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Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak
és földeinket elcsipegetik
és sóvárognak falvaink iránt
és kiirtanák szülötte-szavunkat,
hogy dicsérni Tégedet ne tudjunk,
és minden módon ártani akarnak,
tanítsd meg őket, Uram, haragodra!
Ratkó József: István imája
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rendezvények, események									Dabasi Újság

AUGUSZTUS 20.
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
Szent István-napi ünnepségünkre, amelyre
2017. augusztus 20-án kerül sor a város
különböző helyszínein
Kőszegi Zoltán
polgármester

Délelőtti programok:

Esti programok:

Helyszín: Szent István út 38.
9.30 – Szentmise és kenyérszentelés az alsódabasi
Magyarok Nagyasszonya Templomban
10.20 – Szent István-napi ünnepség a Szent István-szobornál
– Polgármesteri ünnepi beszéd
– Vers Murányi László, Dabas díszpolgára előadásában
– Néptáncbemutató a Tilinkó Néptánccsoport előadásában
– Koszorúzás a Szent István-szobornál (közös koszorú)

Helyszín: Sári Zarándok-és Kulturális Központ előtti tér
(Mánteleki út 8.)
19.00 – Utcabál – Zenél a Hawer Band
21.00 – Emilio-koncert
22.00 – Tűzijáték

Semmelweis-nap
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben

I

Fotók | Karlik Dóra

dén, június 30-án, pénteken köszöntöttük városunk egészségügyi dolgozóit a rendelőintézet dísztermében. Az
ünnepség elején Klemencz Györgyné
intézményvezető üdvözölte az egybegyűlteket, majd Kőszegi Zoltán polgármester méltatta a városban folyó magas
színvonalú egészségügyi munkát, megköszönte orvos aink, ápolóink áldozatos
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tevékenységét, a lakosság iránti elkötelezettségét. Semmelweis Ignác életművét
dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász szakorvos ismertette, majd több mint egy
évtizedes Dabason töltött idő után elköszönt munkatárs aitól, betegeitől, mert
ősztől a Budai Irgalmasrendi Kórház
Keresztény Anyasági Központjának vezetőjeként folytatja tevékenységét.
Az orvosok nevében dr. Bodó Ágnes
főorvos asszony búcsúzott el kollégájától.

Az intézmény ajánlása és a Képviselőtestület döntése alapján az idei egészségügyi díjazott Juhász Sándorné Lakrovits
Márta fizikoterápiás asszisztens lett, több
évtizedes kitartó és eredményes munkájáért ő vehette át Dabas város polgármesterétől a Dabas Egészségügyéért dr.
Halász Géza-díjat.
A rendezvény végén a Divertimento
vonósnégyes rövid hangversenyét hallgathatták meg az ünnepeltek.
–szerk –

2017. augusztus								

rendezvények, események

Épületek energetikai beruházásai

A KEHOP-5.2.9-16-2016-00028 számú projekt keretében elnyert támogatás és az
önkormányzati önerő 125 millió forintos fejlesztést eredményez a két intézményben.
Tö b b e k közö t t a z é p ü l e t e k k ü l s ő
nyílászárócseréje, homlokzati hőszigetelése
és homlokzatfelújítása, valamint napelemek
telepítése zajlik a nyár folyamán. A munkálatok augusztus végéig befejeződnek.
Mintegy 171 millió forintos fejlesztés
keretében valósul meg a dabasi önkormányzati tulajdonú konyha komplex korszerűsítése. A fejlesztés eredményeként a
korábbi ezerötszázról kétezer adagra nő a
konyha főzőkapacitása. A beruházás várhatóan szeptember végére készülhet el,
addig két iskolai konyha segítségével biztosítja a Dabasi Intézményfenntartó
Központ a közétkeztetés zavartalanságát.
Július folyamán a városban több helyen is
új játszótéri eszközöket telepítettünk.
A Szent Jakab sétánynál új játszótér épült, a
Kaparási úti játszópark megújult és sok eszközzel gazdagodott. Hintákat, csúszdákat,
rugósjátékokat, mászókákat vásároltunk.
Emellett a Dabasi-szőlősi játszótér is
egy ivókúttal, valamint kisgyermekeknek
való mászókával bővült.
F. L.

Fotók | Karlik Dóra

Jó ütemben halad a a gyóni
Mesevár Óvoda és a sári
Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítése.

Fedezze fel Dabast kisvonattal 2017-ben is!
Augusztus 16. – Sári Rétesház és Szlovák Udvar
Augusztus 21. – Borzasi Kápolna
Augusztus 23. – Nemes-kúria – a szalvétakiállítás megtekintése
Augusztus 28. – Körutazás Dabason
Augusztus 30. – Halász Móricz-kúria– az aktuális kiállítás meg
tekintése
Szeptember 6. – Kossuth Ház Galéria, új Kossuth-koszorú és az
aktuális kiállítás
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat.
Minden héten a város különböző pontjaira látogathatnak el
az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282
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„A rádió új lelket termel…”
(Móricz Zsigmond)

2007-ben nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk – egy jó bulinak tűnt a rádiózás, egy
jó csapatban...
2017-ben már tudjuk, hogy a Rádió Dabas olyan médium akar lenni, amely értéket
teremet… amely igazi közösségi médiumként összeköti a térség lakóit a döntéshozókkal, a vállalkozókkal, és nem utolsósorban egymással.
Köszönjük Önöknek, Nektek, Neked kedves Olvasó, hogy hangoddal, tetteddel,
azzal, hogy minket hallgatsz, és azzal hogy eljöttél a 10. születésnapi bulinkra - hozzájárultál az elmúlt 10 év sikeréhez, és ahhoz, hogy az otthon hangja az lett, ami…
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A rádió új lelket termel…
aki itt volt 2017. július 30-án – érezte…
aki pedig 10 éve hallgat minket – tudja…

Köszönjük támogatóinknak:

Kancsár Utazási és Jegyiroda, Rapid
Autósiskola, Multi Bringa, Vadkerti Autójavító
Kft. – BOSCH Car Service, Béres Gumi Kft.,
Aranykorona Ékszerbolt, Hyundai Dabas,
Palermo Cukrászat
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kapcsolatok éve										Dabasi Újság

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Barót, Dabas, Zenta fiataljainak találkozása

A

Bethlen Gábor Alap támogatásával július 10–15. között került sor
16 dabasi, 15 zentai és baróti diák találkozójára testvérvárosunkban, az erdélyi
Baróton. A projekt célja a testvérvárosok
fiataljainak és településeinek megismerése
volt. A projekt egynapos zentai kirándulással indult, majd a fiatalok együtt utaztak Barótra, ahol együtt fedezték fel
Erdővidék szépségeit, a térség sajátossá-

gait. A hét folyamán megcsodálhattuk a
Szent Anna-tavat, a Benedek Elekemlékházat, a Vargyas-szorost. Részt
vehettünk a Kaláka táborban is, ahol értékes tapasztalatokat szerezhettünk. Jó
érzéssel töltött el bennünket, hogy testvérvárosunkban támogatást nyújthattunk
segítségre szoruló családoknak, idős
embereknek, segíthettünk a házkörüli
munkákban és gondoskodhattunk „Isten

házáról”. Nagyon örültünk, hogy részt
vehettünk a Barót-napok első napjának
gazdag programjain is.
Köszönjük idegenvezetőnk, Pájer
György önzetlen segítségét és a találkozó
alkalmával szerzett életre szóló tapasztalatokat, élményeket és értékes emberi
kapcsolatokat.
Pokornyik Lilla
ifjúsági referens

Fotó | Pájer György

városunk legifjabb lakói
Baba
Anya
Szabadi Áron	Zsíros Anita
Rapcsák Lia	Csányi Mónika
Antal Luca	Surmann Szilvia
Monok Soma
Hornyák Judit
Sövegjártó Henrietta	Dr. Kende Andrea
Kovács Brendon Péter	Kovács Barbara
Kulcsár Léna Panni	Kulcsár-Ternai Annamária
Csörgő Izabella Liliána	Végh Mónika Éva

6

Született
2017. 06. 23.
2017. 06. 25.
2017. 06. 25.
2017. 06. 26.
2017. 06. 27.
2017. 06. 28.
2017. 06. 29.
2017. 06. 29.

Baba
Anya
Bednárik Dorina	Bielevic Andrea
Gogolák Szófi	Szabó Bettina
Lénárt Milán	Nagy Andrea
Vonnák Nimród Zsolt	Bíró-Pinkovich Gabriella
Gavló Dalma Lili
Lörik Szilvia
Lőrincz Mihály Félix	Kovács Barbara
Farkas Olivér
Pintér Erika
Balogh Bence 	Bató Dóra

Született
2017. 07. 04.
2017. 07. 04.
2017. 07. 05.
2017. 07. 07.
2017. 07. 07.
2017. 07. 09.
2017. 07. 09.
2017. 07. 10.

