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rendezvények, események									Dabasi Újság

AUGUSTUS 20-i rendezvényeink

A

sülhetett a megszentelt kenyérből, és az
ország tortájából is jutott mindenkinek
egy szelet.
Köszönjük Bor Imrénének és Kőszegi
Józsefnek a nagylelkű felajánlást.
Az esti programok helyszíne a Sári
Zarándok- és Kulturális Központ és környezete volt. A bizonytalan időjárás miatt
a szervezők nem mertek kültéri programokkal készülni, így a Hawer Band a
Zarándokközpont épületében játszott, és
Emilio koncertje is a nagyteremben zajlott.
A rendezvény egyik csúcspontja a
22.00 órakor kezdődő tűzijáték volt. Mivel
az időjárás megkímélte az ünnepelni
vágyókat, így az utcabál éjfélig folytatódott.
szerk.

ugusztus 20-án reggel a városra
zúduló eső meghiúsította a Szent
István napi rendezvény tervezett menetét,
így az ünnepelni vágyó dabasiak a
Magyarok Nagyasszonya Templomban,
egy szentmise keretében emlékezhettek
meg államalapító szent királyunkról. A
mise keretében zajlott a kenyérszentelés
is, majd ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde következett.
Az emelkedett hangulatot még fokozta
Murányi László, városunk díszpolgára, aki
Ratkó József, István imája című monológjával meghatotta a közönséget. A rossz
idő miatt sajnos a Tilinkó néptáncegyüttes
bemutatója és a koszorúzás elmaradt. A
szentmise végén minden jelenlévő része-
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XIX.

2017. szeptemberrendezvények,
14–24. események

2017. szeptember								

Dabasi

Napok

Tisztelettel meghívom a dabasi családokat a

XIX. Dabasi Napok

rendezvénysorozat programjaira
Kőszegi Zoltán
polgármester

Szeptember 14., csütörtök

Szeptember 21., csütörtök

15.00 óra: A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
új tornacsarnokának átadása
Helyszín: Sportcsarnok u. 1.

20.00 óra: Csillagvizsgáló-este
	az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskolájában és Kollégiumában
Helyszín: József Attila út 107.

Szeptember 15., péntek
19.00 óra: Mindhalálig – színmű Gyóni Géza életéről
ŐSBEMUTATÓ! – Szerző: Dóczy Péter
Szereplők: Széplaky Géza, Jónás Gabriella,
Szemerédi Bernadett, Dóczy Péter, Csonka Boglárka
A belépés ingyenes!
Helyszín: Sári, Zarándok-és Kulturális Központ
(Mánteleki út 8.)

Szeptember 16., szombat
8.00–14.00 óráig: Egészségnap
a Dr. Halász Géza Rendelőintézetben
(Bartók Béla út 61.)
11.00 óra: VI. Térségi műkedvelő képzőés iparművészek kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László Alkotóház (Kossuth László u. 19.)
18.00 óra: A Dabas VSE KC–Balatonfüred KSE
első hazai NB I-es mérkőzés (belépőjegyes)
Helyszín: OBO Aréna (Iskola u. 4.)
18.00 Kulináris Kultúr Konyha
retró vacsora (zártkörű)
Vacsorajegyek: 06-30/7904567-es telefonszámon
Helyszín: Gombay–Dinnyés-kúria
(Bajcsy-Zsilinszky u. 14.)

Szeptember 17., vasárnap
9.00 óra: Felsődabasi kerékpártúra
utána vendéglátás és programok a Nemes-kúriában
Helyszín: Bercsényi u. 1.
18.00 óra: Kápolna-koncert
a Pátria Énekegyüttes előadásában
Helyszín: Lakrovits-kápolna (Bojt u.)
19.00 óra: ROCK-tér

Előzenekar: ILLETVE
alternatív pop-rock együttes
Helyszín: Szent István tér (eső esetén Piaccsarnok)

Szeptember 22., péntek
18.00 óra: Grönholm-módszer
(Thália Színház – K2 – Kultkikötő)
szerző: Jordi Galceran
Szereplők: Szabó Erika, Bán Bálint,
Borsányi Dániel, Domokos Zsolt
Rendező: Mózes András
A belépés ingyenes!
Helyszín: Kossuth Kulturális Központ, nagyterem
(Szent István út 58.)

Szeptember 23., szombat
6.00 óra Horgászverseny, Dabas-kupa
Helyszín: Mánteleki tó (Dabas-Sári)
10.00 órától este 20.00-ig:
II. Térkiállítás és térzenei találkozó
Helyszín: Szent István tér
10.00 órától: Országos ROCK & ROLL Bajnokság
Helyszín: OBO Aréna (Iskola u. 4.)
16.00 óra: Rétes-utca
Helyszín: Dabas-Sári, Mánteleki út, a Zarándok- és
Kulturális Központ és környéke
Helyi és vendég néptánc- és népdalcsoportok
fellépése
19.00 óra Fellép: Tolvai Renáta
19.45 óra: Zenél a Party Band

Szeptember 24., vasárnap
10.00 óra: Szabadidős lovasverseny
Helyszín: a Jakab Lovasudvar (Andrássy út 83.)
14.00 óra: Nyugdíjas találkozó
Helyszín: Kossuth Kulturális Központ (Szent István út 58.)
19.00 óra: LÚDAS MATYI
a Dabasi Táncszínház előadásában
Helyszín: a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
új SPORTCSARNOKA
(Sportcsarnok u. 1.)
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A katedráról a közéletbe
2017 szeptemberében a KFT Balatoni nyár című slágere bár kissé negédesnek
tűnik, mégis kérlelhetetlenül az eszünkbe juttatja a nyár végét, az ősz kezdetét…
az első refrén után már szinte látjuk a hulló faleveleket, és szinte már halljuk is a
becsöngetést…
Üljünk hát le arra a képzeletbeli, és mégis oly valósnak tűnő mólóra,
nézzük a vízen táncoló fényt, és olvassuk, hallgassuk a Rádió Dabas
riportját egy pedagógussal, aki a katedrától egészen a Parlamentig
jutott, és aki 2017 augusztusában két díszpolgári címet is átvehetett.
Pánczél Károly országgyűlési képviselővel, az egykori kis ócsai diákkal, a későbbi gyáli történelemtanárral Szabó Erika beszélgetett.
– Hogyan telt a gyermekkora?
– A gyermekkorom a ’60-as évekb en G yálon telt, ot t szül et tem.
Édesanyám a II. világháború alatt ide
született, ami azért érdemel figyelmet,
mert Gyál egy sanyarú múltú, ám
nagyon fiatal település. 1945-ig nem is
volt önálló, hanem Alsónémedi lakott
külterületi helye volt, csak a háború
után vált önálló településsé. A kezdeti
pár ezer fő azért telepedett oda, mert a
vasútvonallal jól megközelíthető volt a
főváros, ami munkalehetőséget adott;
ez a lakosságszám a ’60-as években
megháromszorozódott. Ez volt az az
időszak, a kádári téeszesítések utolsó
nagy hulláma, miután vidékről nagyon
sokan érkeztek Gyálra, hiszen elveszítet-

ték a földjeiket, munkájukat. Ezért a
főváros közelébe költöztek. Sok elkeseredett, gyökértelen ember érkezett
ekkor a településre. Ráadásul sok kétes,
bűnöző egyént is kiszorított magából
Budapest, ők is a peremkerületekre költöztek. Ehhez képest ma egy csodának
lehetünk a szemtanúi, mert ezek a települések megújultak, szépen fejlődnek.
Olyan generációk nőttek fel, akik Gyált
valóban az otthonuknak tekintik. A
középiskolás évek Ócsán teltek, szép
emlékeket őrzök róla. Tulajdonképpen
Ócsán keresztül volt számomra mindig
ismerős Dabas és környéke, hiszen rengeteg osztálytársam volt innen és a környező településekről. Végülis én amolyan dabasi járási gyerekként nőttem fel.

