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Október 23. tiszteletére
új emlékművel gyarapodott
városunk szoborparkja.
A gyóni '56-os emlékmű alkotója
Gábor Emese szobrászművész.

Fotó: Kiss Zsolt

Gyóni

Napok

2016

Októberben lezajlott az idei Gyóni Napok rendezvénysorozat, amely változatos programjaival nemcsak a városrész, hanem az egész település közösségét megmozgatta. Az október 14–23. között
megtartott programokra sokan voltak kíváncsiak,
és a kínálat változatossága minden generációt vonzott, a kicsiktôl a szépkorúakig. Egyházközösségek,
utcaközösségek, nyugdíjasklubok, alkotóközösségek, iskolák és óvodák mozdultak meg, és szerveztek
érdekes, izgalmas programokat.

A rendezvénysorozat idei vezérmotívuma a
rózsa volt, amely a maga profán szépségében és szakrális jelképként egyaránt
beépült az eseményekbe. Idén október
30-án ünnepelték ugyanis a reformáció 500. évfordulóját, így a Lutherrózsa vált a rendezvényeket összefogó központi szimbólummá.

Képes beszámolónkban megörökítjük a Gyóni Napok legemlékezetesebb közösségi eseményeit,
a teljesség igénye nélkül.

Luther nyomában – az evangélikus templomban
vetítettképes bemutatót tartottak az idei németországi Lutherzarándoklatról

Élô Lutherrózsa
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Fotó: Tokai László

A Luther utca rózsái – az utca közössége megnyitotta portáit az érdeklődők előtt
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A mûvészet demokráciája
– a Trafik Kör rendezvénye

Dabas rózsái
Az idei Gyóni Napok fő motívuma a rózsa volt, mely az egész
programsorozatot átszőtte és az október 16-án megrendezett
„A Luther utca rózsái – séta az udvarokban” című programon
teljesedett ki igazán.
Ehhez kapcsolódóan a Halász Móricz-kúria júliusban fotópályázatot indított „Dabas rózsái” címmel, amelyen bármilyen dabasi
témájú és vonatkozású rózsás képpel lehetett indulni. A pályázatra
29 pályázótól, 161 pályamű érkezett be. A képekből készült kiállítás megtekintésére, a szavazásra és az eredményhirdetésre a
Miloszerni Vendégház udvarán került sor.
Ezúton szeretnénk megköszönni a beérkezett képeket és gratulálni a nyerteseknek.
Helyezettek:
1. hely: Prauda Miklós (18. kép) – 4 napos kirándulójegy 2 fő
részére vonattal Salzburgba, a Mirabell-kastélyba
2. hely: Boross Ágnes (23. kép) – Rozárium Szolnok – Magyar
rózsák kertje
3. hely: Kovács Klára (31. kép) – Budatétényi rózsakert

Indul a bakterház
– az ÁSZ Színpad nagysikerű bemutatója

Fotók: Karlik Dóra

A nyertesek az elismerő oklevél mellett egy tortát vihettek haza,
– amit szeretnénk megköszönni a Giovanni Cukrászdának –, illetve egy-egy kiránduláson is részt vehetnek.
Gratulálunk nekik!			
A szervezők

Faültetés a Miloszerni-kertben
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1956 60

A Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak ünnepi műsorát követően
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a meg jelenteket.
Beszédében kiemelte, hogy a nyugdíjasház környezetének megújításával, az új térségi 56-os emlékmű felavatásával elkezdődik a gyóni városrész központjának megújítása. Ezt követően Bábel Balázs, Kalocsakecskeméti érsek, városunk díszpolgára ünnepi szónoklata következett. Érsek atya nagy ívű beszédében megemlékezett a 60 évvel ezelőtti
gyóni eseményekről, a megtorlás éveiről, felidézte személyes gyermekkori emlékeit 56-ról, beszédét az esemény meghívóján is szereplő Sinka István verssel zárta.

Séta az ismeretlenbe
Október 21-én nyílt meg Herman László ljubljanai magyar képzőművész Séta az ismeretlenbe c. kiállítása a Kossuth Ház Galériában.
A művész már több egyéni tárlaton mutatkozott be a dabasi közönségnek, különleges technikája, egyedi látásmódja, és mindig aktuális
mondanivalója teszi szerethetővé képeit. Műveiben következetesen
jeleníti meg a szórványmagyarság sorsát, az idegen közegben élő
művész szerepvállalását.
A jelenlévőket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd
Révész Károly képviselő méltatta az alkotó munkásságát. A műsorban közreműködött Jasper Andor, aki szaxofonjátékával különleges
színt vitt az eseményekbe.
Herman László kiállítását november 17-ig tekinthetik meg az
érdeklődők.				
szerk.

4 Dabas 2016. november

Az ünnepi beszédet követően az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrejött emlékbizottság támogatásával
és Dabas Város Önkormányz atának áldozatvállalásával létrehozott Térségi Büszke
ségpontot, Térségi emlékművet leplezték le, majd Gábor
Emese szobrászművész
mondta el alkotói gondolatait
a szoborról. Bábel Balázs
érsekatya és Balogh Eszter evangélikus lelkész
ünnepélyes áldást mondtak a leleplezett emlékműnél,
végül pedig a város közössége nevében az 56-os mártírok, Harmincz István, Lakos János, D. Szabó Károly
és Balla Pál obeliszkjénél több mint harminc szervezet képviselői helyeztek el közös koszorút.
A program megvalósításában közreműködtek a
Táncsics Mihály Gimnázium diákjai és felkészítő
tanáraik, Stangli Irén és Lang Ottília, valamint a Kovács Sámuel
Tüzércsapat és a Gyóni Géza Nyugdíjasklub tagjai.
F. L.

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata október 22-e szép napsütéses délutánján tartotta ünnepi megemlékezését a gyóni városrész központjában, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján.
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„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig”
Madách Imre

Kedves Jubiláló Házaspár!
Dabas Város Önkormányzata november 19-én, szombaton
15.00 órakor tartja az 50–55–60–65 éves házassági évfordulósok köszöntését a Sári Zarándok- és Kulturális Központban
(Mánteleki út 7.).
Ez alkalomból Önök megerősíthetik több évtizedes házassági
esküjüket Dabas város anyakönyvvezetője előtt. Remélem, hogy
kísérő családtagjaiknak is örök emlék marad ez a szép és meghitt
ceremónia.
Süteménnyel, üdítővel és meleg, szeretetteljes fogadtatással
várjuk a kedves meghívottainkat és a családtagokat rendezvényünkre, ahol az ünnepélyes pillanatok után fellépőink szórakoztatják Önöket, ők gondoskodnak a jó hangulatról.
Kívánom, hogy életük legfontosabb döntésének felidézése sok
erőt adjon házasságuk jövendő időszakára is. Jó egészséget és
még sok áldott, boldog együtt eltöltött évet kívánok Önöknek!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Keressen minket
a facebookon is!

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

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

Dabas Város Önkormányzata november 27-én, advent
első vasárnapján 16.00 órától megrendezi hagyományos Adventi városházi estéjét a Szent István téren,
ahol színpadi programokkal, kézműves foglalkozással,
betlehemi jászollal, állatsimogatóval, forralt borral és
forró teával teremtenek adventi hangulatot a rendezvény szervezői.
Mivel a 2016-os esztendő az Önzetlenség
Éve településünkön, megszer vezzük
Az ADVENTI TOMBOLÁT, hogy segíthessünk a rászoruló családokon és szebbé
tehessük karácsonyukat.
A dabasi vállalkozók által felajánlott
értékes tombolatárgyakat a rendezvény
végén kisorsoljuk azok között, akik tombolajegyek megvásárlásával hozzájárultak karitatív céljaink megvalósításához.
A tombolából befolyt összeget
testvérvárosunk, az erdélyi Barót
tűzkárosult családjának ajánlanánk fel. A fedél nélkül maradt
háromgyermekes család nemrég leégett otthonát összefogással építik újjá. Ehhez szeretnénk hozzájárulni mi is
adományaink által, ami
szép példája lenne a segítőkészségnek és a testvéri
összefogásnak.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre!

Kőszegi Zoltán

Betanított munkásokat, takarítókat keresünk
Dunaharaszti pékségbe folyamatos munkára.
Szállást biztosítunk!
Jelentkezés: demroll99@gmail.com

Szüreti felvonulás

volt Dabasi-szôlôkben

Október 15-én, szombaton tartotta a Szőlősi Közösségi Ház a településrész idei szüreti felvonulását. Az eseményen közel húsz fogat, mintegy húsz csikós és százötven felvonuló vett részt, akik a Tájháznál gyülekeztek. A program elején a 10 éve szüreti bírói tisztet teljesítő
Mészáros házaspárnak és a Bátki János Nyugdíjasklubnak adott át
köszönő okleveleket és ajándékokat Feldman László képviselő, majd a
bíró házaspárral közösen a legszebben díszített fogatot díjazták, az
elismerést Rumó Ferenc vehette át. A hagyományoknak megfelelően a
szőlősi nyugdíjasklub mamorett-csoportjának Fehérvári indulójával
vette kezdetét az esemény, majd Mészáros János szüreti bíró engedélyt
adott a felvonulás indulására. A felvonulás résztvevői tizenhat szőlősi
család jóvoltából hat helyszínen részesültek vendéglátásban, majd a

polgármester

közösségi házhoz visszaérkezve valamennyien bográcsos vacsorát
fogyaszthattak el. A nap estig tartó táncmulatsággal zárult a közösségi
ház előtti területen. Köszönjük a családoknak az önzetlen felajánlást, a
Dabasi-Szőlősi Polgárőrségnek és a rendőrségnek a rendezvény biztosítását, a hagyományőrző csoportok és a felvonulók aktív közreműködését.
			
szerk.
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Garajszki József

Csíkszeredában

Hargita megyében a Székelyföld Napok keretében került sor
Csíkszeredában november 20-án
Garajszki József dabasi képzô- és
iparmûvész kiállítására. Pest megye és Dabas ezzel a kiállítással lett
részese a Székelyföld Napok rendkívül gazdag programsorozatának.
A kiállítást a nagyszámú érdeklődő előtt
Bíró Barna Botond, a Hargita megyei közgyűlés alelnöke és Szabó István, a Pest
megyei közgyűlés elnöke köszöntője után
Varga László fafaragó és fotóművész nyitotta meg.
A kiállításon Garajszki József bőrplasztikái, akvarelljei és grafikái kerültek bemutatásra, melyek november 20-ig tekinthetők
meg a Megyeház Galériában.
Fotók: Varga László
Gattyán J.

