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Almát, körtét, szilvát, szõlõt
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.
Mint az égen átcsóvázó
üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán
az ötösök.
Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor

Forgifotó

rendezvényeink

XVIII. Dabasi Napok

2016. szeptember 16–25.

Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívok
minden dabasi polgárt a 18. városnapok programjaira

Kőszegi Zoltán
polgármester

Szeptember 16. péntek
18.00 óra:

Testvérvárosi találkozó

	a baróti, zentai, Bajina Basta-i, munkácsi, besztercebányai delegációk részvételével
19.00 óra: Fotókiállítás Prauda Miklós, Péli László és
Szabó Béla Bajna Basta-i képeiből
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth Lajos u. 7.)

Szeptember 17. szombat
10.00 óra:

5. Házunk–Hazánk országos fotókiállítás

megnyitója és díjátadója
– a vendégeket köszönti:
Kőszegi Zoltán polgármester
– megnyitja: Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke
– közreműködnek: Buncsák Zoltán, Kovács Nándor
és Lauter Csaba előadóművészek
Helyszín: Kossuth Ház Galéria (Kossuth László u. 16.)
	A kiállítás megtekinthető:
szeptember 17.–október 15-ig

RÉTES-UTCA

14.00 óra: Kalinkovó–FC Dabas öregfiúk
futballmérkőzés
Helyszín: FC Dabas Utánpótlásközpont pályája
16.00 óra: a Rétes-utca megnyitója
16.30 óra: Népzenei és néptáncbemutatók
18.00 óra: A Kincső együttes bemutatkozó koncertje
22.00 óra:

Wolf Kati-koncert

Helyszín: Sári, Mánteleki út

Egészségnap

8.00–12.00 óráig:
– ingyenes szűrővizsgálatok, életmódtanácsok
azoknak, akik hétköznap nem tudják igénybe
venni ezeket a szolgáltatásokat
Helyszín: Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet (Bartók Béla út 61.)
17.00 óra:

Három napig
halott voltam

– Daniel Ekechukwu afrikai lelkipásztor
előadása, aki megélte a feltámadás
csodáját.A részvétel ingyenes, a
helyek érkezési sorrendben elfoglalhatók azok korlátozott száma miatt.
Helyszín: OBO Aréna

Szeptember 18. vasárnap

Mese, mese, mátka – mesenap

	Családi mesenap kicsiknek és nagyoknak a művelődési ház udvarán
13.00 óra: Kézműves vásár
13.30 óra: Csipkerózsika
– a Veronilla Színi Stúdió előadása
15.00 óra: Macskabál – interaktív táncmese
– az Aranycipellők Társulat előadása
16.00 óra: A rátóti csikótojás táncmese
– a Tilinkó néptáncegyüttes előadása
18.00 óra: Szalóki Ági, Körforgás című gyerekkoncertje
Egyéb programok a délután folyamán:
	mesekönyvtár, interaktív népi játszófoglalkozás,
Kempo-bemutató, hüllőkiállítás, nemezkiállítás, íjászat, ügyességi játékok, kürtőskalács, stb.
Helyszín: Kossuth Kulturális Központ (Szent István út 58.)

Szeptember 19. hétfő

Csillagos est és a bolygók

18.00–22.00 óráig:
– az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
és Kollégium csillagvizsgálójában Nyíri Máté várja
az érdeklődőket
Helyszín: József Attila u. 107.
Szeptember 20. kedd
12.30 óra:
– nyílt óra diákoknak
– élménybeszámolót tart Adamkó Péter és barlangász
csapata, valamint Varga Csaba nagyváradi
hegymászó
	Helyszín: a Táncsics Mihály Gimnázium aulája
(Szent István tér 2.)

Mélységek és magasságok

Anyajegy

18.00 óra:
Markó Valentyik Anna felnőtteknek szóló bábelőadása
Helyszín: Sári Zarándok- és Kulturális Központ
	A belépés díjtalan!
Szeptember 20–22-ig Dabasi Talentumok (elődöntők)
(20-án vers, 21-én hangszer, 22-én tánc)
Helyszínek: Nemes-kúria, Sári Zarándokközpont

Szeptember 21. szerda

Szüreti délután

16.00 óra:
Helyszín: Dabasi-szőlők, a tájház kertje
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A felsődabasi családok története
képekben

18.00 óra: 

AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

– helytörténeti kiállítás Kosztolányi Gyula képviselő
gyűjteményéből
Helyszín: Nemes-kúria (Bercsényi u.1.)

Szeptember 22. csütörtök

A Gyóni Géza Emlékév rendezvénye

18.00 óra:
– Borbás Dorka üvegszobrának avatóünnepsége
– Gyóni Géza és kortársai – szabadtéri zenés irodalmi
est Dinnyés József, Murányi László közreműködésével
Helyszín: a Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertje
(Ravasz László utca)
Rossz idő esetén: a református templom

Szeptember 23. péntek

Dabasi Talentumok

15.00 óra:
– díjkiosztó gála
Helyszín: Sári Zarándok- és Kulturális Központ

Díszpolgári délután

17.00 óra:
– a Zlinszky család sírkápolnájának, valamint dr. Lelik
Ferenc díszsíremlékének avatóünnepsége
Helyszín: Zlinszky u.
18.30 óra: Kerekasztal-beszélgetés
– a Zlinszky és a Bábel család tagjaival
Helyszín: Táncsics Mihály Gimnázium, Metelka-terem
(Szent István tér 2.)

Szeptember 24., szombat

Horgászverseny

8.00 óra:
Helyszín: Mánteleki tó

Térkiállítás

10.00–16.00 óráig:
– a Kerekes László Alkotókör rendezvénye
portrérajzolás, utcazenészek, sétatéri hangulat
Helyszín: Szent István tér
20.00 óra:

GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA

– az Experidance és az OMEGA közös produkciója
Jegyek elővételben 3900 Ft-ért az OBO Arénában
és a plakátokon feltüntetett helyeken
Helyszín: OBO Aréna

Szeptember 25., vasárnap

Épületátadó

16.00 óra:
a Gombay–Dinnyés-kúria Dabasi Érték- és Levétár felújított épületének átadása
Helyszín: Bajcsy–Zsilinszky u.14.

Hófehérke

19.00 óra:
– a Dabasi Táncszínház előadása
a Dabasi Napok zárórendezvénye
	A belépés ingyenes, de a fiatal tánccsoport minden támogatást köszönettel elfogad
Helyszín: OBO Aréna

DABAS

OBO ARÉNA

2016. SZEPTEMBER 24. szombat 20.00
JEGYÁR: 3.900.-FT Információ: +36 30 9 638 648, +36 20 43 99 296
Jegyek elővételben válthatóak:
DABAS; OBO Aréna Dabas 29/562-246; Gyóni és Felsődabasi Gugyerás ABC 29/360-218; Kaldi-Ker 29/361-366;
Top Fitness SE 30/91-51-470; Dabas-Sári Traﬁk 29/950-926; Utazási és Jegyiroda 29/360-555,
ALSÓNÉMEDI; Némedi-Víz-Gáz 29/337-929, INÁRCS; Alkat Villanyszerelési Szaküzlet 29/370-074,
ÚJHARTYÁN; Kondi-Fit 29/372-424, valamint a Ticketportál országos hálózatában.

Főtámogató:

www.experidance.hu

A GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
Mindenkiben ott van a szunnyadó gyermek, így a tündérmeséket a
felnőttek is szeretik, csak be kell őket csomagolni „felnőtt köntösbe”!
Az Omega együttes és az ExperiDance Production több mint
fél év gondos tervezés, aprólékos egyeztetés és lázas alkotómunka
után Szomor György, Koós Réka, Fésűs Nelly, Lux Ádám, R.
Kárpáti Péter, Simon Panna Bogi és Békefi Viktória főszereplésével
állította színpadra új darabját, amelyben olyan világszínvonalú slágerek csendülnek fel, mint a Trombitás Frédi, a Régi Csibészek, az
Ezüst Eső, a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehetnék vagy a
Gyöngyhajú lány...
Március 12-én a RaM Colosseum színpadán nagy sikerrel
mutatták be a „Gyöngyhajú lány balladája” című musicalt, melyben
egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán
keresztül idézték meg a Balaton-part, a tó ősi mitikus legendáit. A
musicalt most a Dabasi Napok keretén belül a helyi közönség is láthatja, szeptember 24-én az OBO Arénában. A színpadon huszonnégy táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló musicalszínész, a mese
erősítésére 21 szenzációs Omega-sláger szolgál! Egy történet, amit
mindenki átélt, aki volt fiatal és szerelmes!
A teljes dallista sorrendje a következő:
Start • Hűtlen Barátok • Holló • Fekete Pillangó • Nem tudom A
Neved • Kötéltánc • Ha Én Szél Lehetnék • Gyöngyhajú Lány •
Petróleumlámpa • Őrültek Órája • Nyári Éjek Asszonya • Hazug
Lány • Napot Hoztam Csillagot • Régi Csibészek • Boldog
Angyalok • Ezüst Eső • Trombitás Frédi • Addig Élj • Meghívás
2016. szeptember
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Idén is sikeres volt

a Sári Napok

rendezvénysorozat

Augusztus 13–21. között lezajlott a Sári Napok idei
rendezvénysorozata, amely változatos programokat
kínált az érdeklôdôknek.

Kiállítás
Fotó: Karlik Dóra

Augusztus 13-án, szombaton
a Sári Zarándok- és Kulturális
központ adott otthon annak a
képzőművészeti tárlatnak,
ahol helyi művészek állították
ki munkáikat. Fotók, festmények, grafikák, amatőr és hivatásos alkotók munkái jól megfértek
egymás mellett. Suhajdáné Irénke festményei, Bálint Dániel illusztrált versei, Garajszki József gyönyörű tihanyi és balatonfüredi akvarelljei, valamint Prauda Miklós fotóművész különleges fotográfiái
nagy tetszést arattak a közönség körében.
Augusztus 14-én, vasárnap hagyományőrző sátoros búcsút tartottak a településen, a Szlovák Udvar környezetében, amely egy esti
búcsúbállal fejeződött be.
Augusztus 15-én, hétfőn került sor az egyházi búcsúra, a szentmisére és körmenetre, amelynek helyszíne a Mária Mennybe
menetele Templom volt.			
– szerk. –

AUGUSZTUS 20.

