdíjasok találkozója
Szeptember 24-én, vasárnap délután a város nyugdíjasaié volt a
Kossuth Kulturális Központ udvara és nagyterme.
A rendezvényen mintegy 200 időskorú dabasi polgár töltött

B osztály:
Berlik Ilona, Bernula Mária, Bodnár Aranka, Czene János†, Cs.
Kovács László†, Fabók Zsuzsanna, Gattyán Ilona†, Gazsik Jolán,
Harmincz Jolán, Hideghéti Antal, Hideghéti Mária, Hornyák
István†, Jurászik Gizella, Karlik János†, Kecskeméti Katalin, Kecskés
József, Kovács Mária, Major János, Opóczki Mária, Rojcsik József†,
Sidó Árpád, Szabó Ferenc, Újvári Zsuzsanna, Volentér János, Zsíros
Éva

együtt néhány vidám, hangulatos órát. A ízletes vendéglátást
követően a táncé volt a főszerep. A szépkorúak fiatalokat megszégyenítő jókedvvel vetették bele magukat a táncba, együtt
mulattak, daloltak estig.
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városunk legifjabb lakói
Baba 	Anya
Halmi Bátor	Adamicza Adrienn
Dormány Csongor	Dori Klára
Mezei Bernát 	Albert Dóra
Sági Izabella	Kis-Juhász Anita
Liszkai Milán István	Zsiga Izabella Angyalka
Petrikovits Diána 	Gecser Adrienn
Szilveszter Mátyás	Balogh Andrea

Született
2017. 07. 31.
2017. 07. 31.
2017. 08. 19.
2017. 08. 23.
2017. 08. 25.
2017. 08. 27.
2017. 08. 29.

Baba 	Anya
Babik Anasztázia Leila	Baranyi Anasztázia
Kozma Kende 	Berényi Melinda
Rigó Zétény	Roicsik Renáta
Atkári Gergő 	Dr. Regős Anikó
Hakucsák Júlianna
Csikós Adrienn
Tokai Alina
Tóth Andrea

Született
2017. 08. 31.
2017. 09. 02.
2017. 09. 07.
2017. 09. 09.
2017. 09. 14.
2017. 09. 19.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit

Tájékoztatás anyakönyvi híreinkről
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy az újságban csak azon párok házassági érfordulója jelenik meg, akik Dabason
kötöttek házasságot, és az évforduló időpontjában bejelentett dabasi lakcímmel rendelkeznek. Akik már nem helyi
lakosok, azoknak külön kell kérniük a megjelenést. Megértésüket köszönöm!
Serfelné Balog Zsuzsanna anyakönyvvezető

Házassági évfordulók
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 10.	Dori Mária–Dormány János
	Somogyi Olga–Torzsa Pál
Szeptember 16.	Bózsik Erzsébet–Kosztolányi Árpád
Szeptember 17.	Surman Erzsébet–Kmetyó Pál
Szeptember 24.	Gömöri Irén–Benkovics József
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 11.	Sós Ilona–Szabó András
Szeptember 18. Farkas Julianna–Gattyán István
Szeptember 25. Pintér Katalin–Rupp József
Szeptember 26.	Sponga Ilona–Jakab Ferenc
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 4.	Gulyás Andrea–Dormány Antal
Szeptember 11.	Zátrok Mónika–Kocsis Attila
Szeptember 18.	Szuhányi Erzsébet Zsuzsanna–Basa Attila
	Kucsera Mariann–Balázs Csaba
Halengár Erika–Bali-Hajagos Balázs
	Sevecsek Ilona–Durai Béla
Szeptember 19.	Merczel Éva–Strupka István
Szeptember 26.	Balog Anikó–Bennárik István
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 6.	Sikari Mária Magdolna–Gyulafalvi Csaba
	Glóz Erzsébet–Pacsirta László
Szeptember 27.	Mag Krisztina–Faldina István
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 4.
Hubert Enikő–Bencsics Ferenc
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Szeptember 1.	Bozsik Annamária–Kecskés Viktor Dániel
Szeptember 8.	Győri Anikó–Bennárik Balázs
Szeptember 15. Császár Csilla–Berényi Ferenc
Papst Tímea–Gosztonyi József
Szeptember 22.	Bognár Anita–Bogdán Barna
Szeptember 29.	Slezák Bernadett–Janicsák Gábor
2017 szeptemberében kötöttek házasságot:
Szeptember 1.
Péter Mária Regina–Kardos Tibor
	Barkó Tímea–Vágner Zoltán
Szeptember 2.
Hornyák Erika–Luka Tamás Gábor
Pernyész Renáta–Simári Mihály
Telkesi Anita–Ujjady Árpád
Szeptember 8.
Törőcsik Tímea–Batuska Gábor
	Korcz Noémi–Gogolák Gábor
Takács Éva Fruzsina–Berhidi Ádám
Szeptember 9.	Boros Melinda–Kurják Norbert
	Balog Erzsébet–Sall Imre
Szeptember 12. Laja Nikolett–Farkas Attila
Szeptember 15.	Keszegová Klaudia–Zadunajszki Gábor
	Müller Vera–Csató Béla Renátó
Szeptember 16. Laczkó Eszter Anett–Bodnár Ádám
Szeptember 22.	Betembuk Anita–Cseh Ádám András
Szeptember 23.	Bodnár Bettina–Pergel Csaba
Tillinger Teodóra Ildikó–Vida Gábor
Hudák Emőke–Surman Norbert
	Vitvindics Barbara–Vásáreczki Tamás
Szeptember 25.	Marth Melinda–Schober Kálmán Norbert

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

2017. október 								

Mindennapi életünk

Halász Móricz-kúria
október havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | Email: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Október 16., (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Mi még olvasunk kör
Október 26., (csütörtök) 18.00–20.00 óráig
Beszélgetés Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című
könyvéről
Vezeti: Bakkai Éva
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda 18.00–20.00-ig,
Vezeti: Farkas Pál
INGYENES ANGOLKÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
Tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
BABA-MAMA KLUB
Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozást vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona

Nemes-kúria

Gyóni napok
2017
OKTÓBER 13–25-IG

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

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

Programok:
– október 12. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
Vezető: Kajliné Ludányi Margit
– október 16., 30. (hétfő) 10.00–12.00 óráig:
Baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő

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

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

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

Ringató foglalkozás gyermekek és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

VÉRADÁS

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör

OKTÓBER 17. (KEDD) 14.00–17.00 óráig

– kedd, 17.30–19.00 óráig
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
október havi programok

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

Fe lhívás!
Kezdő és haladó citera, népi hangszeres és
néptánc foglalkozásainkra
várunk minden érdeklődött szeretettel!
Citera, egyéb népi hangszerek oktatásA:
kezdő és haladó gyermek, ifjúsági, felnőtt
Oktató: Kovács László népzenész, hangszerkészítő

Néptáncoktatás:
kezdő – óvodás, kisiskolás (7–12 éves korig)
haladó – ifjúsági (12–17 éves korig), fiatal felnőtt (18–30
éves korig)
oktatók: Farkas Gábor és Csébi Orsolya néptánco ktatók
További információk: kapcsolat@kmkdabas.hu,
06-29/360 237

