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„Nagyobb erôknek hullámára dobva
kapaszkodom székekbe, asztalokba,
feszít, forgat a fájdalom.
Vigyen, hagyom.”

Fotó: Orosz Sándor

Szabó T. Anna: Szülôszoba

Markó Valentyik Anna Anyajegy címû monodrámája szeptember 20-án, kedden 18.00 órától
látható a Dabasi Napok keretében, a Sári Zarándok- és Kulturális Központban

Gyóni Géza:
A Dicsőséges Jobbhoz
(Hadifoglyok istentiszteletén.)
Dicsőséges Jobb, Szent István keze,
Rád néz a vészben Árpád nemzete.
Ki megmozdultál minden zivatarban,
Ma sem maradhatsz mozdulatlan.
Mikor ránk törtek orvul, rettentően,
Utat mutattál minden útvesztőben.
Földünk és fajtánk zsarolói ellen
Ott voltál minden küzdelemben.
A muhi pusztán és Mohács alatt,
Hogy e nemzetnek magja nem szakadt,
S szét nem szórták, mint pelyvát a szelek,
Dicsőséges Jobb, hála teneked.
Vezéreinknek annyi nemzedéken
Varázserődet szent örökségképen,
Dicsőséges Jobb, ha át nem adod,
Hogy értünk volna tíz évszázadot?
Hisz, mint az árnyék tűnnek el a népek,
Kiket vaksorsuk örvénybe vezérlett,
És földönfutó milliók jaját
Visszhangozzák az éjszakák.
Tébolyult bolygón kong a halál-óra,
És megnyílott a népek koporsója.
Ki mondja meg: a rontás ereje
Holnapra kelve kit fektet bele?
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Augusztus

20.

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
államalapító Szent István királyunk napján
tartandó városi ünnepségünkre
Kőszegi Zoltán polgármester

Helyszín: a Sári Zarándok- és Kulturális Központ
udvara (Mánteleki út 8.)
Időpont: augusztus 20., szombat, 17.00 óra

Program:
– a Napsugár Óvoda középső csoportjának műsora
– a Szent János Katolikus Általános
Iskola diákjainak ünnepi műsora
– polgármesteri köszöntő
– az új kenyér megáldása
– népzene, népdalcsokor
a sári hagyományőrző csoportok előadásában
Közreműködik: a Bazsalicska és Fialecska citeracsoport és a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör

Ó, minket is; lásd, erre szánt az ellen.
Eltipró árja zúdul ránk veszetten.
Kárpátok ölében ősi templomodra
Csóvát hajítni készen áll a csorda.
Mint a galambok ülnek haloványan
Nővéreink a bánat klastromában,
Kik elvesztettek férjet, gyermeket,
Ó, még többet is elveszítsenek?
Dicsőséges Jobb, amelyet alkottál,
Nem hagyhatod, hogy rom legyen az oltár.
Mozdulj meg, Szent Jobb, ím hozzád repítnek
Forró fohászt a nyomorgatott szívek.
Dicsőséges Jobb, magyarok vezére,
Szálljon erőd a vezérek kezébe.
S mit annyi balkéz oly balogul tartott,
Dicsőséges Jobb, te fogd meg a kardot.
Dicsőséges Jobb, ne engedd, ne engedd,
Hogy vak pártosság épp most gyöngítse meg,
S amelynek híján annyi sebünk égett,
Teremts közöttünk szent, erős egységet.

Hogy látva lássa a halálos ellen:
Nem áshat oly sírt, melybe elföldeljen
Bús gyökeréig mártír-vértől ázott,
Anyatejen szítt ősi szabadságot.

Idegen földön bujdosva, kesergve,
Borulunk mi is, szent király, kezedre
S esdeklünk: árán annyi drága vérnek,
Te szerezz békét Árpád nemzetének.

Nem áshat oly sírt, - ha még annyi vadja
Kezét és lábát tövig elszaggatja.
S ha temető lesz már a világ végig,
Fejfáink is a szabadságot védik.

Esdeklünk: Szent Jobb; te csoda-intésed
Szakítsa végét már a szenvedésnek.
És a megbékélt milliók felett
Süssön fel áldott ünneped.

Dicsőséges Jobb, ó, vezesd e népet,
Melyet romlásra annyiszor ítéltek.
S ne hagyd, hogy amely annyi mártírt nemzett,
Idegen földön bujdossék e nemzet.

Ránk borultán a vak sötétnek
Mi rabságunkban is te légy szövétnek.
S kik megbűnhődtük minden bűneinket,
Dicsőséges Jobb, vezess haza minket.
(Krasznojarszk, 1916.)

Sári Napok
Šárské Dni

2016

Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom a város minden
polgárát rendezvénysorozatunkra,
amelyre augusztus 13–21. között
kerül sor a településrész különböző pontjain.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Augusztus 13. (szombat)

18.00 Alkotó(i) ösvények
– Suhajdáné Irénke, Bálint Dániel, Garajszki József
és Prauda Miklós kiállításmegnyitója
(festmények, grafikák és fotók)
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester
Közreműködnek: Garajszki István, a Bazsalicska
Citerazenekar, a Borovenka Néptánccsoport és
a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Helyszín: Sári Zarándok- és Kulturális Központ
(2371 Dabas, Mánteleki u. 8.)
A városi kisvonat indulási időpontja: 17.15
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Semmelweis-nap

a szakorvosi rendelôintézetben

Dabas Város Önkormányzata július 4-én, hétfőn 14.00 órakor tartotta
Semmelweis-napi ünnepségét a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet tetőtéri konferenciatermében.
A rendezvényt Klemencz Görgyné intézményvezető nyitotta meg,
aki beszámolt az utóbbi évek nagy beruházásairól, az intézményt érintő fontos fejlesztésekről és a jövőbeni tervekről. A jelenlévő orvosokat,
egészségügyi dolgozókat Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte,
aki ünnepi beszédében a városban folyó színvonalas megelőző-gyógyító munkát emelte ki, és megköszönte az egészségügyi dolgozók odaadó szakértelmét, a betegekhez való emberséges hozzáállását. A díjátadás előtt a polgármester úr köszöntötte az idén nyáron nyugállományba vonuló Radvánszki Ida doktornőt, a város egyik legelismertebb és legszeretettebb háziorvosát, akinek hosszú, boldog nyugdíjas
éveket kívánt és sok szép élményt unokái körében. Az esemény a Dabas
Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj átadásával folytatódott. Idén, a
szakorvosi rendelőintézet laboránsa, Szabó Rózsa vehette át ezt a rangos elismerést több évtizedes odaadással és szakértelemmel végzett
munkájáért.
A rendezvény végén a jelenlévők meghallgathattak egy Chopinművet Tippai Dániel, a Múzsák Művészet Iskola diákjának előadásában.
(fotók: Karlik Dóra) 				
Kapui

Augusztus 14. (vasárnap)

Hagyományőrző sátoros búcsú
Helyszín: Sári Szlovák Udvar környezete
(2371 Dabas, Mánteleki u. 3/D)
A városi kisvonat indulási időpontjai: 14.00, 16.00
Visszaindulás: 15.30, 18.30
20.00 Búcsúbál (zene: Hawer Band)
Helyszín: Gagarin Lakodalmas Vendégház

Augusztus 15. (hétfő)

10.00 Egyházi búcsú (szentmise és körmenet)
Helyszín: Dabas-Sári Mária Mennybemenetele
Templom
(2371 Dabas, Szent János u.)

Augusztus 20. (szombat)
17.00 Városi ünnepség
Helyszín: Sári Zarándok- és Kulturális Központ
A városi kisvonat indulási időpontja: 16.15

Augusztus 21. (vasárnap)

17.00 Író–olvasó találkozó Garajszki Margittal
Helyszín: Sári Zarándok- és Kulturális Központ
A városi kisvonat indulási időpontja: 16.15
A programokra a városi kisvonat ingyenesen szállítja az
érdeklődőket.
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Idén is volt

Lecsófesztivál

Július 30-án a „Kisdabasért” Egyesület immár hetedik alkalommal
tartotta meg nagysikerű Lecsófesztiválját, a felsődabasi vásártéren.
A fesztivál célja, hogy lecsófőzés ürügyén találkozzanak egymással
az érdeklődő emberek, minden résztvevő érezze jól magát, és a távolabbról érkezettek vigyék magukkal jó hírünket.
A versenyzők és a látogatók minden korosztályban megtalálták az
érdeklődési körüknek megfelelő szórakozási lehetőséget. Még nézni
is öröm volt a sok, főleg fából készült hagyományos népi játékot
kipróbáló gyermeket, akik persze a légvárnak is nagyon örültek.
Minden játék ingyenes volt, mert ezzel is segíteni szerettünk volna a
családok anyagi helyzetén, ami iskolakezdés előtt biztosan nem elhanyagolható.
A fesztivál ezúttal nemzetközivé vált, hiszen a felvidéki Búcs községből is érkezett főzőcsapat Karkó János polgármester úr vezetésével. A csapat összetétele is érdekes volt: nyugdíjas vasas munkás, multi
cég nyugdíjas igazgatója, nyugalmazott szívsebész, a Felvidéki
Rockszínház igazgatónője és a legfiatalabb tagja pedig egy betegápoló.
Olasz vendégeink Szabó József János hadtörténész közvetítésével
találtak ránk. Már második alkalommal jártak az egyesületünknél.
A finn vendégek, elmondásuk szerint, a fesztiválunkon ették életük
legfinomabb lecsóját.
A résztvevő csapatok mind megérdemlik, hogy felsoroljuk őket
név szerint, balról jobbra haladó sorrendben:
Bíbor utca, Tüzes nyolcas, Dabasi erdészet, Belvárosi Baglyok
(Újhartyán), Felsődabasi Karitász, Kossuth Zsuzsanna SZKI, Csipet
csapat, Szinyoriták, Nyáregyházi fakanálforgatók, Bem utcai boszik,
Deszka TEAM, Magas Cé, Net lecsó, Sári húsbolt, Tűzoltó manók,
Gyóni Géza Nyugdíjasklub Egyesület, Szépkorúak Dabasi Egyesülete, Tv
2. Bp., Piros elefánt, Búcsi csapat, Tatárszentgyörgy Nagycsaládosok
Egyesülete.
Helyezések:
1. Sári Húsbolt
2. Net lecsó
3. Felsődabasi Karitász
Különdíj: Búcsi csapat, a leghűségesebb csapat
Sokat beszélgettem a csapatokkal, és rengeteg jó visszajelzést kaptam tőlük.

A városi kisvonat

augusztusi menetrendje

Vendégeikkel együtt jól érezték magukat és jövőre is el akarnak
jönni a fesztiválunkra.
A Lecsófesztivál a szponzorok nagylelkű támogatása és a
Kisdabasért Egyesület elhatározása nélkül nem jöhetett volna létre. A
rendezvény ilyen volumenű és színvonalú megszervezése igen nehéz
munkát ró a civil szervezetünk tagjaira és segítőikre. Remélhetőleg a
fáradalmak kipihenése után ismét úgy döntünk, hogy 2017 júliusának
utolsó szombatján megint találkozunk a lecsófesztiválon!
Kosztolányi Gyula
képviselő, egyesületi tag

Augusztus 10. – A Gyóni Géza-emlékszoba és az evangélikus
templom megtekintése
Augusztus 17. – Új Sportcentrum a Dabas-sári focipályán
Augusztus 24. – A Nemes-kúria és az aktuális kiállítás megtekintése
Augusztus 31. – Dabasi-szőlősi Tájház
Szeptember 7. – A felújított Gombay–Dinnyés-kúria megtekintése
és kiállítás, valamint a felújított Református
Gyülekezeti Ház
Minden szerdán 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból indul
a városnéző kisvonat!
Információ: 06-30/846-66 46
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Dabasi fotósok Bajina Basta-i regattán

rendezvényeink

Bajina Basta egy szerbiai kisváros, amelynek különlegességét a
dabasi fotósok, név szerint Prauda Miklós és Szabó Béla már
2013-ban felfedezték. Megragadta őket a táj páratlan szépsége, és
kezdeményezték egy szoros partnerkapcsolat kialakítását a két
város között. Mára már megfogalmazódott egy testvérvárosi kapcsolat szükségszerűsége is, hiszen az ötlet a dabasi városvezetésben fogadókészségre talált.
2015-ben Kőszegi Zoltán polgármester, Kancsár Krisztián
külkapcsolati munkatárs és Kollár László tolmács kilátogatott
Bajina Basta-ra, Radomir Filipovics polgármester meghívására. A
két városvezető megfogalmazta együttműködési szándékát, és
körülhatárolta azokat a területeket, ahol ez a kapcsolat kiteljesedhet, ilyen a gazdaság, sport, kultúra, idegenforgalom. Idén egy
nagyszerű sporteseményen vehetett részt fotósként néhány dabasi
polgár: Prauda Miklós, Péli László és Szabó Béla, mégpedig a július 23-i regattán, amely a Drina folyón, a festői Tara nemzeti parkban zajlott. Az esemény hangulatáról és a táj szépségéről tanúskodjanak Prauda Muklós fotóművész felvételei.		
szerk.