Fotó: Karlik Dóra

A városrészi napok keretében a Sári Zarándokközpont adott otthont
az augusztus 20-i ünnepségnek is. A rendezvény a Napsugár Óvoda
növendékeinek műsorával kezdődött, majd a Szent János Katolikus
Általános Iskola diákjai emlékeztek meg államalapító Szent István
királyunkról. Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédét követően
került sor az új kenyér megáldására és megszentelésére, amelyet
Windberg Csaba diakónus celebrált. A megszentelt új kenyérből a

közönség minden tagja részesülhetett. A program zárásaként két helyi
kulturális hagyományőrző csoport, a Bazsalicska és Fialecska Citera
zenekar és a Rozmaring asszonykórus szórakoztatta az egybegyűlteket.
Köszönjük a Kőszegi Pékségnek az új kenyeret,
Bor Imréné Julikának pedig az ország tortáját,
amiből kóstolót kaphatott minden fellépő és
résztvevő.
K. Á.
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Író–olvasó találkozó

Garajszki Margittal

Fotók: Karlik Dóra

Augusztus 21-én, vasárnap délután, a Sári Napok részprogramjaként az érdeklődő közönség találkozhatott
Garajszki Margittal, a sári származású író-dramaturggal. A fiatal szerző két gyermekkötetét hozta el szülővárosába, amelyekkel igen nagy siker aratott Szlovákiában
és Magyarországon egyaránt. Garajszki Margit természetes közege a kétnyelvűség, hiszen Sáriból indult, és
szlovák felmenőkkel rendelkezik. Pozsonyban járt egyetemre és ott vált ismertté épp azáltal, hogy e kétnyelvűségből eredően tudását és tehetségét a két kultúra ápolásának szentelte. Eddigi műfordítói, szerzői és színházi
tevékenysége a két
nemzet közös
értékeinek feltárását szolgálja. Idén visszaköltözött Magyarországra, és máris
tele van tervekkel, megvalósításra váró ötletekkel, amelyek a szlovák-magyar térségbeli és kulturális összetartozást erősítik majd.
Kapui

ELISMERÉS

Magyar Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést kapott
PÁSZTOR GYŐZŐ
olvasó-kanonok,
címzetes prépost, a
Váci Egyházmegye
Dabas kerületi
esperese, Dabas-Sári
plébánosa és a Szent
János Katolikus
Általános Iskola
spirituálisa.
A díjat Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke adományozta
nemzeti ünnepünk alkalmából,
az alábbi laudációval:
„Rendíthetetlen buzgalommal
végzett és a hagyományok iránt is
elkötelezett, értékteremtő
szolgálata valamint odaadó és
sokrétű ember- és
közösségformáló tevékenysége,
továbbá az iskola létrehozása
érdekében vívott küzdelme
elismeréseként a Magyar
Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést adományozom.”
A Szent János Katolikus Általános
Iskola vezetősége, tantestülete,
dolgozói, a szülők és tanulók
közössége, valamint Sári
egyházközség szívből gratulál
Győző atyának és további
tartalmas éveket, jó egészséget
kíván neki!
A Dabasi Újság szerkesztősége
szívből gratulál és jó egészséget
kíván a kanonok úrnak.

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata és a Nemzeti
Sportközpontok tisztelettel meghívja Önt
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium új,
„C” típusú tornatermének
alapkőletételére

Helyszín: A tornaterem építési területe,
Sportcsarnok utca 1.
(a Semmelweis utca Sportcsarnok utca
kereszteződése)
Időpont: szeptember 13. (kedd) 13.00 óra

Program:
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester; Pánczél
Károly országgyűlési képviselő; Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár; Boros Anita vagyongazdálkodásért
felelős helyettes államtitkár
Ünnepi műsort adnak: a Táncsics Mihály Gimnázium tanulói

Rossz idő esetén az alapkőletételi ünnepség a Táncsics Mihály
Gimnázium aulájában valósul meg (2370 Dabas, Szent István
tér 2.)
2016. szeptember
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10 éves

a Bazsalicska Citerazenekar

Idősek Világnapja
MEGHÍVÓ
Ezúton szeretnék meghívni minden
szépkorú dabasi polgárt Idősek világnapi
rendezvényünkre, amelyre szeptember 30-án,
pénteken 15.00 órakor kerül sor
az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok)
A műsorban fellép régi kedvencük,
a Tihanyi Vándorszínpad
magyarnóta és operett produkciójával

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának.” – írta Kodály Zoltán.
A sári Bazsalicska Citerazenekar 10 esztendeje, megalakulása
óta ezért a célért dolgozik. Együtt lépnek fel a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola volt és jelenlegi diákjaiból álló Fialecska citera
zenekar tagjaival, hogy meghagyva a fiatalok önállóságát, segítsék
az elődök kultúrájának az elsajátítását.
Augusztus 28-án Egerben, a KÓTA (Magyar Kórusok, Zene
karok és Népzenei Együttesek Szövetsége) „Aranypáva díjasok”
gáláján, a Bazsalicska Citerazenekar elnyerte az „Aranypáva”
nagydíjat. Ezzel is bizonyította, hogy a sári szlovák és magyar
népzenei hagyományok ápolása terén kiemelkedő eredményeket
ért el a tíz esztendő alatt.
Birinyi József, a zsűri elnöke a díjak átadása kapcsán kiemelte,
hogy nagyon fontosak ezek a népzenei találkozók, mert a KÓTA
szakmai zsűrije egyfajta tükröt tart a csoportok elé, hogy lássák,
azon az úton haladnak-e, amit Bartók Béla és Kodály Zoltán kijelölt számukra.
Köszönjük Szlama Lászlónak, az együttes vezetőjének a fáradhatatlan próbákat, a biztató szavakat, és a sok gyakorlást követő
eredményt. Az egri népzenei gálán Szlama László eddigi kiemelkedő munkásságáért Hoppál Péter EEM-ának kultúráért felelős
államtitkárától különdíjat is kapott.
A tíz év alatt megtanultunk valamit: „A népdal, mint az
ékszer, életet akkor kap, ha viselik. Mennél többeké lesz,
annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.”(Kodály Zoltán)
Szabó József János

Az Önöket szállító autóbuszok és a kisvonat indulási időpontja az alábbiak szerint módosul
Dabasi-szőlők: Indulás 13.50-kor, útirány: Művelődési Ház, nyomda, Gyóni
Géza Ált. Isk., Szőlő u., Vacsi út, Gróf Vay Sándor u., gyóni katolikus templom,
Vörösmarty u., sportcsarnok
Dabas-Gyón: Indulás 14.00-kor, útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés,
Kossuth Lajos út, Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák cukrászda, Kossuth Művelő
dési Központ, sportcsarnok
Dabas (kisvonat): indulás 14.00-kor, útirány:
felsődabasi templom, Besnyői u., Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u., régi
vasbolt, Kaldi Üzletház, sportcsarnok
Dabas-Sári: indulás 14.00-kor, útirány: sári-besnyői buszmegálló, sári híd,
Zápor u., sári templom, Kálvária, Icsikés, felsődabasi népbolt, sportcsarnok
Kőszegi Zoltán
polgármester

Almahordás
Kedves Időskorú Dabasi Polgárok!
Dabas Város Önkormányzata idén is
megajándékozza Önöket almával.
Munkatársaink szeptember 12–23. között
juttatják el az almacsomagokat
az Önök otthonába.

Polgármesteri Hivatal

6 Dabas 2016. szeptember

önkormányzati hírek

Népszavazás – 2016. október 2.
Mint önök előtt is ismert, az országos népszavazás időpontja
október 2.

Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?
Erre a kérdésre, kérem, minél többen adjunk választ, minél többen
jöjjenek el, és nyilvánítsák ki véleményüket.
A legfontosabb tudnivalókat igyekszem most a Tisztelt Olvasó elé
tárni.
• Első, hogy a népszavazási értesítőt mindenki megkaphatta már
augusztusban. Az adminisztratív hiba ellenére tájékoztatom, hogy
a városban az összes szavazókör akadálymentesített. Az értesítőt a szavazásra, kérem, vigyék magukkal. Aki nem kapott, vagy
véletlenül elveszíti, a Polgármesteri Hivatalban (OEVI) igényelhet
másikat.
• A másik, még fontosabb, hogy a népszavazás kiírásától október
2-ig nem lehet lakcímet módosítani vagy megváltoztatni.
A névjegyzékben szereplő állampolgár az alábbiakat igényelheti az
OEVI-nél.
Fogyatékkal élő választópolgár segítséget igényelhet a szavazás során (szeptember 16-ig)
– Kérheti Braille írással készült értesítő megküldését
– Kérheti könnyített formátumú tájékoztató anyag küldését
– Kérheti Braille írással ellátott szavazósablon alkalmazását
– És akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételét (ez Dabason
mindenütt biztosítva van).
A szavazóköri névjegyzék már csak az adott választáson választójoggal rendelkező, választásra jogosult állampolgárok adatait tartalmazza. Természetesen a szavazóköri névjegyzékhez is lehet kérelmet benyújtani:
– mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. Az erre vonatkozó kérelmet a HVI bírálja el, és szeptember 30-án 16 óráig kell a kérelmeket a hivatalba eljuttatni. A szavazás napján pedig az SZSZB-nél
lehet igényelni 15 óráig. A kérelmet meghatalmazott is benyújthatja, ekkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.
– Külképviseletben történő szavazásra is be lehet nyújtani kérelmet,
ha a dabasi lakos a választás napján éppen külföldön tartózkodik.
Ennek határideje:  szeptember 24., 16.00 óra.
– Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás
napján Magyarország területén a jelenlegitől eltérő szavazókörben (településen) tartózkodik (településen belül is előfordulhat).
Az erre vonatkozó igényt legkésőbb szeptember 30-án 16 óráig be
kell juttatni a hivatalba.
Választások törvényességét a választási bizottságok felügyelik. Az
OEVB tagjainak neve a honlapon olvasható. Az SZSZB tagjai változatlanok. Mindkét bizottság mellé lehetőségük lesz a pártoknak
megbízott tagot delegálni szeptember 16-án 16:00-ig. Csak az országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok delegálhatnak!    

Népszavazási kampány augusztus 13-án kezdődött és október 2-án
19.00 óráig, a népszavazás végéig tart. Kampánycsend nincs!
Szavazni kizárólag személyesen, a népszavazási értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A népszavazás napján (október 2.) reggel 6 órától 19 óráig lehet
szavazni belföldön:
• az állampolgár lakcíme szerinti szavazókörben (Dabas-Sáriban az
1., 2. szavazókörben a Faluház helyett a Zarándokházban adhatják le szavazataikat.)
• átjelentkezéssel, ha a szavazás napján Magyarországon, de lakcímétől eltérő szavazókör területén tartózkodik.  
Aki a külképviseleti névjegyzékbe tetette fel magát szeptember 24ig, az a külföldön működő diplomáciai konzuli képviseleten szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgár pedig levélben úgy, hogy az a  népszavazást megelőzően megérkezzen az
NVI-hez, vagy a népszavazás napján az OEVI-nél elhelyezett urnába dobhatja. Ők a névjegyzékbe vételt szeptember 17-ig kérhetik.
A szavazatszámláló bizottság feladata a népszavazás napján a szavazás tisztaságának, törvényességének biztosítása, zavartalan lefolytatása, majd a szavazóköri eredmény megállapítása.
A választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a joguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.
Akinek szükséges – általa választott segítő közreműködését veheti
igénybe, vagy az SZSZB 2 tagja segíti az arra rászorulót, vagy elmagyarázza a tudnivalókat.
A választópolgárt a szavazást megelőzően azonosítani kell. Ehhez
személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy jogosítványra és minden esetben lakcímkártyára van szükség. Kérem, okmányait mindenki vigye magával, ellenkező esetben nem szavazhat! Csak az
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a választópolgár, és ha
szükséges, segítője tartózkodhat  a szavazófülkében.
A választást 19.00 órakor le kell zárni. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi az urnák sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat külön kötegelik, illetve többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a
szavazóköri eredményt. A kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet ellenőrzés és összesítés céljából haladéktalanul az OEVI-ba kell
szállítani. Ezt teszi az OEVK-hoz tartozó többi település is. Ekkor születik egy előzetes eredmény. Majd a levélben szavazók megszámolása következik.
A Nemzeti Választási Bizottság a  népszavazás eredményét október
7-én állapítja meg.
Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy éljenek népszavazási jogukkal, és október 2-án szavazzanak!
Kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak az OEVI Irodához: Dabas, Szent
István tér 1/B, tel.: +36-29/561-249, +36-29/561-220. Információt találhatnak a választással kapcsolatban a www.dabas.hu és a
www.valasztas.hu honlapon.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta
OEVI vezető
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Wachtler Máté
Szabó Nimród
Nagy Zsolt
Lenkai Kira
Pacsirta András
Maris Blanka
Galvácsi Jázmin
Balázs Zsombor
Pereszlényi Szonja
Köves Boglárka
Buncsák Zétény
Kancsár Lili
Sarkadi Botond
Kucsák Kamilla
Hanyu Auróra
Fabók Lilla
Major Benett
Suhajda Olivér