2017. augusztus									

kapcsolatok éve

2017 a Kapcsolatok éve Dabason
Dabas kapcsolatrendszerének fontos része a testvérvárosaival történő kapcsolattartás.
Tanulhatunk egymás eredményeiből és hibáiból, valamint értékes embereket ismerhetünk meg.
A civil szférának is lehetőséget kínál, sőt sok esetben a kapcsolat civilek javaslatára, ismerős
körükre támaszkodva jött létre. Szebb lesz a világ, ha távolabb élő emberek megismerik egymást,
kapcsolatot tartanak egymással. Ez a fiatalokra különös tekintettel vonatkozik. Szinte mindig találni pályázati kiírásokat, amely a testvértelepüléseket valamilyen közös tevékenységre sarkallja.

T

est vér városaink: Abrudbánya,
Ajtony, Albenga, Barót, Besztercebánya, Munkács, Staunton, Tržic, Szemet,
Újpalota (Bp. XV. kerület) és Zenta. Ez a kör
nemsokára még bővülni fog, elsőként a
szerbiai Bajina Bastával, épp ennek a leendő
testvérvárosi kapcsolatnak az alapjait erősítette meg a Drinai Regattra való meghívásunk.
A testvérvárosi kapcsolatok akkor válnak
hivatalossá, ha a képviselő testületek is
megszavazzák. Tartósságuk is erőteljesen
függ a testületektől és a polgármesterektől.
Fontos, hogy a testvértelepülések polgármesterei és a testületi tagjai saját kapcsolataik által az ifjúsági egyesületek, szervezetek

közötti együttműködést tudatosan támogassák, s ez által hosszú távra tervezzenek.
A kapcsolatok erősítésére nagyon alkalmasak a települések nagy rendezvényei.
Ilyen célból vettünk részt a Bajina Bastai
Városi Napokon július 21–23. között. A rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye volt
a Drinai Regatta. A bosnyák-szerb határfolyón megvalósított nemzetközi rendezvényen kb. 150 ezren nézték meg, hogy mintegy 25 ezren tutajokkal és csónakokkal
hogyan csurognak le a Drinán. Mivel az esemény az erőmű zsilipjeitől indult, a zsilipek
részleges megnyitása után a négyórás siklás
során evezésre nem, csak a vízi járművek irányítására, kormányzására volt szükség.

A résztvevők vidám, szinte leírhatatlanul jó
hangulatban siklottak tova. Az egyik tutajon
a helyi önkormányzat aktivistái, a szlovén
küldöttség és Dabas város küldöttsége
kapott helyet. Itt volt a díszlövéseket leadó
ágyú és egy 3 tagú zenekar is. Finom ebéddel is kínáltak, az italkínálat is megfelelő volt.
A lesiklás végén autóbus zokkal lehetett a
kiindulási pontra visszajönni.
Másnap Bajina Basta polgármesterétől
elbúcsúztunk és meghívtuk a város küldöttségét a Dabasi Napokra. A polgármester a
dabasi GYIÖK munkája iránt is érdeklődést
mutatott, ezért kapcsolatot szeretnének létrehozni saját ifjúsági irodájuk és Dabas Város
Gyermek- és Ifjúsági Önkotmányzata között.

Zelenák András alpolgármester,
Kosztolányi Gyula ök. képviselő

Baba
Anya
Richlik Panna	Járay Judit
Erős Benett 	Gattyán Annamária
Németh Noémi
Harmincz Judit
Vörös Izabella
Tar Andrea
Daragó Péter	Kovács Anett
Zsigmond Ádám	Kiss Enikő
Bábel Zalán
Tóth Ildikó
Gyermán Flóra	Gogolák Andrea

Született
2017. 07. 12.
2017. 07. 12.
2017. 07. 12.
2017. 07. 13.
2017. 07. 14.
2017. 07. 16.
2017. 07. 19.
2017. 07. 19.

Baba
Anya
Nagy Kristóf 	Simon Ildikó
Varga Luca	Bukovszki Erzsébet
Kubik Ada
Tóth Kata
Suhajda Noel László 	Sinkó Daniella
Hornyák Sebestyén
Fórián Eszter
Forgács Olivér Dimitrij
Govtva Valérija
Rizmajer András	Nagy Judit Lúcia

Született
2017. 07. 19.
2017. 07. 20.
2017. 07. 21.
2017. 07. 21.
2017. 07. 24.
2017. 07. 25.
2017. 07. 27.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit
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kapcsolatok éve										Dabasi Újság

Házassági évfordulók
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Július 9.	Kovács Mária–Szalai Sándor György
	Balog Zsuzsanna Julianna–Hegyi Gábor
Július 30.	Strupka Mária–Bálint Gábor
	Zelenák Erzsébet–Buncsák Gábor
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Július 3.	Juhász Ildikó–Ujvári Dezső
Július 11.
Opóczki Erzsébet–Gál Miklós
	Vizer Edit–Niebel László Endre
Július 17.	Csonka Ágnes–Bálint István
Július 18.	Kleineiser Ilona–Baski János
Homoki Éva–Mádi Károly
Július 24.	Szabó Erzsébet–Bálint József
	Janicsák Erzsébet–Kocsis István
Július 31.	Kohan Julianna Magdolna–Suhajda János
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Július 3.	Madarász Erzsébet–Andristyák Péter
	Varga Cecília–Pesti János
Július 11.	Ágoston Éva–Podoba Gábor
Július 18.	Kiss Ildikó–Magyar Ferenc
Július 24.
Prandóczki Szilvia–Rozsnyói Tibor Mihály
Július 25.
Pálfi Katalin–Kollár Tibor Ferenc
Terjék Ildikó Margit–Patkó Csaba
Július 31.	Sebestyén Klára–Szabó Tibor
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Július 5.
Fazekas Judit–Jarábik József
Július 15.	Nagy Irma Anna–Gál István
Július 19.	Krigel Mária Magdolna–Ballai Imre Csaba
Július 26.	Kontra Hajnalka–Talabér János
	Bukovszki Mária–Garajszki Ákos Orbán

10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Július 7.	Szolnoki Anita–dr. Nagy Péter Zalán
Július 14.	Szabó Brigitta–Nagy Attila
	Németh Tímea–Durai Ferenc
Július 21.	Blascsák Anita–Bujdosó Zoltán
	Varga Nikolett Tímea–Farkas György
Július 28.
Tengeri Anita–Tarsoly Attila
	Germányi Anna–Sikari István
2017 júliusában kötöttek házasságot
Május 31.
Fekete Dóra–Horváth Norbert
Június 29.	Krigel Norbert–Horváth Éva Mária
	Gavló Attila–Jenei Brigitta
Július 07.	Biró Gabriella–Csiki Tibor
	Bandi Ribana Mariana–Szegleti Sándor
	Bényei Bernadett–Somodi Botond
	Nemes Vanda–Lakatos Gábor
Július 08.	Nagy Julianna–Faragó Tamás
	Nagy Anita–Bozsik Róbert József
Július 15.	Szűcs Eszter Zsuzsanna–Buzás István
Havasi Helga–Kukucska Gergő
	Balogh Georgina–Kiss Attila
Július 21.	Deák Réka Andrea–Sztankó Péter
Július 22.	Rapcsák Anett–Kancsár József Gergely
Július 28.	Csikos Adrienn–Hakucsák Péter
Farkas Olívia–Gyenge Dénes
	Jakab Ildikó–Fülöp Péter
Július 29.
Halász Helga–Mráz Gábor
	Nagy Katalin–Somlai Gábor
Pilisi Enikő–Szabó Viktor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/396-2860 | Email: sarikozossegihaz@gmail.com | gogolakmariann@gmail.com |
Nyitvatartás: hétfő –péntek | hétvégén: rendez vény szerint | Munkatársak: Gogolák Mariann | Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Gyermeknéptánc
– szombat: 13.00–15.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig
Divattánc
– szombatonként 09.00–10.00
Ringató foglalkozás gyermekek
és szüleik részére
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– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776
Augusztus 13. (vasárnap)
Sátoros búcsú
Helyszín: Zarándokközpont környezete
(2371 Dabas, Mánteleki u. 8.)
21.00 Búcsúbál
Helyszín: Gagarin Vendégház (2371 Dabas,
Szent János u. 84.)
Augusztus 15. (kedd)
10.00 Egyházi búcsú
(szentmise és körmenet)

Helyszín: Dabas-Sári Mária
Mennybemenetele Templom (2371
Dabas, Szent János u.)
Augusztus 20. (vasárnap)
19.00 – utcabál
21.00 – Emilio-koncert
22.00 – tűzijáték
22.15 – utcabál
Helyszín: Zarándokközpont környezete
(2371 Dabas, Mánteleki u. 8.)

