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Október 23.
Tisztelettel meghívom Önt
az 1956-os forradalom és
szabadságharc 59. évfordulóján
tartandó ünnepi megemlékezésünkre
és az ezt követő koszorúzásra.
Kőszegi Zoltán polgármester

Helyszín:
a gyóni városrészközpont
(a Kossuth Lajos u. és a Vasút út kereszteződése)

Időpont:

2015. október 23. (péntek), 10.30 óra

Program:
– Polgármesteri köszöntő
–Ü
 nnepi műsor a Táncsics Mihály
Gimnázium diákjainak előadásában
–Ü
 nnepi beszédet mond
Pásztor Gergely történész
–K
 oszorúzás
(minden intézmény, egyesület, stb.
külön koszorút helyez el)
Koszorúzási szándékát jelezze
a 29/561-230, 561-211-es telefonszámokon,
a kapuiagota@dabas.hu
vagy a balintkata1@gmail.com e-mail címeken.

Fotó: Csoó Annamária
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XVII.

Dabasi Napok
Szeptember 19–27. között lezajlott a városnapok tizenhetedik rendezvénysorozata. A program
különbözô helyszíneirôl és eseményeirôl képekben és
rövid tudósításokban számolunk be az olvasóknak.

Kistérségi mûkedvelôk tárlata
Szeptember 19-én került sor a Kossuth Ház Galéria és Kerekes
László Alkotóház kiállítótermeiben a kistérség műkedvelő
művészeinek képzőművészetei kiállítására, amely idén is nagyon
látogatott volt. A rendezvényen Dabas Város Önkormányzata
két különdíjat is adományozott két fiatal dabasi tehetségnek,
Ronga Eszternek és Bölöni Szidóniának (Fotó: Tomor Tamás)

Reneszánsz forgatag a kultúrban
A délután folyamán a Kossuth Művelődési Központ reneszánsz hangulatú vásári forgatagán gyűltek össze az érdeklődők. Este a Bordó
Sárkány Régizene Rend koncertje nyújtott maradandó zenei élményt a
hallgatóságnak.
(Fotó: Tomor Tamás)

Nyugdíjastalálkozó a strandon
Szeptember 20-án, vasárnap a Dabasi Standfürdő fedett kerthelyisége
alatt mintegy 150 szépkorú vett részt a Dabasi nyugdíjastalálkozón,
ahol a finom ebéd és a jó zene megalapozta a hangulatot.
(Fotók: Karlik Dóra)

Fénnyel festve
20-án 17.00 órakor került sor Csoó Annamária fotókiállítására a
Halász Móricz-kúriában.
A tárlatot Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester nyitotta meg,
majd Karlik Dóra, a Dabasi Újság fotósa méltatta a pályatárs természetfotográfiáit. A műsorban részt vett Sófalvi Szabolcs
László, a Múzsák Művészeti Iskola gitártanára. Csoó Annamária
végtelen türelmének és művészi látásmódjának köszönhetően
olyan szemszögből jelenik meg a képeken a természet egy-egy
különleges részlete, amelyet csak hosszas szemlélődés után fedez
fel az, aki megtanult látni, a szó nemes értelmében. Csoó
Annamária mindig valamilyen mozgás, cselekvés közben kapja
lencsevégre az állatokat. Jellegzetes szokásaik, ellesett mozdulataik elevenednek meg a fotókon, olyan pillanatok, amelyeket csak az
kaphat el, aki hosszasan figyel és vár egy ritka jelenetre.
(Fotó: Karlik Dóra)
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Helytörténeti elôadás a Nemes-kúriában
Szeptember 23-án a felsődabasi Nemes-kúriában került sor
Kosztolányi Gyula képviselő vetítettképes helytörténeti előadására,
amelyből a városrész múltjáról és a két világháborúban részt vett
„kisdabasi” katonák sorsáról ismert meg különleges történeteket a
hallgatóság. Kosztolányi Gyula ismertsége és népszerűsége folytán
nagyon sok felsődabasi polgár szívesen felajánlotta családtagjaik fotográfiáit, iratait, tárgyi emlékeit a kiállításhoz. Az előadás különlegességét a korabeli hanganyagok adták, egy régi katonanóta és egy híradós
anyag, amelyben a katonák üzentek a hátországban élő családtagjaiknak. Az előadó prezentációja megtekinthető a város honlapján, a
www.dabas.hu-n. 			
(Fotók: Karlik Dóra)
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Csillagvizsgáló
Szeptember 24-én, csütörtökön az Érdi SZC Dabasi Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolájának csillagvizsgálóján át szemlélhették az égboltot az érdeklődők. Az ég felhős volt ugyan, de ez
nem kedvetlenített el senkit, mert az érdekes 3D-s filmvetítés kárpótolta a látogatókat.