Anyuka neve	Születési idô
Zsabka Erzsébet Krisztina 2016. 02. 21.
Piller Dóra
2016. 03. 30.
Nagy Mónika
2016. 04. 16
Lenkai Tímea
2016. 07. 25.
Atyafi Hajnalka
2016. 08. 01.
Mráz Katalin
2016. 08. 02.
Gattyán Anita
2016. 08. 02.
Szabó Julianna
2016. 08. 06.
Cemmel Fruzsina
2016. 08. 09.
Majoros Csilla
2016. 08. 09.
Gombos Viktória
2016. 08. 10.
Gugyerás Judit
2016. 08. 11.
Pap Renáta Rita
2016. 08. 20.
Kalenyicsenko Nadlya
2016. 08. 23.
Lovró Betty
2016. 08. 24
Berényi Éva
2016. 08. 26.
Surman Tímea Katalin
2016. 08. 26.
Szabados Rozália
2016. 08. 26.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Jóri Mihályné (Medve Mária)
1922. 09. 08.
Petrányi Józsefné (Bálint Terézia)
1922. 09. 12.
Buzás Béláné (Kovács Erzsébet)
1922. 09. 14.
Balázs Ferencné (Sáfár Julianna)
1925. 09. 01.
Karvalics Józsefné (Bodzsár Erzsébet) 1925. 09. 18.
Kecskés László
1926. 09.22.
Balog Ferenc
1926. 09. 27.
Pataki Jánosné (Szkicsák Hébel Anna) 1926. 09. 28.
Farkas Józsefné (Bernula Katalin)
1926. 09. 28.

Életkor
94 éves
94 éves
94 éves
91 éves
91 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
50 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 19. Kolompár Zsuzsanna Julianna–Greman Pál
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Pálinkás Katalin–Bartuszek György
szeptember 17. Gombár Margit–Tolnai József Antal
Kása Erzsébet–Janicsák Jenő
szeptember 18. Piláth Katalin–Bennárik János
szeptember 24. Janicsák Julianna–Farkas József
Szlezák Terézia–Prauda Béni
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 5.
Sikari Magdolna–Cserneczki György
Mráz Ilona–Körmendi Sándor
szeptember 12. Pacsirta Ilona–Hadi László
szeptember 13. Jáger Julianna–Balázs Pál
Panczák Katalin–Katona Zoltán
szeptember 20. Sztancsik Katalin–Pataki János
szeptember 26. Janicsák Éva–Juhász József
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25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Rost Mária–Takács Zoltán
szeptember 13. Pap Rózsa–Zsíros Gábor
szeptember 14. Acsai Hajnalka–Balog József
Zsolnai Zsuzsanna–Pitka Sándor József
szeptember 20. Molnár Erzsébet–Fojta József
Rozsnyói Julianna–Szabó Pál
Lacza Szilvia Erzsébet–Zelovics Attila
Kecskés Erzsébet–Gágány István
Szente Krisztina–Rácz Nándor
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 7.
Pötörke Anna–Majoros István
Talapka Anikó–Pál Péter
Mráz Zsuzsanna–Szlezák Gábor
szeptember 14. Horváth Éva–Mráz István
Német Mária–Szabados József
szeptember 21. Nagy Katalin–Hegóczki László
Czene Ágnes–Tóth Endre Gábor
szeptember 28. Precsinszki Hajnalka–Andristyák Tibor
Pál Anikó–Fodor Géza
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Majeczki Szilvia–Kucsák Zoltán
szeptember 9.
Ordasi Anita–Mráz Gábor
szeptember 16. Laja Éva–Zelovits Károly
szeptember 23. Prigyeni Zita–Nagyváradi Frigyes
szeptember 30. Gugyerás Márta–Janicsák Balázs
Zsákai Éva–Horváth Tamás
Krigel Gabriella–Szabó Zoltán
2016 augusztusában kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Baranyi Veronika–Lakatos István Richárd
Gáspár Erzsébet–Vadász József
Molnár Szandra–Kenyeres Dániel
augusztus 6.
Horváth Éva–Tóth Péter
augusztus 12.
Wágner Helga–Turi Milán
augusztus 13.
Gergely Anita–Varga Ferenc
Petrányi Erzsébet–Kispál Zsolt
Lázár Sára Angéla–Győri Márk Imre
augusztus 19.
Nagy Anna Georgina–Máthé Attila
Zsolnai Zsanett–Kmetyó Gábor
augusztus 22.
Lovas Nikoletta–Szabó Zsolt
augusztus 27.
Nádudvari Kitti–Nagy Márton
Feldman Gabriella–Széll Zoltán Zsolt
Sánta Borbála Nikolett–Péter Ferenc
Horváth Renáta–Hatházi Sándor

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

1933. 12. 03.
1939. 04. 01.
1932. 10. 13.
1920. 11. 14.
1958. 06. 07.
1939. 01. 22.

2016. 05. 01.
2016. 06. 06.
2016. 06. 19.
2016. 06. 23.
2016. 06. 24.
2016. 06. 27.
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Tisztelt Adózók!
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)
Domián Ferenc

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.
1948. 03. 30.

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.
2016. 08. 01.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2014. szeptember 1-jétől változás
történt az önkormányzathoz befizetendő adók befizetési
rendjében. Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR
POSTA Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az önkormányzathoz
a 2016. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2016. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2016. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Domián Ferenc temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Magánszemélyek kommunális adója második félévi
részletének befizetési határideje: 2016. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033

HELYESBÍTÉS

Vállalkozók építményadója második félévi részletének
befizetési határideje: 2016. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026

A Dabasi Újság augusztusi számának anyakönyvi rovatába
téves adatközlés miatt szerepel Szabados János és
Kaldenecker Róza. Az anyakönyvbe nem került bevezetésre a halál tényét rögzítő záradék.
Az adminisztrációs hiba miatt a családtól elnézést kérünk.
a Dabasi Újság szerkesztősége

VÁLLALOM EGYEDI SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSÉT TELJESKÖRŰ
HELYSZÍNI MUNKÁLATOKKAL.
RÉGI SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSÁT,
TEMETÉSEK ELŐTTI BONTÁSÁT-ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT.
HÍVJON BIZALOMMAL!
Tel.: +3630/2071-943

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

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667

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

A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék számlára,
a kiszabott bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000
számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak
érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás, stb.),
illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás
esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen
kérdésük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjának munkatársait kereshetik személyesen, telefonon
vagy e-mailben.
Iparűzési adó
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
Gépjárműadó, kommunális adó
Egyéb és idegen bevételek

561-265

II. em/213. szoba

561-265
561-243
561-245

II. em/213. szoba
II. em/212. szoba
II. em/213. szoba

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból
származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
Gazdasági Iroda
Adócsoport
2016. szeptember
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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.

SEGÍTSen, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
TOVÁBBI TÁMOGATÓ CÉGEKET,
SZEMÉLYEKET VÁRUNK SZERETETTEL!

ELADÓ SZALMA
Továbbra is kapható önkormányzati

szalmabála

Érdeklődni lehet Zlinszky Ferencnél

a 06-70/903-3595-ös
telefonszámon.

Kedves Barátunk!
A mentőorvosi kocsival eddig 525 esetfeladatot láttunk el, az esetek 70%-ában orvosi
beavatkozásra volt szükség, 20%-ában pedig
közvetlen életveszélyt hárítottunk el.
JELENLEG HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG, 7–19 óra között
segítjük a bajbajutott embereket.
Szeretnénk ezt az időt kibővíteni, heti egy-két alkalommal
éjszaka is segítenénk, de ehhez TOVÁBBI TÁMOGATÓKRA
van szükségünk!
Akinek segítettünk, tudja már, hogy kollégáink becsülettel és
magas szakmai felkészültséggel, komoly technikai és gyógyszeres háttérrel birtokukban igyekeznek megmenteni a bajbajutott
embereket!

Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy köztemetőinkben az 1991-ben, illetve
korábban létrehozott sírhelyek, valamit 2006-ban, illetve korábban
létesített urnasírhelyek megváltási ideje 2016-ban lejárt.
Az újraváltás vagy lemondás céljából keressék fel irodánkat!
Cím: 2370 Dabas Szent István tér 1.
(Polgármesteri Hivatal)
Tel.: 06-29/561-259 / 06-70/703 0506
A lejárat után a fennálló rendelkezések értemében az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük. A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk
3 műszakos munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint
raktárosokat 2 műszakos munkarendbe Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott. Felvételi interjú 2016.
szeptember 21. szerda, 13.00 óra, Dabas, Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.
Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653
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ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁS
szolgáltatásunkat.
A betegszállításból befolyó összeget is a mentőorvosi kocsi fenntartására fordítjuk!
Kedvezményesen tudjuk a betegeket szállítani, akár
Budapestre és Kecskemétre is. A betegszállítás költségtérítéses.
A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a www.dabasmok.
hu honlapon vagy a 06-30/857-9000 mobilszámon.
Látogasson el Facebook-oldalunkra, ahol beszámolunk a legújabb tanulságos eseteinkről!
Továbbra is számítunk az önök nagylelkű támogatására!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és nem
tudnánk ennyi emberen segíteni!
Köszönjük a cégeknek és magánszemélyeknek, akik az elmúlt
hónapban is támogattak
minket!

K&H Bank:
10402128-50526766-85851006

intézményeink hírei

A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
szeptember havi programok
Kossuth Mûvelôdési Központ

Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László alkotóház

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–szerda: 8.00–20.00 óráig
csütörtök–péntek: 8.00–16.00 óráig
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

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

RENDEZVÉNYEK

RENDEZVÉNYEK

Mese, mese, mátka – mesenap

5. Házunk – Hazánk országos
fotókiállítás megnyitója és díjátadója

Családi mesenap kicsiknek és nagyoknak a művelődési ház
udvarán.
Ízelítő a programokból: meseelőadások, koncert, kirakodóvásár,
mesekönyvtár, kiállítás, stb…
Időpont: szeptember 18., 13.00 órától
Részletes program: www.kmkdabas.hu, a Dabasi Napok programajánlójában és további elérhetőségeinken.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
A néptánc-és népzenei csoportok kezdésének időpontja
egyeztetés alatt. Érd.: 29/360 237, +36 30/383 2738
Tilinkó óvodás néptánc: szeptember 16-tól péntek,
17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
október 1., szombat, 16.00 óra

Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

Időpont: szeptember 17. szombat, 10.00 óra
A vendégeket köszönti: Kőszegi Zoltán polgármester
Megnyitja: Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke
Közreműködnek: Buncsák Zoltán, Kovács Nándor és Lauter
Csaba előadóművészek

A kiállítás megtekinthető szeptember 17.–október 15-ig.