2017. augusztus 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
augusztus 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
Nyitvatartás: hétfő: 8–16 óráig | kedd: 8–16 óráig | szerda: 8–20 óráig | csütörtök: 8–16 óráig
péntek: 8–16 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint | Nyári nyitvatartás: augusztus 07–19-ig zárva tart.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Egyéb foglalkozások

VII. Népzene-néptánc szakmai tábor
A művelődési ház művészeti csoportjainak
nyári szakmai tábora.
Időpont: augusztus 14–18.
Helyszín: Balatonfenyves

Szépkorúak Dabasi Egyesülete: augusztus 13., vasárnap;
szeptember 2., szombat 16:00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház |2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 06-29/362 545, 06-30/534 1138 | Email: Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
Nyitvatartás: Hétfő, péntek: 13–17 óráig | Kedd–csütörtök: 9 –17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett
időpontban. | Nyári nyitvatartás: augusztus 07–19-ig zárva tart.

Kossuth Ház Galériában:

Kerekes László Alkotóházban:

Dabas építészeti értékei, a klasszicista kúriák múltja
és jelene
– Dabas, a nyolc torony városa – állandó kiállítás
Megtekinthető: augusztus 31-ig

Kerekes László kulturális plakátjai
Megtekinthető: augusztus 31-ig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda) | Telefon: 29/ 360-529 | Email: dabasikonyvtar@gmail.com |
Honlap: www.dabasikonyvtar.hu | Nyitvatartás: hétfő–péntek: 10.00 –18.00 | szombat: 09.00 –12.00 |
vasárnap: zárva | Nyári nyitvatartás: július 31.–augusztus 19-ig.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
„Apróságok”- diafilmek vetítése kicsiknek | Időpont: szeptember 2. szombat 9.00–11.00 óráig

Nemes-kúria

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

Programok:
– augusztus 7., 21. (hétfő) 10.00-12.00 óráig: Baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– augusztus 10. (csütörtök) 16.00 – 19.00 óráig: kézműves foglalkozás
Vezető: Kajliné Ludányi Margit
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények szervezésére.
Ezzel kapcsolatban
telefonon vagy emailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.
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Halász Móricz-kúria
augusztus 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 | Kajliné Ludányi Margit
Horgolóklub
Augusztus 14., (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Augusztus 21-én (hétfő)
16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Mi még olvasunk kör
Augusztus 31., (csütörtök)
18.00 18.00–20.00 óráig
Vezeti: Bakkai Éva
SZINJÁTSZÓKÖR
Szerda 18.00–20.00-ig,
Vezeti: Farkas Pál

INGYENES ANGOLKÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
Tanár: Juhászné Balog Petra
(Augusztus 16-án, szerdán, nyári szünet miatt elmarad.)
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
JÁTSZÓUDVAR
A Miloszerni Vendégház udvarában: pénteki napokon
10.00–20.00 óráig

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!

Játszóudvar a Miloszerni vendégházban!
Július 14-től a Miloszerni-ház szolgáltatásai bővültek.

Minden hét pénteki napján a vendégház kinyitja kapuját az érdeklődők előtt,
délelőtt 10.00-től este 20.00 óráig.

Fotók | Gyurman Márta

Fából készült játékok állnak a játszani vágyó gyerekek rendelkezésére.
A kísérők is eltölthetik a szabadidejüket, amihez az udvar kellemes körülményeket biztosít.
A játszóudvar csoportosan vagy egyénileg is látogatható. Várjuk kedves látogatóinkat!
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Dabasi-szőlők műfüves pályával gazdagodott
Július 1-jén, ebből az alkalomból a Szőlősi Közösségi Ház, a Bátki
János Nyugdíjasklub és a Szőlőkert Óvoda családi sportnapot
szervezett, amelyre megmozdult a településrész apraja-nagyja.
Bátki János Nyugdíjasklub már a délelőtti órákban az esemény előkészítésén dolgozott, a sátorállítást követően
előkészítették a délutáni bográcsos ételt,
valamint a Szőlőkert Óvodával közösen
játékos családi sportvetélkedőket is szerveztek. A közösségi ház kertje, valamint a
Tinódi utca is megtelt érdeklődőkkel a rendezvény kezdetére.
Az MLSZ pályaépítési programjának
33 ütemében megvalósult létesítmény az
önkormányzat támogatásával, pályázati
forrásból épült meg idén tavasszal.
A pályaavató eseményen Feldman László,
a településrész képviselője köszöntötte a
megjelenteket, kiemelte, hogy a beruházás
eredményeként egy jelentős értékkel gazdagodott Dabasi-szőlők, amely a helyi
közösséget szolgálja. A rendezvényen jelen
volt Pánczél Károly országgyűlési képviselő
is, aki gratulált a dabasi-szőlősieknek az új
közösségi térhez, amely Szőlők központjában kapott helyet, és remélhetően sok évtizedig fogja szolgálni a helyieket. Emellett
beszélt arról az elképzelésről, amely egy
egészségház megvalósításáról szól, hogy a

Dabasi-szőlőkben is legyen háziorvosi,
gyermekorvosi rendelő és egy olyan helyiség, amely a védőnői szolgálatnak biztosít
helyet. Hozzátette, remélhetőleg jövőre
ismét tudunk itt találkozni, hogy jó hangulatban egy szép új egészségügyi intézményt adjunk át.
Kőszegi Zoltán polgármester az ünnepélyes szalagvágás előtt a sport személyiség- és közösségformáló szerepéről
beszélt, amelyre az új műfüves pálya kiváló
lehetőséget teremt a szőlősieknek.
Ezt követően az FC Dabas SE utánpótláskorú játékosai vették birtokba a pályát,
barátságos mérkőzésük Pánczél Károly
képviselő úr kezdőrúgásával indult. A mérkőzést követően az óvoda munkatársai
által szervezett játékos családi sportvetélkedő kezdődött, majd a szőlősi felnőtt labdarúgók mérkőzése következett.
Az óvoda előtti lezárt útszakaszon biztonságosan gokartozhattak a gyerekek és
a fiatalok, a közösségi ház udvarán hagyományőrző népi játékokkal tehették próbára
ügyességüket. A kézműves foglalkozások
mellett sokan kipróbálták az arcfestést is.

A jó ebédhez Kovács László zenész játszott
magyarnótákat. A családosok emellett
Gebura József felajánlásából lovas kocsikázáson is részt vehettek. Az estig tartó programokon mintegy kétszázötvenen voltak
jelen, és reméljük, maradandó élménnyel
gazdagodtak.
A szervezők nevében ezúton is köszönjük a rendezvény megvalósításában közreműköd ők , a szer vező közössé g ek ,
a Szőlősi Polgárőrség, Horváth Károly,
Gebura József segítségét.
szerk.

Fotók | Karlik Dóra

A

Szőlősi Közösségi Ház 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: Alak formáló torna
Berényi Mónikával
Szerda: 11.00–12.00: orvosi rendelés
kisgyermekes családoknak (dr. Berze É.)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné

C sü tö r tö k : 9.00 –11.00: Védőnői
tanácsadás – Farkasné Dallos Edina
1 0. 0 0 –1 2 . 0 0: B a b a - m a m a k l u b
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
Péntek: 17.00–19.00: Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör (F eldman
Lászlóné)
Vasárnap: 17.00–20.00: Bátki János
Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)

A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményb en, vag y telefonon a
06-70/396-2861 számon érdeklődhetnek.
A Közösségi Ház melletti műfüves sportpálya várja a sportolni vágyókat. A pálya bérelhető, várjuk önszerveződő közösségek, csapatok jelentkezését!
Pályabérléssel kapcsolatban is kérjük,
hívják a 06-70-396-2861-es telefonszámot.
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IGAZGATÁSI SZÜNET
A Dabasi Polgármesteri
Hivatal
augusztus 14. napjától
augusztus 18. napjáig
igazgatási szünetet tart.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testü
letének 31/2017. (II. 09.) számú ÖK.
határozata alapján a Dabasi Polgár
mesteri Hivatal augusztus 14. napjától
augusztus 18. napjáig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje
alatt a Polgármesteri Hivatal
zá r va ta r t . Ü gy fé lfogadá s
nincs!
Telefonos ügyelet a zárva
tartás ideje alatt kizárólag
halaszthatatlan ügyben lesz, a
06-29/561-200 telefonszámon.
A u g u s z t u s 21 -t ő l a D a b a s i
Polgármesteri Hivatal a megszokott
ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tisztelt Lakosság!
A BM Országos Katasztrófavédelmi
F őigazgatóság G azdasági Ellátó
Központ mint kéményseprőipari szerv,
a 2017. évi kéményseprőipari sormunka
ütemtervét megyei bontásban elkészítette.
A sormunka elvégzésének tervezett
időpontja Dabason augusztus 1. és
október 15. között várható.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető.
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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kényelmesebb ügyintézés érdekében a
következő tanévtől változik az étkezési hozzájárulás befizetési rendje.
Az Önkormányzat és a B3 TAKARÉK
Szövetkezet megállapodása alapján kivezetésre kerül a csekkes befizetési mód, amelyet követően háromféle lehetőség áll majd
a szülők rendelkezésére a befizetés teljesítésére:
1. Befizetés átutalással – kényelmesen,
akár otthonról, netbankon keresztül az
alábbi számlára
Ke d ve z m é n ye z e t t n e ve: D a b a s i
Intézményfenntartó Központ
Ke d vez m é nyeze t t s z á m l a s z á m a:
64400082-30006056-71200349
Tárgy: Gyermek neve és azonosítója