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16.30–17.30
óráig
Tilinkó néptánccsoport: hétfő és szerda, 17.30–19 óráig
Forgatós néptánccsoport: szerda 19–21 óráig
Citeraoktatás:
Pitypang citeracsoport: péntek, 16–17 óráig
Kezdő citeracsoport: péntek, 18–19 óráig
Haladó citeracsoport: péntek 17–18 óráig
Mákvirág és Kéknefelejcs citeracsoportok:
péntek, 19–20 óráig

Egyéb foglalkozások:
Orchidea népdalkör: szerda, 17–19 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
minden kedden, 10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: november 4.., 16 óra
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 8., 10 óra

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
A dabasi térség műkedvelő alkotóinak 6. képzőés iparművészeti kiállítása
A kiállítás megtekinthető: november 10-ig

Szakmai vezető Fiók László
Dabasi Fotóklub: november 6. (hétfő) 18 órától

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Kerekes László Alkotókör:
november 4. (szombat), 10–18 óra

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

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: „Apróságok” – diafilmek vetítése kicsiknek minden hónap első szombatján 9–11 óráig
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden
érdeklődőt, diákjaink szüleit és
korábbi diákjainkat az
október 14-én 19 órai kezdéssel
megrendezendő
ALAPÍTVÁNYI BÁLUNKRA
A talpalávalót a Jerzsele Family szolgáltatja.
Belépőjegyek vásárolhatóak 3500 Ft-os áron
(a vacsora árát is tartalmazza)
az iskolában, a szakorvosi rendelőintézet büféjében
és a Sári Rétesházban.
Támogató jegy ára: 1000 Ft.
Kosztolányi Gyula, a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola mellett működő alapítvány kuratóriumának elnöke

KZS Gólyatábor 2017

H

agyományainkhoz hűen, iskolánk diákönkormányzata
idén is a Gólyatáborral nyitotta a tanévet, melyre augusztus 28–29-én került sor. Gólyáink eseménydús két napon vehettek részt, melynek célja az iskolával, egymással, osztályfőnökökkel, iskolavezetéssel, valamint a DÖK élettel való ismerkedés volt.
Természetesen a város bemutatása sem maradhatott el, melyet a
városi kisvonattal jártunk be, majd a Szent Jakab sétányon álltunk
meg és a Rétesházban finomabbnál finomabb réteseket kóstol-

hattunk. Az éjszakát – a szokásokhoz híven – iskolánk kollégiumában töltöttük. A második napon a sportolásé volt a főszerep:
az első nap bemutatása alapján, az „Ismerd meg az iskolát” tájékozódási versenyen vettek részt az osztályok, majd a tornacsarnokban folytattuk a kihívásokat, ahol sorversenyekben mérettethették meg magukat leendő diákjaink. Természetesen a kötetlen
játékok sem maradhattak el, a legnagyobb sikert a pingpongversenyek, valamint a röplabda és a foci aratta. Számunkra pedig a
legfontosabb, hogy mindenki rengeteg élménnyel, új ismerősökkel, barátokkal távozott és kezdhette meg a tanévet szeptember
elsején. 		
Nagykáldi-Vámos Éva
táborvezető

Mindennapi életünk

Átrium családi nap

S

ajnos ma már csak szentimentális álom, hogy a család idős
tagjai az élet utolsó szakaszát szeretteik körében, a saját otthonuk melegében tölthetik. A társadalom saját magát kényszerítette a
fejlődés okozta rohamtempóba, amely az inproduktivitásba nem
tud, vagy nem kíván energiát fektetni. Ennek elszenvedői az idősek,
akiknek gondozását a hozzátartozók épp emiatt nem tudják felvállalni. Az otthonukban maradt idősek helyzete sem jobb. Sokszor
reggeltől estig a négy fal magányának a rabjai, egyetlen társuk a
rádió vagy a televízió. Az aktív életet élő másod- és harmadgeneráció
a felgyorsult világ miatt csak az alapszükségletek erejéig tud helytállni. Tapasztaljuk néha az ellenkezőjét is olyan családoknál, ahol az
élethelyzet adta lehetőségek bearanyozzák az otthonukban lakó
szépkorúak utolsó életszakaszát.
Az Átrium Idősek Otthona fennállásának kezdetétől fontosnak
tartja, hogy az otthonukból kiszakadt emberek intézményi keretek
között is megtapasztalják az otthon melegét úgy, hogy ne a magány,
hanem közösség élménye tegye aktívvá és széppé életüket. Az
intézmény ezért hívta létre az Átrium-napot, mely egy rendezvény
erejéig szeretné átadni egyrészt a hozzátartozók szeretetével elhozott otthon melegét, másrészt a közösségi élet megannyi aktív és
örömteli pillanatát.
Az Otthon dolgozói egy emberként szervezték meg és bonyolították le a családi napot, melynek több százan voltak részesei: a
munkájukat, tehetségüket adó dolgozók, a támogató fenntartó, az
örömteli pillanatokat szerző fellépők, az adományozók és természetesen a lakók, akik tehetségükhöz mérten az előkészületben és az
eseményt színesítő műsorban vállaltak szerepet. Nem hagyhatók ki
a hozzátartozók, akik jelenlétükkel és házi süteményekkel, a felajánlott üdítőkkel is nagy örömet szereztek szeretteiknek.
Az Otthon vezetése nevében itt szeretném kifejezni hálámat és
köszönetemet a műsor résztvevőinek: a nyáregyházi Hagyo
mányőrző Szeretetcsoportnak, az ócsai Baptista Gyülekezet fuvolás
csoportjának, a Szent János Katolikus Általános Iskola növendékeinek és tanárának, Demény Mária népdalénekesnek, a zenét szolgáltató Borbély Ferencnek, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a nap
sikeréhez és mosolyt csalt megannyi lakónk arcára, örömet szívükbe.
Tibay László
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Szőlősi Közösségi Ház rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Hétfő:
13.00–14.00: Orvosi rendelés
– dr. Nagy Izabella
Kedd:
17.00–18.30: Mamorett-csoport táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)

17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács
Istvánné)
Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00: Baba–mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védő
nő (minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–19.00: Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

A Közösségi Ház melletti műfüves sportpálya várja a sportolni vágyókat. A pálya bérelhető, várjuk önszerveződő közösségek, csapatok jelentkezését!
Pályabérléssel kapcsolatban kérjük,
hívják a 06-70-396-2861-es telefonszámot.

A Dabasi-szőlősi Közösségi Ház szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
a 2017. október 21-én (szombaton) 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
18.00 – a menet visszaérkezése a Művelődési Ház épületéhez,
a felvonulók megvendégelése
19.00 – mulatság a Tinódi utcán

21.30 – tűzijáték
Zene: Trogäir Band
Népviseleti ruhákat kölcsönözni a Szőlősi Közösségi Házban lehet.
Bővebb információk: +36-70/396-2861
www.dabas.hu

Ausztrál kutató
a Gyóni Betonon

T

erry Wright, a veterán autó-és

dése állt, külön hangsúllyal elemezve az

motorsport ausztrál kutatója

angol világrekorder halálos balesetének

(www.loosefillings.com), készülő könyvének európai anyaggyűjtő körútja
részeként a nyár végét a F óti
Motorbarátok Köre és Dabas város vendégeként, feleségével együt t,
Magyarországon töltötte. Részletesen

Megkoszorúzta Fernihough emléktábláját és interjút készített a rekordpálya történetének utolsó élő szemtanújával, Péli L ászlóné Marika nénivel.

tanulmányozta a Gyóni Beton történe-

Könyvének megjelenése leghamarabb

tét, érdeklődésének középpontjában

2019 végén várható.