Fiatalok éjszakája

Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata idén október
21-én tartotta a Fiatalok éjszakáját az OBO Arénában. A rendezvény
résztvevőinek létszáma meghaladta a tavalyit, közel 500 fő volt. Az
este nagyon jó hangulatban telt, amelynek forrása – sok egyéb mellett
– a focibajnokság volt, ahol összesen 14 csapat versenyzett a legjobb
csapatnak járó kitüntetésért és a vele járó díjakért. A lányok körében
nagyon népszerű volt a hennakészítés, amivel díszíteni tudták magukat. A Dabasi Bíróság is képviseltette magát a rendezvényen, és
nagyon sok fiatal szívesen töltötte ki a kérdőívet és hallgatta meg a
bíróság munkatársait, akik az intézmény életéről és mindennapjairól
tartottak előadást.
A fiataloknak lehetőségük volt kipróbálni a Cash box nevezetű felfújható játékot. A Strong Body csapata is jelen volt az est folyamán.
Aki előadásukat meghallgatta, bemutatójukat megtekintette, betekintést nyerhetett az új, népszerű sportágba.
A QR-kód kereső kedvezett az informatika szerelmeseinek,
hiszen a sportcsarnok területén részt tudtak venni egy applikációs
versenyen.
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Végezetül a szórakozni vágyó fiatalok a diszkóban tölthették el
idejüket Bor Tamás és Pálinkás Balázs lemezlovasok, na meg a jó
zenék társaságában.
Jó hangulatban, hasznosan telt az idei rendezvény, és hogy a
hagyomány folytatódjon, várunk jövőre is titeket egy fergeteges
Fiatalok éjszakájára.
Köszönjük szépen mindazoknak, akik segítették a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzatot a szervezésben.
Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

önkormányzati hírek

Testületi hírek

Jegyzôi értekezlet

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október
27-én tartott ülésén első napirendi pontként módosította SZMSZ-ét,
kitüntetésekről szóló rendeletét és 2016. évi költségvetését.
– Ezt követően döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Interreg V-A
Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretében meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat címe: „Elődeink kulturális
örökségének megőrzése – nyelv, hagyományok és mesterségek a
Kalinkovo–Dabas tengely mentén”.
– A Képviselő-testület megtárgyalta Dabas város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 0332/8-11 hrsz mezőgazdasági területre c. tervmódosítással kapcsolatos véleményekről
szóló előterjesztést, a tervanyagot a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend.
40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakaszra való megküldésre alkalmasnak találta, ezzel a véleményezési szakaszt lezárta.
– A testület elfogadta, hogy a Luther utca 8. szám alatti Viola Családi
Bölcsődét és Jázmin Családi Bölcsődét fenntartóváltással, 7 fő
gondozotti létszámmal az önkormányzat működtesse, valamint elfogadta a Viola Családi Bölcsőde szakmai programját és annak mellékleteit. A fenntartó a Viola és Jázmin Családi Bölcsődét a Levendula és
a Nefelejcs, Lakos doktor utca 27. szám alatti telephelyen működő
családi bölcsődével együtt hálózatban működteti.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a
Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd ezt követően ingatlanügyekben döntött.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a
2253/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben, Bartók B. út 52. sz.
Rendőrség mögött fekvő 514 m² nagyságú, pince megnevezésű (volt
óvóhely) ingatlan bérbe adásához a Táncsics Alapítvány részére határozott időre, 2016. 11. 01.–2017. 12. 31-ig. A bérlet díjmentes, valamint az elektromos áram díját az önkormányzat vállalja magára.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a
dabasi 2699 hrsz-ú, természetben Dabas, Szent István út 68. szám
alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításához, miszerint az
ingatlan bérleti díjfizetési kötelezettsége 2017. április 1-jétől szóljon,
tekintettel az ide évi vállalkozói fejlesztésekre. Az ingatlanban Izgő Mozgó Játszósarok működik.
– A Képviselő-testület a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
– A testület visszavonta a 11/2016. (II.4.) számú Ök. határozatát, miszerint a dabasi 777 hrsz.-ú, beépített terület megnevezésű ingatlanrészt
értékesíti, mivel a fent nevezett ingatlan az önkormányzat távlati fejlesztési területe közé tartozik, és így eláll az értékesítéstől.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a
dabasi 1102/2 hrsz-ú, üzletház megnevezésű, 3368 m² nagyságú
ingatlan ( volt okmányiroda) társasházzá való nyilvánításához.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas
Sportegyesület részére fejlesztési támogatást nyújtott a Sári
Utánpótlásközpont fejlesztéséhez.
– Az önkormányzat a Daszofe Kft. tartozásainak (strand vízdíj, strand
egyéb rezsi, ifjúsági szálláshely rezsi, piaccsarnok bérleti díj, temetkezési iroda bérlete) rendezésére 14 522 727 Ft támogatást biztosított
a Sportcsarnok Kft. részére.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen kitüntetést adományozott.
Jegyző

Október 27-én ismét Dabas adott otthont a Dabasi járás és a 11.
OEVK jegyzői értekezletének. Az értekezleten részt vett a Pest
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese,
dr. Danka Ferenc, és kolléganője, a Dabasi Járási Hivatal részéről
Lázár Mónika hivatalvezető-helyettes asszony. Az értekezlet témája a hatályos jogszabályváltozások, egységes jogértelmezés és aktuális napi problémák megvitatása volt. A tanácskozás helyszínéül a
frissen felújított és nem régen átadott Gombay–Dinnyés-kúria
szolgált. Az értekezlet jó hangulatban, hasznos információ-cserékkel zajlott, egy hónap múlva folytatjuk…
Rigóné

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 kérdéseket. Várom megkeresésüket!
Kecskeméti Norbert
Dabas Város Önkormányzata
Épített és természeti értékekért felelős referens
Tel.: 06-70/459-3187

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: 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. november
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Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Fajt Márk
Jelenek Márk
Lauter Ákos
Kósa Gréta
Forgács Benedek
Raffael István
Birizdó János
Nagy Natália
Jeszenszky Zoé
Balog Fanni
Csinos Donát
Kiss Dominik
Rupp Lilien
Bennárik Zsófia
Faragó Barnabás Norbert
Ujvári-Kovács Ádám
Dori Kincső
Kecskés Péter
Laczkó Máté
Balog Bianka
Teknyös Andor
Kurta Fruzsina
Kosztolányi Levente

Újszülöttek
Anyuka neve	Születési idô
Gál Zsuzsanna
2016. 09. 02.
Urbán Szilvia
2016. 09. 05.
Gyöngyösi Ibolya
2016. 09. 09.
Gecser Lilla
2016. 09. 19.
Sinkó Anita
2016. 09. 23.
Csorba Melinda
2016. 09. 27.
Fekete Judit
2016. 09. 27.
Gurbai Zsófia
2016. 09. 27.
Pávics Edina
2016. 09. 28.
Varga Edit
2016. 09. 29.
Újvári Viktória
2016. 10. 06.
Császár Krisztina
2016. 10. 07.
Hucleib Szabina
2016. 10. 09.
Szeibert Anikó
2016. 10. 10.
Mráz Márta
2016. 10. 11.
Ujvári Viktória
2016. 10. 13.
Stump Zsuzsanna
2016. 10. 13.
Tóth Margit
2016. 10. 16.
Adorján Liza
2016. 10. 17.
Balog Erika
2016. 10. 19.
Schulcz Tamara
2016. 10. 22.
Tar Edina
2016. 10. 26.
Nagy Beáta
2016. 10. 29.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Kovács Istvánné (Slezák Rozália)
1923. 11. 05.
Kozma Gyuláné (Lengyel Irén)
1924. 11. 10.
Bujáki Jánosné (Kovács Irén)
1925. 11. 27.
Bálint Béniné (Gogolák Julianna)
1926. 11. 26.

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
60 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
november 28.
Bálint Terézia–Jurácsik Mihály
Bukovszki Ilona–Kőszegi József
november 29.
Kecskés Ilona–Szmrek Tamás
50 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
november 4.
Bózsik Anna–Balog Vince
november 5.
Karlik Ilona–Sinkó János
Iványi Mária Terézia–Kókai Lajos
Bottlik Veronika–Szabó Imre
Kis Julianna–Szabó István
november 11.
Gogolák Margit–Pap Sándor
november 12.
Major Jolán–Barsi Ferenc András
november 18.
Garajszki Terézia–Gombár Lénárd
november 25.
Majoros Julianna–Garajszki József
november 26.
Bottlik Julianna–Zatureczki János
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
november 5.
Kovács Katalin–Józan Kálmán
november 13.
Zsolnai Ágnes–Ondrejka Attila
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Életkor
93 éves
92 éves
91 éves
90 éves

november 19.

Mráz Erzsébet–Csernák János
Papp Mária–Vonnák István
november 20.
Forczek Anna–Suhajda Péter
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
november 15.
Szabó Mária–Pajor József
november 22.
Csernák Ilona–Mráz György
november 28.
Sikari Éva Ilona–Harmincz László
november 29.
Juszku Mária Magdolna–Odor István
25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
november 8.
Varró Erika–Gecser György
november 9.
Németi Adrienne–Böcsödi János
november 23.
Drozdik Annamária–Dori István
november 29.
Vadkerti Szilvia–Kucsera Imre
2016 októberében kötöttek házasságot:
október 1.
Oláh Ágnes–Guti Csaba
Czifra Laura–Könyves-Tóth Márton Gyula
Strunga Viktória–Simon Tamás
Zelovics Gyöngyi–Gál Zoltán
október 14.
Karácsony Erzsébet–Udvari Szabolcs
Hochmajer Rozália–Gede Ramon
Becsei Andrea–Veres István
október 15.
Kovács Gina–Yusuf Olawale Olalekan
Veres Tünde–Paulay Gyula Viktor
október 28.
Majeczki Ágnes–Körmendi Sándor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Ecser Mihály
Mráz Mátyásné (Bukovszki Veronika)
Pirk Ferencné (Sári Margit)
Kövesdi Zoltán
Bencsik Ferenc Sándor
Tyukodi Balázs
Dombos Ferencné (Horváth Terézia)
Győri Imréné (Molnár Márta Margit)
Komjáti Pálné (Kucsera Mária)
Csenki Mihályné (Balogh Ágnes)
Elszászer Jánosné
(Mogyorósi Ibolya Etelka)
Bózsik Péter
Acsai András
Hornyák Józsefné (Rutterschmid Mária)
Valentyik Istvánné (Karlik Mária)

1931. 02. 24.
1928. 03. 17.
1936. 05. 17.
1968. 02. 02.
1927. 02. 24.
1941. 07. 25.
1929. 10. 24.
1949. 08. 20.
1943. 12. 29.
1926. 10. 27.

2016. 02. 24.
2016. 09. 07.
2016. 09. 14.
2016. 09. 26.
2016. 09. 27.
2016. 10. 06.
2016. 10. 06.
2016. 10. 07.
2016. 10. 07.
2016. 10. 08.

1933. 06. 04.

2016. 10. 09.

1955. 11. 07.
1931. 01. 21.
1933. 06. 03.
1931. 05. 05.