– Később a pedagógusi pályát
választotta…
– Mindig szeretettel emlékezem
Jarábik Bélára, volt osztályfőnökömre.
Kedveltem az emberségét, azonban az
ő szaktárgyaiból meglehetősen gyenge
voltam. Matematikát és fizikát tanultam – ez engem egészen egyszerűen
nem érdekelt, inkább a humán terület
vonzott. Elsőként földrajz és népművelő szakon végeztem Szegeden az akkor
m é g J u h á s z G y u l a Ta n á r ké pző
Főiskolán, majd később elvégeztem a
történelem kiegészítő szakot. A történelem a nagy szerelmem. Több mint 20
évig dolgoztam egy gyáli általános
iskolában, onnan lettem pályaelhagyó
és kerültem a közéletbe.

Pánczél Károly közéleti munkáját ez év augusztus
20-án két település is díszpolgári cím adományozásával köszönte meg. Dabas országgyűlési képviselőjét Kiskunlacházán és Gyálon tüntették ki az
egyik legnagyobb települési elismeréssel.
– Ebben az évben nem én mondtam az ünnepi beszédet a városi ünnepségeken, hanem én hallgattam az ünnepi laudációkat, amelyek rólam szóltak. Néha az ember azt
hiszi, hogy a saját hazájában nem lehet próféta. Nos, ez
most megdőlt… A közösséget szolgálom, így a szeretetet
és az elismerést érzem a díjakban.
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Remek szezont zárt
a Dabasi Strand.
A fürdőzők mellett táboroknak
is otthont adott a terület: itt
pihentek a Barca-tábor focistái, de voltak karatékák, a Ferencváros birkózói és a kézilabdások is a látogatók között.
Idén ráadásul 10 diákmunkás
is segített a nyári szezon zökkenőmentes lebonyolításában.
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Rendben elkezdődött a tanév a
dabasi tankerület minden iskolájában. A legnagyobb változás
a Gyóni Géza Általános Iskolában ment végbe, ahol az alsós osztályok is az anyaépületbe költöztek. A pedagógushiány
ugyan érezteti a hatását a járásban, de mindenhol sikerült
megoldani a szakos tanárok
foglalkoztatását.

A QR-kódok leolvasásásval a teljes interjúk meghallgathatóak!

„

A nyaralás messze száll,

sok emlék visszajár
Hányszor elmúlt már, de újra vár
A balatoni nyár, a balatoni nyár

”
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MEGHÍVÓ

Idősek Világnapjára
Ezúton szeretnék meghívni minden szépkorú dabasi polgárt
Idősek világnapi rendezvényünkre, amelyre október 6-án,
pénteken 15.00 órakor kerül sor az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok).
A műsor sztárvendége: Dancs Annamária és Kerényi Miklós Máté,
az Operettszínház művészházaspárja,
valamint Mészáros Edina, az Operettszínház művésze.
A jó hangulat megalapozásáról a Kossuth Kulturális Központ
Tilinkó Néptánccsoportja gondoskodik.

Kőszegi Zoltán
polgármester
A rendezvény helyszínére autóbuszokkal szállítjuk Önöket.
Minden városrészből autóbuszok indulnak a sportcsarnokba az alábbi útvonalakon:
Dabasi-szőlők, indulás 13.50-kor
útirány: Művelődési Ház, nyomda, Gyóni Géza Ált. Isk.,
Szőlő u., Vacsi út, Gróf Vay Sándor u., gyóni katolikus
templom, Vörösmarty u., sportcsarnok
Dabas-Gyón, indulás 14.00-kor
útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés,
Kossuth Lajos út, Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák
cukrászda, Kossuth Művelődési Központ, sportcsarnok

Dabas (kisvonat), indulás 14.00-kor
útirány: felsődabasi templom, Besnyői u.,
Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u., régi vasbolt,
Kaldi Üzletház, sportcsarnok
Dabas-Sári, indulás 14.00-kor
útirány: sári-besnyői buszmegálló, sári híd, Zápor u.,
sári templom, Kálvária, Icsikés, felsődabasi népbolt,
sportcsarnok

IDÉN IS LESZ ALMAHORDÁS
Dabas Város Önkormányzata idén is megajándékozza a város időskorú polgárait egy láda almával.
Az almahordás várható időpontja szeptember 19. és október 4. közé tehető.
Kollégáink keresni fogják Önöket.

Helyreigazítás
A Dabasi Újság augusztus havi anyakönyvi rovatába, az
elektronikus anyakönyvi rendszer hibája miatt tévesen
került be Kohan Julianna és Suhajda János házassági
évfordulója. A hibáért elnézést kérünk.
***
Az augusztusi szám anyakönyvi rovatából, egy szerkesztési hiba miatt kimaradt Vörös Elizabet újszülött neve.
A hibáért elnézést kérünk, az adatközlést e havi számunkban pótoljuk.
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2017. szeptember									

kapcsolatok éve

városunk legifjabb lakói
Baba
Anya
Vörös Izabella
Tar Andrea
Vörös Elizabet
Tar Andrea
Bogár Laura	Ikládi Magdolna
Holi Gréta Eszter	Kis Anett
Suhajda Róbert
Hernyes Magdolna
Vámos Ádám	Kancsár Zsuzsanna
Kocsó Maja
Herceg Nikolett
Lőrinczy Adrienn	Baranyi Claudia

Született
2017. 07. 13.
2017. 07. 13.
2017. 08. 01.
2017. 08. 03.
2017. 08. 03.
2017. 08. 05.
2017. 08. 07.
2017. 08. 07.

Baba
Anya
Mráz Maja	Ágoston Mónika
Suhajda Áron	Molnár Boglárka
Benkovics Emma	Vitvindics Anikó
Ordasi Julianna Bianka	Zátrok Bernadett
Lakatos Hanna	Kunu Erzsébet
Farkas Gréti Bianka
Farkas Zsuzsanna Etelka
Gede Izabella Jázmin
Hochmajer Rozhália

Született
2017. 08. 13.
2017. 08. 16.
2018. 08. 17.
2017. 08. 21.
2017. 08. 22.
2017. 08. 23.
2017. 08. 25.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit

Házassági évfordulók
50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 12.	Mohácsi Erzsébet–Mráz János
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 20. Opóczki Mária – Valaszkay Gábor János
Augusztus 27. Horváth Magdolna – Inoka Pál
	Petrányi Zsuzsanna – Dorogi Lajos
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 8. Hábli Ágnes Mária – Balázs János
	Balázs Katalin – Harmincz József
Augusztus 15.	Balázs Ilona – Suhajda Pál
Augusztus 28. Farkas Erzsébet – Pardi Lajos
	Kovács Karolina – Szenyics István
Augusztus 29.	Nyiredi Piroska – Kárpáti László
	Mózes Márta Ildikó – Egri Sándor
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 1.	Boczki Erzsébet – Bondor Ákos
Augusztus 14.	Kucsák Erika – Szkicsák-Hébel Ferenc
Augusztus 15.	Gula Andrea – Kovács József Zoltán
Augusztus 28.	Mráz Éva – Gogolák József
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 16. Tihanyi Ildikó – Szegedi Zoltán
Fogarasi Andrea – Lajó Sándor
Augusztus 22. Lakatos Julianna – Kovács Dávid
	Dormány Erika – Kocsír Gábor
Augusztus 23.	Zelenenák Annamária – Palkó József
Augusztus 30.	Kiss Mária – Danyis János
	Balázs Nóra – Laczkó István

