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XVIII. Dabasi Napok

rendezvénysorozat

Dabas Város Önkormányzata szeptember 16. és 25. között tartotta a
változatos programokkal, sokszínû rendezvényekkel tarkított városnapokat. A több mint egy hetet felölelõ programsorozat minden korosztály számára tartogatott szórakozási lehetõséget és kulturális eseményeket. Koncertek, irodalmi estek, kiállítások és szobor-, illetve épületátadók, gasztronómiai programok és gyermekeknek szóló mesedélután, testvérvárosi kapcsolatainkat megerõsítõ rendezvény, díszpolgári
délután kerekasztal-beszélgetéssel…és még folytathatnánk a kínálatot.
Kérem, fogadják szeretettel a Dabasi Napok programjait ismertetõ
rövid képes beszámolóinkat a teljesség igénye nélül.

Testvérvárosi találkozó
Szeptember 16-án délután a Halász Móricz-kúria impozáns, megújult termeiben zajlott le az a testvérvárosi találkozó, amelyen Barót
(Erdély), Zenta (Vajdaság), Bajna Basta (Szerbia) és Besztercebánya
(Szlovákia) delegációi találkoztak a dabasi testület tagjaival. A rendezvény a Divertimento Kamarazenekar rövid koncertjével kezdődött, majd a küldöttségek vezetői röviden bemutatták városukat.
Folytatásként a vendégek megtekintették három fotóművész – Péli
László, Prauda Miklós és Szabó
Béla – fotókiállítását, amelyben
bemutatták Bajna Basta, jövendőbeli testvérvárosunk páratlan
természeti környezetét, a Drina
vidékének szépségeit.

Szeptember
szombaton
a Kossuth Háza Galériában került
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sor az 5. Házunk – Hazánk fotókiállítás megnyitójára

Rétes-utca

17-én, szombaton tartották meg
Sáriban a Rétes-utcát, azt a gasztronómiai rendezvényt, amelynek
sikere már évekkel ezelőtt átlépte a
település határait, és számos vis�szatérő vendég látogat el erre az
eseményre. Az idei Vándortepsidíjat a Köztárs aság u. csapata
vihette haza, de kitűnő réteseket
készített minden rétessütő közösség: az Írecskai csapat, Juli néni és unokái, a Metal 99 Kft., a Rózsa
utca, a Testvérek csapata, a Virág utca és a Sári Rétesház is. A programokat a hagyományőrző csoportok fellépései tarkították. Színpadra
lépett a Rozmaring, a Bazsalicska, a Fialecska, a dabasi Mazsorettek,
a Borovenka, a Kéknefelejcs, Mákvirág és Pitypang Citerazenekarok,
Praszna Sára, az Inárcsi Népdalkör, a Dabasi Dalkör, Rákoskeresztúr,
Inárcs hagyományőrzői és a Borovenka Néptánccsoport. A hagyományőrző csoportok bemutatói mellett az esti koncertek tették han
gulatossá az eseményt. A Kincső Együttes, Jolis Carmen és a Capo
Wabo Party Band szórakoztatta a közönséget. Wolf Kati koncertje a
művésznő betegsége miatt elmaradt. Az időjárás ezen a napon ismét
nem volt kegyes hozzánk, így Zséda koncertjét a lezúduló eső meg
hiúsította.
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Mesenap
Szeptember 18-án, vasárnap a Kossuth Kulturális Központ udvarán családi mesenapot tartottak, ahol kézműves vásárral, gyermekeknek szóló színielőadásokkal, és gyerekkoncertekkel várták az

érdeklődőket. Ezen kívül számos interaktív játéklehetőség, hüllőés nemezkiállítás és mesekönyvtár is várta a vendégeket.
A délután díszvendége Szalóki Ági volt, aki Körforgás című gyerekkoncertjével bűvölte el hallgatóságát.
Szeptember 20-án, kedden rendhagyó osztályfőnöki órákra került sor Mélységek és
magasságok címmel, a Táncsics Mihály Gimnáziumban. A kisgimnazisták a nemrégiben
Abháziából, az Inverse Everest expedícióról hazatért Adamkó Péter és barlangász társa,
Tóth Attila előadását hallgathatták meg az aulában, míg a nagyok Varga Csaba nagyváradi
hegymászóval találkozhattak, aki nemrégiben a K2 csúcstámadását kísérelte meg.

Anyajegy
Szeptember 20-án 18.00 órakor a Sári
Zarándok- és Kulturális Központ adott
otthont Valentyik Anna Anyajegy című
előadásának, amely az anyaságról, a nő
szerepéről, az anya–gyermek kapcsolatról szól. A művésznő mindannyiunk
életéből ismert pillanatokat jelenített
meg. Átélt alakítással, finom humorral
és megható részletekkel ábrázolta az
anyává válás mozzanatait és a legszebb
e m b e r i k a p c s o l a t o k s z ív s z o r ít ó
momentumait. A rendhagyó bábelőadás
felnőttekhez szólt, és a mondanivaló
mélysége, az ábrázolásmód érettsége azt
bizonyítja, hogy a város közössége előtt
felcseperedett Valentyik Anna, helyi
rendezvények visszatérő szereplője, igazi
előadóművésszé érett. Ezt támasztja alá
az Anyajegy országos sikere, sőt a határon túli előadások látogatottsága is.
Fotók: Karlik Dóra

Elõadás a Nemes-kúriában
Szeptember 21-én Kosztolányi
Gyula képviselő tartott előadást a
felsődabasi családok történetéből a
Nemes-kúriában. Az előadás teltház
előtt zajlott, rengeteg család volt
kíváncsi gyökereire, őseire, a családfakutatás rejtelmeire és azokra a régi
fényképekre, amelyek a közösség
hozzájárulásával, Kosztolányi Gyula
gyűjtőszenvedélye nyomán, kiállított
anyagként kerültek a kúria falaira.

A dabasi-szőlősi közösség szeptember 21-én, szerdán
tartotta szüreti délutánját a Tájház udvarán

2016. október

Dabas 3

rendezvényeink

Szoboravató

Szeptember 22-én, csütörtökön a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
festői környezetében felavatták Borbás Dorka iparművész
Ujjlenyomat című üvegszobrát. A gyönyörű szeptemberi délután
méltó keretet nyújtott az avatóünnepséghez, amely egyben a Gyóni
Géza Emlékév második rendezvénye volt. Az ünnepségen köszöntőt
mondott Kőszegi Zoltán polgármester, majd Szakály Sándor professzor, a Veritas Történelemkutató Intézet vezetője, a Gyóni-év
fővédnöke tartott avatóbeszédet. A rendezvény a könyvár hangulatos
télikertjében egy zenés irodalmi esttel folytatódott, ahol Dinnyés
József daltulajdonos Gyóni Géza és kortársai megzenésített verseit
adta elő, Murányi László, Dabas díszpolgára pedig Gyóni Gézaverseket mondott a közönség nagy örömére. A költő Sírvers című
alkotása két nyelven is elhangzott, Gaál Áron költő, Gyóni Géza verseinek orosz fordítója ezen a nyelven is tolmácsolta a költeményt.

Díszpolgári délután
Szeptember 23-án, pénteken került sor a Zlinszky család felújított sírkápolnájának és dr. Lelik Ferenc díszsírhelyének avatóünnepségére a
Zlinszky utca két helyszínén. Mindkét kegyeleti helyet Bábel Balázs,
Kalocsa-kecskeméti érsek szentelte meg a Zlinzky és a Lelik család tagjainak jelenlétében, barátok, ismerősök, volt munkatársak
és a hagyományokhoz kötődő
közösség körében.

A rendezvény a Táncsics
Mihály Gimnázium
Metelka-termében egy
beszélgetéssel folytatódott, ahol a tavaly elhunyt két díszpolgárunkra, idősebb Bábel
Balázsra és Zlinszky János professzorra emlékeztek családtagjaik és
barátaik. A beszélgetést Kőszegi Zoltán polgármester irányította kérdéseivel, a résztvevők között ott volt Boross Péter, Magyarország volt
miniszterelnöke, dr. Zlinszky János barátja, ifj. Zlinszky János, a professzor úr fia, valamint Bábel Balázs érsek. A közönség megtekinthette a terem egyik részében elhelyezett kiállítási anyagot, amelyet a
Lelik, a Bábel és a Zlinszky család ajánlott fel erre az alkalomra díszpolgáraink személyes tárgyai közül.

Térkiállítás

24-én, szombaton késő délutánba nyúló térkiállítást szervezett a
Kossuth Kulturális Központ a Szent István téren. Egy napra hozzánk költözött a Montmartre, rajzoló művészek, zenészek népesítették be a teret. Az arra járók készíttethettek magukról portrét a
Kerekes László Alkotókör tagjaival, jó zenét hallgathattak és kiülhettek a tér kávézójának teraszára, élvezni a látványt és a napsütést.

Vasárnap délután lezajlott a felújított
Gombay–Dinnyés-kúria, volt Gyermekkönyvtár épületének
ünnepélyes átadása

Hófehérke – a Dabasi Táncszínház elõadása

Fotók: Karlik Dóra

Hófehérke klasszikus történetét Kiss Renáta koreográfus és Mész
Adrienn álmodta színpadra. Tisztelet, alázat, barátság, szeretet,
segítség és az, hogy ezt az összefogást megpróbálják átadni a
kicsiknek is, akik az előadás után, a taps alatt pár percre felnőttek,
és rájöttek, miért érte meg ennyit „szenvedni”.
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Gyóni

Napok

2016

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2016-os
GYÓNI NAPOK rendezvénysorozatára,
amelyre október 14. és 23. között kerül sor
a gyóni városrész különböző pontjain
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Kőszegi Zoltán
polgármester

PROGRAMOK
OKTóber 14. (péntek)

18.00 óra: Zenés áhitat a Gyóni Református
Templomban
– a dabasi és ócsai zeneiskola tanárainak és növendékeinek fúvószenekari koncertje

OKTóber 15. (szombat)

17.00 óra: „Luther nyomában” a Gyóni Evangélikus
Templomban
– úti beszámoló fotókkal az evangélikus
gyülekezet németországi kirándulásáról
– 500 éve friss? – néhány aktuális kép Luther
családjáról és tanításáról – Szabóné Mátrai
Marianna evangélikus lelkész előadása

OKTóber 16. (vasárnap)

10.00 óra: Hálaadó Istentisztelet – a 110 éves Gyóni
Református Gyülekezeti Ház évfordulójának és
Fekete László tiszteletes 10 éves gyóni szolgálatának
tiszteletére
14.00 óra: Ökumenikus családi délután
– a református gyülekezeti házban, Feketéné Rubes
Ildikó vezetésével
14.00–18.00 óra: A LUTHER UTCA RÓZSÁI
– séta az udvarokban
15.00 óra: ÉLŐ LUTHER-RÓZSA KÉP megalkotása
– a Gyóni Evangélikus Egyház szervezésében
16.00 órától – a Miloszerni Vendégház udvarában
– a „Dabasi rózsák” pályázat fotókiállítása és
díjátadása
– rózsás enteriőrök és fotópontok
– fekete eperfák ültetése a Miloszerni kertben

OKTóber 17. (hétfő)

17.00 óra: Hol tart a régi kopjafás temető megmentése?
Tervek, tények egyeztetése a lakosság, önkormányzat, FME részvételével.
Helyszín: református gyülekezeti terem

OKTóber 18. (kedd)

18.00 óra: – A MŰVÉSZET DEMOKRÁCIÁJA II.
– avagy hol a helye a művészetnek, a kongó
galériákban vagy otthon a csecsebecsék közt?
Érthetetlen önkifejezés, az igény hiánya vagy
valami más? Vita a művészetről a hétköznapokban.
– az „Év Alkotója 2016” díj átadása és
az AGORA Csoport bemutatása
A Trafik Kör hétköznapi provokációja
Helyszín: Halász Móricz-kúria

OKTóber 18–19. (kedd–szerda)

10.00 óra: Kiállítások a Gyóni Ovigalériákban
– a Mesevár Óvoda ovigalériájában:
– „Az ősz csodái szalvétatechnikával”
Őszi hangulat megjelenítése, ismerkedés
a decoupage technikával
– a Lurkó Óvoda ovigalériájában
– „Itt ül egy kis kosárban…”
Vesszőfonással készült tárgyak bemutatása,
ismerkedés a vesszőfonás technikájával.
Játékos délelőtt a sári és dabasi óvodásokkal
közösen, nyitott ovi-program minden érdeklődőnek!

OKTóber 19. (szerda)

17.00 óra: A Gyóni Géza Általános Iskola programjai
– Emlékest Gyóni Géza rózsái címmel
– régi és jelenlegi diákok előadása abból az
alkalomból, hogy az általános iskola 30 éve viseli
Gyóni Géza költő nevét
– A „Láss, ne csak nézz” című instagram
fotópályázat eredményhirdetése
A fotókiállítás megtekinthető az iskola aulájában
hétköznaponként, október 18–28-ig.