2. Az iskolákban a befizetési időpontokban bankkártyával, POS terminál segítségével a tranzakció az ügyfél részére vásárlásnak minősül, ami a legtöbb banknál díjmentes!
3. A B3 TAKARÉK bármely fiókjában,
nyitvatartási időben a befizetés igazolására
a pénztári bizonylat szolgál, ezért kérjük azt
megőrizni.
A változások bevezetése az Önök
kényelmét szolgálja, a sorban állás elkerülése érdekében, kérjük, válassza az első két
lehetőség valamelyikét!
Reméljük, hogy a módosítások következtében az Önök számára egyszerűbb
lesz az ügyintézés.
Tisztelettel,
B3 TAKARÉK Szövetkezet

Parlagfű-mentesítés

A

z élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése szerint „A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés
elmulasztása esetén, belterületen –
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a települési (fővárosban kerületi)

önkormányzat jegyzője rendeli el a
közérdekű védekezést.”
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján „helyszíni ellenőrzést – a Tv.
17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében – saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján,
külterületen az ingatlanügyi hatóság,
belterületen a jegyző végez.”
Kérek mindenkit, tegyen eleget kötelezettségének, és végezze el a kötelező
parlagfű- és egyéb gazmentesítést, valamint tartsa rendben ingatlanát s az előtte
lévő közterületet!
Rigóné

2017. augusztus 									
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Hulladékkal kapcsolatos hírek
Lakossági tájékoztató a zöldhulladék ingyenes befogadásáról

É

rtesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy minden vevőkóddal rendelkező ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint
személyes okmányaival igazolhat) a Dabasi Regionális Hulladékkezelő
Központba saját vagy bérelt fuvareszközzel beszállított évi (01. 01.–
12. 31. közötti időszakot nézve) 400 kg zöldhulladék (növényi eredetű
hulladék, gally, faág, faapríték, fanyesedék, fűkaszálék, falevél, növényi nyesedékek) díjmentes lerakására jogosult.

Az árlista szerinti díj megfizetése kötelező:
– az igazoláshoz szükséges dokumentumok felmutatásának elmulasztása esetén (számla, csekk, vagy bankszámlakivonat vevőkódot
tartalmazó része; személyes okmányok)
– az adott éves keret túllépésekor az ingyenes mennyiség feletti súlyra.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű hulladék, a gally, a
faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek.

Gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtés Dabason 1 m3 -ig:

Dabas-Sári,
Madách utcai játszótér

Szeptember

Október

November

December

11

9

13

11

Dabas Sportcsarnok

12

10

14

12

Dabas-Gyón, búcsútér

13

11

15

13

Dabas Szőlők, buszforduló

14

12

16

14

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfél (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3 -nyi zöldhulladékát.		
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.

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

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

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

Kedves kisgyermekes családok!
Gyermekszállító kerékpár-utánfutó igényelhető
a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni lehet az 561-260-as telefonszámon.
A kérelmet 2017. augusztus 23-ig lehet benyújtani.

Minden könyv Erdélyről!

Tájékoztató

a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel kapcsolatban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek
gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, és a kedvezménye 2017. augusztus 1-jén fennáll,
ismételten Erzsébet utalványban részesül.
Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatása összege ez évben emelésre és differenciálásra került az
alábbiak szerint: az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű 6500 Ft differenciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
6000 Ft alapösszegű támogatásban részesül.
Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan –
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus
24-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
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Egyházaink
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
– Augusztus 15-e, kedd, Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele, kötelező ünnep: szentmisén veszünk részt, és munkaszünetet tartunk.
– A szentmise Gyónon hétfőn, 18 órakor és kedden, 18.30-kor, a
Szőlőkben pedig kedden 08.30-kor kezdődik.
– 20-án, vasárnap, a 8.30-as kezdetű szőlősi szentmisénket a 10
éven belül augusztusban elhunytjainkért ajánljuk fel. Mind a
szőlősi, mind a gyóni szentmisén kenyérszentelést végzünk.
– Mivel a hónap 3. vasárnapja nemzeti ünnepünk, kivételesen a 4.
vasárnapon, a 27-i szentmisében tartjuk a havi kereszteléseinket.
– Akiknek gyermeke szeptemberben kezdi legalább a 3. osztályt,
és szeretnék, hogy megkezdje az elsőáldozásra való felkészülést
is, az első szülői találkozóval kapcsolatban figyeljék a templomi
hirdetéseinket.
– Tanévkezdő szentmisénket, a Veni Sancte-t szeptember 3-án
10.30-kor kezdjük. A szentmise végén megáldjuk a gyerekek
iskolatáskáit, utána pedig rövid vetítés keretében számolunk be
a nyári táboraink élményeiről.
Mindegyik programunkra szeretettel várunk mindenkit.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserend:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
A diákmisék a nyár folyamán elmaradnak.

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Farkas Józsefné (Bernula Katalin) 1926. 09. 28.
2017. 06. 14.
Balázs Sándor
1948. 12. 12.
2017. 06. 16.
Halasi Lajosné (Rehák Ilona)1
937. 06. 23.
2017. 06. 17.
Tóth Józsefné (Rizmajer Anna)
1935. 07. 25.
2017. 06. 19.
Pataki Zsigmond
1940. 09. 29.
2017. 06. 21.
Ujvári Dezsőné
(Bukovszki Margit)
1942. 09. 11.
2017. 06. 21.
Kmetyó Istvánné
(Majeczki Terézia)
1931. 09. 09.
2017. 06. 23.
Jakab Mihályné (Németh Rózsa) 1936. 01. 01.
2017. 06. 26.
Krekács Gábor
1942. 01. 04.
2017. 06. 27.
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Bérmálkozási szentmisénk a felsődabasi templomban lesz, augusztus 6-án, vasárnap 10 órakor, a szentmisét dr. Beer Miklós megyéspüspök atya fogja bemutatni.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
Állandó gyülekezeti alkalmaink
– Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban
– A Deo Volente Kórus próbái szeptemberben folytatódnak a hernádi Általános Iskolában
Alkalmaink
– Augusztus 17-én Szilágyi János lelkész tartja bemutatkozó szolgálatát a dabasi templomban délelőtt 10 órakor a dabasi és
inárcsi református gyülekezetek megjelent tagjai jelenlétében.
Ezt követően a jelenlévő egyházmegyei tanácsosok és az egyházközségi Választási Bizottság együttesen tájékoztatást adnak
a választás menetéről, majd levezetik a lelkészválasztást.
A választás titkos, a szavazatokat a Választási Bizottság tagjai
számolják össze. A választás eredményét a szavazatok összeszámolását követően ott helyben kihirdetik.
Az egyházközségi együttes Közgyűlés eredménye ellen fellebbezést 3 napig lehet benyújtani az Esperesi Hivatalban.
Az egyházközségi együttes Közgyűlésen a Dabasi és az Inárcsi
Református Gyülekezetek egyháztagjai jogosultak szavazni.

Albert Imréné (Vas Margit)
Laja Pálné (Kecskés Erzsébet)
Ondrejka Attila
Benke Józsefné (Iványi Ilona)
Garajszki Jánosné
(Szmrek Erzsébet)
Szabó Jenőné (Bálint Piroska)
Szmrek Tamásné (Kecskés Ilona)
Rácz István
Gere Józsefné
(Gerstenbrein Erzsébet)
Bábel Balázsné (Karlik Julianna)
Balázs Józsefné (Deák Erzsébet)

1932. 04. 10.
1932. 02. 25.
1955. 09. 22.
1947. 02. 11.

2017. 06. 30.
2017. 07. 01.
2017. 07. 05.
2017. 07. 09.

1935. 12. 16.
1930. 08. 14.
1937. 10. 15.
1922. 08. 08.

2017. 07. 11.
2017. 07. 16.
2017. 07. 17.
2017. 07. 20.

1942. 07. 21.
1929. 11. 08.
1940. 01. 30.