A Kerekes László Alkotókör
térkiállítása
Kiállítás, portrérajzolás utcazenészek
Időpont: szeptember 24. szombat 10-16 óráig
Helyszín: Dabas, Szent István tér

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pest megyei műkedvelő képzőművészek
szakmai tapasztalatcseréje,
közösségépítő kirándulás
Időpont: október 1–2.

Helyszínek: Szolnok, Mezőtúr, Csongrád, Békéscsaba, Gyula

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
„Apróságok”: diavetítés kicsiknek minden hónap
első szombatján 09.00–11.00
– szoboravató ünnepség: szeptember 22., 18.00 óra
– október 9-én KÖNYVES VASÁRNAP 10.00–16.00
(részletes programlista a könyvtár honlapján)
2016. szeptember
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Halász Móricz-kúria
szeptember 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
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
csütörtök, 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
szeptember 29., 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Valentyik Ferenccel beszélgetünk A földem nem ereszt című kötetének novelláiról.
A kiemelt alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
HORGOLÓKLUB
szeptember 12. (hétfő) 16.00–18.00 óráig;
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
szeptember 19.. (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
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!

Szeptember 16. (péntek) 15.00–18.00
rojtkötés
A foglalkozást vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Maga a rojtkötés egyidős lehet a szövéssel. A megszőtt textilből
készült ruhadarabok hamar foszlásnak indulnak, ezért szükség
volt az anyag szélének megerősítésére. Ennek egyik, talán legkezdetlegesebb módja a szálak megcsomózása volt. Az egyszerű
megkötésből egyre szebb csomózások, minták alakulnak ki.
Mára már a ruha díszévé váltak.

A SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ
szeptemberi 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

szeptemberi programok:
Szeptember 17., szombat
RÉTES-UTCA
16.00 óra: a Rétes-utca megnyitója
16.30 óra: Népzenei és néptáncbemutatók
18.00 óra: A Kincső együttes bemutatkozó koncertje
22.00 óra: Wolf Kati-koncert
Helyszín: Sári, Mánteleki út
Szeptember 20., kedd
18.00 óra: Anyajegy – Markó Valentyik Anna előadása
A belépés díjtalan!
Szeptember 23., péntek,
15.00 óra: Dabasi Talentumok – díjkiosztó gála
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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
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

intézményeink hírei

Fogadj örökbe egy mászókát!

Forduljon az

ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyõzõdése,
politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága,
nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és
megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei
egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657;
eva.drszatmari@gmail.com

A Dabasi Újság tavaszi számában lettem figyelmes a Dabasi
Református Parókia felhívására. A felhívásban az állt, hogy segítséget kérnek olyan vállalkozó kedvű személyektől, akik szívesen részt
vennének a református parókia udvarán található mászókák renoválásában.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat elsődleges célja a városban élő gyermekek és fiatalok életének jobbá tétele. Mindezek
tekintetében döntöttünk úgy társaimmal, hogy a felhívásnak eleget
téve újjá varázsoljuk a mászókákat.
Csontos József tiszteletes úrral folytatott előzetes egyeztetés
után, augusztus 2-án megkezdtük a munkálatokat a parókia udvarán. A tíz mászóka csiszolása, festése két napot vett igénybe, és a
munkálatokban nyolcan vettünk részt.
Reméljük, hogy a parókián megforduló csemeték kedve felhőtlen
lesz a sok színes mászóka láttán, amelyek a szivárvány színeiben
pompáznak.
Boldogsággal töltött el bennünket, hogy segíthettünk, a jövőben
is örömmel teszünk eleget hasonló felkéréseknek. Köszönöm az
együttműködést az egész Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak.

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (Tel.: +36 1/485-6957)
2016. 09. 05. hétfõ 11.30–15.30
2016. 09. 12. hétfõ 11.30–15.30
Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
2700 Cegléd, Dózsa György utca 1.
2016. 09. 22. csütörtök 09.00–13.00
Dabas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/B. (Tel.: +36 29/561-200)
2016. 09. 26. hétfõ 11.30–15.30

Egyenlõ bánásmód
– mindenkit megillet!

A képen láthatóak (balról kezdve): Sztaskó Daniella, Faragó Ádám,
Svájer Orsika, Tar Petra, Pokornyik Lilla, Kőszegi Blanka Zoé, Volentér
Nóra, Zsolnai Diána.

Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

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)

17.00–18.30 B
 átki 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.
2016. szeptember
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Európai Vidékfejlesztési Konferencia
LINC 2016 EVENT – Dabason
A Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület lesz a házigazdája a
szeptember 27–29. között rendezendõ Európai Vidékfejlesztési Konferenciának, a LINC 2016 EVENT-nek. (www.linc2016.eu)
A konferenciára való regisztráció alapján összesen 278 vendéget
várunk 20 európai tagállamból közel száz szervezet képviseletében.
Vendégünk lesz több ország Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózatának
képviselője, az ENRD Cotact Point, az ELARD elnöke és elnökhelyettese, az Észtországi Rural Economy Research Center, az osztrák Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and
Water Management delegáltjai, a Skót Nemzeti Vidéki Hálózat
által delegált vidékfejlesztési szakértők, valamint Írországból a
Cork Megyei Tanács Elnöke is személyesen.
A rendezvény megnyitóját szeptember 27-én 16 órától tartjuk
Dabason, a Városháza előtti főtéren. A vendégek zászlós, népviseletbe öltözött felvonulása a Dabas Motel parkolójától a főtérig tart
majd, ahol 16 órától koncertekkel várjuk a helyi érdeklődőket.
A Szent István téren kap helyet a hivatalos megnyitó, a küldöttségek köszöntése és a rendezvényhez kapcsolódóan a helyi művészeti csoportok bemutatkozása. A rendezvény megnyitója jó alkalom
arra, hogy a helyi lakosok kapcsolatba kerülhessenek az európai
országokból érkező vidékfejlesztési szakemberekkel. A megnyitón
a következő országok delegációi fognak felvonulni: Ausztria,
Belgium, Csehország, Németország, Spanyolország, Észtország,
Finnország, Nagy-Britannia, Észak-Írország, Skócia, Magyar
ország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Lettország,
Lengyelország, Románia, Svédország, Szlovákia.
A szeptember 28-i program során a résztvevők az Európai Unió
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával 2007–2013.
között megvalósított helyi projekteket látogatják végig Bugyi nagyközségben, Dabason, Kakucson, Táborfalván, Újhartyánban és

Ráckevén, és délután részt vesznek egy, az European Network for
Rural Developmenttel közösen megrendezett nemzetközi együttműködési fórumon.
Szeptember 29-én tematikus elméleti beszélgetéseket szervezünk a résztvevők számára, melyek témái a vidékfejlesztés időszerű
kérdéseihez kapcsolódnak. Előadások hangzanak el a közösségi
értékek – a társadalmi felelősségvállalás, a hátrányos helyzetű csoportok bevonása, az agrárium és innováció, a klímaváltozás és energiagazdálkodás, a nemzetközi együttműködés, a visegrádi országok
közötti együttműködések, és a területi identitás stratégiák hasznossága kapcsán. Az elméleti munkamegbeszéléseket délután
sportvetélkedő követi majd, ahol pusztai tájfutás, agyaggalamb
lövészet, íjászat, Puszta Olimpia, és fogathajtás versenyszámokban
indulhatnak a résztvevők.
A LINC konferencia 2010 óta minden évben megrendezésre
kerül, Európa más-más országában. Egyesületünk számára nagy
elismerés, hogy a közép-európai országok közül elsőként, a magyar
LEADER csoportok közül pedig egyetlenként kaptuk meg a lehetőséget a szakmai program megszervezésére.
Szeretettel várjuk a dabasi és ráckevei régióból az érdeklődőket a
rendezvény megnyitójára, Dabas város főterén szeptember 27-én 16
és 19 óra között!
Rácz Judit
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
www.leaderkontakt.hu

Átrium-hírek
Az Átrium Idősek Otthona megalakulásától kezdődően fontosnak tartotta, hogy az intézménybe került szépkorú emberek családi, baráti és kisközösségi kapcsolatai ne szűnjenek meg.
Az intézménybekerülés nem jelenti a külvilággal való szakítást.
Amennyiben a lakó állapotából adódóan nehezen vagy már nem
tud kapcsolatba lépni a külvilággal, volt lakókörnyezetével, családi, baráti kapcsolataival, akkor a külvilág otthonban történő rendszeres megjelenése, megjelenítése ad választ erre az igényére.
Ez a cél vezérelte az intézmény vezetését, amikor létrehívta az
immáron évről évre megrendezésre kerülő családi napját. Ezen a
napon közösen tölt el egy kis időt lakó és hozzátartozó, valamint
mindazon személyek, nyugdíjasklubok, iskolások, egyéni fellépők,
akik jelenlétükkel és szolgálatukkal kézzelfoghatóvá teszik a családhoz tatozást a családjuktól távol lévő lakók számára. A közös
délután emelkedettségéhez hozzájárultak többek között maguk
az intézményben élők közös és egyéni fellépésükkel, a Szent János
Katolikus Általános Iskola növendékei, a Bátki János
Nyugdíjasklub Mamorett csoportja, Nemes Napsugár népdaléne-
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kes, a Nyáregyházi Hagyományőrző Szeretetcsoport és a közös
vacsora alatt a hangulatos zenét szolgáltató Borbély Ferenc.
Az otthon vezetése ezúton köszöni meg a hozzátartozók részvételét, a dolgozóknak és az önkéntes munkát végző diákok Palika Fanni és Valentyik Dávid – a szolgálatát, akik tehetségükkel, munkájukkal hozzájárultak a családi nap megrendezéséhez,
örömet szerezve ezzel az otthon minden kedves lakójának.
Tibay László

hitélet

A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Plébániánk és hittantermünk homlokzati szigetelése és színezése augusztusban megtörtént. Megköszönjük mindenkinek a segítségét, akik a munkálatokban, azok előkészítésében, ill. utólagos kiegészítéseiben részt
vettek. Szeptemberben szeretnénk a templomunk járdáját, belső hibajavításait, a torony
ablakcseréit és festését is kivitelezni.
• A hónap első vasárnapján kibővített tanévnyitót tartottunk. Gitáros gyerekmisében hívtuk a Szentlelket és megáldottuk az iskolatáskákat, azután levetítettünk egy válogatást
a nyári táborok fényképeiből, majd bográcsos ebéddel és gyerekjátékokkal töltöttük
együtt a délutánt.
• Csoportjaink indulásával kapcsolatban
f ig y eljü k a t e m plo m i hir d e t é s e k e t !
(Elsőáldozási felkészítés, katekumenátus
folytatása és szertartás-állomásai...stb.)
Tervezzük péntek esténként csendes szentségimádás bevezetését. További részletek
ugyancsak a hirdetésekben.
• A hónap 3. vasárnapján, 18-án szokás szerint a 8.30-as szőlősi szentmisét a 10 éven
belül szeptemberben elhunytjainkért ajánljuk
fel, a 10.30-as gyóni szentmisében pedig a
havi kereszteléseinket tartjuk.
• A hónap utolsó szombatján (24-én) a 18.00
órai szentmise után, legkésőbb 19.00 órakor
kezdjük a 2 havi gitáros/csendes dicsőítő
szentségimádásunkat, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
• Az elmúlt tanévben és nyáron felkészült hittanosaink hagyományosan szeptember utolsó vasárnapján, Szentírás vasárnapján, a
10.30-as szentmisében járulnak először
szentáldozáshoz. Ezért az októberi gitáros
gyerekmisénket előrehozzuk erre a napra
(25-ére).
• Október 1-jétől, szombat estétől egész
hónapban az esti szentmiséinkhez kapcsolódóan közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
• Szőlősi templomunk búcsúi szentmiséjét
idén pontosan a napján, október 2-án, vasárnap 8.30-as kezdettel ünnepeljük. Mindenkit
szeretettel várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• szeptember 4., vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet – szolgál: Nt. Bántó Bálint nyugalmazott ref. lelkész