OKTóber 20. (csütörtök)

19.15 óra: Filmvetítés – a katolikus plébánia
közösségi termében
szervező: Dr. Tanczik Balázs plébániai kormányzó

OKTóber 21. (péntek)

19.00 óra: Indul a bakterház – az ÁSZ színjátszó kör
nyitóelőadása a Halász Móricz-kúriában

OKTóber 22. (szombat)

15.00 óra: ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából
– a Térségi Büszkeségpont átadóünnepsége
Helyszín: a Gyóni Géza Nyugdíjasház (Vasút út 1.)
– átvonulás az 56-osok obeliszkjéhez – koszorúzás
Hálaadás a katolikus templom, plébániaépület és
közösségi terem felújításáért
– 17.00 óra: a felújított épületek bemutatása, megáldása
– 18.00 óra: hálaadó szentmise
– 19.00 óra: ökumenikusan nyitott, zenés
istendicsőítés a katolikus templomban
szervező: Dr. Tanczik Balázs plébániai kormányzó
és a katolikus egyházközség
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Elhelyezték
az új tornacsarnok alapkövét

IDõSEK Világnapja

az OBO Arénában

Szeptember 13-án alapkőletételi ünnepséggel kezdődött el a dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium új C-típusú tornacsarnokának építése. A beruházás a Nemzeti Sportközpontok irányításával, Dabas
Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

Szeptember 30-án megtelt az OBO Aréna
szépkorúakkal, akik elfogadták az önkormányzat meghívását erre az ünnepi alkalomra. A
rendezvényre buszok szállították a
város időskorú polgárait minden városrészből, sőt a kisvonat is zsúfolásig megtelt az
ünnepeltekkel.
Az érkezéskor a Polgármesteri
Hivatal dolgozói és a GYIÖK képviselői pogácsával és üdítővel várták a
vendégeket. A sportcsarnok színpadán Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntője után Pánczél Károly országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet,
majd a Tihanyi Vándorszínpad művészei
operett-előadással szórakoztatták a közönséget. Több éves kihagyás után a dabasi
szépkorúak visszavárták és szeretettel fogadták kedvelt előadóikat.
–szerk–

A alapkőletételen részt vettek a szaktárcák képviselői, Szabó
Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős
államtitkára, valamint Dr. Mernyei Ákos, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Pánczél Károly, országgyűlési képviselő
a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke és Kovács Norbert,
a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója.
Az ünnepi szónokok valamennyien hangsúlyozták, hogy az
összességében közel félmilliárd forintból megépülő tornacsarnok
elsősorban a mindennapos testnevelésórákhoz szükséges feltételeket teremti meg, azonban az épület az ország legnagyobb jelenleg
épülő tornatermei közé tartozik, ezáltal más iskolai események
lebonyolítását is szolgálhatja.
Az épület várhatóan a tanév végére elkészül és a 2017-2018-as
tanévtől szolgálja az iskola diákságát.
szerk.
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Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi megemlékezésünkre,
amelyre október 22-én, szombaton 15.00 órakor
kerül sor a gyóni városrészközpontban
Kőszegi Zoltán polgármester

Program:

15.00 óra: A Térségi Büszkeségpont átadóünnepsége
Helyszín: a Gyóni Géza Nyugdíjasház épülete (Vasút út 1.)
– Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőbeszéde
– a Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak emlékműsora
– Bábel Balázs érsek ünnepi beszéde
– az 56-os emlékmű leleplezése (alkotó: Gábor Emese),
megáldása
– átvonulás az 56-osok obeliszkjéhez – koszorúzás

önkormányzati hírek

Testületi hírek

Népszavazás 2016

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember
15-én megtartott rendes ülésén: módosította Dabas Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2014. (XI 28.) önkormányzati rendeletét.
– A testület elfogadta a 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.
– A Képviselő-testület a Dabasi vásárral kapcsolatban készített beszámolót elfogadta, egyben vállalta, hogy a Dabasi vásárral kapcsolatos
racionalizálási lépéseket megteszi és továbbra is fejleszti a vásárt.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami
Számvevőszék által az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
közfeladat ellátást érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. – ellenőrzéséről készült számvevői jelentést elfogadta. Az ellenőrzés alapján
felkérte a polgármestert, kezdeményezze, hogy a társaság taggyűlése
határozzon meg a maga számára a tevékenység mérésére alkalmas
kritériumrendszert, ennek keretében a szakmai feladatellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámot,
annak érdekében, hogy a társaság működése, feladatellátása mérhető
és átlátható legyen. A hibák, hiányosságok elhárítása érdekében
Dabas Város Önkormányzata a társasággal közösen tekintse át annak
gazdálkodásában feltárt hiányosságok okait, összetevőit, azok elemzésével alakítsanak ki a tevékenység eredményesebbé tételére irányuló tervet. Az önkormányzat mint tulajdonos számoltassa be a társaságot és alakítson ki tulajdonosi monitoring rendszert.
– A következő napirendi pontban a döntéshozók hozzájárultak ahhoz,
hogy a Református Egyházközség a Martinovics téren emlékoszlopot
állítson.
Ezt követően a testület ingatlanügyeket vitatott meg.
– A Képviselő-testület a strand működésére 2 000 000 Ft támogatást
biztosított a Sportcsarnok Kft.-nek.

Rendkívüli esemény nélkül
lezajlott a kötelező betelepítésről folytatott országos
népszavazás Dabas váro
sában. A névjegyzékben szereplő 13 555 fő választójogosult dabasi lakosból 6647 fő
jelent meg a szavazáson. Az
é r vé ny tele n sz ava z atok
száma 304. Az „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?” feltett kérdésre 6261
választópolgár nemmel voksolt, azaz a résztvevő választópolgárok
98,72 százaléka elutasítja a kötelező betelepítést, ami az országos
átlag feletti eredmény.
A legtöbb választópolgár Sári városrészben járult az urnákhoz, az
arra jogosultak 53,59%-a, azaz a névjegyzékben szereplő 3459 főből
1854 fő ment el szavazni Sáriban.
Felsődabason szintén magas számban, a választójogosultak
51,84%-a fejtette ki véleményét vasárnap a feltett kérdésre. Dabason
47,83% vett részt a szavazáson, ugyanis a 3466 főből 1658 állampolgár adta le szavazatát, azzal, hogy a 7. sz. szavazókör adott otthont az
átjelentkezettek és a települési lakcímmel rendelkezők szavazatainak.
A gyóni szavazókörökben voksoltak a legkevesebben, a választópolgárok 45,25%-a ment el szavazni, bár ez az átlag is magasabb az
országos részvételi átlagnál. Dabas-Szőlőkben mindössze két választópolgár szavazata hiányában az ott élők fele élt a szavazás jogával, a
névjegyzékben lévő 620 választópolgárból 308 fő, ami 49,67%-os
részvételnek felel meg.
Összesítve Dabas lakossága az országos szavazási átlagnál magasabb arányban képviseltette magát, az állampolgárok 49,03%-a ment
el szavazni, ami azt jelzi, az itt élőket igenis foglalkoztatja a bevándorlás, és szeretnének tenni a saját és gyermekeik jövőjéért. Ezúton
köszönöm a népszavazás lebonyolításában részt vevő minden kollégámnak, a választási bizottságok munkájában részt vevő tagoknak a
kitartó és állhatatos munkáját.
Rigóné dr. R. Renáta
HVI vezető

– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
november 10-én 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri
Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart az alábbi napirenddel: – közterületek használata, karbantartása ( kerékpárút, közterületi szabályozás, zöldfelületek, vízelvezetés,
térfigyelő rendszer, parkolás stb.)
– A testület a Dabas V.S.E.K. által a közeljövőben létrehozandó gazdasági társaság részére – a tevékenység folytatásának időtartamáraengedélyezte a Dabas név felvételét.
– A Képviselő-testület elfogadta a Lakos doktor utca 27. szám alatt
Nefelejcs és Levendula Családi Bölcsőde az önkormányzat mint fenntartó általi létrehozását, jóváhagyta, hogy a működéshez szükséges
költségeket a 2017. évi költségvetésből finanszírozza, és elfogadta a
Nefelejcs és a Levendula Családi Bölcsőde Szakmai Programját és
annak mellékleteit.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy
a Luther utca 8. (4460 hrsz.) szám alatti Szivárvány és Babaház
Családi Napközit üzemeltető Starfish Gyermekakadémia Nonprofit
Kft.-t Dabas Város Önkormányzata átvegye.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
2016. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámolót.
jegyző

Hivatali hírek
A népszavazást követően folytatódik városunk házszámrendezése, a
társasházak, ikerházak felülvizsgálata következik. Eddigi türelmüket
köszönjük.

***
A nyár folyamán végzett ebösszeírás összesítése, hibák, hiányosságok feltárása, pótlása következik. Kérem, aki még nem tett eleget bevallási kötelezettségének, az töltse fel a www.
ebnyilvantarto.hu oldalon, vagy hozza be az eb oltási könyvét
lefénymásolás céljából hivatalunk ügyfélszolgálatára.
***
Eltérő hivatali munkarend! 2016. október 15., szombat munkanap. Hivatalunk nem tart nyitva. Október 31. és november 1.
munkaszüneti nap. A Polgármesteri Hivatal zárva tart!
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LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Dabas Város Önkor
mányzata megbízásából az NHSZ Dabas Kft. november
5-én, szombaton lomtalanítást végez, mely alkalomból a
dabasi lakosság háztartásában képződött lomhulladék
elszállításra kerül. Kérjük a lakosságot, hogy az elszállításra szánt lomhulladékot a saját ingatlanjuk előtt helyezzék el.
LOMHULLADÉK: A háztartásokban keletkezett azon
hulladék (háztartási berendezési, felszerelési, használati
tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem
helyezhető el és a rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladja.
NEM VESSZÜK ÁT: a zöldhulladékot, építési törmeléket, vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort,
szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradt olajat, növényvédőszert és ezek göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes hulladékok
listáján szereplő egyéb hulladékokat), valamint a rendszeres szolgáltatás keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.
Bővebb információért kérem, keresse meg a Dabas, Szent
István út 133. szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkat,
vagy hívja a 29/560-290 telefonszámot.

A Groupama Zrt.

ÜZLETI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI

munkakörbe 3 fő munkatársat keres dabasi irodájába,
illetve már meglévő ügyfélállományának kezelésére.
Feladatok:
• Ügyfélszolgálati teendők ellátása
• Keresztértékesítés meglévő ügyfélállományban
• Ügyfelek teljeskörű kiszolgálása
• Biztosítási és banki termékek értékesítése
• Meglévő ügyfélportfolió kezelése
Munkavégzés helye: Dabas és környéke
Elvárások:
• Középfokú végzettség (felsőfokú végzettség előny)
• Számítógépes tudás, saját gépjármű
• Ügyfél- és teljesítmény-centrikus szemlélet
• Kiváló kommunikációs készség
• Üzleti megjelenés
• Precíz, pontos munkavégzésre való hajlandóság
Amit nyújtunk:
• Alkalmazotti munkaviszony
• Versenyképes jövedelem (Adminisztráció+jutalék)
• Juttatási csomag
• Ingyenes szakmai képzések
• Karrierlehetőség

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes magyar nyelvű önéletrajzát és motivációs levelét
az alábbi címre: ferenc.takacs@groupama.hu

Lakossági zöldhulladék gyûjtés (gyûjtõpontos)
2016. 10–12. hónapban, a megadott napon 8.00–14.00 óra között
Naptárban megjelölt hét gyűjtési napja

Gyűjtőpont

2016. évi időpontok

Hétfő

Dabas-Sári: Madách utcai játszótér

2016.10.10

2016.11.14

2016.12.12

Kedd

Dabas: Sportcsarnok

2016.10.11

2016.11.15

2016.12.13

Szerda

Dabas-Gyón: Búcsútér

2016.10.12

2016.11.16

2016.12.14

Csütörtök

Dabasi-Szőlők: Buszforduló

2016.10.13

2016.11.17

2016.12.15

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék, a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek…

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
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Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzata tájékoztató levelet küldött egyes
ingatlantulajdonosoknak, hogy a tulajdonukban álló épületet
helyi védelem alá szeretné helyezni. Kérem Önöket, hogy az
ezzel kapcsolatos kérdésekkel keressenek, hogy időben egyeztetni tudjuk a felmerülő problémákat. Várom megkeresésüket!
Tisztelettel: Kecskeméti Norbert
Épített és természeti értékekért felelős referens
Dabas Város Önkormányzata
Tel: 06-70/459-3187

önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy hatályba lépett a
kéményseprőipari tevékenységről szóló CCXI. törvény
(továbbiakban: Kstv.).
A Kstv. és a kéményseprőipari szerv kijelöléséről
szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a
Kormány kéményseprőipari szervként a hivatásos
katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.
A Kstv. alapján Pest megye valamennyi településén
a, a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet
székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett
ingatlan esetében
b, kizárólag az a, alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék elvezető osztatlan közös tulajdonban van
c, a b, alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében

BURSA HUNGARICA 2017
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának kiírása.
(www.dabas.hu)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
rendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzatokhoz történő benyújtásaoktóber 4.–november 8. között lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2016. november 8.
További információk: Dabasi Polgármesteri Hivatal
(Szent István tér 1/B) tel.: 29/561-200 és a 29/561-260

Tisztelt szülõk, kedves bölcsisek!
A Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének előterjesztése
alapján hozzájárult ahhoz, hogy a Lakos doktor utca 27. szám
alatti, Gémesi Andrea által vezetett Családi Napközi 2017. január 1-től Levendula Családi Bölcsőde és Nefelejcs Családi
Bölcsőde néven önkormányzati fenntartásban működjön. Erről
bővebb információkat a Dabas Újság későbbi száma és a helyi
médiumok szolgáltatnak majd. 2017. január 1-jétől is hívjuk, várjuk szeretettel a város bölcsődés korosztályú gyermekeit!