2016. 10. 09.
2016. 10. 10.
2016. 10. 10.
2016. 10. 14.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk, Lakos Éva temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Molnár Lajos temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család

intézményeink hírei

Nemzetközi vidékfejlesztési konferencia Dabas és Ráckeve térségében

LINC EVENT 2016

Szeptember utolsó napjaiban kiemelkedő jelentőségű eseménynek adott
otthont a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, a működési
területéhez tartozó 24 településen, a Dabasi és a Ráckevei járásban.
Európa 21 országából 120 szervezet képviseletében érkező közel 300
külföldi résztvevő volt jelen azon a háromnapos szakmai konferencián,
melynek megnyitó ünnepsége a dabasi Városháza előtti főtéren zajlott.
A LEADER Inspirálta Hálózati Közösség – LINC – tagjai olyan
LEADER szervezetek, amelyek a vidékfejlesztés program megvalósításával foglalkoznak Európa vidéki térségeiben. Kiss Miklós Zsolt, a
Miniszterelnökség Agár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a megnyitón kiemelte a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkásságát, céltudatosságát és összefogásra való képességét, amely példaértékű lehet minden résztvevő számára. Hangsúlyozta, hogy
Magyarország kormánya számos olyan intézkedést vezetett be, amely
hozzájárul a vidéki életminőség javításához.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
köszöntőbeszédében elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy
létezik egy ilyen innovatív európai szintű fórum, amely összeköti a szakembereket, ahol interaktív párbeszéd keretein belül konzultálhatnak a
szakkérdésekről, erősebbé és szorosabbá tudják tenni a kapcsolataikat.
Paul Soto, az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD) szakmai
igazgatója emlékeztette a résztvevőket arra, hogy az egy héttel koráb-

ban, az írországi Cork-ban megrendezett Európai szakmai konferencia
elfogadta a „Cork-i Nyilatkozat”-ot, mely deklaráltan támogatja a
LEADER megközelítés használatát a 2020 utáni időszakban is.
Elmondta, hogy a LEADER módszer egy olyan eszköz, amelynek célja,
hogy a vidéki erőforrásokat mozgósítani lehessen – ahogy azt a Cork-i
Nyilatkozat is megfogalmazza. A nemzetközi együttműködés a tudáscseréről, tudásátadásról szól, nem pedig nagy látványos munkahelyteremtésről, vagy a fizikai termékelőállításról. Egyre inkább elengedhetetlenné válik, hogy a vidéki vállalkozások, gazdálkodók, helyi hatóságok, a civil szervezetek és a kutatóintézetek nemzetközi szinten is megosszák egymással tudásukat, alkalmazkodjanak a változó világhoz, környezethez.
A résztvevők a három nap során az elmúlt években európai uniós
támogatással megvalósított projekteket látogattak meg Dabason, Bugyi
nagyközségben, Örkényben, Táborfalván, Újhartyánban, Kakucson,
Ráckevén. A vendégek elszállásolásában a Sarlóspuszta Club Hotel,
Dabas Motel, Forster Kastély szálloda Bugyi, Deák Udvarház Kakucs,
Krisztina Panzió Újlengyel, Faluközpont Újhartyán volt a közreműködő partnerünk. Egyesületünk felhasználva jól működő helyi kapcsolatait, 90%-ban helyi közreműködők, helyi vállalkozóktól szolgáltatásainak
igénybevételével valósította meg a konferenciát. A fejlesztések bemutatásában közreműködőknek külön köszönetet mondunk, hiszen a LINC
konferencia fő gondolata, az inspirálódás, az új ötletek szerzése, az
informálódás és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése nem jöhetett
volna létre nélkülük. Ahogy Kristiina Tammets, az ELARD elnöke
elmondta, a nemzeteken átívelő együttműködés mellett a LINC segítséget nyújtott abban, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz vidéki európaiként és felerősítette a közös értékeinket.
A LINC konferencia programjáról további részleteket olvashatnak a
www.leaderkontakt.hu s a www.linc2016.eu oldalakon.
Rácz Judit
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Cipõsdoboz akció
Kedves Dabasi Lakosok!
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a 2016os évben is karácsonyi „cipősdoboz” akciót szervez.
Advent közeledtével sokan gondolkodunk azon, milyen jó érzés,
ha szeretteinket meglephetjük valamivel. Szívmelengető látni a
karácsonyfa fényében csillogó gyermekszemeket, amikor az ajándékokat bontják ki. Szeretnénk, ha minél többen élhetnénk meg, hogy
„adni jó” és minél több gyermek számára tehetnénk még boldogabbá az ünnepet. Azok számára is, akik a nagylelkű és jóérzésű emberek adományai nélkül nem találnának semmit a fa alatt.
Kérjük, aki teheti, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez!
Intézményünknél (2373 Dabas, Áchim u.6.) várjuk az adományokat december 5-ig.

Ezután már nem áll módunkban fogadni az adományokat.
Mi lehet a csomagban?
– Játék, édesség, színes ceruza, könyv, vagy bármi, aminek egy
kisgyermek örülhet.
Mi nem lehet a csomagban?
– Törékeny, éles tárgyak, valamint romlandó élelmiszer.
Amit kérünk:
Kérjük, hogy a dobozon tüntessék fel, hogy milyen korú és nemű
gyermeknek szánják az ajándékot!
Kérjük a doboz tetejét és alját külön-külön csomagolni, a betekinthetőség érdekében!
További információt a 06-29/367-236-os telefonszámon kérhet!
Juhászné Janicsák Éva intézményvezető
2016. november
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Nemzetközi hetek a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban
Szeptember 19.–október 1. között iskolánkban, a Dabasi Táncsics
Mihály Gimnáziumban 3 külföldi cserediák csoport tett – szinte
egy időben – látogatást.
A németországi Nossen városából a Geschwister–Scholl
Gimnázium 23 diákja 2 tanár kíséretében busszal érkezett hozzánk, szintén Németországból, Bad Driburgból vonattal 13 tanuló
és 2 tanár látogatott Dabasra, és Szlovéniából, Ljubjanából a
Kossuth Lajos Általános iskolával közös testvériskolai program
keretében 22 tanuló járt nálunk. A vendégdiákok fogadását és
elszállásolását iskolánk tanulói és közel 60 fogadó család vállalta.
A vendégeinkkel közösen töltött két hét nemcsak azért volt rendkívül izgalmas, mert angol és német nyelvű beszélgetés töltötte be
iskolánk falait, hanem számtalan közös programon vettünk részt.
Jártunk városunk nevezetes pontjain, környező településeken,
bicikliztünk, versenyeztünk, főztünk, táncoltunk, énekeltünk.
Egyik legkiemelkedőbb programunk a már hagyományos iskolakirándulás volt. Minden tanév őszén egy magyarországi
nagyvárosba utazunk közösen, egynapos kirándulásra. Idén,
szeptember 24-én Győrben jártunk. A vonatos kirándulást
nemcsak diákjaink élvezték, hanem vendégeinknek is nagyon

Átrium-hírek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából az Átrium Idősek Otthonának lakói Csontos József lelkész úr
vezetésével bejárták azokat a dabasi helyszíneket, ahol, talán ha országosan nem is jelentős, de a helyi közösség életében fontos események
történtek a forradalom napjaiban.
A történelmi kirándulás résztvevői felidézték saját élményeiket
a forradalom összekovácsoló erejéről és az azt követő megtorlás
kegyetlen időszakáról. Minden
közösségnek megvoltak az áldozatai, hősei, ezért a más-más településről érkezett lakók a gyóni
áldozatok - egykori kortársaik emlékoszlopánál helyeztek el
koszorút emlékezve mindazokra,
akik életüket áldozták a magyar
szabadságért.
Tibay L.
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tetszett, amikor a gimnázium különvonatát 460 diákkal és tanári
kísérettel magyarul és német nyelven is bemondták a vasútállomáson a hangosbemondóba, vagy amikor Győr belvárosában, majd a
Duna-parton sétáltunk, fagyiztunk.
Hálásan köszönjük a családoknak, iskolánk munkatársainak,
kollégáinknak és Dabas Város Önkormányzatának a segítséget a
programok megvalósításához. A sok emlék, tapasztalat, barátságok
bizonyítják, mennyire fontosak az ilyen programok.
Az ilyen élményekkel teli közös alkalmak megélésére fogunk
törekedni a jövőben is.
Talabérné Kontra Hajnalka
igazgatóhelyettes

GYERMEKSZÁLLÍTÓ KERÉKPÁR-UTÁNFUTÓ
BÉRELHETŐ
Ha csak ki szeretné próbálni, 1-1 napos kiránduláshoz lenne szüksége rá, Dabas Város Önkormányzata gyermekszállító kerékpárutánfutó bérlési lehetőséget kínál. Érdeklődni lehet Dabas Város
Önkormányzatánál a 29/561-260-as telefonszámon.
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Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Comenius GREEEN

Kedves dabasi Gyerekek és Fiatalok!
A Dabas-Sári Szent János Katolikus Általános Iskola 6. osztályos
tanulóinak nagymarosi üzenetét szeretnénk átadni:
Október 1-jén egy felejthetetlen, gyönyörű napsütéses napot töltöttünk 37-en Nagymaroson, az ifjúsági találkozón. Több száz
gyermek gyülekezett reggel, óvodástól 10. osztályos korcsoportig.
A találkozó témája a teremtésvédelem volt. Ehhez a helyszín
adott, a hegyek, erdők, Duna-part, ahol a foglalkozások zajlottak.
Simon Zsolt atya a világ teremtéséről tartott előadást. Majd csapatjátékok következtek, pl.: a réten talált növényekből oltárt építeni.
Szentségimádáson, gitáros énekekkel köszöntöttük a köztünk lévő
Úr Jézust, délben az Úrangyala imádsággal fohászkodtunk a
Szűzanyához, majd Szentmise a templomban. Elmélkedés a hitről,
mustármagnyi hitünk van-e, kígyóuborka méretű, vagy fa?
A találkozó mit adott nekünk?
Megóvni az Isten által teremtett kiskutyámat attól, hogy az
utcán véletlenül valami mérgezőt egyen. A testvéremet attól, hogy
butaságot csináljon. A természetet attól, hogy csupa szemét legyen.
A vizet attól, hogy szennyezőanyagokat öntsenek bele. Óvjuk, védjük a használati tárgyainkat, hiszen mindennek értéke van. Minden
fontos. Ha a tiéd, akkor azért, ha a másé, akkor azért! Figyeljétek
csak meg, mennyi szép „üveggolyó” van az életünkben! Csodálkoz
zunk rá nap mint nap arra, ami szép, arra, amit ISTEN teremtett!
Nagymaroson beszéltünk életünk üveggolyóiról: hagyomány, család, hit, nemzet, mire hogyan vigyázzunk, mi miért fontos, értékes.
Hogyan tudunk minél szebb világban élni? Mivel, hogyan tudjuk
ISTEN dicsőségét szolgálni?

a dabasi Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskolájának és Kollégiumában

projektzáró esemény

Iskolánk egy hároméves, eddigi története során a legnagyobb nemzetközi együttműködés keretei között megvalósult környezetvédelmi projektet zár idén novemberben.
Nemes Gábor kollégámmal, a munkaszervezet egyik tagjával, aki
angol szakos pedagógus, részt vettünk Kasselben (Németország) az
ötödik GREEEN-projekttalálkozón és konferencián. Ez, az
Európát behálózó, GREEEN (Comenius 539963-LLP-1-2013-DECOMENIUS-CNW számú) pályázatunk keretében valósult meg.
A hároméves közös munka során nagy szerepe volt a hálózatépítésnek is, mivel a 16 partnert és a kilenc résztvevő ország munkaszervezetét másképpen nem is lehetett volna összehangolni.
A kasseli találkozón került sor a pályázat keretei között meghirdetett díjátadóra is. A nyertesek görög oktatási intézmények tanulói,
jutalmuk a konferencián történő ingyenes részvétel volt a négynapos
program keretében. Kisfilmekkel lehetett pályázni, melyeket a csoport értékelt és a Facebook közösségi oldalon értékelés céljából meg
is osztott (https://www.facebook.com/GREEEN.Europe).
A találkozó második felében pedig a projekt feladatait és a közösen
elkészített útmutatót tekintettük át. A fenti internetes hivatkozás
segítségével bármely köznevelési intézmény, vagy szervezet csatlakozhat hálózatunkhoz, de iskolánk is segít ebben.

Képünkön a csoport látható.
Továbbra is folytatjuk munkánkat mind a mobilitás, mind a környezetvédelmi projekt kapcsán.
Stégner Péter, tagintézmény-vezető

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,

Fogadjátok nyitott szívvel üzenetünket!
A Szent János Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjai

valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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Újra

Indul a bakterház

Október 21-én, a Halász Móricz-kúriában teltházas előadás keretében újra indultak a vonatok, újra kattogott a sorompó, hiszen nemzedékek kedvencét, az Indul a bakterház c. nagysikerű alkotást vitte
színpadra az Ász Színpad Társulat, amely ez alkalomból kiegészült
néptáncosokkal, pedagógusokkal és más vendégszereplőkkel. A történetből jól ismert és ismételt, mára már szállóigévé vált gyöngyszemeken túl a szöveg további népies elemekkel gazdagodott. A darabot
Farkas Pál rendezte, zenéjét Joó Tibor szerezte, aki még az anyakönyvvezető szerepét is vállalta. A filmhez hű, kiváló érzékkel
összegyűjtött díszletek között magabiztosan mozgó amatőr és profi
színészek, a nézőteret is kihasználva olyan játékkal örvendeztették
meg a közönséget, amely megállja a helyét bármelyik színpadon.