HÁROM NAPIG HALOTT VOLTAM…
Szeretettel meghívjuk Önöket

a 2016. szeptember 17-én 17.00 órai
kezdettel a dabasi OBO Arénába,

Daniel Ekechukwu
afrikai lelkipásztor előadására

Daniel Ekechukwut 2001. november 26-án halálos baleset érte, amikor autója fékje egy lejtőn felmondta a szolgálatot. Nem azonnal halt
meg, hanem a kórházba szállítás közben, a mentőben elhalálozott. A
halál beálltát több orvos is megállapította, és elkészült a halotti bizonyítvány. Ezt követően a holttestét a halottasházba szállították, ahol
bebalzsamozták. Felesége nem nyugodott bele a férje halálába.
Hosszas huzavona után elérte, hogy férje holttestét Onithsába szállítsák, ahol megtörtént a csoda…
A részvétel ingyenes, a helyek érkezési sorrendben elfoglalhatók azok korlátozott száma miatt.
Szeretettel várunk mindenkit!
2016. augusztus
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Közlekedj okosan tábor

a biztonságos és balesetmentes közlekedésért

Július 25–29. között, reggel 7.30-tól 16.30-ig rendeztük meg a Közlekedj okosan napközis tábort a Gyóni
Strandon. A Dabasi Rendôrkapitánysággal közösen,
Varga Hajnalka rendôr ôrnagy közremûködésével valósult meg ez a tábor, az önkormányzat szervezésében.
Hatéves kortól egészen tízéves korig 52 gyermek vett
részt a hét programjaiban.

en, a strandra visszaérkezve még egy kis fürdőzésre is volt lehetőségünk.
Az ötödik és egyben utolsó napon Varga Hajnalka rendőr őrnagy
segítségével mindenki kipróbálhatta a rendőrség biciklis akadálypályáját, ahol, hol segítséggel, hol segítség nélkül ügyeskedtek a gyerekek. A helyes és biztonságos közlekedés mellett mindennap időt
szántunk a sportolásra és a kikapcsolódásra, hiszen mindig volt fut-

A hét folyamán számos, a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos
előadást hallgathattak meg a rendőrség munkatársaitól a résztvevő
gyerekek. Már az első napon egy érdekes rendőrkutyás bemutatótól
csillogott a szemük, melyet egy 8 éves King nevezetű belga juhászkutya tartott a gazdájával és segítőjével.
A második nap a városi kisvonattal jutottunk el a tűzoltóságra és
a rendőrségre. Mit és hogyan csinál egy tűzoltó? Hogyan készülnek
fel egy esetleges riasztásra, hogy néz ki belülről egy igazi hatalmas
tűzoltóautó, amit olykor az utcán állva, reménykedő tekintetekkel
nézünk? Megnézhették és kipróbálhatták, milyen is egy tűzoltó
tömlő és annak működése locsolás közben. A tűzoltóélet után egy
másik fontos, a közbiztonságért felelős hivatás mindennapjaiba
tekinthettek be, méghozzá a rendőrség életébe.
A Dabasi Rendőrkapitányságon egy kis épületkalauzolásra invitálta a csapatot Varga Hajnalka rendőr őrnagy és a rendőrség munkaközössége. Készíthettek a nap folyamán igazi kéz- és ujjlenyomatot, ülhettek járőrautóban, járőrmotoron és rabomobilban, vagyis
rabszállító autóban. Kipróbálhatták, milyen valódi börtönben ülni,
ha valaki esetleg törvényt szeg.
A harmadik napon szintén kisvonattal jutottunk el a Dabasi
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumba, ahol a gyerekek egy általuk kiválasztott filmet nézhettek meg.
A negyedik napon a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tartottak előadást a strandon a biztonságos közlekedésről, a
balesetek és bűncselekmények megelőzéséről. Az aznapi rossz időjárási viszonyok miatt a napot az Izgő-mozgó játszóházban folytattuk.
A sok-sok kellemes élményt adó játszóház után Tamás Roland igazgató úr kedélyesen fogadta be a fázó gyermekeket a Dabasi Kossuth
Lajos Általános Iskolában, ahol egy finom ebédet követően a sportolásé volt a főszerep. Szerencsére a délutáni napsütésnek köszönhető-

ballozás, labdázás, homokvárépítés, tornázás és természetesen
strandolás.
A tábor végén minden gyermek a rendőrségtől ajándékcsomagot
kapott, ami tartalmazott egy gyermek láthatósági mellényt, világító
berendezéseket a biciklire, a biztonságos közlekedésre tanító könyvet, világító karkötőt és még sok-sok apró ajándékot, a „látszódj,
hogy lássanak!” elvén.
Köszönet: Varga Hajnalka rendőr őrnagynak, a Dabasi Tűzol
tóság és munkaközösségének, a Dabasi Rendőrkapitányságnak és
munkaközösségének, és a segítőknek Baranyiné Kovács Évának,
Kőszegi Blanka Zoé ifjúsági alpolgármesternek, a városi kisvonatnak és a strand munkaközösségének, hogy ez a tábor megvalósulhatott a biztonságos és a balesetmentes közlekedés reményében.
P.L. és J.A.
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önkormányzati hírek

Népszavazás 2016
Ez év októberében lesz a rendszerváltás utáni hetedik
országos népszavazás, amelyet Magyarország Kormánya az európai migrációs válság fejleményei miatt kezdeményezett. A referendum kezdeményezőinek célja, hogy
megakadályozzák az Európai Bizottság azon intézkedését, amelynek célja a migránsok kötelező, felső korlát nélküli szétosztásának bevezetése Magyarországon.
A népszavazás időpontját Áder János köztársasági elnök 2016. október 2-ára, vasárnapi napra tűzte ki. A demokratikus intézményrendszer jelentős vívmánya a népszavazás jogintézménye, hiszen az érvényes és eredményes referendumon meghozott döntés az Országgyűlésre kötelező. „Az országos népszavazás érvényes, ha
az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.” [Magyarország Alaptörvénye,
8. cikk (4)]
A szavazólapon csak egy kérdés lesz olvasható, amelyre igennel, vagy nemmel lehet válaszolni az alábbiak szerint:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

IGEN

NEM

Magyarország Kormánya már 2015 szeptemberétől
több európai uniós fórumon kiállt a kötelező betelepítési kvótával szemben. A nyugati befogadó országokban a bevándorlás következtében súlyosbodó társadalmi konfliktusok egyre aggasztóbb és tragikus jelei mutatkoztak. A fentiek miatt az úgynevezett Visegrádi négyek
(Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország)
egységesen, egyre élesebb ellenállást tanúsítanak a kötelező betelepítési kvóta bevezetése ellen.
Az itt élők jövője szempontjából elengedhetetlen, hogy a
lakosság minél nagyobb hányada éljen jogaival, és tudatos választópolgárként kifejezze véleményét a fenti kérdésben.

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 2016.
augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban részesül.
Az 5800 Ft-os Erzsébet utalványt – a korábbi évekhez hasonlóan –
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus
25-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem
a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző
három hónapban is benyújtható.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve nagykorú
jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
Kérem a tisztelt kedvezményben részesülő szülőket, hogy a korábbi megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék figyelemmel,
és a lejárat előtt legalább 1 hónappal korábban nyújtsák be a kérelmüket.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon, vagy a Dabasi Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali
helyiségében.
A gyorsabb ügyintézés végett kérem, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek a kérelemhez becsatolni:
1) Jövedelemigazolásokat:
– A családban jövedelemmel rendelkezők esetén a kérelem beadását
megelőző 3 havi átlagkeresetéről munkáltatói igazolás. (Betegállomány
eseten is szükséges kereseti igazolás.)
– Postai szelvény vagy folyószámla kivonat (gyes, gyed, nyugdíj, családi
pótlék, árvaellátás stb.) Tartásdíj összegéről igazolás.
– Igazolás, ha munkanélküli segélyben részesül – ha munkanélküli ellátásban nem részesül, akkor a Munkaügyi központtól igazolás, hogy
regisztrált munkanélküli.
– Évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát (vállalkozók esetén)
vagy az APEH-től jövedelemigazolás.
2) Tanulmányok igazolását:
– Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a
tanulói jogviszonyról, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulók esetén a hallgatói jogviszony fennállásáról
3) Amennyiben a gyermek tartósan beteg ill. súlyosan fogyatékos,
egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolást
4) Egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot. A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált
házastársától külön él, és nincs élettársa.
5) Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata
6) Lakcímkártya
7.) TAJ kártya
8.) Családba fogadás tényéről szóló okiratot
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
2016. augusztus
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testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június
29-én tartott üléséről:
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította
2016. évi költségvetését, a hulladékról szóló rendeletét és a
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződést.
• A Képviselő-testület elfogadta a mezőőrök 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját, a Települési Értéktár Bizottság 2016. év első félévének munkájáról készült beszámolót és a Daszofe Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolóját.
• A testület elfogadta térítésmentes vagyonátadás jogcímén a dabasi
(Tesco-s út)
7800/9 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű,1008 m² nagyságú,
2256/18 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 3252 m² nagyságú,
2256/19 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 4614 m² nagyságú,
2256/22 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2447 m² nagyságú
és a
2256/23 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 910 m² nagyságú
ingatlanokat.
• A Képviselő-testület támogatást biztosított az FC Dabas Sportegye
sületnek a műfüves pálya üzemeltetéséhez.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Sári Szlovák
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változatlan
tartalommal fenntartja.
• A testület engedélyezte a 2016/2017. nevelési évre a fenntartásában
működő óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok
számát.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által meghirdetett „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására”. A
pályázat megnevezése: „A dabasi Halász Móricz-kúria részleges
felújítása – nyílászárók felújítása”
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A
pályázat megnevezése: „Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítása és korszerűsítése.”
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 27-én
tartott üléséről:
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.

Lakossági tájékoztató
a zöldhulladék ingyenes befogadásáról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy július 1-jétől kezdődően
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 (2016. 07. 01.–2016. 12. 31. között összesen 200
kg) zöldhulladék (növényi eredetű hulladék, gally, faág, faapríték,
fanyesedék, fűkaszálék, falevél, növényi nyesedékek) díjmentes
lerakására jogosult.
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• Ezt követően a Képviselő-testület módosította nyersanyagnormáról
szóló helyi rendeletét.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. OEVK területén a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) tagjainak az alábbi személyeket választotta meg az OEVI vezetőjének indítványára:
Dr. Pacsirta István Gábor, Mráz Ferencné, Kotán Sándor
Póttagok:  Farkas Józsefné, Kecskés Annamária
• A Képviselő-testülete módosította az alábbi szavazókörök címeit:
  1. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  2. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
13. számú szavazókör: CSALÁDI NAPKÖZI Luther u. 8.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi
Desszert Szalon Kft.  és a Dabasi Iroda és Szolgáltatóház részére  
engedélyezte a Dabasi  név felvételét.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programra, melyben a
települési önkormányzatok sportparkok, ill. ezek bővítésének lehetőségével futókör létrehozásának támogatására.
A sportparkok és futókörrel bővített megvalósítási helyszínek:
1, D típusú sportpark létrehozása:
    helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca,             
400 m-es futókörrel: helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca
2, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő u. 2.
200 m-es futókörrel: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő utca 2.,  
3, C típusú sportpark létrehozása:
    helyszín – 2371 Dabas, Mánteleki utca
4, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Vásártér u.
5, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Tinódi u. 1.  
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miloszernikert indításához, telepítéséhez 600 000 Ft-ot biztosított az általános
tartalék terhére.
• A Képviselő-testület a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére
1 db burgonyakoptatógép beszerzéséhez beruházói jogkört engedélyez 429 260 Ft összegben.
• Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gombay-Dinnyés kúria felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint
hirdeti ki:
Ajánlatevő neve STEF-CO Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Székhely címe
2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
• Ezen kívül a testület ingatlan ügyekben döntött.

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. növényi eredetű hulladék, a
gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a
növényi nyese-dékek….
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
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A Csati-part nem kommunális hulladékgyûjtõ hely!

A sokak által kedvelt horgász- és kirándulóhely érthetetlen oknál
fogva szemétteleppé változott.
Mint ahogy az a képeken is jól látható – hol nyíltan, hol titokban
–, autóval, zsákszámra hordják oda a szemetet az emberek, míg
mások, a szemét között turkálva, szétdobálják azt. Ezzel nem csak a
horgászok, kirándulók ott eltöltött idejét teszik élvezhetetlenné,
hanem a környezetet is súlyosan károsítják. Ez a fajta környezetszennyezés a fertőzések, betegségek táptalaja, s ez nem csak a Csati
élővilágára, hanem az emberre is veszélyt jelenthet. Az elszaporodott
élősködők, a terjengő bűz a kirándulók mellett a környéken élők életét is megkeserítheti.
Érthetetlen ez az emberi nemtörődömség, amivel a saját környezetüket pusztítják.
A Csati-part nem szemétlerakó hely – az a hulladékgyűjtő konténer nem azért van ott, hogy a konténert és közvetlen környezetét így
elborítsa a töménytelen mennyiségű hulladék. Mivel a Csati-part rendezvények, baráti összejövetelek, sütögetések és kirándulások kedvelt
helyszíne, az ezek alkalmával keletkezett hulladék, a kirándulók,
horgászok kiürült konzervdobozainak, élelmiszercsomagolásainak
összegyűjtésére alkalmas ez a konténer.

A képeken is látható hulladékelhelyezés illegális, és tettenérés esetén büntetést von maga után. Mezőrök, közterület-felügyelők kiemelt
figyelmet fordítanak az illegális hulladék elhelyezés felszámolására,
szankcionálására. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a felgyülemlett
hulladékot saját edényeikbe helyezzék el, gyűjtsék szelektíven, ami
ezt meghaladja, a szeméttelepre vigyék, ősszel pedig ismét lesz lomtalanítás! Köszönjük.				
Rigóné

Aratás
Az idei évben – különféle agrotechnikai s egyéb megfontolásokból –
árpát vetettünk a város saját kezelésben lévő szántóföldjein.
Elérkezett a július, az árpa megérett, és sikerült az esősre forduló idő
ellenére, két eső között jó körülmények között learatni – hála a kombájnos rugalmasságának.
Örömmel jelenthetjük, hogy mintegy 3,7 hektáron 141,2 mázsa
árpát arattunk és adtunk le a VITAFORT-nak, ami – kétsoros tavaszi árpáról lévén szó – a 38,2 mázsa/hektáros átlaggal nagyon szép
eredménynek mondható, és a minősége, tisztasága is kiváló volt. Az
előállított érték 494 200 Ft; a képviselőtestület eldöntheti, hogy az
ellenértéket felveszi pénzben, vagy a tavalyi évhez hasonlóan, a rászoruló családokat segítő program keretében takarmányra cseréli.
Időközben a szalmát is begyűjtöttük: ennek eredményeként
624 db kisbálánk van.
A szalmát az önkormányzat eladja – aki szeretne belőle, keresse Zlinszky Ferenc kollégánkat (06-70/903-3595).

A Parasztbiblia címen megjelent néprajzi gyűjtemény számomra
talán legkedvesebb történetében Jézus azt mondja a gazdának: „Jól
van, te vess amennyit te akarsz, én meg majd adok, amennyit én akarok!”
Idén nekünk bőven, nagylelkűen adott – hála érte!
És köszönet Adamovich Péter növényorvos kollégánknak, aki az
árpa gyomirtását, növényvédelmét és tápanyag-utánpótlását irányította, aminek elsősorban köszönhető az eredmény, és köszönet
mindazoknak, akik vetéstől betakarításig a munkákban részt vettek!
zf

Ela

dó!
Tel.: 06
-70/903
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FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
Dabas város területén augusztusban is folytatódik
az ebek összeírása
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
állatra vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás elsősorban elektronikus formában és helyszíni
összeírás során valósul meg. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben lehetősége van rá, elektronikusan, az ugyfelkapu.
ebnyilvantarto.hu honlapon rögzítse a felügyelete alatt élő ebek adatait. Aki nem szeretné elektronikusan regisztráltatni a kutyáját, és
napközben nem tartózkodik otthon, annak lehetősége van a Dabasi
Újság mellékleteként megjelenő adatlapot kitöltve visszajuttatni. A
nyomtatványt ebenként kérjük visszaküldeni, amennyiben szükség
van újabb adatlapra, az a www.dabas.hu oldalról letölthető, ill. a
Hivatal ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
A helyszínen az ebösszeírást kiegészítő jelleggel az önkormányzat
által megbízott diákmunkások végzik, akik az ingatlanon otthon
talált lakos kikérdezésével töltik ki a nyomtatványt. Az összeírás tervezett időpontja augusztus 31-ig tart.
Amennyiben nem tart ebet, úgy az erre vonatkozó nemleges
NYILATKOZATÁT névvel, címmel ellátva kérjük a Polgármesteri
Hivatalba eljuttatni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dabas Város Önkormányzata
NEM TERVEZI ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Az ebek oltása, chippel megjelölése KÖTELEZŐ!
Az adatszolgáltatás megtagadása minden esetben szabálysértési
eljárást von maga után. A chip nélkül vagy oltás nélkül tartott állatok
után az állatvédelmi hatóság bírságot szab ki az oltás vagy chip
beadatására való kötelezettség mellett.
További információ a hivatal ügyfélszolgálatán vagy a közterületfelügyelőktől kérhető. (29/561-200)
Együttműködésüket köszönjük.
A Polgármesteri Hivatal,
jegyző

Szelektív hulladékgyûjtés
Augusztus 1-jétől a városban elhelyezett
szelektív gyűjtőharangok színes és fehér üveg
gyűjtésére alkalmasak. Kizárólag!
Egyéb hulladék elhelyezés szabálysértési eljárást von maga után!
Dabas városban az alábbi helyeken találhatók szelektív gyűjtő pontok:
– Sári-Besnyő, Illatos utcai játszótér
– Fő út, a felsődabasi templommal szemben
– Szintes utcai lakótelep
– Szent István út, az ÁFÉSZ áruházzal szemben
– Szőlő utca, az általános iskolával szemben
– Dabasi- szőlők, játszótér
A többi, korábbi helyszínen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők elszállításra kerültek. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
gyűjtőket csak rendeltetésüknek megfelelően vegyék igénybe, abba
csak üveg helyezhető el!				
Jegyző

10 Dabas 2016. augusztus

Hivatali hírek
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete meghibásodás miatt a fehér helyett ezt követően a HBJ-541 rendszámú zöld Suzuki gépjárművet használja járőrözésre.