GYERMEKSZÁLLÍTÓ
KERÉKPÁRUTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ
Ha csak ki szeretné próbálni, 1-1 napos kiránduláshoz lenne szüksége rá, Dabas Város Önkormányzata
gyermekszállító kerékpár utánfutó bérlési lehetőséget kínál. Érdeklődni lehet Dabas Város Önkor
mányzatánál a 29/561-260-as telefonszámon.

a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprőipari szerv közfeladatként látja el.
Az a, és b, alpontok alá tartozó ingatlanok
estében a sormunka keretében végzett tevékenység az előzetes írásbeli értesítés első és
második időpontjában térítésmentes.
A c, alpont szerinti, nem természetes személy
tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet
székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok estében a szolgáltatás az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban is költségtérítés ellenében történik.
Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatást – az alábbi oldalon közzétett nyilvántartásból (pest.katasztrofavedelem.hu/
szolgaltatasi-felugyelet) – az ingatlan használója által választott
szolgáltatónak kell teljesítenie.
Kérdés esetén hívható szám: 1818.

Tisztelt Uram!

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet lehetőséget ad
arra, hogy Dabas város 40 év feletti férfi lakossága az életet
veszélyeztető betegségek korai felismerését célzó vizsgálatok
közül a prosztatarák szűrését munkaidőn kívül igénybe
vehesse.
A szűrés ingyenes!
Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját
és egy kis üvegben vizeletet.
A szűrés időpontja:
2016. november 26. 7.30–12.00
Helye: Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2370 Dabas, Bartók B. u. 61.
Vizsgáló orvos: Dr. Kubik András
A vizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú urológiai megbetegedések (prosztata megnagyobbodás, prosztatarák, hólyagrák,
szexuális zavarok, stb.) korai felismerése, ezáltal hatékony
kezelése.
Az említett kórképek a férfi lakosság nagy részét érintik,
gyakoriságuk a kor előrehaladtával növekszik. Előfordul,
hogy vizelési problémák (gyakori vizelés, sürgető vizelési
inger, vizeletsugár elakadás) képében jelentkeznek, de kezdetben a tünetek hiánya miatt észrevétlenek is maradhatnak.
Korán felismerve az urológiai problémák nagy része hatékonyan kezelhető, a betegek életminősége jelentősen javítható. Ezért fontos a rendszeres urológiai szűrés.
Éljen a lehetőséggel, hogy tehet valamit egészsége érdekében,
és jöjjön el a szűrővizsgálatra!
Klemencz Györgyné
intézményvezető
2016. október
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Pelikán Anna Diána
Szilvási Zsófia
Batuska Demóra
Kovács Szofi
Holdosi Rómeó
Makkai Letti
Kaufmann Ádám
Felföldi Gréti
Benkó Sarolta
Berényi Nóra
Mráz Panka
Józsa Noémi
Halengár György

Anyuka neve
Koncz Anikó
Botlik Erika
Kecskés Zita
Hörömpő Andrea
Holdosi Nóra
Erős Szabina
Ménich Eszter
Póra Karolina
Tóth Emese
Smida Zsuzsanna
Varga Anita
Román Szilvia
Gudmann Brigitta

október 4.

Születési idô
2016. 08. 22.
2016. 08. 27.
2016. 08. 29.
2016. 09. 01.
2016. 09. 06.
2016. 09. 06.
2016. 09. 07.
2016. 09. 08.
2016. 09. 09.
2016. 09. 15.
2016. 09. 16.
2016. 09. 23.
2016. 09. 27.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Hodosi Imréné (Vida Eszter)
1920. 10. 16.
Hornyák Józsefné (Szabó Erzsébet)
1920. 10. 20.
Takács István
1923. 10. 08.
Nagy Péter Sándorné (Domonyi Erzsébet)1923. 10. 14.
Szabó Sándorné (Kovács Rozália)
1925. 10. 23.
Dudla Julija (Smuljak Julija)
1926. 10. 25.
Csenki Mihályné (Balogh Ágnes)
1926. 10. 27.

Életkor
96 éves
96 éves
93 éves
93 éves
91éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
60 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
október 23.
Pasztyerik Mária–Garajszki István
október 27.
Kosztolányi Gizella–Kancsár Ferenc János
50 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
október 1.
Pecsenyi Irén–Lakos Imre
október 8.
Kovács Margit–Gáspár László
október 15.
Szlezák Ilona–Zsiros Pál
október 21.
Faldina Julianna–Mráz Lénárd
október 28.
Pacsirta Erzsébet–Halengár László
október 29.
Kancsár Karolin–Kaldenecker János
Vizer Zsuzsánna–Stefkó István
Dombovári Mária–Forczek István
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
október 1.
László Mária–Szlezák László
október 2.
Sári Margit–Gugyerás János
Rácz Mária–Kovács János
október 8.
Bálint Anna–Czimermann Ferenc
október 9.
Tamás Erzsébet–Keresztény Miklós
október 23.
Sáfár Ildikó Erzsébet–Rakita István
október 30.
Balázs Mária–Gebura Imre
Szabados Ilona–Újvári Imre
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
október 3.
Kocsis Zsuzsanna–Jelenek Ferenc
október 4.
Lakos Ildikó–Tillinger Zoltán
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Gogolák Erzsébet–Gombár László
Mohácsi Zsuzsanna–Harmati Ferenc
október 10.
Szlomonyecki Ágnes–Suhajda Tamás
Precsinszki Mária–Rutterschmid György
október 17.
Weisz Éva Ilona–Slézia József Sándor
október 18.
Podoba Piroska Veronika–Varga Pál
október 25.
Szmrek Ágnes–Szabó István
25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
október 5.
Fekete Ilona–Mátrai Tibor
október 12.
Kocsir Julianna–Rozsondai Attila
október 18.
Horváth Ilona–Vadkerti Péter
október 25.
Hamar Erika–Pajor János
október 26.
Károlyi Teréz–Gáspár János
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
október 5.
Jarábik Anita–Somogyvári Sándor
Garajszki Erzsébet–Varga Károly
október 19.
Fabók Zsuzsanna–Nagy Antal
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
október 14.
Gecser Ibolya–Gombos Attila
Sós Anita–Kancsár József
Kucsik Mónika–Hardi Attila
október 21.
Thurzó Csilla–Rezsek Zoltán
Böcsödi Edit–Rojcsik Attila Viktor
Mráz Tünde–Kovács Roland
Papp Erika–Muzsik Zsolt
2016 augusztusában kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Ordasi Rózsa Magdolna–Szabó Béla
Csiszárik Edina–Kovács Ferenc
Nagy Beáta–Kosztolányi Attila
szeptember 3.
Modla Réka–Buczkó Balázs
Jaksics Zsanett–Szucsányi László
Balogh Nikolett – Szeidenléder Dávid
szeptember 7.
Boros Tímea–Roszik János
szeptember 9.
Berecz Dóra–Gaiger Csaba
Szabó Vivien–Kökény László Kálmán
szeptember 10. Apró Alexandra Mária–Tóth Gyula
Mráz Annamária–Rizmajer Krisztián
Szemerédi Anna Zsófia–Hideghéti Tamás
Jakab Mónika–Gogolák Lénárd
Kóródi Szász Hajnalka–Nagy Károly
szeptember 16. Kecskeméti Mária–Balázs Imre Károly
Mátyás Henrietta–Barta Barnabás Tamás
Joó Renáta–Dobóczi László
szeptember 17. Molnár Alexandra–Lakos Norbert
Szakál Henrietta–Blum József
Böröczki Brigitta Fruzsina–Prekob Tamás
szeptember 23. Nagy Nikolett–Marosi Dániel
szeptember 24. Szekeres Adrienn–Götz Norbert
Török Szilvia–Simon Péter Gábor
szeptember 30. Juhász Mónika–Bori Zsolt
Fentor Etelka–Komori Barnabás

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

önkormányzati hírek

Indul a fûtési szezon
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Szmeskó Ferencné (Molnár Rozália)
1930. 09. 15.
Csernák Balázs
1955. 11. 12.
Józan Györgyné (Garai Mária Magdolna) 1935. 04. 27.
Ónodi Tamás
1943. 03. 26.
Szatmári Imréné (Devecseri Magdolna) 1944. 11. 20.
Jóri Vendelné (Kovács Terézia)
1939. 07. 09.
Jákli Rezső
1926. 11. 01.
Tóth Sándorné (Kaló Erzsébet)
1926. 01. 12.
Fekete Péter István
1949. 05. 28.
Kancsár István
1955. 12. 14.
Kocsir Jánosné (Zsolnai Terézia)
1929. 07. 28.
Csontos József
1955. 10. 20.
Dudla László
1955. 12. 03.
Mohilla Jánosné (Marosi Mária)
1934. 10. 10.
Mráz István
1930. 08. 28.
Morava Piroska (Fürstal Piroska)
1929. 11. 12.
Drozdik Józsefné (Stefkó Erzsébet)
1934. 10. 25.
Balog István
1948. 08. 15.
Nagy Ferenc
1946. 02. 02.
Opóczki Sándorné (Sziráki Mária)
1923. 07. 15.
Fodor Józsefné (Varga Eszter)
1945. 08. 03.
Latyák István
1939. 01. 20.
Oravecz Józsefné (Kertész Erzsébet)
1937. 04. 25.
Vneck Istvánné (Kőszegi Margit)
1929. 12. 02.
Zsiros Józsefné (Kovács Zsuzsanna)
1932. 02. 29.
Egervári László Jánosné (Sztraka Terézia)1931. 03. 16.
Kiss Béla
1936. 08. 29.

2016. 05. 08.
2016. 07. 04.
2016. 07. 07.
2016. 07. 24.
2016. 07. 29.
2016. 07. 29.
2016. 07. 29.
2016. 07. 31.
2016. 08. 07.
2016. 08. 07.
2016. 08. 09.
2016. 08. 11.
2016. 08. 13.
2016. 08. 20.
2016. 08. 23.
2016. 08. 26.
2016. 08. 27.
2016. 08. 27.
2016. 09. 02.
2016. 09. 05.
2016. 09. 05.
2016. 09. 07.
2016. 09. 09.
2016. 09. 11.
2016. 09. 13.
2016. 09. 15.
2016. 09. 24.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak,
akik Mráz Mátyásné Vera néni temetésére eljöttek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
bánatomban osztoztak.
Köszönöm Kőszegi Zoltán polgármester úrnak
a támogatást és a temetésen elhangzott
megható szavakat.
Külön köszönöm a Borovenka Néptánccsoportnak,
hogy jelenlétükkel támaszt nyújtottak, és hozzájárultak
édesanyám végakaratának teljesüléséhez.
Mráz Mária
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk, Latyák István temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
osztoztak a család fájdalmában.
Latyák család

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a
lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a
megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.
Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincéjében
Albertirsán, a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én kora délutáni
órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a kiáramló
forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba
szállították. A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták –
abban kár nem keletkezett –, valamint a még izzó parazsat a kazánból eltávolították.
Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. A káresemények megelőzése
érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következhetnek be a
robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne
következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered,
hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az
eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes
megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges
áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú.
A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen
egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és
megfelelő üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg
arról:
– hogy a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
– hogy a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
– szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan
működéséről és megfelelő áramellátásáról,
– ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és
ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a
balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
az alapvető szabályok betartására.

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.
november 2. szerda, 13.00 óra, Dabas, Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.
Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

2016. október
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A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
október havi programok
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
honlap: www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–20.00,
kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–22.00,
csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–21.00 óráig
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánc: szerda 19.00–22.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Mákvirág és Kéknefelejcs citeracsoportok:
péntek, 19.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Haladó citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 26., 10.00 órától
Kezdő citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László

Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Óvodás és kisiskolás balett: péntek, 17.00 órától
oktató: Tóth Andrea
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
Solymosi Borbála
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Ringató: csütörtök, 10.00–10.30-ig, oktató: Farkas-Barabás Réka
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programjai:
november 5., szombat 16.00
Tilinkó gyereknéptánc: hétfő és szerda, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
hétfő és szerda, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: hétfő, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Felhívás!

A Pilinke Énekegyüttes új tagokat vár sok szeretettel!
Érdeklődni a művelődési ház elérhetőségein lehet.