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
November 17. (csütörtök) 15.00 óra
– Előadás Téli légúti betegségek címmel
Az előadást tartja dr. Poncsák Mária a Tüdőgondozó Intézet
vezetője és dr. Deák Ferenc háziorvos
November 25. (péntek) 15.00–18.00 óráig
– Kézműves foglalkozás: adventi koszorú és karácsonyi
dekoráció készítése
Vezető: Kajliné Ludányi Margit
November 14., 28. (hétfő) 10.00–12.00 óráig
– Baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné
December 5. (hétfő) – Mikulás délután
További információk a kúria elérhetőségein lesznek.
A felsődabasi családok története című kiállítás továbbra is
megtekinthető kedden és csütörtökön 8.30–12.00 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.

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
Fotók: Karlik Dóra

Rendszeres programok:

A fő- és a mellékszereplők külön-külön, egyaránt beleadva apaitanyait, komoly munkával járultak hozzá az előadás sikeréhez. A teljesség igénye nélkül a bakter szerepében Zsolnai Ricsit láthattuk,
akire Koltai Róbert is büszke lenne, a Banyát Nyíri Kata alakította,
aki fiatalkora ellenére a megtévesztésig hasonlóan, mégis könnyedén játszotta a szerepét, Bendegúzt pedig Pásztor Zalán személyesítette meg, akiről csukott szemmel azt gondolhatta bárki, hogy
magát Olvasztó Imrét hallja. Utolsóként, de nem utolsósorban
hadd említsem meg Szabó József Jánost, akinek rövid, de hiteles
játéka szinte kiragadta a nézőt a filmbéli vasúti őrház elé.
Reméljük, hogy az előadást a későbbiek folyamán újra élvezhetjük!
Bábel Antónia
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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

Novemberi programok:
November 12. szombat, 18.00 óra – Márton-napi nótaest
November 18., péntek – Évzáró zarándokkonferencia
November 19., szombat
50–60 éves házassági évfordulósok köszöntése
November 22., kedd, 14.00–17.00 óráig – Véradás
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

intézményeink hírei

A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
november 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

Rendezvények, programok
„Párkapcsolat a lélek oldaláról”
– Bódi Melinda előadása
Időpont: december 2., péntek 18.00 órától
Jegyár: 1000 Ft, november 10-től elővételben vásárolható a
művelődési központban.

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
Funkcionális köredzés: hétfő–szerda, 19.00–20.00 óráig
edző: Kocsis Erika
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 foglalkozás: csütörtök, 10.00–10.30-ig,
oktató: Farkas-Barabás Réka
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
december 3., 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

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.

rendezvényeK

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Herman László képzőművész
Séta az ismeretlenbe

Kerekes László alkotókör:

c . kiállítása november 17-ig tekinthető meg

S. Ferenczi Zsuzsanna és Viola Éva
műkedvelő alkotók kiállításmegnyitója

Mikulás- évértékelő közösségi program
Időpont: december 2., 19.00 óra

Dabasi Fotóklub Egyesület

A MAFOSZ Szalon pályázati anyag összeállítása
Időpont: december 12., 18.00 órától

Időpont: december 2., 17.00 órától

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

Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu
nyitvatartás: hétfő–péntek: 10.00–17.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig, vasárnap zárva
Tel: 29/ 360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Honlap: www.dabasikonyvtar.hu
2016. november
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Halász Móricz-kúria
November 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
– november 25. (péntek) 16.30 órától
– december 9. (péntek) 16.30 órától
FOTÓKÖR – nov. 15., dec. 13. . (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
– november 17., 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
A Mi még olvasunk kör Dino Buzzati Hajtóvadászat öregekre c.
kötetének elbeszéléseiről beszélget. Várunk mindenkit szeretettel!
HORGOLÓKLUB
– november 14. (hétfő) 16.00–18.00 óráig;
– Térbeli angyalka készítése
– december 5. (hétfő) 16.00–18.00 óráig – Bögre pulcsi készítése

vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
– november 21. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
Textil karácsonyfadíszek készítése
– december 12. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
Cérna karácsonyfa készítése
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!

November 18. (péntek) 15.00–18.00

Szódabikarbónás
karácsonyi díszek
A szódabikarbónás gyurma porcelánhatású, hófehér, csillogó és
elegáns, selymes, egységes textúrájú gyurma fillérekből elkészíthető, és nincs az a mennyiség, amelyet ne lehetne felhasználni
az ünnepi készülődés során. Készüljenek belőle hófehér, csillogó díszek, vagy bájos angyalkák, mind olyan lesz, akár a frissen
hullott puha hó, szóval ezt egyszerűen ki kell próbálnotok!

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ rendszeres programjai
Hétfő:	 9.00–11.00 Védőnői tanácsadás (Fajtné Harmincz Dóra,
november 14-ig)
10.00–12.00 Baba-mama klub (Fajtné Harmincz Dóra
körzeti védőnő) – minden hónap 1. hétfője
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)

14 Dabas 2016. november

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

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:
1. Eszméletlen beteget találunk, vagy előttünk lesz eszméletlen
valaki hirtelen. Körülnézünk, hogy biztonságos-e a helyszín!
2. Megvizsgáljuk a légzést (hátrahajtjuk a fejet, zárjuk az állt, és
odatesszük a fejünket az áll fölé, miközben hallgatjuk a levegő
áramlását és nézzük a mellkas mozdulását. 10 másodpercig! Ha
van légzés –> OLDALFEKVÉSBE tesszük! –> Ha nincs
ÚJRAÉLESZTÉS!
3. Ha nincs légzés,nincs keringés sem, elkezdjük a mellkas nyomását, kb. 4–5 cm mélyen, ütemesen, kb. fél másodpercenként egyet!
(100/perc) 30-szor nyomjuk! Ezután jön az orrba 2 db befúvás!
Mielőtt az egészet elkezdjük! NÉZZEN körül, hogy biztonságos-e

A SEGÍTSÉG KÉZZEL FOGHATÓ
– SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kedves Barátunk! Kedves Támogatónk!
Túl vagyunk a 600. bevetésen, ami azt jelenti, hogy ennyi bajba
jutott embertársunkon sikerült már segíteni!
A mentésen kívül igyekeztünk részt venni egyéb rendezvényeken is,
rendezvénybiztosítással és a lakossági elsősegély oktatásával is.
Szeptemberben Dabas város főterén újraélesztés-bemutatót tartottunk, a helyi Vöröskereszt munkatársaival, amin részt vettek a
gimnázium és az általános iskola tanulói is.

Esetismertetés és elsősegély címen a mentőorvosi kocsi csapata
szeretné a legtanulságosabb esetekkel megismertetni a lakosságot,
hogy tisztában legyenek az elsősegély néhány alapműveletével.
1. ÚJRAÉLESZTÉS
Az első és legfontosabb az újraélesztés elsajátítása, ami tulajdonképpen a keringés fenntartása. Tehát azért rendkívül fontos és életmentő a mellkasra gyakorolt nyomás, mert a keringést pótoljuk,
amíg a szaksegítség megérkezik!

a helyszín? És van-e segítség, azaz szóljon valakinek! DE feltétlenül
kezdje el az újraélesztést, NE késlekedjen a telefonálással, azt bízza
rá valakire! A telefonban feltétlen mondják, hogy újraélesztéshez
kérnek mentőt! A 104-es telefonszámot hívják!
Folyamatos legyen az újraélesztés, és addig csináljuk, amíg meg nem
érkezik a szaksegítség, vagy visszatér a légzés!
HIGGYE EL, ÉLETET MENTHET! A mentőorvosi kocsi
működése alatt eddig 3 sikeres újraélesztés volt, mindegyik esetben
a helyszínen lévők elkezdték a mellkasnyomást, úgy vettük át és
folytattuk az emeltszintű újraélesztéssel.
ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST
Amennyiben szüksége lenne Önnek vagy családjának betegszállításra, érdeklődjön a www.dabasmok.hu honlapon vagy a
06-30/857-9000 mobilszámon.
Kérjük, támogassa munkánkat, akár kisebb adománnyal vagy
egyéb segítség felajánlásával!
A betegszállításból és az oktatásból befolyt összeget is a mentőorvosi kocsi fenntartására, fejlesztésére fordítjuk!
Eseteinkről beszámolunk a Facebook® oldalunkon is!
Köszönjük!
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006

véradás – minden csepp számít
A Magyar Vöröskereszt
3. sz. Területi Szervezete (Dabas)
az alábbi időpontokban és helyszíneken
várja véradóit:
November 22-én, kedden
– 10.00–13.00 óráig Gyónon,
a Benedek Elek utcai óvodában
– 14.00–17.00 óráig a Sári Zarándokés Kulturális Központban
2016. november Dabas 15
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A z Egyhá zak hírei • A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• A téli időszámítás idején hétfőn, szerdán,
pénteken és szombaton a szentmiséink 17.00
órakor kezdődnek.
• Megkezdtük a csendes szentségimádási óráinkat: a péntek esti szentmisék után tartjuk. Az
Úr Jézus szeretettel várja mindazokat, akik
egy fárasztó munkahét terhét szeretnék letenni az Ő lábai elé, szeretnének elpihenni,
elcsendesedni, feltöltődni Nála, beszélgetni
Vele. Akár egy teljes óránál rövidebb időre is.
Az alkalmak során közösen megtanuljuk megszeretni és jól felhasználni a csendet. (Amikor
a pénteki szentmise elmarad, akkor elmarad a
szentségimádás is. Ezzel kapcsolatban tájékozódjunk a hirdetésekből.)
• 13-án a gyóni szentmisénkben tartjuk a havi
kereszteléseket. Aznap 16 órától tartja első
összejövetelét a most induló Fiatal Házas/
Családos Közösségünk. Szeretettel várjuk a
kisgyerekes, érdeklődő házaspárokat!
• 20-án, Krisztus Király főünnepén 8.30-kor a
szőlősi szentmisénket a 10 éven belül novemberben elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel.
Aznap ér véget az Irgalmasság Jubileumi
Szentéve. Használjuk ki a hátra lévő pár hetet
az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek
megvalósítására! A 10.30-as gyóni szentmisén ünnepélyes szertartással fogjuk lezárni a
szentévet.

• 27-én (pontosabban már 26-án este), advent
1. vasárnapjával megkezdődik az új egyházi
év. Ettől kezdve december 18-áig gyűjtjük
mindkét templomunkban a tartós élelmiszereket a rászoruló családjaink számára.
Gyónon, advent hétfőin és szombatjain
16.30-tól gyóntatás, 17 órától szentmise.
Szerdánként 17 órától lelkigyakorlat, 18.0018.30-ig gyóntatás. Péntekenként az esti
szentmisék helyett rorátékat tartunk, 06.30as kezdettel, utána lehetőség a szentgyónásra. Az esti szentségimádásokat 18.00 órakor
kezdjük.
• December 4-én, a hónap 1. vasárnapján
10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk.
Megköszönjük mindazoknak, akik már rendezték
egyházi hozzájárulásukat az idei évre. Egyben a
költségvetési év végéhez közeledve kérjük, hogy
aki még nem rendezte, szíveskedjék megtenni.
Előre is köszönjük.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, legközelebbi diákmisénk november 19-én, szombaton 17.00-kor lesz, gyermekdélutánnal egybekötve, mely 14.00 órakor kezdődik a plébánia közösségi termében.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgiát;
pénteken és szombaton 17.00-kor szentmisét tartunk.