• szeptember 11., vasárnap 10.00 óra: tanévnyitó istentisztelet –tájékoztató a hit- és
erkölcstan oktatásról
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• Gyermek istentisztelet szeptember 18-án,
vasárnap de 10.00 órától
• Gyülekezeti bibliaóra: szeptember 21-én,
szerdán 18.00 órától (téli időszak 15 óra)
• Bibliatanulmányozás, imaközösség: szeptember 23-án, pénteken 18.00 órától (minden
hónap utolsó péntek)
• Konfirmáció előkészítő: október 2-tól, vasárnap délelőtt 9.00 óra (7. osztály, konfirmandus
csoport)
október 5-től, szerda, 16.00 óra (6. osztály)
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• Október 2-án, 10.00 órakor istentisztelet –
úrvacsora vételi lehetőséggel
Évkezdő alkalmaink:
• Szeptember 11-én, 10.00 órakor évnyitó
istentisztelet. Szeretettel hívjuk a hittanosokat, akik egy kis meglepetést kapnak az
istentiszteleten.
• 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
Októberi alkalamaink:
• A konfirmációi oktatás október 3-án, hétfőn kezdődik, 15.00 órakor a gyülekezti házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a 7. osztályt
megkezdő evangélikus fiatalok jelentkezését új
csoportunkba.
• Október 8., szombat: ifjúsági kiránduló
nap a konfirmandusok és az ifisek részére
• Október 15. szombat 17.00 óra, a Gyóni
Napok keretében Szeretetvendégség:
beszámoló a németországi gyülekezeti kirándulásról. Vendég előadó a Reformáció 500.
évfordulójának jubileumi éve alkalmából:
Szabóné Mátrai Mariann evangélikus lelkész
(Evangélikus Hittudományi Egyetem).
• Október 16. vasárnap délután 15.00 órakor
a Gyóni Napok keretében élő Luther-rózsa
kép kialakítása a templomunk melletti füves
területen. Kérjük az evangélikus családokat

(óvodásokat, hittanosokat, szüleiket, nagyszüleiket), fiatalabb és idősebb gyülekezeti
tagjainkat, jöjjenek el, hogy együtt, egy nagy
közösségként alkothassuk meg ezt a képet.
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
A Dabasi Református
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:
• Szeptember 25.: vendég igehirdető Orbán
Kálmán
• Október 22.: Református jótékonysági bál a
Lazí-Tó Ligetben
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, legközelebbi diákmisénk szeptember
11-én 11.00-kor lesz, mely egyben tanévnyitó
VENI SANCTE. Ezután a tavalyi tanévhez
hasonlóan, minden hónap 1. és 3. vasárnapján lesznek 11.00-kor diákmisék: szeptember 18-án, valamint október 2-án 11.00-kor.
• 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!
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Luther nyomában
a Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Minden utazásban az elindulás a legnehezebb.
Ezzel teljesen egyetértek. Hiszen az utunk előkészületi ideje álmokból megfogalmazott, konkrét kívánságokat, mérlegeléseket, döntéseket, pályázást, megbeszéléseket tartogatott. Mindez jellemezte az
utazás előtti hét hónapot, amíg összeállt a program és a 18 fős csapat
- gyülekezetünkből és református testvéreinkből -, míg aztán végül
augusztus 2-án hajnalban, a buszunk melletti közös áldáskéréssel
útnak indultunk.

De mi is indított útnak? Maga az ünnep közeledte: a reformáció
500. ünnepének a szele, tartalma és lelkülete (melyet 2017. okt. 31-én
ünneplünk majd), az utazás és kimozdulás vágya a lutheránus hitünk
gyökereihez, ismeretek szerzése Luther Mártonról és a reformáció
terjedéséről. Minden indító gondolatunk szó szerint kivirágozhatott
– az alábbiak szerint.
Kirándulásunk első napján Neuendettelsauban megismertük a
Bajor Evangélikus Egyház missziói munkáját a Missionswerk központban, valamint betekintést nyertünk a faluban folyó sokrétű
diakóniai munkába is. Vezetőnk Gerhard Stahl volt, akivel képzeletben bejártuk a világot Brazíliától Pápua-Újguineáig, a kereszténység
terjedését, és az ottani hívek jelenlegi életét illetően is.
Az aktuális egyházi ismeretek megszerzése után visszafele indultunk az időben: a második napon Wittenbergbe utaztunk. Elsőként
megtekintettük azt a templomot, amelynek kapujára Luther a 95
tételét szegezte ki. A híres kapunál elénekeltük az „Erős vár a mi
Istenünk” kezdetű himnuszunkat, mely felejthetetlen élménnyé vált
a számunkra. Innen továbbindulva Wittenberg főtérre értünk, ahol a

reformáció 500. évfordulója alkalmából felállított emlék-földgömb
körül nagy kört alkottunk, és szintén egy énekkel fejeztük ki örömünket a jubileumi év kapcsán. A Luther-házban többszáz év távlatából is megérintett bennünket Luther felesége, Bora Katalin vendégszeretetének lelkülete. Így az asztali beszélgetések színhelyét
elhagyva mi sem hagyhattunk ki egy jelenkori, wittenbergi asztali
beszélgetést – a hagyományokhoz illően, finom sör mellett.
Kirándulásunk harmadik napján az Eisenach melletti Wartburg
várát jártuk be szobáról szobára, melyek közül kiemelném az
Erzsébet-kápolnát, ahol közös énekléssel emlékeztünk meg a szegé-
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Fotók: Botta Dénes

Az út maga sokkal fontosabb, mint az,
ami útnak indított.

nyeket segítő szent Erzsébetről, valamint a híres „íróasztalos” dolgozószobát, ahol Luther fogságát töltötte, melynek idején megtanult
görögül és lefordította az Újszövetséget görögből német nyelvre.
A negyedik nap ismét visszazökkentünk a jelenbe: Nürnbergbe
kirándultunk, ahol két gyönyörű evangélikus templomot tekintettünk meg (Lorenz-Kirche, Sebald-Kirche), megismertük az evangélikus egyház Eck-Stein segítő központját, valamint felsétáltunk a várhoz is. Vezetőnk ezen a napon is Gerhard Stahl volt, akire hálás szívvel és szeretettel gondolunk vissza, mint az egész utazásunk kezdetektől való segítőjére.
Legvégül Neustadt/Aisch evangélikus gyülekezetével közös
úrvacsorai istentiszteletet ünnepeltünk, majd az azt követő közös
ebéd alkalmával közelebbi ismeretségbe kerülhettünk a neustadti
gyülekezeti gyermekcsoportot vezető önkéntesekkel, és közös terveket szőttünk a jövőt illetően. Köszönet Christiane és Christian
Schaefer házaspárnak a találkozás lehetőségéért, és gyülekezetünk
gyermek- és ifjúsági munkájának a támogatásáért.
A zarándoklattal az a helyzet, hogy nem lehet megtapasztalni, hacsak el nem indulunk az úton. Ebből a szempontból nagyon
hasonlít az élethez: nem helyettesítheti, ha egy karosszékben
ülve olvasunk róla, sem az, ha filmeken vagy fotókon látjuk.
Luther nyomában jártunk – és Luther nyomában járunk ma is,
folytatjuk utunkat: térségünkben már szervezzük a reformáció
ünnepének 500. jubileumi évét, melynek nyitó alkalma 2016. október 30-án, vasárnap lesz a Gyóni Evangélikus Templomban.
Valamint tervezzük jövőre a Luther-út folytatását is. És mivel minden utazás találkozásokkal és elválásokkal jár, csak azt tudom kívánni utunk végén: találkozzunk újra, induljunk együtt újra az 500.
évforduló nyarán is. De addig is: az új munkaévünk gyülekezeti és
térségi alkalmain is megszólaló lutheri gondolatok, tanítások érlelődjenek bennünk, beszélgessünk azokról. Így biztosan nem múlik el
nyomtalanul majd sem Dabason, sem a térségünkben ez a világszerte
megünnepelt jubileumi év, és vele együtt maga az 500. évforduló. Én
legalábbis ezt kívánom, szívemből.
Balog Eszter evangélikus lelkész

HITTANTÁBOR

az alsódabasi plébánián

Immáron ötödik éve került megrendezésre a napközis hittanos
tábor az alsó-dabasi plébánián (augusztus 8. és 12. között), több
mint 40 gyermek részvételével.
A gyerekeket a szervezők színes és változatos programokkal várták, az ifisek segítségével felejthetetlen élményt nyújtott ez az egy
hét. Reggel imával és szentmisével, valamint reggeli tornával indult a
nap. Ezután kézműves és sportfoglalkozások, sorversenyek, hittanvetélkedő töltötte ki a gyermekek napjait. Ebéd után a táborozók
fagyiztak, dinnyét ettek, palacsintáztak a szülők és segítők önzetlen
felajánlásával. Csütörtökön egész napos élményfürdőzés volt Kecske
méten, pénteken pedig a dabasi alapítványi mentőorvosi kocsi jóvoltából a gyerekek megismerkedhettek a mentővel és a mentéstechnikai
eszközökkel. Ezután egy szép vallásos filmet is megtekintettek, majd
az egész hetes programot egy közös esti szentmise zárta. Ezúton szeretnénk megköszönni a hitoktatóknak (Klemenczné Anikó néni,
Szever Roland), valamint minden segítőnek, szülőnek az áldozatos
munkát.		
Talabérné Kontra Hajnalka