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.

programoK

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Herman László képzőművész
Séta az ismeretlenben

Kerekes László alkotókör:

c . kiállításának megnyitója
Időpont: október 21., 19.00 óra
Megnyitja: Révész Károly, Dabas Város Emberi Erőforrás
Bizottságának elnöke
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester

október 15. – Kirándulás Szolnokra:
A Magyar Festészet Napja alkalmából
látogatás a Szolnoki Művésztelep,
„A képzőművészet ünnepe” rendezvényére

Halász Boldizsár Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
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
Tel: 29/ 360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Honlap: www.dabasikonyvtar.hu

12 Dabas 2016. október

KÖNYVES VASÁRNAP
Időpont: október 09., 10.00–16.00-ig
Programok:
– 10.00–12.00-ig diafilmvetítés
– 13.00–16.00-ig kézműves foglalkozás

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria
október 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.
KreÁlom Klub
– október 28. (péntek) 16.30 órától
– november 25. (péntek) 16.30 órától
– december 9. (péntek) 16.30 órától
FOTÓKÖR – október 18. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Péli László
SZÍNJÁTSZÓ KÖR – szerda: 18.00–20.00 óráig,
vezeti: Farkas Pál
JÓGA – csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
vezeti: Botta Ilona jóga mester
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
– csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
– október 20., 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Gárdonyi Géza Ida regénye című regényéről beszélgetünk.

A SÁRI Zarándok- és
Kulturális Központ
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
Kyokushin karate (Bábel Csaba)
– kedd, csütörtök 18.30–19.30
Október 22., szombat:
Szüreti felvonulás és bál
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

HORGOLÓKLUB – október 17. (hétfő) 16.00–18.00 óráig;
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
október 17. (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!

Október 21. (péntek) 15.00–18.00

Csuhé
A kukoricacsuhé sokféle módon felhasználható egy önfenntartó
háztartásban. Készíthetünk belőle edényalátétet, lábbelit, de
akár még bábukat is. Mi ezen az alkalmon edényalátétet készítünk, ami nagyon jól viseli a hőt és szép dísze a lakásnak is.

A nemes-kúria programjai
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Telefon: 06-20/474-2443 (Takács Lászlóné)
E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
www.facebook.com/nemeskuria
Baba-mama klub: október 17., 31. – hétfő: 10.00–12.00 óráig
vezető: Kucsera Andrásné
A felsődabasi családok története című kiállítás
az alábbi időpontokban tekinthető meg:
kedd, csütörtök: 8.30–12.00 óráig
péntek: 14.30–17.30 óráig
Ettől eltérő időpontban előzetes telefonos egyeztetés szükséges.
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények szervezésére.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában, előre
egyeztetett időpontban.
2016. október
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KZS GÓLYATÁBOR 2016

VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

Iskolánk hagyományához híven, idén is megrendeztük gólyatáborunkat augusztus utolsó két napján. A tábort az iskolán belül töltöttük és a kollégiumban szálltunk meg. DÖK-ös diákjaink igen nagy
szerepet vállaltak, minden programban aktívan részt vettek, sőt,
volt, amit ők maguk vezettek, ezzel is kötetlenebb hangulatot varázsolva a gólyák számára. Az első napot a diákélet bemutatásával,
bemutatkozással kezdtük. A diákok megismerkedtek osztálytársaikkal, osztályfőnökeikkel, majd a DÖK-tagok körbevezették őket az
iskolán, – a könyvtártól a csillagvizsgálóig – hogy mindenki megismerje azt a helyet, ahol az elkövetkezendő tanéveket el fogja tölteni.
Ebéd után 3- és 4 D-s bemutatóval kápráztattuk el gólyáinkat, majd
az elmaradhatatlan kisvonatozásra, csati-parti sétára és Rétes-ház
látogatásra került sor. Visszaérve az iskolába, az este előre tervezett
részét egy 3D-s filmvetítéssel zártuk. Lefekvés előtt a kollégiumban
még lehetőség volt a közös biliárdozásra, játékra, társasozásra és soksok beszélgetésre.

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos
kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös,
de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb.
4.0 cm átmérőjű, kb 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. Az állat
miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
4. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
5. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan,
VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek
ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre
sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina-vírus a bőrbe,
szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis
megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a) Ha vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy 70%-os alkohollal, vagy ezek hiányában bő
szappanos vízzel lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során
keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható.
Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
6. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani
(EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne
vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.
7. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot
talál, a tetemet hag yja érintetlenül, és haladéktalanul
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A
HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY A VADÁSZ
TÁRSASÁGOT.
Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa! További felvilágosítással az önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A második napon a mozgásé, a sportolásé volt a főszerep. Reggeli
után egy „Ismerd meg az iskolát!” tájékozódási versenyen vettek
részt az osztályok. A napot a Tornacsarnokban folytattuk, ahol
szintén osztályok közötti váltóversenyeken mérték össze erejüket
leendő diákjaink. Ezután már csak az eredményhirdetés, ebéd, és
táborzárás maradt hátra. Összességében elmondható, hogy igazán
interaktív két napot zártunk, ahol az ismerkedésé, közösségépítésé
volt a főszerep.
Vámos Éva
DÖK támogató tanár

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
Október 17-én 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 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.

intézményeink hírei

VII. Szlovák Nemzetiségi Hét
Szeptember 26–30. között került megrendezésre a Dabasi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a VII. Szlovák Nemzetiségi
Hét.
Hétfőn, a 0. napon iskolánk tanulói a Sportolj „szlovákosan” program keretében vegyes korosztályos csapatokban mérhették össze
ügyességüket. A megnyitóra kedden került sor, amelyen tiszteletét
tette Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony, dr. Hrutkáné
Molnár Monika, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi
és Monori Tankerületének igazgatója és Csernák Rozália, a DIK
intézményvezetője. Ezen a napon nyílt meg két kiállításunk, Suhajda
Józsefné Irénke festménykiállítása és Bozsik István „Régen volt, hogy
volt” című kiállítása. Szerdán a nézsai szlovák iskola diákjai látogattak meg minket, akikkel a felső tagozatos tanulóink „Ki tud többet
Szlovákiáról” versenyen vettek részt, az alsó évfolyamosaink pedig a
Szent János Katolikus Általános Iskola műfüves pályáján focitudásukat mérték össze. Csütörtökön szlovák népdalokat és táncokat ismerhettek meg iskolánk diákjai. A hagyományainknak megfelelően a
péntek a Nemzetiségek Napja volt, ahol tiszteletét tette Kőszegi
Zoltán, Dabas város polgármestere, a Szivárvány és Napsugár Óvoda
egy-egy csoportja és kísérőik, a Szent János Katolikus Általános
Iskola diákjai és kísérőik, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Rafael Gyula és táncosai. További fellépők között megtaláljuk a

Átrium-hírek

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az
Idősek Világnapjának. Azóta ezen a napon minden évben megemlékezünk a földön élő mintegy hatszázmillió 60. életévét
betöltött emberről, köztük Magyarország több mint 2 millió
szépkorújáról. Ehhez a megemlékezéshez csatlakoztak az
Átrium Idősek Otthona dolgozói, akik verses műsorral köszöntötték az intézmény aulájában összegyűlt lakókat, méltatva küzdelmes életüket, elismerve a fáradozásaik után járó megérdemelt
pihenést és nyugalmat. Az intézmény vezetősége és lakói ezúton
szeretnék megköszönni a dabasi Palermo Cukrászda tulajdonosának a felajánlását, aki ebből az alkalomból egy-egy szelet cukrászsüteménnyel ajándékozta meg az otthon lakóit és az értük
fáradozó dolgozókat.
Tibay László

Táncház a helyi roma tánccsoporttal

Fialečka citeraegyüttest Szlama László vezetésével, a Bokréta duót, a
Konvalinky énekcsoportunkat és elsős diákjaink angol nyelvű fellépése is nagy sikert aratott. Zárónapunkon sor került az elsős diákok
fecskeavatójára, amellyel teljes jogú tagjaivá váltak iskolánknak. A
műsor ideje alatt a szülői közösség tagjai osztályonként helyi ételspecialitásokkal kápráztatták el vendégeinket, az iskola pedagógusait és
tanulóit. Köszönjük a résztvevők áldozatos munkáját, bízunk abban,
hogy mindenki jól érezte magát rendezvényeinken és jövőre is találkozunk.
Tokné Járomi Ilona intézményvezető

„Ismerd meg a gyökereidet”
Szeptember 4–19. között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
13 diákjának adatott meg az a lehetőség, hogy a nagy hírnévnek
örvendő „Ismerd meg a gyökereidet“ elnevezésű szlovák erdei táborban vegyen részt. Az 5. osztályból Zólyomi Vivien, a 6. osztályból
Kiripóczki Krisztina, Márton Fanni Klára, Meitert Zsófia, Pásztor
Sára, a 7. osztályból Magyar Martina Julianna, a 8. osztályból pedig
Buzek Melinda Vivien, Horváth Dorottya, Molnár Nikolette,
Náchlik Dávid, Praszna Panna, Szabó Martin és Vincze Viktória
képviselték iskolánkat. Kísérőtanáruk Kosztolányi Judit tanárnő
volt.

A Magyarországi Szlovákok Szövetségének és a Határon Túli
Szlovákok Hivatalának projektjén évente több mint húsz szlovák
nyelvet oktató intézmény vehet részt. Idén békéscsabai, budapesti,
tótkomlósi diákokkal tölthettünk el kilenc élményekben teli napot
a Kisgaram melletti Poniklec (Kökörcsin) szállodában.
2016. október

Dabas 15

hitélet

A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Októberben Gyónon minden esti szentmise
után (hétfő, szerda, péntek, szombat), a
Szőlőkben pedig vasárnaponként 3/4
8-tól közösen imádkozzuk a rózsafüzért. A
szokásos feltételek mellett ezzel teljes búcsú
nyerhető (részletek a hirdetésben).
• A 9-én 10.30-kor kezdődő szentmisénkben
– Gyón történelmében első ízben – megünnepeltük a szentségfelvételre készülő felnőtt
katekumenjeink befogadási szertartását.
Utólag megtekinthető a MAG TV adásában
ill. Youtube-oldalán is.
• 16-án 8.30-kor a szőlősi szentmisénket a 10
éven belül októberben elhunytjainkért ajánljuk fel.
• A téli időszámítás idején, 31-étől az esti
szentmiséink (napokat ld. feljebb) 17 órakor
kezdődnek.
• November 1-je, mindenszentek napja kötelező ünnep (szentmise és munkaszünet). Azon a
kedden a szentmisénk a Szőlőkben 8.30-kor,
Gyónon 18(!) órakor kezdődik. (A 31-i, hétfő
esti szentmise már érvényes erre az ünnepre:
Gyónon a hétfői 17, a keddi 18 órakor kezdődik, hogy ki-ki tudjon választani.) Az ebben az
ünnepkörben elnyerhető búcsúkkal kapcsolatban szintén figyeljük a hirdetéseket!
• 2-án, halottak napján 15 órától a szőlősi,
16 órától a gyóni temetőben tartjuk a közös
imádságot és a sírok megszentelését,
17 órától pedig a szentmisét.
• 6-án vasárnap 10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk Gyónon.
Egyházközségünk két programmal is csatlakozott a Gyóni Napok rendezvénysorozathoz. Ezekről az alkalmakról részletesen az
újság 5. oldalán lévő programismertetőjében olvashatnak.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, legközelebbi diákmisénk október
15-én, szombaton 17.00-kor lesz, gyermekdélutánnal egybekötve, mely 13.00 órakor
kezdődik a plébánia közösségi termében.
• Október elejétől átálltunk az esti szertartások
télen megszokott kezdésére, így azok már
nem 19.00-kor, hanem 17.00-kor kezdődnek.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgiát;
pénteken és szombaton 17.00-kor szentmisét tartunk.
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• Október hónapban az esti szertartások előtt
fél órával közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
Gyermekeknek „Kistemplom” foglalkozás az
igehirdetés alatt.
• November 6-án, 10.00 órakor istentisztelet
- úrvacsora vételi lehetőséggel.
• Istentiszteletek idősotthonokban: okt.
10-én, 10.00 órakor a Zárdakert Otthonban,
11.00 órakor az Átrium Otthonban
• Konfirmációi órák: hétfő, 15.00 óra
• Kórus: hétfő, 17.00 óra
• Baba-mama kör: minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 10.00 órakor. (Közvetlen előttünk álló
alkalmak: okt. 17., nov. 7. és nov. 21.)
A GYÓNI NAPOK PROGRAMJAI:
• Október 15-én, 17.00 órakor: szeretetvendégség. Úti beszámoló a „Luther nyomában” gyülekezeti kirándulásról. Majd előadás: 500 éve friss? Néhány aktuális kép
Luther családjáról és tanításáról. Előadó:
Szabóné Mátrai Marianna evangélikus lelkész
• Október 16-án, 10.00 órakor: hálaadó istentisztelet a konfirmandusok bemutatkozásával, és az evangélikus óvodások műsorával.
Az istentisztelet vendége: Klaus GeigerFeller svájci lelkész és családja.
• Október 16-án, 15.00 órakor ÉLŐ LUTHER
RÓZSA KÉP KIALAKÍTÁSA a lelkészlakás
melletti füves területen (2373 Dabas, Luther
u. 14. mellett). Szeretettel hívjuk az evangélikus testvéreket, és mindazokat, akik szívesen részt vennének a kültéri kép megvalósításában.