Rock-tér a Piaccsarnokban
Szeptember 25-én szakadó eső mosta volna el a Szent István térre tervezett Rock-teret, de egy helyszínváltozás megmentette a programot.
A rockzene kedvelői a Piaccsarnokban bulizhattak a helyi zenekarok,
majd a főattrakciónak számító FISH! zenéjére.
(Fotó: Karlik Dóra)

Ovi-foci

Trafik Kör 10

Szeptember 26-ára több programmal is készültek a szervezők,
de a szakadó eső miatt ez a nap sem úgy alakult, ahogy szerették
volna. Elmaradt a Mánteleki-tavi horgászverseny és a gyerekek
által annyira várt repülő-show is.
A Mánteleki úti Szivárvány Óvodában azonban a rossz idő
ellenére is megtörtént az ovi-foci pálya ünnepélyes átadása.
A rendezvényen jelen volt Tóth Tímea válogatott kézilabda-
játékos is, aki a pálya megvalósulását támogató Ovi-foci
Közhasznú Alapítványt képviselte.
A pálya megépítéséhez jelentős adománnyal járult hozzá a
Bajnok család is, akiknek ezúton is köszönjük a nagylelkű felajánlást.
(Fotók: Karlik Balázs)

Szombat délután 17.00 órakor került sor a Trafik Kör tízedik
jubileumi kiállítására a dabasi Piaccsarnokban. A rendezvényen
virtuálisan átadták a második dabasi gondolatmegállót, amelynek különlegességét a pozitív üzenetet közvetítő idézetek adják.
A bölcs gondolatokat a lakosság küldte el a Trafik Kör e-mail
címére, és egy szakértőcsoport válogatta ki közülük a legfrappánsabbakat. Reméljük, hogy az 5-ös főút mentén ugyanolyan
érdeklődéssel olvasgatják az utasok ezeket az idézeteket, mint a
Bartók Béla úti megállóban, és a gondolatok szellemisége megóvja az építményt a vandál cselekedetektől.
A rendezvényt Kőszegi Zoltán polgármester nyitotta meg és
Ligetvári István építész összegezte a tíz esztendő vívmányait.
A Trafik Kör törekvései tíz esztendő alatt kiemelték a helyi építészetet a provincializmus és a szokványos megoldások állóvízéből. Az általuk létrehozott modern és funkcionális épületek már
ismeretekké váltak magasabb szakmai körökben, ország- és
Európa-szerte is jegyzik ezeket a létesítményeket, például a
Gyóni Ravatalozót.
A rendezvényen a Trafik Kör díjat adományozott Bujdosó
Géza építésznek, aki évtizedek óta alakítja Dabas arculatát,
színvonalas épületeivel hozzájárul az urbanizálódó városkép
kialakításához. Az esemény díszvendége Ekler Dezső, Ybl-díjas
építész volt. 		
(Fotó: Karlik Balázs)
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A Dabasi Napok idei rendezvénysorozatának záróeseménye a Dabasi
Táncszínház mégSZÍVFACSARÓbb című előadása volt. A 12 főből
álló csapat sok-sok próbaalkalom után harmonikus összhangban adta
elő a frappáns megoldásokkal tarkított, népmesei elemekre épülő produkciót, amelynek pozitív üzenete feltöltötte a hálásan tapsoló közönséget. Kiss Renáta koreográfus minden esztendőben más és más stílusú táncművel lepte meg a nézőket, mindegyik előadásnak megvolt a
maga sztorija, tanulsága, amely nemcsak a szemre, hanem a szívre is
hatással volt. A szépen felépített darab az egyszerűtől a bonyolultabb
megoldásokig, minden eszközével támogatta a történetet; lírával és
humorral, dinamikával és látvánnyal, lágysággal és akrobatikus erőteljességgel, tehát a végletek eszköztárával fejezte ki a mondanivalóját.
A koreográfusi munka számos érdekes rendezői fogással is kiegészült,