A Dabasi Polgármesteri Hivatal augusztus 15-től augusztus 19-ig
igazgatási szünet miatt zárva tart, ügyfélfogadás nincs.
Anyakönyvi ügyelet és a temetkezési iroda elérhetősége miatt
érdeklődjenek az ügyfélszolgálaton.
A Polgármesteri Hivatal augusztus 22-től a megszokott rendben
várja ügyfeleit.
Megértésüket köszönjük.
Parlagfűirtás továbbra is kötelező! Elmulasztása esetén
közérdekű védekezés és bírság kiszabása várható figyelmeztetés nélkül!

Avar és kerti hulladék égetése május 1. és szeptember 1. között
TILOS. Tűzgyújtási tilalom esetén a kijelölt tűzgyújtó helyen is
tilos tüzet rakni!
Rigóné dr. Roicsik Renáta

A közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

A 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,
valamint Gombár Lénárd polgárőr: 06-70/3307667

Kedves Sáriak!
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt négy évet, valamint azt, hogy
megismerhettelek titeket. Külön köszönet jár a Dabasi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolának, a Szent János Katolikus Általános
Iskolának, a Napsugár és Szivárvány Óvodának azért, hogy hozzájárulhattam fejlődésükhöz, betekinthettem közösségük életébe.
Köszönet illeti Kőszegi Zoltánt, Dabas város polgármesterét és a
Sári Szlovák Önkormányzatot, hiszen négy éven át segítették munkámat! Búcsúzóul és tisztelettel :
MGR. Rusnák Atila

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Vahlerh Máté
Kelemen Bence 	
Kelemen Hanna 	
Halupka Anna
Fehér Boglárka
Farkas Bence
Rácz Eliza
Dobronyi Benjamin
Molnár Lukács
Szabó Áron
Szabó Beatrix 	
Holecz Kevin
Pajor Sára Krisztina
Rácz Boglárka
Turcsán Dorka
Kiss Rómeó Attila
Apagyi Hanna 	
Kovács Annabella Alexa
Nagy Noel István
Lovasi Veronika 	
Bordás Zénó 	
Maris Ferenc 	
Major Bendegúz József
Nyitrai Norina Noémi
Fáber Rebeka Lara

Újszülöttek
Anyuka neve	Születési idô
Zsabka Erzsébet Krisztina 2016. 02. 21.
Kozma Mónika
2016. 05. 21.
Kozma Mónika
2016. 05. 21.
Merczel Krisztina
2016. 05. 25.
Budai Gizella
2016. 05. 27.
Szalai Zsuzsanna
2016. 06. 03.
Sipos Ágnes
2016. 06. 26.
Dobronyi Eszter
2016. 06. 26.
Szabó Katalin
2016. 06. 30.
Gogolák Anikó
2016. 07. 02.
Gábor Beatrix
2016. 07. 04.
Szalma Zsuzsanna
2016. 07. 08.
Gula Krisztina 	
2016. 07. 12.
Badacsonyi Tímea
2016. 07. 12.
Strupka Viktória
2016. 07. 13.
Novák Brigitta Alexandra
2016. 07. 13.
Szenyics Enikő
2016. 07. 14.
Tóth Brigitta
2016. 07. 14.
Faragó Mária
2016. 07. 14.
Lovasi Zsuzsanna
2016. 07. 16.
Zorád Tünde
2016. 07. 17.
Harminc Viktória
2016. 07. 19.
Markó Enikő
2016. 07. 20.
Duhaj Anett
2016. 07. 22.
Török Erika
2016. 07. 30.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Farkas Mihályné (Gogolák Erzsébet)
1919. 08. 10.
Rácz István
1922. 08. 08.
Farkas Pál
1923. 08. 07.
Sédli József
1926. 08. 19.
Erdei Lénárdné (Bozsik Magda)
1924. 08. 25.
Szivesi Józsefné (Elek Anna)
1924. 08. 04.

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 19. Iványi Zsuzsanna–Márton Péter
augusztus 28. Kosztolányi Zsuzsanna–Ulicska István
Fülöp Ilona–Timár László
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 1. Vadkerti Mária–Kecskés Gábor
augusztus 2. Dus Donna Marie–Mikó Miklós Dénes
augusztus 8. Kollár Ildikó–Balog István
augusztus 16. Kovács Ilona Elvira–Botos Attila
Ábrahám Alice–Katona János
Hrumó Ildikó–Turi Ákos Géza
Kaldenecker Róza–Szabados János
augusztus 22. Krigel Julianna–Balog Gábor
augusztus 23. Galacz Mária–Kovács János
25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 2. Gombár Erzsébet–Balog József
augusztus 3. Juhász Erzsébet–Novák János
augusztus 9. Opóczki Erika–Fabók János
augusztus 17. Zámbó Éva–Kis Mihály

Életkor
97 éves
94 éves
93 éves
90 éves
92 éves
92 éves

augusztus 24. Molnár Katalin–Keindl Attila
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 2. Iványi Gabriella–Bózsik József
Bozsik Tünde–Farkas Attila
augusztus 10. Bábel Beatrix–Gogolák Attila
Balázs Ildikó Erzsébet–Dormány Zoltán
augusztus 17. Nagy Krisztina–Sallai Ferenc
Városy Bettina–Hercz György Tamás
augusztus 31. Pacsirta Éva–Radácsi Zoltán
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 12. Tunner Erika–Gubicza Norbert
augusztus 18. Horváth Orsolya–Garajszki Tibor
augusztus 19. Kis Edina–Suhajda János
augusztus 26. Pálffi Anita–Horvát Balázs
Siró Anita–Szaller Péter
Máté Gabriella–Halász József
2016 júliusában kötöttek házasságot:
július 2.
Mészáros Éva–Morva Tamás Zoltán
Bujdosó Éva–Tokai Róbert
Kubik Anita–Szabó Attila
július 8.
Tóth Bernadett–Domonyi Zsolt
július 9.
Mostbacher Anita–Maczkó Krisztián
Szalai Erzsébet–Szászi Zoltán
július 15.
Pallaga Ágnes–Garaja József Ferenc
Pintér Erika–Farkas Gergely
Szabados Rozália–Suhajda István
Ordasi Erika–Podoba Gábor
Magyar Luca–Jenei András
július 16.
Dori Klára–Dormány Norbert
Sári Edina–Buncsák Ferenc
július 23.
Strupka Enikő–Jónás Tibor
július 29.
Rapcsák Viktória–Hidasi Márk
Kárpáti Zsófia–Kovács Gergő
július 30.
Bácskai Orsolya–Zabán Ferenc
Dénes Mónika–Papp Tibor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Berényi Istvánné (Takács Ida)
Farkas Béláné (Drozdik Piroska)
Kecskés Józsefné (Suhajda Terézia)
Lutter Jánosné (Endrődi Juliánna)
Szilvási Gábor
Turányi János
Magyar József
Molnárné Volecz Katalin (Volecz Katalin)
Homola Istvánné (Reksán Jolán)
Körösi Géza
Bozsik István
Krejcsi László
Szikora Ferencné (Horváth Eszter)
Balázs Imre 	
Csizmadia Mihályné (Szántó Lenke)
Mészáros Józsefné (Sánta Irén)

1933. 12. 03.
1939. 04. 01.
1932. 10. 13.
1920. 11. 14.
1958. 06. 07.
1939. 01. 22.
1932. 07. 19.
1936. 03. 01.
1954. 10. 03.
1927. 02. 25.
1943. 04. 04.
1943. 08. 22.
1920. 12. 02.
1949. 11. 09.
1932. 01. 30.
1940. 03. 15.

Osztozunk a családok gyászában.

2016. 05. 01.
2016. 06. 06.
2016. 06. 19.
2016. 06. 23.
2016. 06. 24.
2016. 06. 27.
2016. 06. 30.
2016. 07. 03.
2016. 07. 06.
2016. 07. 09.
2016. 07. 11.
2016. 07. 12.
2016. 07. 15.
2016. 07. 15.
2016. 07. 22.
2016. 07. 23.

intézményeink hírei

A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
augusztus havi programjai
Kossuth Mûvelôdési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
Megújult honlap: www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda: 8.00–16 óráig •
csütörtök: 8.00–16.00 óráig • péntek: 8.00–16.00 óráig
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

Intézményünk augusztus 15–28-ig zárva tart!
RENDEZVÉNYEK

Mozgó-mozi

– moziélmény a Művelődési Központban!
Időpont: augusztus 30., kedd
(műsor az újság hátoldalán!)
Jegyárak: 3D filmek – 1500 Ft; 2D filmek – 1200 Ft
Kedvezményes jegyárak (diákok és nyugdíjasok részére):
Csoportos kedvezményeink 25 fő felett:
3D filmek – 1000 Ft; 2D filmek – 800 Ft
A pénztár nyitvatartása:
Az adott vetítések előtt félórával.
További információk a jegyvásárlással és programmal
kapcsolatban: www.mozgomozi.hu,

e-mail: info@mozgomozi.hu,
tel.: 06-20/423-4228

VI. Térségi szakmai népzeneiés néptánctábor
Időpont: augusztus 15–19-ig
Helyszín: Balatonfenyves

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
szeptember 3., szombat, 16.00 óra
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig

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

Az intézmény augusztus 8–21-ig zárva tart.
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Kerekes László alkotókör
(D’ART Dabasi kistérségi alkotókör):
szeptember 3. (szombat), 10.00–18.00 óra,
Szakmai vezető: Fiók László

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu
nyitvatartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,
hogy könyvtárunkban a nyári szünet augusztus 1-jétől
augusztus 13-ig tart.
Nyitás augusztus 15-én, hétfőn 10.00-kor.

Dabasi Táncszínház: kedd, csütörtök 09.30 órától

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ rendszeres programjai
Hétfő:	  9.00–11.00  Védőnői tanácsadás (Fajtné Harmincz Dóra)
10.00–12.00  Baba-mama klub (Fajtné Harmincz Dóra
körzeti védőnő) – minden hónap 1. hétfőjén
13.30 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)
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17.00–18.30  Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Péntek: 17.00–18.30  Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman 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
intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria
július havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863
E-mail: tajolo@dabas.hu
halaszmoriczkuria@gamil.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig
hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné,
Kajliné Ludányi Margit, Mráz Diána Leila
Augusztus 15–26-ig a Halász Móricz-kúria csak az aktuális
programokra tart nyitva.
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
A kúria díszparkja díjmentesen várja a házasulandó párokat
esküvői fotózásra.
A nyitvatartás miatt előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért
vezeti: Botta Ilona jógamester
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
augusztus 25. csütörtök, 16.00–18.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
augusztus 25., 18 órától, vezeti: Bakkai Éva
Nyári olvasmány, élménybeszámoló
HORGOLÓKLUB
július 11. (hétfő) 16.00–18.00 óráig; vezeti: Kajliné Ludányi Margit

A SÁRI Zarándokés Kulturális Központ
augusztusi programjai

2371 Dabas, Mánteleki u. 8., telefon: 06-70/396-2860 •
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint •
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Rendszeres programok:
Bazsalicska Citeracsoport – hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc – csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– szerda, 17.30–19.00 óráig

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
augusztus 15. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
szerda: 11.00–12.00 óráig
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen? Akkor
csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és
elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és
a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Augusztus 16-tól, keddenként 18.00 – 19.30 óráig,
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra

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

Augusztus 12. (péntek) 15.00–18.00
Papírmerítés
A foglalkozást vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Szellemi és anyagi műveltségünk, társadalmunk a papírt nem
nélkülözheti. Öröklött tudásunkat ez az íróanyag mentette meg
az idő megsemmisítő kezétől, a papír segítségével gyarapíthatjuk tovább ezt az örökséget, s hagyományozhatunk sok mindent
az utókorra.

Fotópályázat
A Halász Móricz-kúria fotópályázatot indít

„Dabas rózsái” címmel
Lehetsz amatőr vagy profi, ez a pályázat minden
dabasi lakosnak szól.
A beküldött képeken bármilyen fajta rózsa
szerepelhet, minden kreatív és ötletes fotót
szeretettel várunk.
A beküldött képekből a 2016-os Gyóni Napok
keretében kiállítást rendezünk, valamint kihirdetjük a
nyerteseket és a közönségdíjast.
Az elkészített fotókat augusztus 31-én 12.00 óráig
várjuk a halaszmoriczkuria@gmail.com e-mail címre.

Augusztus 24-én, szerdán, 14.00–17.00 óráig véradás!
2016. augusztus
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„Jó, ha a nyelvtanulásban van
sikerélmény… ”
Iskolánk – a Szent János Katolikus Általános Iskola
– évek óta ezt igyekszik megvalósítani a nyári nyelvi napközis táborok megszervezésével: közelebb hozni a gyerekekhez az idegen nyelvet, barátságba kerülni vele, érzékelhetôvé tenni annak hasznosságát, játékosságát.
Idén is több, mint 40 fő jelentkezett erre a programra. Angol, szlovák, hittan és kézműves foglalkozások váltották egymást. A tábor
keretein belül, jutalomként, még 10 felsős tanuló vehetett részt a
„SZLOVÁKRA FEL!” elnevezésű intenzív nyelvtanfolyamunkon.

A tábor nyitónapján a sári származású Garajszki Margit író,
műfordító, színházi dramaturg, Bartók című mesekönyvének színpadi adaptációját, a Bartók és a fából faragott királyfit, tekinthettük
meg. Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek az előadás, melyet
közös éneklés, kvíz megoldása és rövid beszélgetés követett.
A második napon az alsó tagozatosok Kerekegyházára látogattak
el, Kollár Balázs atyához, aki bemutatta a templomot és egy kis
Agapé is várta a gyerekeket. A délután Kecskeméten mozilátogatással
zárult.
Ezt a napot a felsősöknél is nagy várakozás előzte meg, hiszen az
Országos Szlovák Önkormányzat vendégei lehettünk. Hollerné
Racskó Erzsébet elnök asszony ajándékkal és finomságokkal várt
bennünket, majd egy tartalmas, átfogó, érdekes előadás keretében
ismertette velünk a magyarországi szlovákság múltját és jelenét.
Innen a Ľudové Noviny nevű szlovák hetilap szerkesztőségébe látogattunk el, ahol a tanulók hallhattak az újságkészítés mozzanatairól.
A napot a Vajdahunyad várának megtekintésével zártuk.