Márton Áron-emlékév
120 éve, 1896. augusztus 28-án Márton Áron püspök a liberalizmusról
született Csíkszentdomokoson
Márton Áron, aki 1838-1980 A liberalizmus a nyárspolgár világnézete. A francia forradalomközött Erdély katolikus püspöke ból megszületett polgáré, aki nagyképű, fitogtatott tudálékosvolt. A mindenkori elnyomó hata- sággal ránevelődött arra, hogy az élet legnagyobb és mindig
lommal szembehelyezkedő bátor égető kérdéseit is közömbösen kezelje. Nem tagadja feltétlenül a
püspök mindig bátran kiállt a dik- túlvilágot, de nem is törődik vele. Lehet, hogy van Isten, de a valtatúrák ellen, ezért sokáig rabos- lás szerinte magánügy, s az életet az állam is és az egyes ember is
kodott a román Securitate börtö- minden valláserkölcsi kötöttségtől függetlenül rendezheti be.
neiben. 1949-es emlékezetes csíksomlyói beszéde után bebörtönözLegnagyobb érték szemében a független emberi ész. Az igazték, és 1955-ig számos koncepciós per zajlott ellene. 1957-ben kül- ságokat az állapítja meg, s nem a valóság, az erkölcsöket a korlátföldi nyomásra házi őrizetbe helyezték, nem hagyhatta el a püspöki lan szabadság szabályozza és nem isteni normák. Eredmény:
palotát. „Palotafogsága” 1967-ig tartott. Több alkalommal felaján- polgári házasságával törvényhozás útján kikezdte, kettős norlotta lemondását a Vatikánnak, de II. János Pál pápa csak 1980-ban májával, nyers erotikába fulladt irodalmával, művészetével pedig
fogadta azt el. A püspök emlékét Erdélyben számos helyen őrzik, teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot; gazdaiskolákat, intézményeket, utcákat, egyesületeket neveztek el róla, sági téren hirdetett és alkalmazott szabad versenyével meghizelső szobrát 1995-ben Székelyudvarhelyen avatták fel
lalta az élelmesek kis csoportját; és a technikai fejlődés szédítő
Szülőfalujában, Csíkszentdomokoson található emlékmúzeu- fokán megszégyenítő nyomorba döntötte a túlnyomó többséget;
ma, a gyulafehérvári püspöki palotában emlékszobája, szellemi
jogi elméletével a társadalmak élére állított egy hazug,
hagyatékát 2005–2014 között adták
bőbeszédű, s rendesen az érdekszövetki. Szentté avatási eljárása folyamatkezetek és nem a nép akaratából
ban van. A magyar kormány 2016-ot
összeálló, tehetetlen parlamentet.
Márton Áron-emlékévvé nyilváníAzaz megteremtette, világra
totta, amelynek keretében konferenhozta a bőrünk egész felületén
ciákon, vándorkiállításon, életútját
és lelkünk legbenső mélyén is
végigjáró zarándoklaton emlékeznek
égető fájdalommal szenvedett
meg róla. Csíkszeredában pünkösdátkos, kilátástalan mai életet.”
kor avatták fel emlékművét, és a
2016-os krakkói Katolikus Ifjúsági
(Világnézet és nevelés. Erdélyi
Világtalálkozó résztvevői is megisIskola, 1933-34. I. évf., 5-6.
merhették életét, munkásságát.
szám, részlet)
A püspök szobra Székelyudvarhelyen
(forrás: Múlt-kor)
2016. szeptember
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A Legnagyobb Magyarról a Kossuthok városában

Gróf Széchenyi István
(1791–1860)

Endrődi Sándor:

Emlékezés
Széchenyi Istvánra
Tanulságért, okulásért
Dehogy kell külföldre menni!
Tanulságos, példás dolog,
Kapható itt akármennyi,
Csak jól meg kell nézegetni.
Valamikor, egykor, régen
Széchenyi is nézegette,
S népem, a te nyomorodból
Sarjadt fel sok dicső tette,
Mely hazádat naggyá tette.
Az igaz, hogy ő két kézzel
Fogta meg az eke szarvát:
Lelke tüzes ekéjével
Hasogatta, szántogatta
Roppant földed ős ugarját.
És szétnézett odakünn is:
Más nemzetek mit csinálnak?
Jó gazdaként átplántálta
Mindazt, mit ott jónak látott,
Munkakedvet, vídámságot. Sürgést, forgást, vérkeringést,
Új életet, egészséget,
S hogy talpra állj és fölébredj:
A gúny sebző ostorával
Ösztökélt munkára téged.
Éjjel, nappal csak rád gondolt,
Mindig a te arcod látta Az igaz, hogy végül aztán
Beleőrült a kegyetlen,
Rettenetes, vad munkába...
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Széchenyi és Kossuth, avagy ízlés szerint
Kossuth és Széchenyi, már jó ideje megférnek egymással a magyarság történetének legfényesebb lapjai egyikén, pedig valaha az ő
vitájuktól volt hangos a Kárpát-medence.
Nagyon egyet, a Haza felemelkedését akarták, de merőben eltérően képzelték el az odavezető utat. Széchenyi inkább ésszel és megfontoltan haladva, míg Kossuth több szívvel,
lángolva, fáklyaként lobogva, robbanásszerűen. Az idő rostájának köszönhetően, emberöltők távlatából nagyon egyszerű eljutni a
következtetésig, hogy valójában kiegészítették egymást, nem kell közülük választanunk,
és m ind k et tőjü k re sz ü k ség ün k volt.
Konszenz ussal kerültek a nemzet Panteon
jába, érdemben senki nem vitatja el a helyüket. Minden magyar főtéren jár nekik a
mementó, akárcsak nálunk, Dabason.
Gróf Széchenyi István 225 éve, 1791.
szeptember 21-én született Bécsben. Szülei,
a Magyar Nemzeti Múzeum-alapító gróf
Széchényi Ferenc és Festetics Julianna grófnő nagy gondossággal és magyar szellemben
nevelték. Gyermekkorát Nagycenken és
Bécsben töltötte, szorgalmasan, kitűnő vizsgaeredményeket teljesítve tanult. Főként
édesanyja felügyelete gyakorolt jótékony
hatást fejlődésére, de a magyar szellemi hatások ellenére sokkal jobban beszélt németül,
mint magyarul. Édesapja katonának szánta,
és maga is ezen a pályán tervezte jövőjét. Az
ifjú gróf az 1808 és 1826 között teljesített
szolgálatában kitűnően helytállt. „Széchenyi
katonáskodása éveiben és később még egy
darabig éppen úgy élt, mint annak a korszaknak mágnásifjai, és bizony nem sokat törődött a hazával – a hazának száz bajával.
Szerelem dolgában is osztozott tiszttársai
véleményében: Anderes Stadl – anderes
Madl, és nemigen vette komolyan a szívügyeket. […]… nem volt az a nyaktörő, merész
kaland, amelyre szépasszonyok kedvéért ne
vállalkozott volna. ” – jellemzi Stefi gróf életének első felét Vay Sándor/Sarolta, majd így
folytatja: „Komolyabban csak 1825-től kezd
gondolkozni, mikor egymás után jelennek
meg a Hitel, Világ, A magyar játékszínrül és
a Lovakrul című füzetei. Ekkor alapítja
Pozsonyban az első lótenyésztő társulatot is.”
A fordulatot az 1815-ben kezdődő külföldi
utazásai hozták meg. A látottak ráébresztet

ték a külhoni és a magyar közállapotok
között fennálló lényeges kulturális és gazdasági különbségekre, és a bevált, jól működő
tapasztalatok hazai adaptációjának kidolgozására ösztönözték. Pályájának felívelő szakaszáról röviden, terjedelmi korlátok szabta
határokon belül nem könnyű írni. Életműve
tekintélyes volumenű hagyaték az utókor
számára, életének 69 esztendeje jelentős eseményekben, fordulatokban bővelkedett,
szinte reménytelen vállalkozás dokumentumról dokumentumra haladni. Még nehezebb Széchenyi Istvánról tárgyilagos, objektív elemzést készíteni, hiszen az alapul szolgáló, róla szóló írások, cikkek, versek, kötetek szerzői képtelenek ellenállni személyiségének és ítéletük döntő többsége elfogultnak
minősíthető. De lehet-e Széchenyi Istvánról
másképpen írni, amikor éppen a legtekintélyesebb ellenfele emelte a piedesztálra?
Kossuth Lajos valóban magasra tette a mércét, pedig az első személyes találkozásuk
kifejezetten rosszul indult és nagyon sok
későbbi konf liktust jó előre kódolt. 1836ban (az alsódabasi Nemesi Kaszinó működésének kezdeti évében) Kossuth szüleivel és
testvéreivel Pestre költözött. Ügyvédi irodáját a Dorottya utcában, a pesti Kaszinóval
szemben alakította ki. Jó barátja, Wesselényi
Miklós, május 28-án felvételre ajánlotta
Kossuthot a Kaszinóba. Széchenyi István, a
Kaszinó alapítója, már másnap találkozóra
hívta, és felkérte, hogy vonja vissza felvételi
kérelmét. Kossuth azonnal, még aznap írásban jelezte a Nemzeti Kaszinó igazgatójának, hogy „egy bizonyos körülmény” miatt
tekintse Wesselényi ajánlását meg nem történtnek. E kezdet ellenére Kossuth szabadulása után, 1840 júniusában, a Pest vármegyei
közgyűlésben elhangzott köszönő beszédében a következőket mondta: „…és így lőn,
hog y amiből g yönge fuvallatom pislogó
mécseskét alig volt képes éleszteni, azt honunk
jelesbeinek gyámolítása egy kis szövétnekké
növelte, mely legalább annyi világot adott, hogy
éreznék mellette, mi borzalmasan nem jó e térszakon a sötétség; valamint egy nagy, fontos
téren e sötétséget már utálni megtanultuk volt
fényvilágánál ama férfiúnak, kinél századokra
ható eredményekben teremtőbbet, a nemzeti
újonszületésen sikeresben munkást, szóval kinél
nagyobb magyart nemzetem évkönyveiben nem

kultúra

rq

rq

Juhász Gyula:

Jókai Mór:

Idézzük őt

Egy férfi kellene, kinek szívében
Jóság, agyában gondolat terem.
Aki megáll a balsors ellenében
S mint Krisztus, átvezet a tengeren.
Egy férfi kellene, ki az időnek
Igéjét érti és jövőbe néz
S míg intésére falak égbe nőnek
Földön szavára érik a vetés.
Egy férfi kellene, ki nem habozva
Kelet, nyugat közt, mint szélben a nád,
Előre vinne új, nagy századokba,
Kiküzdve a magyarság igazát.

ösmerek, s kinek nevét, a Széchenyi István
nevet, csak buzgó hálával, csak hő lelkesedéssel
emlegetendi minden magyar, amíg lesz magyar.”
Széchenyi a „legnagyobb magyar” jelzőre
naplójában visszafogottan reagált: „Miért
emel oly magasra, hol nem tarthatom fel magamat.”
Hogy Kossuth mély meggyőződéséből
fogalmazott, azt számos későbbi megnyilatkozása bizonyítja. 1842. decemberi hírlapi
vitájukban, a Pesti Hírlap vezércikkében
írta: „Ezerszer jobb szeretnők a nemes grófot
pártfogóink, ha szabad mondani, barátaink
sorában, vagyis inkább magunkat táborában
látni, mint őt ellenünknek.” Széchenyi István
1860. áprilisi halálhírére a Jósika Miklósnak
írt levelében így summázott: „Széchenyi nem
nekem személyes ellenségem volt, hanem az
ügyé, melyet képviseltem s képviselek. Engesz
telhetetlen ellenkezésben állott pártunkkal, elveinkkel, politikánkkal. Az ország szellemi ébredésének Promet heusa, anyagi haladásának
teremtője volt, s nemzetiségének istápja. Azért
őt korunk legnagyobb magyarja gyanánt
tisztelém mindig, ezer sértései daczára, s mint
ilyennek, hódolok emlékének.”
Minden nehézségével együtt hálás és felemelő dolog Széchenyi Istvánról írni, aki
valóban Hídember, mert a 19. században
megfogalmazott gondolatai és magatartása a
21. század emberét sem hagyja, hagyhatja
közömbösen. Kivételes képességű magyar
volt, akit gyakran nem értett meg a saját kora.
Távol állt tőle az önzés, mindig a jóra törekedett, a haladást képviselte és hitelessége tetteken alapul. Munkássága örök időkre szolgálja
a magyarságot.
Valentyik Ferenc