Ernst Henne és Eric Fernihough vetélke-
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körülményeit.

V. F.
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DABASI TERMÉK NYERT

„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”
ELISMERŐ CÍMET

A BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft. BeeBor
mézboráért Homoki Iván 2017. szeptember 22-én vette át
a Magyar Kézműves Remek elismerő címet tanúsító oklevelet, melyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adott
át az OMÉK-on.

A

Magyar Kereskedelmi és Ipar
kamara pályázatot hirdetett a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő
cím elnyerésére. A pályázat célja volt a
magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, a minőségi kézműipari termékek bemutatása, a hazai és külföldi
fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, a
magyar kézműiparban a hagyományőrző
vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves
szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.
Olyan pályaműveket vártak, amik egyediségükkel, magas színvonalú megjelenésükkel hozzájárulhatnak az adott település
és hazánk megismertetéséhez, turisztikai
vonzerejéhez. „A bírálat során kiemelt fontossággal bírt a termék egyedi jellege,
annak előállítása során megjelenő különös
gondosság, a „mívesség”, a kézzel végzett
munkafolyamat és a szaktudás. Kézműves
élelmiszerek, italok esetén együtt értékelték a külső megjelenést, a beltartalmat, és
ezek összhangját.
A pályázat bíráló bizottságának vezetője
Birinyi József a Hungarikum Szövetség alapító tagja, elnöke volt.

éves kitartó kísérletezés és munka eredménye, hogy annyi ismeretre és tapasz
talatra tettünk szert, amivel 2015-re nem
csupán egy egyszerű mézbort készítettünk, hanem megalkottuk a BeeBor-t.
Büszkék vagyunk, hogy Dabason készülő,
márkavédett különleges borunkat országszerte elismeréssel fogadták. Nagyon sok
pozitív és számunkra értékes visszajelzést
kaptunk. Ezt követően már kerestük a
lehetőséget, hogy szakmai zsűri elé vihessük a BeeBor-t. E zér t pályáz tunk a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” címre.
Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra ez az elismerés.
A Homoki Családi Méhészet kínálatát
mézborral szerettük volna bővíteni. Tizenöt

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:

06-20/570-5439

Völgyi Géza:

06-70/334-8022

Zsákai Lénárd:

06-70/396-2866

Homokiné Balogh Pálma

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
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Szlama László emlékoszlopa

A

Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a
Böszörményi László Alapítvány
Aranyosapátiban tizedik alkalommal rendezte meg szeptember 23-án az Európai
Kultúra Napja eseménysorozat keretében
a kultúra lovagjai találkozóját. A program
11 órakor a görög katolikus templomban
kezdődött, majd a Kultúra Lovagrendje

Emlékparkjában az elmúlt év során
elhunyt lovagok emlékének állítottak
kopjafát. Ezúttal az eseménynek dabasi
vonatkozása is volt. Emlékoszlopot avattak a közelmúltban elhunyt Szlama
Lászlónak is, aki 2016-ban a magyarországi szlovák nemzetiségi néptánc és zenekultúra hagyományainak megőrzéséért
részesült az Egyetemes Kultúra Lovagja
elismerésben.
A kopjafaavatón a Dabas-sári Bazsa
licska Citeraegyüttes tagjai is részt vettek,
hogy az általa tanított dalokkal tisztelegjenek, egykori oktatójuk emléke előtt. Külön
felemelő volt, hogy Szlama László lányai
(Ildikó és Dóri) is vállalták a 700 kilométeres utat, hogy tisztelegjenek szeretett
édesapjuk emléke előtt. Szlama László
emlékoszlopa közvetlenül Jókai Anna íróé
mellett van. Meg is állapítottuk, hogy egykori tanítónk méltó társaságba került a
„hazához való hűség” nevű hársfa alatt.
A nap aranyosapáti programja nemzetközi kulturális találkozóval zárult, majd este
a Bazsalicska Citeracsoport Vámosatya
Önkormányzata meghívására a falu

művelődési házában tartott nagysikerű
zenés irodalmi esten lépett fel.
Szabó József János

„Ismerd meg a gyökereidet”

A

Dabas Sári II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 13 diákjának adatott meg az a lehetőség szeptember
3–10. között, hogy a nagy hírnévnek
örvendő „Ismerd meg a gyökereidet“
elnevezésű szlovák erdei táborban vegyen
részt. Az 6. osztályból Tóth Gergő László,
Pintér Péter, Ponyiczki Ádám, Szabó
Roland, Zólyomi Vivien, a 7. osztályból
Harsányi Levente László, Kiripóczki
Krisztina, Márton Fanni Klára, Szmrek Pál,
a 8. osztályból Bozsik Henrietta, Majeczki
Márk, Magyar Martina Julianna, Matics
Csenge képviselték iskolánkat, a csoportot
Kosztolányi Judit tanárnő kísérte.
A Magyarországi Szlovákok Szövet
ségének és a Határon Túli Szlovákok
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Hivatalának közös projektjén évente több
mint húsz szlovák nyelvet oktató intézmény vehet részt. Idén békéscsabai,
tótkomlósi és a bükkszentkereszti diákok-

kal tölthettek el a sári gyerekek hét élményekben teli napot a Kisgaram melletti
Poniklec szállodában.
Kosztolányi Judit, tanár

2017. október 									

Hivatali szócső

befejeződött a dabasi óvodák
energetikai korszerűsítése
Megújuló energiaforrás hasznosításával energetikai korszerűsítés
valósult meg a Dabas-Sári Szivárvány Óvodában és a Dabas-Gyóni
Mesevár Óvodában, a KEHOP-5.2.9-16-2016-00028 azonosító számú pályázat keretében, 61 966 000 Ft támogatási összeg felhasználásával.

D

abas Város Önkormányzata 2016.
június 17-én pályázatot nyújtott be
a „Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése” címmel a Mánteleki út 6. szám és a
Benedek Elek u. 2. szám alatti óvodákra
v o n a t koz ó a n . A s i k e r e s p á l y á z a t
Támogatási Szerződése március 21-én
lépett hatályba. Az óvodák fejlesztéséhez a
61 966 000 Ft támogatási összeg mellé
Dabas város 38 712 557 Ft biztosítását vállalta. A kivitelezés a Szivárvány Óvodában
május 29-én, a Mesevár Óvodában pedig
júniusban kezdődött el. Mindkét intézmény
esetében a kivitelezés befejezése augusztusban megtörtént.
A magyarországi önkormányzatok és
intézményüzemeltetők általános problé-

mája az intézmények energiaköltségeinek
folyamatos növekedése.
Jelen beruházásban intézmények energetikai korszerűsítésének vágya nem csupán ötlet, hanem jól átgondolt jövőkoncepció része volt. Az önkormányzat a
megvalósult fejlesztésben a meglévő létesítmények energiaellátását alakította át és
a támogatással a létesítmények energiaköltségeit csökkentette. Mind a két épület
esetében külső nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés és napelemes rendszer
kiépítése valósult meg.
Az épületek energetikai besorolásának
változása a beruházás eredményeként: a
Szivárvány Óvoda FF besorolásból CC
besorolásra változott, a Mesevár Óvoda EE

besorolásból CC besorolásra változott.
A projekt elsődleges hosszú távú és
közvetlen célja az volt, hogy a korszerűsítést követően az üzemeltetési költségek
drasztikusan csökkenjenek, valamint a
jelenlegi globális célok szerinti környezeti
terhelések is mérséklődjenek.
A beruházás hatására korszerűbb, alacsony fogyasztású jól működő épületeket
kapott a város, amely válaszol a kor legaktuálisabb kihívására, a fogyasztásracionalizálásra, és a környezetünk minél hatékonyabb megóvására.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
További információk: www. dabas.hu