Átrium-hír
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A további napok is színes élményekkel szolgáltak. Volt sütés a Sári
Rétesházban, a Tájházban őseink használati tárgyainak megtekintése, ismerkedés a régmúlt mindennapjaival.
Készítettünk rongybabát, így elevenítettük fel nagyszüleink,
dédszüleink gyermekkorának játékait.
Csütörtökön a sári szokásokkal, gasztronómiával ismerkedhettek
a résztvevők, nudlit és krumpli gombócot készítettek
A csapat egy része az Irgalmasság Évének jegyében meglátogatta
az Átrium Idősek Otthona lakóit és egy zenés, verses, táncos előadással örvendeztették meg az ott lakókat.
A tábor során négy sári néni érkezett hozzánk vendégségbe:
Siposné Ila néni, Jelenekné Juli néni, Danyisné Kamilla néni és
Majeczkiné Mari néni, akik népviseletben érkeztek és a régi sári viseletről, szokásokról meséltek a gyerekeknek.
A pénteki napon a szülők számára egy meglepetésműsor került
előadásra, és a gyerekek saját készítésű muffinnal kínálták a vendégeket.
A programok a Sári Szlovák Önkormányzat valamint az Országos
Szlovák Önkormányzat támogatásával valósultak meg.
Úgy érezzük, nagyon hasznosan, vidáman telt el ez az öt nap,
közelebb kerülve őseink hitéhez, kultúrájához és a szlovák, angol
nyelv mindennapos használatához.
Jankulár Margit, tanítónő
„Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is…” kezdetű ifjúsági ének jutott
eszembe, amikor Csontos József dabasi református lelkész úr immáron
többedik alkalommal invitálta meg egy napra az Átrium Idősek
Otthona lakóit a Csévharaszt és Pótharaszti közötti erdős területen
megrendezésre kerülő gyermektáborba. Fiatal és idős egy napig együtt
lélegezve, egyazon tiszta lelkülettel élte át ezt a napot, kizökkenve a hétköznapok monotonságából, töltekezve a keresztény értékrendet sugárzó
vidámságból. A lakók az átélt élményektől felfrissülve tértek haza, megerősödve abban a tapasztalásban, hogy a gyermek és az idős – a még és a
már tisztaság – lelkülete igen közel áll egymáshoz.
Tibay László

hitélet

Szolgálatra kész

„Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem,
mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.” – 1Tim 1,12

Ezzel a bibilai igeszakasszal indította útjára Kárnyáczki Esztert dr. Fabiny Tamás püspök, akit a
gyóni evangélikus templomban szenteltek lelkésszé július 3-án. Fontos pillanat és nagy öröm ez
mind a lelkésznô családjában, mind pedig városunk gyülekezetében is, hogy egy fiatal, talpraesett, hitében erôs ember állt Isten szolgálatába. Egy gyülekezethez tartozunk, mégsem ismertük
egymást korábban Eszterrel, de egy rohanós, napsütötte délután, egy kávé mellett nem mindennapi dolgokról, hitrôl, erkölcsrôl, emberségrôl, a ránk bízott útról beszélgettünk, és hiszem, hogy
(szemtelenül) fiatal kora ellenére teljes mértékben készen áll kiteljesedni a neki szánt hivatásban.
– Hogyan fogalmazódott meg benned, hogy lelkész akarsz lenni?
– Ez egy olyan hivatás, amit nem az ember
választ. Erre kiválaszt Isten, és ha valaki úgy
vág bele ebbe, hogy nincs meg benne a hivatástudat, akkor viszonylag gyorsan belefárad és
feladja már az egyetem hat éve alatt. Az óvodában kezdődött az egész, ahová az evangélikus
lelkész, Koczor Tamás járt gitározni. Nem
vallásos családból származom, ott találkoztam
először a hittel. Rögtön magával ragadtak az
énekek, a gitározás, az érdekes történetek, és
mondtam anyukámnak, hogy evangélikus hittanra fogok járni, ő bele is egyezett. Nyolcéves
voltam, amikor megkereszteltek, erre emlékszem is, majd az iskolában is folytattam a hittant, és lekonfirmáltam.
– Végig ragaszkodtál az elhatározásodhoz,
vagy voltak kilengéseid, útkereséseid?
– A gimnáziumot Budapesten végeztem,
utána pedagógiai pályára készültem. A kapcsolat folyamatosan megvolt a gyülekezettel,
táborokba jártam, részt vettem az eseményeken, de akkor még nem gondoltam volna, hogy
lelkész leszek. Az érettségi után nem vettek fel
a tanárképzőbe, egyfelől törésként éltem meg a
kudarcot, másrészt rájöttem, hogy a pedagógia
nem az én utam, nem véletlenül történt, hogy
nem vettek fel, hiszen becsülettel felkészültem
a felvételire. Mindezek után a hittantanári
pályát tűztem ki célul, hogy mindazt, amit én
kaptam Istentől és a lelkészeimtől, továbbadhassam a gyerekeknek. Jelentkeztem az
Evangélikus Hittudományi Egyetemre, ahová
rögtön fel is vettek, de már akkor tudtam, hogy
ez több lesz ennél. Már úgy kezdtem meg a
tanulmányaimat, hogy a a célomhoz szükséges
lelkész tárgyakat is felvettem.
– Említetted, hogy nem vallásos családból
származol. Mi volt a reakció, amikor otthon
elmesélted a terveidet?
– Először nem is mondtam el, hogy a
hittantanári szakról lassan a lelkészpálya felé
orientálódom, csak amikor már megkaptam a
papírt, hogy átvettek lelkész szakra, akkor álltam ki a család elé és mondtam, hogy lelkész

leszek. Természetesen azonnal mellettem álltak és támogattak a célom elérésében. A gyóni
gyülekezet életében is egyre aktívabban vettem részt és amikor egy nyári alkalomkor
helyettesítettem a lelkész urat, anyukám eljött,
végigsírta az egészet, mert látta, hogy megtaláltam az utam.
– Tapasztalataim szerint a mai világban
egyre kevésbé fontos a vallás és a hit is – szándékosan teszek különbséget a kettő között. Te, mint
a legfiatalabb lelkészgeneráció tagja, hogy látod,
valóban „cikinek” érzik a fiatalok felvállalni a
hitüket, vagy egyáltalán foglalkozni hitbéli kérdésekkel? A tágabb környezeted nem szabott gátat a
hitvallásod és a hivatásod megélésében?
– A barátai körömben nem volt ebből probléma, tudták, hogy járok a gyülekezetbe, fontosak nekem az istentiszteletek. Ami igazából
furcsa volt, amikor már a teológiára jártunk és
beültünk egy kávéra, vagy akár sörözgetni és
beszélgetés alakult ki másokkal, rögtön jöttek
a kérdések, ha van Isten, akkor miért így vagy
úgy történnek dolgok, bizonyítsuk be Isten
létezését, Jézus sem az volt, akinek mondják
stb. Ezek ugyanakkor jó dolgok voltak, hiszen
bárhol, ahol szóba került, hogy lelkészek
leszünk, az emberekből feltört az igény, hogy
ezekről a dolgokról beszélhessenek valakivel.
Hiába tűnik úgy, hogy manapság ciki a hit,
mindenkiben vannak kérdések, amire szeretnének választ kapni. A mai embernek nagyon
nagy szüksége van arra, hogy megtapasztalhassa, van Isten, hogy érezze az ő jelenlétét.
Olyan sok szétszakított család van, szülők
elválnak, a gyerekek nem érzik, hogy fontosak
a szüleiknek, kell egy olyan valaki – én hiszem,
hogy Isten –, aki feltétel nélkül szereti őket.
Ezt szeretné mindenki megtapasztalni, csak
sokszor nem jó helyen keresik a választ.
– Amikor egy-egy nyitottabb, érdeklődőbb
emberrel találkozol, mennyire tudod bevonni őket
a hit világába és még véletlenül sem szeretném a
hittérítő szót használni, hiszen ez nem erről szól,
szerintem.
– Olyan még eddig nem fordult velem elő,
hogy valakivel beszélgettem, majd a következő

vasárnap elment templomba. Ehhez kell egy
belső indíttatás, de már az is eredmény, amikor
valakivel elbeszélgetek a hitről, és utána egyszer eszébe jut, hogy mit mondtam, vagy megtapasztalja ezeket a dolgokat. Vagy amikor
valaki egy kilátástalannak látszó élethelyzetben úgy érzi, meg kellene próbálkoznia imádkozni, hátha egy kicsit megnyugszik a lelke.
Hitet egyedül a Szentlélek tud adni, én csak azt
tudom elmondani, hogy az én életemben, az én
környezetemben mit tapasztaltam meg.
– Hatalmas felelősség van a válladon a kimondott szavakkal. Nincs benned félelem a „nyáj”
terelgetése kapcsán?
– A jó pap is holtig tanul, és ha azt mondanám, hogy jól felkészült vagyok, akkor ott
lenne vége az egésznek. A teológián sok mindent megtanultam, volt pszichológiaóránk,
lelki gondozás óránk, gyakorlataink, de egy
éles helyzet teljesen más. A képzésben van egy
gyakorlati év, mint az orvosoknál, és ez alatt az
év alatt én is egy gyülekezetnél voltam, ott
éltem közöttük, és egy lelkész mentor vezetett
be fokozatosan a gyülekezet mindennapjaiba.
Ott megtapasztaltam, hogy milyenek tudnak
lenni a lelki beszélgetések, hatalmas nagy felelősség, de arra mindig figyelni kell, hogy nem
én mondom meg a tutit. Arra kell rávezetni az
embereket, hogy tudjanak beszélni a gondjaikról, az érzéseikről és ők maguk találjanak megoldást a problémáikra a mi segítségünkkel.
– Lelkészként az élet legszélsőségesebb eseményeit éled át, kezdve a születés és a keresztelés örömétől egészen a halálig, amikor ott áll egy család
előtted és nem értik, hogy miért most és miért így.
Hogyan tudsz erőt meríteni ehhez?
– Lelkileg nagyon megterhelő szituációk.
Amikor a mentor lelkészemmel elmentem az
első temetésre, és én olvastam fel a zsoltárt,
olyankor a saját emlékeink, gyász-szituációink
is felszakadnak, nehéz volt megállnom, hogy
ne sírjam el magam. A lelkésznő is mesélte,
hogy ez természetes és ő is többször elsírta
magát, amikor olyan embert kellett eltemetnie, akit személyesen is ismert. Itt látszik az,
hogy a lelkész is ember, és ha elsírja magát,
2016. augusztus
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vagy nem tud választ adni a kérdésekre, azzal
nincsen semmi probléma, mert nem neki kell
választ adnia, hanem Istennek és az igének,
ami a Bibliában van.
– Néhány hete Gyónon lelkésszé szenteltek,
kész vagy elindulni az utadon?
– Hagyomány, hogy mindig a küldő gyülekezetben történik a lelkésszé szentelés és ez
egy nagy ünnep a közösség számára is. Nagyon

boldog voltam, hogy itthon volt ez a számomra
fontos alkalom. Augusztus közepén költözünk Nyíregyházára, ahol a férjemmel iskolalelkészek leszünk. Én a helyi óvodában és általános iskolában, a férjem pedig a gimnáziumban látjuk el a feladatainkat. Egyházunkban
van egy olyan törvény, hogy a frissen végzettek
még két évig beosztott lelkészek, majd miután
letelt ez a két év, elvégezték a meghatározott

feladatokat, akkor egy vizsgát tehetnek,
onnantól kezdve lehetnek választott lelkészek.
Ez azt jelenti, hogy ha van egy gyülekezet, ahol
épp lelkészt keresnek, akkor meghívnak
néhány jelöltet és a közösség választja ki a
következő lelkészét. Egy idő után majd szeretnénk mi is saját gyülekezetet a férjemmel.
Erős vár a mi Istenünk!
Karlik Dóra

Fotó: Balicza Máté, www.evangelikus.hu

A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Augusztus 15. hétfő, Nagyboldogasszony fő
ünnepe kötelező ünnep: munkaszünettel és
szentmisével szenteljük meg. Mivel az állami
munkanap miatt a munkaszünet nem mindenkinek megoldható, miserendünk nem
vasárnapi lesz, hanem reggel is tartunk
szentmisét (08.30-kor a Szőlőkben) és este
is (18 órakor Gyónon).
• 20-án, szombaton 18.00 órakor vasárnap
előesti szentmisét tartunk, amelynek keretében lesz a kenyérszentelés.
• 21-én, a hónap 3. vasárnapján 8.30-kor a
Szőlőkben a 10 éven belül augusztusban
elhunytjaink üdvösségéért mutatjuk be a
szentmisét (annak keretében lesz a szőlősi
kenyérmegáldás), a 10.30-as gyóni szentmisében pedig a havi kereszteléseinket tartjuk.
• Veni Sanctenkat, a tanévnyitó gitáros gyerekmisénket kivételesen nem szeptember
4-én, hanem 11-én tartjuk. Ennek a szentmisének a keretében történik az iskolatáskák
megáldása, a szentmise után pedig röviden
levetítjük a nyári hittanos táboraink fotóinak
válogatását. Minden tanulót, pedagógust,
szülőt szeretettel várunk!
• Az elsőáldozásra történő plébániai felkészítés menete és feltételei változatlanok. Kérem,
hogy azoknak a legalább 3. osztályba induló
gyermekeknek a szülei, akik szeretnék, ha
gyermekük a most kezdődő tanév során
készülne fel a szentségfelvételre, figyeljék a
templomi hirdetéseket. A velük való első
találkozás időpontját hirdetni fogom, minden
egyebet az első alkalmon beszélünk meg.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, a diákmisék augusztus folyamán
elmaradnak. Legközelebbi diákmisénk szeptember 11-én 11.00-kor lesz, mely egyben
tanévnyitó VENI SANCTE.
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• Csütörtökönként 19.00-kor igeliturgiát;
pénteken és szombaton 19.00-kor szentmisét tartunk.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!

Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap 10.00 órakor
• Gyermek istentisztelet szeptember 18-án,
vasárnap de 10.00 órától
• Gyülekezeti bibliaóra: szeptember 21-én,
szerdán 18.00 órától
• Bibliatanulmányozás, imaközösség: szeptember 23-án, pénteken 18.00 órától

A Dabasi Református
Egyházközség hírei

A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus
próbái szeptembertől folytatódnak kedden
esténként 18.00–19.30 között a hernádi általános iskolában.
Alkalmaink:
• Augusztus 18–20. a Deo Volente Kistérségi
Ökumenikus Kórus kórustábora régi és leendő kórustagoknak.
• Augusztus 21., vasárnap délelőtt új kenyér
úrvacsorai istentisztelet.
• Szeptember 4., vasárnap 10.00 órakor tanévnyitó istentisztelet.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor

Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• Szeptember 4-én 10.00 órakor istentisztelet
– úrvacsora vételi lehetőséggel
• Szeptember 11-én, vasárnap évnyitó istentisztelet. Szeretettel hívjuk a hittanosokat erre
az alkalomra, ahol egy kis ajándékot kapnak.
• Szeptember 17-én, szombaton, 18.00 órától
évnyitó szalonnasütés
• Szeptember 18-án, vasárnap kirándulás az
Operettszínházba
• Szeptember 24-én, szombaton gyülekezeti
kirándulás az Alcsúti Arborétumba

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• augusztus 14., vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet, a szolgálatot Csontos
József dabasi lelkipásztor végzi
• augusztus 21., vasárnap 10.00 órakor istentisztelet – a szolgálatot teológus végzi
• augusztus 28., vasárnap 10.00 óra: úrvacsorai istentisztelet – hálaadás az új kenyérért
15.00 óra: úrvacsorai istentisztelet, Tatár
szentgyörgy, rkat. templom
• szeptember 11., vasárnap 10.00 óra: tanévnyitó istentisztelet –tájékoztató a hit- és
erkölcstan oktatásról

• A konfirmációi oktatás október 3-án, hétfőn
kezdődik, 15.00 órakor.
Szeretettel hívjuk és várjuk a 7. osztályt megkezdő evangélikus fiatalok jelentkezését új
csoportunkba.
Gyülekezetünk presbitériuma céladomány
gyűjtését hirdeti meg az orgonánk javíttatására és karbantartására. Kérjük, akinek
van rá lehetősége, támogassa orgonánk
rendbehozatalát.
• Irodai ügyintézés:
egyházfenntartói járulék befizetése: szerdánként, 16.00–18.00-ig
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az
alábbi Facebook-oldalon: Gyóni
Evangélikus Egyházközség

kultúra

JELES ÉVFORDULÓK A HALÁSZ CSALÁDBAN
A mintaadó életpályák sokasága miatt már a
dabasi Halász família kiemelkedő személyiségeinek kiválasztása is zavarba ejtő feladat, a
további szűkítést viszont elképzelni sem
lehet vita nélkül. Joggal minősíthető viszont
konszenzus közelinek az az állítás, mely szerint a család két legnagyobbjának Halász
Boldizsár reformpolitikust és dr. Halász
Géza orvost, országgyűlési képviselőt tekinthetjük. Az idei év különlegessége, hogy a két
kiválóság jeles évfordulójára emlékezhetünk,
hiszen Halász Boldizsár 210 éve, 1806. február 12-én, Gyónon, míg dr. Halász Géza
200 éve, 1816. november 26-án született
Alsódabason. Mindketten a dabasi helytörténet büszkeségei: Halász Boldizsár nevét a
Városi Könyvtár, míg dr. Halász Gézáét a
Szakorvosi Rendelőintézet hirdeti.
Dabasi Halász Boldizsár (1806–1882)
életútja és nézetei a 19. század régi jó táblabíráit idézi. Dabasi Halász László és bátori
Sigray Mária gyermekeként a nagykőrösi
református gimnázium után a debreceni kollégiumban volt bölcsész, majd Pesten jogásznak tanult. Az ügyvédi esküjét 1829 júniusában tette le. Halász Eleonórával 1840-ben
kötött házasságából két fiú (Zoltán és
Orbán) született. Bár a történeti munkák
többsége az 1848-as szabadságharctól tárgyalja munkásságát, közéleti részvétele már
korábban elkezdődött. A reformkor eszméit
nagy fogékonysággal élte meg, és az 18321836 közötti reformországgyűlés időszakában vált a mindössze négy évvel idősebb
Kossuth Lajos lelkes hívévé. Amikor
Kossuthot 1837 májusában bebörtönözték,
Wesselényihez csatlakozva segítette a
támasz nélkül maradt család Alsódabasra
való költözését. 1841 májusában Pest vármegye táblabírájává választották. 1843-ban
részt vett a Dabas-Gyóni Olvasó Társaság
mega lapításában. A meg yeg y ű lésben
Kossuth táborát erősítette. Politikai pályája
az 1848. június végi népképviseleti választást
követően teljesedett ki. Országgyűlési munkájának, képviselői hozzászólásainak, kezdeményezéseinek részletes, értékelő elemzése
még a legrövidebben is csak egy terjedelmes
tanulmány keretében képzelhető el. Erre
közvetlenül halála után a kortársai sem vállalkoztak, de tiszteletüket és megbecsülésüket jól tanúsítják a Fővárosi Lapok emlékező
sorai: „Ellenzéki volt mindig, a szabadságharcban való részvétele miatt a világosi

Halász Boldizsár

katasztrófa után halálra ítélték, de kegyelmet
kapott s az újabb alkotmányos életben is a
legkiválóbb ellenzéki férfiak egyike volt. De
egyúttal mintaképe volt ama nálunk még ittott található politikusoknak, kikben a legszélsőbb radikalizmus elegyül a legcsökönyösebb konzervativizmussal. Halász Boldizsár
régi szabású nemes ember maradt az új időkben is. Kedélyes, sok olvasottsággal, nem csekély szónoki képességgel bíró férfiú volt, de a
modern intézményekkel nem tudott megbarátkozni; (…) A képviselőházban sokszor felszólalt s beszédei figyelemben részesültek.
Tíz év óta Dabason visszavonulva élt s csak
ritkán jött be a fővárosba, olyan régi csézán,
melyet mindenki megbámult; de »Bódi
bácsi«, mint mindenki nevezte, nem akarta
elhinni, hogy az új divatú kocsik kényelmesebbek. Ismerősei sokszor élcelték avult eszméi, szokásai miatt s ő ezért nem haragudott,
sőt maga is jóízűen nevetett. Róla mondják,
hogy mikor 1849-ben faluról porosan, sárosan érkezett a fővárosba s a múzeum előtt
beszélni akart, kezdé: »Faluról jövök«, mire
azt kiabálták: »Meglátszik« s ezzel vége lett a
beszédnek. Az öreg nem vette zokon, ha ezt
emlegették, hanem jókedvűen jegyzé meg,
hogy a szónok mindig ügyeljen, mivel kezdi
beszédét.”
Dr. Dabasi Halász Géza (1816-1888) életútjában meghatározó az orvosi hivatás iránti
tudományos szintű elkötelezettség. Halász
Farkas és Konkoly-Thege Eszter gyermekeként középszintű tanulmányait a kun
szentmiklósi református gimnáziumban

kezdte, a bölcseletet a kecskeméti református
főiskolában, majd az orvosi szakot a pesti és a
bécsi egyetemen végezte. Orvosi gyakorlatot
Pesten folytatott. Első publikációja a
„Helyettes elválasztás” címmel 1839-ben
jelent meg, melyet számos további dolgozat
követett. A szabadságharc idején dandárorvosi szolgálatot teljesített. Végh Karo
linával kötött házasságából két fiú (Olivér és
Hugó) született. Pest városának előbb kerületi főorvosa, majd városi helyettes főorvosa,
végül főorvosa volt s közel 30 évi szolgálat
után 1873-ban, a főváros egyesítésekor nyugalomba vonult. A város egészségügyi rendszerét irányító tiszti főorvosként meghatározó szerepe volt a járványok visszaszorításában. Személyében az életbiztosítási orvostan
első hazai művelőjét tisztelhetjük. Tudo
mányos működése elismeréseként a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjai közé
választotta 1863. januárjában, teljes joggal,
hiszen munkássága akár mai is alapja lehetne
egy orvostudományi konferenciának. Élete
utolsó harmadában aktív közreműködője
volt az alsódabasi református egyházközség
tevékenységének is, különösen a Zlinszky
Istvánné kezdeményezésére megvalósuló
Kossuth László síremlék felállításában és az
avatási ünnepség előkészítésében, lebonyolításában tűnt ki. 1881-ben Ráckeve felkérésére országgyűlési képviselőséget vállalt és
1884-ig képviselte választókerületét a
Függetlenségi Párt színeiben. Számos feljegyzés bizonyítja, hogy gyakran magára
vonta a Tisztelt Házból tudósító Mikszáth
Kálmán figyelmét, aki mindig szeretettel írt
róla, mint azt az alábbi újságcikk-részlet is
bizonyítja. Felvezetésként annyit, hogy az
országgyűlés a hazai szőlőskertek kipusztulásával fenyegető filoxéravészről tárgyalt és
Herman Ottó drámai érvelését hallgatták a
védekezés szükségességéről:
„…szomorúan ült a »legellenzékibb pad«ban az öreg Halász, talán a Tisza gyászruhája veti arcára a sötét árnyékot, feje komoran
hanyatlik alá, mint a szomorúfűz, homlokráncai összetorlódnak, melléből nehéz sóhajtás tör ki időközönkint.
– Min búsulsz, Géza bá? – szólítja meg
Polónyi az ő bariton hangján.
– Ezt a Hermant hallgatom – mondja
Halász –, s szorul a szívem, ha elgondolom,
hogy mit isznak majd a szegény unokáink?”
Valentyik Ferenc
2016. augusztus
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Anyajegy

Dabason is

Fotó: Orosz Sándor

Markó Valentyik Anna nevét jól ismeri a dabasi közönség, hiszen itt cseperedett fel városunkban, és diákszínjátszóként, önkormányzati rendezvényeink színpadán számos esetben megmutatta különleges és ígéretes tehetségét a nézôknek. Azóta néhány vargabetû
után, de célba ért, ma már a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem utolsó éves bábszakos hallgatója, aki már
ott is kitûnt ritka adottságaival. Szeptember 20-án,
a Dabasi Napok keretében, itthon is bemutatja nagy
sikerû monodrámáját, az Anyajegyet, amellyel, reméljük, a hazai nézôk elismerését is kivívja majd.
(Az elôadóval Kapui Ágota beszélgetett.)
K. Á.: Hogyan született meg az alapötlet és mi az Anyajegy pontos műfaji
meghatározása?
M. V. A.: Tavaly kaptuk azt a feladatot az egyetemen, hogy mindenki készítsen egyedül egy felnőtteknek szóló bábelőadást, melynek
témája erősen köthető az alkotó személyiségéhez. Remélem, nem
vagyok túl bizalmaskodó, ha elárulom, hogy tavaly férjhez mentem, és
a gyerekvállalás gondolata sem áll távol tőlünk. De ez még csak egy
gondolat! Ebbe a gondolatba kapaszkodtam bele, így készült el egy arctalan, nemtelen 4–5 éves forma gyerekbáb, és így készült el az
Anyajegy. (A címét a férjemnek köszönhetem.) Valóban monodráma,
de lényeges a műfaji meghatározás szempontjából, hogy kiemeljük: ez
egy bábelőadás felnőtteknek. Számomra azért fontos, hogy ezt tisztázzuk, mert Magyarországon kevés ilyen előadás készül. A bábról a
legtöbb embernek a kesztyűs technika, és a paraván jut eszébe, holott
ez a műfaj rettentően sokrétű, rengeteg dologra képes. A báb nem egy
korosztály, hanem műfaj.
K. Á.: Szabó T. Anna verseit, szövegeit használtad fel a darabhoz és
gondolom, hogy felfedezhető benne az az erős kötődés is, amely édesanyád
és közted létezik. Hogyan mutatkozik meg az öröm és bánat, a féltés és boldogság, az aggódás és a harmonikus kapcsolat az általad felépített, vágyott,
virtuális anyaságban?
M. V. A.: Szabó T. Anna számomra tökéletesen fogalmaz meg pillanatokat. Óriási élvezettel gyűjtöttem mindenféle anyagot tőle, és
vérző szívvel váltam meg olykor egy-egy részlettől. Az előadás jobb és
rosszabb napokat, helyzeteket sorakoztat, melyekbe mindannyian
belekeveredünk, akarva-akaratlanul. Az előadásban ott a humor és a
vallomás, Szabó T. Annán keresztül.
A bábos részek többsége improvizáció, persze azóta berögzültek a
replikák, de mindig adódik új helyzet, amit ott kell megoldanom élesben. Az ilyen jelenetekhez családos ismerőseim élményei adtak táptalajt és persze saját emlékeim – anyukám szokványosnak egyáltalán
nem mondható altatódala, és a húgomnak is volt pár emlékezetes pillanata. Az előadások közben sokszor gondolok anyukámra, apukámra,
nagyszüleimre.
Mostanra ebben a „virtuális anyaságban” nem is a „jó anyaság”
mibenléte a fő gondolat számomra. Ami nem hagy nyugodni, az annak
az elképesztően felfoghatatlan ténynek az elfogadása, hogy ez a kapcsolat (és itt a család minden tagjára gondolok) fizikai valójában véges.
Persze, az előadásban ez csak egy gondolatág, de épp ettől érzem azt,
egyálatlán nem mindegy, hogyan töltjük el azt a hol kevesebb, hol több
időt, ami egymásnak adatott.
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K. Á.: Kik segítettek abban, hogy színpadra állítsd elképzelésedet?
M. V. A.: Két konzulensem volt. A szövegkönyv összeállításában
Gimesi Dóra író, dramaturg segített, míg az előadás további szegmenseiben Ellinger Edina, a Budapest Bábszínház színész-rendezője. Az
előadás a miskolci Csodamalom Bábszínház intézményes keretei
között jött létre, a próbáimnak pedig a győri Vaskakas Bábszínház
adott otthont. A csodálatosan tehetséges bábomat pedig Emőd
Kriszta, a kecskeméti Ciróka Bábszínház műhelyének kiváló bábkészítője alkotta meg. A vizsgám után egy független színházi szervezet, az
ESZME szárnyai alá vette az előadást, és forgalmazza.
Persze voltak olyan „támogatók” is, akik történeteikkel segítettek
közelebb az anya-gyerek kapcsolatok élethű ábrázolásához. És ott volt
természetesen a férjem is.
K. Á.: Úgy tudom, hogy már a határokon túli magyar területekre is
eljutottál az Anyajeggyel. Merre jártál, és milyen volt a fogadtatás?
M. V. A.: Nyitrán, egy bábfesztiválon vettem részt, ahol mind
magyar, mind szlovák nézőim akadtak, leginkább szakmabeliek.
Nekik is tetszett. Tulajdonképp nagyon szerencsés helyzetben vagyok,
mert tizennégy és hetven éves nézőm is volt már. A kamaszokat az előadás frappánssága köti le, a fiatal szülők és a már nagyobb gyereket
nevelők kitörő lelkesedéssel sírással, nevetéssel fogadják.
Legérdekesebbek mégis az idősek voltak. Az 50 perces előadás teljes
csendben ment végig, én természetesen pánikoltam magamban, hogy
ez túl modern nekik, biztos nem szeretik, majd a végén óriási tapsot
kaptam. Akkor értettem meg, hogy ők abban a szűk órában régi önmagukat láthatták a színpadon, nyilvánosan, gátlások nélkül egy olyan
élethelyzetben, amiben ők magukra voltak hagyva. Nem volt ennyi
kismamakör, egyesület, -torna, -klub stb., ahol kiönthették volna
mindazt, ami bennük volt.
K. Á.: Mit remélsz a dabasi előadástól, hazai pályán, hazai közönség
előtt, annak fényében, hogy itt téged sokan ismernek, szeretnek, gyermekként, diákként is megmutattad már a tehetségedet?
M. V. A.: Csak annyit mondok, én az előadások előtt 20 perccel
kezdek el izgulni, és ez az izgalom az előadás első percéig még tart. Ez
az interjú július végén készül, én már most izgulok, és csak remélem, a
színpadi egyperces izgulásom nem toldódik meg újabb percekkel.
Remélem, hogy a dabasi közönség megérti végre, miért szerettem
meg ezt a műfajt, de még inkább azt, hogy egy órára megengedik
maguknak, hogy az egyáltalán nem fontos dolgokat félretéve önmagukra és családjukra gondoljanak! Ilyenkor én is ezt teszem!
K. Á.: Szeretettel és érdeklődéssel várjuk az előadásodat!
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A földem nem ereszt
A lakitelki Antológia Kiadó gondozásában megjelent Valentyik Ferenc dabasi
helytörténész A földem nem ereszt
című kötete, amelyet a 87. Ünnepi
Könyvhéten mutattak be. A címlapon
Molnár C. Pál fametszete, a hátsó
borítón a dabasi Pusztatemplomdomb látható. Mindkét kép alátámasztja azt az alapgondolatot, amely
a könyv olvasása közben megfogalmazódik bennünk: a szülőföld, a
szűkebb pátria mérhetetlen szeretetét, azt a mély kötődést, amely a
szerzőt a bölcsőhelyhez láncolja,
eltéphetetlen szálakkal, beágyazott gyökérzettel.
Valentik Ferenc önerőből, autodidakta
módon vált szülőhelye krónikásává, helytörténésszé, aki kitartó szívóssággal, elkötelezett következetességgel kezdte el kutatni a múltat,
a város résztelepüléseinek történetét, nagyjait, vagy épp azokat a
múltbéli történéseket, amelyek már csak a kollektív emlékezetben
élnek, mégis e mozaikok rekonstruálásával egy közösség jelene bontakozik ki előttünk, olvasók előtt.
A kötetben összegyűjtött cikkek, tanulmányok nagy része a
Dabasi Újság helytörténeti rovatában jelent meg, de találhatunk
benne a Honismeretben, a Szózatban közölt publikációkat, sőt eddig
még meg nem jelent írásokat is. A szerző alaposan körüljár minden
témát, a dokumentált háttér, a szigorú tényszerűség kikezdhetetlen
alapot biztosít e tanulmányértékű írásoknak. A helytörténeti szakírók száraz nyelvezetén és részletekre koncentráló alaposságán túl,
Valentyik Ferenc írásaiból egy érzelmi többlettartalom bontakozik
ki, amely megtölti élettel, aktualitással és emberséggel minden egyes
sorát. A kötelességen túl, amellyel, úgy érzi, hogy közösségének tartozik, műveinek minden egyes sorából sugárzik a szülőföld szeretete
és a lélek permanens jelenléte.
„Azt a keveset, ami a magyar értékek fennmaradása, a jövő érdekében egy emberen múlik, azt nekem kötelességem megtenni”. Az a
hitvallás magában foglalja azt a mérhetetlen szerénységet, elkötelezett hozzáállást, a megmaradásért végzett szellemi szolgálatot, amely
Valentyik Ferencet emberként, kutatóként és íróként jellemzi.
Kapui Ágota