• November 20-án, vasárnap a jubiláns házasokkal együtt ünneplünk a szentmisén.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus
próbái kedden esténként 18.00–19.30 között
a hernádi általános iskolában.
Alkalmaink:
• November 13. vasárnap 10.00 óra vendég
igehirdető Bántó Bálint
• November 27. vasárnap 10.00 óra Advent
első vasárnap úrvacsorai istentisztelet
A Református bál résztvevőinek, támogatóinak, tombolát és süteményt felajánló
cégeknek és magánszemélyeknek hálás
szívvel köszönjük a bál sikeréhez való aktív
hozzájárulást! A református gyülekezet tagjai nevében: Csontos József lelkipásztor és
dr. Dóri Csaba gondnok www.parokia.hu/
lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!

A FORRADALOM DABASI ESEMÉNYEINEK KRONOLÓGIÁJA II.
Október 30-án:
A sári illetőségű Szmrek Benjámin a szomszédos Bugyi községben
balszerencsés körülmények között meggyilkolta Lengyel László tszelnököt. A tettét beismerő elkövetőt a helyi járőregység katonája
menekülés közben súlyosan megsebesítette és elfogta, majd kórházba
szállították. (Szmrek Benjámint felépülése után, 1957 januárjában
elfogták. A Pest Megyei Bíróság első fokon 15 év börtönbüntetésre
ítélte, melyet a népbírósági tanács másodfokon halálbüntetésre
súlyosbított. Az ítéletet 1957. szeptember 5-én hajtották végre.)
Dabason megalakult a Dabasi Járás Nemzeti Bizottsága, elnöknek
dr. Domián Ferencet választották meg a községek küldöttei. A testületből az erre irányuló előkészületek ellenére a kommunisták (így
Biksza Miklós is) kimaradtak. Dr. Domián javaslatára a Dabasi Járási
Nemzetőrség megszervezésével, parancsnoki posztjának betöltésével
Király Lajos nyugalmazott alezredest bízták meg.
Gyónon a Nemzeti Bizottság megtartotta első ülését. Tanácsi vbalkalmazottak állását szüntették meg, akiket már azon a napon el is
bocsátottak. Bakonyi János mindössze két nap után lemondott a nemzetőr-parancsnoki posztról, helyére helyettese, Székely János került.
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A nemzetőrök lefegyverezték a néhány nappal korábban alakult polgárőrséget, több házkutatást tartottak, ismert kommunistákat hallgattak ki. Szervezett akció keretében ezen a napon elmentek Boros
András mezőgazdasági osztályvezető házához, mert úgy gondolták,
hogy fegyvert rejteget, és talán nála megtalálják Biksza Miklóst is. A
menekülő Borost levegőbe lőve fogták el, ugyan nem találtak a lakásában semmit, de kihallgatásra a tanácsházára vitték, két másik kommunista tanácsi vezetővel együtt. Tettlegességre is sor került, de végül
szabadon engedték őket, sőt Szabó Károly még a hazakíséretüket is
biztosította.
Október 31-én:
Gyóni fegyveres nemzetőrök D. Szabó Károly vezetésével Dabason
letartóztatták Juhász István és Szabó László ÁVH-s tiszteket.
Gyónra vitték, kihallgatták és bezárták őket. Később a két
fogvatartottat átadták a Járási Nemzetőrségnek, ahol szabadon
engedték mindkettőjüket.
November 1-jén:
Megjelent a Dabasi Járási Nemzeti Bizottság rendelete a párt és a
DISZ feloszlatásáról. Felszerelésüket és irataikat a helyi Nemzeti

hitélet

A z Egyhá zak hírei • A z Egyhá zak hírei •
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet. Gyermekeknek „Kistemplom” foglalkozás az igehirdetés alatt.
• December 4-én 10.00 órakor istentisztelet
– úrvacsora vételi lehetőséggel.
• Istentiszteletek idősotthonokban: nov.
14-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: nov. 21., dec. 5.
• Gyülekezeti garázs-vásár: nov. 12-én,
szombaton, 15.00–17.00 óráig, a gyülekezeti házban.
• Szupplikáció: nov.13-án, vasárnap teológus szolgál az istentiszteleteken.
• Presbiterképzés: nov. 19-én, Szolnokon.
• Halottainkról megemlékező istentisztelet: Örök élet vasárnapján, nov. 20-án,
16.00 órakor.
Adventi alkalmaink:
Adventi koszorú készítése: nov. 26-án,
10.00 órakor a gyülekezeti házban.
Betlehemi éneklés: Advent 1. vasárnapján,
nov. 27-én, a 10.00 órakor kezdődő isten-

tisztelet végén a hittanosok énekelnek a szabadtéri betlehem előtt.
Adventi kézműves foglalkozás gyermekeknek: dec. 9-én, pénteken, 14.00 órától,
Kecskésné Harmincz Jolán vezetésével.
Áhítat adventi és karácsonyi orgonamuzsikával: dec. 11-én, vasárnap, 15.00 órakor. Orgonál: Thiering Etelka (Bp., Deák téri
Evangélikus templom kántora)
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

Bizottságnak kellett átadniuk. A rendelet alapján zár alá vették a
Dabasi Járási Párt VB épületét és Magyar-Szovjet Társaság helyiségét.
Biksza Miklós megszervezte családjának kimenekítését a dabasi
lakásbérletből. A fordulatig hátralévő napokat egy kakucsi tanyán
megbújva töltötték.
November 2-án:
A Dabasi Járási Nemzeti Bizottság 7/1956. számú rendeletében a
községi nemzeti bizottságok feladatává tette a rendfenntartási, gazdasági és közigazgatási ügyek intézését. Előírták a nemzetőrségek megszervezését, irányelveket adtak a személyi kérdések megoldásához, a
nemzeti bizottságok szervezéséhez és munkájukhoz.
November 3-án:
Dabason letartóztatták és a községből kitiltották Brecska Attilát, a
Dabasi Járási Pártbizottság titkárát. (Biksza Miklós ekkor már „illegalitásban” volt.)
November 4-én:
Gyón község határában szovjet harckocsik jelentek meg. Bakonyi
János fehér zászlóval a kezében elébük ment és átadta a nemzetőrök
begyűjtött fegyvereit.

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• November 13., vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a gyülekezeti házban, konfirmandus
gyermekek bemutatkozása
• November 20., vasárnap, 15.00 óra: szeretetvendégség a gyülekezeti házban
• November 27., vasárnap, 10.00 óra:
advent 1. vasárnapi istentisztelet
• November 30.–december 2-ig ADVENTI
EVANGELIZÁCIÓ a gyülekezeti házban
• December 4., vasárnap, 10.00 óra: advent
2. vasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással
Állandó alkalmak
• Vasárnap, 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő
a 7. osztály számára
10.00 óra: istentisztelet (november 6-tól a
gyülekezeti házban tartjuk)
10.00 óra: gyermek istentisztelet
15.00 óra: filmklub (havonta egyszer)
• Hétfő, 10.00 órakor a Zárdakert Otthonban, 11.00
órakor az Átrium Idősek Otthonában (minden
hónap utolsó hétfőjén úrvacsorai istentisztelet)
• Szerda, 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra: konfirmáció-előkészítő a 6. osztály számára
• Péntek, 19.00 óra: bibliatanulmányozás és
imaközösség (havonta egyszer)
•Szombat, 10.00 óra: felnőtt konfirmációelőkészítő

November 5-én:
A két nappal korábban kitiltott Brecska Attila visszatért Dabasra és
felszólította mind a járási, mind pedig a községi nemzeti bizottságok
vezetőit, hogy működjenek együtt a Dabasi Illegális Párt VB-vel.
Kilátásba helyezte, hogy szükség esetén a párt vb fegyveresen lép fel.
November 6-án:
Dabason az esti órákban Brecska Attila lefegyverezte a nemzetőrséget.
November 7-én:
Biksza Miklós, a Dabasi Járási Pártbizottság titkára két tank és két
teherautó kíséretében Pusztavacsról visszajött Dabasra és Solymos
Gyula vezetésével újra szervezte a rendőrőrsöt.
November 10-én:
Gyónon újjáalakult a nemzetőrség. Bobák István a tárgyalások során
elérte, hogy Olajkár Antal vb-elnököt visszahelyezzék a pozíciójába.
A község nemzeti bizottsága a hónap folyamán két alkalommal szervezett élelmiszergyűjtést az éhező fővárosiak számára. Az adományok gyűjtését és Budapestre szállítását a helyi emlékezet szerint D.
Szabó Károly szervezte.
2016. november
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November 12-én:
Az MSZMP Járási Intéző Bizottsága közleményében a földalatti
munka befejezésére, a rend és a nyugalom helyreállítására, a párt
átszervezésre, együttműködésre, a sorok rendezésére szólította fel a
még bujkáló kommunistákat.
November 30-án:
Az MSZMP Dabasi Járási Intéző Bizottság aktíva ülésén Biksza
Miklós párttitkár a következőképpen értékelt: „Hibás lenne azt mondani, hogy végig ellenforradalom volt. Ha Rákosi és Gerő nem csináltak volna hibát, akkor nem lett volna talaja az ellenforradalomnak. A
kezdet becsületes felvonulás volt, csak később elfajult a dolog.” A korabeli hivatalos a szóhasználatban, iratokban, dokumentumokban megjelenő „ellenforradalom” minősítés már a kádári megtorlás előkészítésének része volt.
December 5-én:
Dabason feloszlott a Nemzeti Bizottság.
December 10-én:
Gyónon a felháborodott tömeg meglincselte az alkalmas és népszerű
vezetők leváltását és a régi népszerűtlen pártemberek visszahelyezését
provokatív módon erőltető Biksza Miklós járási pártbizottsági titkárt. A megtorlás, a népítélet résztvevőinek felkutatása és elfogása
azonnal megkezdődött, melyben budapesti karhatalmi alakulatok is
részt vettek Fabinyi Endre vezetésével.
1957. február 17-én:
Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának ülésén Kádár János gyors és
szigorú ítéletet sürgetett a Biksza ügyben: „November 4-e után az
országban meggyilkolt legmagasabb pártfunkcionárius a Biksza elvtárs volt. Megmondom elvtársak, mikor én meghallottam ezt az
ügyet, nagyon-nagyon mérges voltam. Én azt mondtam, hogy nem jól
csinálták az elvtársak. Mi a törvényes rend hívei vagyunk. De ha nincs
meg a tettes, ki kellett volna menni abba a községbe, ahol megölték a
Bikszát és elővenni azt a horthysta patkányt, azt a 10-et, amelyik ott a
vezérkedést átvette és úgy ellátni a bajukat, hogy az életbe eszibe ne
jusson a községben ilyet tenni.”
A politika megrendelésére a lázadó falut példátlanul súlyos ítéletekkel büntették. Az ügyben eljáró bírók öt halálos ítéletet hoztak,
melyből négyet (Balla Pál, Harmincz István, Lakos János, D. Szabó
Károly) végre is hajtottak. A távollétében halálra ítélt Kövecses Ferenc
nyugatra menekült. További 11 főt összesen közel ötven év börtönbüntetésre ítéltek (Sasadi Viktor 8 év, Sziráki Mihály 8 év, Székely
János 6 év, Lakos Pál 5 év, Kalmár László 4 év, Kalicza Péter 4 év, K.
Kovács Istvánné 4 év, Sziráki István 3 év 6 hónap, ifj. Harmincz
István 3 év, Miloszerni Pál 1 év, Bakonyi János 1 év).
Balla Pál, Harmincz István és Lakos János halálos ítéletét 1957.
október 25-én hajtották végre. A gyóni forradalmi események szellemi vezetőjeként számon tartott D. Szabó Károlyt hosszas bujdosás
után 1957. augusztus 17-én fogták el Budapesten, a Keleti pályaudvaron, és elhúzódó bírósági eljárás után 1959. január 14-én végezték ki a
Kozma utcai Kisfogházban.
1957. február 26-án:
Az éjszakai órákban a „pufajkások” tömeges megtorló rohamot indítottak. Előre összeállított listák alapján begyűjtöttek szinte mindenkit, aki szerepet vállalt a forradalomban. A dabasi rendőrkapitányságon kínvallatásokat folytattak. Volt, akiket félholtra verve végül elengedtek, míg a többséget bebörtönözték, internálták. A félelem dermedt légkörében, súlyos csendjében más névvel és arccal, de visszatért
a diktatúra.
Összeállította: Valentyik Ferenc
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A gyóni 1956-os emlékmű
jelképrendszere