BURSA HUNGARICA
2018
M e g j e l e n t a Bu r s a H u n g a ri c a F e l s ő ok t a t á si
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójának kiírása. (www.dabas.hu)
A 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 2017. október 3.–november 7. között lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2017. november 7.
További információk: Dabasi Polgármesteri Hivatal,
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
telefon: 06-29/561-200 és 06-29/561-260

Tisztelt temetőlátogatók!
Az 1992 előtt váltott sírhelyek és a 2007 előtt
váltott urnafülkék rendelkezési joga lejárt!
Az újraváltás céljából, kérem, keressék fel irodánkat!
Cím: Dabas, Szent István tér 1.
(Polgármesteri hivatal)
Tel.: 06-29/561-259
06-70/703-0506
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség

dabasi református Gyülekezet

Október minden esti szentmiséje (hétfő, szerda, péntek, szombat)
18 órakor kezdődik. Közvetlenül az esti szentmisék után imádkozzuk
közösen a rózsafüzért. A szokásos többi feltétel együttes teljesítése
esetén egy teljes rózsafüzér közösségi elimádkozásával minden
alkalommal teljes búcsú nyerhető. Péntekenként a csendes szentségimádási órát a rózsafüzér után kezdjük.
– 15-én a szőlősi szentmisénket a 10 éven belül októberben elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel.
– 16-án, hétfőn 18 órától dr. Beer Miklós megyéspüspök atya szentmise keretében bérmálja meg 3 felnőttünket. Erre az ünnepi alkalomra különös szeretettel várjuk városunk minden hívő lakosát.
Aznap a szentmise után nem imádkozzuk közösen a rózsafüzért.
– A Gyóni Napok katolikus szervezésű programjait ld. a külön
összesítésben.
– 28-án az esti szentmise után imádkozzuk a rózsafüzért közösen
utoljára a hónapban.
– November 1-je, Mindenszentek kötelező ünnep, melyet szentmisével és munkaszünettel szentelünk meg. Az előesti mise 31-én,
kedden 18 órakor kezdődik; szerdán az ünnepi szentmisét Szőlők
ben 8.30-tól, Gyónon pedig 17 órától tartjuk. Ettől a naptól fogva
minden esti szentmisénk 17 órakor kezdődik.
– November 2. Halottak napja, a sírszenteléseket a szőlősi temetőben 15, a gyóni temetőben 16 órakor kezdjük. 17 órától szentmisét
ajánlunk fel minden, a tisztítótűzben szenvedő lélekért. A
Mindenszentek és Halottak napja kapcsán elnyerhető teljes
búcsúkkal kapcsolatban figyeljük a templomi hirdetéseket.
– November 5-én 10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk. Mindezekre
mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

– Vasárnaponként 10 órától istentisztelet
– Konfirmációi előkészítő tanfolyam gyermekeknek (időpont a
templomi hirdetményben).
Októberi jótékonysági bálunk elmarad!
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet és
Szilágyi János református lelkipásztor!

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor: nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor: igeliturgia;
– pénteken és szombaton 17.00-kor: szentmise.
– Októbertől az esti szertartásaink már a télen megszokott időpontban, 17.00-kor kezdődnek.
– Október hónapban az esti szertartások előtt fél órával rózsafüzért
imádkozunk.
– 28-án szombaton 14 órától gyermekdélutánt rendeznek a hitoktatók, melyet 17.00-kor diákmise zár.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
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református egyházközségeink

Gyóni református Gyülekezet
– Október 15., vasárnap, 10 óra: Családi Istentisztelet a templomban
– Október 22., vasárnap, 10 óra: Presbiterválasztói közgyűlés,
istentisztelet
– Október 29., vasárnap, 10 óra: Újborért való hálaadó istentisztelet úrvacsoraosztással
– Október 31., kedd, 17 óra: A Reformáció 500. évfordulója emlékére ünnepi istentisztelet
– November 1., szerda, 10 óra: Ökumenikus temetői istentisztelet a
gyóni ravatalozónál
ÁLLANDÓ ALKALMAK
– Vasárnap, 9 óra: konfirmáció-előkészítő 7. osztály
10 óra: istentisztelet a templomban
10 óra: gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
– Kedd, 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő ( havonta kétszer)
– Szerda, 16 óra: konfirmáció előkészítő (6. osztály)
17 óra: gyülekezeti bibliaóra (október közepétől) 15 óra
– Péntek, 19 óra: bibliatanulmányozás (havonta egyszer) a hónap
utolsó péntekén, imaközösség
A lelkészi hivatal elérhetősége: 06-29/953-404

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Alkalmaink:
Állandó alkalmaink:
– Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
– Baba-mama kör: okt. 19. csüt. 9.30, gyülekezeti ház, BalázsSzabó Júlia vezetésével.
– Gyermek istentisztelet: okt. 22. vas. 10.00 óra, Berki Viktória
vezetésével.
– „Barátság háza” gyermek játék délután: okt. 13., péntek,
16.00, gyülekezeti ház, Kecskésné Harmincz Jolán és Hendéné
Újvári Andrea vezetésével.

2017. október 										

– Színjátszókör: okt. 13-án indul, 17.30 órakor, Szeltner Klára vezetésével. Szeretettel hívunk és várunk!
– Hálaadó istentisztelet: okt. 15. vasárnap 10.00 óra, az új
konfirmandusaink bemutatkozásával. Gyülekezetünk adománygyűjtő vasárnapot tart az előttünk álló adventi és karácsonyi gyermek-, ill. családi gyülekezeti alkalmak megsegítésére. Kérjük támogatóinkat, helyezzék adományaikat 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.
A Gyóni Napok keretében:
– „Reformáció Svájcban, gyülekezetünk Ulrich Zwingli nyo
mában.” - Beszámoló a nyári, svájci gyülekezeti kirándulásról:
okt. 20. péntek, 18.00 óra, gyülekezeti ház

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Zátrok Ferenc
1939. 09. 30.
2017. 07. 27.
Gergely Józsefné
(Klemensz Magdolna)
1932. 04. 11.
2017. 08. 06.
Dr. Klement Katalin Mária
1943. 11. 11.
2017. 08. 07.
Szegedi Pál
1928. 06. 22.
2017. 08. 09.
Sziráki Mihályné
(Drozdik Mária Magdolna)
1941. 09. 16.
2017. 08. 11.
Bányai Livia (Husau Livia)
1951. 08. 22.
2017. 08. 15.
Bálint István
1961. 09. 26.
2017. 08. 16.
Hayek Horst
1943. 04. 20.
2017. 08. 18.
Prauda Gáborné
(Sikari Katalin Erzsébet)
1947. 10. 04.
2017. 08. 22.
Lagzi József
1957. 03. 24.
2017. 08. 23.
Dr. Juhász Béláné (Kardos Terézia) 1925. 04. 25.
2017. 08. 25.