• Október 22-én, szombaton 14.00 órakor térségi presbiteri ülés, majd 15.00 órától térségi kórus próbája a templomban.
• Október 30-án, vasárnap, 16.00 órakor
„Reformáció 500” jubileumi évet megnyitó,
térségi reformációs istentisztelet. Erre az
alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk, családjával együtt.
• Nov. 1-jén, kedden, halottak napján, 10.00
órakor ökumenikus temetői istentisztelet a
Gyóni ravatalozónál.
• 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 gyóni Református
Egyházközség hírei
• Október 14., péntek, 18.00 óra: Zenés áhítat a
templomban – hangversenyt ad Dabas és
Ócsa fiatalokból és tanárokból álló fúvós
zenekara
• Október 16., vasárnap, 10.00 óra:
Hálaadó istentisztelet a templomban
– hálaadás a 110 éves Gyülekezeti Házunkért
– 14.00 óra: Ökumenikus kézműves délután
• Október 31., hétfő, 17.00 óra: Reformáció
ünnepi megemlékező istentisztelet
• November 1., kedd, 10.00 óra: Ökumenikus
temető istentisztelet
Állandó alkalmak
• Vasárnap, 9.00 óra: konfirmáció előkészítő
a 7. osztályosok számára
10.00 óra: felnőtt istentisztelet
10.00 óra: gyermek istentisztelet
• Hétfő, 9.30-kor: a Zárdakerti Otthonban
11.00 órakor az Átrium Idősek Otthonában
(minden hónap 4. hétfőjén)
• Szerda, 15.00 óra: konfirmáció-előkészítő
a 6. osztályosok számára
16.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
• Péntek, 19.00 óra: bibliatanulmányozás és
imaközösség (havonta egyszer)

hitélet

Elhunyt a babakészítõ néni
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:
• Október 22.: Református jótékonysági bál a
Lazí-Tó Ligetben
• Október 31. hétfő, 17.00 óra: Reformáció
ünnepi istentisztelet
• November 6.: Gyászolók vasárnapja istentisztelet de. 10.00 órakor
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor

Élete 89. évében Mráz Mátyásné, Bukovszki
Veronika, Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Évadíjas népművész, sári babakészítőnk megtért
Teremtőjéhez.
1928. március 17-én született tősgyökeres sári családban, a 7. gyermekként. Kiemelkedő kézügyességére
már gyermekkorában felfigyeltek szülei és tanárai.
Fiatalkorától kezdve varrt hagyományos sári viseleteket, majd sok éven keresztül a hagyományos népi kézműves technikákkal, hímzéssel, kötéssel, horgolással,
kosárfonással és gyékényezéssel foglalkozott.
Vera néni igazi szenvedélye a népviseletbe öltöztetett
babák készítése volt, a mintegy 220 babából álló gyűjteményét elsősorban Sáriban, de a térség
településein megrendezett kulturális programokon is megtekinthette a nagyközönség. Emellett
az ország több babamúzeumába is eljuttatta alkotásait.
Vera néni szívügyének tekintette a hagyományőrzést, jó tanácsaival segítette a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör és a Borovenka Néptánccsoport munkáját. Prauda Miklós
fotóművész egy fényképsorozatban megörökítette Vera nénit viseletbe öltözve. A díjnyertes
képek azóta bejárták Európa több országát.
A sári városrész és a város közössége számára nagy veszteség Vera néni távozása.
Hagyományőrző munkássága, a szülőföld iránti szeretete és a sári közösség iránti tisztelete
bennünk él tovább.

Elhunyt Latyák István
Méltósággal viselt betegség
után, élete 77. évében elhunyt
Latyák István nyugalmazott
pedagógus, iskolaigazgató, a
révfülöpi üdülőtábor működtetéséért felelős Üdülőtábor
Alapítvány kuratóriumának
egykori elnöke. A révfülöpi
tábor fejlesztésében az alapítvány vezető tisztségviselőjeként jelentős szerepet vállalt.
Idős kora ellenére nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel, lelkiismeretesen, fiatalos lendülettel
képviselte az alapítvány és a
tábor érdekeit, hogy a dabasi és gyáli térség településein élő gyermekek minél magasabb színvonalú táborhelyen tölthessék nyári szünidejüket. Részt vett a különböző egyeztetéseken, a pályázatok koordinálásában, folyamatos kapcsolatban állt az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás és a Gyáli kistérség polgármestereivel, hivatalaival.
Az alapítvánnyal kapcsolatos tevékenysége nem munka, inkább
hivatás volt számára, amelyet példaértékűen, önzetlenül, nagy lelkesedéssel végzett hosszú éveken keresztül.
Latyák István távozása nagy veszteség a város és a térség településeinek közössége számára is.
Dabas Város Önkormányzata és az Üdülőtábor Alapítvány alapító települései tisztelettel és megbecsüléssel őrzik emlékét.

Október 6-a nemzeti gyásznap
Október 6-án, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tizenhárom hõs tábornokára emlékeztünk, akiket a világosi fegyverletételt követõen,
1949-ben, ezen a napon, Aradon kivégeztetett az
osztrák hatalom.

Arad

Golyó süvít a megkötözött létben,
fehér ingeden vöröslő virág,
és torkodon felhorzsolt feketében
még ott nyüszít a lenyelt némaság.
Délceg bitók árnyéka ott feszül,
hol ablakod csak kéttenyérnyi ég,
és szűk huzat surran a résen át,
és vacsorád morzsáit söpri még…
Te jól tudod, ha jön a virradat,
eléd teríti darócát a köd,
és szuronyok közt vezet az utad,
hunyt szemek és hűlt lelkek között.
A csend falán csorog a rémület,
és pattognak a parancs-ostorok a torkodon az ima fennakad…
feszül a lég és szorul a hurok.
Kapui Ágota
2016. október
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„…én hajtottam a lovaskocsit.”

(Lánykori emlék – történelmi háttérrel)

Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött. Tudja, amiről most beszélni
fogok, azt már közel hatvan éve őrizgetem. A családommal is csak a
múlt héten osztottam meg, ők azt kérték, hogy ha el is mondom a
dolgokat, legalább maradjak névtelen, mert itt Gyónon’56 még mindig kényes téma, de remélem, így is hasznát veszi majd.
Tizenhárom éves kislányként kerültem fel Budapestre szolgálni
és hét évig voltam a fővárosban. Ezt a szokást, a szolgálótartást a
kommunista vezetők is átvették, akkor innen Gyónról legalább
húszan voltunk fenn a korosztályomból. Meglepődne, ha végig
sorolnám, hogy ki mindenkinél szolgáltunk, mert olyan nevekről
van szó, mint az Aczél György és a Tömpe István. Nagyon nehéz
idők voltak, a családunknak nem volt más választása. Az én apám is
börtönbe került egy bornyúvágás miatt, ráadásul, aki feljelentette,
még kapott is belőle, de hát tudja, hogy volt az akkoriban, a besúgók
aranykorában. Én a hatodik osztályt hagytam félbe és kerültem a
fővárosba, persze nyaranta, kapáláskor haza kellett jönnünk.
Budán, a Gellérthegy oldalában, egy nagyon szép, emeletes villában
szolgáltam és két másik gyóni lánnyal egy közértbe jártunk vásárolni. A sorban állás közben volt időnk egymással beszélgetni. De,
hogy a lényegre térjek, nagyon jól emlékszem,1956. október 23-a
keddi napra esett, és délután kimehettem a városba. A tüntetés már
javában folyt, rengeteg ember volt az utcákon, a villamosok egy
darabig jártak, majd leálltak. Tizenöt évesen nem sok mindent
értettem az egészből, de tetszett a hangulat, tetszettek beszédek,
követelések, jelszavak. A Margit híd pesti oldalán egy idősebb nő
megfogta a karomat, maga felé húzott, és gondolom a fiatalságom
miatt figyelmeztetett: Mit keresel Te ezek között?! Csak másnap
tudatosult bennem, hogy forradalom van, mert a háziúr és a felesége
otthon maradtak, nem mentek dolgozni.
Zajlottak az események, lövöldözések hallatszottak. Az üzletekből mindent felvásárolt a nép. Én kezdeményeztem és mi hárman
végül úgy döntöttünk, hogy hazamegyünk a családunkhoz, ha másképp nem lehet, akkor gyalogosan. Vasárnap délután háromkor
indultunk, a háziúrék megértették a döntésem és odaadták a munkakönyvem, nekem akkor fiatalon még más igazolványom nem volt.
A Margit híd pesti oldalán már halottakat, sőt akasztott embert is
láttunk a nyakában táblával. Kellemetlen élmény volt, nagyon megijedtünk. Azt hallottuk, hogy a Soroksári úton erős harcok vannak,
ezért úgy döntöttünk, hogy a vasút mellett gyalogolunk haza. A
Bajcsy-Zsilinszky úton mentünk a Nyugatihoz és onnan követtük a
síneket. Persze, eltévedtünk, és erre Rákosrendezőnél jöttünk rá.
Egy bácsi szólított meg bennünket, hogy mit is keresünk. Estefelé
járt, szállást és vacsorát adott, nem engedte, hogy kóboroljunk a
sötétben. Másnap útba igazított bennünket, elmagyarázta a kispesti állomás felé az utat. Szerencsésen át is értünk és a sínek mellett
haladtunk. Pestlőrincen baj történt, mert egyszer csak levált a
cipőm talpa. Egy darabig mezítláb mentem, végül egy asszony segített ki, kaptam tőle egy levágott szárú gumicsizmát. Így haladtunk
tovább egészen Ócsáig. Az állomáson megtudtuk, hogy vonat indul
nemsokára, és úgy is volt. A vonattal hétfő délután értünk Dabasra.
Itthon pont akkor indultak az események, de én úgy megijedtem
Pesten a halottaktól, hogy sehová nem mertem menni. A Szabó
Karcsi bácsit nagyon jól ismertem, apámmal kitűnően megértették
egymást, sokszor együtt dolgoztak, összefogták a lovakat. A
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Biksza-ügy miatt már december 10-étől bujdosott, a tanyavilágban
sok helyen megfordult, bújtatta őt a nép. Egyszer menekülés közben
rohanva szabályosan átesett a Toncsi cigányon. Az meg se nyikkant,
csak szívott egy jó nagyot a pipájától, jelezve, hogy felismerte, de ő
sem árulta el az üldözőknek. Nálunk is sok napot eltöltött a melléképületekbe húzódva. Soha nem aludt négy fal közé zárva, mindig
készen állt a menekülésre. Hozzánk nem kellett a Marika néninek
ebédet hozni, mert mi teljesen elláttuk. Egyszer, 1957 nyarán,
apámnak feltűnt, hogy a rendőr azon a napon már harmadszor
haladt el a házunk előtt. Gyanús lett a dolog és megbeszélték a
Karcsi bácsival, hogy hajnalban kocsival Kunbábonyra megyünk.
Nekünk ott örökölt földünk volt és az egy csendes, eldugott hely.
Karcsi bácsi a szekér aljába húzódott, apám szalmát rakott rá, és a
tetejére az ekekapa került, mintha kukoricát mennénk ekézni.
Apám kerékpárral ment elől, én hajtottam a lovaskocsit. Különösen
a kunpeszéri rendőrtől féltünk, mert annak olyan híre volt, hogy
mindenkit megbüntet. Szerencsére most nem állt kint az út mellett
és gond nélkül eljutottunk Kunbábonyra. Karcsi bácsit a földszomszédunk, egy 12 holdas gazda fogadta be. Jól érezte magát ott, dolgozott, kukoricát kapált. A Marika nénivel később az egyik igazolványát ide vittük el neki. Kerékpárral mentünk mind a ketten.
Marika néni szabályosan megrémült, amikor Kunpeszéren
gyóniakkal találkoztunk, akik már a gabonát aratták, tudja, akkor
még keresztekbe. Volt köztük egy kommunista érzelmű is, és attól
ijedt meg. Idegesen mondta: Hogy ennek is pont most kell itt lenni!
Amikor odaértünk, a Karcsi bácsi örült nekünk és az igazolványnak, de egy igazolvány még mindig kellett ahhoz, hogy a határon
majd át tudjon menni. A Marika nénivel ruhát cseréltünk és én vis�szaindultam Gyónra, ő még maradt. A kunbábonyi tanyán a Karcsi
bácsi úgy három hét után vette észre, hogy az egyik közeli tanyáról
valaki figyeli, ezért napközben egyáltalán nem mert mutatkozni.
Párttag volt az illető és feltűnt neki az idegen, innen is menekülni
kellett. Az augusztusi elfogáskor a mi rendes szomszédunk a tanyáról lovas kocsival vitte a Karcsi bácsit Kunszentmiklósra. Amikor
beértek, a Karcsi bácsi leszállt a kocsiról és gyalog folytatta. Ő
viszont tovább ment a kocsival és a templomnál kötötte ki a lovat.
Feltűnt neki néhány lódenkabátos, és az állomás környékén is sok
volt belőlük. Megérezte, hogy baj lesz, és, hogy ebből nem lehet
elmenekülni. Sajnos így is történt. Később Gyónon elmondta ezt a
történetet, de már két éve, hogy meghalt. A fia ismert vállalkozó
Kunszentmiklóson, ha úgy gondolja, ő még tudja igazolni, csak
mondja neki azt, hogy Gyónról jött. Azonnal tudni fogja, hogy
kiről és miről van szó.
Sok idő volt ez a hatvan év. Később felnőtt fejjel kellett pótolnom
a szolgálóság miatt kiesett iskolaéveket, de a középiskolát is elvégeztem, majd különböző tanfolyamok jöttek sorba. A múltkor épp a
barátnőm hozta szóba, hogy a Pestről való hazagyalogolásunkat én
találtam ki. Most is gyakran eszembe jut a Karcsi bácsi, ahogy
velünk ebédelt-vacsorázott. Esténként a szín alatt volt úgy, hogy két
órát is beszélgettünk. Egyáltalán nem volt letörve, sőt nagyon is
bizakodott. Azt mondta, hogy ennek a borzalmas világnak fordulni
kell, ez nem maradhat így tovább. Szegény, ha tudta volna, hogy ’56
után még hány évtizedet kell kibírnunk a változásig…
Lejegyezte: Valentyik Ferenc
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„1956 Gyónon” – 1. rész
Szemelvények Harmincz István
(*1936 †2003) emlékiratából
Sokan és jó szívvel emlékezünk rá. Még könnyen felidézzük alakját,
előttünk van az arca, a maga jellegzetes derűjével. Halljuk a hangját is,
a rá jellemző kifejezéseket, félmondatokat, mondatokat. Hiteles ember
volt minden vonatkozásban. Felnézett rá a környezete, súlya volt a szavainak, mert mindig a méltányosságot, a megoldást képviselte. Soha
nem bújt el az élet kihívásai elől. Így volt ez már húszéves korában,
1956-ban is, és forradalmi részvétele egész életére kihatott. Amikor
bekapcsolódott a rendszerváltás folyamatába és önkormányzati képviselőként közéleti szereplést vállalt, visszatérően ösztönözték, hogy
írásban is rögzítse a forradalommal kapcsolatos tapasztalatait. Nagyon
sokáig ellenállt, kitérő válaszokat adott. Aztán egyszer csak olyan
valaki kérte, akinek nem lehetett nemet mondani. Végtére is milyen
nagyapa az, aki cserbenhagyja az unokáját? Márpedig a középiskolás
lányunokának kiselőadást kellett tartani az 1956-os forradalomról.
Így került elő a kockásfüzet és elkezdtek sorjázni a tollal írt, alaposan
megfontolt gondolatok. A visszaemlékezés az „1956 Gyónon” címet
kapta, és az egyes események fejezetenként különültek el benne.
Figyelme még a kiváltó okok, előzmények ismertetésére is kiterjedt:
„Megpróbálom összefoglalni az 1956 előtti dolgokat, hogy unokáim,
dédunokáim vagy netán mások is, ha elolvassák, tudják, miért is volt az
56-os forradalom.
A második világháború után kiosztották a nagybirtokokat. Két-három
év után olyan adókat vetettek ki a földekre, hogy az új földtulajdonosok
sorba hagyták ott a földeket, mentek a gyárakba dolgozni. A régebbi gazdák
próbálták magukat fenntartani, de rövid időn belül ők is az előbbiek sorsára
jutottak. A beadások természetben történtek: disznó, tojás, zsír, gabona,
széna, maximált áron. Egy-két példát is tudok leírni. Nálunk történt meg:
kifüzettük az adónkat, ami 960 Ft volt akkor. Egyszer csak beállított a végrehajtó kocsival, rendőrrel, hogy viszik a kettő darab 160-170 kg-os disznónkat, mert nem fizettük ki az adókat. Apám hiába bizonygatta szóval,
papírral, ki kellett újra fizetni a 960 Ft-t. Az egyik közeli rokonunknak 6-8
darab szarvas jószága volt. Ezekből 1-2 darabot adóba leadott, a többit
elvették tőle olyan formán: időközönként jött az értesítés, vigyen be egy
szarvas jószágot, fizetés nélkül.
Sok-sok ilyen eset volt. Amikor a nép már alig létezett, dugdosta, ami kis
élelme még volt. Jöttek, nézték a kamrákat, padlásokat. Mi idősebbek,
neveztük is ezt az időszakot padlássöprögető időszaknak. Disznót úgy vágtunk: ne sikítson, ne lássák a pörzsölést. Mert meg volt szabva, ha valaki
egymaga, 2-3 vagy többedmagával van, mennyit kell belőle beadni.
Ötvenkettőben, júniusban lefagyott minden. Nem volt ennivaló se embernek, se állatnak. Így elszaporodott a feketevágás. Ha valaki elvitte a vásárba az állatát, és nem tudta eladni (ami nagyon valószínű volt): ha nagyon
kicsi volt, hazafele lezavarta a kocsiról, ha nagyobb volt, levágta. Ezt az
utóbbit nevezték közellátási bűntettnek. E törvény értelmében ültek börtönben sokan 1 ½ vagy 2 évet, én jómagam 3 hónapot.”
A forradalom kirobbanásának hírét Gyónra is a Pesten dolgozók
hozták haza október 23-án este, de legkésőbb másnap, 24-én mindenki tudomást szerzett róla a rádióból. Abban a korszakban a „világvevő”
még fehér hollónak számított. A diktatúra igényének megfelelően postáról vezérelt vezetékes rádióhálózat működött a falvakban, amelyet
térhangosító berendezésekre kapcsoltak. Ez volt a vidéki élet hivatalos
hírforrása. Bár a híreket időben megtudták, a diktatúra bénultságában
Gyónon is négy nap kellett ahhoz, hogy önálló lépésre szánják el