drámajátékkal, színpadi elemekkel és árnyjátékkal, amely MarkóValentyik Anna hozzáértését dicséri.
A lányok összehangolt, szép mozgása mellett meg kell jegyezni a két
fiú színpadi jelenlétét is. Zsolnai Zoltán a király szerepében a drámajáték meseszerűségét erősítette, míg Tóth Roland férfi főszereplőként
jelenetről jelenetre végigvitte a táncjátékot, a lírai részletektől a dinamizmussal teli emelésekig, minden helyzetben megállta a helyét.
Külön öröm számunkra, hogy egy hosszú betegség és kockázatos
műtét után alig két esztendővel teljes értékű életet élő, egészséges fiatalemberként láthattuk őt viszont a sportcsarnok táncterén.
A Dabasi Táncszínház minden egyes tagjának szép sikereket kívánunk a jövőben életük, karrierjük minden területén!
Kapui Á.

Idősek Világnapja az OBO ARÉNÁBAN
Október 2-án több száz időskorú dabasi polgár gyűlt
össze a sportcsarnokban, akiket az önkormányzat
buszokkal és kisvonattal szállíttatott a helyszínre,
minden városrészből.
A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntötte a vendégeket, majd Mága Ernő és zenésztársai cigányzenével, magyarnótával, operett- és musical-részletekkel szórakoztatták a közönséget.
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Fotók: Karlik Dóra

mégSZÍVFACSARÓbb

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a

2015
Gyóni
Napok
rendezvénysorozatára
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
október 17. (szombat)
17.00 óra – „Két szív összhangja” – Pesics Zsuzsanna
pszichológus előadása
szervező: Balogh Eszter lelkésznő és a gyóni evangélikus
gyülekezet
Helyszín: Gyóni Evangélikus Egyházközség, gyülekezeti ház
(Luther u.14.).

október 18. (vasárnap)
GYÓNI SÉTA – a Luther utcai udvarokban
14.00 órától
Óvodás fotókiállítás, pánkósütés
a Gyóni Géza Nyugdíjasház udvarában
Helyi építészeti értékek – Kecskeméti Norbert udvara
Múlt és jelen építészete – Molitor Árpád udvara
Őszi betakarítás – a Tájház udvara
Szabadtéri játszóudvar és
Gyóni Géza-emlékszoba
az evangélikus templom udvara
Gyóni viseletek – Zsírosné K. Katalin udvarában
az ötéves Miloszerni Vendégház
udvarában
16.00 órától – Nippek, képek, Terítők
– Hétköznapi tárgykultúra és kortárs festészet
találkozása a diófa alatt
Kiállítás Á. Varga Imre és Tothem Gyula festőművészek
alkotásaiból, valamint a gyóni asszonyok kézimunkáiból
A Gyóni Majorban
16.30 órától – a Zlinszky-kúria udvarában
Kamarakoncert Kerényi Réka és barátainak előadásában,
a Zlinszky család batátakóstolója
(A sétában résztvevők a Zlinszky-kúriától, lovas kocsival
juthatnak vissza a nyugdíjasházhoz)
József Attila emlékére
15.00 óra – „Szólj költemény” – versmondó találkozó
17.30 óra – Irodalmi kávéház, kiállítás a költő verseinek
illusztrációiból
szervező: Kotán Sándorné tanárnő
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 20. (kedd)
A Gyóni Géza Általános Iskola programjai
14.30–16.00 óra –„Okosodjon a pereputtyom” címmel
családi vetélkedő kicsiknek és nagyoknak.
Gyalogtúrával egybekötött játékos akadályverseny Gyón
nevezetes épületeinek érintésével.
16.00 óra – GÁLAEST és a vetélkedő eredményhirdetése
– Tehetséges szülők, gyerekek, nagyszülők,
unokák műsora

október 20–21. (kedd–szerda)
Kiállítások a gyóni ovigalériákban
10.00 órától
„Ihajja-csuhajja kukorica derce”
– a Mesevár Óvoda ovigalériájában
„Éléskamránk tele már, sok-sok finomsággal vár!”
– a Lurkó Óvoda ovigalériájában
Játékos délelőtt a sári és dabasi óvodásokkal közösen,
nyitott oviprogram minden érdeklődőnek.