Egy férfi kellene, ó add, te végzet!
Ki nem csak múlton kérődző tanítvány
S eszembe jut, hogy most száz éve lépett
Örök pályára ő: Széchenyi István!

rq

Széchenyi galambjai
Verték ablakait szárnyukkal: „itt van a reggel”.
Béke madárkái bejelentik a hajnali sugárt.
Messzire szálljatok el! nem költi fel őt kora hajnal.
Béke örömhírért vágyón nem nyílik az ablak.
Itt vér s éjszaka van! Olajág e helyre nem illik.
Szálljatok el, széjjel! ég szárnyasi; meglelitek még.
Ő is szárnyakat ölte; de itt leng még közelünkben,
Itt jár szelleme még, ihlését érezi szívünk.
Nem hagyhatta el e földet, nem térhete égbe,
Míglen imádta honát nem szemlélhette dicsőnek!

rq
Vörösmarty Mihály:

Széchenyihez

Őrizzen sorsod s nemtőd a közszeretettől,
Nagy lehet ily áldás, ámde fölötte gyanús.
Akkor ohajtsd azt, hogy téged mindenki szeressen,
Majd ha ez árva hazát mindenikünk szereti.
1835

rq

HÓFEHÉRKE a Dabasi Napokon
Szépséges Hófehérkét mostohaanyja nevelte
fel, aki olyan féltékeny volt lánya szépségére,
hogy mindig a legrongyosabb ruhát adta rá, és
a legszégyentelenebb munkát bízta a lányra.
Mikor a herceg meglátja a gyönyörű fiatal
lányt, rögtön beleszeret, ezért a mostohaanyja
még dühösebb lesz, és gaz tetteivel elüldözi a
kastélyból. Az erdő mélyén a hét törpe társaságában hamar szerető otthonra lel, ám a gonosz
mostohaanyja ide is utánalopódzik, és aljas
terveket sző ellene.
A Dabasi Táncszínház a Hófehérke című
előadással készül az idei Dabasi Napokra.
Ebben az évadban, a megszokott csapat mellett, már egy fiatalabb korosztály is bemutatkozik. A legfiatalabb táncos 8 éves, így kicsik
és nagyok együtt varázsolják el a nézőket egy
hosszú órára. Szeptember 25-én, vasárnap
este 7-kor a társulat az eredeti mese sajátos feldolgozásával áll majd a kedves közönség elé.
Egy mese, amiben Hófehérkének nem fekete a haja, mint az éj, amiben a vadász szíve
megenyhül, amiben a törpök öten vannak,
amiben az ifjú herceg tánca feléleszti Hófe

hérkét, egy mese, amiben a királynő tükörképe
is életre kell, de a kérdés még mindig ugyanaz:
Tükröm-tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken?

Szeptember 25., vasárnap 19.00 óra
Dabas, OBO Aréna
A Dabasi Táncszínház előadásában:
Hófehérke
Táncosok: Balló Henrietta, Bálint Györgyi,
Bozsik Bianka, Bukodi Eszter, Kálmán
Petra, Krizsán Bianka, Magda Zsófia, Rohr
Szandra, Szeidenléder László, Szeidenléder
Sára, Tóth Roland, Zsolnai Zoltán
Rendező: Kiss Renáta
Koreográfus: Kiss Renáta, Mész Adrienn,
Szeidenléder Sára
Díszlet: Zsolnai Zoltán
Fénytechnika: Gregus Márton, Simon
Attila
Az előadás ingyenes!
Támogatást elfogadunk.
Várunk mindenkit szeretettel!
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„Az ember tudja, hogy honnan jött és hová tartozik”

K. Á.: Már több mint két év telt el azóta, hogy beszélgettünk. Mi történt veled, hogyan alakult az életed?
SZ. E.: Tavaly elvégeztem a Színművészeti Egyetemet, lediplomáztam. Az első év szabadúszással telt, ami elég ijesztő volt számomra, mert az ember mindig vágyik a biztonságra, és nem arról
álmodozik, hogy azt a szabadságot élje, amit nem ő választott. Ez az
esztendő mégis jót tett nekem, mert muszáj volt elgondolkodnom
azon, hogy hogyan tudom felépíteni a saját életemet, anélkül, hogy
színházigazgatók építenék azt fel számomra. Volt három bemutatóm, majd az év végén kimentem Németországba, ami nagyon inspiráló volt, mert megismerkedtem egy másfajta színházi kultúrával.
Megtapasztaltam, hogy a magyar színészképzés (amely félúton van
a német és az orosz színház között) alkalmassá tesz arra, hogy
helytálljunk mindkét irányban. Nagyon jól lehetett érteni, hogy mit
akarnak tőlem, és nagyszerűen együtt tudtunk működni olyan
helyzetben, amikor a színészetet kellett használnom.
K. Á.: Ez a Gorkij Színházban történt, Berlinben. Nyelvi akadályok
voltak?
SZ. E.: Már a középiskolában sem szerettem a németet, mindig
tiltakozott a lelkem, hogy nekem ezt a nyelvet tanulnom kell, és a
jegyem is a tanárom jóindulatán múlt. Mégis úgy hozta az élet, hogy
meg kellett tanulnom valamelyest németül, de a munkanyelv az
általában az angol volt. Mielőtt kimentem volna, előszedtem a gimnáziumi tankönyveimet és átismételtem az anyagot. Felfrissítettem
a régi tudásomat, és sikerélménynek éreztem, hogy az hamar visszajött. Berlinben nagyon más volt a helyzet, a nyelvnek is sokkal gyorsabb a pörgése. De működött a dolog, sok mindent értettem és tűrhetően kommunikáltam. Nagy csábítás volt az angol, de tudatosan
visszaszorítottam és igyekeztem németül beszélni.
K. Á.: Gondolom, hogy bedobtak a mélyvízbe, és ott neked helyt kellett állnod.
SZ. E.: Volt egy beugrásom egy német nyelvű előadásban, ami
ráadásul egy főszerep volt. Nagyon izgultam, meg is jelentek az első
ősz hajszálaim, de nagyon jól sikerült. Nagy kihívás volt számomra
idegen nyelven játszani, különösen, hogy nekem az angol az első idegen nyelvem. Egyetlen próbánk volt az előadás előtt. A magyar
akcentusnak van ott valami bája, amit a közönség szeretett és viccesnek talált. Tudtam, hogy azt kell megmutatnom, amit tudok,
mert azt nem tudom eljátszani, hogy nincs akcentusomon. Volt egy
nagy nemzetközi színházi találkozó, a Teater Treffen, ahol részt
vettem egy nemzetközi fórumon, amelyre 39 fiatal művészt hívtak
meg a világ országaiból, és ott én képviseltem Magyarországot.
Nagyon izgalmas, multikulturális közeg volt, ahol az embernek el
kellett helyeznie saját magát és az ő színházi világát. Nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik nálunk, hiszen nagyon sok a pre-
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koncepció Magyarországgal szemben. Ez az alkalom nagyon hasznos volt abból a szempontból is, hogy beszélnünk kellett ezekről a
kérdésekről, mert nem volt semmi konkrét információjuk, csak
sztereotípiákra alapoztak.
K. Á.: Közben voltak lehetőségeid itthon is, például a Dunakanyar
Színházban…
SZ. E.: Igen, volt két bemutatóm a váci Dunakanyar Színházban:
a Cselédek és az Yvonne burgundi hercegnő. Egy nagyon fiatal színházigazgató vezeti az intézményt, aki hitt abban, hogy a városban
van létjogosultsága egy színháznak, annak ellenére, hogy Pest közel
van és ott nagy a választék. Becsülendő, hogy a direktor egy ilyen
kisvárosi színházban nem a könnyű utat választja, mert mind a
Cselédek, mind az Yvonne nehéz darab, amely a nézők részéről is
nagy koncentrációt igényel. Budapesti kőszínházak nem merik felvállalni az ilyen jellegű darabokat. A vezetőség bízik abban, hogy a
közönség partner lesz és ez eddig be is igazolódott. Én sem hiszem,
hogy van ilyen, hogy „a néző szintje”, mert ha én színészként értem,
akkor a néző is érti. Az ember ne nézze le azt, aki pénzt és időt
áldoz a színházra. A színész bízzon magában: ha valamit át akar
adni, azt át is adja. Értő emberek élnek ebben az országban, akik
várják, hogy kapjanak valami színvonalasat a színháztól.
K. Á.: Közben filmeket is forgattál és még várnak rád hasonló feladatok.
SZ. E.: Főleg most jönnek majd a filmmel kapcsolatos feladatok.
Eddig néhány pilotot forgattunk, amely megmutatja, hogy a készülő film milyen képi világú, hangulatú lesz. Olyan, mint egy rendes
forgatás, amely ízelítőt ad azoknak, akik támogatni fogják a film
elkészítését. Rövidesen meg is valósul egy ezek közül, egy nagyon
izgalmas horrorfilm. Készülőben van egy mini sorozat, amely a cirkuszban játszódik. Engem nagyon érdekel a cirkusz és a színház
kapcsolata, hogy a két művészet hogyan ötvözhető. Van is ilyen tervem: színházat csinálni a cirkuszban vagy a cirkuszt bevinni a színházba, mert ez még nem egy agyonhasznált terület. Közben még
voltak olyan filmek, amelyeknek a produceri munkáiban is részt
vehettem, mert tanultam közgazdaságtant, amit itt kamatoztathattam. Azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a megfelelő szponzorokat
a filmhez. Ezek a lehetőségek nem jöttek volna, ha főiskola után
azonnal leszerződöm egy színházhoz.
K. Á.: Mostanra beérett a gyümölcs, mert ősztől a híres Thália
Színház tagja lettél. Ez egyfajta megérkezésként értékelhető.
SZ. E.: Hát remélem… A Tháliával a kötődés már régebbi. Az
egyetem után az osztályfőnököm, Marton László már felvette a
kapcsolatot Csányi Sándorral, az igazgatóval. Sajnos minden egyetlen héten múlt, mert már odaszerződtetett egy másik színésznőt, és
mondta, hogy nem akar olyan helyzetbe hozni, hogy ne legyen szá-

