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ad volt a magyar, s hitetlen
– Attila király alatt,
S mint zsarnok-szokás, kegyetlen
Dúlta az országokat.
Ám Istvánnak idejében
Hitből új világ terem,
S a kegyetlenség helyében
Úrrá lesz a kegyelem.
(Részlet Szent István zsolozsmájából,
Sík Sándor fordítása)

rendezvényeink

Sári Napok – Šárské Dni 2015
Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom
a város minden polgárát
rendezvénysorozatunkra, amelyre
augusztus 14–22. között kerül sor a
településrész különböző pontjain.
Kőszegi Zoltán polgármester

Augusztus 14. (péntek)
Szent Imre-zarándoklat
(Dabas–Dunavecse–Soltszentimre–Szelidi-tó–Fajsz)
13.00 T
 alálkozás a sári Mária Mennybemenetele
Templom előtt
A zarándokokat útjukra bocsátja Pásztor Győző plébános
és Kőszegi Zoltán polgármester.
Útvonal: Dabas–Kunszentmiklós–Dunavecse (61 km)
Bővebb info: www.magyarzarandokut.hu

Augusztus 15. (szombat)
Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi búcsú
10.00 Szentmise és körmenet
Helyszín: Dabas-Sári, Mária Mennybemenetele Templom
Kiállítás Mráz Mátyásné Vera néni, népi babakészítő
munkáiból és Mráz Adrienn hímzett párnáiból
Helyszín: a Sári Közösségi Ház

Augusztus 16. (vasárnap)
Sátoros búcsú
Helyszín: a sári futballpálya
21.00 Búcsú-bál
Helyszín: a Gagarin Vendégház kerthelyisége

Augusztus 19. (szerda)

Augusztus 22. (szombat)
11.30 Sümegi-emléktorna
az FC Dabas, valamint Kalinkovo játékosainak
felvonulása
Az emléktorna helyszíne: a Sári Futballpálya
X. Rétes-utca
16.00 – megnyitó
17.00 – színpadi műsorok
(fellépnek Maglód, Kiskőrös, Péteri, Nagytarcsa,
Budapest hagyományőrző csoportjai)
19.30 – a rétesverseny eredményhirdetése
21.00 – Zoltán Erika-koncert
21.30 – tűzijáték
22.00 – utcabál
Alternatív programok:
– kézművesek kirakodóvására
– gasztro-sátor (hagyományos sári ételkészítés)
– népi gyermekjátszó
– bütykölde (kézműves foglalkozások gyermekeknek)
A rendezvénysorozat augusztus 19-i és
22-i programjára a városi kisvonat ingyenesen szállítja a
látogatókat.
Indulási időpontok: aug. 19. – 16.00

17.00 Folk Udvar
Aprók tánca – gyermek táncház
18.00 A természet apró csodái
Prauda Miklós fotóművész kiállítása
Helyszín: a Sári Szlovák Udvar
18.30 Jazz–Bor–Dabas
borkóstoló a Palermo Borbolt és Csokoládémanufaktúra
közreműködésével
Jazz-koncert
Helyszín: a Sári Szlovák Udvar

A városi kisvonat megállói:
Indulás: Iskola utca (Rendőrkapitányság előtt)–Gyóni Géza
Általános Iskola (Vasút u.)–gyóni római katolikus templom
(Vasút u.)–Tatárszentgyörgyi u. kereszteződés–Gyóni Géza-szobor
előtti buszmegálló–NHSZ OKÖT előtti buszmegálló–Kossuth
Művelődési Központ (Szent István u.)–felsődabasi római katolikus
templom–Kaparás buszmegálló–Kálvária buszmegálló
Érkezés: a Sári Közösségi Házhoz

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Augusztus 12.
– Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony
Augusztus 19.
– Dabasi-szőlősi Tájház
Augusztus 26.
– BMX pálya és Jubileumi park
Szeptember 2.
– Jakab Lovasudvar
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· aug. 22. – 15.00

Szeptember 9.
– A felújított Gombay–Dinnyés-kúria
Csoportvezetők: Krigel Viktória, Kancsár
Krisztián és Erdélyi Zsolt
Minden szerdán 18.00 órától
a rendőrség mögötti parkolóból indul a
városnéző kisvonat!

További információ: 06-29/561-212

rendezvényeink

A Duna ünnepe
Dabas város Gyermek és Ifjúsági Önkor
mányzatának képviseletében részt vettünk
az idei Duna Ünnepe rendezvénysorozaton,
amely július 22-én került megrendezésre. Az
esemény középpontjában a nándorfehérvári
diadalra való megemlékezés állt, és az elmúlt
években történt természeti katasztrófa áldo
zatai előtt is leróttuk kegyeletünket.
A megemlékezés legünnepélyesebb moz
zanata az volt, amikor a résztvevők úszó
koszorúkat helyeztek a Duna vizére. A
ceremónián a különböző európai országok
nagyköveti szintű képviselettel jelentek
meg, így sikerült találkoznunk – többek
között – a török, a litván és a szerb állam
képviselőivel.

Bízunk benne, hogy az ilyen jellegű ren
dezvények közelebb hozzák a különböző
kultúrájú nemzeteket egymáshoz, és kiala
kulhat a kölcsönös együttműködés.
Volenszki Lilla és Erdélyi Zsolt

VI. Dabasi Lecsófesztivál – július 25.
Július 25-én került sor a VI. Dabasi Lecsófesztivál megrendezésére a
Vásártéren. A fesztivált, hagyományaihoz híven, idén is a Kisdabasért
Egyesület szervezte. A résztvevőket Kőszegi Zoltán polgármester,
Kosztolányi Gyula városrészi képviselő és Rizmajer Antalné egyesü
leti elnök köszöntötte. A verseny kezdetét a dabasi honvédtüzérek
díszlövése jelezte.
A hőség miatt nem mindennapi megpróbáltatás várt a lecsófőző
csapatokra és a látogatókra. A harmadfokú hőségriadó sem vette ked
vét a résztvevőknek, így 14.00 órára el is készültek a finom lecsók.
A nehéz helyzetben levő zsűri a következő döntést hozta:
I. helyezett lett a Reménysugár „Összetartók” csapata,
II. helyezést ért el az Erdőgazdaság Zrt. csapata, a verseny III. díját
pedig a „Deszkás Team” kapta. A verseny különdíját az ízletes káposz
tás lecsóért a „Podoba Klán” vehette át.