10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 4.	Major Márta – Pintér Balázs
	Nagy Katalin – Gali Zsolt
Augusztus 18.	Serfel Klára – Téglási Ferenc István
Augusztus 25.	Kerekes Edit – Kollár József
	Gilicze Tünde – Horváth Árpád
Augusztus 27.	Sinkó Tímea – Lakatos László
Augusztus 31.		Körmöndi Margit – Pintér Endre László
2017 augusztusában kötöttek házasságot:
Augusztus 4. Hucleib Edina – Makkai Miklós
	Danyis Enikő – Molnár László
	Balogh Nóra – Gáspár Tibor
Auguszuts 5.	Kovács Anita – Pázmándi Norbert
	Klötzl Anikó – Suhajda Gábor Zsolt
	Kovács Ildikó – Péter Szabolcs
Augusztus 11.	Strupka Laura – Bujdosó Gábor
	Deli Anikó – Mayor János József
Tamás Kinga – Hunold Gábor
	Polgár Livia – Tál Dávid
Augusztus 12.	Szőnyi Renáta – Kveták Vilmos Roland
Futó Andrea – Pázmány Péter
Augusztus 18.	Kocsis Beáta – Marosvölgyi Zoltán
	Reschnik Tímea – Bánhidi Péter
Augusztus 19. Letenyei Bea – Kovács Ádám László
	Bedea Noémi Katalin – Tóth András
	Mráz Judit – Kosztolányi Ákos
Augusztus 25.	Rőczi Tímea – Katlan Péter
Augusztus 26.	Bertók Alexandra Mária – Horváth Attila
	Poles Anett – Berczi Tamás
	Zelovics Nikolett – Farkas Roland

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Beszámoló

az I. Dabasi Elsősegélytáborról

N

agy örömünkre szolgál, hogy a Dabas és Környéke
Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft.
már több mint 2 éve mentőorvosi kocsit és mentőgépkocsit üzemeltet a lakosság szolgálatára Dabason és környékén, közadományokból, önkormányzatok és cégek támogatásából.
A MOK csapata idén nyáron rendezte meg először két turnusban az elsősegélytábort, amelyben összesen 30 gyermek és 10
segítő vett részt.
A kétszer egyhetes táborban a gyermekek megismerkedtek a
mentőgépkocsik és mentőorvosi kocsi felszereléseivel, emellett
napi kétszer másfél órás elsősegély-oktatáson is részt vettek, így
elsajátították a helyes alapszintű betegvizsgálatot, alapszintű újraélesztést, vérzéscsillapítást és kötözéseket, valamint azt, hogy
különleges helyzetekben mi a teendő (pl. áramütés, égés, stb.).
Az oktatást gyakorlati bemutatók is színesítették, mentőtiszt,
mentőorvos és szakápoló kollégáink hasznos jó tanácsokkal látták el a kis életmentőket. A táborlakók kézműves- és sportfoglalkozásokon, kisvonatozáson, a Szent Jakab sétányon, a Dabasi
Strandon és a Jakab Lovasudvarban szervezett programon vettek
részt. A tábor zárásaként a gyerekek elsősegélyverseny keretében
bizonyságot tettek a megszerzett tudásról. A részvételről tanúsítványt és oklevelet kaptak a záró rendezvényen.
Nagyon reméljük, hogy a jövőben még több gyermek és felnőtt kap kedvet, és még többen vesznek majd részt elsősegélytáborban vagy oktatáson. A mentés során azt tapasztaljuk, hogy
minden korosztálynak nagy szüksége van az alapfokú elsősegély
ismeretekre, ezért azt javasoljuk, hogy a cégek, civilszervezetek,
klubok, illetve az általános és középiskolák életébe épüljön be az
éves tervbe az elsősegély bemutató és oktatás. Ennek érdekében
csapatunk mindenkor szívesen áll a lakosság rendelkezésére.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítőnek: szülők,
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önkéntesek, MOK kolléga és Dabas Város Önkormányzatának az
önzetlen támogatást.
A táborról készült képek a www.dabasmok.hu honlapon
tekinthetők meg.
Talabér János és Gogolák Gábor
A MOK csapata

2017. szeptember 								

Mindennapi életünk

Halász Móricz-kúria
szeptember 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
Horgolóklub
Szeptember 11., (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Szeptember 18., (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Mi még olvasunk kör
Szeptember 28., (csütörtök)
18.00–20.00 óráig
Beszélgetés Valentyik Ferenc legújabb Gyóni Gézaverseskötetéről
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
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!

Nemes-kúria

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 Vendégház udvarában: minden péntek délután
15.00 órától este 19.00 óráig.

Szeptember 22. (péntek)
15.00–18.00óráig
Száraztészta készítés: Igazi hungarikum, miközben egy igazán
magától értetődő recept alapján készül: a liszthez annyi tojást
adunk, amennyit az felvesz – amint a nagymama is javasolta.
Nyolc tojással még ki lehetett nyújtani, de nem ragacsos.
Ráadásul a tojás kifejezetten egészséges élelmiszer,
nem véletlenül éli reneszánszát.

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

Programok:
– szeptember 18. (hétfő) 10.00-12.00 óráig: Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– szeptember 14. (csütörtök) 16.30 –18.30 óráig:
kézműves foglalkozás – vezető: Kajliné Ludányi Margit
– szeptember 17. (vasárnap) 9.00 óra: Felsődabasi kerékpáros
túra
(A részletes programról a későbbiekben adunk tájékoztatást)

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

S

Átrium-hírek

zent István király ünnepén, a magyar államiság születésnapján
az Átrium Idősek Otthona lakói is megemlékezést tartottak.
Egy rövid műsor keretében idézték fel első szent királyunk államalapító életművét, mely az Istenbe vetett hitre és a Szent Szűz hathatós
pártfogására épült, megalapozva a magyar nép jogát mind a mai
napig a Kárpát-medencéhez. A megemlékezés az ünnep másik
eseményéhez, az új kenyér megáldásához kapcsolódott. A lakók
egy kisfilm keretében kísérték végig az új kenyér elkésztésének
folyamatát a vetéstől egészen a kemencéből kikerült ropogós
kenyér ünnepi asztalra tételéig. Az ünnepség a Székely és Magyar
Himnusz eléneklésével fejeződött be. 		
Tibay László
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
szeptember 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!
Szeptemberben induló kezdő és haladó citera, népi hangszeres és
néptánc foglalkozásainkra várunk minden érdeklődött szeretettel!
Citera, egyéb népi hangszerek oktatás:

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:

kezdő és haladó gyermek, ifjúsági, felnőtt
Oktató: Kovács László népzenész, hangszerkészítő

Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 17–18 óráig
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16–17 óráig
Tilinkó néptánccsoport: hétfő és szerda, 17–18.30 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

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 néptánc
oktatók
További információk: kapcsolat@kmkdabas.hu,
06-29/360 237

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

A Grönholm-módszer

a Thália Színház és a K2 Színház művészeinek
közös produkciója
„A Grönholm-módszer egy különös állásinterjú és négy elszánt
jelentkező története, aminek a végére a néző is a döntés részese
lesz. Az előadást életre hívó fiatal csapat tagjai a fent említett
kérdésekre keresik a választ a közvetlenség, az irónia, és a játékosság eszközeivel. Teszik mindezt abban a reményben, hogy a
végeredmény nemcsak önmagukra és a közönségre, hanem
talán egyetemesen is érvényes lesz.”
Szereplők: Ferran: Bán Bálint
Merce: Szabó Erika
Enric: Borsányi Dániel
Carles: Domokos Zsolt
Időpont: szeptember 22., péntek 18.00 óra

A belépés díjtalan!
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Egyéb foglalkozások:
Orchidea népdalkör: szerda, 17–19 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
minden kedden, 10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: október 7., 16 óra
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
október 4., 10 óra