Irodahelyiség kiadó!
A Dabasi Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B)
épületének földszinti részében
42,41 m² irodahelyiség és hozzá kapcsolódó
szociális helyiség kiadó.
Az irodahelyiség a gimnázium felől közvetlenül,
bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy
a 29/561-250-es telefonszámon lehet.

Így arattak

a gyóni nyugdíjasok

Július elején kezdődik hagyományosan az aratás, a néphagyomány
ezért is nevezi Sarlós Boldogasszony ünnepének Szűz Mária látogatását Erzsébetnél (július 2.). Ebben az időszakban az országban számos helyen szerveznek aratóversenyeket, fesztiválokat, hogy megőrizzék és átörökítsék ezt a szép hagyományt és a hozzá kapcsolódó
népünnepélyeket.

Ezzel a céllal szervezett július 11-én aratást a Gyóni Géza
Nyugdíjasklub közössége is
Havasi Lászlóné kertjében. A
klubtagok népviseletbe öltözve
kaszáltak, szedték a markot,
kötötték a kévéket és keresztekbe rakták, ahogyan évtizedekkel ezelőtt szüleiktől, nagyszüleiktől
tanulva tették. A munkavégzéshez hozzátartozott az éneklés, a viccmesélés, a kedves élcelődés is. Az asszonyok hagyományos arató-reggelivel fogadták az érkezőket, a munka végeztével pedig felidézték a hajdani aratások emlékét.
Reméljük, hogy a nyugdíjasklub kezdeményezéséhez a jövő évben
többen is csatlakoznak és a gyóni határban az idei esemény mintájára
hagyományteremtő módon szerveznek közösen aratónapot.
Feldman László
2016. augusztus
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Világpolgár

dabasi gyökerekkel

Beszélgetés Földvári Andrással, aki turisztikai és légiközlekedési
szakember, marketingigazgató, szenvedélyes világutazó
Szeretek érdekes, értékes emberekkel, színes egyéniségekkel megismerkedni, nos, Földvári András pont ilyen ember. Néhány hónappal ezelôtt
egy utazásszervezés folytán ismerkedtünk meg, beszélgettünk turisztikáról, történelemrôl, családról. Társalgásunk egy szakaszán megütötte
fülét szülôvárosom, Dabas neve. Elkezdte sorolni, hogy bizony neki több
rokona is élt itt, méghozzá az egyik ôse a dabasi zsinagóga elôimádkozója,
kántora volt és különleges kapcsolat fûzi városunkhoz. Ekkor döntöttem
el, hogy szeretném bemutatni a Dabasi Újság olvasóinak ezt a rendkívül izgalmas életúttal rendelkezô személyt, aki jelenleg az egyik legnagyobb légitársaság, a Turkish Airlines magyarországi képviseletének
értékesítési vezetôje és nem mellesleg dabasi gyökerekkel rendelkezik.
– Honnan ered az utazás, a repülés szenve
délye?
– 17 éves koromban utaztam a szüleimmel az NDK-ba, és ott fogott meg először a
repülés, a repülőterek hangulata. Érdekelt,
hogyan lehetséges, hogy egy nagy darab vas
nekirugaszkodik, felrepül, és „A” pontból
„B” pontba a lehető leggyorsabban, legkényelmesebben elviszi az embereket. Ez az
él mé ny e rőse n me g m a radt be nne m.
Idegenforgalom és marketing szakon végeztem el a főiskolát, 21 évesen pedig már a
Malév Air Toursnál kezdtem dolgozni. Az
első céges repülőjegyemmel elrepültem
Budapestről Varsóba, a román légitársasággal, Varsóból Gdanskba, a lengyel társasággal, Gdanskból Berlinbe az Interf luggal,
Berlinből Prágába a cseh légitársasággal,
onnan pedig Budapestre a Malévvel. Hat
évet dolgoztam Belgiumban, négy évet
Svédországban, egy rövid ideig Japánban is,
ezeket a kiküldetéseket is felhasználtam
arra, hogy az országokat, a környéket minél
jobban megismerjem, minél több helyre jussak el. A Malév egyik volt vezérigazgatójától
kaptam ajándékba egy könyvet, ami a világ
100 építészeti csodáját listázta. Ekkor elhatároztam, ha egy mód van rá, valamennyit fel
fogom keresni. Büszkén mondhatom, hogy
97 csodához már eljutottam.
– Melyik volt a legizgalmasabb, a legelragadóbb ebből a 97-ből?
– Talán Etiópia, az őskeresztény sziklatemplomok, ez katartikus élmény volt.
Nagyon tetszett és maradandó emlék maradt
a Mesa Verde, az indián rezervátum és nemzeti park. A navajo indiánoknak volt ez a
lakóhelye, akik azzal kerültek be a világtörténelembe, hogy ők adták a rádiós ezredét az
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amerikai hadseregnek. Navajo nyelven rádióztak egymással, így a németek és a japánok
soha sem tudták feltörni ezt a titkos nyelvet.
– Etiópia és Mesa Verde, ezek nem mindennapos úti célok, nem mindennapi távolságok.
Számolja-e, hogy utazásai során hány km-t tett
meg ezidáig?
– Van egy weboldal, amin nyilvántartom
a repüléseimet, eddig 577 repülőtéren jártam. Összesen 3 millió 758 ezer kilométert
repültem eddig, ez körülbelül 94 föld körüli
utazásnak számít, vagy 10 utazásnak a
Holdra. Összesen 5460 órát töltöttem repülőgépen, ami 227 napnak, 32 hétnek és 8
hónapnak felel meg. Ha nem csak az ENSZ
által elismert országokat vesszük figyelembe, hanem az el nem ismert, de facto országokat is, akkor 192 országban fordultam
meg mostanáig. Körülbelül 80%-át repültem
már be a Földnek.
– Van-e kedvenc repülőtere, ahol mindig szívesen jár?
– Igen! A thaiföldi Koh Samui Airport.
Kedves kis reptér, nincsenek oldalai, csak
cölöpökön áll a terminál, pálmaleveles teteje
van. A dabasi kisvonathoz hasonló busszal
viszik az utasokat a repülőgépekhez.
– Volt-e kellemetlen élménye, érte-e atrocitás
az 577 repülőtér valamelyikén?
– Voltak kalandjaim. Igaz nem olyan
hosszú ideig, mint Tom Hanks esetében a
Te r m i ná l c ímű f i l mbe n, de volt a k.
Előfordult, hogy nem volt érvényes beutazási
engedélyem, így 24 órát házi őrizetben kellett töltenem Niger fővárosában, a niamey-i
reptéren. Ahhoz képest, hogy több mint
2200 alkalommal repültem, összesen
háromszor kerültünk vészhelyzetbe, ez igazán elenyésző. Aláírom, hogy ennél sokkal

több autós koccanásom volt. A repülés a legbiztonságosabb közlekedés a földön.
– Egyedi és különleges módon dokumentálja
az utazásait, nem hűtőmágneses utazó…
– Pontosan! Már abbahagytam a szuvenír
tárgyaknak a gyűjtését, mert a feleségem már
nagyon unta a portörlést. Ehelyett emlékfotókat készítek, általában a helyi autóknak a
rendszámtáblájával fotózkodom, ebből van
körülbelül 150 darabos gyűjteményem. A
különleges vonatokról van egy fényképgyűjteményem. A legérdekesebbek ezek közül
talán Észak-Koreából Kínába történő utazás, vagy amikor Tanzániában, az Indiaióceán partjától elvonatoztam a Tanganyikatóig, vagy Kenyában a Viktória-tóhoz.
Érdekes utazás volt, amikor egy születésnapom alkalmával jutottam el Tibetbe, a dalai
láma palotájához, a Potala palotához. A legfurcsább ország, ahol jártam az a Himalájai
Királyság, Bhután volt, itt elég körülményes
volt a beutazási engedélyeket megkapni.
Izgalmas élményem volt a Dnyeszter-menti
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Köztársaságba (Transznisztria) eljutni, az
ország Moldáviából kiszakadt orosz kisebbségi terület. A másik, ami az utazásaimat
lehetővé tette, az, hogy aktív tagja vagyok a
CouchSurfingnek, a kanapészörfös közösségnek. Például Transznisztriában a parlame nt sz óv ivőjé né l ve ndé ge ske dte m,
Tadzsikisztánban a Külügyminisztérium
Európai Osztályának vezetőjénél laktam,
Guámban egy tengerészgyalogos tisztnél,
Narában, Japánban pedig egy teaház tulajdonosnál.
– Számos légitársaságnál dolgozott már,
különböző pozíciókban. Melyik eredményére a
legbüszkébb?
– A szívem maléves maradt. Huszon
kilenc évet töltöttem a légitársaságnál. Nekik
köszönhetem a külszolgálatokat, azt, hogy a
gyerekeimet világpolgárként tudtam felnevelni, de megtartva a magyar kultúrájukat,
identitásukat. Nagyon kellemesen emlékszem vissza a Malév szolgáltatás fejlesztés
vezetőjeként eltöltött éveimre. Annakidején
én találtam ki, hogy a Malév törzsutas programját Duna Clubnak nevezzék el. Részese
voltam a Malév arculati kialakításának, az
egyenruháknak, a fedélzeti kiszolgálások
standardjeinek kialakításának. Ezek voltak a
legérdekesebb munkaterületeim.
– Melyik a legközelebbi úti cél, mik a jövőbeli tervek?
– Nincs leállás! Szeretném folytatni az el
nem ismert országok felkeresését. Ebből a
szempontból a következő az örmény-azeri
határon lévő Hegyi-Karabah felkeresése. Ez
lesz július végén. Talán mire ezek a sorok
megjelennek, addigra már szerencsésen haza
is érkeztem.
– Köszönöm szépen a beszélgetést, biztonságos, szerencsés utazásokat kívánok!
ifj. Erdélyi Zsolt

„A festészet egyfajta vizuális költészet, éppúgy, ahogy a költészet
egyfajta verbális festészet.” – A. Soueif

Arcok a hétköznapokból IV.
Surman Nóra festõ

Mi kerekedik ki abból, ha két addig teljesen idegen dabasi a fôváros közepén egy zajos, ám annál hangulatosabb pubban beszélgetni kezd? Egy
könnyed beszélgetés, sok közös metszési pont és egy újabb érdekes és értékes ember izgalmas életútja rajzolódik elénk. Surman Nórával a kanyargós életútról, a mûvészetekrôl, mélységekrôl és felemelkedésekrôl beszélgettünk.