Büszkék vagyunk a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)
csapatára, akik a negyedik legjobb lecsót készítették. A zsűrinek sike
rült megtalálni a „Magas C”csapat által készített „Legek lecsóját”,
mindazok örömére, akiknek jutott belőle.
A rendezvény szinte állandó segítői, a veterán motorosok idén is
ámulatba ejtettek mindenkit a bevonulásukkal. A gyönyörű motorok,
autók, korhű egyenruhák látványa lenyűgözte a jelenlévőket.
Köszönjük a dabasi és a ladánybenei motorosok szereplését! Végezetül
köszönet illeti a 29 támogató szervezetet, illetve magánszemélyt, akik
hozzájárultak a VI. Dabasi Lecsófesztivál létrejöttéhez, ahol a gyere
kektől az idősödő korosztályig mindenkinek kínáltunk ingyenes szó
rakozási lehetőséget.
Egyesületünk mottója: Cselekedjük úgy a jót, hogy figyeljünk
közösségünk értékeire, formáljuk, építsük a közösséget a céljainkat
elfogadó polgárokkal, ismerőseinkkel, barátainkkal!
Jövőre várunk mindenkit a VII. lecsófesztiválunkra!
Fő támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata, Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Táborfalvai Erdészeti Igazgatósága (Dabas)
A többi támogató neve megtekinthető Dabas város honlapján
Kisdabasért Egyesület
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt augusztus 20-án, Szent István királyunk napján
tartandó városi ünnepségünkre és az azt megelőző szentmisére az alsódabasi katolikus templomba.
Kőszegi Zoltán polgármester
Helyszín: a Szent István-szobor melletti utcarész (Szent István út)
Időpont: 10.00 óra – szentmise
11.00 óra – ünnepi megemlékezés
Az ünnepség programja:
– Polgármesteri köszöntő
– Verses irodalmi összeállítás a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola volt és jelenlegi diákjainak előadásában
(rendezte: Telek Ildikó és Garajszkiné Laczkó Adrienn)
– Az új kenyér megáldása és megszentelése

Dr. Lelik Ferenctől búcsúztunk
Július 23-án, csütörtökön 15.00 órakor helyezték örök nyugalomra dr. Lelik Ferenc általános
sebészorvos, traumatológus, ortopéd szakorvost, az orvostudományok kandidátusát, Dabas
város díszpolgárát, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet Batthyány-Strattmann Lászlóéletmûdíjjal kitüntetett nyugalmazott fôorvosát.

Fotó: Karlik Dóra

Ravatalánál egybegyűltek családtagjai, barátai, munkatársai, egy
kori betegei, tisztelői, hogy leróják kegyeletüket a „dabasi csoda
doktor” előtt. A szertartást Szalka Mihály plébános celebrálta,
majd a kollégák nevében dr. Bodó Ágnes búcsúzott főorvos úrtól,
felidézve soha meg nem alkuvó, a folyamatos fejlesztésre nyitott,
bátor egyéniségét. A főorvos úr életművét a helyi és megyei érték
tárba felvették, az azonban az utókor felelőssége, hogy életműve
hungarikummá is váljon – fogalmazott egykori pályatársa.
Dabas Város Önkormányzata nevében Kőszegi Zoltán polgár
mester búcsúzott Lelik doktor úrtól. Megemlékező beszédében
kiemelte, hogy főorvos úr jeles európai egészségügyi központok és
nagymúltú klinikák helyett Magyarországot és Dabast választotta,
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sportorvosi eredményeiért, jelen
tős felfedezéséért, a város közös
ségéért végezett szolgálatáért egy
méltó emlékhelyet alakít ki szá
mára az önkormányzat.
A főorvos úr az elmúlt évek
ben szinte minden városi esemé
nyen részt vett, bölcsességével,
javaslataival támogatta az önkor
mányzat munkáját. Kalandos és
nehézségekkel teli életútját,
amely Ópécskától Európa nagyvárosain át Dabasra vezetett, dísz
polgári portrékönyv, televíziós és rádiós interjúk, valamint egy
portréfilm is megörökíti, amelyet idén május 20-án, 91. születésna
pi köszöntésén mutattunk be az érdeklődőknek.
Mindezek, ha csak részletei is gazdag, teljes életpályájának,
mégis segítenek bennünket abban, hogy emlékét kegyelettel őriz
zük, szellemi hagyatékát tisztelettel és megbecsüléssel ápoljuk.
Nyugodjon békében!

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július
23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Első pontban a testület elfogadta a településrendezési eszközök módosítását tartalmazó „DABAS 154/2006. (VI. 22.) sz. határozattal elfogadott
Településszerkezeti terv és a 24/2006. (VI. 22.) önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása Munkaközi anyag”
(Völgyzugoly Műhely Kft.) című dokumentációt.
Ezután elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést. A testület jóváhagyta az OKÖT hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének módosítását és a benyújtandó pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat. Ezt követően a Képviselőtestület elfogadta a most induló óvodai csoportok számát, és ahol szükséges, engedélyezte a maximális csoportlétszám túllépését.
Az ülés következő részében a testület közlekedésbiztonsági intézkedéseket hozott:
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Szőlő
utca–Vasút út és a Toldi Miklós utca, a Kinizsi utca és az Alkotmány
utca súlykorlátozását 3,5 tonnára.
–A Szőlő köz közötti szakaszon a sebességkorlátozást 30 km/h-ra
módosította (kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2015.
(VII. 07.) számú ÖK. határozata alapján
a Dabasi Polgármesteri Hivatal augusztus 10. napjától augusztus
14. napjáig, az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri
Hivatal zárva tart.
Telefonos ügyelet a zárva tartás ideje alatt kizárólag halaszthatat
lan ügyben lesz a 06-29/561-200 telefonszámon.
Augusztus 21. munkaszüneti nap.
2015. augusztus 17–19. között és augusztus 24-től a Dabasi
Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadási időben
várja az ügyfeleket.
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

RUHABÖRZE a Piaccsarnokban
Szeptember 12-én délután 14.00–17.00-ig
Baba-, gyermek- és felnőttruha-börzét
tartunk.
Árusítás asztalonként 500 Ft
Asztalfoglalás szükséges
a 06-70/ 624-3706-os telefonszámon!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők
az Erzsébet utalványt
2015. aug. 26-át követően vehetik át
a Polgármesteri Hivatalban.
Feldman László

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz
a 2015. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2015. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2015. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi
részletének befizetési határideje: 2015. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének
befizetési határideje: 2015. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék számlára,
a kiszabott bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000
számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyí
tés esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak
érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás, stb.),
illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás
esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen
kérdésük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjának munkatársait kereshetik személyesen, telefonon
vagy e-mailben.
Iparűzési adó
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
Gépjárműadó, kommunális adó
Egyéb és idegen bevételek

561-265

II. em/213. szoba

561-265
561-243
561-245

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

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból
származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbír
ság, adópótlék
Gazdasági Iroda
Adócsoport
2015. augusztus
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Bálint Dominik
Péter Patrik Balázs
Lénárt Lara
Bor Péter
Mákszem Tamás
Pintér Gábor Dávid
Steingruber Seron
Hornyák Dorka
Csernák Benedek
Tulkán Nimród
Lénárt Ádám
Kovács Marcell
Gyöngyösi Fanni
Laiu Tudor
Borbély Zalán Attila