H a l á s z B o l d i z s á r Vá r o s i Kö n y v t á r
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Tel: 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 | v a s á r n a p : z á r v a

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
„Apróságok” – diafilmek vetítése kicsiknek
Időpont: október 7., szombat 9.00–11.00 óráig

2017. szeptember 								

Mindennapi életünk

Kossuth Ház Galéria és Kerekes L ászló Alkotóház | 2 370 Dabas, Kossuth L ászló 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:
H ét fő, péntek: 13 –17 órá i g | Kedd – c sü tör tök: 9 –17 órái g | H ét vé g én el őre eg yez tetet t i d őpontb an

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
A dabasi térség műkedvelő alkotói
6. képző- és iparművészeti kiállításának
megnyitója
Időpont: szeptember 16., szombat, 11 óra
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere
A kiállítást megnyitja: dr. Feledy Balázs művészeti író
A műsorban közreműködnek:
Harmincz Nóra, Kaldenecker Attila, Mráz Albert és Tóth Antal
Díjat adó szervezetek: Dabas Város Önkormányzata,
Ócsa Város Önkormányzata, Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület, Rádió Dabas, Galéria Alapítvány,
Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
A kiállítás megtekinthető:
szeptember 16.–október 13. között

II. Térkiállítás és térzenei találkozó
– a Kerekes László Alkotókör térkiállítása
Második alkalommal kerül megrendezésre Dabas főterén a
Kerekes László Alkotókör tagjainak kiállítása.
A művek 10 órától tekinthetők meg. Lehetőség lesz portré
készítésére.
15 órától térzenei találkozóra kerül sor, melynek során
hallható lesz jazz, funky, reggae, pop muzsika, a kistérség
remek zenészeinek előadásában.
Időpont: szeptember 23., szombat 10–20 óra között
Helyszín: Dabas, Szent István tér

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI:
Fotó: Viola Éva

Kerekes László Alkotókör:
október 7. (szombat), 10–18 óra
szakmai vezető: Fiók László
Dabasi Fotóklub: október 2. (hétfő), 18 órától

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

Szeptember 15., péntek, 18.00 óra
Mindhalálig – színmű Gyóni Géza életéről

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig
Ringató foglalkozás gyermekek és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

Szerző: Dóczy Péter
Szereplők:
Gyóni Géza – Széplaky Géza
	Alkony, konferanszié, Ilona – Jónás Gabriella
Hajnal, Ella/őrangyal, ápolónő – Szemerédi Bernadett
Hermész, Nádasy – Dóczy Péter
	Pincér (Fiam) – Csonka Boglárka
	Zenész – Csonka Boglárka (klarinét és tárogató)
Szeptember 23., szombat, 16.00 óra:

Rétes-utca

19.00 órától fellép: Tolvai Renáta
Szeptember 30., szombat: Szüreti felvonulás és bál
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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: 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 Malév-Dabas Horgászegyesület Hírei

A

ugusztus 19-én szombaton került
megrendezésre az idei II. Feederkupa horgász verenyünk. 17 c sapat
jeletkezett. A csapatok sikeresen helytálltak.
A versenyen összesen: 309 kg halat
sikerült fogni.
Dobogósaink:
1. helyezett páros:
Mráz Gergő és Deák Zsolt
41,53 kg
2. helyezett páros:
Kovács Mihály és Horváth Attila 29,72 kg
3. helyezett páros:
Mikó Görgy és Tóth László
27,20 kg
A legnagyobb halat Szemők László horgásztársnak sikerült kifognia: 7,86 kg.
Gratulálunk a helyezetteknek!
A további csapatok fogásai:
– Nyúl János és Nyeső Zsolt
– Pacsírta László és Richárd
– Kanyó Gábor és Szemők László
– Czifra és Pataki páros
– Ungvári Csaba és ifj. Ungvári Csaba
– Sódar Tamás és Forgács Péter
– Berger Zsolt és Rácz Norbert
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25,83 kg
22,85 kg
21,53 kg
20,86 kg
20,45 kg
20,39 kg
17,90 kg

– Dori János és Lakatos Csaba
– Radnai János és Danyis János
– Földvári Imre és Földvári Ádám
– Bálint Ferenc és Tóth Lajos
– Zsigmond Zsolt és Fodor Miklós
– Fajt Mihály és Fajt Zoltán
– Berecz Imre és Vadász József

17,55 kg
15,94 kg
12,60 kg
5,09 kg
4,71 kg
2,66 kg
2,25 kg

Szponzoraink:
Szluka István és segítője; SOL ANUM
BÉKÉS Zrt.; Nyeső Zsolt; Deliné Bálint
Szilvia; Nagy László horgászbolt, Dabas

-Sári; Balogh István horgászbolt, Dabas;
Kári-Ker Kft., Inárcs

A DABAS-kupa horgász
versenyünket szeptember 23-án,
szombaton rendezzük meg
a tavon. Jeletkezni szeptember
23-án reggel 6.00 órától,
a helyszínen lehet.
Sikeres horgászatot kívánunk!
A HE vezetősége

2017. szeptember 									

Hivatali szócső

Testületi hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület június–augusztus havi ülésének főbb döntéseiről
Rendeletek:
D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete módosította a temetők
és a temetkezés rendjéről, Dabas város
költségvetéséről, a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról,
Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzatáról, a közterületi
térfigyelő rendszerről, a 4 Szirom Családi
Bölcsőde Hálózat térítési díjáról, az üzletek
éjszakai nyitvatartásáról, és Dabas Helyi
Építési Szabályzatáról szóló rendeleteket.
Elfogadta az anyakönyvi eseményekkel
kapcsolatos szolgáltatás díjairól, a Dabasi
C salád-és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ által nyújtott család és gyermekjóléti szolgáltatásról, a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok
számáról, Dabas város jelképeiről, a városi
konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról, a gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő
utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi
feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, a
lakáscélú támogatásról, a fás szárú növények védelméről, ültetéséről, gondozásáról
szóló rendeleteket. E jogszabályok a www.
dabas.hu honlapon olvashatók.
Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Dabas,
Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha
felújítása-2 tárgyú közbeszerzési eljárást a
JSP 97 Kft., A Szivárvány és Mesevár Óvo
dák kiegészítő építési beruházása tárgyú
közbeszerzési eljárást a Stef-Co Építőipari
és Kereskedelmi Bt., A Csapadékvíz elvezetése Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a Darus Fuvar Kft., a Járda út- és
kerékpárút fejlesztések Dabason tárgyú
közbeszerzési eljárást a MEGA-SPED Kft.
nyerte meg.

Pályázatok:
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott
be Dabas város területén kisméretű
rekortán borítású labdarúgópálya létesítésére, rendkívüli szociális támogatásra, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, a Dabas-sári háziorvosi rendelő épületének felújítására, valamint a dabasiszőlősi egészségház építésére.
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a
mezőőrök 2016. évre vonatkozó beszámolója, a Települési Értéktár Bizottság
2017. év első félévi beszámolója és a lejárt
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.
Támogatások:
A Képviselő-testület a sári zárt edzőpálya
kiviteli terveire 2 451 100 Ft, a Dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskola mellékhelyiségeinek felújításaihoz 300 000 Ft támogatást nyújtott.
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkor
mányzata részére, annak üdüléséhez kapcsolódó költségekre a testület 150 000 Ft
vissza nem térítendő és 350 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.
A „Bölcsőde létesítése Dabason” című
projekt megvalósításához – melynek helyszíne: 2370 Dabas, Parragh u. 30., HRSZ:
2256/35 – 1 528 006 Ft saját forrást biztosított a kis értékű, egyéb eszközök
beszerzésére.
A Települési arculati kézikönyv készítéséhez 1 550 000 Ft + ÁFA-t biztosított az általános tartalékból.
Egyebek:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete elrendelte a Települési
arculati kézikönyv (TAK) készítését. Ezzel
kapcsolatban – a júniusban tartott lakossági fórum folytatásaként – 2017. szep-