magukat. A helyi események konkrét és jól ismert szereplői tapintatosan csak a nevek kezdőbetűivel szerepelnek a krónikában:
„A rádiót hallva sokunknak megpezsdült a vére, főleg akiket sérülés ért,
akár anyagi, lelki, vagy netán egy kétértelmű szóért vagy valami másért
börtönbe zártak. Mert ilyen is volt (pl. K. F. az egyetemen nem a rendszernek tetsző mondatot mondott, 5 év börtönt kapott, majd 2 év után, a forradalom előtt 1-2 héttel kiengedték). A 28-adika vasárnapra esett, a
Budapesti adót 10 óra tájba kapcsolták be. Utána elmentem a tanácsházához, 8-10-en lehettünk ott. Az akkori tanácselnök, Cz. P. ezzel a szóval
fogadott bennünket: már vártalak benneteket, tessék itt a kulcs, átadom
nektek. Mire ez lezajlott kb. 200 személy is összegyűlt az udvaron. Ekkor
kezdődött el a szemünknek nem tetsző tárgyak kitessékölése. A piros zászló, Sztálin és Lenin elvtárs mellszobra és hasonló tárgyak. Ezután a tömegből többen, főleg asszonyok, de férfiak is, meg akarták lincselni az elnököt,
Cz. P.-t. Mert tudniillik ő volt a padlássöprögető vezér. Ezt sikerült megfékezni azzal a mondással: lesz majd bíróság, aki ítélkezni fog.
Délután egy 15-20 főből álló gyűlést rendeztek. Ott volt Sz. K. és társai,
a falu orvosa és tudomásom szerint mindhárom lelkész. Majd akkor délután megalakult a nemzetőrség. Egy tehergépkocsival elmentünk a rendőrőrsre, Dabasra. Ott már megelőztek minket a sáriak és dabasiak.
Tudomásom szerint már megegyezés született. Mindhárom község kapott
fegyvert, és az őrsnek is maradt, hogy közösen vigyázzanak a rendre.
Őrsparancsnoknak megválasztották Sz. J.-t és S. V.-t, akik a háború
előtt csendőrtisztek voltak. Ők magyarázták el a jelentkezőknek, hogy kell
bánni a fegyverrel. A jelentkezők között voltak katonák is, akik a feloszlott
laktanyákból hazajöttek. Nagyobb részt rendben mentek a dolgok.”

Sinka István

Üdv néked Ifjúság
Üdv néked, Ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonát fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezerévben,
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.
Buda, 1956. október 26.

2016. október
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A FORRADALOM DABASI ESEMÉNYEINEK KRONOLÓGIÁJA I.
1956. október 23-án:
A budapesti tömegtüntetés kezdetét, a forradalom kirobbanásának
hírét
városunk jogelőd községeibe elsőként a Pesten dolgozók
hozták haza aznap este.
Az MDP gyóni szervezete a
Dabasi Járási Pártbizottság
kezdeményezésére polgárőrséget szervezett, mely
Havasi Jenő községi párttitkár vezetésével néhány
napig működött.
A Pest Megyei Tanács
V. B . E gé sz sé g üg y i
Osztályának 64 197/1957. számú okirata szerint Bozsik József sári
lakos segélyt kapott, mert „1956. október 23-án Budapestre ment
zöldséggel megrakodva. Az események következtében azonban
Soroksár határában visszafordult. Felsőbabádnál tankok jöttek vele
szemben, összeütköztek és az egyik lova, valamint kocsija az egész
rakománnyal megsemmisült.”
Október 24-én:
Az események alakulásáról, fordulatairól már mindenki tudomást
szerezhetett a térhangosító berendezésekre kapcsolt vezetékes
rádióból. Bár a híreket időben megtudták, a diktatúra bénultságában még napok kellettek a települések önszerveződéséhez.
Október 25-én:
A mai Tűzoltósággal szembeni egykori banképületben székelő
MDP Dabasi Járási Bizottságának munkatársai folyamatos telefonügyeletet tartottak. Várták, hogy az úgynevezett „K-vonalon” (valós
jelentése: közigazgatási, a köznyelv szerint viszont: kádervonal) a
korábbiaknak megfelelően megkapják a központi utasításokat.
Október 26-án:
A központi utasítások többnapos hiányában az MDP Dabasi Járási
Bizottságának munkatársai önálló cselekvésre szánták el magukat.
Felhívás megfogalmazásába kezdtek, melyben ideiglenes járási forradalmi (!) nemzeti bizottság alakítását kezdeményezték, programjának vázolásával. A szöveget 28-án délelőtt, közvetlenül a községekbe kézbesítő motoros futárok indítása előtt véglegesítették.
Október 27-én:
Sáriban fiatal lakosok rálőttek a községen áthaladó szovjet alakulatokra. (A tettesek ismeretlenek maradtak, ezért később nem indult
bírósági eljárás az ügyben.) Este tüntetés kezdődött. Leverték a
középületek címereit (azaz a gyűlölt Rákosi-címert távolították el)
és betörték a tanácsháza és a földműves-szövetkezet ablakait. A
tanácsházán a helyi tanácsi és pártvezetők őrködtek, végül a nép
lecsendesítésének szándékával másnap 11 órára nagygyűlést hirdettek.
Október 28-án:
Dabason, a délelőtt folyamán, a járási pártbizottság kezdeményezésére a tanács kultúrtermében, mintegy 30 fő részvételével megalakult a Dabasi Járási Ideiglenes Nemzeti Bizottság, mely délután 1
órakor már ülésezett és nyilatkozatokat adott ki. Az ideiglenes szervezet tagságáról megoszlottak a vélemények, voltak, aki helyeselték a
tagok névsorát, míg mások a kommunisták felvétele ellen tiltakoztak. A gyűlés időtartama alatt a községen átvonuló szovjet katoná-
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kat sokan szidalmazták, de
ennél tovább nem fajult a helyz e t . A köz sé g i Ne m z e t i
Bizottság megszervezésével G.
Molnár Józsefet bízták meg,
az esti választás azonban
sikertelennek bizonyult. A kb.
350 fős tömeg nem jutott
egyezségre, az ülés félbeszakadt.
Sári község nagygyűlésén a
tömeg belefojtotta a szót a
hivatalos szónokba, tettlegesen bántalmazták a pénzügyiés a begyűjtési előadókat,
majd a földműves-szövetkezet
üzletvezetőjét is. Utóbbit lapáttal verték fejbe, koponyatörést és
halláskárosodást szenvedett. A tüntetést a motorkerékpárral járó
Farkas Pál vezette. A tanácsházán elégették a begyűjtési iratokat,
valamint két puskát is szereztek. A pártházat is feltörték, ahol szintén fegyvert kerestek. A felkelők végül délután a fegyverekért kocsival átmentek Dabasra, ahol két rendőrt megsebesítve lefegyverezték a járási rendőrkapitányságot és a honvédségi Kiegészítő
Parancsnokságot. Visszafelé a beszerzett fegyverekkel kommunisták házaira lőttek, de személyi sérülés nem történt. (A csoportot
vezető, „Karvaly” néven közismert Farkas Pál a forradalom bukása
után külföldre menekült, 1957-ben távollétében életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélték.)
Gyónon délelőtt 10 óra tájt a tanácsházán 20-25 fiatal D. Szabó
Károly vezetésével felkereste Czeróczki Pál vb-elnökhelyettest és
bejelentették a hatalom átvételét. Ezalatt nagy tömeg gyűlt össze és
a tanácsházáról elkezdték az iratokat kihordani és elégetni.
Délutánra gyűlést hirdettek, melyre Kalmár László felhívást szerkesztett, miszerint a földműves-szövetkezetnek új vezetőt választanak, továbbá a termelőszövetkezeti földeket vissza kell adni a régi
tulajdonosoknak. Ezt a nap folyamán többször is beolvasták a hangos híradóba. A falugyűlést kb. 1000 fő részvételével délután 4 órakor, a kultúrház udvarán tartották. Megválasztották a 16 tagú
Nemzeti Bizottságot, melynek elnöke Kalmár László, titkára D.
Szabó Károly lett. Megalakult a 25 fős Nemzetőrség is Bakonyi
János parancsnokságával.
Kalmár átküldte a nemzetőröket Dabasra, hogy rendőrségről hozzanak fegyvereket, amit azok sikerrel teljesítettek, géppisztolyokkal
tértek vissza. Este ismeretlen okból kigyulladt a tűzoltószertár teteje.
Október 29-én:
Sáriban 83 tagú Nemzeti Bizottságot választottak és megszervezték a Nemzetőrséget is.
Dabason a kultúrházban mintegy 150 jelenlévő 58 tagú Nemzeti
Bizottságot választott, 8 fős vezetőséggel, Egerszegi József elnökletével. Működésük során írásbeli határozatot nem hoztak, de
Hadházi Géza parancsnokságával megszervezték a Nemzetőrséget
és a lakosságtól begyűjtötték a fegyvereket.
(folyt. köv. novemberben)
Összeállította: Valentyik Ferenc
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Elhunyt Csoóri Sándor
(1930–2016)
Szeptember 2-án elhunyt Csoóri Sándor, a Nemzet Művésze,
kétszeres Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, esszéés prózaíró. Legismertebb kötetei: a Nappali hold, Nomád
napló, Lekvárcirkusz bohócai, Senkid, barátod, Virágvasárnap,
Ha volna életed, Elveszett utak, Lábon járó verőfény.
Távozásával nagy veszteség érte a magyar irodalmi életet és az
egész magyarságot. Nyugodjék békében!