Anyuka neve	Születési idô
Nagy Szandra
2015. 05. 31.
Balázs Katalin
2015. 06. 02.
Nagy Andrea
2015. 06. 24.
Bezzeg Renáta Mónika
2015. 06. 27.
Somogyi Hajnal
2015. 07. 02.
Papp Annamária
2015. 07. 06.
Kucsera Elvira
2015. 07. 10.
Balogh Erzsébet
2015. 07. 10.
Lovas Emese
2015. 07. 12.
Lovas Renáta
2015. 07. 16.
Bennárik Edina
2015. 07. 17.
Kovács Katalin
2015. 07. 22.
Tusák Csilla
2015. 07. 28.
Laiu Mihaela
2015. 07. 28.
Sraga Julianna
2015. 07. 31.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 2.
Balog Benő–Balog Ilona
augusztus 2.
Pala László–Kozma Mária
augusztus 16.
Molnár Dezső–Karlik Terézia Margit
augusztus 16.
Háda István–Batuska Ilona Margit
augusztus 23.
Bagyinszki Mihály–Gugyerás Margit
augusztus 29.
Janicsák Balázs–Bennárik Mária
augusztus 30.
Lajó János–Bálint Mária
augusztus 30.
Kemény Antal–Fabók Julianna
augusztus 30.
Borbás László–Gugyerás Terézia Julianna
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 2.
Mráz István–Fabók Lídia
augusztus 30.
Láposi József–Reikort Eszter Ilona
augusztus 31.
Ulicska József–Gombár Éva
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 3.
Mezei György–Varga Eszter Mária
augusztus 3.
Kovács István–Vásáreczki Sarolta
augusztus 17.
Maris Ferenc–Kató Erika
augusztus 18.
Pap István–Gattyán Mária
augusztus 18.
Farkas Tamás–Kovács Judit
augusztus 24.
Pádár Csaba Sándor–Bádogi Piroska
augusztus 25.
Kósa Gábor Gyula–Gugyerás Tímea
augusztus 25.
Brezony János–Libor Judit Csilla
augusztus 31.
Szabados János–Laczkó Magdolna
augusztus 31.
Újvári Gábor–Laczkó Éva
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Bozsik Tibor–Tóth Katalin
augusztus 5.
Oláh Zoltán–Oláh Krisztina
augusztus 12.
Tóth Sándor–Farkas Erzsébet
augusztus 12.
Kovács György–Mráz Klára
augusztus 12.
Vadkerti Zsolt–Vellai Csilla
augusztus 18.
Faldina Lénárd–Gergelyfi Katalin
augusztus 26.
Kronvalter Vendel Ferenc–Hornyák Veronika
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10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 6.
Galacz Mihály–Héjja Ibolya
augusztus 6.
Javorcsik Gábor Tamás–Szlezák Mónika
augusztus 6.
Bori Pál–Berényi Krisztina
augusztus 13.
Kaldenecker Tamás–Bábel Melinda
augusztus 13.
Wrábel József–Bennárik Ibolya
augusztus 20.
Kapitány Zoltán–Szabados Szilvia
augusztus 20.
Fodor István–Majoros Ágnes
augusztus 20.
Zátrok Attila Tamás–Póra Irén
augusztus 27.
Zsolnai István–Murárik Edit
augusztus 27.
Nagy Ferenc–Szilvási Irén
augusztus 27.
Zsolnai László–Csapó Viktória
augusztus 27.
Engelsz Tamás–Regős Helga
augusztus 27.
Horváth István–Farkas Edina
augusztus 29.
Szabó István Zsolt–Lajó Márta
2015. július hónapban kötöttek házasságot:
július 3.
Szabó Tibor–Gyenei Dóra
július 3.
Hefler Ferenc–Kertész Eszter
július 4.
Kucsik Zoltán–Kovács Adrienn Eszter
július 4.
Fáki István Frigyes–Simon Xénia
július 10.
Gergi Ákos Viktor–Zsolnai Magdolna
július 10.
Kozma Gergő–Pintér Viktória
július 10.
Merczel László–Beri Ildikó
július 11.
Lanczendorfer Attila–Rigó Nikoletta
július 11.
Csernovitz Péter–Nádi Klára
július 11.
Nagy Szilárd–Nagy Szilvia
július 13.
Garajszki Orbán–Kovács Julianna
július 17.
Gebei Péter–Tasi Csilla Noémi
július18.
Szadai Attila Pál–Kiss Erzsébet
július 24.
Szabó Attila–Fenes Renáta
július 25.
Róth Csaba–Kurucz Ágnes
július 25.
Hodu Gyula–Kőszegi Viktória
július 31.
Borsos Ferenc–Gombos Tünde
július 31.
Romhányi Péter–Szabó Adrienn
július 31.
Adorján Viktor–Zsidek Kata Nóra

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Szilveszter Józsefné Elek Anna
1924. 08. 04.
Végh Sándorné Bottlik Margit
1924. 08. 14.
Erdei Lénárdné Bozsik Magda
1924. 08. 25.
Farkas Pál
1923. 08. 07.
Rácz István
1922. 08. 08.
Juhász Lajosné Virbling Rozália
1920. 08. 31.
Farkas Mihályné Gogolák Erzsébet
1919. 08. 10.

Életkor
91 éves
91 éves
91 éves
92 éves
93 éves
95 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Kucsák Györgyné (Strupka Mária Julianna) 1943. 01. 04.
Kozma László
1947. 08. 16.
Kolozsi Sándor
1934. 05. 10.
Harsányi Györgyné (Volentér Erzsébet) 1940. 10. 29.

2015. 06. 25.
2015. 07. 03.
2015. 07. 04.
2015. 07. 06.

önkormányzati hírek

megvárom az ükunokámat
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Bukodi Jánosné (Rapcsák Rozália)
Kancsal János
Nagy Eszter
Kucsák István
Dr. Lelik Ferenc
Dunavölgyi István
Saliga Béla
Kocsuba-Kiss Ana (Pénzes Ana)
Trangoni Gyula Józsefné (Budai Margit)
Danyis József
Vörös Ferenc
Juhász Sándorné (Lovas Anna)
Révész György

1932. 10. 04.
1940. 03. 23.
1981. 06. 10.
1951. 07. 19.
1924. 05. 20.
1939. 01. 01.
1958. 12. 09.
1925. 09. 07.
1934. 02. 13.
1956. 09. 08.
1934. 03. 10.
1941. 03. 19.
1932. 09. 03.

2015. 07. 08.
2015. 07. 09.
2015. 07. 09.
2015. 07. 09.
2015. 07. 10.
2015. 07. 10.
2015. 07. 14.
2015. 07. 19.
2015. 07. 21.
2015. 07. 21.
2015. 07. 22.
2015. 07. 24.
2015. 07. 27.

Osztozunk a családok gyászában.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki drága halottunk,
Révész György temetésére eljött, sírjára virágot, koszorút
helyezett, fájdalmunkban osztozott.
A Révész család
Ezúton szeretnénk megköszönni családtagoknak, barátoknak,
ismerősöknek, hogy Dunavölgyi István temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk továbbá a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub tagjainak,
hogy szeretett halottunkat utolsó útjára kísérték.
A Dunavölgyi család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a családtagoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, dr. Lelik Ferenc
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és osztoztak a család fájdalmában. Köszönjük
Kőszegi Zoltán polgármesternek ésaz önkormányzatnak a támogatást.
A Lelik család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kiripóczki Lászlóné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Köszönjük Kőszegi Zoltán polgármester úrnak, az alpolgármesternek,
a képviselőknek, a Gyóni Géza, valamint az örkényi Napsugár
Nyugdíjasklub tagjainak, hogy szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Tisztelt Ügyfelünk!

Kiripóczki Lászlóné Lidi nénit 96. születésnapján, március 20-án
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte. A beszélgetésről a
Dabas Televízió kisfilmet készített, amely tanúsítja Gyón legidő
sebb asszonyának szellemi frissességét, mesélőkedvét, korát megha
zudtoló mozgékonyságát. Lidi néni érdekes, humorral előadott tör
téneteiből egy hagyományos, paraszti életformában zajló asszony
sors bontakozott ki, amelynek természetes közege a család, a gazda
ság, a föld és a mindenkori szorgalmas munka. Lidi néni ebben a
beszélgetésben fogalmazta meg nagy vágyát, hogy még meg szeret
né ismerni születendő ükunokáját. Kérése meghallgatásra talált, és
megadatott neki ez a kivételes ajándék, amely csak keveseknek lehet
osztályrésze e világon. A kép tanúsága szerint boldog meghatott
sággal tartja karjaiban azt a kisfiút, akit annyira várt, és akivel tel
jessé vált hosszú, tartalmas élete. 		
– szerk. –

Kedves kisgyermekes családok!
Kerékpár-utánfutó igényelhető
a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni lehet az 561-260-as telefonszámon
Unyi Erzsébetnél.
A kérelmet 2015. augusztus 19-ig lehet benyújtani.