hit–vallás

– „Reformáció 500” ünnepi szeretetvendégség: okt. 22. vasárnap,
16.00 óra. Vendég előadó: Döbrentey Ildikó.
– Reformációi ünnepi istentisztelet: okt. 29., vasárnap, 10.00 óra
– Térségi istentisztelet a reformáció 500. évfordulója alkalmából, a
térségi kórus szolgálatával: okt. 29., vasárnap, 16.00 óra, Ócsa,
református templom.
– Gyülekezeti kirándulás az országos „Reformáció 500” ünnepségre: okt. 31., kedd, egész nap, Budapest, Papp László Sportaréna.
Erre az alkalomra jelentkezni lehet az irodában, 49 főig.
– Nov. 1., szerda: ökumenikus temetői áhítat a gyóni temetőben.
– 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
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebookoldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Zsemlyán Ferenc
1943. 10. 20.
Garajszki László
1954. 10. 14
Fekete István
1927. 08. 18
Kovács Ferencné (Tóth Anna)
1935. 05. 16
Opóczki László
1965. 12. 21
Rábai József
1961. 05. 29
Gombkötő Istvánné (Kriska Eszter) 1933. 06. 12
Horváth Piroska Erzsébet
1955. 01. 26
Szabó Istvánné (Kókai Aranka) 1940. 05. 22
Lovestyán József
1942. 12. 23
Brindza István
1934. 12. 21
Garajszki Istvánné (Surman Katalin) 1945. 03. 03
Kulcsárné Molnár Margit
1927.05. 25
Ambrus József
1936. 09. 11
Lakatos Péter
1959. 04. 09

2017. 08. 25.
2017. 08. 26.
2017. 08. 27.
2017. 08. 28.
2017. 08. 29.
2017. 09. 04.
2017. 09. 08.
2017. 09. 09.
2017. 09. 12.
2017. 09. 15.
2017. 09. 16.
2017. 09. 16.
2017. 09. 17.
2017. 09. 19.
2017. 09. 21.

Osztozunk a családok gyászában.

Elhunyt dr. Misefay Tibor ügyvéd
Augusztus 18-án,
életének 83. évében tragikus hirtelenséggel hunyt el dr. Misefay Tibor ügyvéd Budapesten. Életének jelentős részét
Dabason töltötte, évtizedeken keresztül szolgálta ügyvédként a dabasi embereket. Sok
éven keresztül volt a helyi választási bizottság elnöke, személye garanciát jelentett a
választások zavartalan, törvényes lebonyolítására. Aktívan részt vett Dabas közösségi

életében, feleségével együtt rendszeresen látogatta a helyi kulturális programokat. Személyében egy igazi régi vágású úriembert
ismerhetett mindenki, a szó legnemesebb
értelmében, az emberek felé nagy odafigyeléssel és tisztelettel fordult. Előzékeny és figyelmes viselkedése példaértékű volt, nem
mulasztotta el soha a születésnapját, névnapját, vagy valamilyen évfordulót ünneplő hivatali dolgozók, ismerősök köszöntését.
Kedves Ügyvéd Úr! Alig két éve búcsúz

tál el tőlünk, a dabasi hivatal munkatársaitól, hogy a hosszú dolgos éveidet követően a családdal töltsd el időskorodat.
Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy
ilyen kevés adatott meg neked ebből, de
hálával emlékezünk rád, figyelmes szeretetedre, alázatodra, amellyel a város polgárait szolgáltad. Biztos vagyok abban, hogy
a dabasiak közül sokan, sokáig megőriznek
emlékezetükben.
Nyugodj békében!
Feldman László
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A „magyar Golgota” vértanúi

A

z 1948–49-es forradalom és szabadságharc leverése után a megtorlások időszaka következett a reményvesztett Magyarországon. Az osztrák
hatalom „lefejezte” a vesztes és kivérzett
sereget, hogy ezzel szabadságvágyának
utolsó szikráit is kioltsa, és a teljes kilátástalanságba taszítsa ezt a rebellis nemzetet.
A tizenhárom magyar tábornok véráldozata Aradon, a „magyar Golgotán” szimbólummá vált, a helytállás és hősiesség jelképévé. Így egyéni, emberi sorsuk, félelmeik, kötődéseik, esendőségük, elhomályosult a kollektív tudatban, hőssé nemesültek, példaképpé nőttek, akikről minden
esztendőben megemlékezünk. Nem ők
voltak az ügy egyedüli mártírjai, mégis a
nemzeti emlékezet őket emeli piedesztálra. „Sok fejnek kell lehullania, mint a
kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember
fölöttük ellovagol.” – így szólt a császári
parancs Haynau számára, és ő mindent
elkövetett, hogy Ferenc József óhaja valósággá váljon.

Az aradi tizenhárom kultusza már
kivégzésük napján elkezdődött, és ezt a
kultuszt a különböző történelmi korok
elhomályosító „hadműveletei” ellenére,
mai napig ápolja és élteti a nemzet.
Nem tisztem történelmi hitelességű
áttekintést adni az eseményekről, csak az
el-elapadó emlékezetet szeretném felfrissíteni e néhány mondattal és az alábbi versekkel.
(Kapui)

Illyés Gyula: Október 6.
Kezét – mert õ ölt, maga a király –
egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek Petõfije már!
Igy kezdett lenni Ferenc Józsefe.

Madách Imre: Az aradi sírra
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Im sírotokra emlékkő se jut.

Karácsonyi üzenet

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

„Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar”

Mindenkinek adják át szíves üdvözletem!
Czagányiéknak, Gyula bácsinak, Bartáéknak, Horváthéknak, Wirblingéknek,
Kiripóczkiéknak, Bakoséknak, Molnáréknak, Ilonkának, Czene Pistának, Gugyerás
Lacinak, Paczuéknak, az összes szomszédnak, Szeveréknek, Maco-Kovácséknak,
a Dancsónak Dabasra, Torzsáéknak, Hajnaléknak, Hegyesiéknek, Bajáriéknak,
Ruttkayéknak, Luczaiéknak, Dori Pistáéknak, Vajda Sanyiéknak, Jarábikéknak.
Kívánok szívből nagyon boldog Karácsonyt és még boldogabb újévet!
S mindenkinek, mindenkinek, aki azt megérdemli!
Kövecses Ferenc aláírása
Azoknak, akiknek Szerettei soha vissza nem térhetnek közénk!
Azoknak, akik meghaltak a Hazáért – szívem minden
melegével küldöm mély részvétemet. Kérem az Istent, adjon
Christmas greetings – szól a 60 éves üdvözlőlap
erőt a szomorú teher viseléséhez.
felirata. A tengerentúlról érkezett, címzettje formai
Azoknak, akik a sötét cellák és drótsövények mélyén viselik
lag ugyan a Kövecses család, de valójában szina Sors kegyetlenségét! Erőt, lelki és testi erőt –
te egész Gyón, a „fatornyos kis falu”. Feladója a 23
Hozzátartozóiknak; az Isten által nyújtott vigasztalást és
évesen űzött vadként menekülni kényszerült gyóni
srác, a „Kövecses Feri”, akinek Gyónon és Dabason
reményt kívánom!
sokan segítettek a szökésben, és aki soha nem felejAz én drága fatornyos kis falumnak!
tette el, hogy honnan származott.
V. F.
1957 Karácsonyára: Feri
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A „Kövecses Feri” 1. rész
A videofelvétel 1995 októberében készült Gyónon, a
Szélmalom utcában. Az emelkedettség lehetne a képsorok egyszavas jellemzője, még úgy is, hogy a beszélgetést időnként járműzaj torzítja. A társaság középpontjában a fiatalemberként elmenekült, nagyon régen látott,
immár 62 éves barát áll, aki szemüveget, zakót, fehéringet-nyakkendőt visel, és egyáltalán nincs megilletődve.
Kérésre a kamerának is bemutatkozik:
– Kövecses Feri vagyok, kanadai magyar
állampolgár és magyar-magyar állampol
gár. Mert azt is visszakaptam, a magyar
állampolgársági jogaimat. A történelem
véletlen jósága, aminek én külön örülök,
hogy visszakaptam. Azért, mert azt ’57ben elvették. Azokat, akik részt vettek a
történelmi eseményekben, kitagadták
még a magyarságukból is. Hát most vis�
szakaptam ezt a méltóságot, hogy állam
polgár lehetek.
Jót mosolyog a „Mr. Kövecses” titu
luson, de határozottan tiltakozik, ami
kor az ’56-os gyóni események hősé
nek nevezik:
– Résztvevője voltam, hőse az csak
egy olyan képzeletbeli dolog, mert a
hősök azok voltak, akik meghaltak. Én
azt a címet nem akarom, hogy én hős
maradjak. Én maradok magyarnak, mara
dok gyóninak és maradok keresztény
nek, és akkor még egyszer magyarnak
maradok, meg utána is magyarnak mara
dok. Nem akarok hősnek maradni.
A hosszú távollétét felvető kérdések
sorára számokkal válaszol:
– Közel negyven évet, Kanadában
h a rm in cnyo lcat, u g ye. A m iko r
Kanadából nézem az itteni eseménye
ket, nagyon rövid idő, amikor itt vagyok,
vissza akarok pillantani a múltra, ször
nyű hosszú negyven év, majdnem negy
ven év. Nekem egy fogadalmam volt,
hogyha meghalok, akkor egyszer itt
halok meg. Most 1995 van, ’96-ban itt
fogjuk együtt ünnepelni a forradalom