október 21. (szerda)

19.15 óra – Filmvetítés
Az idei film témája: Jézus és a Sátán küzdelme a világban
(hazánk történelmét is érintve)
szervező: dr. Tanczik Balázs plébániakormányzó és a
Gyóni Katolikus Egyházközség
Helyszín: a gyóni katolikus plébánia hittanterme

október 22. (csütörtök)

18.00 óra – Közel Afrikához – Karlik Dóra fotókiállítása
A kiállítást megnyitja: Bálint Beáta, az Evangélikus
Külmissziói Egyesület Afrika-referense
Helyszín: a Halász Móricz-kúria kiállítóterme

október 23. (péntek)

10.30 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján
Helyszín: a gyóni városrészközpont

október 24. (szombat)

19.15 óra – Ökumenikusan nyitott, zenés istendicsőítés
a gyóni katolikus templomban
szervező: dr. Tanczik Balázs plébániakormányzó és a
Gyóni Katolikus Egyházközség

Híres dabasi emberek címmel portrékiállítás Nagy
László tanító festményeiből október 14–20-ig
a Gyóni Géza Általános Iskolában. (Szőlő u. 2.)
A Fitt Lesz Stúdióban ingyenes, délutáni edzésórák október 19–24-ig (hétfő–szombat)
Részletes információk: www.fittleszstudio.hu
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Dabasi mûvész Tihanyban

Fotók: Varga László

Szeptember 6-án nyílt meg Garajszki József dabasi képző- és iparművész kiállítása a tihanyi Bencés Apátság galériájában. A Tihanyi
félsziget címet viselő tárlat tájba illeszkedő képeinek méltó keretet
nyújtott a galéria miliője. Az esemény rangját azon személyek jelenléte is emelte, akik a művészt és munkásságát méltatták.
A megnyitón házigazdaként Korzenszky Richárd, az apátság
elöljárója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fekete György, a
Magyar Művészeti Akadémia elnöke értékelte a képeket és megnyitotta a tárlatot.
A kiállítás november 15-ig látogatható az apátság galériájának
nyitvatartási idejében. A tárlatot szeretettel ajánljuk azon dabasiak
figyelmébe, akik kihasználva a szép őszi napokat, még ellátogatnak a
Balaton környékére. 			
– szerk. –

ÚJSZÜLÖTTEK
KÖSZÖNTÉSE
Szeretettel meghívom a 2015 első félévében született babákat és
családjaikat az idei őszi Újszülöttek köszöntésére, amelyre
november 7-én, szombaton 10.00 órakor kerül sor a Szent István
úti Új Bóbita Óvodában.
Jó idő esetén délután 14.00 órakor faültetésre hívom Önöket a
sári csati-parton lévő Újszülöttek ligetébe.
Kőszegi Zoltán
polgármester
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önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember
15-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
• Első naprendi pontban a Képviselő-testület módosította az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól és a hulladék
kezeléséről szóló önkormányzati rendeletét.
• Harmadik napirendi pontban a testület elfogadta az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót, majd az óvodák részére egyszeri beruházói
jogkört engedélyezett.
• A Képviselő-testület Újvári Erzsébetet támogatta a Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményének igazgatói posztjára
• A következő pontban a testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
• A Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési
Stratégiát, valamint döntött arról, hogy 2016. január 1-jétől a
Polgármesteri Hivatal az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait kívánja használni
• A testület működési hozzájárulást biztosított a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület részére
• A döntéshozók a Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Dabasi
Tagintézménye részére ingyenesen használatba adták a Szent István út
35. számú ingatlant.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bartók Béla útról nyíló 2243/1 hrsz-ú közterület Zsolnai
közként való elnevezését.
• A testület a Dabasi Boksz Club Sportegyesület számára engedélyezte
a „Dabasi” név felvételét.
• Dabas város Képviselő-testülete elfogadta az Ország Közepe
Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodást.
• A testület ezt követően döntést hozott ingatlanügyekben.
• A képviselők zárt ülésen javaslatot tettek Pest megyei díjak adományozására.
Dabas város jegyzője

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:
Völgyi Géza:
Zsákai Lénárd:
Vörös József:

06-20/570-5439
06-70/334-8022
06-70/396-2866
06-70/611-9169

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

Dr. Misefay Tibor ügyvédi ténykedését
szeptember hó 30. napjával befejezte.
A folyamatban lévő ügyeit dr. Vancskó Krisztina
dabasi ügyvéd veszi át, aki a 06-30/439-3146-os
telefonszámon érhető el.