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvez
mény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesz
tőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2015. augusztus
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FELHÍVÁS
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.
törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.
A törvénymódosítás – kibővítve az eddigi jogosultak körét –
támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett,
eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok
özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje,
édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt
magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a
II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más
ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot
azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és
volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét
megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorú
vá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérel
mét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek
férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelen
leg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak
havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30%-a.
A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon
lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati,
katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kére
lemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a
nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

MINDENKIT VÁR
A SÁRI RÉTESHÁZ!

Kötelezô

a parlagfû-mentesítés!

Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok
Budapest, 2015. július 23. – A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 2015. augusztus 10–11-én Pest megye teljes
területét érintően légi (helikopteres) parlagfű felderítésre kerül
sor. A felderítés célja, hogy a megyében található valamennyi
parlagfűvel fertőzött termőföldterületet felmérjék a hatóságok
annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a növény
súlyosan allergén pollenjének levegőbe kerülése.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az
arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a
növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes vissza
szorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kiala
kulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének
visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös fel
adatunk.
Mint ismeretes, a termőföld használója, illetve tulajdonosa köte
les az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a virágbimbó
kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték meg a
földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző évek
tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv
alapján. A földi felderítések hatékonyabbá tétele érdekében az idei
évben is sor kerül a légi felderítésre, melynek eredményeképpen – az
elmúlt évek tapasztalatai alapján – várhatóan több száz hektárnyi
parlagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdonosa/használója volt
kénytelen a törvény által rendelt szankciók viselésére. A parlagfűvel
fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis a fertőzött terü
let nagyságától függően 50 ezer forint és 5 millió forint közötti
bírságra számíthatnak.
Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén termőföld
tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy a meg
adott időpontig végezzék el a területeik parlagfű-mentesítését,
hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását
kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő
allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és
idős embernek.
Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Kedves Vendégeink!

A Sári Rétesház nyitvatartási időn túl is szeretettel vár minden
érdeklődőt, aki meg szeretné kóstolni a híres sári rétest. Ha erre
járnak és kedvük támad egy jó süteményre, vagy vinnének belőle
a családi asztalara, keressék bizalommal Virág Istvánnét a
06-70/3304 583-as telefonszámon.
Amíg megtekintik a városrész nevezetességeit, a Szent Jakabszobrot, vagy tesznek egy rövid sétát a Szent Jakab sétányon,
elkészül a friss, finom sári rétes.
Ha kíváncsiak a réteskészítés folyamatára, megtekinthetik vagy
kipróbálhatják azt a Rétesházban.

Térjenek be hozzánk, élvezzék vendégszeretetünket!
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A közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza:
06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

A mezõõrök elérhetõségei
Homoki Iván: 06/70-332-1455 • Czene József: 06/70-332-1456 •
Józsa Zoltán: 06/70-452-0869 • Vörös József: 06/70-330-7668
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/330-7667

intézményeink hírei

A Halász Móricz-kúria augusztusi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: 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
PILINKE NÉPi ÉNEKEGYÜTTES
augusztus 27. csütörtök: 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
augusztus 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
augusztus 17. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!

Gobelin-kiállítás a kúriában
„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz, fogj hozzá!
A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik!”
(Goethe)
Ahány ember, annyiféle hobbi. Mindenki másban találja meg saját
örömét. Vannak, akik a sportolási lehetőségek iránt érdeklődnek, de
vannak, akik kreativitásukat használják kikapcsolódásként. Itt van
például a gobelinezés, amely a 19. századtól napjainkig számos
ember kedvenc időtöltése.
Ilyen művekkel várja látogatóit a Halász Móricz-kúria egy hóna
pon keresztül 8.00–16.00 óra között. Több mint egy éve, hónapról
hónapra más-más témájú kiállítás tekinthető itt meg. Jelenleg dabasi
lakosok által elkészített gobelineket láthatunk a kiállítóteremben,
amelynek megnyitóját július 21-én, kedden tartottuk családias lég
körben. A meghívott vendégeket és alkotókat először Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester asszony köszöntötte, majd a Dabasi
Dalkör egy dalcsokrát hallgathattuk meg. Mindezek után érdekes
praktikákat, információkat tudhattunk meg a lelkes alkotóktól.
Többféle hangulatú képpel találkozhattak vendégeink: gyerekgobe
linek, csendéletek, híres festmények kivarrt változata, stb. A jelenlé
vőket egy kis állófogadás várta a nagyteremben, ahol többek között
alkoholmentes koktélokat, házi készítésű süteményeket kóstolhat
tak meg. A megnyitó előkészületeiben a kúria munkatársai – Krigel
Viktória és Mész Adrienn –, valamint a kabinetiroda munkatársai
– Volenszki Lilla és Erdélyi Zsolt – segítettek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kiállításra felajánlott mun
kákat Kajliné Ludányi Margitnak, Kmetyó Juliannának, Péli
Lászlónénak, Serfelné Balog Zsuzsannának, Kárpáti Lászlónénak,
Takácsné Molnár Icának, Mészné Árvai Katalinnak és Méhes
Józsefnek.
Kívánunk nekik további sok szép munkát, türelmet és kellemes
időtöltést!
Mész Adrienn

Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú
nyelvvizsga felkészítő kurzusunkhoz!
szerda: 11.00–12.00, tanár: Juhászné Balog Petra
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 és vizsgatippekre van szükségük.
Dalkör – kedd: 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
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
A HYDE zenekar próbái – péntek 17.00–21.00 óráig

A Szõlõsi Közösségi Ház
programjai
Hétfő:	 9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett-csoport táncpróba
Szerda:	 9.00–10.30 Baba-mama klub
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páratlan heteken
		10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páros heteken
		11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családok
nak (dr. Berze Éva)
		17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
Péntek:	17.00–18.30 Gyermek- és ifjúsági kézműves
szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:	17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub egészség
megőrző torna
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi,
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az
intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszá
mon érdeklődhetnek.

Meghívó
A Bátki János Nyugdíjasklub és a Szőlősi Közösségi Ház
szeretettel meghív minden érdeklődőt az augusztus 21-én
(pénteken) 9.00 órától tartandó családi sportnapra.
Az esemény vendége a Budapest XV. kerületi
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete.
Helyszín: a Szőlősi Közösségi Ház kertje
A részvétel díjtalan!
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
augusztus havi programok
Kossuth Művelődési 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
www.kmkdabas.hu

Intézményünk augusztus 17–28-ig zárva tart!
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–16.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Orchidea Népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
szeptember 12., szombat, 16.00

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu

Intézményünk augusztus 17–28-ig zárva tart!
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig

Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

rendezvények
Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene
A kiállítás augusztus 14-ig
tekinthető meg.

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

A könyvtár augusztus 22-ig zárva tart!
Nyitva tartás:
hétfő–péntek 10.00–18.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
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A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
augusztusi programjai
Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint •
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

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

Augusztus 27. (csütörtök) – véradás

Önkéntes diákmunka
– iskolai közösségi szolgálat
Kedves Diákok!