2017. 07. 20.
2017. 07. 22.
2017. 07. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
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hírei

Gyóni református Gyülekezet
– Augusztus 27., vasárnap 10 óra: Hálaadó istentisztelet az új
kenyérért, úrvacsoraosztás
– Szeptember 10., vasárnap 10 óra: Tanévnyitó istentisztelet
A hit- és erkölcstan tankönyvek kiosztása a gyülekezeti házban
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket a hittanos és
konfirmandus gyermekeikkel együtt erre az alkalomra.
ÁLLANDÓ ALKALMAK
szeptember hónaptól
– Vasárnap, 10 óra: gyermek istentisztelet (szeptember 17-től)
– Kedd, 16 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (szeptember 19-től)
– Szerda, 18 óra: bibliaóra (szeptember 13-tól)
– Péntek,19 óra: bibliatanulmányozás és imaközösség
(Márk evangéliumának további tanulmányozása)

Kedves Testvérem!
Nyugdíjazás miatt megüresedő lelkészi állásunk betöltésére presbitériumunk meghívta Szilágyi János református lelkészt, aki terveink szerint szeptember 1-jén kezdi el
szolgálatát.
	A feleségével Dabasra költöző lelkipásztor számára szeretnénk
kifestetni a parókiát és felújítani az elöregedett vízcsapokat, ajtókat, stb. Felkérésünkre több építőipari cég és magánvállalkozó is
adott árajánlatot az elvégzendő munkákra. Az árajánlatok láttán
lemondtunk a teljes felújításról és ehelyett csak a legszükségesebb
javításokat fogjuk elvégeztetni. Ezek a munkák is több, mint 2 millió (!) forintba fognak kerülni.
	Elköszönő lelkészként azt kérem gyülekezetünk tagjaitól, hogy
adományukkal támogassák a parókia felújítási munkálatait. Kérem,

– Október 1-je vasárnapjától de. 9 órakor konfirmáció-előkészítő
(7. osztály)
A Lelkészi Hivatal elérhetősége: 29/953-404

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Alkalmaink:
– Augusztus 19–26-ig gyülekezeti kirándulás Svájcba: Zwingli és
Kálvin nyomában, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából.
– Szeptember 3-án, vasárnap évnyitó istentisztelet. Szeretettel
hívjuk a hittanosokat erre az alkalomra, ahol egy kis ajándékot
kapnak.
– Szeptember 4-én, hétfőn, 17.00 órakor: asszonykör. (Minden
hónap első hétfőjén szeretettel várjuk mindazokat, akik vágynak
Bibliaismeretre, imádkozásra, baráti közösségre).
– Szeptember 8-án, pénteken, 18.00 órától évkezdő gyülekezeti
szalonnasütés
– Szeptember 10-én, délután, térségi istentisztelet, „Reformáció
500”: Alsónémedi, Református Gyülekezet
Gyülekezetünk presbitériuma céladomány gyűjtését hirdeti meg a
megújult templomkertünk megvilágítására. Kérjük, akinek van rá
lehetősége, támogassa gyülekezetünk célkitűzését.
Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése: szerdánként, 16.00–18.00-ig.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk!
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebook-oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

aki tud adakozni erre a célra, mielőbb tegye ezt meg, mert napokon belül szeretnénk elkezdeni a munkálatokat. Akinek anyagi
helyzete nem teszi lehetővé, hogy most adjon, de később lehetősége nyílik rá, kérem, jelezze ezt presbitereinknek vagy nekem,
mert akkor számítani fogunk a későbbiekben adományára.
Szeretettel!
Csontos József lelkipásztor

Fotó | Klement István

Szeretettel várjuk a bemutatkozó igehirdetésre az érdeklődőket
és gyülekezetünk tagjait!
– Gyülekezeti hétvégét szervezünk szeptember utolsó hétvégéjén
Galyatetőn. Érdeklődni a presbitereknél lehet.
– Már szervezzük az idei évben hetedik alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági bálunkat. Időpont: október 14. Zenél az
RBT Tánczenekar. Gyermekbarát bálunkra szeretettel várunk
minden református és nem református támogatót, szórakozni,
kikapcsolódni vágyó családot, párt, baráti társaságot!
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg
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XIII. Leó pápa és az idei hittanos táborunk
Mi a kapcsolat e meglepő cím és Szt. István királyunk között? Leó pápa 1886. augusztus
22-én kiadott Quod multum diuque kezdetű apostoli levele, melyben hazánk történelmét
elemezve többször is utal Szt. Istvánra. Gyóni hittanosainkkal idén Egerben táboroztunk,
és a vár megtekintésekor, a kiállított tárgyak és interaktív bemutatók segítségével megismerkedtünk a törökökkel való küzdelem részleteivel.

Á

lljon most itt két idézet Leó pápa leveléből, Prohászka
Ottokár püspök fordításában:
„[…] épen e napokban […] Magyarország Buda visszavételének
kétszázados emlékét örömujjongással üli meg. – A magyarok
nemzeti dicsőségében örökké kiválóan fog ragyogni a tény, hogy
őseiteknek jutott osztályrészül, hogy az ellenség által másfél századon át megszállva tartott fővárost hősies kitartással visszafoglalták. Hogy Istennek e jótéteménye iránt folyton éljen a szivekben
az emlékezet és a hála, XI. Incze pápa méltán elrendelé, hogy
szept. 2-ika, e dicső esemény napja, az egész világon sz. István,
első apostoli királytoknak tiszteletére ünnepeltessék.”
Igen, Szt. István királyunkat az egész világegyház ünnepli, de ők
nem aug. 20-án, hanem 1969 óta aug. 16-án. Az idézett részben
maga a pápa nevezi Szt. Istvánt „apostoli király”-nak, ennek értelmét fejti ki a következő idézet:
„István országot alapított; de a királyi koronát csakis a római
pápától kapta; a pápai hatalom kente föl királylyá, viszont ő
országát az apostoli szentszéknek ajánlotta föl, - királyi bőkezűséggel számos püspöki széket alapított, sok üdvös intézményt
alkotott, s viszont ez érdemei, az apostoli szentszék részéről a
legnagyobb jóakarattal és sok tekintetben rendkívüli engedményekkel találkoztak. A hitből, az áhitatból merítette a sz. király a
világosságot törekvéseiben, a bölcsességet kormányzásában;
miként nem is másban, csak az állhatatos imában nyerte ama
lelkierőt, melylyel majd a lázadók ádáz összeesküvéseit nyomta
el, majd győzedelmesen verte vissza az ellenségek támadásait.
– Ekként a vallás oltalma alatt jött létre országtok, a vallásnak
védelme és vezérlete alatt nyeré államotok épülete nemcsak
betetőzését, hanem egyszersmind szilárdságát és dicső hírnevét. Magyarország a királytól és atyjától örökségül nyert hitet
szentül és sértetlenül megőrizte a legválságosabb időkben is
[…]. – Az apostoli királyban, a püspökökben, a népben a kath.
hittel együtt állandóan megmaradt az apostoli szentszék iránt
való hódolat és kegyelet; s viszont a római pápák állandóan
tanúsították jóakaratukat a magyarok iránt. S ma, annyi század
és viszontagság után, a régi viszony Isten kegyelméből fönnáll; s
őseiteknek ama dicső erényei az utódokban sem haltak ki. […]
Ezek láttára örömmel telik el lelkünk és Néktek, Tisztelendő
Testvérek, valamint a magyar nemzetnek szívesen adózunk
méltó elismerésünkkel.”
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Soraiból kiderül, hogy a pápa nemcsak Szt. István életét ismeri,
hanem hazánk történelmét, és a keresztény értékek védelmében
tett erőfeszítéseinket is. Mindezek alapján büszke ránk, és mi
magunk is büszkék lehetünk elődeinkre. Egyben hálát adhatunk
Istennek nemcsak a múltért, hanem a jelenért is. Hiszen hazánk a
XXI. században is élen jár az EU-ban a keresztény értékek védelmében. Értve ez alatt akár azt a törekvést, hogy kerüljenek bele az
EU alkotmányába annak keresztény alapítása, gyökerei, de amikor
ez sajnálatos módon meghiúsult, akkor saját hazánk alkotmánya
lett a példamutató már a kezdő soraiban is: „Isten, áldd meg a
magyart! Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék
vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd
alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény
Európa részévé tette.” Hasonlóképp felidézhetjük az elmúlt években Európát fenyegető – most épp nem török, hanem – illegális
migráció megállítását is.
Vajon az én életemre, igyekezetemre büszke lehet Isten (akivel
való imádságos beszélgetésből erőt merítek), az őseim, a hazám
és az utódaim?
Dr. Tanczik Balázs atya

Szentjánosbogár
Katolikus
Családi Bölcsőde Hálózat
Kedves Szülők!
Nézzenek be hozzánk kisgyermekükkel.
Családi bölcsődénkben a bölcsődés korú gyermekek
napközbeni ellátását biztosítjuk családias környezetben, kislétszámú csoportban.
Zenés, játékos foglalkozások, biztonság, vidám légkör.
Szeretettel várjuk személyesen a Halász Bálint-kúria épületében – Dabas, Szent István út 65. számon.
(A művelődési házzal szemben az Átrium Idősek Otthona
előtt) Játszóudvarunk az idősek otthona kertjében.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket
az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06-30/337-95-72 | Email: szjbcsana@gmail.com
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A nép adakozásaiból