A Dabasi Újság Orci József versével emlékezik meg
a költőről

Ötven éve együtt…
Dabas
1966–2016

Igen, valóban ilyenek voltunk. 1966. október elsején, „három az
egyben” faluként, hatalmi szóra indult a közös történetünk. A
képeslapkészítők kezdetben könnyedén követték a tempónkat, de
ez mára alaposan megváltozott. Folyamatos előrelépést, büszkeséggel vállalható első ötven évet sugároznak a mozaik-összeállítások, dinamikusan fejlődő európai kisváros lettünk. A felvételeken
csupa megvalósult nagy álom, a közös törekvéseink gyümölcse.
Pedig elmaradottságban, halmozott hátrányokkal, évszázados
beidegződések terhével, idegenkedéssel, tartózkodással, egymás
iránti gyanakvással kezdtük. A közös kenyéren alakult ki mára az
a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, összefogás, mely a jelenünk, az eredményeink

záloga. Még az üdvözlőlapok trendje is az optimizmust, a biztató
jövőt sugalmazza, hiszen szép reményekre jogosító a következő
ötven évünk alapja és indulása.			
V. F.

Szőlősi Szüreti Felvonulás és Mulatság
A Dabasi-szőlősi Közösségi és Művelődési Ház szeretettel meghív
minden kedves érdeklődőt az október 15-én (szombaton) tartandó dabasiszőlősi szüreti felvonulásra és mulatságra
A felvonulás programja:

13. 00 – gyülekező a Tájház előtti füves
területen, fogatosok köszöntése
14. 00 – a felvonulás indulása, indulót táncol
a Bátki János Nyugdíjasklub Mamorett
csoportja
Útvonal: Kinizsi utca–Füves utca–Toldi Miklós
utca–Tinódi utca, Árpád utca–Szendrey Julianna
utca–Toldi Miklós utca–Gárdonyi Géza utca–
Alkotmány utca–Pasa köz–Damjanich utca–
Alkotmány utca–Szendrei utca–Kinizsi utca

17. 30 – a menet visszaérkezése a Művelődési
Ház épületéhez, a felvonulók megvendégelése
18.30-tól szüreti mulatság a Tinódi utcán
Zene: Zelenák László és zenész barátai
Népviseleti ruhákat kölcsönözni a program
előtti héten a Szőlősi Művelődési Házban lehet.
Bővebb információk: a Szőlősi Művelődési
Házban; Tel.:+36-70/396-2861
www.dabas.hu
2016. október

Dabas 21

kitekintõ

A Dabasi Napok keretében, szeptember 20-21-én lezajlottak a Dabasi
Talentumok elõdöntõi minden kategóriában. A döntõnek a Sári Zarándok- és Kulturális Központ adott otthont szeptember 23-án délután
15.00 órától. A tehetségek gálája után sor került a díjkiosztásra, valóságos jutalomözön várta a gyerekeket, és senki nem maradt ajándék nélkül.
A különböző kategóriákban az alábbi eredmények születtek:
Vers
Alsó tagozat
1. Bokros Bertold
2. Kirstauer Anna
3. Hornyák Viktória
4. Lakos András
5. Adouni Jázmin
6. Kovács Emese
Felső tagozat
1. Diószegi Hunor
Joó Máté
2. Sztancs Gréta
Fehér Emese
3. Volentér Nóra
Katona Koos Bendegúz
Különdíj:
Csók Zita
Leányvári testvérek:
Gabriella, Henrietta és Tibor
Középiskola
1. Veszprémi Stefán
2. Szilágyi Izabella
3. Török Boglárka
Hornyák András

Felső tagozat
1. Bölöni Balázs, Latyák Domonkos,
Várady Gergő, Csernus Endre
Szent János Bogarak Kórus
2. Pásztor Csenge
Középiskola
1. Surman Lili
2. Pilinke népdalkórus

Ének
Alsó tagozat
1. Pilinke népdalkórus utánpótlás
csoport
Konvalinki népdalkórus
2. Bölöni Balázs

Tánc
1. Tilinkó néptánccsoport
2. Janicsák Fanni és Fehérvári Fanni
3. Gattyán Andrea és Faragó Ádám
4. Kucsák Alíz
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Hangszer
Alsó tagozat
1. Tóth Gergő és Tóth Balázs
Háda Bálint
2. Galambos Kata
3. Faldina-Sponga Kincső
Felső tagozat
1. Jóri Krisztina
2. Latyák Domonkos
Fazekas-Nyitrai Edina
3. Ferenci Balázs
Középiskola
1. Tippai Dániel
2. Fekete Balázs, Fabók Máté
3. Dombai Tibor

Fotók: Karlik Dóra

sport

Jellé formált költemény
Dabas Város Önkormányzata a Dabasi Napok keretében, szeptember 22-én avatta fel Borbás Dorka iparművész Ujjlenyomat című alko
tását, amelyre Gyóni Géza Csak egy éjszakára című költeményének
néhány sora van felvésve. A különleges alkotás meghatározó ele
mévé vált a Halász Boldizsár Városi Könyvtár parkjának, amely az eljövendő évek során több szoborral bővül majd, és szoborparkká alakul. A mű elkezdte tehát dabasi „életét”, küldetése a Gyóni Géza
Emlékévben, a költő halálának 100-dik esztendejében teljesül be, válik
aktuálissá és örökérvényűvé. Ennek kapcsán kerestem meg kérdéseimmel a művészt, aki az interjú ideje alatt épp Amerikában tartózkodott.
K. Á.: Milyen indíttatásból választotta ezt a
pályát? Vannak-e családi vonatkozásai a
pályaválasztásának?
B. D.: Művészcsaládból származom.
Gipszeszsákok között, olajfestmények
illatában nőttem fel. Anyukám a
Szépművészeti Múzeum festőrestaurátora volt, apukám és öcsém szobrászművész, akik közterületen bronzból
állítják fel műveiket.
Férjem, Lukácsi László üvegszobrász,
akinek kisplasztikái napi szinten betöltik életünket. Most is neki nyílik kiállítása itt, Kaliforniában október első hétvégéjén.
K. Á.: Milyen stílust képvisel, a modernség és
a tradicionális formavilág milyen arányban van jelen az alkotásaiban, és ez
hogyan tükröződik az Ujjlenyomatban?
B. D.: Alapjaiban én történelmet tisztelő,
klasszikus-konzervatív indíttatású
vagyok. Műveim nagy része is figurális
vagy épp klasszikus motívumokkal teli.
Hiszek abban, hogy az embereknek
biztonságot nyújt ez a megközelítés.
Azonban az üveg nagyon is kortárs
anyag, a speciális üvegipari és még
modernebb technológiáknak köszönhetően a végeredmény mégis teljesen
más és újszerű. Így van ez a megbízásaim során is. És ezt az utat választottam

a Gyóni Géza-vers feldolgozása kapcsán is. A letisztult befogl alóforma, a
nagy, négyzetes ipari üveg – kézzel írt,
egyedi betűk láncolatát foglalja magában, az ujjlenyomat organikus redőit
imitálva. Hasonlóan békés kontrasztú a
hozzá tervezett talapzat – Ligetvári
István építésznek köszönhetően. A
rozsdás ipari keret és a dabasi „mező” …
nekem nagyon tetszett ez a megoldás.
K. Á.: Milyen munkák fémjelzik a művészi
pályáját?
B. D.: Nem vagyok autonóm művész,
inkább designernek vallom magam.
Megoldandó feladatokkal keresnek
meg, belsőépítészeti-építészeti, funkcionális vagy üvegdíj projektek kapcsán.
De mégis van mindig valami plusz, személyes, egyénre szabott aspektusa a felkérésnek. A tervező feladata az, hogy a
sokféle szempontot: helyszíni adottságok, alapanyag, technika, téma és persze a költségvetés szerteágazó szempontjai között lavírozva, azokat összefésülje egy végső, a lehető legjobb megoldást remélve. Legkedvesebbek azok a
munkák, amikor szellemi töltése is van
a feladatnak, mikor intellektuálisan is
fel kell készülnöm, tartalommal is meg
kell töltenem az üveget mint médiumot.

K. Á.: Alakult-e ki valamilyen kötődése
Gyóni Géza alakjához, költészetéhez és a
városhoz az alkotási folyamat alatt?
B. D.: Gyóni Géza e versével felnőtt koromban találkoztam először. Jó barátunk,
Murányi László közvetítésében hallottam. Emlékszem, ahogy őt hallgatva
összeszorult a torkom, kiszáradt a
szám, párás lett a szemem, lúdbőrös lettem a katarzistól. Mivel alapvetően
grafomán vagyok, imádom a kalligráfiát - más munkáimon is sűrűn megjelennek a betűk. E verset hallván már évekkel ezelőtt elkezdtem álmodozni arról,
hogy milyen jó is lenne e vers sorait más
dimenzióba emelni. Aztán szembejött
velem ez az NKA pályázat.
Hagyományos versszerű tördelésben
minden dabasi ismeri a költeményt.
Úgy gondoltam, hogy egy «jellé» (egy
ujjlenyomattá) formálva az ismerős
sorokat, ugyanaz a mű interaktívabbá
válik, hisz mindenki megpróbálja megfejteni, kibontani... Miközben a szavak
zsigerekig hatnak újra és újra!
Csodálatos lehetőség! Hálás vagyok a
bizalomért és lehetőségért Dabas váro
sának.
K. Á.: Sok szép kihívást és izgalmas lehetőséget kívánok újabb művek megszületéséhez!
Kapui Ágota
2016. október
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Kerékpáros Baráti Körünk szeptember 4-én tartotta nyárbúcsúztató
városi kerékpározását. Az időjárás kegyeibe fogadta a szép számmal
részt vevő kerekezőket ezen a szép, napsütéses vasárnapon. Az igen
meleg nyártól való „elköszönésen” túl, e bringázás fő célja az volt,
hogy megismerhessük városunk azon nevezetességeit, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, de valami miatt mégsem fedezzük fel
azokat úgy, ahogy az egy dabasi polgárnak illene. Félreértés ne essék,
senkit nem akarok megsérteni és minősíteni – főleg városunk vezetését nem, akik minden tőlük telhetőt megtesznek a település gazdasági és kulturális fejlődéséért –, de sajnos ezt a nem csak dabasi jelenséget rohanó életünk termelte ki magából. Ebben a Tour de Fekt KBK
úgy próbál segíteni, hogy rendszeressé kívánjuk tenni az ilyen jellegű
kerékpározásokat, csatlakozva a kisvonatos városnézésekhez, mely
már régebben működik és nagyon népszerű. Délelőtt 9 órakor indultunk a Szent István térről. Első állomásunk a Zeneiskola épületének
és belső udvarának megtekintése volt, mely egyike klasszicista kúriáinknak. Ezután megtekintettük a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskolában működő csillagvizsgálót. Végigtekerve a városon, fogadtak
bennünket a sári Zarándokközpontban, ahol megvendégelték szép
számú csapatunkat és megtekintettük a Sári Alkotóház képzőművészeinek kiállítását. Következő megállónk a gyóni Halász Móriczkúria volt, ahol megnéztük az épületet és az azt körülvevő csodálatos