Dabason, az Átrium Idősek Otthona
(Szent István út 63., tel.: 06-30/830-8566, 06-30/663-8350)
várja olyan, 14. életévüket betöltött fiúk és lányok
jelentkezését, akik a
„JÓ CSELEKEDETEK ÉVÉBEN”
szabadidejükben szívesen nyújtanának önzetlen segítséget az
idős emberek mindennapjaiban. Továbbá azon diákok jelent
kezését, akik a kötelező iskolai közösségi szolgálatot még nem
tudják, hol teljesítsék.
A segítséget nyújtó feladatok:
• napi pár órában (1–3 óra) az idősek mozgásában való
segédkezés (rövid séták a városban, templomba kísérés)
• beszélgetések
• játékok
• felolvasások
• bármely tevékenység, amely jobbá teszi egy idős ember
mindennapjait.
Szeretettel várunk mindenkit!

Megbízható, nagy múltú cégünk
dunaharaszti telephelyről áruterítés céljából
teherautó-sofőröket keres.
Heti öt nap, átlag 40 óra, állandó nappali műszak.
Alapfeltétel: „C” típusú jogosítvány, GKI-kártya.
Részletekről érdeklődni lehet:
a 06-30/823-78-75-ös telefonszámon.

hitélet

A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei

• Nagyboldogasszony, a szentmisével és munkaszünettel megült évi 5 kötelező ünnepünk
egyike idén szombatra esik. Miserendünk:
előesti mise 14-én, pénteken 18.00 órától
Gyónon. Ünnepi misék 15-én szombaton:
Szőlőkben 08.30-kor, Gyónon 10.30-kor.
Szombat este nem tartunk szentmisét. 23-án
vasárnap a 8.30-as szőlősi szentmisét a 10
éven belül augusztusban elhunytjainkért ajánljuk fel, Gyónon pedig a havi kereszteléseinket
tartjuk a 10.30-as szentmisében. Ettől a naptól
kezdve a hitoktatási adatlapok mindkét templomunk végéből elvihetők lesznek (a tavalyi
hittanosainktól is kérjük idén kitölteni).
• Augusztus 30-án reggel 7.45-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért a szőlősi templomban. Ugyanaznap 10.30-tól tartjuk Gyónon a
tanévnyitó gitáros gyerekmisénket, a Veni
Sancte-t. Minden diákot, pedagógust, szülőt
szeretettel várunk. A gyerekek hozzák magukkal az iskolatáskájukat is, mert azokat külön
megáldjuk. Nyári hittanos táboraink vetítettképes beszámolója közvetlenül a szentmise
után kezdődik.
• Azoknak a minimum 3. osztályos gyerekeknek a szüleit, akik szeretnék, hogy gyermekük
az új tanévben elkezdje a felkészülést az
elsőáldozásra, szeptember elején várjuk a
plébánián tartandó közös megbeszélésre. A
részvétel az elsőáldozás feltétele, a szülői megbeszélés időpontját mindkét templomunkban hirdetni fogjuk. Az elmúlt tanévben 8. osztályt végzett minden hittanosunkat
várjuk az új tanévben a középiskolások
Csoportjába, minden érettségizettet pedig az
ifjúsági közösségbe.

• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, a diákmisék augusztusban elmaradnak.Legközelebbi diákmisénk szeptember
6-án vasárnap 11.00-kor lesz, mely egyben
tanévnyitó VENI SANCTE szentmise.
• Az esti szertartásokat 19.00 órakor tartjuk,
tehát csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia,
pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu

Szeptember elején indítjuk katekumen
csoportunkat a plébánián azon – minimum 16 éves – testvérek számára, akik
a keresztség vagy a bérmálkozás szentségében még nem részesültek, vagy
nem voltak elsőáldozók, és ezeket most
felnőttként szeretnék pótolni. Azokat a
felnőtteket is várjuk ebbe a csoportba,
akik mindezen szentségekben ugyan
már részesültek, de szeretnék felfrissíteni, mélyíteni hitbeli ismereteiket.
Kérünk mindenkit, hogy terjessze a csoport indulásának hírét, a részvétel lehetőségét. A katek umenátus részletes
információi az első találkozáson fognak
elhangozni, melynek időpontját majd
mindkét templomunkban hirdetjük.

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 péntek
esténként 18.00–19.30 között a hernádi általános iskolában.
Alkalmaink
• Augusztus 17. hétfőn délután táborozó fiatalok nosztalgiatalálkozója.
• Augusztus 20–22. Deo Volente Kistérségi
Ökumenikus Kórus kórustábora régi és leendő kórustagoknak.
• Augusztus 23. vasárnap délelőtt új kenyér
úrvacsorai istentisztelet.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Augusztus 23.,vasárnap 10.00 óra:
újkenyéri hálaadó istentisztelet,
úrvacsoraosztás
• Szeptember 6., vasárnap 10.00 óra: tanévnyitó istentisztelet
Minden hittanos és konfirmációra készülő
gyermeket szeretettel hívunk és várunk a
szüleikkel együtt!
Az istentisztelet után tájékoztatás a hittanórák várható rendjéről, valamint a hit és
erkölcstan tankönyvek és munkafüzetek
kiosztására is sor kerül, az 1.–3. és 5.–7.
osztályos beíratott gyermekek részére.
ÁLLANDÓ ALKALMAK
• vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a templomban

• 10.00 óra: gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben (szeptember 13-tól)
• hétfő, 9.30-kor: istentisztelet a Zárdakert
Idősek Otthonában (minden hónap 2. hétfőjén), 11.00 óra: istentisztelet az Átrium
Idősek Otthonában (minden hónap 2. hétfőjén)
• kedd, 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (szeptember 15-től)
• szerda, 18.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
(szeptember 16-tól)
• péntek, 18.00 óra: bibliatanulmányozás és
imaközösség (szeptember 18-tól, utána
minden hónap 2. pénteke)
• Az óvodai hittanórák és a konfirmáció-
előkészítők októberben fognak kezdődni.
Gyülekezeti alkalmainkra szeretettel hívjuk és
várjuk kedves testvéreinket!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Alkalmaink
• Istentisztelet úrvacsoravétellel: szept. 6-án,
10.00 órakor. Szeretettel hívjuk mindazokat,
akik szeretnének erőt meríteni életük terheinek hordozásához az úrvacsorai közösség
által.
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek, a gyermekek részére kistemplomos foglalkozás indul szept. 6-tól, az
istentisztelet ideje alatt.
• Konfirmációs oktatás: az első alkalom szept.
10., csütörtök, 15.30 óra. Szeretettel hívjuk
és várjuk a 7. osztályos evangélikus tanulókat. Azokat a tanulókat is hívjuk, akik nincsenek még megkeresztelve.
• Kórus: a szünet utáni első alkalom szept. 4.,
péntek, 17.00 óra
• Évkezdő gyülekezeti szalonnasütés: szept.
11., péntek, 17.00 órától.
• Évnyitó istentisztelet: szept. 13., 10.00 óra.
Szeretettel hívjuk az óvodás és az iskolás
gyermekeket családjukkal együtt. A gyermekek áldást és egy kis meglepetést is kapnak.
• Presbiteri kirándulás: szept. 19., egész
nap.
• Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulékés adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/8242019; Keresse gyülekezetünket a Facebook
o l d a l u n k o n i s : G y ó n i E v a n g é li k u s
Egyházközség
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A „Dabasi csalánlevelek”,