A

felsődabasi jótékonysági koncert ékesszólóan mutatja,
hogy a dabasi adománygyűjtés hagyományait leginkább
templomaink históriájában érdemes keresni: építésük, bővítésük,
felújításuk mind megannyi követendő példa.
Vorster Kristóf tábornok, báró Laffert Antal, a Halászok,
Zlinszkyek és Vayak mintaadása rendszerint befogadókra talált az
egyszerű lakosok körében is. A felsődabasi Szentháromság templom esetében a Gellérth család, továbbá Szucsánszky Gyula helyi
földbirtokos nevének említése több mint kötelező, de az 1885-ben
megvalósított nagyarányú bővítéshez még maga az uralkodó,
Ferenc József (1830–1916) Ő Királyi Felsége is hozzájárult.
A legnagyobb összeget azonban „a nép adakozásaiból” címszóval őrzik a krónikák. Éppen kerek 50 évvel később, 1935 feb
ruárjában kettős harangszentelésről tudósított a Friss Újság:
„Február hó 24-én, vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között
szentelték fel körülbelül 4000 főnyi ájtatos közönség jelenlétében
Felsődabas két új harangját. A nagyobbik, 564 kilogramm súlyú
harangot Drozdik István felsődabasi lakos ajándékozta a templomnak, a másik kisebb harangot, amely 170 kilogrammot nyom, a
község lakossága közadakozásból vette. A szükséges pénzt
Krizsek János plébános és ifj. Drozdik Ferenc gazda gyűjtötték

össze a község lakói között lankadatlan szorgalommal. A felszentelési ünnepélyen Krizsek
János plébános dalait és verseit szavalták. Képünk a
szép kettős harangszentelésen készült.” A főrangú
adományozók gesztusára ezúttal nem volt
szükség.
V. F.

Elhunyt városunk díszpolgárának
özvegye, Bábel Balázsné

B

ábel Balázsné Karlik Julianna
Gyónon született 1929. november 8-án, többgyermekes családban.
Édesapját 12 éves korában elveszítette,
e trauma annyira megviselte, hogy
ismeretlen betegség vett erőt rajta, s
az orvosok kétévi kezelést követően
lemondtak róla. Elhatározta, hogy apácának áll, és a korban közismert, fiatalon elhunyt Kaszap István jezsuita
novíciushoz imádkozott gyógyulásért,
amely csodával határos módon be is
következett.
A polgári iskolát Alsódabason
végezte el, majd Budapesten kereskedelmi iskolába iratkozott, tanulmányait
a világháború miatt nem fejezhette be.

Postai tisztviselő lett Gyónon, majd a
60-as évektől a dabasi postán dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Emellett
sokat segített férjének a háztáji gazdaságban. Juliska néni a kommunizmusszocializmus idején is kiállt a keresztény
értékek mellett, sok évtizedig segítette
a gyóni katolikus egyházközséget
munkájával, önzetlen áldozatvállalásával. Amíg testi ereje engedte, hétköznapokon is részt vett a szentmisén
Gyónon, hűséges volt szeretett templomához. Imádságos szeretettel tisztelte Szűz Máriát. Karitatív cselekedeteit
sokszor csak utólag tudta meg családja. Férjétől, id. Bábel Balázstól, 2015
januárjában búcsúzott el 65

szeretetteli,
házasságban
eltöltött év
u t á n . J u li sk a
néni csendesen
és hitből fakadó türelemmel viselte
szenvedését, amelyben segítői voltak
családja mellett a gyóni Zárdakert
Idősek Otthona munkatársai is, míg
július 22-én visszaadta lelkét teremtőj é n ek. Ah og yan a g yá szmi séj é n
elmondták, ő is egy azok közül, aki egy
pap édesanyjaként minden pap édesanyja is volt. Istent szerető, az embereket tisztelő, visszahúzódó, imádságos
lelkület jellemezte őt életében. Őrizzük
meg így emlékezetünkben. Feldman

Köszönetnyilvánítás
Bábel Balázsné, született Karlik Julianna családja köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részvétüket kifejezve eljöttek temetésére,
gyászmiséjére és imádkoztak érte. Köszönettel: a gyászoló család
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Dabasi Halász Boldizsárra emlékezünk

H

elytörténetünk legkiemelkedőbb alakjainak egyike, Dabasi
Halász Boldizsár (*1806 †1882) reformpolitikus 135 éve, 1882. augusztus 15-én,
tüdőszélhűdésben hunyt el gyóni otthonában. Kora közéletének országosan
ismert és népszerű alakja volt, halálának
hírét augusztus 18-án közölték a lapok.
Néhány szimpátiát, kegyeletet kifejező mondat a legszűkebb szavú szerkesztőség ek től, íg y a nag y tek intél yű
Vasárnapi Ujságtól is járt az elhunytnak:
„Halász Boldizsár, a régi megyei gárda
egyik kiváló alakja, az országgyűlésnek is
több ízben tagja, meghalt e hó 15-én, 77
éves korában, Dabason, a Pest megyében oly kiváló szerepű Halász-család
székhelyén.
A derék öregúr tíz év óta visszavonult
a politikai pályától, de Pest megye gyűlésein még az utóbbi időben is megjelent, s
élénk részt vett a vitákban. A megyének

1848-ig táblabírája volt. Ekkor a dabasi
kerület választotta meg képviselőjének, s
mint heves ellenzéki szónok tűnt föl;

1861-ben és ezután még háromszor szintén a dabasi kerületet képviselte és a balközéphez tartozott. A szabadságharcz
után halálra ítélték, de egy bekövetkezett
amnesztia az ítéletet megváltoztatta.”
A temetésre augusztus 18-án délelőtt 10
órakor, az 1853-ban nyitott alsódabasi
református újtemetőben került sor.
A nagy létszámú gyászoló közönséget
jobbára a környék értelmisége, a dabasi
Halászok kiterjedt rokonsága adta, de
nagyon sokan jöttek a megye távolabbi
részeiről is.
Tisztelői szebbnél szebb koszorúkkal
borították be az elhunyt koporsóját.
„A gyóni és a dabasi református lelkészek gyászbeszédei után Földváry Mihály
alispán ecsetelte a nagy veszteséget,
mely Pest megyét egyik legbuzgóbb
bizottsági tagjának, »a régi jó táblabírónak« elhunyta által érte.”
Valentyik Ferenc

Megújult a Dabasi Táncszínház

H

at felejthetetlen évad, hat eseménydús tábor, hat különböző
előadás, négy budapesti flashmob, számtalan zene, koreográfia és emlék. A teljesség
igénye nélkül ezek jellemzik a Dabasi
Táncszínház eddigi életét.
Az idei évben megújult formában indult
útjára a DTSZ hatodik évada. Az évek során
többször felmerült a társulat feloszlása –
hiszen 2012-ben egyetlen darab megalkotására állt össze az akkori csapat. A közösség azonban évről évre újjáalakult, mindig
kicsit más összetétellel, de ugyanolyan lelkesedéssel és elhivatottsággal. Így a tavaly
szeptemberi Hófehérke c. előadás után
kétség sem fért hozzá: a Dabasi Tánc
színház folytatja a munkát, hiszen szerves
részévé vált a Dabasi Napok programsorozatának. 2017 márciusában a táncszínház
mégis egy kicsit új formában, tánciskolaként kezdte meg a tréning időszakot.
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A csapat tagjai között van 7 és 17 éves táncos is, de a közös munka, a tánc szeretete
egy remek kis közösséget kovácsolt belőlük az elmúlt pár hónap alatt. A DTSZ szervezői munkájáért felelős csoport is átalakult, Kiss Renáta rendező és koreográfus
mellett a táncszínház megalakulása óta
táncosként résztvevő Szeidenléder Sára és
Balló Henrietta is szervező-rendezőkoreográfusként vesz részt a munkában.
A táncszínház minden év februárjában
kezdi el a felkészülést az őszi premierre. Az
évad első felében az új tagokkal bővült
csapat az alapozásra, tréningezésre fekteti
a hangsúlyt, valamint idén negyedik alaklommal, májusban a táncosok Budapesten
a Bazilika előtt egy flashmob táncot adtak
elő a Budapesti Német Iskola táncosaival
együtt. A tánc, a helyszín és a zenék is
nagy sikert arattak a nézők körében.