Változások a hulladékszállításban
és -gyûjtésben
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember
15-i ülésén módosította a hulladékról szóló önkormányzati rendeletét,
mely szerint eltörölte a 25%-os hulladékszállítási díjkedvezmény jövedelemhatárát, így a nyugdíj összegétől függetlenül a 70 év feletti 2 tagú
családok jogosultak lehetnek a 25%-os díjkedvezményre, ha az alábbi
feltételnek megfelelnek:
25%-os kedvezményes díjfizetés illeti meg a városban a
70. életévét betöltött, családban élő személyt, amennyiben:
a) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a
kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 62 éven felüli,
b) a számla a kérelmező nevére szól,
c) a közszolgáltatótól 80 literes gyűjtőedényt igényelt és arra jogosult
d) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
e) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak.
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kell benyújtani
a szükséges mellékletekkel együtt. A kérelmeket a polgármester bírálja
el. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését követő hónap 1. napja,
azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első napja. A kedvezmény megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó 1
napjával. A feltételeknek megfelelő házastárs/élettárs a számla nevére
történő átírása után 60 literes gyűjtőedény igénylésére jogosult, de a
kedvezmény tovább nem vehető igénybe. A Polgármesteri Hivatal
ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei fennállnak-e.
Emellett szeptember 30-án összegyűjtésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek papír, fém és műanyag harangjai, mivel „házhoz
menő” szelektív hulladékgyűjtés keretében azt mindenhonnan elszállítja az NHSZ OKÖT Kft. Aki a meghirdetett időpontban és helyen a
sárga fedelű kukát nem vette át, érdeklődjön az NHSZ OKÖT Kft.
Szent István úti irodáján.
Kizárólag üveghulladék szelektív gyűjtésére lesz lehetőség az
alábbi helyszíneken:
• Sári-Besnyő, Illatos utcai játszótér • Fő út, a felsődabasi templommal szemben • Szintes utcai lakótelep • Szent István út, az
ÁFÉSZ áruházzal szemben • Szőlő utca, az általános iskolával
szemben • Dabasi-szőlők, játszótér
Kommunális hulladék elhelyezése TILOS!
Rigóné

Lomtalanítás

Tisztelt Lakosok!

Ezúton emlékeztetjük Önöket, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 44. § (1) bekezdése alapján az NHSZ OKÖT Nonprofit
Kft. október 17-én, reggel 7.00 órától szombaton lomtalanítást
végez minden városrészben.
A lomtalanítás feltételeit a Dabasi Újság szeptemberi számában részletesen ismertettük.
További kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken: H-2370 Dabas, Szent István út 133.
(H; P: 8.00–12.00; Sz: 7.00–19.00), Telefon: (+36 29) 560-290
E-mail: ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu
2015. október
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Deák Olivér
Velikovszki Zselyke
Lantos Gergő
Takács Bíborka
Zsolnai Sára
Boruzs Gabriella
Bukovszki Nóra
Borsos Petra Tünde
Erős Regina
Erős Olivér
Kamjén Kristóf
Forgács Péter Krisztián
Harascsák Levente
Sövegjártó Violetta
Botlik Tibor
Mráz Luca
Zátrok Ákos
Kis Csenge
Tóth Zalán
Bartuszek Ákos
Sári Laura
Farkas Levente

Anyuka neve
Somogyi Veronika
Csinos Mária
Cserna Gabriella
Solymossy Linda
Lajó Zita
Szpacsinszka Oleszja
Dormán Veronika
Gombos Tünde
Farkas Julianna
Lantos Edina
Szikora Katalin
Márkus Erika
Szabados Gizella
Dr. Kende Andrea
Rábai Mónika
Mráz Krisztina
Póra Irén
Szepesi Emese
Nagy Viktória
Jurácsik Mónika
Surányi Anna
Pintér Erika