az alkotó szemével

Egy szobor mindig jelkép. Jelképe, szimbóluma valakinek, valakiknek,
egy erőnek, egy energiának, akit vagy amit megjelenít.
Egy emlékmű emléket állít egy eseménynek, egy eszmének, egy
gondolatnak, akár egy szellemiségnek. (Egy emlékmű lehet szobor is,
de egy szobor nem lehet emlékmű.)
A homlokzatról lehulló lyukas – címerétől megfosztott – zászló a
kövezetre hullik. Azokra a kövekre, melyek szerte az országban már
egyszerűen csak az „’56-os utcakövek” nevet viselik. Ezekkel a kövekkel a kezükben szálltak szembe a fiatal és idősebb forradalmárok a
szovjet tankokkal. A felszedett burkolat-kupac ezt az elszántságot jelképezi. A zászló porba hullott, de a rongyosra szakadozott foszlányai
önálló életre kelve, szellemi síkon emelik az ég felé. A hősi halottak
szimbólumainak lelkei e madarak, akik csak testükben haltak meg, lelkükben továbbélve az ég felé emelték a forradalmat. Míg a szakadozó
zászló a nagy energiákat, az eszmeiséget, -a forradalomba fektetett
emberfeletti akaratot,- addig a madarak a lélek szárnyaló szabadságát
jelképezik, ezzel utalva a test béklyójába zárt lélek halhatatlanságára,
lelki és szellemi továbbélésére egyúttal.
Valahol a zászló szublimálódik madárrá…nem is akármilyen
madarak ezek. Nem békegalambok…sajnos nem… nem vércsék,…
hanem fecskék.
A fecske Dabashoz kötődő madár. A szabadság, a vissza- és a hazatérés szimbóluma is egyben. A itteni hősi halottak, az ártatlan áldozatok lelkei immár szabadon hirdetik tovább az igazságot, hazatérnek
hozzánk. Minden évben, de ezen a kerek évfordulón még inkább.
A zászló nem csak egy tárgy. A zászló jelkép. A kivágott közepű,
címertől megfosztott zászló a nemzet akaratának jelképe. A zászló a
legpuhább, legszakadékonyabb, legkönnyebb anyagból, míg az általa
képviselt eszme a legkeményebb akaratból és igazságérzetből születik,
ezért a legfinomabb selyemlobogót, most a legkeményebb anyagból:
bronzból mintáztam meg.
A múltból jelenné, a földiből égivé, az anyagból szellemmé való
átalakulást megjelenítve a bronzzászló földhöz közeli részein a fekete,
gyászos patina, míg az éghez közeledve egyre fényesebb, kifényesedő
bronzszín dominál.
Így az emlékmű egyszerre kifejezi azt a tényt, hogy ideig-óráig megkötheti az emberek kezét egy felsőbb ideológiai eszme, de előbb-utóbb
a lélek kitör a rabságból és megtestesül.
Álljon hát az ártatlan áldozatok emlékére ez az emlékmű, hirdesse
’56 gyászát, örömét, fényét, igazát…Dabason, a dabasiaknak.
Gábor Emese
szobrász

kultúra

„1956 Gyónon” – 2. rész
Szemelvények Harmincz István
(*1936 †2003) emlékiratából
Néhány jellemző eseményt rögzített a felfokozott hangulatú napok
forgatagából, melyek közül Boros András elfogását és kihallgatását
ismertetni szükséges, ugyanis később Harmincz Istvánt főként ennek
felnagyított vádjával ítélték el:
„Értelmetlen, rosszul sikerült dolog volt, mert akiért kimentünk, B.
A.-ért, mezőgazdasági osztályvezető volt és erős párttag. Félórai kihallgatás után Sz. K. hazakísérte, nehogy valaki bántalmazza, és az lesz, hogy ő
tette. Említettem, hogy rosszul sikerült, ugyanis B. A. a szomszédunkban
lakott egy özvegyasszonynál. Akik érte mentünk: Sz. K., K. P., V. J., J. J.,
Sz. I. és jómagam. Számítva, hogy B. A. a kert felé szökni fog, Sz. I. és én
az udvarunkon keresztül a kertbe mentünk, a többiek meg az utcáról.
Most megint csak a rosszul sikerültet említeném, ugyanis B. A. az ablakon
kiugorva a kert felé menekült, ahol Sz. I. feltartóztatta egy levegőbe lövéssel, 3-szori felszólítás után, ezt követően én is, és az udvarban lévők közül
K. P. is, leadtunk egy lövést, ami felfelé történt. Ebből a bíróság előtt lett is
egy kis mosolyogni való vallomás. Megjegyzem: ebből az ügyből kifolyólag
csak nekem és Sz. I.-nak lett problémája. A többi négy személy valamilyen
formában sógorok voltak vagy nyalizók. Ha volt is a faluban egy-két túlkapás, tudomásom szerint senkit sem bántottak.”
A memoár megkerülhetetlen része a közismert Biksza-ügy, melyért
a következő évtizedekben kirívó megtorlást kellett elszenvednie a lázadó falunak. A tárgyilagos hangvétel arra vezethető vissza, hogy az
emlékező maga nem volt közvetlen részese a nap eseményeinek. (A B.
M. monogram nyilvánvalóan Biksza Miklós járási párttitkárt, míg a K.
F. Kövecses Ferencet jelöli, és ez utóbbival történő egyezésnek tudható
be Kaszala Ferenc teljes vezetéknevének feltüntetése a szövegrészben.):
„December 10-én jött a nagyobb baj. Ugyanis B. M. visszabátorkodott
Dabason a régi helyére és ott kezdett együttműködni a forradalom vezetőivel. Ezt onnan gondolom, amikor december 10-én kijöttek Gyónra, hogy
visszaállítsák a rendet, az egyik társa azt mondta neki: Miklós, korai még
ezt megtenni. Ekkor még Sz. K. volt a vezető. Amikor B. M. megérkezett,
több vezetőségi tag és a nemzetőrök közül is többen ott voltak. Ezek közül
többen elindultak, vitték a hírt: itt van B. M. Alig egy óra múlva 10001500 ember gyűlt össze a tanácsháza helyiségeiben és az udvarán. Abban
a helyiségben, ahol B. M. tárgyalt, mozogni nem lehetett, annyi nép volt
bent. Ekkor B. M. elővette pisztolyát, hogy majd ő rendet csinál. Több kéz
emelkedett B. M. felé, talán egy valaki megütötte őt, de akikkel tárgyalt,
ott megvédték őt. Nyitva volt az ablak, egy alkalmas pillanatban B. M.
kiugrott azon. Az utcai kapunál H. I. elé állt, azt fellökve B. M. tovább
futott, az utcán 5-6 lövést leadva. H. I. kerékpárral utolérte őt, majd B.
M., H. I.-t tüdőn lőtte, az ott összeesett. Ez idő alatt több kerékpáros
ember odaért. B. M.-nak nem tudom mi történt a fegyverével, amíg ott
bíbelődött vele, az első érkezők leütötték őt. Odaért a nagyobb tömeg is, aki
csak odafért, rúgott bele egyet-kettőt. Majd megérkezett K. F. volt egyetemista, aki Pesten is részt vett a harcokban, megkérdezte hol van B. M.
fegyvere. Mondták neki, hogy Kaszala F.-nél van. Ő nem akarta odaadni,
mert ő Biksza-párti volt. K. F. keményebben fellépett, és Kaszala odaadta
neki. K. F. a fegyverrel egyet a földbe lőtt, majd a másik lövéssel tarkón
lőtte B. M.-t. Ekkor a tömeg visszaindult a tanácsháza felé.”
Harmincz István leírása szerint a pufajkások megtorló rohama
1957. február 26-án éjszaka indult, de őt magát másnap délután két óra
tájban, erdészeti munka végzése közben fogták el. Ismerteti a körülményeket és a kegyetlenkedések, kínzások módozatait is:

„Mire körbenézek vagy 25-30
pufajkás jó félkört alakítva hajtották végre az elfogást, persze
ellenállás nélkül. Majd elhoztak
haza. A kocsiról nem szállhattam le, házkutatást csináltak
nálunk, persze nem találtak
semmit. Bevittek a rendőrőrsre,
persze nem tudtam akkor még,
hogy mi történt az elmúlt éjszaka. Fogalmam se akart lenni
arról, amit 56-ról kérdeztek. De
aztán eszembe juttattak egy-két
dolgot, mert úgy elverték a kezeimet meg a fenekem, hogy a fogdában járkálva, ha nagyon elfáradtam, akkor csak segítséggel tudtam leülni, majd felállni. Több mint egy
hétig úgy etettek, mert nem tudtam a kanalat megfogni. Majd három hét
múlva elvittek bennünket Kistarcsára az internáló táborba, ahova 12000
ember fért el. A tarcsai fogadtatás nem a legemberibb volt. Falhoz állítottak bennünket, ha valaki lazábban állt, egy puskatusdöféssel, vagy bokán
rúgással figyelmeztették. Este betereltek bennünket olyan 3x3-as szobákba
16-unkat. Lefeküdni 2 sorba tudtunk, mert 8-an fértünk egy sorba,
hanyatt fekve, lábat felhúzva. Másnap nagyon rendesnek mutatkoztak.
Ugyanis adtak enni amennyit bírtunk, még másnap is, de akkor már nem
fogadtuk el, mert harminc órán át nem engedtek ki vécére. Felejthetetlen
órák voltak.”
Az emlékező sorok az Aradi utcai kihallgatásokkal zárultak.
Romló egészségi állapota miatt a bírósági szakasz gyötrelmeit már
nem rögzítette, pedig tudjuk, hogy az ítélethirdetéskor két vádlotttársát halálra ítélték, és ezeket a nehéz pillanatokat szóban többször
is érzelemgazdag átéléssel idézte fel. Soha nem fűtötte bosszúállás
vágya, a keresztényi megbocsájtás elvét vallotta. Nagyon jellemző
történet, hogy a rendszerváltás időszakában ’56-os sorstársa felkereste az egyik egykori verőlegény felismerésének információjával.
Revánsra, legalább némi törlesztésre viszketett a tenyere, és ehhez
csak az egyik közeli településre kellett volna átmenni, de a következő
válasszal kellett beérnie: Tudod mit, nem megyek én sehová. Éljen
boldogul, ha tud!
A visszaemlékezés alapján készült kiselőadás a mai napig őrzött
vázlat tanúsága szerint „Szemelvények egy forradalmár naplójából”
címmel 2000. március 24-én hangzott el a Pestlőrinci Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskolában. A katedráról ötösre ítélték
Harmincz István helytállását. 			
V. F.
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Rákóczi-fák
II. Rákóczi Ferenc emléke ma is él közöttünk, éspedig – hisszük és reméljük – nemcsak a történelemkönyvekben, az érettségi
tételekben, nemcsak köztereink nevében,
hanem szívünkben is. A nagyságos Fejede
lem, korának leggazdagabb ura, fél-országnyi birtokok, várak, vámok és bányajövedelmek tulajdonosa egész életét, minden
vagyonát és személyes boldogságát is egy
nagy cél érdekében áldozta: „Cum Deo pro
patria et libertate” – azaz: Istennel – a
Hazáért és a Szabadságért. A nemzet szeretete évszázadokon át megőrizte és ma is
őrzi emlékét.
Ennek megnyilvánulása többek között
az a meghívó, amelyet városunk kapott: szeretettel hívjuk és várjuk „a Rákócziemlékfák településeinek I. országos találkozójára”, Romhányba. Mert fák, források, és
a hozzájuk kötődő legendák is a nagyságos
Fejedelem szeretettel őrzött emlékét hirdetik. Rákóczi „… mikor itt járt, ehhez a
fához kötötte a lovát” „… ennél a forrásnál
pihent meg”, „… ez alatt a fa alatt állt a
sátra”… Ez utóbbi körbe tartozik a mi
legendánk is. Mitták Ferenc tolmácsolásában: „Öt éve tartott már a harc, amikor
1708 augusztusában a kurucok a trencséni
csatában vereséget szenvedtek a császáriaktól. A harcban a nagyságos Fejedelem is
megsebesült. Odaveszett a Dunántúl, számos felvidéki vár, néhány vitéz, például
Ocskay brigadéros áruló lett és átállt a
labancokhoz. Tetézte a bajt, hogy pestisjárvány tört ki, amely a Felvidéken a lakosságot és a kurucokat is tizedelte. A fejedelem
úgy döntött, hogy a kuruc sereggel a DunaTisza közének vidékére húzódik a pestis
elől. Akkoriban ezen a tájon hatalmas tölgyesek – hívták mocsári (kocsányos) tölgyeseknek is – zúgtak, s a fejedelem abban
bízott, hogy ezen a tiszta levegőn a járvány
nem terjed el, ő pedig megóvhatja a kuruc
sereget a további harcokra. Nagyapáink
elbeszélése szerint 1708–1709 fordulóján
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több hónapon keresztül táborozott a Dabas
és Gyón környéki tölgyesek mentén a kuruc
katonaság. Az ellátásukról az itteni nép
gondoskodott, mert élelem, gabona és vágóállat volt bőviben. … Rákóczi fejedelem is a
katonái között élt, sátra ott állt a dabasi
Parlag-tónál egy kisebb dombon, egy hatalmas tölgyfa alatt. A helyiek a fa környékét
»strázsahegy«-nek nevezték el, s a fát a mai
napig »Rákóczi fájá«-nak hívják. Mert ez a
fa – noha a tölgyerdőket kiirtották már –,
átvészelte az évszázadokat, és ma is áll a
Parlag-tó mellett.”
Sok és sokféle Rákóczi-fa van. A meghívót küldő Romhány határában egy török
mogyoró, máshol tölgyek, szilfák, vadkörték, hársak. Van köztük olyan, amelyik akár
Szent István fája is lehetne – a szakértő
tudósok szerint ezerévesnél is öregebb. És
van olyan is, amelyikhez – ugyancsak a szakértők szerint – Rákóczi biztos „nem köthette a lovát”, hiszen „csak” mintegy kétszáz
éves, vagyis fiatalabb Rákóczi koránál –
ilyen a mi, dabasi fánk is. De a szív – én úgy
hiszem – jobban tudja ezeket a dolgokat,
mint a szakértő ész. A legenda végül is igazat
mond: Rákóczi járt errefelé, és a szeretetünk
keres hozzá valami kézzelfoghatót, amire
rámutathatunk: „ez az, itt van az a hely…”.
Vagy: akár nem is járt, de szeretnénk, ha járt
volna, mert szeretjük őt és emlékét, és ebből
már megszületik a legenda…
Romhányban egy lelkes tanár, Hajdu
István ápolja a helytörténeti érdekességeket, így a Rákóczi-fa legendáját és kultuszát
is, az ő kezdeményezésére jött létre a
Rákóczi-emlékfák településeinek I. országos találkozója, melyre Romhánytól 14
további tele pü lés k apot t meghívót:

Bácsborsód, Balatonakarattya, Becsvölgye,
Dabas, Károlyfalva, Kőtelek, Mikepércs,
Nagykőrös, Ordas, Parádfürdő, Sajósenye,
Süttő, Tiszaug és Ziliz – ezeken a helyeken
tudtak a szervezők Rákóczi-fákról. Lehet
még néhány a Kárpát-medencében; különösen az elcsatolt Felvidéken és Kárpátalján –
a Rákócziak ősi földjén – van esély rá, hogy
felbukkannak. Mindenesetre október
15-én ennek a 15 településnek a képviselői
jelentek meg, hogy megismerkedjenek egymással, a többi település Rákóczi-fájával s a
kapcsolódó legendákkal, és hogy végül elültessenek egy-egy facsemetét – ki-ki a saját
otthoni fájának megfelelőt – a romhányi
templom és temető közé megálmodott
Rákóczi-fák fasorába.
Dabas Rákóczi-fája egy kocsányos tölgy,
ígyhát egy ilyen facsemetével együtt érkeztünk Romhányba. Szíves fogadtatás után
meghallgattunk egy rövid köszöntőt a polgármestertől, majd az iskola egyes osztályai
mutatták be a kinek-kinek jutott Rákóczifáról készült rajzot. Ezután kisvonatra
szálltunk, Hajdú István tanár úr magyarázatával kísérve megnéztük Romhány nevezetességeit, végül a Kastélyka-dombon álló
romhányi Rákóczi-fához, a több mint 300
éves törökmogyoróhoz érkeztünk, mely alól
– a legenda szerint – Rákóczi szabadságharcának utolsó nagy csatáját, a romhányi
ütközetet irányította.
Innen a művelődési központba érkezve a
meghívott települések sorban bemutatkoztak s elmondták fájuk legendáját. Ezután
meghallgattuk dr. Szani Zsolt érdekes előadását a magyar történelmi családok szerepéről az egykor európa-szerte híres magyar
gyümölcskultúra létrejöttéről, majd jóízű
ebéd után a romhányi templom és temető
közötti szakaszon ki-ki elültethette a magával hozott facsemetét.
Végül a vendégek és házigazdák megbeszélték: folytassuk ezt a kezdeményezést.
Abban maradtunk, hogy jövő tavasztól
kezdve március 27. (a nagyságos Fejedelem
születésnapja) táján, illetve az idei őszihez
hasonló időben, évente két újabb településen jövünk össze, hogy újabb fasorokat
ültessünk Rákóczi emlékére. A tavaszi
találkozó már biztos: március 25-én
(Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén)
Mikepércsen találkozunk, őszre Ziliz
hívott meg. És már most gondolkodhatunk
mi is: mikor és hová ültessük majd a dabasi
Rákóczi-fasort?
B. M. és Z.F.
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A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
és a Magyar Zarándokút Egyesület évzáró konferenciáját a Sári Zarándok- és Kulturális
Központban tartja november 18-án (péntek)
10.00–18.00 között.
16.30-kor megtekinthető a Zarándok Színház
előadása Jávor „Pali” utolsó mulatása címmel.
A darabot írta és rendezte: Rusz Márk Milán

Tour de Fekt télen is
Október 23-án, immár hetedik alkalommal rendezte meg hagyományos őszi túráját a Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör.
Úti célunk Ráckeve volt, s ez oda-vissza 80 km kerekezést jelentett. Az „égiek” felemás időjárást tartogattak számunkra. Kaptunk
ködöt, napsütést, szelet. A hangulatunkat és elszántságunkat viszont
semmi nem tudta megtörni.
A ráckevei Duna-rakparton megejtettünk egy zsíros kenyér partit,
majd rövid városnézés után indultunk vissza.
Gratulálunk új tagjainknak, akik ezzel a 80 km-rel átestek a tűzkeresztségen és becsülettel helytálltak. Külön elismerés illeti Marika
tanár nénit, aki 81 évesen rendszeresen végigtekeri túráinkat.
Az év utolsó Tour De Fekt--es akciója az ugyancsak hagyományos
Mikulás-biciklizés lesz december 6-án.

Délután 3 órakor gyülekezünk a Szent István téren. Innen kerekezünk a város utcáiban, majd a Tesco áruház bejáratánál fogunk a gyerekeknek szaloncukrot, almát, mandarint osztogatni. Lehet hozzánk
csatlakozni. Feltétel: valamilyen piros ruhadarab viselése (kabát, sál,
sapka, kesztyű stb.).
Hozzál magaddal szaloncukrot vagy gyümölcsöt! Forró tea és forralt bor lesz!			
Csatári Lajos
a KBK vezetője

Alzheimer Cafe Dabas

C soportban
A ktívan
F elelősen
E gyütt

A dabasi Zárdakert Otthon és az önkormányzat közös kezdeményezéseként,
Dabason is útjára indítjuk az Alzheimer Cafét, ami egy nemzetközi mintára
létrejött önkéntes szerveződés. Egy közösség, amely az Alzheimer-kórban
és a szellemi hanyatlás más típusaiban érintettek, családtagjaik, gondozóik
és a téma iránt érdeklődők számára biztosít találkozási lehetőséget.
Az Alzheimer Café találkozóin egy csésze kávé, tea mellett, támogató légkörű beszélgetések során választ kaphat kérdéseire, megoszthatja tapasztalatait, aggodalmait. Meghallgatást, együttérzést, lelki támogatást kaphat
sorstársaitól és tanácsot kérhet szakemberektől. Minden alkalommal rövid
előadást szervezünk szakértők bevonásával a szellemi hanyatláshoz kapcsolódó témákban. Lehetősége van kérdezni, hozzászólni, továbbá a mindennapjait segítő gyakorlatias és hasznos információkhoz juthat.
Találkozónk helyszíne: Levendulás Ház, 2370 Dabas,
Lakos doktor u. 27.
Időpontja: december 3., szombat, 16.00 óra.
A részvétel ingyenes!
Elérhetőségeink: zardakert@szeretetszolgalat.hu
Kocsis Edina: 06-20/312-0872
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KÉZILABDA
NBI/B-s junior és felnőtt csapataink hét forduló után veretlenül
vezetik a tabellát.
Októberi eredmények:
Csapatok
junior
felnőtt
Veszprémi KKFT Felsőörs–Dabas VSE KC 23 : 36
21 : 30
Dabas VSE KC–Pénzügyőr SE
41 : 33
30 : 21
PLER Budapest–Dabas VSE KC
32 : 37
24 : 28
Csapatainkat legközelebb hazai pályán november 13-án, vasárnap,
a Tatai AC és december 4-én, vasárnap, a Csurgói KK U23 elleni
mérkőzéseken láthatják szurkolóink.
Megyei férfi csapatunk eredményei:
Csapatok
eredmény
Csömör KSK II.–Dabas VSE KC
28 : 23
Dabas VSE KC–Bugyi SE
32 : 26
Budai Farkasok NKFT–Dabas VSE KC
32 : 27
November 19-én, szombaton, az OBO Arénában fogadják fiaink az
SZKSK II. együttesét.
Megyei női csapatunk októberi mérkőzési:
Csapatok
eredmény
Hatvani KSZSE–Dabas VSE KC
16 : 16
Dabas VSE KC–Sárkányok KSE
38 : 16
Aranyszarvas SE–Dabas VSE KC
21 : 35
Legközelebb november 13-án, vasárnap, a Budai Farkasok NKFT
és november 19-én, szombaton, az Inárcs-Örkény KC csapatai ellen
lépnek pályára a lányok az OBO Arénában.