A DTSZ a nyári szünetben sem pihen, sőt,
ilyenkor kezdődik csak az igazi munka, a
szeptemberi darab koreografálása, próbái.
Ennek az időszaknak egyik legfontosabb
része az augusztusi tábor, ahol a mindennapi próbák, közös edzések, erősítések, kreatív
programok, színészetórák igazi baráti csapatot formálnak a tagokból. Idén harmadik
alkalommal is a dabasi Radimetzky-kúria és
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium adnak
otthont a tábornak, edzéseknek.
A munka gyümölcse a Dabasi Napok
záróakkordjaként kerül bemutatásra, az idei
évben szeptember 24-én, vasárnap este 6
órakor. És hogy miről is szól az idei darab?
Előzetesen annyit árulunk el, hogy szerepe
lesz benne néhány lúdnak, egy ispánnak és
egy Matyi nevű fiúnak, aki nem rest háromszorosan visszafizetni a neki adott igazságtalan leckét. Várunk mindenkit szeretettel!
Balló Henrietta
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VILLÁMLIK MESSZIRŐL…

P

ár hete egy könyvet kaptam ajándékba a Zlinszky családtól. Egy kötetet, amely indirekt módon, de kapcsolódik
Dabashoz, Gyónhoz, a település helytörténeti múltjának része, épp a fent említett
család kapcsán.
A kötet címe: Villámlik messziről…,
szerzője padig a Zlinszky leszármazottak
dédanyja, Niamessnyné Manaszy Margit,
aki az első világháború kitörését örökíti
meg naplójában, majd az ezt követő eseményeket 1920-szal, Magyarország megcsonkításával bezárólag. A szerző, épp a
műfaji sajátosságokból fakadóan, különleges nézőpontból láttatja a történéseket,
egy küzdő szellemű, feladásra nem képes
asszony szemszögéből, aki igazi honleányként szervezi meg a hátország védelmét, a
sebesültek ellátását, szeretett városában,
Temesváron.
Egy krónikás pontosságával, mégis a
lélek szűrőjén átereszteve a fájdalmat és a
döbbenetet, rögzíti a magyar történelem
véres, igazságtalan és hatalmas veszteségekkel járó időszakát, Ferenc Ferdinánd
trónörökös meggyilkolásától kezdve egészen az elcsatolt Temesvárról Magyar
országra, Budapestre való menekülésük

végéig. Szavaiból nyomon követhető a
közhangulat változása a kezdeti eufóriától
a teljes kiábrándultságig. Az asszonyok
küzdelme, az értékmentés folyamata, a
bátorság és helytállás felvállalt magatartásformája, a távozók és odaveszettek
megsiratása, a veszteség okozta döbbenet, az anyai féltés és büszkeség, az önfeláldozás teljes palettája – megannyi érzelem, gondolat, amely megmozgatja az
olvasó lelkét.
A Zlinszky dédanya tetteiben, döntéseiben és vállalásaiban teljes mértékben
hozza osztályának, a korabeli nemességnek a családhoz, nemzethez való hozzáállását, az évszázadok óta génjeikbe kódolt
hősiességet, a felelősségtudatot és az
áldozatkészséget, amellyel egy honleánynak is rendelkeznie kell, nem csak a család
férfi tagjainak.
A kötetnek külön értéket ad az, hogy az
első kiadáshoz, amely a ’20-as évek végén
látott először napvilágot, maga Herczeg
Ferenc, a kor írófejedelme írta az előszót.
A második kiadás a Zlinszky család jóvoltából 2017 nyarán jelen meg, a Kossuth
Kiadó gondozásában, Tóth Emese szerkesztésében.

A kiállt megpróbáltatások, a
menekülés alatti megaláztatások, az
egyetlen fiú sorsa iránti aggodalom, az új
élet ismeretlen kihívásai elgyengítik ugyan,
de ne törik meg a hős anyát és honleányt,
Manaszy Margitot. Naplója zárómondataiban a következőképpen összegzi mindazt, ami mögöttük van, és előrevetíti a
jövő feladatait is.
„Előttem nagy elindulások, új megpróbáltatások, új küzdelmek sejtelmei merülnek fel a jövő homályából. Új életet kell
kezdeni még egyszer, és én fáradt vagyok,
kimerült. Nem találom a szavakat, amelyek áttörnék azt a falat, melyet különkülön elviselt szenvedések építettek a lelkem köré. Odaborulok férjem ágya mellé,
és megpróbálok imádkozni. Kint lassan,
szürkén dereng az esős nyári hajnal.
Harangoznak.”
Kapui Ágota

Befőttes rejtvény
Kedves Gyerekek! A barack-, eper- és málnabefőttek jelzik a számokat.
Találjátok ki, melyik befőtt, melyik számot rejti!

=?

=?

=?

Előző számunk nyertese:
Holecz Dominik.
Nyereményéhez gratulálunk!
E havi rejtvényünk készítője Bábel
Antónia.
Beküldési cím:
kapuiagota@gmail.com
A beküldés határideje:
augusztus 28.
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Lekvárfőzés

edvemama kora hajnalban talpon volt. Az udvaron felállította
az üstöt, fát hordott mellé, kirakta a nagy
fateknőket, megtöltötte őket vízzel, aztán
előkereste a lekvárfőző fakanalát, kendőt
és kötényt kötött, hogy nekiláthasson a
szilvalekvárfőzésnek.
Az előző nap szedett gyümölcsöt jól
átmosta, kiválogatta és nekiült kimagozni.
– Mit csinálsz, mama? – ásított ki az
ablakon Öcsi bocs.
– Lekvárt főzök.
– Azt nagyon szeretem – nyalta a szája
szélét Öcsi. – Mármint a lekvárt.
– Reggeli után segíthetsz nekem! –
mutatta Mama a bocsának a rengeteg
szilvát. – Van még mit kimagozni.
Öcsi bocs alig várta, hogy nyalakodhasson. Medvepapa kanállal a kezében jött ki
az ajtón.
– Jó reggelt, kész van már a lekvár?
– Nem úgy van az, ahhoz több idő kell
– nevetett Medvemama. – De bárki jöhet
segíteni.
Borcsa ki sem dugta az orrát. Semmi
kedve sem volt a befőzéshez. Hossza
dalmas és unalmas munka. Ráadásul a
végére úgyis minden ragadni fog. Ki nem
állhatta. Az volt a terve, hogy elcsalja Lupit
és Büdit játszani a rétre.
Öcsi és Medvepapa azonban kis sámlit
kerítettek, és odaültek Mama mellé segíteni. Néha-néha, amikor Medvemama nem
figyelt, be is kaptak egy-egy jó érett szilvát.
Nemsokára félig volt a nagy üst is, és Öcsi
pocakja is. Medvepapa tüzet rakott az üst
alá, és szépen lassan elkezdték főzni a lekvárt. Az illatra megjelent Lupi és Büdi.
– Segíthetünk, Medve néni?
– Persze, de előtte jól mossátok meg a
mancsotokat!
Medvemama örömmel vett minden
önként jelentkezőt. Kötényeket keresett
elő, és a gyerekekre adta.
– De jól nézünk ki! Olyanok vagyunk,

20

mint egy szakács! – illegette magát Lupi
nyuszi.
Borcsa bocs meglepve tapasztalta,
hogy a barátai szilvát magoznak az udvarukban, és közben még jól is érzik magukat. Most aztán kivel fog játszani?
– Gyere csak, Büdikém! Ezt a fadarabot
dobd rá finoman a tűzre! – kérte a kis borzot Medvemama. – Te meg, Lupi, kérlek,
terítsd szét ezt a sok magot azon az asztalon! Remek díszeket készítünk majd belőle
karácsonykor! Öcsikém, légy szíves hozzál
vizet abban a vödörben!
A kis csapat nagyon jól szórakozott.
Borcsa meg bent ücsörgött, de már
nagyon unta az egyedüllétet.
– Hát, ti, mit csináltok itt? – szólt ki az
ablakon Büdinek és Lupinak kis idő múlva.
– Segítünk lekvárt főzni! Nagyon izgalmas, gyere ki te is!
– Nem, én nem szeretnék.
– Pedig éppen szükségem lenne valakire, aki a lekvárt nagyon ügyesen és óvatosan meg tudja keverni – mondt a
Medvemama.
– Majd én! Én! – vetélkedtek a többiek.
– Nem, nem, ti úgysem tudjátok – jött
ki végre Borcsa, és felállt az üst mellé egy
kisszékre. – Majd én megkeverem.
Észre sem vette, és már ő maga is segí-

tett lekvárt főzni. Délben Medvemama
kiszedett egy kevés kóstolót, és kenyérszeletekre kente. A gyerekek szája egyik
végétől a másikig tiszta lekvár lett. Amíg a
lekvár a tűzön rotyogott, Medvemama
kikészítette a tisztára mosott, gondosan
őrzött befőttes üvegeit, tetővel együtt. A
fakanállal egy kis lekvárt kivett, megfordította a kanalat, és azt mondta:
– Örömmel jelentem, hogy a lekvárunk
elkészült! Látjátok, nem esik le a kanálról!
Gondosan az üvegekbe töltötte, miközben négy pár izgatott gyerekszem figyelte
minden mozdulatát. Medvepapa jól rázárta az üvegtetőket, aztán behordta a lekvárokat a dunna alá, hogy másnapig szépen
kihűljenek.
– Kinyalhatjuk az üstöt? – ugrándoztak
a gyerekek.
– Persze.
Medvemama mindenkinek adott egy
kanalat, az üstöt letette a földre, és kikaparta az oldalára ragadt sűrű, édes szilvalekvárt a gyerekek tányérjába.
Másnap, amikor a lekvárok kihűltek,
Büdi és Lupi kaptak két-két üveggel,
amiért olyan lelkesen segítettek.
– Jövőre is jövünk lekvárt főzni!
– Várunk titeket! Jó móka volt! – integetett Öcsi és Borcsa.