Születési idô
2015. 07. 17.
2015. 07. 17.
2015. 07. 28.
2015. 08. 28.
2015. 08. 31.
2015. 09. 02.
2015. 09. 02.
2015. 09. 07.
2015. 09. 08.
2015. 09. 10.
2015. 09. 10.
2015. 09. 15.
2015. 09. 17.
2015. 09. 17.
2015. 09. 17.
2015. 09. 18.
2015. 09. 22.
2015. 09. 22.
2015. 09. 23.
2015. 09. 24.
2015. 09. 28.
2015. 09. 30.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Szabó Sándorné Kovács Rozália
Takács István
Nagy Péter Sándorné Domonyi Erzsébet
Hodosi Imréné Vida Eszter

Születési idô
1925. 10. 23.
1923. 10. 08.
1923. 10. 14.
1920. 10. 16

Életkor
90 éves
92 éves
92 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
60 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
október 27.
Harmincz Pál–Fabók Karolin
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
október 2.
Farkas Péter–Debreczeni Rozália
október 16.
Molnár Béla–Presinszki Mária
október 23.
Huber János–Gebura Mária
Lovestyán József–Mészáros Teréz
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
október 4.
Bán Miklós–Balázs Mária
október 17.
Szabados József–Szabados Margit
Pintér Balázs–Gogolák Kamilla
október 24.
Zsolnai Balázs–Gogolák Mária
október 25.
Sági József–Tuska Julianna
Soós Vilmos–Somogyi Erzsébet
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
október 4.
Harmincz István–Kecskés Ildikó Rózsa
október 5.
Hefler István–Láng Éva
október 11.
Lakos József–Kollár Teréz
Strupka János István–Bukovszki Terézia
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október 19.
október 25.
október 26.

Albert Béla–Balázs Mária
Zsolnai István–Danyis Piroska
Parancs Károly–Schanál Hajnalka Katalin
Kovács János–Pék Zsuzsanna
Ballabás József–Takács Mária
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Balogh Ferenc–Jurácsik Ilona
október 13.
Ujvári Csaba–Balog Ildikó
Bartuszek József–Dohóczki Márta
október 19.
Jurácsik Gábor–Sponga Teréz
október 20.
Holecz János–Schubert Gabriella
Kovács Pál–Molnár Gabriella
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
október 7.
Mráz István–Pelikán Edit
október 28.
Farkas Krisztián–Szabó Csilla
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
október 1.
Oláh Miklós – Lakatos Annamária
Pacsirta János – Erdős Tünde
október 8.
Schmukker Norbert–Rapcsák Mónika
Havas Zoltán–Kiss Andrea
október 12.
Ország János–Bózsik Éva
október 15.
Fazekas Róbert–Somogyi Erzsébet
Surmann Zoltán–Lakatos Renáta
október 20.
Szaniszló-Bénus Benő–Kummer Ildikó
október 22.
Repka Béla–Madarász Mária
október 28.
Máté Gyula–Suhajda Andrea
október 29.
Prigyeni Péter–Máté Magdolna
2015. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 4. Bodnár Péter Zoltán–Csorba Katalin
Magyar Zoltán–Molnár Gabriella
szeptember 5. Garamvölgyi Attila–Gáspár Andrea
Vájer Dávid–Szágos Réka
Megellai Ferenc–Nehéz Eszter
szeptember 11. Buncsák József–Barabás Mónika Magdolna
szeptember 12. Valentyik Péter–Dombi Andrea
szeptember 18. Sárosi Richárd–Hochmajer Renáta
szeptember 19. Horváth József Gergely–Kovács Vivien
Czinkos János–Bálint Krisztina
szeptember 25. Dobos Sándor–Oláh Zsanett Izabella
Nagy Attila–Zsiros Júlia
szeptember 26. Vörös Zoltán–Valtner Zsófia
Maxim József–Gyikó Erzsébet Franciska

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név
Szilágyi Sándorné (Rontó Terézia)
Kancsár Józsefné (Luzsák Margit)
Balog Istvánné
Balog József
Laja Lénárd
Nyeste Józsefné (Csuhai Erzsébet)

Születési idô Halálozás idôp.
1929. 04. 14.
1935. 09. 16.
1929. 07. 10.
1938. 11. 07.
1942. 08. 06.
1929. 08. 03.