Fotó: Kecskés Péter

A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör nyárbúcsúztatója

parkot. Tisztelegtünk Gyóni Géza szobra előtt, s végül megnéztük
Orci József „Remeteistállójában” a kiállított képeket. Tavasszal folytatjuk felfedező útjainkat, mert ez megörvendeztette szívünket, lelkünket.
Őszi túránkat október 23-án (vasárnap) tartjuk, melyen megemlékezünk az 1956-os forradalom hőseiről. Ez a túra a környező településeket fogja érinteni, s a táv kb. 50-60 km lesz.
Erre is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör vezetője

A Malév–Dabas Horgászegyesület hírei
A Malév-Dabas Horgászegyesület az idei
évben az utolsó versenyét a Dabasi Napok
keretében szeptember 24-én szombaton rendezte meg: a III. Dabas-kupa horgászversenyt. Szép időben, szép számban voltak
jelen a versenyzők.
Dobogósaink lettek:
Férfi I. szektor:
1. helyezett: Horváth Károly
2. helyezett: Sódar Tamás
3. helyezett: Halengár Zoltán
Férfi II. Szektor:
1. helyezett: Tóth Lajos
2. helyezett: Mráz Gergely
3. helyezett: Zsoldos László
Női:
1. helyezett: Zsoldos Erzsébet
2. helyezett: Bálint Ferencné
3. helyezett: Zsoldos Lászlóné
Ifi:
1. helyezett: Ungvári Csaba
2. helyezett: Csernák Péter Márk
3. helyezett: Pacsírta Richard
Gyerek:
1. helyezett: Dori András
2. helyezett: Halengár Bendegúz
3. helyezett: –
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Abszolút győztes: Horváth Károly
34,35 kg-mal.
A legnagyobb hallal, 4,99 kg-mal
szintén Horváth Károly büszkélkedhetett.
Gratulálunk a helyezetteknek.
Egyben szeretnénk megköszönni a
támogatásokat is:
Kosztolányi húsbolt, Zsolti Konyha,
Solanum Békés Zrt., Vízer Mihály és
Nagy László horgászbolt.
a H. E. vezetősége

sport

KÉZILABDA
Szeptember elején megkezdődött a 2016/17-es bajnoki szezon.
A férfi NBI/B bajnokságban eddig négy forduló zajlott le:
Csapatok
junior
felnőtt
Dabas VSE KC–ETO SZESE Győr
29 : 26
31 : 26
Dabas VSE KC–Telekom Veszprém U 23 31 : 27
31 : 20
Balatonfüredi KSE U-23–Dabas VSE KC		
23 : 25
Dabas VSE KC–NEKA
28 : 12
30 : 23
Mindkét csapatunk pontveszteség nélkül áll, a juniorok a harmadik, a felnőttek az első helyen.
A következő hazai mérkőzés október 16-án, vasárnap lesz az OBO
Arénában 16.00, illetve 18.00 órai kezdettel.
Megyei férfi csapatunk is négy fordulón van túl, minden
mérkőzésüket megnyerték és jelenleg vezetik a tabellát:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC II.–Mogyoródi KSK II.
47 : 30
Dabas VSE KC II.–Erdőkertesi SE
27 : 17
Dabas VSE KC II.–Dunavarsányi TE
40 : 21
Dabas VSE KC II.–Újhartyán VSE
45 : 20
Legközelebb hazai pályán október 15-én, szombaton és november
6-án, vasárnap 18.00 órai kezdettel szurkolhatnak a fiúknak az
OBO Arénában.
Megyei női csapatunk eddig két mérkőzést játszott:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Százhalombattai NKKSE
24 : 19
Csömör KSK–Dabas VSE KC
25 : 20
A lányok következő hazai mérkőzése október 16-án, vasárnap
14.00 órakor lesz az OBO Arénában.

UTÁNPÓTLÁS
Az idei szezon újdonsága a Kiemelt Serdülő Bajnokság, ahol az
ország 24 legjobb csapata mérkőzik meg egymással két csoportban.
Fiú serdülő csapatunkat itt versenyeztetjük:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Telekom Veszprém
15 : 26
Dabas VSE KC–PLER Budapest
12 : 28
Balatonfüredi KSE–Dabas VSE KC
34 : 17
Veszprém KKFT Felsőörs–Dabas VSE KC
22 : 25
Dabas VSE KC–CYEB Budakalász
29 : 29

A lányok a Nyílt Serdülő Bajnokság „G” csoportjában
mérettetik meg magukat:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Kisteleki KK
15 : 21
Dabas VSE KC–Kiskunhalas UKSC
28 : 18
Kiskunfélegyháza–Dabas VSE KC
3 : 27
Dabas VSE KC–Kecskeméti NKSE
26 : 14
Dabas VSE KC–Euronovex USE
16 : 22
Elkezdődött az Országos Gyermekbajnokság is, ahol a csapatok
kéthetente játszanak két-két mérkőzést.
Fiú U-14-es csapatunk eredményei:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Százhalombattai VUK SE
15 : 20
Dabas VSE KC–Gyöngyösi KK
20 : 36
Dabas VSE KC–XVI. ker. KMSE
15 : 17
Dabas VSE KC–PLER Budapest
15 : 24
Lány U-13-as csapatunk eredményei:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Hajdúnánás SK
22 : 17
Dabas VSE KC–Hódmezővásárhelyi KKC
18 : 13
Dabas VSE KC–Szeged KKSE
10 : 25
Dabas VSE KC–Törökszentmiklósi KE
15 : 17
Fiú U-12-es csapatunk eredményei:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC – Ceglédi KKSE
22 : 10
Dabas VSE KC – Gyömrő VSK
21 : 17
Lány U-11-es csapatunk eredményei:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC – Nagykáta SE
27 : 3
Dabas VSE KC – Euronovex USE
10 : 21
Hamarosan elindul az Országos Kisiskolás Bajnokság is, ahol
további csapatokat (U-10, U-9, U-8) versenyeztetünk.
Minden együttesünknek további eredményes és sérülésmentes
versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
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U17 Hollandia magabiztos játékkal csoportgyõztes
A Dabasi Sporttelep adott otthont a U17-es Ebselejtezõ minitorna három mérkõzésének. Dabason
láthattuk a liechtensteini, a dán válogatott mellett a világ-elithez tartozó holland válogatottat
és természetesen a magyar U17-es válogatottat.
A torna harmadik fordulójában az addig hibátlan válogatottak csaptak össze és a holland válogatott végig fölényben játszva 4 : 0-ra
legyőzte a továbbjutást már múlt héten kiharcoló magyar korosztályos csapatot.
fotó: MLSZ.hu
tet nem tudott kialakítani, így kétgólos hátrányban zárta a félidőt.
A szünetben kettőt cserélt a magyar szakvezető, Szoboszlai
Dominik és Bencze Márk is beállt, de nem javult a helyzet a folytatásban. A hollandok – Redan révén – már a 43. percben gólt szereztek,
majd az 53. percben Boadu növelte négyre az előnyüket. Szétesett a
magyar válogatott játéka, a vendégek sorra dolgozták ki ziccereiket, szerencsére a befejezéseknél már könnyelműek voltak, ezért nem lett
csúnyább a mérkőzés vége. A lefújásig maradt a
4 : 0, a hollandok hibátlan teljesítménnyel
nyerték a tornát, a mieink a második helyen
jutottak tovább. A csoport másik meccsén
A teltház előtt játszott összecsapáson a mieDánia 11 : 0-ra verte Liechtensteint, így a harinknek nyerniük kellett volna a csoportgyőzemadik helyen zárt.
lemhez, ennek ellenére Szélesi Zoltán szövetségi
– Ez a mérkőzés arra volt jó, hogy lemérhetedző több kulcsjátékost is kihagyott a kezdőcsatük, hogy a világ-elithez tartozó rivális ellen
patból, és lehetőséget adott azoknak a futballismilyen teljesítményre vagyunk képesek. Elfáradt a
táknak, akik kihagyták az előző mérkőzéseket,
fotók: Karlik Dóra
csapatunk a torna végére, több poszton is cserélvagy kevesebb időt töltöttek a pályán.
A találkozón a holland válogatott gyorsan magához ragadta az irá- nünk kellett, ennek tudható be, hogy nem sikerültek a passzaink, és fizikainyítást, és mindössze hét percre volt szüksége ahhoz, hogy megszerez- lag sem tudtuk felvenni a harcot az ellenféllel. Ugyanakkor nem akarunk
ze a vezetést: egy jobboldali akció végén Aboukhlal került helyzetbe a kifogásokat keresni, a hollandok jobb játékosokkal rendelkeznek, mint mi,
kapunk előtt, 12 méteres emelését követően a labda a keresztlécről válogatottjuk előrébb tart nálunk, ezt el kell ismerni, és nemcsak fizikálicentikkel a gólvonal mögé pattant, a játékvezető – asszisztense jelzésé- san, hanem a futball tanulható elemeiben is – nyilatkozta az mlsz.hu-nak
re – gólt ítélt (1 : 0). A folytatásban is jobbak voltak a hollandok, mind- Szélesi Zoltán.
két szélen gyakran meg tudták bontani a védelmünket, és a Chelsea Hollandia–Magyarország 4 : 0 (2 : 0)
futballistáját, Familio-Castillót sem tudtuk tartani. A 28. percben Deczki Máté – Opavszky Balázs, Horváth Csanád, Csóka Dániel,
Horváth Csanád szabálytalankodott a 16-os vonalánál, a játékvezető Győri Olivér – Lipóth András (Schön Szabolcs, 58.), Csonka András
büntetőt ítélt, amit Familio-Castillo értékesített (2 : 0). A magyar válo- – Szerető Krisztofer (Bencze Márk, 41.), Csoboth Kevin, Winkler
gatott is eljutott néhányszor a holland kapu elé, de igazán nagy helyze- András (Szoboszlai Dominik, 41.) – Timári Norman
A három mérkőzésen résztvevő, három lelkes labdaszedő csapat utánpótlásjátékosainkból állt össze. Köszönjük munkájukat!
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GYÁLI KONTAKTLECSE GYÁRBA

VASUDVAR

Podoba Péter

zártszelvények, csövek, profilok, síkhálók,
alu-, vas- és horganyzott lemezek, kovácsoltvas
termékek, ereszcsatorna + kiegészítők.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT, GÉPKEZELŐKET,
CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK!
Bejelentett hosszú távú lehetőség, tiszta munkakörnyezet,
bruttó 755–833 Ft órabér + műszakpótlék
+ 8000 Étkezési + jutalmak

Házhozszállítást vállalunk.
Telefonon is rendelhet:
06 30 952 7382
06 29 361 653

Ingyenes dolgozói buszjárat!
Jelentkezzen a: 06-30/338-2005 telefonszámon

„Erős és szilárd alapot
nyújtunk vállalkozásának”
Irodabérléssel, székhelyszolgáltatással és
a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal várjuk
a piacon már jelen levő és az újonnan induló vállalkozásokat.
Bővebb információért keresse fel weboldalunkat
vagy hívjon minket a megadott elérhetőségen!

ÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁLLALKOZÁSÁT!

www.dabisz.hu

Címünk: 2370 Dabas, Szent István u.60.
Tel.: +36-30/219-7832

Kedves Fiatalok!
Október 21-én 20.00–03.00-ig kerül megrendezésre az idei
Fiatalok éjszakája.
Programok: focibajnokság, Bunge Run, Cash Box,
hennakészítés, csocsó, pingpong, Zumba bemutató,
Tchoukball bemutató, QR-kód kereső verseny
Zenél: Bor Tamás és Pálinkás Balázs
Belépőjegy: 500Ft
Korhatár: 14 év

(a Dabas GYIÖK Facebook-oldalán található, letölthető szülői engedéllyel)

Focicsapatok jelentkezését várjuk október 10–16-ig
a GYIÖK képviselőinél és Pokornyik Lillánál.

Várunk sok szeretettel egy felejthetetlen
Fiatalok éjszakára!

Dabas GYIÖK csapata, Pokornyik Lilla

A

GYÓNI NAPOK rendezvénysorozat LUTHER UTCA RÓZSÁI

sport

KIS HERCEG varázsjátékok
a Rózsakertben
a Kölyöksziget Játéktár szervezésében

programjának részeként megrendezésre kerül:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kis herceg, aki egy parányi bolygócskán
lakott, amely alig volt nagyobb nála.
Gyere! Utazzunk,
játsszunk, álmodjuk együtt!
Ne feledd:

Időpont: 2016. 10. 16. vasárnap 1400 -18 00 óra
Helyszín: Evangélikus templomudvar

PROGRAMOK:
Mesebolygó
A kis herceg animációs film vetítése a templomban
Rózsakert alkotómühely
róka, repülő, csillagvizsgáló távcső, rózsa készítése
észít
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ése
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saját bolygó tervezése • kis herceg
színező
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k az
az ága”
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A program ingyenesen látogatható!
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c
csillámtetoválás
kis herceg
h e rc
herc
rrceg
eg játékok,
j
könyvek vására

Mindenkit
szeretettel várunk!

OKTÓBER 22. INGYENES NYÍLT NAP
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

Tel.: 06-70/778-5873 • www.fittleszstudio.hu
www.facebook.com/fittleszstudio