nak, a magyarnak való maradásnak az
emlékeit.
Az óvatosabban fogalmazókat
gyorsan kiigazítja:
– Meg is fogjuk érni. Ezt arra köll föl
használni, hogy higgyünk abban, hogy
van föltámadás. Megerősítsük önma
gunkban azt a hitet, hogy a magyarság, a
nemzet, a kereszténység föl fog támadni.
A „volt idő gondolkodni” megjegyzés
az emlékek hosszú láncolatát indítja el:
– Az nehéz volt. Éppen úgy, mint itt
hon az ’53-as években, ott is éheztünk
meg fáztunk, mert a kanadai tél az egy
komolyabb tél, mint a magyar tél. De
azért a magyar embernek van egy képes
sége, hogy hozzá tudunk alakulni min
denhez, és ott is úgy alakultunk az ottani
viszonyokhoz. Mosogatólegényként
kezdtem a kanadai pályafutásomat, nem
egyedül. A mosogatásból aztán bekerül
tem egy kórházba. Műtőslegénynek ter
mészetesen, nem orvosnak. És akkor két
év után gondoltam: annyit már tudok
angolul, hogy valamit köll kezdeni. De
rájöttem, hogy tanulás nélkül nem lesz a
jövőben semmi eredmény. Nem volt
pénzem, mert ott ugye, akkor még a kor
mány nem segített senkit, aki tanulni
akart. A te ügyed volt, és azt neked
köllött megfizetni. Elhatároztam, hogyha
vért izzadok is, akkor is pénzt keresek.
Elmentem északra, a jégmezőkön, hideg
be, a Hudson’s Bay-hez. Ennek az északi
útnak az volt az eredménye, hogy én öt
hónap alatt annyi pénzt tudtam megta

karítani, mert ott nem lehetett pénzt
elkölteni, csak megtakarítani, hogy két
évi egyetemi díjat megtudtam magam
nak takarítani. A Meggl Egyetemen
kezdtem, kémiát és biológiát tanultam.
Úgy, hogy ’63-ban, ’64-ben nekem két
egyetemi diplomám volt. Mikor már az a
kezében volt az embernek, akkor kön�
nyebb volt. Egy gyógyszergyárba kerül
tem laboránsnak. Három év múlva beke
rültem egy sörgyárba, mint laboratórium
segédvezetőnek, de engem mindig
fűtött az a gondolat, hogy függetlennek
lenni. Az én apám mindig azt mondta:
Fiam, a függetlenség mindig ott kezdő
dik, hogy egyedül, anélkül, hogy neked
valaki mondaná, hogy holnap mit csi
nálsz, hova mész, egyedül kell a kenyeret
megkeresni. Ebből a belső, ősi hagyaték
ból született meg az, hogy én független
leszek. Sok ábrándozás és kalkulálás után
az jutott az osztályrészül, hogy elkezd
tem venni öreg házakat. Azokat alakít
gattam, javítgattam, majd eladtam, és
sikerült is a vállalkozás, úgy, hogy nyolc
éven belül egy komoly kis összegre tud
tam szert tenni. Akkor építővállalatot csi
náltam magamnak, és egy idős bácsitól
megvettem egy víz- és csőszerelő vállala
tot. Vettem egy villanyszerelő vállalatot
is, ezek mind kicsik voltak, csak azért,
hogy az én tatarozási, épületi vállalkozá
saimat elősegítse. A hetvenes évek végén
komoly nagyságrendre jöttem, ami a
kilencvenes évekig nagyon szépen
működött. Közben öt gyerek is megjött.
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Keveset tudnak magyarul, azt nem
lehet tudásnak nevezni. Rossz szavakat
nem lehet előttük mondani, szépeket
igen, de összekötni a mondatot nem tud
ják. A nejem nem magyar.
Néhány kérdés után újból a gazda
ság a fő téma:
– Visszatérve az üzleti dolgokra, jött a
kilencvenes, illetve a nyolcvanas évek
végén a gazdasági válság már ott van. Ez
egy komoly vereséget jelentett számom
ra, éppen úgy, mint a kanadai nemzeti
gazdaságnak. Most kezdünk kievickélni
belőle, hogy mi lesz a kievickélésből, nem
tudom, mert a kanadai gazdasági hely
zet annyira az amerikaihoz van nőve,
hogyha Amerikában, New Yorkban
köhögnek, akkor nekünk az orrunkat köll
zsebkendőzni. Az egész amerikai, északamerikai földrész egy óriási gazdasági
válságban van első fokon. Van egy erköl
csi válság, van egy lelki válság, és nem
tudom, hogy ezt az óriási terhet Amerika,
aki olyan szerencsés volt, hogy 300 évig
nem voltak neki problémái, most kibír
ja-e ezt heverni. Amerika sem fogja elke
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rülni a birodalmak sorsát,
de ezt mindenki elfogadná. Csak azt
nem tudják az emberek, az okos embe
rek, a nyugodtan gondolkodó emberek,
hogy hogyan fog kinézni a jövő, hogyan
irányítsák a jelenlegi viharverést. Ennek
része vagyok én is, mint minden más
magánvállalat, kisebb vállalkozó. A pénz
értéke naponta csökken, hasonlóképpen,
mint itt, ahogy hallom, csak ott nem
30-40%-os kamattal kínozzák a népet,
hanem egy egészségesebb 10-12%-kal.
De amikor a kereset lecsökken, még a
10-12%-os kamat is óriási teher. A ter
hekről, nemzeti terhekről beszélgetve, az
átlagos kanadai egyénnek, egy család
apának kb. 50 ezer dolláros olyan köl
csön terhe van a vállán, amit a politiku
sok meg a gazdasági összeomlás ered
ményezett. Hogy ezt hogyan fogják
levenni az emberiség válláról, azt nem
tudom magam se, de mindenki remény
kedik, hogy majd jó lesz.
A kanadai tél szezonális hatásainak
megvitatása után a fehérasztalnál,
magyaros vendéglátással folytatódik a
beszélgetés. Kövecses Ferenc az italkíná