Fotók: Karlik Dóra

Szabó Erikát nem kell bemutatnom a Dabasi Újság olvasóinak, hiszen ismerjük õt gyermekkorától, és fokról fokra nyomon követhettük fejlõdését a színészi pályán a gimnáziumi színjátszókör bemutatóitól kezdve, televíziós szappanoperabeli szereplésén
át, egészen az Üvegtigris 3 címû kultikus filmben való feltûnéséig. Hetente halljuk a
hangját a Rádió Dabas hullámhosszán, amint helyi embereket kérdezget életükrõl, szokásaikról, terveikrõl. Aki jobban is ismeri Erikát, az tudja, hogy az elmúlt évek alatt
elvégezte Színmûvészeti Egyetemet, számos darabban, filmben játszott, és igazi
színésznõvé érett, aki új helyén, a Thália Színházban is megfelel a rá váró kihívásoknak.
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momra feladat. Most úgy alakult, hogy egy színésznő épp elszerződött a Tháliából, és az igazgató megkeresett, hogy amennyiben még
aktuális, akkor nagyon örülne, ha odamennék. Két bemutatóm és
egy beugrásom is lesz ebben az évadban: Carlo Goldoni Kean, a színész és Alexandre Dumas - Jean Paul Sartre a Főnök meg én meg a
főnök című előadásában Szervét Tibor, Gubás Gabi, Vida Péter és
Molnár Piroska partnereként fogok bemutatkozni.
K. Á.: A Rádió Dabas marad, vagy más terveid vannak?
SZ. E.: Az természetesen marad. Szeretem magam kipróbálni
és nem félek az idegentől, de a lényeg, hogy az ember tudja, hogy
honnan jött és hová tartozik. Számomra ez mindig fontos volt, és
ezt a kötődést a rádió erősíti. Itt tanultam meg egy másik szakmát,
ami nem utolsó szempont. Kerestek már meg országos rádióktól, de
én rádiózni Dabason szeretek. Az, hogy az ember egy héten egyszer
leül egy polgármesterrel beszélgetni, mentálisan nagyon jót tesz,
mert megtudja, hogy mi történik a településen, egy közösség életében, ahová szintén tartozik. Az éves költségvetésről folytatott
beszélgetés is nagyon inspiráló számomra, mert nagyon más, mint
az én világom. A beszélgetések alkalmával, az embereken keresztül
eljutok olyan területekre, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a színésznő mivoltommal. Ezekből a dolgokból építkezem, és
remélem, hogy valóban építenek engem. Így mindig hazajárok, megeszem a vasárnapi levest, megismerem az itthoni dolgokat, és nem
szakadok el attól a közösségtől, ahonnan elindultam. Ez nagyon
fontos számomra.
K. Á.: Sok sikert kívánunk neked és szorítunk, hogy megtaláld végre
a helyed!
Kapui Ágota
2016. szeptember
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Hírmorzsák

az FC Dabas életébôl

Az FC Dabas SE NB III-as felnőtt kerete a következők szerint alakult:
Távozott: Bárányos Zsolt
RKSK
Bozsik Viktor
Dunaharaszti
Csák Zoltán
Dorog
Dévai Csaba
Csepel
Dr. Szélpál Tamás Pilisszentiván
Geiger Norbert
Szeged 2011
Kozma Dániel
USA
Molnár Zoltán
Vecsés
Kállai István
Érkezett: Csató Ádám
Érd
Huller Ádám
MTK
Dobó Róbert
Mezőkövesd-Felsőtárkány
Huszti Ádám
Dunaföldvár
Eördögh Levente
Cigánd
Nádházi Ákos
Monor
Karacs Rolnad
Csákvár
Sárközi Norbert
Fk Csíkszereda
Dabasi Károly
Dunaharaszti
Érkezett még Kiss Viktor, aki az FC Dabasban kezdte a pályafutását,
innen a Vasas, majd a Budapest Honvéd korosztályos csapataiban játszott. Legutóbb Spanyolországban volt igazolt játékos, ahonnan az FC
Dabashoz igazol majd, de csak a téli átigazolási időszakban, addig is az
NB III-as kerettel készül.
Érkeztek még olyan fiatal játékosok, akik mind az NB III-as, mind a
Megyei I. osztályban szereplő II-es csapatnál számításba kerülnek. Ők a
következők:
Benedek Marcell
Airmegy HFC
Budai László
Újpest
Obrecán Dániel
Budaörs
A Pest Megyei Bajnokság I. osztályában szereplő csapatnál a
következő változások történtek a játékoskeretben:
Távozott: Bálint Zoltán
Újhartyán
Fábri Ádám
Ausztria
Pék Richárd
Kiskunfélegyháza
Feczesin István
befejezte aktív játékos pályafutását
Gugyerás Péter
befejezte aktív játékos pályafutását
Krígel Péter
befejezte aktív játékos pályafutását
Érkezett: Kardos Sándor
FC Dabas U19
Kovacsik Tibor
Taksony
Laczkó János
Újszentiván
Kovács Richárd
FC Dabas U19
Zelovics Attila
FC Dabas U19
Újvári Dávid
FC Dabas U19
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FC Dabas – Edzői Stáb
Az FC Dabas felnőtt és utánpótláskorú labdarúgóit az ősz folyamán az
alábbi edzői stáb segíti majd a minél sikeresebb szereplés elérésének
érdekében:
FC Dabas vezetőedző / segédedző (NB III) Dajka László / Erős Károly
FC Dabas II vezetőedző / UP vezető Kucsák István
FC Dabas III vezetőedző
Ledő László
FC Dabas női vezetőedző (felnőtt-leány) Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas U7 vezetőedző
Körmöczy Szebasztián
FC Dabas U9 vezetőedző
Mann Balázs
FC Dabas U11 vezetőedző
Ledő László
FC Dabas U13 vezetőedző
Kovacsik Tibor
FC Dabas U14 vezetőedző
Fodor Gergő
FC Dabas U15 vezetőedző
Laczkó János
FC Dabas U16 vezetőedző
Szőgyi Tamás
FC Dabas U17 vezetőedző
Riesz Péter
FC Dabas U19 vezetőedző
Turcsik Gergő
Utánpótlás segédedző (U7)
Domonyi Roland
Utánpótlás segédedző (U9)
Surányi Zoltán
Utánpótlás segédedző
Komoróczi Kristóf
Utánpótlás segédedző
Takács Kornél
Utánpótlás segédedző (U14-U15) Balogh Tamás
Utánpótlás átfogó edző (U16-U17-U19) Farkas Roland
Egyéni képzés (UP)
Erős Károly
Egyéni képzés (UP)
Farkas Krisztián
Egyéni képzés (UP)
Feczesin István
Kapusedző
Monok Viktor
Kapusedző
Ledő László
Lapzártáig lejátszott bajnoki találkozókon az alábbi eredmények
születtek:
NB III-as csapat:
Pénzügyőr–FC Dabas
1:1
DMTK–FC Dabas
2:0
HFC–FC Dabas
1:1
FC Dabas–Méhkerék
1:1
Megye I-es csapat:
FC Dabas II–Taksony
Biatorbágy–FC Dabas II
Pilis–FC Dabas II

0:1
2:3
3:3

Megye III-as csapat:
Tárnok–FC Dabas III

1:1

Utánpótláscsapatok:
REAC–FC Dabas U19
REAC–FC Dabas U17
FC Dabas U15–GOLDBALL 94 FC
FC Dabas U14–GOLDBALL 94 FC

2:2
4:3
1:3
1 : 13
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Balaton Open

Évek óta rendszeresen
augusztus első hétvégéjén kerül megrendezésre
a Muscle Beach keretén
belül a balatoni Crossfit
verseny. A Strong Body
Dabas színeiben edzőnk
ismét részt vett a megmérettetésen, nem is először, hiszen első versenye is ez volt három évvel
e zelőt t . A ve rse ny
előrehaladtával folyamatosan nehezedtek a feladatok. Az első két feladat után Norbi a 66 részvevőből a 13. helyen
állt. Ez nem véletlen, mivel az első feladat meglepően jól sikerült,
amelyben a következőket kellett teljesíteni: 60 wallball (9 kg-os labdával guggolásból felállva kell eltalálni egy 3 méter magasan lévő
pontot), 40 felülés, 30 húzódzkodás. A verseny további feladatai
már sokaknak feladták a leckét, így végül Norbi a 20. helyen zárta a
versenyt.
Ha te is szeretnéd próbára tenni magad, vagy csak szeretnéd
elsajátítani a Crossfit alapelemeit: súlyemelés, kettlebell, gimnasztika… akkor várunk szeretettel szeptemberben induló
kezdő csoportunkban!

KÉZILABDA
Az idei szezonban egyesületünk férfi felnőtt és junior csapata
ismét az NBI/B Bajnokság Nyugati csoportjában indul. Egy
második férfi felnőtt csapatot a Pest Megyei Bajnokságba neveztünk be.
A tavalyi szezonhoz hasonlóan női felnőtt csapatunk is a Pest
Megyei Bajnokságban szerepel.
Az alábbiakban az NB I/B bajnokság őszi hazai mérkőzéseinek időpontját közöljük:
szeptember 11. Dabas VSE KC–SZESE Győr
szeptember 18. Dabas VSE KC–Telekom Veszprém U-23
október 2.
Dabas VSE KC–NEKA
október 16.
Dabas VSE KC–Pénzügyőr SE
november 13.
Dabas VSE KC–Tatai AC
december 4.
Dabas VSE KC–Csurgói KK U-23
december 18.
Dabas VSE KC–Pécsi VSE
A junior mérkőzés 16.00, a felnőtt 18.00 órakor kezdődik
az OBO Arénában.
Megyei csapataink mérkőzéseinek időpontjai lapzártakor még
egyeztetés alatt álltak, ezekről a későbbiekben facebook oldalunkon kaphatnak tájékoztatást.

UTÁNPÓTLÁS
Az idei szezonban fiú serdülő csapatunk az Országos Kiemelt
Bajnokságban szerepel. Lány serdülő csapatunk az Országos
Nyílt Serdülő Bajnokságban indul.
Utánpótláscsapataink a tavalyi évhez hasonlóan az Országos
Gyermek és Kisiskolás Bajnokságban mérettetik meg magukat.
A felkészülés során a gyerekek napi két edzéssel készültek, hazai
és nemzetközi (norvég, svéd, szlovák, román stb) csapatok ellen
játszottak edzőmérkőzéseket, valamint Tatán és Gyöngyösön
nemzetközi tornákon vettek részt.
Junior csapatunk két tornán szerepelt a felkészülés jegyében.
Cegléden a VII. Szent István-kupán, valamint a Veresegyházi
Kézilabda Alapítvány Utánpótlástornán vettek részt. Mindkét
tornát első helyen zárták.

Az induló szezonban minden csapatunknak sok sikert kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
2016. szeptember

Dabas 23
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A Malév–Dabas
Horgászegyesület hírei
A Malév-Dabas Horgászegyesület az idei II. FEEDER KUpa
horgászversenyét augusztus 13-án szombaton sikeresen megrendezte. Az időjárás kicsit megzavarta a versenyzőket, de ennek ellenére szépen teljesítettek a résztvevők.
Dobogósaink:
Férfi I. szektor: 1. helyezett – Mráz Gergely
2. helyezett – Sódar Tamás
3. helyezett – Földvári Imre
Férfi II. szektor: 1. helyezett – Forgács Péter
2. helyezett – Molnár Gyula
3. helyezett –
–
Nők:
Sajnos nem volt nevezőnk női kategóriában.

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

Abszolút győztes Mráz Gergely lett 18,64 kg-mal.
A legnagyobb hallal, 8 3,28 kg-mal Forgács Péter büszkélkedhetett.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Egyben szeretnénk felhívni a horgásztársak figyelmét, hogy
Szeptember 24-én, a Dabasi Napok keretében kerül megrendezésre
a III. DABAS-kupa horgászversenyünk, melyre nevezni szintén
reggel 6.00 órától a helyszínen lehet, férfi, női, ifi és gyermek kategóriákban.
A verseny reggel 8 órakor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk, akinek 2016. évre érvényes horgászengedélye van.
a HE vezetősége
Keressen minket
a facebookon is!

Szolgáltatásaink: személy- és kiscsomag
szállítás, sofôrszolgálat, reptéri transzfer
Dabason fix árakkal szállítjuk kedves utasainkat!

Tel.: 06-20/92 33 649 (0–24 h)
E-mail: gyonitaxi@gmail.com
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