– Miták Csaba ajánlott téged, mint a rovatunk következő alanyát, de csak annyit tudtam
meg tőle, hogy festesz. Gondolom, nem szobafalakat.
– Nőket. Gyakorlatilag csak nőket festek, és mindenki azt mondja, hogy magamat, amiben van is valami igazság, bár nem
hasonlítanak rám, maximum egy-egy vonásukban. Ennek nyilván valami oka, de nem
magamat akartam festeni.
– Hogy találtál rá a festésre?
– A kreatívkodás mindig is bennem volt,
mindegy, hogy mit, csak alkothassak.
Amióta az eszemet tudom, nem volt olyan
pillanat, hogy unatkoztam volna. Már gyerekkoromtól kezdve az volt a bajom, hogy
nincs elég időm és mindig csinálnom kellett
valamit. Anyukám fodrász és ha visszapörgetem az időt a fejemben, akkor látom
magam a fodrászüzletben, amint a babám
haját vágom. Aztán egy idő után nem kaptam több babát, mert mindegyiknek levágtam a haját, akkor mást kerestem, amit
megnyiszálhattam. Persze ez később
elmúlt, de folyton volt valami, amit csinálni
akartam, egy időben például a színjátszás és
tánc. Kotán Sándorné volt az osztályfőnököm, a második anyukám és az ő színjátszó
körében próbáltam a helyem megtalálni,

persze vers- és prózamondó versenyeken is
indultam és szerettem volna ebbe az irányba elindulni, de valahogy nem jött össze. Az
ócsai gimnáziumi évek alatt ez a fajta művészeti behatás szinte teljesen kimaradt, az
érettségi után pedig London egyik külvárosába mentem au pair-kedni nyelvtanulás
céljából, de ez a kaland rosszul sikerült.
Később itthon nemzetközi tanulmányok
szakra iratkoztam be a főiskolán, ami már
akkor nyilvánvalóan nem az én vonalam
volt, de még azután is pénzügyi területen
dolgoztam. A mai napig nem értem, hogy
az élet miért így hozta, de nyilván ennek így
kellett történnie. Tény, hogy mindig kilógtam a sorból.
– Ekkora vargabetű után, hogy találtál vis�sza az igazi énedhez?
– Egészen egy évvel ez előttig telt így az
életem és most egy rendezvénytechnikával
foglalkozó cégnél dolgozom, ami közelebb
áll hozzám. Fesztiválok, színházak, így
közelebb vagyok ahhoz, ami igazából érdekel. A rajzolás és a festés mindig is fontos
volt, de voltak időszakok, amikor eltávolodtam tőlük. Volt otthon Dabason valaki, akiért már diákként is rajongtam, és a mai
napig nagy hatással van rám, ő pedig Orci
József tanár úr. 13 éves lehettem, amikor
megnyertem egy festőversenyt a Honfog
lalás tematikájú képemmel, de ami igazán
megmaradt, hogy nagy szívfájdalmamra
ellopták a képet. Nem olyan régen történt,
hogy huzamosabb ideig egyedül voltam egy
kapcsolat után. Nagyon mélyen éltem meg
ezt az időszakot és akkor kezdtem el újra,
most már komolyabban, intenzívebben foglalkozni a festészettel. Ekkor már olajjal
festettem, előtte főleg akrillal, megkaptam
az első festőállványom, ez a két év pedig festéssel telt. Annyira mélyen voltam, annyira
el voltam foglalva a saját gondolataimmal,
érzéseimmel, hogy azt vettem észre, lett egy
csomó képem, amin nők vannak.
2016. augusztus
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– Volt hozzá alanyod, vagy csak a saját fantáziádból merítettél ihletet?
– Nem voltak alanyaim. Nem tudom,
hogy létezik-e még egy olyan ember mint
én, aki ennyiszer fogta meg a saját fülét,
orrát, vagy tanulmányozta a fejét a tükörben. Ugyanakkor mégsem magam festettem, nem úgy néznek ki mint én, inkább a
belső érzések azok, amiket le akartam festeni. Ebből lett egy sorozat, kilenc darab képpel, aminek az „Ének” címet adtam. Ami
még jellemzője a képeimnek, hogy minden
nőnek csukva van a szeme. Ennek két oka is
van, az egyik, hogy a belső gondolatokat
szerettem volna megmutatni, a másik, hogy
nem vagyok azon a szinten, hogy tekintetet
fessek. Nem szemet akarok festeni, hanem
tekintetet. Egy tekintet lefestéséhez legalább olyan tehetségesnek kell lenni, mint
például egy színésznek eljátszani, hogy
meghal.
– Ugye nemcsak a szobádnak festetted ezeket a képeket, hanem megmutattad másoknak
is, esetleg szakértő szemeknek is.
– Most először van mellettem olyan
ember, aki teljes mértékben támogat és a
képeket látva bátorít a folytatásra. Soha
nem tanultam a festészetet és nagyon kritikus is vagyok magammal szemben. Az utolsó pillanatig azt mondtam, hogy nem akarom a képeket kiállítani. Az egyik hely,
ahová végül elküldtem a képeimet, az ez a
hely, ahol most ülünk. Itt jelezték, hogy már

két évre előre megvannak a kiállító művészek, így most nem tudják garantálni.
A másik pedig a Hunnia Art Bistro volt,
ahol igazán pezsgő művészélet folyik, ők
rögtön szóltak, hogy szívesen kiállítják a
képeimet. Jelenleg is megtekinthetők itt a
festményeim. A kiállításom megnyitója
egyébként életem egyik legszebb napja volt.
Kitaláltam, hogy a Hiperkarma énekese,
Bérczesi Robi énekeljen el egy számot a
megnyitón. A galéria tulajdonosa megkérdezte tőle, hogy elvállalja-e, de nem igazán
hajlott a dologra. Az élet úgy hozta, hogy
elmentem egyedül egy koncertjükre, ahol
egy srác megkérdezte, hogy miért vagyok itt

egyedül, és mondtam neki, hogy az énekessel szeretnék beszélni. Kiderült, hogy ő volt
az együttes managere, és nevetve kérdezte,
hogy te vagy a festőlány? Ezután sikerült
Robival beszélnem, elmondtam, hogy men�nyire inspirálnak a dalai festés közben és az
lett a vége, hogy eljött és hat dalt elénekelt,
amivel elképesztő hangulatot teremtett.
– Milyen visszacsatolást kaptál a kiállításmegnyitó után?
– Alapjában véve nagyon pozitív volt a
fogadtatás, érdeklődök is voltak, akik vásároltak volna, de picit sokallták az árat. Én
viszont hiszek bennük, és nem az a célom,
hogy minden áron eladjam őket, sőt inkább
az, hogy jönni fog a megfelelő ember, akivel
majd egymásra találnak ártól függetlenül.
Egy újabb sorozatba vágtam bele mostanában, amiben már megjelenik a természet is,
de maradnak a nők mint alap. Valószínűleg
sokáig megmarad nekem az a vonal, mert
nagyon el vagyok foglalva a saját kis világommal, de egyre jobban vágyódom a természetbe. Az a célom, hogy azokból az
alkotásokból éljek majd meg egyszer, amik
kikerülnek kezeim közül.
– Ne szakadjon meg a láncolat, te kit ajánlanál, mint érdekes dabasi embert?
– Gondolkodtam már ezen és két név
között vacilláltam, de végül Feczesin
Róbertet szeretném, akivel osztálytársak,
barátok voltunk és egy nagyon jó embernek
tartom őt.
Karlik Dóra

„ A SEGÍTSÉG KÉZZEL FOGHATÓ – SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!”

Kedves Barátunk!
A Dabason és környékén üzemelő mentőorvosi kocsival eddig 491 esetfeladatot láttunk el, az esetek 70%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 20%-ában pedig
közvetlen életveszélyt hárítottunk el.
Közvetlen állami támogatást nem vehetünk fel, önkormányzatok, cégek és
magánszemélyek adományaiból önkéntesen segítünk!
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Kérjük, támogassa munkánkat!
Akár kisebb adománnyal
vagy egyéb segítség felajánlásával!
Minden támogatóra szükségünk van, hogy üzemelhessünk
és segíthassünk!
Látogasson el Facebook-oldalunkra,
ahol beszámolunk a legújabb tanulságos
eseteinkről! Az OMSZ-tal szorosan
együttműködve mi tényleg ott vagyunk,
ahol a legnagyobb szükség van ránk!
ELINDÍTOTTUK AZ ŐR ZÖTT
BETEGSZÁLLÍTÁST.
Amennyiben szüksége lenne Önnek
vagy családjának betegszállításra, érdeklődjön a www.dabasmok.hu honlapon
vagy a 06-30-857-9000 mobilszámon.

„OKJ GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ
KÉPZÉST” indítunk
Részletekről a honlapunkon és telefonon
tudunk tájékoztatást adni.
Az OKJ tanfolyam felnőttképzés, iskolarendszeren k ívüli, költség térítéses!
Fontosnak tartjuk a szakemberek képzését. A mentőorvosi (mentőtiszti) kocsi
szakember csapata és neves tanárok, oktatók közreműködésével szeretnénk ezzel is
hozzájárulni mentő szakemberek képzéséhez.
A betegszállításból és az oktatásból befolyt
összeget is a mentőorvosi kocsi fenntartására, fejlesztésére fordítjuk!

K&H Bank:
10402128-50526766-85851006
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Fociláz Dabason is
A fekete Audi sportos lendülettel fordult ki a Vörösmarty utcára és a
tetején szívmelengetően lobogott a trikolor. Nem lehetett kérdéses,
hogy a jelenet része az előző napi osztrákok elleni győzelem utóéletének, és a négykerekű gazdája így demonstrálta örömét, büszkeségét és
optimizmusát.
Hogy annyi évtized után végre nekünk is van csapatunk, akiknek
érdemes drukkolni, mert vállalható és reménykeltő a produkciójuk. A
külföldi nagymenők ugyan egyelőre lesajnálják őket, de ez még akár
jól is jöhet. A továbbjutásról döntő harmadik mérkőzés napján az ügyintézői körutat megszakítva álltam meg néhány friss zsömlét vásárolni a helyi pékség mintaboltjánál. A parkolóban mindössze egyetlen
autó állt, így arra készültem, hogy két-három perc után indulhatok
tovább a banki és postai tennivalók irányába.
Amikor benyitottam az üzletbe, megnyugodva láttam, hogy valóban
mindössze egyetlen vásárló van előttem, akit éppen kiszolgálnak. Az
viszont meglepett, hogy az egy szem vevő mind a két eladóhölgy figyelmét 100%-ban lekötötte. Különösen a fiatalabb, húszas éveiben járó
eladó arcáról lehetett leolvasni az egyáltalán nem titkolt elfogultságot,
csodálatot. Elbűvölte a körülbelül ötéves kisfiú, aki élénk nemzeti színekben pompázó kalapot viselt, az oldalán a „Hungary” felirattal, mely
jól harmonizált a hófehér pólóval és a zöld rövidnadrággal, fehér sportcipővel. Mindezt a nyakába vetett zöldszínű bolyhos fülhallgató szett
egészítette ki, és a kezében kétezer forintos bankjeggyel nyomatékosítva kérte sorra a péksüteményeket. Édesapja kissé hátrahúzódva, szinte
észrevétlenül felügyelte az önállóságra nevelő tréninget.
Az volt a benyomásom, hogy az előkészületek már a késő délutáni
magyar–portugál Európa-bajnoki mérkőzést szolgálják, mely családi
programmá nőtte ki magát, hiszen a kisfiú jó ízléssel összeállított
öltözéke a láthatatlanul is jelenlévő édesanyát dicsérte. Két aprósütemény mérése közben még arra is volt időm, hogy sorra vegyem: vajon
ki lehet a kislegény kedvence? Miután a védjegyes szürke mackónadrágot még az édesapa sem viselte, így gyorsan elvetettem Király Gábort,
mint lehetőséget, de hasonló eredményre jutottam Gera Zoltán és
Dzsudzsák Balázs esetében is. Végül a szimpatikus fiatal tehetségnél,
Nagy Ádámnál kötöttem ki, aki hirtelen nagyon kapós lett az európai
élcsapatok körében. Igen, ő lehet a kisfiú példaképe, de vajon mit produkál majd az esti összecsapáson, megmarad-e ideálnak? Szerettem
volna, ha így történik, és ebben a reményben ültem délután hatkor a
televízió elé. Hatalmas meglepetésemre Nagy Ádám a keret többi sárgalaposával együtt a stadion legjobb helyéről, a kispadról nézte a mérkőzést, és afféle „B” csapattal álltunk ki Ronaldóék ellen.
A káprázatos összecsapás és a 3:3-as döntetlen Bernd Storck edzőt
igazolta, aki nagyon német (főként precizitását és fegyelmezettségét
értve ez alatt), nagyon felkészült és nagyon tud valamit, de tudjon is:
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!		
V. F.

Dabasi sikerek
a 2016-os Field Target
Európa-bajnokságon

A Magyar Field Target Szövetség rendezésében július 15-től 17-ig
zajlott le a 2016. évi Field Target Európa-bajnokság Sarlóspusztán.
18 országból 126 lövész érkezett, hogy egyéni- és csapatversenyben is megmérkőzzenek egymással. A Field Target vagy tereplövészet egy szabadtéri légpuskával űzött precíziós lövészeti sportág. A
lövészet során csakis fém sziluett célokra lőnek, melynek a testén
egy lyuk, azaz találati zóna található. A célok 8–50 m közötti távokon változatosan vannak kihelyezve.
A verseny pénteken gyakorlással indult nagyszerű napos időben. Szombaton és vasárnap ez jelentősen megváltozott, szinte
folyamatosan esett az eső, és a szél is változó erősséggel és különböző irányokból fújt, ami még a tapasztalt lövészek dolgát is nagyban megnehezítette. A mostoha
körülmények ellenére a magyar versenyzők e sport hazai történetében az
eddigi legnagyobb sikert érték el,
PCP és rugós kategóriában. A PCP
csapatversenyben, valamint az ifjúsági
korcsoportban is a dobogó legtetejére
állhattak. Igazán komoly eredménynek mondható hogy a sportág kiemelkedő verszenyzője, Sas Ferenc, a

Püspökladányi Lövészklub versenyzője, a jelenlegi orosz világbajnokot és olasz európai bajnokot is maga mögé tudta utasítani.

Komoly dabasi sikerekrõl is beszámolhatunk
Dabasi Tereplövész klubunk 3 fővel képviseltette magát ezen a
versenyen.
Ifj. Czeróczki András Euróba-bajnok lett kitünő eredményével, Czeróczki András és Asztalnok Tibor a rugós csapat tagjaként pedig a dobogó második fokára állhatott.
Asztalnok Tibor a rugós kategóriában 8. helyezett lett.
A 2016-os országos bajnokságon is sikerült 2 db harmadik
helyezést elérnünk: ifj. Czeróczki András ifjúsági kategóriában,
Asztalnok Tibor rugós kategóriában.
Gratulálunk a magyar csapat minden érmes tagjának és sok
sikert kívánunk nekik a rövidesen Portugáliában induló világbajnokságon!
Asztalnok Tibor
2016. augusztus
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TRIATLON

Dabasról Európa élvonalába
Mint az előző lapszámban beszámoltunk róla két dabasi triatlonos is
bejutott az Ifjúsági Európa-bajnokság döntőjébe. Európa 30 legjobb
leány és fiú versenyzője mérte össze tudását a fináléban. A döntő
nagyon szoros versenyt hozott és csak másodperceken múltak a
helyezések, Bukovszki Tünde a 15., Kanyik András a 23. helyen ért
célba.
Az EB után egy héttel rendezték Tiszaújvárosban a Junior Európakupát, ahol Tünde és Andris is rajthoz állt. Erre a versenyre Európa
26 országából érkeztek triatlonosok és mivel nyílt Európa-kupa volt,
jöttek néhányan Ausztráliából és Kanadából is. A hölgyeknél 56, a
fiúknál 78 versenyző indult a selejtezőkön, ahonnan a legjobb 30-30
triatlonos jutott a döntőbe. Tünde és András is kvalifikálta magát a
vasárnapi fináléba. Ekkor még nem gondoltuk, hogy a következő
napon sporttörténelmi eseménynek lehetünk részesei. Nagy izgalommal készültünk a versenyre és tisztes helytállást tűztünk ki célul.
A lányok futama indult először. Tünde nagyon jó úszás után 6.
helyen jött ki a vízből és a 2. bollyal ment ki bringázni. Az első kör
után a 2. boly felért az elsőre, így 13-an haladtak az élen. Tünde okos,
taktikus kerékpározással tudta tartani pozícióját és az élmezőnnyel
kezdhette meg az utolsó számot. Eddigi kitűnő versenyzését csodálatos futással koronázta meg. A 3600 méteres távon már 500 méter
után az élre állt és végig vezetve több ezer szurkoló biztatását élvezve
magabiztosan nyerte a versenyt. Győzelme azért is kiemelkedő mert
a 16-19 éves korosztályban érte el. Tünde a Junior Európa-kupák történetének legfiatalabb győztese, decemberben lesz 16 éves.