latból a házi pálin
kát választja és tósztnak is beillően
mondja:
– Mondok én nektek egy nem egészen
kellemes újságot. Az életemnek 95%-át
leéltem úgy, hogy az orvostudományra
mindig azt mondtam, hogy minek van.
Hála a jó Istennek, az összes nehézségek
mellett a család egészsége és a magam
egészsége is úgy nézett ki, hogy jó.
Három évvel ezelőtt, lehet, hogy az aggo
dalmak és a belső bonyodalmak miatt
többet izgultam, mint köllött volna.
Elmentem orvoshoz, éreztem, hogy vala
mi nincs rendben. Hát az orvosok fölfe
dezték, hogy nekem cukorbajom van,
koleszterinbajom van, vérnyomásproblé
máim vannak. Tudod, ha elmész egy
autószerelőhöz egy jó kocsival, meg
mondják, hogy hány baja van a kocsinak.
Ugyanígy vagyok én az orvosokkal, fölfe
dezték, hogy van vagy 8-10 bajom. Egyik
büntetés, amit rám mértek, hogy ilyen
kedves dolgokkal nem foglalkozhatom. A
hazatérésemnek az egyik pontja az, hogy
én „bűnözni” fogok, és itt csináljuk a
bűnözést. A jó Isten legyen veletek!
(folytatjuk)
V. F.

2017. október 											

Bábel Antónia:

M

A rejtély

iután Borzmama teljesen felépült, eszébe jutott, hogy a szerszámait ott felejtette az udvaron. Elindult,
hogy eltegye őket, de csak a hűlt helyüket
találta.
– Nah át, ez érd ekes – mondt a
Medvemama, amikor Borzmama elmesélte neki, hogy mi történt. – Múlt héten a
kerítést mázoltam, de este kint hagytam
az ecsetemet, és másnapra eltűnt. Talán
csak nem valami tolvaj jár közöttünk?
Medvepapa meg akarta tudakolni a
Naptól, nem látott-e valamit, de jó ideje
felhős volt az ég, a Nap nem látott semmit.
Ekkor Rigó doktor és Rigóné szálltak le
egy közeli ágon.
– Medve Móric! A vízityúkoktól jövünk!
Valami különös dolog történik a tavon!
– U g ya n , m i? – h ö k ke n t m e g
Medvepapa.
– Állítólag egy hód költözött be az
egyik fűzfa gyökerei közé. És van valami
nagyon furcsa eszköze, amit Búbos még
soha sem látott!
Az állatok felkerekedtek, hogy utána
járjanak, igaz-e a hír. Természetesen a gyerekeket sem lehetett otthon tartani. Búbos
ott toporgott a part közelében, és az állatok jöttét látva eléjük sietett.
– Nagyon jó, hogy itt vannak! Már azt
hittem, hogy egyedül kell megküzdenünk
ezzel a betolakodóval. Egyfolytában hangoskodik. Fúr, farag, lehetetlen tőle nyugodtan készülni a télre! Napok óta egy
szemhunyást sem aludtam a félelemtől –
hadarta a vízityúk. – Teljesen kimerültem,
ráadásul azt hallottam az egyik barátnőmtől, hogy a hód vízityúkokat eszik!
– Nyugodj, meg Búbos, a hód csak
növényeket eszik. Nem fáj a foga a te tolladra! – nyugtatta Móric a vízityúkot, aki a
tarajáig vörösödött mérgében, amiért
nem sikerült Medvepapát a hód ellen hangolnia.

A fűzfa derekán óriási odvas lyuk tátongott. Valaki egy ajtót ácsolt rá, amely épp
nyitva állt. Mellé kedves kis ablakot tettek.
Az ajtó elé fedett teraszt is építettek,
ahonnan cölöpökön álló palló vezetett a
partig. Amikor az állatok közelebb értek,
egy hódfarok kandikált kifelé a bejáraton.
– Jó napot! – rikácsolta Búbos.
Hódapó megfordult és illően köszöntötte a vendégeit. Kezében ott volt
Borzmama kalapácsa.
– Azt hiszem, ez az enyém – mutatott a
szerszámra a tulajdonosa.
– Valóban? – lepődött meg Hódapó. –
Késő éjjel találtam az erdőben a földön
heverve, csakúgy, mint ezt az ecsetet, és a
többi szerszámot. Azt hittem, valaki
kidobta őket.
Móric elnézést kért, hogy széthagyták a
dolgaikat. Amikor Hódapó kiment a partra, az állatok akkor vették észre, hogy szegény nagyon rosszul lát, és a fogai is hiányoznak.
– Azért költöztem ide, mert megöregedtem, tönkrementek a szemeim, kikoptak a fogaim, és a fiatalok a folyón már
nem vették hasznomat. Úgy gondoltam,
majd itt a tóparton szépen, csendesen
eléldegélek Hódmamával.
Hódmama ekkor jelent meg a tavon,
egy csónakban a part felé evezve.
– Nahát, Henrik, be sem hívod a
szomszédainkat? – feddte meg a férjét.
Hódmama azonnal asztalt terített a
teraszra, poharakat hozott, és tölgyfakéreg tálcán frissen szedett tavirózsával
kínálta a vendégeit.
– E z t k ó s t o l j á k m e g!
Tavirózsa nektárjából készített frissítő! – öntött mindenkinek a poharába. –
Utolsó darabok, már nem
nagyon lesz új virág.
Időközben eltűntek a felhők, előbújt a nap.

Kimondottan jólesett odakint ücsörögni az
őszi napsütésben.
Hód Henrik megmutatta a felújított
odút, és a frissen festett csónakot is,
amelyről Búbos nem tudta, hogy mi lehet.
– Hű, micsoda járgány! Kipróbálhatjuk?
– ugrándoztak a gyerekek.
Hódmama beültette a bocsokat, Lupit
és Büdit a csónakba, és elvitte őket egy jó
nagy körre a tavon. Közben Medve Móric
és Nyúl Ubul örömére kiderült, hogy
Hódpapa nagyon szeret sakkozni.
– Ugyan már elég rosszul látok, de egy
sakkpartit bármikor szívesen játszok, leginkább most, hogy véget ért a felújítás! –
mondta.
Búbos igazán elégedett volt, hogy
Hódpapa nem kopácsol többet. Vissza is
sietett, hogy téliesítse a fészkét, mielőtt
eljönnek a nagy hidegek.
Már korábban sötétedett, de mire a
nap lenyugodott, mindenki hazatért a
saját otthonába. Borzmama visszatette
szerszámait a helyükre, és Medvemama is
eltette ecsetét a fészerbe.
– Holnaputánra áthívtam Hódékat egy
teára – mondta Medvemama Móricnak,
amikor odabent hajtogatta a téli takarókat.
– Rendben – ásított Medvepapa. –
Nemsoká megérkezik a tél, érzem a
hátamban – mondta a feleségének, és jó
vastagon bebugyolálva elaludt a karosszékében.