UTÁNPÓTLÁS
Serdülő csapataink legutóbbi mérkőzései
Fiúk:
Csapatok
Csurgói KK–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–NEKA
Lányok:
Dabas VSE KC–Inárcs-Örkény KC
Kiskőrösi NKSZSE–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–Miklós KC
Aranyszarvas SE–Dabas VSE KC

Az Országos Gyermekbajnokságban csapataink újabb fordulón vannak túl:
Csapatok
eredmény
U14 fiú:
Dabas VSE KC–Gyömrő VSK
18 : 21
Dabas VSE KC–Eger SBS
11 : 23
U13 lány:
Dabas VSE KC–Euronovex
20 : 17
Dabas VSE KC–Debreceni SC SI
22 : 22
U12 fiú:
Dabas VSE KC–Vecsés SE
21 : 11
Dabas VSE KC–SZKSK
27 : 14
U11 lány:
Dabas VSE KC–Alsónémedi SE
23 : 8
Dabas VSE KC–Ceglédi KCSE
19 : 22
Csapatainknak további eredményes versenyzést kívánunk.
HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita

Futballinduló

Pest megyébôl, Dabasról

Az FC Dabas SE utánpótlásközpontja adott
otthont a „Piros-fehér-zöld – futballinduló
Pest megyéből” sajtónyilvános dalbemutató
eseményének. Az MLSZ Pest megyei szervezete által szervezett
októberi sajtótájékoztatón részt vettek a dal megvalósításában közreműködők, az MLSZ képviselői, települési polgármesterek, egyesületi
vezetők. A résztvevőket Kőszegi Zoltán polgármester, az FC Dabas
SE elnöke köszöntötte, majd a jelenlévő dabasi utánpótláskorú játékosoknak adtak át emlékérmeket a ünnepi alkalomból. A sajtótájékoztatón a futballhimnusz megszületéséről, jelentőségéről, üzenetéről beszéltek a felszólalók , Benkő Tamás az MLSZ Pest megyei igazgatója, Szalhó Csaba az MLSZ Pest megyei társadalmi elnöke, Vecsés
polgármestere, Nyilasi Tibor, legendás labdarúgó, edző, az MLSZ
elnökségi tagja. Fiatalkori fociélményét idézte fel a dal szövegírója, az
EDDA Művek énekese, Pataky Attila, majd szerzőtársával, Gömöry
Zsolttal fiatal dabasi focisták koszorújában előadták a várva várt focihimnuszt.
Az eseményen részt vett Pánczél Károly országgyűlési képviselő is,
aki pohárköszöntőjében a sport nemzeti összetartozást elősegítő erejéről beszélt, üdvözölve a Pest megyei törekvést, hogy legyen végre
közös fociindulónk.
FL
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eredmény
24 : 21
21 : 24
23 : 10
19 : 27
39 : 3
19 : 20

VASUDVAR

Podoba Péter

zártszelvények, csövek, profilok, síkhálók,
alu-, vas- és horganyzott lemezek, kovácsoltvas
termékek, ereszcsatorna + kiegészítők.
Házhozszállítást vállalunk.
Telefonon is rendelhet:
06 30 952 7382
06 29 361 653
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Top Fitness SE a FIT KID Európa-bajnokságon
Október 28–30. között Hódmezővásárhely adott otthont a XIV. FIT
KID Európa-bajnokságnak. A versenyen azok a sportolók vehettek
részt, akik az előző szezon összetett eredményei alapján kvalifikációt
szereztek. Így egyesületünkből két csoport indulhatott a megmérettetésen: a Kung Fu duó (Gecser Enikő–Salga Léna) és a Kleopátra
nagycsapat (Dori Renáta–Harmincz Lili–Radnai Réka–Radnai
Zsófia–Répás Vanda).
Versenyzőink alapos felkészítést követően utaztak Hódmező
vásárhelyre. A pénteki nap programja a színpad bejárása, valamint a
közös tánctanulás volt. Szombaton az Open forduló került megrendezésre, vasárnap pedig az európabajnoki döntők zajlottak. Csapa
tainknak hat ország – Izland, Szerbia, Olaszország, Spanyolország,
Írország és Svájc – sportolóival kellett összemérni tudásukat. Az erős
mezőnyben a Top Fitness SE versenyzői nagyon szépen helytálltak.
A Kung Fu duó 7. helyezést ért el, a Kleopátra nagycsapat pedig épphogy lemaradt a dobogóról, és a 4. helyet szerezte meg.
A lányok eredményes szerepléséhez nagymértékben hozzájárult,
hogy az egyesület szinte valamennyi versenyzője, edzők, családtagok,
hozzátartozók a helyszínen szurkoltak csapatainknak, nagyon lelkesen
biztatták őket a döntőn.
A TOP Fitness SE sportolói ezúton szeretnék megköszönni a
szponzoroknak, hogy segítették az Európa-bajnokságon való részvételüket, hozzájárultak sikeres versenyzésükhöz. Támogatóink:

KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR

a játékkultúra szolgálatában

A magyar kultúra egyik érdekes szeletét képezi a játékkultúra, melyet szerettünk volna megteremteni a városban és környékén.
A kezdeti nehézségeket áthidalva, hét év távlatából, úgy érzem, sikerült ezt
a küldetést véghez vinnünk, a szülők szemléletét megváltoztatnunk: ne csak a
csillogó reklámjátékokat vásárolják, hanem „értelmes” játékokra is legyen igényük.
Ebből kifolyólag számtalan gyermekrendezvényt szerveztünk, melyeken a
színes játékpedagógiai programok mellett rendszeresen kialakítottunk játszósarkokat, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk ismertetni a szülőkkel és pedagógusokkal azokat a gondosan válogatott, igényes kialakítású, minőségi játékokat, melyeket forgalmazunk. Elengedhetetlen fontosságú a pozitív mintaadás és közvetítés a családok számára, hogy a mai generáció
ne a számítógép és a televízió előtt nőjön fel, hanem minél értékesebb időt töltsenek a szülők a gyerekeikkel, hogy minél szorosabb,bensőségesebb kapcsolat
alakulhasson ki köztük. Motiváljuk a családokat az együttjátszásra, felhívjuk a
szülők figyelmét a játék fontosságára gyermekük egészséges fejlődése szempontjából, mivel a gyermekek részéről a játék a legfontosabb napi elfoglaltság.
„Mert míg az étel a testet táplálja, a játék a szellemet”. A játék a gyermek számára egyszerre munka, tanulás és szórakozás. A játék a társas kapcsolatok színtere, a gyermek ezen keresztül tapasztal meg rengeteg mindent, sajátít el dolgokat, és ezen át dolgoz fel eseményeket. A gyermekkor kritikus periódusnak
tekinthető a játék- és a személyiségfejlődésre kifejtett jelentős hatásai miatt. Az
óvodáskorában „nyitott”, aktív, kreatívan játszó gyermekből felnőttkorára
érdeklődő, sokoldalú, alkotó ember lesz. A legtöbbet tehát akkor tehetjük
gyermekeinkért, a felnövekvő nemzedékért, ha már kisgyermekkorban megteremtjük számukra az alkotó játékhoz szükséges feltételeket. Mivel elődeinkhez képest a játék tere és ideje is rendkívüli módon megváltozott, beszűkült,
ezért az adott lehetőségeket a legoptimálisabban kell kihasználnunk a gyermekek érdekében. Óriási felelősség van a vállukon mind a szülőknek, mind a
pedagógusoknak, azzal kapcsolatban, hogy mikor, mennyit és főleg mivel játszik a gyermek.
Maria Montessori, a montessori pedagógia alapítója és Vekerdy Tamás
pszichológus szerint is a leghasznosabb a szabad játék, az ahhoz szükséges környezetet viszont nekünk kell biztosítanunk. Azért is fontos, hogy milyen játékszerekkel vesszük körbe a gyermeket, mert az kihatással lesz nem csak a sze-

OBO BETTERMANN Kft., Janicsák és Társai Kft., Harmincz
István és családja, Suhajda Ágnes, Windberg Erika, Kosztolányiné
Erzsi néni.			
Radnai Laura

mélyiségfejlődésére, hanem az ízlésvilágára, esztétikai igényére, kreativitására
is. Mi ehhez szeretnénk segítséget nyújtani: nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
szülők számára könnyen elérhetőek és beszerezhetőek legyenek ezek a jó
minőségű, kedvező árfekvésű, hasznos játékok, ezért üzletünk kínálatára óriási hangsúlyt fektetünk, a játékokat nagy gondossággal válogatjuk.
Alapkövetelmény, hogy minden játéknak ismerjük a szabályát, fejlesztési területét, valamint, hogy melyik korosztálynak ajánljuk, mivel a vevők túlnyomó
része segítséget/tanácsot kér a játékok kiválasztásánál, illetve gyakran a fejlesztő pedagógusok ajánlanak minket és irányítják hozzánk a szülőket-így különösen fontos a szakértelmünk, ezért szakmai kompetenciáinkat folyamatosan
fejlesztjük, hogy még hitelesebb szolgáltatást nyújthassunk.

A játékszereken kívül nagy jelentősége van a különböző játéktevékenységeknek, játszófoglalkozásoknak, melyeken lehetőséget biztosítunk az irányított és a spontán együttjátszásra, a kreativitás kibontakoztatására is, mivel mindennemű sikerélmény erősíti a személyiséget,
magabiztossá tesz. Ha a gyermek el tud valamit készíteni, sikerként
könyveli el, ami újabbnál újabb tevékenykedésre fogja ösztönözni.
Igyekszünk minden korosztály fantáziáját megmozgatni, a 20 hónapos
babától kezdve a 12 éves serdülőkig, az életkori sajátosságok figyelembevételével. A tapasztalatok azt mutatják, hogy már a pici gyermeknél
is el lehet kezdeni a kreativitás kibontakoztatását. Ehhez próbálunk
lehetőséget biztosítani „Zenebölcsi” foglalkozásaink keretein belül,
valamint ötleteket adni a szülőknek, hogy otthon is szabadon alkothassanak gyermekeikkel. Célunk, hogy minden szülőnek megmutassuk,
hogyan segíthet gyermekének abban, hogy a lehe tő legjobbat hozza ki
magából.
Jövőbeni céljaink között szerepel, hogy szakmai előadásokat szeretnénk
szervezni, ahol tapasztalatainkat szívesen átadnánk a szülőknek és a pedagógusoknak, valamint a hamarosan megújuló weboldalunkon is teret szeretnénk
ennek biztosítani.

Színvonalas programjainkra pedig továbbra is nagy szeretettel várjuk a családokat.
Reméljük, hogy közös erővel és értő figyelemmel jövőnket, a gyermekeinket minél magabiztosabbá,
boldogabbá
tehetjük.
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Garajszkiné Varga Judit, játékszakértő

Megkezdte
működését az
sport
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Az alábbi szolgáltatások közül
választhatnak az érdeklődők:
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További információ: fcdabas.skp@gmail.com,
illetve facebook oldalunkon

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
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