tember 5-én (kedd), 17.00 órai kezdettel a
Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart.
A Képviselő -testület elfogadta a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara 2017. november 3.
napján – melynek helyszíne a dabasi
Gombay–Dinnyés-kúria, Bajcsy-Zsilinszky
utca – megtartandó kamarai választásának lebonyolításával kapcsolatos közreműködésről szóló együttműködési, valamint az Érd és Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati –
módosított – Társulási Megállapodást.
Elfogadta az ÁTRIUM Idősek Otthona
tulajdonosaként, a Lórévi Szerb Ortodox
Egyházközség fenntartói jogának 2044.
december 31-ig szóló vállalását, meghatározta a polgármester költségtérítésének
összegét, és szabadságát jóváhagyta.
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. július 1-jei hatál�lyal az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződést 6 havi felmondási idővel felmondta. A Közszolgáltatási szerződés
megszűnésének időpontjáig, azaz december 31-ig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdál
kodási Nonprofit Kft. köteles Dabas váro
sában a közszolgáltatást ellátni.
Dabas Város Önkormányzata Újhartyán
város Önkormányzatával szerződést
kötött a Dabas–Újhartyán közös közigazgatási határában lévő Árpád utca folytatásának 300 méter hosszban és 5 méter
szélességben szilárd burkolat kialakítására,
amelynek összege 7 564 252 Ft.
A Képviselő-testület a térfelügyeleti
rendszer hosszú távú tervezésével a KisDuna Security Kft.-t, a karbantartási munkálatok elvégzésével a Keve-Kivitelező
Kft.-t bízta meg.
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Tájékoztató

a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel kapcsolatban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
és a kedvezménye 2017. augusztus 1-jén fennállt, 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 vehetik
át személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a harmadik gyermekem
megszületése okán 2017. szeptember 1-jétől átmenetileg, előreláthatólag 2018. május 1-jéig jegyzői hivatásom nem gyakorlom.
Helyettesítésemet Szatmári Attila, Bugyi község jegyzője veszi át, aki
megbízatását a Pesti Kormányhivataltól nyeri el. Kérem szíves türelmüket és megértésüket. A hivatal munkatársai a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. Probléma esetén keressék hivatali vezetőinket, így a Hatósági Iroda élén dr. Rutterschmid Gergelyt, a
Gazdasági Iroda élén Jelenik Máriát és a Műszaki Iroda vezetőjét,
Talapka Gábort.
A mielőbbi viszontlátásra,		
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

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

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869 • Vörös József: 06-70/611-9069
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Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2014. szeptember 1-jétől
változás történt az önkormányzathoz befizetendő adók
befizetési rendjében. Az értesítéshez mellékelt csekket
a MAGYAR POSTA Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az
önkormányzathoz a 2017. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2017. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2017. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi
részletének befizetési határideje: 2017. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének
befizetési határideje: 2017. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000
számú
Adópótlék
számlára, a kiszabott bírságot pedig a 64400099-1098030500000000 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás, stb.), illetve
az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás esetén
az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük,
problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának
munkatársait kereshetik személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Iparűzési adó
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
Gépjárműadó, kommunális adó
Egyéb és idegen bevételek

561-265	II. em/213. szoba
561-265	II. em/213. szoba
561-243	II. em/212. szoba
561-245	II. em/213. szoba

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék

Gazdasági Iroda
Adócsoport

2017. szeptember 										

hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

református egyházközségeink

Gyóni Katolikus Egyházközség

dabasi református Gyülekezet

Hálásan köszönjük meg nyugdíjba vonuló gyóni sekrestyésünk, Opóczkiné Erzsi és segítői: férje és Ordasi Marika közel
4 és fél éves szolgálatát egyházközségünkben. Egyben szeretettel köszönjük meg Kovács Andinak és családjának,
hogy vállalták ennek az áldozatos és sok kötöttséggel teli szolgálatnak az ellátását szeptembertől. Mindkét
egyházközségünkben az élni akarás, a jövő biztató jele az,
hogy templomaink sekrestyései olyan kisgyerekes, a papnál
is fiatalabb házaspárok, akik főállásuk mellett végzik ezt a
közösségi szolgálatot az Úr dicsőségére.

Állandó gyülekezeti alkalmaink
– Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban
– A Deo Volente Kórus próbái szeptemberben folytatódnak a hernádi Általános Iskolában

– Szentmiséink szeptemberben is hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton 18 órakor kezdődnek, vasárnap Szőlőkben 08.30kor, Gyónon 10.30-kor. Egyórás csendes szentségimádás minden pénteki szentmise után.
– 17-én, a hónap 3. vasárnapján a szőlősi szentmisénket a 10 éven
belül szeptemberben elhunytjainkért ajánljuk fel, a gyóni szentmisében pedig a havi kereszteléseket tartjuk.
– 24-én, a szentírás vasárnapi szentmisében ünnepeljük hittano
saink elsőáldozását. Egyben ez lesz az előrehozott októberi gitáros gyerekmisénk.
– Október 2-ától, hétfőtől a rózsafüzért közösen imádkozzuk minden esti szentmise után. Péntekenként a szentségimádás a
rózsafüzér után kezdődik.
– 7-én, szombaton rózsafüzér helyett a 2 havi gitáros/csendes
dicsőítő szentségimádást tartjuk.
A szokott feltételek mellett a teljes rózsafüzér közösségi elimádkozásával minden nap teljes búcsú nyerhető.
– Szőlősi templomunk búcsúját az október 8-i szentmisében fogjuk ünnepelni.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserend:
– Vasárnap 9.30-kor: nagymise;
– Csütörtök 19.00-kor: igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor: szentmise.
Idei tanévnyitó Veni Sancte szentmisénk szeptember 10-én, vasárnap 11 órakor lesz, ettől kezdve előreláthatólag minden vasárnap
11 órától diákmisével is ünneplünk.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

Alkalmaink
– Gyülekezeti hétvégét szervezünk szeptember 22–23–24-én
Galyatetőn. Érdeklődni a presbitereknél lehet.
Az idei évben hetedik alkalommal rendezzük meg
jótékonysági bálunkat.
Időpont: 2017. október 14.
Helyszín: Lazí-Tó Liget.
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
a Református Gyülekezet!
Csontos József nyugalmazott lelkipásztor

Gyóni református Gyülekezet
– 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)
– Október 1-je vasárnapjától de. 9 órakor konfirmáció-előkészítő
(7. osztály)
A Lelkészi Hivatal elérhetősége: 06-29/953-404
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GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Alkalmaink:
– Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor, melyre szeretettel
hívjuk és várjuk.
– Évkezdő gyülekezeti szalonnasütés: szeptember 8-án, pénteken,
18.00 órától.
– Térségi istentisztelet „Reformáció 500”: szeptember 10-én,
16.00 óra, Alsónémedi, Református gyülekezet.
– Gyülekezeti kirándulás: szeptember 23-án, szombaton Gyulára.
Program: délelőtt a Gyulai vár megtekintése, délután séta, cukrászda, fürdőzés. A gyerekeket felnőtt kisérővel hívjuk. A program
önköltséges.
További érdeklődés és jelentkezés az irodában, jelentkezési határidő: szeptember 8.
– Ifjúsági buszos-túrás kirándulás: szeptember 30-án, szombaton.
Indulás: 7.00 órakor. Túravezető: Petrányi László. Útvonal: busszal
Pilisszentlászlóig, onnan gyalog a Spartacus-ösvényen, majd az
Apátkúti-völgybe csatlakozva érünk Visegrádra, ahol megnézzük a
várat, majd busszal onnan haza. A program önköltséges.
Jelentkezés az irodában, jelentkezési határidő: szeptember 15.
– Konfirmációi oktatás: október 6-án, pénteken kezdődik, 15.00
órakor, a gyülekezeti házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a 6. és