2015. 07. 14.
2015. 08. 03.
2015. 08. 14.
2015. 08. 16.
2015. 08. 29.
2015. 08. 31.

önkormányzati hírek

Házszám- és lakcímváltozás
– okok és teendők –

Név

Születési idô Halálozás idôp.

Danyis Balázsné (Szabó Ilona)
Varga János
Kolonics Pálné (Csatos Róza)
Fúri Mihályné (Precsinszki Teréz)
Forczek Ferencné (Hornyák Rozália)
Harmincz Istvánné (Kollár Mária)
Balog László
Botos Zsolt
Jákli Rezsőné (Vágenhoffer Anna)
Bálint Józsefné (Kancsár Erzsébet)
Dormány Antalné (Kucsera Karolin)
Palotai Istvánné (Varga Gizella Irén)
Garajszki Lénárd
Molnár László
Liebe Jánosné (Soós Irén)
Suhajda József
Juhász Lajosné (Virbling Rozália)
Tar Ferencné (Szabó Rozália)
Lőrincz Andrásné (Papp Róza)
Farkas Lénárd

1932. 12. 19.
1928. 05. 06.
1932. 02. 18.
1924. 03. 24.
1930. 01. 01.
1925. 02. 23.
1942. 03. 15.
1972. 10. 12.
1926. 01. 15.
1944. 10. 13.
1926. 02. 23.
1945. 04. 15.
1957. 06. 28.
1933. 10. 18.
1940. 03. 19.
1950. 11. 07.
1920. 08. 31.
1925. 10. 25.
1927. 11. 07.
1938. 08. 05.

2015. 09. 01.
2015. 09. 02.
2015. 09. 03.
2015. 09. 07.
2015. 09. 07.
2015. 09. 09.
2015. 09. 13.
2015. 09. 15.
2015. 09. 18.
2015. 09. 18.
2015. 09. 20.
2015. 09. 21.
2015. 09. 21.
2015. 09. 24.
2015. 09. 25.
2015. 09. 25.
2015. 09. 26.
2015. 09. 27.
2015. 10. 03.
2015. 10. 05.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Garajszki
Lénárd temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban mellettünk álltak.
A gyászoló család

Szabadtéri tûzgyújtásra
vonatkozó szabályok
Dabason a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet – 27/2012. (III. 30.)– értelmében tűzgyújtás és égetés belterületen heti két alkalommal (szeptember
1-től április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8.00–18.00 óra
között, SZÉLMENTES időben megengedett. Az égetés leghosszabb ideje 30 perc lehet.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelmet az égetés tervezett
időpontja előtt 10 nappal kell benyújtani a területileg illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltséghez (Pest Megyei Katasztrófa
védelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
2200 Monor, Péteri út 25.).
Fontos megjegyezni, hogy az engedélyezett égetést csak a
kérelmezett helyen és időben, valamint a kérelemben leírt egyéb
paraméterek szerint szabad a hatósági engedélyben egyedileg
megfogalmazott feltételek betartása mellett végezni.
Tűzvédelmi bírsággal sújthatják a hatóságok a tűzvédelmi
előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegőit.
Amennyiben a kellő elővigyázatosság ellenére tűzeset következik be, késedelem nélkül hívják a 105-ös vagy a 112-es ingyenes segélyhívó számot!
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