avagy Mády Ferenc a bíróságon

A 19. századvégi Alsódabason kevés olyan
dolog történhetett, amelyből Mády Ferenc
(*1834 †1911) földbirtokos, nagykőrösi szár
mazású kisnemes ki ne vette volna a részét.
Az örök mókamestert először 1897-ben, a
hatvanharmadik életévében beszélték rá
barátai verseinek kötetbe formált kiadására.
A „Dabasi csalánlevelek” címet hirdető csip
kelődő strófák nagy tetszést arattak, min
denki mulatott az ötletes verseken, kivéve
azokat, akik név nélkül is magukra ismertek
egy-egy pellengérező rigmusban. „A csalán
levelek mikor megjelentek, / Voltak egy
ügyűek, akik nem köszöntek.” – rögzítette az
első negatív reakciókat a szerző. Ebből a kör
ből többen nem érték be ennyivel, és a jó hír
nevük sérelme miatt időről időre, Ócsára, a
járásbíróságra citálták a „lokális poétát”, akit
a bíróság gyakran el is marasztalt. „A sok
perpatvarnak még is az lett a vége, / Én, a dal
írója, meg lettem büntetve.” – olvashatjuk az
összegzést. Az ellenfelek azonban rosszul
számítottak: a tiltások és szankcionálások
egyáltalán nem szegték Mády Ferenc kedvét,
sőt az alkotásnak ez a sajátos motiváció talán
még jót is tett, mert 1901-ben újabb kéve állt
össze a csalánlevelekből. „A dabasi csalán
komisz, csípős növény, / Csípésével szerző
nem is lesz fösvény.”… „A könyvből elpusz
tult, megégett egynehány, / Új levelet hajtott
a dabasi csalán.” – hirdette harciasan az elő
szóban a szerző. Visszavágott a névtelen leve
lek íróinak is: „Aki levelet ír, és alá nem írja, /
Haszontalan fráter, legyen bárki fia!” és „Az
írótól senki zokon nem veheti, / Ha a csalán
levél itt-ott megcsipkedi.” Ugyanakkor a
nemes ember gesztusával: „Kit a csalánlevél
véletlenül csípett, /
Én azoktól itt most
bocsánatot kérek”.

Ily előzmények után szinte törvényszerű
nek vehetjük, hogy ez a kötet is megjárta a
bíróságot, sőt annak több, magasabb fórumát
is. Ezt erősítik meg és bizonyítják a Budapesti
Hírlap 1902. november 22-i és 1903. április
16-i híradásai, melyekből kiderül, hogy a
királyi ügyészség az egykor dúsgazdag mág
náscsalád elszegényedett tagja, Beleznay
Árpád gróf panaszára elkoboztatta a verse
ket, szerzőjüket pedig a Pestvidéki Törvény
szék sajtó útján elkövetett becsületsértés
miatt vád alá helyezte. A tárgyalás során
Mády Ferenc bejelentette, hogy ha Beleznay
gróf sértve érzi magát, hajlandó bocsánatot
kérni, de a panaszos ezzel nem érte be. Az
1903. áprilisi cikk jól foglalja össze a per
kimenetelét: „Dabasi csalánlevelek. Ezzel a
címmel versfüzetet adott ki két évvel ezelőtt
Mády Ferenc alsódabasi földbirtokos, az
ottani függetlenségi párt oszlopos tagja. A
paprikás versekre, amelyek a helyi nagyságo
kat figurázták ki, legjobban Beleznay Árpád
gróf szisszent föl, aki magára vette A falusi
mágnás című költeményt. Ennek bemutatója
így szól: „Lakott itt egy mágnás, de csak
olyan talmi, / Ki az adósságát fel szokta írat
ni.” A vers azután jó tanácsot ád a tapaszta
latlan polgártársaknak, hogy ne adjanak a
falusi mágnásnak lakást, mert elégeti még a
gyümölcsfákat is, azért legjobb lesz, ha a
szállásadó leszedet tél idején ajtót, ablakot,
különben nem szabadul meg hívatlan vendé
gétől. Beleznay gróf panaszára a pestvidéki
törvényszék, mint sajtóbíróság, becsületsér
tés miatt százhúsz korona pénzbüntetésre
ítélte az öreg kurucot, aki azt hozta föl ment
ségére, hogy neki esze ágában sem volt
Beleznayt sérteni, aki neki szegről-végről
atyafia lenne. A talmi mágnások alatt a
kóbor színészeket értette, akiket mindaddig

szívesen látott vendégül, amíg jószívűségével
vissza nem éltek. Az ítélet kihirdetése után
az ősz poéta a következőképpen jelentett be
föllebbezést:
No, ez is megtörtént, kutya teremtette!
Csalánlevelekért meg lettem büntetve,
Megint vége van már párszáz koronámnak,
De hál’ Isten, vége grófi sógorságnak.
A föllebbezéssel Frenreisz István vezeté
sével ma foglalkozott az ítélőtábla első bün
tetőtanácsa. A vádlottat Pichler Győző
országgyűlési képviselő védte. A tábla jóvá
hagyta a törvényszék ítéletét.”
Mády Ferenc még ebben az évben megje
lentette a „Dabasi utolsó csalánlevelek”-et,
majd 1905-ben „A korbács” címmel önélet
rajzát. Alakját Vay Sándor/Sarolta „A papri
kás bál” című történetben örökítette meg
1907-ben. Emlékét a „Mády-rét”, és a „Mádyféle erdő” elnevezések őrzik a dabasi határ
ban, kúriáját néhány éve elbontották, így
igazi mementójául még is csak a sajátos han
gulatú kötetei szolgálnak. Jól számított: a
„rossz költeményekkel” beírta magát Dabas
helytörténetébe. Sajtópöre a föllebbező stró
fával igazi jogtörténeti kuriózum is.
Valentyik Ferenc

Mády Ferenc:
Egy falusi mágnásról
Lakott itt egy mágnás, de csak olyan talmi,
Ki az adósságát fel szokta íratni…
Kinek van hát háza, vigyázzon magára,
Ne jusson a gróf úr hálátlan horgára.
De ha nála lakna, szedje le az ablakát,
Hadd szedje fel az úr kétes sátorfáját.
Bíróhoz soh’ se menj, czélt úgy sem érsz vele,
Mert mit megítélnek, úgy sem lesz fizetve.
A gyümölcsfákra is vigyáztass, polgártárs,
Mert mi tüzelhető, virágra kár ha vársz!...
Kárpótlást mindezért ha kérsz, de nem kapsz…
Czélt nem érsz akkor sem, bármilyen lármát csapsz.
Boltos, kereskedő, vigyázz a holmidra,
Czukrot, kávét, lisztet szereti a hidra!...
Tanulj a morvától, annak is volt drótja…
Követelését a nagy harang lerótta.
Nekem is volt házam, kertem gyümölcsfákkal,
Meg is gyűlt a bajom őméltóságával!...
Mert ha e nemes gróf nem született volna:
Ezt a rossz költeményt meg sem írtam volna.
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Augusztus 20.

Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepnapunk. Szent
István királyunk napja, amely az államalapítás és az ezeréves állami
ság emléknapja is egyben. Államalapító királyunk még augusztus
15-ét, Nagyboldogasszony napját tette ünneppé, valamint élete végén,
az akkor már betegeskedő uralkodó ugyancsak ezen a napon ajánlotta
fel az országot Szűz Máriának, valamint 1038-ban ezen a napon is
hunyt el.
Az ünnepnap dátumát később Szent László helyezte át augusztus
20-ra, annak okán, hogy 1083-ban ezen a napon avatták szentté
I. Istvánt. 1686-ban azonban XI. Ince pápa szeptember 2-ára, Buda
visszafoglalásának a napjára helyezte át Szent István napját, 1771-ben
pedig XIV. Benedek egyszerűen eltörölte az ünnepet, ugyanis igyeke
zett az egyházi ünnepnapok számát csökkenteni. Mária Terézia azon
ban ennek ellenére szinte azonnal elrendeli „az apostoli királyság álta
lános védőszentjének” megünneplését, a katolikusokat pedig erre a
napra eltiltotta a munkától, valamint kötelezte őket a misén való rész
vételre.
Augusztus 20. 1891-ben válik munkaszüneti nappá, sőt 1926-ban
már egy teljes héten keresztül ünnepelték államalapító királyunkat.
1949-ben az eredeti jelentést erősen torzítva az új alkotmány az „új
kenyér ünnepévé” nyilvánítja a napot, majd 1950-ben nem túl megle
pő módon betiltják a körmeneteket, de az ünnepnap nem törlődik a
naptárból, csak a jelentése módosul.
Az augusztus 20-i tűzijáték hagyománya 1938-ban indult, de
1954-ben ezt a szokást „átütemezték” április 4-ére, majd 1956 után
egészen egyszerűen eltörölték. Az ünneplésnek és megemlékezésnek
ez az összetevője csak 1966-ban térhetett vissza, illetve a mára ugyan
csak hagyománnyá vált Debreceni Virágkarnevál is ebben az évben
indult. Az ünnephez az 1969-es évtől kezdve kötődik a tisztavatás.
A rendszerváltás után az ünnepnap visszakerült az őt megillető
helyére. 1989 óta újra megrendezik a Szent Jobb körmenetet, illetve
1991 óta augusztus 20. hivatalos, állami ünnepnapnak számít. Ezen
kisebb áttekintés zárásaként csak annyit mondanék, hogy sose feled
jük, hogy a múlt emlékének és üzenetének méltó megőrzése mennyire
kiemelt fontossággal bír, hiszen ahogy Széchenyi István fogalmazott:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
		
Kancsár Krisztián

I

sten kegyelme uralkodván felettünk, a királyi méltóság munkálkodása nemesebb és szilárdabb szokott
lenni más méltóságokénál, ha eredetét a katolikus hitből nyeri. És mert minden egyes nép saját törvényeivel él,
ezért mi is, kik birodalmunkat Isten akaratából kormányozzuk, régi és új uralkodókat utánozva, a törvényen elmélkedve
megszabtuk népünknek, hogy mi módon élhet tisztes és háborítatlan életet, hogy, miként gazdagabbá lőn az isteni törvényekkel, hasonlóképpen világi törvényeknek is alá legyen
vetve. S hogy mennyire gyarapodtak a jók azon isteni törvényekkel, úgyannyira bűnhődjenek a bűnösök, emezek által.
(Részlet Szent István király törvényeiből, Bartoniek Emma fordítása)

Faludi Ferenc
Szent István királyhoz
Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.

Íme, a te reménységed,
Ínségedben ide nézz:
Isten után erősséged,
Megoltalmaz ez a kéz.

Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.

Megvigasztal mindnyájunkat,
Hatalmunkban vastagit,
Megtágítja országunkat,
Végig megtart, boldogit.

Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bevezettünk,
Szívünk örömében ég!

Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.

Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.

István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.
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FC DABAS SE
Az átigazolási időszak augusztus 3-án lezárult, és az FC Dabas NB
III-as felnőtt csapatának játékoskerete is kialakult, és szinte teljesen
véglegesnek tekinthető.
Ami a nyári játékosmozgást illeti, nyolc játékos távozott vagy
fejezte be aktív labdarúgó pályafutását, hét labdarúgó pedig frissen
érkezett, így Honti József kicsivel több mint húsz fővel gazdálkod
hat az őszi szezonra.

A dabasi kötődésű Zsolnai Róbert (aki még anno a Vasasnál
mutatkozott be az élvonalban, majd a Kaposvár, Debreceni VSC,
Budapest Honvéd és a Puskás Akadémia játékosaként is szerepelhe
tett az első osztályban) segítségével pedig, reméljük, megoldódik az
évek óta jelentős gondot okozó dabasi csatárprobléma. A felkészülés
során majd minden mérkőzéseken jöttek a Zsolnai-gólok, reméljük
megtartja eme jó szokását a rutinos támadó a bajnoki összecsapáso
kon is.

TÁVOZÓK:

Ami a távozókat illeti, a legnagyobb név mindannyiuk közül
Volenszki Zoltán, aki a klub saját nevelésű játékosaként több mint
húsz éven át viselte a dabasi piros-fehér mezt. A bal lábas játékos
térdsérülése következtében hagy fel az aktív játékkal, így Danyis
Attila után egy évvel egy újabb korszakos FC Dabas ikon távozott
az első csapat keretéből

Távozók listája (2015. ősz)

A távozók közül mindenképpen meg kell említeni Buczkó István
nevét is, aki 7 évvel ezelőtt Keresztúri Andrással érkezett Dabasra
és azóta megszakítás nélkül az FC Dabas szolgálatában állt.
A mindannyiunk számára csak Pikunak szólított és ismert játékos
Ceglédre tette át székhelyét Szkunc Vjacseszlávval és Zsíros
Ádámmal közösen. Geiger Norbert visszatért a Szeged 2011-hez,
Jakab Gusztáv pedig Taksonyban folytatja pályafutását. Gáspár
Balázs szintén befejezte aktív labdarúgó pályafutását, Wilson
Electoval kapcsolatban pedig egyenlőre nem tudunk érdemleges
információt közölni.

ÉRKEZŐK:

Az első kerethez újonnan csatlakozó labdarúgók közül egyértelmű
en a Bárányos / Zsolnai duó a két nagy zsákmány, a magyar futball
szerelmeseinek alighanem egyikük nevét sem kell bemutatni. Az
egykori NBI-es és magyar válogatott Bárányos Zsolt játékintelli
genciájával, irányító képességével és rutinjával még így a negyedik X
környékén is nagy segítségére lehet csapatunknak.
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	Név

Hova távozott

1.
Buczkó István
2.
Electo Wilson
3.
Gáspár Balázs
		
4.
Geiger Norbert
5.
Jakab Gusztáv Dávid
6.
Szkunc Vjacseszláv
7.
Volenszkí Zoltán
		
8.
Zsíros Ádám

Ceglédi VSC
?
befejezte aktív
labdarúgó pályafutását
Szeged 2011
Taksony SE
Ceglédi VSC
befejezte aktív
labdarúgó pályafutását
Ceglédi VSC

Érkezők listája (2015. ősz)
	Név

Honnan érkezett

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balatonszepezd
Maglódi TC
Budaörs
Balatonszentgyörgy
Veresegyház
ESMTK
Szolnok

Bárányos Zsolt
Dencz Dávid
Gáspár Tibor
Komoróczi Kristóf
Kozma Dániel
Surányi Zoltán
Zsolnai Róbert

sport

NB III. férfi felnôtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép csoport ôszi sorsolása
Hazai

Vendég

Kezdési időpont

1. forduló

FC DABAS

BUDAFOKI MTE-ÚJBUDA FC

08. 02. vasárnap, 17.30

2. forduló

KOMLÓI BÁNYÁSZ

FC DABAS

08. 08. szombat, 17.30

3. forduló

FC DABAS

BÖLCSKEI SE

08. 16. vasárnap, 17.30

4. forduló

BUDAPEST HONVÉD-MFA II.