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Miloszerni Imre
1950. 11. 02.
2017. 06. 08.
Pálvölgyi Anna Mária
1948. 05. 29.
2017. 06. 12.
Hefler Istvánné (Kancsár Gizella) 1932. 04. 30.
2017. 07. 18.
Rácz István
1922. 08. 08.
2017. 07. 20.
Faragóné Obornyák Eszter
1954. 07. 19.
2017. 07. 26.
Balogh Lászlóné (Glóz Eszter)
1942. 07. 13.
2017. 07. 28.
Erős János
1938. 02. 09.
2017. 07. 30.
Mák Valérné (Barta Éva Mária) 1940. 02. 07.
2017. 08. 02.
Kovács Kaszala Ferencné
(Garai Zsófia)
1944. 08. 21.
2017. 08. 06.
Prigyeni István
1949. 10. 01.
2017. 08. 16.
Kecskés László
1926. 09. 22.
2017. 08. 17.

Osztozunk a családok gyászában.
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a 7. osztályt megkezdő evangélikus fiatalok jelentkezését új csoportunkba, jelentkezési határidő: szeptember 22., péntek.
– Ifjúsági Klub: szeptember 15-én, pénteken indul a gyülekezetben,
17.00-18.00 óráig, a gyülekezeti házban. Szeretettel hívjuk és várjuk
a fiatalokat.
– Baba-mama kör: szeptember 7., csüt. és szept. 21., csüt., 9.3010.30-ig, szeretettel hívjuk és várjuk a kismamákat. További alkalmaink: minden hónap 1. és 3. csütörtök. Vezető: Balázs-Szabó Júlia
– Gyerekistentisztelet (a kisebbeket szülőkkel együtt hívjuk): szeptember 10. és szeptember 24., vasárnap, 10.00 óra, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan, vezeti: Berki Viktória vallástanár.
– Kórus: minden péntek, 16.00 óra. Első próba: szept. 15., 16.00 óra.
– Asszonykör: minden hó 2., hétfő, 16.30. óra. Első találkozás: szept.
11., hétfő, 16.30 óra.
– Istentisztelet idősotthonokban: minden hó 4. péntek, 9.30 órától Zárdakert Idősotthon, 10.30 órától Átrium Idősotthon.
– 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 Facebookoldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Tanévkezdés

S

anno 1875

zeptember örökzöld sajtótémája a tanévkezdés. Az újságírók a tankönyvellátáson mindig találnak fogást, de van úgy,
hogy a nebulók vannak kevesen, vagy pedig a tanítók létszáma
hibádzik, és akkor még a pedagógusbéreket meg sem említettük.
A Néptanítók Lapja 1875. szeptemberi számának városunk jogelőd településeit érintő hirdetései azt tanúsítják, hogy közel másfél
évszázaddal ezelőtt is hasonló gondokkal kellett megbirkózni az
iskoláknak:
„Felső-Dabas községben (posta állomás) a községi iskola
másodtanítói állása folyó 1875 évi október 15-kén betöltendő,
és arra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak képezdét végzett és
tanképesítéssel bíró tanítók, kik magyar nyelven teljesen képe
sek tanítani. Bár az iskola községi, mégis azon egyénnek fog
elsőség adatni, aki a róm. kath. kántori teendőkben némelykor
segédkezni kész és képes. Fizetése 300 forint készpénz, szabad
lakás és 300 négyszögöl kertilletőség, melyért az elemi iskola
három osztályát (6-9 éves tanköteleseket) fogja tanítani. A
pályázni kívánók felszerelt folyamodványaikat Felső-Dabasra
Pataky János, községi iskolaszéki elnök úrhoz czímezve bér
mentesen, legkésőbb október hó 10-ig beküldjék.”

2017. szeptember 										

kultúra

Lidi néni háza a tárlaton

T

elegdy László (1861–1904) budapesti festő- és grafikusművész
nevét kevesen ismerjük Dabason. Az
Iparrajziskola egykori tanára főként tájképeket festett és irodalmi művekhez készített illusztrációkat.
Dabashoz fűződő érintőleges kapcsolatáról és rövid itteni tartózkodásáról a „Lidi
néni háza Dabason” címet viselő olajfestménye tanúskodik. A művet a magyar
képzőművészek és műpártolók egyesülete a Nemzeti Szalon első kiállításán mutatta be 1894 őszén. A tárlaton 166 alkotás
szerepelt és a bemutató értékesítési célokat is szolgált, az árakat a kiállító művészek határozták meg. A többek közt Than
Mór, Rippl-Rónai József, Mednyánszky
László, Stróbl Alajos, Kimnach László,
Pállya Celesztin, Kacziány Ödön, Gross
Béla és Kriesch Aladár nevével jellemezhe-

tő kínálat árai a 20 és a
600 forint közötti tartományban mozogtak.
Telegdy László alkotása a katalógusban a
136. sorszámon szerepelt, 150 forint értékesítési árral. A művész
bizonyára magasabb
tarifát határozott volna
meg, ha előre tudja,
hogy a kiállításról számot adó Vasárnapi
Újság anonim szakírója
beválogatja festményét a falusi élet ihlette
összeállításába a következő ajánlással:
„Lidi néni háza Dabason: egy kis falusi élet,
sok jellemző tulajdonsággal. A kis szalmafedelű ház és egész környéke falusi szegénységről beszél, de jóleső, vidám kör-

A szomszéd község szintén felhívással fordult a pályázókhoz:
„Sáriba (Pest megye) alulírotthoz egy okleveles tót nyelvben
is jártas segédtanító szükségeltetik, havi fizetése 10 frt, egész
évre 120 frt, teljes ellátás. A pályázók személyesen vagy írásban
okt. 15-ig nálam (u. posta Felső-Dabas) jelentkezzenek. Sári,
1875. szept. 8-án. Bélik József, kántor-tanító.”
A pályázatokban megjelöltek összevetése a mai viszonyokkal
még Munkácsy Mihály ugyanebben az évben festett Tanterem
című művének segítségével is nehéz feladat, de az azért bizonyossággal leszűrhető, hogy szakmai alázatból és elhivatottságból
akkor nagyon sok kellett a pedagógus pályához.		
V. F.

Munkácsy Mihály: Tanterem

nyezete, a kerítést ellepő üde zöld felfutók, az árnyas fák, a ház előtt szemelő
baromfiak, a kerítés ajtajában álló egészséges paraszt gyerek, vonzón egészítik ki
a falusi udvarok idyllikus természetét.”
Valentyik Ferenc

Reményik Sándor

TEMPLOM ÉS ISKOLA
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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Nem hitték el, hogy lehetetlen,
ezért megcsinálták
Városunkban található a RotaChrom központi irodája és laborja, ahol 2016-ban kezdték meg a
RotaChrom CPC berendezések kis szériás gyártását és értékesítését. A RotaChrom eszközét
használja többek között a világ egyik vezető generikus gyógyszergyártója is.
A magyar cég által szabadalmaztatott gyógyszerhatóanyag-tisztítási eljárás fokozatosan kiszoríthatja a gyógyszeriparban jelenleg elterjedt, mintegy 5,5 milliárd eurós piacú, úgynevezett
preparatív folyadék-kromatográf megoldást.
A RotaChrom Technológiai Kft.-t 2014-ben
alapította Németh László vegyészmérnök
és Lorántfy László vegyész, hogy a saját
ötletükön alapuló szabadalmaztatott technológiát továbbfejlesszék és bevezessék a
piacra. A startup egy eddig csak kis méretben létező technológiát tett ipari körülmények között is alkalmazhatóvá: a megoldással a gyógyszerek hatóanyagának tisztítása
során rendkívüli hatékonyságnövekedést és
tisztaságjavulást tesz lehetővé, így akár 80
százalékos költségmegtakarítás érhető el.”
- írja a Forbes.