András ilyen felfokozott hangulatban állt rajthoz és mindenképpen kiemelkedő teljesítményt akart nyújtani. Sajnos az úszás nem
sikerült túl jól, a 23. helyen érkezett a depóba, de ezután folyamatosan haladt előre. A kerékpárról a 2. bollyal szállt le és így viszonylag
jó pozícióból kezdhette meg a futást. András a mezőny egyik legjobb
futó teljesítményével a kiváló 11. helyen ért célba. Róla is tudni kell,
hogy a korosztályában a legfiatalabbak közé tartozik.
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Az eredményhirdetéskor jó volt hallani a többezres tömeg éljenzését. A győztes tiszteletére felcsendülő Himnusz alatt bizony mindannyian elérzékenyültünk.
Tiszaújvárosban az EK előtt rendezték az Utánpótlás Triatlon
Gálát ahová három dabasi versenyzőt is meghívtak. Eredményük a
következő.
Gyermek korcsoport leány: 11. Nagy Ágnes
fiú:
6. Farkas Csaba
		
7. Farkas Zsolt
A következő hétvégén 3 napos verseny várt ránk Balassag yarmaton.
Sajnos az időjárás csak pénteken fogadta kegyeibe a triatlonistákat.
Szombaton és vasárnap 150 mm eső esett a verseny helyszínén. Így
ezen a két napon az újonc versenyzők nem álltak rajthoz.
Július 22., péntek: Aquatlon Országos Bajnokság
Újonc fiú, egyéni:
9. Koblencz Kristóf
Újonc fiú, csapat:
7. (Gáll Martin, Mezei Bence, Zelenák Olivér)
Újonc lány, csapat: 9. (Fabók Vivien, Ámon Szabina, Bognár Anna)
Gyermek lánycsapat: 5. (Nagy Ágnes, Szegfi Csenge, Kecskés Noémi)
Serdülő fiú egyéni: 5. Farkas Csaba
Serdülő fiú csapat: 3. (Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Kecskés Bence)
Ifjúsági lány egyéni: 4. Bukovszki Tünde
Ifjúsági fiú egyéni: 4. Kanyik András
Július 23., szombat: Olimpiai Reménységek Versenye
Ifjúsági lány egyéni: 2. Bukovszki Tünde
Ifjúsági fiú egyéni: 4. Kanyik András
Az ORV-n szlovák, cseh és magyar versenyzők indultak.
Csapatban a fiúknál és a lányoknál is a magyar válogatott nyerte a
versenyt.
Július 23., szombat: Országos Triatlon Ranglistaverseny
Serdülő fiú egyéni: 13. Kecskés Bence
gyermek lány egyéni: 14. Nagy Ágnes, 17. Szegfi Csenge
gyermek fiú egyéni: 17. Varga László
Július 24., vasárnap: Triatlon Váltó Országos Bajnokság
Serdülő fiú csapat:4. (Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Kecskés Bence)
Gyermek lány csapat:2. (Nagy Ágnes, Szegfi Csenge, Kecskés Noémi)
Várdai Zoltán
edző
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KÉZILABDA
A Dabas VSE KC csapatai napi két edzéssel megkezdték a felkészülést a következő bajnoki szezonra.
Férfi felnőtt és juniorcsapatunk továbbra is az NBI/B bajnokság Nyugati csoportjában indul. A csapatból a szezon végén
három játékos távozott: Tóth József, Kanizsaj Nebojsa és Simó
Zoltán. További pályafutásukhoz sok sikert kívánunk.
Három új érkezőnk is van. Kovacsics Ferenc a Csurgói KK,
Szalafai Gábor a B. Braun Gyöngyös, Gubó Alex pedig a
Nyíregyháza csapatától érkezett.
Az idei évben férfi és női felnőtt csapatot is indítunk a Pest
megyei bajnokságban, valamint továbbra is versenyzünk a férfi és
női serdülő, valamint gyermek- és kisiskolás bajnokságokban is.
Férfi felnőtt csapatunk több edzőmérkőzéssel készül a szezonra.

A hazai mérkőzések időpontjai a következők:
augusztus 5. péntek 18.30 Dabas–Cegléd
augusztus 12. péntek 18.30 Dabas–Lajosmizse
augusztus 17. szerda 18.30 Dabas–FTC
augusztus 19. péntek 18.30 Dabas–Kecskemét
augusztus 31. szerda 18.30 Dabas–Szentendre
A mérkőzéseket az OBO Arénában rendezzük, ahová a
belépés ingyenes.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

A Malév–Dabas
Horgászegyesület hírei
A Malév-Dabas Horgászegyesület az idei VÁNDORKUPA horgászversenyét július 23-án, szombaton sikeresen megrendezte.
Az időjárás kicsit megzavarta a versenyezni kívánó horgászokat, de
el nem tudta „zavarni”. Mindenkinek sikerült halat fognia.
Dobogósaink:
Férfi I. szektor: 1. helyezett – Vajda Sándor
2. helyezett – Radnai István
3. helyezett – Földvári Imre
Férfi II. szektor: 1. helyezett – Tóth Lajos
2. helyezett – Dori János
3. helyezett – Forgács Péter
Ifi:
1. helyezett – Pacsirta Richárd
2. helyezett –
3. helyezett: –
Nők:
Sajnos nem volt nevezőnk női kategóriában.
Gyermek:
1. helyezett – Dori András
2. helyezett – Takács Hunor
3. helyezett – Halengár Bendegúz

TESZ-97

szeptember 10.

A kihívás: 5 kilométer hosszú pálya, 15 nehéz, változatos akadállyal.
Egy kalandot ígérünk, annak minden kellékével: sár, kosz, adrenalin,
veríték, zúzódások, horzsolások.
A tempó nem fontos, az időt nem mérjük. A részvételhez nem kell
különösebben sportolói szintű erőnlét, tetszőleges tempóban
teljesíthető a pálya, az akadályok leküzdésében pedig jól jönnek
a csapattársak.
Minden résztvevő nyer: élményt, örömet, mosolyokat,
remek fényképeket és egy pólót.
Ja, valószínűleg izomlázat is. Ezért ez a neve: Izomlázfutam.
A helyszín: Dabas-Sári, Szent Jakab tanösvény és Csatorna-part,
az időpont: 2016. szeptember 10. szombat.
Regisztráció, további információ: izomlazfutam.hu;
facebook.com/izomlazfutam/; info@izomlazfutam.hu

Abszolút győztes, aki egy évig birtokolja a VÁNDORKUPÁT: Vajda
Sándor 17,66 kg-mal. A legnagyobb
hallal, 8,58 kg-mal Tóth Lajos büszkélkedhetett.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Egyben szeretnénk felhívni a horgásztársak figyelmét, hogy augusztus
13-án kerül megrendezésre az idei
II. FEEDER-kupa horgászversenyünk.
Nevezni szintén reggel 6.00 órától a
helyszínen lehet, férfi, női, ifi és gyermek kategóriákban.
A verseny reggel 8.00 órakor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk, akinek a 2016. évre érvényes horgászengedélye van.
a HE vezetősége
2016. augusztus
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Ismét dabasi Magyarország
legerõsebb rendõre

Tekerj a

Az előző évekhez hasonlóan július 14-én, ismét Hajdúszoboszlón
rendezték meg a X. Magyarország legerősebb rendőre országos
bajnokságot. A rendőrség kötelékében dolgozók az ország több
pontjáról érkeztek, hogy megmérkőzzenek egymással.
Az erős rendőrök öt kategóriában mérték össze erejüket: láncos
guggolás (200 kilogramm), egykezes nyomás (70 kilogramm),
kombájnkerék cipelés (250 kilogramm), autótartás keretben (200
kilogramm), kamionkerék felhúzás (300 kilogramm).
A rendezvényen a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai vettek részt.

Nyárbúcsúztató kerékpározást szervezünk, melynek célja városunk
nevezetességeinek megismerése.
Dabason számos olyan érték van, amelyet – valljuk be őszintén –
nagyon sokan nem láttunk, nem ismerünk, pedig már itt élünk
10–20–……50 éve.
Mi tagadás – én is ebbe a táborba tartozom. Szeptember 4-én (vasárnap), délelőtt 9 órakor indulunk a Szent István térről, és bejárjuk
Dabas, Sári, Gyón utcáit, tereit, emlékparkjait.
Több kúriát is megtekintünk kívülről. Ahol szükséges, rövid tájékoztatót, történeti ismertetést hallhatnak a kerekezők.
Magunknak adunk azzal, ha tudjuk, hol élünk, mit hoztak létre elődeink és a még köztünk élő, városunkért sokat tévő emberek.
A bringázáson gyermekek is részt vehetnek, mert lassú tempót fogunk
diktálni és sok helyen megállunk.
Tehát ne feledd: szeptember 4-én, délelőtt 9 óra, Szent István tér!
Gyülekezés 8 óra 30 perctől, indulás 9 órakor.
Gyere el és ajándékozd meg magad városunk szépségeivel!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője

Eredmények:
I. Bíró Sándor r. őrmester, Dabasi Rendőrkapitányság
II.	Lukács Krisztián r. főtörzszászlós, Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság
III. Majoros Árpád r. főtörzsőrmester, Ózdi Rendőrkapitányság
(forrás: police.hu)

Tour de Fekttel

Strandkézilabda
A Dabas VSE K.C. strandkézilabda szakosztályának férfi csapata, az OVB Dabas Beach Boy’z az idei szezonban az alábbi
eredményeket érte el:

Magyar bajnoki eredmények:
Torna
Magyar Kupa
Kvalifikáció
Kvalifikáció
Kvalifikáció
Kvalifikáció
Országos döntő

Időpont
2016. 06. 04–05.
2016. 07. 02–03.
2016. 07. 09–10.
2016. 07. 23–24.
2016. 07. 29–31.
2016. 08. 06–07.

Helyszín
résztvevők száma
helyezés
Balatonboglár	  6 csapat	  1. helyezés
Alsóörs
13 csapat	  3. helyezés
Dabas
14 csapat	  1. helyezés
Balatonakarattya
19 csapat	  2.helyezés
Salgótarján
20 csapat
11. helyezés
Balatonboglár
10 csapat
lapzárta után

Nemzetközi tornák:
Torna
Horvát bajnokság
Szerb bajnokság

Időpont
2016. 06. 17–19.
2016. 06. 26–27.
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Helyszín
Zágráb
Újvidék

résztvevők száma
helyezés
15 csapat	  8. helyezés
20 csapat
11. helyezés
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TOP FITNESS SE

– Szezonzáró eredmények

FIT KID
A MAFIT évadzáró versenyei ismét sikereket hoztak egyesületünknek. Sportolóink egyéni és csoportos gyakorlatokkal is indultak a
megmérettetéseken, amelyeken a következő eredmények születtek:
„A” kategória, egyéni helyezések
5. Radnai Zsófia, Radnai Réka, 6. Szilágyi Réka, Harmincz Lili,
7. Salga Léna, Dori Renáta, 8. Pelikán Réka, 13. Bábel Virág
„A” kategória, csoportos helyezések
3. K leopátra nagycsapat (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai
Réka–Dori Renáta–Répás Vanda)
3. Zebrák duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
7. Négy évszak kiscsapat (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
10. Indiai tánc duó (Szilágyi Réka-Pelikán Réka)
Az évad összesített eredményei alapján két csapatunk is kvalifikációt szerzett az októberi Fit Kid Európa-bajnokságra, így a Zebrák
duó és a Kleopátra nagycsapat is indulhat a versenyen.

„B” kategória, egyéni helyezések
2. Fehérvári Fanni, Pelikán Petra, 3. Janicsák Fanni, 7. Rizmajer
Boglárka, 11. Sikari Sára, 12. Kucsák Alíz, 14. Galambos Laura,
16. Forgács Fanni, 17. Mihály Dorina, 18. Bárány Blanka, 19.
Keresztes Kíra

„B” kategória, csoportos helyezések
1. Rio trió (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Bajusz Sára)

2. Kalóztündérek nagycsapat (Kucsák Alíz–Nagy Hédi–Bajusz
Sára–Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
5. Rock & roll duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
12. Diáklányok duó (Keresztes Kíra–Bárány Blanka)
Ebben a kategóriában Grand Prix győztes lett a Kalóztündérek
nagycsapat, eredményei alapján pedig Rizmajer Boglárka, Janicsák
Fanni és Fehérvári Fanni jutott fel az „A” osztályba.

SHOW-TÁNC
Az évad záró megmérettetését Üllőn rendezte az MTMSZ. Az
EurOpen Modern Dance Championship versenyen azok a sportolók vehettek részt, akik összesített pontszámaik alapján kvalifikációt szereztek, így a Top Fitness SE öt egyéni versenyzővel és nyolc
csapattal képviseltethette magát.
Sportolóink a nemzetközi mezőnyben kiváló eredményeket
értek el. Az idén újoncként bemutatkozó versenyzőink nem riadtak
meg a feladattól és nagyszerűen helytálltak: Fehérvári Fanni a 4.,
Bajusz Sára pedig a 7. helyet szerezte meg. Rutinosabb sportolóink
szintén kitűnően szerepeltek, és a legjobbak között végeztek korcsoportjukban: Radnai Zsófia 6., Radnai Réka 2., Gecser Enikő
pedig 1. helyezést ért el.

A csapatversenyek is nagyon jó eredményeket hoztak, hiszen egyesületünk valamennyi csoportja a dobogón állhatott. Helyezéseink:
1. Négy évszak kiscsoport (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
2. Zebrák duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
2. Indiai tánc duó (Szilágyi Réka–Pelikán Réka)
2. Vessel duó (Bennárik Dóra–Szakács Eszter)
2. Kleopátra kiscsoport (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai
Réka–Dori Renáta–Répás Vanda)
2. Golden Girls csapat (Weil Evelin–Répás Vanda–Pelikán PetraPelikán Réka–Mihály Dorina–Szilágyi Réka–Radnai Réka–
Radnai Zsófia–Bábel Virág–Forgács Fanni–Harmincz Lili–Dori
Renáta)
3. Batman duó (Radnai Réka–Dori Renáta)
3. Hajlakk csapat (Kovács Emese–Rizmajer Boglárka–Nagy Hédi–
Kucsák Alíz–Kövesdi Hédi–Bajusz Sára–Fehérvári Fanni–
Janicsák Fanni–Bárány Blanka–Salga Léna–Gecser Enikő–
Keresztes Kíra–Sikari Sára–Balázs Fanni–Funk Ajna–Galambos
Laura)
Szép volt lányok, csak így tovább!			
R. L.
2016. augusztus
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hirdetések

Gyümölcsfeldolgozás | Cefrekészítés | Pálinka bérfőzés | Pálinkakultúra

Asztalodon a sajátod…!
• Pálinka bérfőzés
(akár 100 liter cefremennyiségtől)

• Gyümölcsfeldolgozás
és értékesítés

• Cefrekészítési szaktanácsadás
TAPASZTALAT, SZAKÉRTELEM, MODERN TECHNOLÓGIA

Dabas, Szőlőhegy

Tel.: +36.20.99-99-003

Otthon végezhető ajándék-,
dísztárgyak csomagolása, stb.
06-90/603-905
(http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/min
0612228397, 06204963980)

40 nm-es üzlethelyiség raktárral
kiadó!
Cím: Dabas-Sári, Szent János út 188.
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