FC DABAS

08. 23. vasárnap, 16.00

5. forduló

FC DABAS

PÉNZÜGYŐR SE

08. 30. vasárnap, 17.00

6. forduló

SZEOL SC

FC DABAS

09. 05. szombat, 16.30

SZABADNAPOS

7. forduló

FC DABAS

8. forduló

VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL
FC

FC DABAS

9. forduló

FC DABAS

SZENTLŐRINC SE

09. 27. vasárnap, 16.00

10. forduló

SZEKSZÁRDI UFC

FC DABAS

10. 03. szombat, 15.00

11. forduló

FC DABAS

HR-RENT KOZÁRMISLENY

10. 10. szombat, 15.00

12. forduló

FC DABAS

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II.

10. 18. vasárnap, 14.30

13. forduló

DUNAHARASZTI MTK

FC DABAS

10. 25. vasárnap, 13.30

14. forduló

FC DABAS

ESMTK

11. 01. vasárnap, 13.30

15. forduló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC

FC DABAS

11. 08. vasárnap, 13.30

16. forduló

FC DABAS

PAKSI FC II.

11. 15. vasárnap, 13.30

17. forduló

MONORI SE

FC DABAS

11. 21. szombat, 13.00

FÉRFI KÉZILABDA
A 2014/2015-ös szezon befejeztével felnőtt csapatunk kerete ismét
jelentősen átalakult.
Kilenc játékos távozott az egyesülettől: Horváth Ferenc,
Csecsetka Péter, Sándor Roland, Bujdosó Bendegúz, Szandhofer
János, Tomori Győző, Bárdos Gergő, Rév Mátyás és Szám Ferenc.
További pályafutásukhoz sok sikert kívánunk!
Hét új játékos érkezett. Hajdú Tamás a Balmazújvárosi KK,
Hollós Máté a SZESE Győr, Mazák Lajos a Várpalotai BSK,
Pocsai Rajmund a Ceglédi KKSE csapatától, Kanizsai Nándor a
vajdasági Törökkanizsáról, Simó Zoltán Székelykeresztúrról,
Erdélyből, valamint Tóth József Svájcból igazolt a Dabas VSE KC
egyesületéhez.
Július 27-én megkezdődött a felkészülés a következő szezonra.
Több edzőmérkőzést is játszik a csapat. Az első mérkőzésre július
31-én került sor, ahol az NB I-es PLER Budapest csapata volt az
ellenfél:
PLER Budapest–Dabas DIEGO KC: 38 : 30

–
09. 19. szombat, 16.00

UTÁNPÓTLÁS
Fiatal játékosaink is megkezdték a felkészülést. Augusztus végéig
napi két edzéssel készülnek a következő évadra.
Felkészülésként augusztus 15–16-án férfi ifjúsági csapatunk
Cegléden vesz részt tornán. Korosztályos fiú serdülő csapatunk
augusztus 18-án felkészülési kupán indul Budapesten, majd
augusztus 25–27. között Tatán versenyeznek 1999–2000 és 2001–
2002-es csapataink.
Idén két fiú- és egy leánycsapatot indítunk az Országos Serdülő
Bajnokságban. Utánpótláscsapataink pedig az Országos Gyermek
bajnokságban a „Kovács László” régióban versenyeznek.
Az új szezonban is minden játékosunknak eredményes és sérü
lésmentes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita

A csapat a felkészülés jegyében nyolc edzőmérkőzést játszik, mely
ből még négyet hazai pályán vívnak:
augusztus 11. kedd, 18.30
augusztus 18. kedd, 18.30
augusztus 28. péntek, 18.30
szeptember 4. péntek, 18.30

Dabas DIEGO KC–PLER Budapest
Dabas DIEGO KC–Törökszentmiklósi KE
Dabas DIEGO KC–Orosházi FKSE
Dabas DIEGO KC – FTC

A 2015/16-os bajnoki szezon első mérkőzését idegenben játssza
a csapat szeptember 13-án a Szentendrei KC csapata ellen.
2015. augusztus
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F E RG E T E G E S
Újra Dabason az

Október 24-én Dabas városában üdvözölhetjük a
magyar kultúra két világhírű nagykövetét. Egy színpadon csodálhatjuk meg a tánckar, valamint a méltán világhírű, hungarikumnak számító 100 tagú cigányzenekar lenyűgöző előadását. A produkció
nevéhez méltóan valóban fergetegesnek ígérkezik.
Az előadásról:
A Sissiként ismert Erzsébet királyné, I. Ferenc
József császár felesége 1854-ben, 16 éves korában vált az Osztrák Birodalom első asszonyává. A
gyönyörű, érzékeny és vadóc nő egész életében a
szerepével járó fullasztó kötöttségek elől menekült. A boldogságot és a szerelmet Magyarországon
találta meg, ahol a nemesi udvar rajongott érte,
különösen az ország legszebb férfijának tartott
gróf Andrássy Gyula. Vonzalmuk azonban soha
nem teljesülhetett be…

„Az élet néha perceken múlik…”

Néha az élet csak perceken múlik…
Örömmel jelentjük, hogy június 1-jétől ELINDULT a mentőorvosi
(mentőtiszti) kocsi, az Országos Mentőszolgálatal együttműködve!
Köszönjük az OMSZ kollégáknak a kooperatív tegyüttműködést!

16 Dabas 2015. augusztus

A legendás szerelem ihlette az ExperiDance
Production táncosainak és a 100 Tagú Cigányzenekar
szólistáinak közös produkcióját. A táncdráma hősei
egy lázadó királyné, egy vakmerő gróf és egy csodaszép cigánylány, akik eltáncolják a soha be nem teljesülő szenvedély hol felfokozott, hol gyötrelmes pillanatait.
A szerelmes találkozások és elválások egy pompázatos bálon történnek, ahol a 100 Tagú Cigány
zenekar szólistái húzzák a talpalávalót. A zenekar,
mely 2014 márciusától hivatalosan is hungarikum,
vagyis magyar nemzeti csúcsteljesítmény, a táncosok mellett garancia a fergeteges színházi
élményre.

Az előadásra a jegyek rövidesen
kaphatóak lesznek a már jól ismert helyeken.
Dabason és környékén, két hónap alatt, összesen 71 alkalommal
riasztották kocsinkat a 104-en keresztül. Az esetek több mint
60%-a gyógyszeres beavatkozást is igényelt.
Több mint 10 esetben közvetlen életmentésre is sor került
(pl.: újraélesztés vagy egyéb életmentő gyógyszereket igénylő eset).
Köszönjük a kocsi fenntartását támogató szponzorcégeknek és az
önkormányzatoknak a nagylelkű szponzorálást! Jelenlegi gyógy
szerfelhasználásunk havi szinten több mint 80 000 Ft, a gépkocsi
teljes üzemeltetése havi 600 000 Ft-ba kerül. Adományozásával
támogathatja a mentőorvosi-mentőtiszti kocsi fenntartását és a
gyógyszerpótlást! Minden adományt köszönettel veszünk:
Dr. Talabér János és Gogolák Gábor
Bővebb információk: www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Számlaszámunk: 10402128-50526766-85851006