Ö

nök is, kedves dabasiak, ismerik a
„Human Labor” modern, lenyűgöző épületét, amelyben a varázslat folyik.
Németh „Frici” László vegyészmérnökkel, a vállalat vezetőjével beszélgetek a cég
történetéről, jelenéről, jövőjéről.
Gy. M.: Hogy emlékszik az indulásra?
N.L.: Tizenegy évvel ezelőtt kezdtem el
önálló kutatásaimat és specializálódtam a
kromatográfia irányába, illetve szereztem
szakmai elismertséget, azzal, hogy sok
újdonságot hoztam be külföldről.
Gy. M.: A startupok világában az 1,5 mil
liárd forintos beruházás kiemelkedőnek
számít. Mi indokolta ezt a nagyságrendű
beruházást?
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N. L.: A gyógyszergyártás precíziós iparág, ennél fogva rendkívül költségesek
azok a technológiák, eszközök és műszerek, amelyeket használunk. Megoldásunk
olyan innovációt jelent, amely alapjaiban
rendezi át a gyógyszerhatóanyag-tisztítás
folyamatát. Ehhez azonban az kell, hogy
nemzetközileg is minél több helyen jelen
legyünk. A nemzetközi terjeszkedéshez
volt szükségünk a forrásbevonásra.
Gy.M.: Melyik gyógyszergyár használ
ja az Önök megoldását?
N.L.: Üzleti titok, hogy melyik cégekkel
működünk együtt, ezért nem áll módomban erről tájékoztatást adni. Azt viszont
elmondhatom, hogy a világ minden tájáról
jelentős érdeklődés mutatkozik megoldá-

sunk iránt, amely kiváló alapot teremt a
további növekedéshez és nemzetközi terjeszkedéshez.
Gy.M.: Olcsóbbak lesznek-e ettől a
gyógyszerek?
N.L.: A gyógyszerek ára nagyon sok
tényezőből áll össze, amelynek csak egy
eleme az előállítási költség, és azon belül a
hatóanyag-tisztítás költsége. Tény, hogy
megoldásunknak köszönhetően sokkal
gazdaságosabb és hatékonyabb lehet a
gyógyszergyártás folyamata.
Gy.M.: Milyen üzleti modell alapján
dolgoznak? Értékesítik a gépeiket?
N.L.: Igen, értékesítjük gépeinket.
Mindazonáltal üzleti modellünk egyik

2017. szeptember										

sarokpontja, hogy világszerte bértisztítóközpontokat hozunk létre, ahol ügyfeleink
számára biztosítjuk szolgáltatásunkat.
Üzleti modellünk garantálja, hogy fenntartható módon, és dinamikusan növekedjünk.

portré

Anyakönyvi események
szolgáltatási díjai
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díjairól szóló rendelete az alábbiak
szerint változott:
Külső helyszín költsége munkaidőn kívül:
50 000 Ft
(anyakönyvvezető és szervező utazási költsége, házassági lap biztonságának biztosítása, kellékek kiszállítása, hangtechnika kiszállítása és bérlete, gépjármű használata, anyakönyvvezető díja, szervező díja, szerzői jogdíj, szervezési díj)
Munkaidőn kívül, a hivatalban:
30 000 Ft
(anyakönyvvezető díja, szervező díja, szerzői jogdíj, szervezési díj)
Egyéni igények (gyertya, homok, asztaldísz, pezsgő, díszoklevél, szülőköszöntő virág
stb.) esetén további költségek merülnek fel, melyek a megrendelőlap szerint kerülnek
kiszámlázásra. A munkaidőben tartott esküvők díjmentesek.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Serfelné Balog Zsuzsanna
anyakönyvvezető

Gy.M.: A sajtóközleményük szerint
tőzsdére mennének. Mikor várható?
Vannak részletek ezzel kapcsolatban?
N.L.: Távlati terveink között szerepel,
hogy tőzsdére vigyük a céget, de még túl
korai lenne, hogy a részletekről is beszéljünk. Most a nemzetközi terjeszkedésre
fókuszálunk, aminek első lépése a nemzetközi értékesítés erősítése, illetve az,
hogy bértisztító-központot hozunk létre
Magyarországon. Mindazonáltal már
most úgy dolgozunk, hogy előkészítsük a
társaság tőzsdére lépését.
Gy.M.: További sikereket kívánok!
Köszönöm a beszélgetést!
Gyurman Márta
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Bábel Antónia:

A baleset

Egyre gyakrabban eleredt az eső. A
borzlak teteje egyik reggelre beázott.
Borzmama létrát és szerszámokat vett elő,
hogy megjavítsa. Miután végzett, nagyot
reccsent alatta a létra legfelső foka, és
hopp! máris a földön találta magát. Nagy
nehezen feltápászkodott, de rettenetesen
fájlalta az oldalát.
– Mi történt, mama? – ugrott ki a jajgatásra Büdi.
– Leestem a létráról, és szörnyen fáj a
bordám – tapogatta Mama az oldalát.
Rigó doktor azonnali ágynyugalmat írt
elő a sérültnek. Másnap kora reggel
Vaddisznó asszonyság meghallotta a hírt,
és rögtön odacsörtetett.
– Ne féljen, kedves szomszédasszony,
majd én segítek magának! Csak pihenjen
és semmire se legyen gondja! Bízza csak
rám a háztartást, meg a kis Büdit is!
– Ugyan, kedves Vaddisznóné… – próbálta Borzmama elhárítani a nem kért
kedvességet, de Vaddisznó asszonyság a
szavába vágott:
– Ne szabadkozzon! Ugyan mire valók
a jó szomszédok? Gyerünk, Büdi – fordult
a kis borz felé –, irány a reggeli torna,
éppen most érkeznek a malackáim! Hagyd

Illusztráció: Rizmajer Krisztina
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a mamádat pihenni! – Azzal Vaddisznóné
nagy sebbel-lobbal takarításhoz fogott.
– Hű, micsoda kosz van itt! – jegyezte
meg félhangosan.
– Na, fiacskám! – nézett Valter Büdire a
réten. – Először is jegyezd meg, hogy egy
valamire való vaddisznó nem riad meg
semmitől. Ha mégis, azonnal futásnak
ered árkon-bokron át, nem spriccel magából semmilyen parfümöt! Másodszor:
tudom, hogy kissé neveletlen vagy, hiszen
szegény apád jó ideje nincs melletted, de
majd én megtanítalak a rendre. Borzmama
rád sem fog ismerni, mire felépül.
Büdi igazán igyekezett tartani az iramot
Nasival, Cincával, Barkával, Nudlival, Tüsivel
és Döncivel, de egyre fáradtabb lett.
– Sebaj, majd a dagonyázástól felfrissülsz! – biztatta Valter.
Mi tagadás, Büdi az elején még élvezte is
a játékot a pocsolyában, de egészen
elment a kedve, amikor a kis lábujjkörmétől
a feje búbjáig tiszta sár lett, és nem tudta
letakarítani magáról. Éppen, hogy csak a
szeméről fel lehetett ismerni. A szőre összetapadva, csimbókokban lógott az oldalán.
Amikor a mamája meglátta, majd’
elájult. Valter másnap is elvitte Büdit.
– Ma a földtúrást fogjuk
gyakorolni! Gyerünk, Büdi,
csak bátran!
A kis borznak estére
akkorára dagadt az orra,
hogy alig látszott a feje.
Harmadnap Valter sorba
állította a gyerekeket:
– Gyermekeim, ma a
röfögést fogjuk tökéletesíteni! Hadd halljam, kinek,
hogy megy!
Büdi nem tudott röfögni,
de Valter egyre csak noszogatta:

– Nyisd ki nagyobbra a szádat, Büdi
fiam! Jó hangosan! Hadd halljam azt a
röföt! – ütötte hozzá a taktust a vaddisznó. – Na, várj csak, vadmalac koromban az
én apám így tanított:
Röfi, röfi, malacok
Így röfögök, ha kapok
Egy kis makkot vagy gombát,
Szeretem a dagonyát!
Röfi, röfi, röf-röf-röf!
Legyél huncut, röfinált,
Nagyapád is így csinált!
Tanuld a malactörvényt,
Énekeljed a röfrént!
Röfi, röfi, röf-röf-röf!
A röfögés után Valter a dörgölőzést
tűzte ki feladatul.
– Keressetek egy fát, és jól dörgöljétek
oda az oldalatokat! Előre, hátra! Így ni!
Raaj-ta! Egy-két, egy-két! Foor-dul!
Büdi szőre úgy összeborzolódott, hogy
Borzmama valóban alig ismert rá délután.
Az ajtóban állva várta a kondát.
– Szervusz, mama, röf! – köszöntötte
Büdi.
– Szent borzparfüm, hogy nézel ki? És
mi az, hogy röf?
– Kedves szomszédasszony, jelentem,
sikerült Büdiből igazi vadmalacot faragni!
– büszkélkedett Valter.
– Én úgy látom, kedves szomszéd, hogy
csak egy koszos disznót csinált belőle!
Valter úgy megsértődött, hogy azonnal
elcsörtetett malackáival együtt, és jó sokáig Borzék tájára sem nézett. Szerencsére
felesége sem tette tiszteletét egy darabig.
– Tudod mama, lehet, hogy csíkosak,
mint mi, de azért én jobban szeretek borz
lenni! – bújt oda mamájához Büdi egy
kiadós fürdés után.
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Kedves Gyerekek!
Az állatgyerekek hazafelé megtöltötték zsákjaikat mindenféle erdei finomsággal. A makk 2 pontot, a mogyoró 4 pontot,
a szeder 5 pontot, a gomba 6 pontot ér. Számoljátok ki és küldjétek el címünkre, hogy kinek a zsákja éri a legtöbbet!

Büdi

Barka

Nudli

Cinca

A rejtvényt Bábel Antónia készítette.
Beküldési cím: kapuiagota@gmail.com
A beküldés határideje: szeptember 29.

Dönci

Nasi

Tüsi

Az augusztusi rejtvény nyertese Szurovszki Maja, aki egy
„ország tortája” ajándékutalványt vihet haza és beválthatja
a Bor Cukrászdában. Gratulálunk!

Őszi kerékpártúra

A

Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör szeptember 24-én
(vasárnap) tartja őszi túráját.
A környező településeket érintve kb. 50 km-t fogunk tekerni.
A tempó kényelmes, kirándulós, kb. 12–14 km/h órás sebességgel
haladunk majd. Több helyen tartunk rövid pihenőt, ahol lehet lazítani, frissíteni. Kísérőautónk ellátja a kerekezőket ásványvízzel, üdítővel.
A túrán rész vehet bárki nemre és korra való tekintet nélkül.
Kérünk minden indulót, hogy megfelelő műszaki állapotban lévő
kerékpárral jelenjen meg. Láthatósági mellény viselete ajánlott.
Indulás reggel 9 órakor a Szent István térről, érkezés ugyanide,
kb. du. 14 órakor.
Mindenkit szeretettel várunk ezen a vasárnap délelőttön egy kis
sportolásra.
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője
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Indul az Nb I-es kézilabdabajnokság

J

úlius közepétől tart az alapozásunk,
nemcsak a felnőtt együttesünk, hanem
az utánpótlás számára is, ahol a fizikum
megalapozása mellett a technikai képzésnek is nagy szerepe van, hiszen a cél, hogy
minél eredményesebb csapatok álljanak
készen az őszi szezonra. A felkészülés során
nagyon sok edzőmeccsel készültünk.
Szeptemberben pedig minden csapatunk
számára megkezdődnek a bajnoki küzdelmek.
Ahhoz, hogy megvilágítsuk, milyen gondolatok foglalkoztatják játékosainkat, és
betekintést engedjünk a csapat mindennapjaiba, megkérdeztük az egyik friss igazolásunkat, a rutinos NB I-es múlttal rendelkező
Bíró Balázst. Amellett, hogy játékos, edzőként a serdülő csapat irányítását is vállalta.
Ő mondta el, mit is gondol az új szezonról,
illetve milyen volt a fogadtatás edzőként:
Bíró B.: – Teljes mértékben pozitívan,
nagy motivációval érkeztem Dabasra, ahol
minden téren komolyak a tervek. Annak
ellenére, hogy egy régen dédelgetett álom
vált valóra azzal, hogy szeptembertől első
osztályú bajnoki meccseket rendeznek az
OBO Arénában, iszonyatosan nehéz dolga
lesz a felnőtt csapatnak! Az utóbbi években az NB I-ben már nincsenek gyenge
együttesek, ráadásul feljutóként el kell
fogadtatnunk magunkat, jó benyomást
kell keltenünk a bajnokság minden szereplőjére, és emellett könyörtelenül ki kell
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használnunk minden adódó lehetőséget.
Erre alkalmasnak érzem a társaságot és
rengeteg munkával, kevés sérüléssel, elérhetjük a célunkat, a biztos bentmaradást.
Az öltözői hangulat nagyon jó, a körülmények adottak a minőségi munkához, mert
jó szakemberek foglalkoznak velünk, a
többi csak rajtunk, játékosokon múlik.
A serdülő csapat irányítását kaptam meg,
amely nagy kihívás lesz. Tamás Ádám kollégámmal egy olyan csapatot szeretnék
formálni, amely karakteres és modern
kézilabdát játszik. Az első edzőmérkőzéseken túl vagyunk, jól dolgoztak a srácok, de
elég jól kirajzolódnak a hibák is. Sokat
beszélgetünk a fiúkkal, biztos van pár új
dolog tavalyhoz képest, de úgy látom,
hogy nyitottak, és jobbak akarnak lenni
edzésről edzésre. Ahogy tőlük, mindenkitől egy kis türelmet kérünk, a munkának
biztosan meglesz az eredménye.
Szeptemberi hazai mérkőzések az
OBO Arénában:
Szeptember 16. (szombat) 18.00 óra
Dabas–Balatonfüred
Szeptember 30. (szombat) 18.00 óra
Dabas–Budakalász
További friss hírek, meccsinformációk a
női, férfi és utánpótláscsapatainkról a
DabasHandball.hu weboldalon és a
Facebook.com/DabasKezilabdaKlub oldalon találhat.
Hermann László
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.

- mészkő
- márvány
- gránit

RUSZTIKUS

Természetes kőből

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

MODERN

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

Ne ingázz a nagyváros és vidék között,
dolgozz egy 25 éves szakmai
tapasztalattal irányított cégnél!
BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI TERMÉKEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KERESünk
jó kommunikációs készséggel rendelkező személyeket!
Elvárások:
– Főiskolai végzettség (már megszerzett, diplomával
rendelkező végzettség) vagy biztosításszakmai (független)
végzettség vagy a szakmában már ledolgozott évek
– Jogosítvány (már megszerzett, min. „B” kategória)
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet személyesen a
2347 Bugyi, Dr. Abay F. u. 2. címen vagy a
babel.edit@bemboz.hu e-mail címen lehet!

Minden könyv Erdélyről!
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sport												Dabasi Újság

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