Illusztráció: Rizmajer Krisztina

Bábel Antónia:
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Sikerrel szerepelt Tóth Roland,
a Szervátültetettek világbajnokságán
A Magyar Szervátültetett Válogatott is
ré szt vett a X XI. Szer vátültetettek
Világbajnoks ágán, ahol 52 ország 2300
szervátültetett sportolója mérte össze
erejét. A rangos sporteseményt Malagában
tartották június 25. és július 2. között.

A

Magyar Szervátültetettek Szövet
sége 52 sportolóval képviseltette
magát a megmérettetésen, ahol 10 sportágban 18 aranyérmet, 23 ezüstérmet és 35
bronzérmet szereztek a mieink.
A Trappancs Egyesület 15 sportolója asztalitenisz, atlétika, bowling, röplabda,
tenisz, tollaslabda és úszás sportágban
bizonyított, és 9 arany-, 12 ezüst- és 16
bronzérmet nyert, és a 9. helyen végzett.

A bajnokságnak dabasi versenyzője is
volt Tóth Roland személyében. Roland
4 éve esett át tüdőátültetésen. Ma már
két egyetemre jár, mellette röplabdázik és
teniszezik. Sikerrel bizonyított már hazai
versenyeken, de a Szer vátültetettek
Világbajnoksága volt az első világverseny,
melyen részt vehetett. Kiutazását Dabas
Város Önkormányzata támogatta.
A magyar röplabdacsapat tagjaként
mindjárt az első napon
dobogós lett, a csapat
ugyanis bronzérmes lett
a világbajnokságon. Az
egyéni teniszversenyen
a 8–16. hely közé tehető
az eredménye, de a férfi
párosok versenyén az
5 –8. helyet szerezte
meg játékostársával.

Roland egy bronzéremmel tért haza a
bajnokságról, amely önmagában is nagyon
szép teljesítmény. Bebizonyította, hogy az ő
szereplésében nem is a helyezés a legfontosabb, hanem a kitartás és az akaraterő,
amely felülkerekedett a múlt eseményein.
Tóth Roland küzdő típus, szereti a mozgást,
a versenyzést, a sport minden formáját.
Hozzáállása példaként szolgálhat minden
fiatal számára.
– szerk. –

TOP FITNESS SE

B

ár a versenyszezonnak vége, de
a nyár is igen mozgalmasan telik
a Top Fitness SE sportolóinak. A rövid
pihenő időszak után már az új koreográfiákat tanulják, gyakorolják a lányok,
hogy minél felkészültebben vághassanak neki ősszel az új évadnak.
A versenyzők nagyon szívesen vesznek részt a különféle edzőtáborokban,
ahol sokat fejlődhetnek és mindig fan-

tasztikus a hangulat. Az idei táborozás
egyik meghatározó élménye volt, amikor júliusban egy igazi példakép, az
olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián
l á t o g a t ot t e l a z e d z ő t e r e m b e.
Gyerekek, felnőttek egyaránt nagyon
megkedvelték őt, aki nagyszerű sportteljesítménye mellett közvetlenségével,
barátságos viselkedésével mindenkit
elvarázsolt.
Radnai Laura
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Kézilabda
ÚJ ÉVAD, ÚJ OSZTÁLY, ÚJ FELADAT, ÚJ CSAPAT

S

zeptemberben elkezdődik a Dabas
VSE KC életében az, amiben eddig
nem volt része sem a klubnak, sem a
városnak: a legmagasabb osztályban, a
K&H kézilabdaligában a legkiválóbb
magyar kézilabdás csapatokkal mérik
össze a tudásukat a felnőtt férfi játékosaink. A mérkőzésekre kilátogató szurkolók
igazi sztárokat láthatnak majd az OBO
Arénában. Az NB1/b bajnokságot nyert
csapat magjára építve fiatal válogatottakkal és rutinos NB1-es játékosokkal
erősítettük meg a keretünket. Új igazolásaink: Bíró Balázs (irányító) Ceglédről,
Halász Levente (átlövő) Csurgóról, Holló
Balázs (kapus) Mezőkövesdről, Országh
Ád á m ( j ob b s zé l s ő) G yö n g yö srő l,
Kekezovics Marinko (balszélső) Balmaz
újvárosból, a macedón Mihail Petrovszki
(jobbátlövő) Balatonfüredről, a montenegrói Nebojsa Szimovic s (beálló)
Balmazújvárosból, a japán Kei Tanaka
(irányitó) Cukuba (Japán) együtteséből,
valamint a cseh Petr Slachta (beálló) HC
Zubri (Cseh) csapatától érkeztek.
Tomori Győző vezetőedző: „Pozitív
érzésekkel fejeztük be az előző szezont
köszönhetően az aranyéremnek és ezt

sikerült átmentenünk erre az idényre is.
Nagy várakozás van bennünk az NB1 kapcsán, és ennek megfelelően a játékosok is
óriási bizonyítási vággyal kezdték el az
edzéseket, hogy a kitűzött célt, a biztos
bentmaradást elérjük. Az új játékosok
kiválasztásánál az egyik szempont az volt,
hogy emberileg is beleilleszkedjenek az
elképzeléseinkbe, illetve velük jobb legyen
a csapat, mint tavaly volt. Ahogy eddig
látom, mindenki a maximális tudásával
szeretné megmutatni, hogy velük megvalósíthatjuk az elképzeléseinket, és egy jó
közösség van kialakulóban.”
Az augusztusi alapozás, felkészülés
során edzőmérkőzéseket is játszunk az
OBO Arénában, amelyre várjuk sok szeretettel a nézőket, szurkolókat! Ezekre a
mérkőzésekre a belépés díjtalan!
– Augusztus 11., 10.00: Dabas–Gyöngyös,
16.00: Dabas–Gyöngyös,
– Augusztus 19., 16:00: Dabas–Krems (Aut),
– Augusztus 20., 16:00 Dabas–West Wien
(Aut)
További friss hírek, meccsinformációk a
DabasHandball.hu weboldalon találha
tóak.
Kovács Péter
Fotó: Negyelszki fotó

Dabasi Kézilabda
Klub
Bérletinformációk
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.
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CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

SPAR TOBORZÓ NAP

hirdetések

- mészkő
- márvány
- gránit

Új kollégákat keresünk Logisztikai Központunkba
Üllőre, az alábbi pozíciókba:

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐ
RAKTÁRI MUNKÁS
TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ
KÍVÁNCSI VAGY MIT KÍNÁL A SPAR,
MINT MUNKAADÓ NEKED?
• konkrét pozíciótól és a szükséges feltételek teljesítésétől függően bruttó
250-450 ezer Ft, ezen felül cafeteria és műszakpótlékok (délutáni, éjszakai, hétvégi)
• alapbér + teljesítményarányos fizetés, hosszú távú biztos munkahely
• ingyenes targoncavezetői jogosítvány megszerzésének lehetősége
• ingyenes munkába járás céges autóbusszal vagy gépkocsival történő munkába jutáshoz hozzájárulás fizetése

RUSZTIKUS

Természetes kőből

BURKOLATOK, KÖNYÖKLŐK, PULTLAPOK
FEDKÖVEK, LÉPCSŐK, KANDALLÓK...

MODERN

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST ÉS GYERE EL
TOBORZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TÁJÉKOZTATÓ NAPUNKRA!

DABASON:

Időpont:
2017. augusztus 24., csütörtök, 10:00-tól 18:00-ig
Helyszín:
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2370 Dabas Szent István út 58., klubszoba
Amennyiben személyesen nem tudsz eljönni a toborzásra,
jelentkezz az alábbi módon:
* raktar@spar.hu
) Koncz Tímea, 06-20/823-8896

www.oscarkft.hu
0620/9 283 680
0620/9 344 701

LÉGY TE IS A KOLLÉGÁNK ÉS DOLGOZZ VELÜNK EGY CSALÁDIAS VÁLLALATNÁL!

Dr. Kállai Zoltán

Szeptembertől magánrendelőmben várom
meglévő és új pácienseimet
a tőlem megszokott minőségű ellátással és alapossággal.
Carcharodon
Carcharodon Dent
Dent Kft.
Kft.

2370 Dabas , Zlinszky u. 5.
Bejelentkezés: +36-30/595-7541
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Vodafone
Power to you

Válaszd új Red
csomagjainkat!
Látogass el üzletünkbe!
Dabas, Bartók Béla út 59.
Tel.: +36 70 882 2571
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Elérhető visszavonásig, egyéni előfizetők részére.

új csomagok