Illusztráció: Rizmajer Krisztina
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Kedves Gyerekek!
A rejtvényben két szerszám bújt el. A „V” betűtől haladva lólépésben megtalálhatjátok őket.
A rejtvényt Bábel Antónia készítette.
Beküldési cím: kapuiagota@gmail.com
A beküldés határideje: október 29.
A szeptemberi rejtvény nyertese Bernád Vivien, aki egy
óriáspizza-utalványt vihet haza, és beválthatja a PIZZA
BRAVONÁL. Gratulálunk!

A Malév-Dabas Horgászegyesület Hírei

A

Dabasi Napok keretében szeptember 23-án, szombaton rendeztük meg a DABAS-KUPA horgászversenyünket. Az időjárás kicsit megtréfálta a
versenyzőket, a szél is és az eső is úr volt a
vízparton, de ennek ellenére versenyzőink
kitartóak voltak.
Dobogósaink:
1. abszolút győztes, 1. helyezett:
Fajt Mihály 11,31 kg
2. abszolút győztes, 2. helyezett:
Sódar Tamás: 10,46 kg
3. abszolút győztes, 3. helyezett:
Halengár Zoltán: 9,59 kg
A legnagyobb halat Nyeső Zsolt horgásztársnak sikerült kifognia: 3,05 kg
I. szektor
1. helyezett: Sódar Tamás: 10,46 kg
2. helyezett: Nyeső Zolt: 9,49 kg
3. helyezett: Mráz Gergő: 7 kg
II. szektor:
1. helyezett: Fajt Mihály: 11,31 kg
2. helyezett: Halengár Zoltán: 9,59 kg
3. helyezett: Seres Gábor: 3,55 kg

IFI versenyzők:
1. helyezett: Cernák Péter Márk: 1,21 kg
2. helyezett: Pacsírta Richard: 0,35 kg
3. –
Gyermek versenyzők:
1. helyezett: Halengár Bendegúz: 1,38 kg
2. –; 3. –

Női versenyzők nem voltak.
Gratulálunk a helyezetteknek.

Szponzoraink: Nagy László horgászbolt
Dabas-Sári, Nyeső Zsolt – Zsolti konyha, és
Vízer Mihály.
Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget.
Az idei évben lezajlottak versenyeink.
A horgászoknak az év hátralévő részére is
sikeres horgászást kívánunk!
a HE. vezetősége
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Dabasi Kézilabda
Klub
Bérletinformációk

Első győzelmek az Nb I-ben

J

ól indult a bajnokság a Dabas VSE KC
felnőtt csapata számára, hiszen az első
három mérkőzésén 2 győzelmet is aratott,
ami biztató lehet a továbbiakra nézve.
Szeptember 9-én az első NB I-es mérkőzésén megszerezte első győzelmét Komlón,
egy kiélezett, izgalmas csatában. Hatalmas
élmény volt a játékosoknak, edzőknek és a
kilátogató drukkereknek, akik szép számmal
buzdították a csapatot idegenben.
Komló–Dabas 25 : 26
A következő szombat este igazi ünnep
volt a hazai szurkolóknak, hiszen először láthatták itthon az OBO Arénában játszani a
csapatot, akik meghálálták a kilátogató több
mint 1000 szurkolónak a bizalmat és harcosan kü zdöt tek a j obb erők b ől áll ó
Balatonfüred gárdája ellen. A 42. percben
még egy gólos volt a különbség, ahova egy
nagyobb hátrányt követően sikerült visszajönni, azonban a végén kiütközött az első
osztályú rutin és a vendégcsapat indításgólokkal, valamint kiváló kapusteljesítménnyel
megérdemelten nyert.
Dabas–Balatonfüred 24 : 30

Szeptember 22-én egy óriási Pest megyei
rangadó várt a csapatra, hiszen a Ceglédi
KKSE látta vendégül a fiúkat. Külön pikantériája volt a meccsnek, hogy 4 ex-ceglédi
játékos is a Dabast erősítette az este folyamán. Ennek megfelelően érkeztek a hazai
szurkolók is a derbire, teltház fogadta a játékosokat. A vendégszektor teljesen megtelt
dabasi fanatikusokkal, akik az utolsó pillanatig szurkolva segítették a csapatot, amelynek sikerült egy nagyon feszült végjátékot
hozó mérkőzést behúzni az ezen az estén
haloványabb támadójátékkal előrukkoló
Cegléd ellen.
Cegléd–Dabas 20 : 21
NB II-es női felnőtt csapatunk is elkezdte
a bajnokságot, egy győzelemmel és egy
vereséggel a Déli csoportban.
Rákosmenti KSK–Dabas 23 : 19
Dabas–Euronovex USE 29 : 24
Utánpótláscsapataink számára is elindult
a szezon, 21 mérkőzésből 15-öt megnyertünk, 2 döntetlen mellet csak 6-szor kaptunk ki.
Hermann László

A 2017/2018-as szezonra szóló bérletárak:
(A bérletek az összes hazai NB I-es,
Magyar Kupa és Liga kupamérkőzésekre,
valamint az összes NB II-es női és férfi
csapatunk hazai mérkőzéseire is érvényesek, összesen több mint 30 hazai mérkőzés.)
Diák-, nyugdíjas bérlet: 5000 Ft,
Normál éves bérlet: 10 000 Ft,
Helybérlet: 15 000 Ft (összes hazai
meccsre kizárólagos, névvel ellátott
helyet foglalunk számára),
Családi bérlet (2 felnőtt 2 gyerek):
25 000 Ft, 6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
A 2017/2018-as szezonra szóló
TÁMOGATÓI bérletárak:
Támogatói bérlet bronz fokozat:
25 000 Ft,
Támogatói bérlet ezüst fokozat:
50 000 Ft,
Támogatói bérlet arany fokozat:
100 000 Ft
Bérleteinkről bővebb információt a
DabasHandball.hu oldalon, vagy telefonon Banasákné Monoki Anitánál:
06-70/9081-314 kaphat.

Hazai férfi felnőtt mérkőzések az OBO Arénában,
amelyekre sok szeretettel várjuk a nézőket, szurkolókat:
Okt. 21. 18:00	Dabas–Csurgói KK
Nov. 11. 18:00	Dabas–B.Braun Gyöngyös
Nov. 25. 18:00	Dabas–Eger SBS Eszterházy
Dec. 15. 18:00	Dabas–Sport36-Komló
További friss hírek, meccsinformációk a női, férfi és utánpótláscsapatainkról a DabasHandball.hu weboldalon és a Facebook.
com/DabasKezilabdaKlub oldalon találhat.
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Minden könyv Erdélyről!
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Red Infinity. A végtelen háromszor

LG Q6

Korlátlan adat, beszélgetés, SMS

1Ft 1Ft
LG G6

Red Infinity A
tarifával, 2 évre,
havidíj e-Pack-kel:
23 990 Ft

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

LG Q6

Red Infinity B
tarifával, 2 évre,
havidíj e-Pack-kel:
20 990 Ft

új csomagok

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

LG G6
Vodafone
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1. kérdés

Soros György arra akarja rávenni
Brüsszelt, hogy Afrikából és
a Közel-Keletről évente legalább
egymillió bevándorlót telepítsen
az Európai Unió területére,
így Magyarországra is.

Ön mit gondol erről?
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.
KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