Mint már a februári számban bemutattuk, Dabas Város Önkormányzata
célul tűzte ki, hogy rendezi a város utcáinak sokszor logikátlan és elavult
házszámozását. A központi címregiszter (KCR) létrehozásáról szóló
2014. évi XCIII. törvény értelmében 2015. december 31-ig Dabas város
jentős részének házszámozását javítani, módosítani szükséges. Sajnos ez
a Tisztelt Lakosság számára kellemetlenséggel járhat, azonban nem fordulhat elő olyan, hogy egy mentő a házszám rendezetlensége, illetve hiánya miatt ne jusson el időben egy beteghez, emellett van egy jogszabályi
kötelezés is, melynek eleget kell tenni. Mindez csak azokra a lakosokra
érvényes, akik a hivataltól értesítést kapnak a házszámváltozásról.
Vállalkozások a székhely/telephely módosulását annak bekövetkezését követő 180 napon belül kötelesek bejelenteni a cégbíróságnak, a bejelentés illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes, amennyiben annak
megváltoztatására hivatalból került sor. Fontos, hogy a változás a gazdasági társaság esetén az alapító okirat/alapszabály módosítását vonja
maga után. Amennyiben a társaság székhelyének címében történik változás, azt a cégbíróság „egyablakos” rendszeren keresztül megküldi az adóhatóságnak, ezért azt az adóhatóságnak nem kell külön bejelenteni.
Kérem az érintett ingatlan tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás
miatt keressék fel az Okmányirodát (2371 Dabas, Szent János út
120-122.) az új lakcímkártyák kiadása céljából, mellyel sok további
kellemetlenségtől kímélik meg magukat.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy egy lakásban élők
esetén elég, ha egy személy jelenik meg az Okmányirodában a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, Kiskorúak esetén (ha nem
rendelkezik személyi igazolvánnyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy vigye magával a Polgármesteri Hivataltól
kapott határozatot is (a gyorsabb ügyintézés miatt).
Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a lakcímkártyák/forgalmi engedélyek cseréjére
Hétfő
7.00–17.00
Kedd, csütörtök
8.00–18.00
Szerda
8.00–20.00
Péntek
8.00–16.00
Időpontegyeztetés miatt érdeklődni és időpontot foglalni a következő telefonszámon lehet: 29/564-211
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet, az Okmányirodától kapott új
lakcímkártyával és a Polgármesteri Hivatal által kiadott lakcímigazolással keresse fel!
Kérem az új, önkormányzat által a jövőben kiosztandó házszámot az
épület utcafronti homlokzatán, vagy a kerítésen jól látható helyen elhelyezni szíveskedjen. Házszámelhelyezés kötelezettség elmaradása bírság
kiszabását vonja maga után.
2015 szeptemberében az alábbi utcákban kerültek rendezésre a
házszámok: Kaparási utca, Rákóczi utca, Szent János út (1 család), Zentai
utca, Zrínyi Miklós utca, Hajcsár utca, Inárcsi utca, Besnyői utca, Rózsa
utca, Madách utca.
A lakcímnyilvántartó rendszer adatainak felülvizsgálata 2015 decemberéig folyamatos. Mindannyiunk érdekében kérjük a Tisztelet
Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel
legyenek segítségünkre abban, hogy munkánk meghozza gyümölcsét, és
a KCR feltöltését siker koronázza.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető.		
Rigóné R. R.
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
OKTÓBER 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
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
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
november 4., 10.00 órától
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Kéknefelejcs Citeracsoport:
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport:
péntek,18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
november 7. szombat, 16.00 órától
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
októberi programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: 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
Kyokushin Karate (Bábel Csaba)
kedd, csütörtök 18.30-19.30
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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
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

rendezvények
LÓRÁNT JÁNOS DEMETER, Munkácsy-díjas,
érdemes művész és LOUS STUIJFZAND képzőművész
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Időpont: október 16. péntek 17 óra
Megnyitja:
P. Szabó Ernő, az Új Művészet folyóirat szerkesztője
Közreműködnek: Kovács Éva brácsaművész és barátai
A kiállítás megtekinthető: október 16.–november 13.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D'ART Dabas kistérségi alkotókör:
november 7., 10.00 órától, vezeti: Fiók László festőművész

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

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

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
rendszeres programjai
Hétfő:	9. 0 0 –13 . 0 0 Vé d ő n ő i t a n á c s a d á s ( K o v á c s K r i s z t i n a )
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 – páratlan heteken
	10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás (Kovács Krisztina körzeti
védőnő) – páros heteken
	11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (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 – egészségmegőrző torna
Érdeklődhetnek a szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvényekkel kapcsolatban az intézményben vagy a 06-70/
396-2861-es telefonszámon.

intézményeink hírei

A Halász Móricz-kúria
októberi 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

Iskolakerülô Váltófutóverseny
Iskolánk első alkalommal rendezte meg ezt a versenyt – az
Autómentes Világnaphoz csatlakozva –, melyre összesen 4 iskolából (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szent János Kato
likus Általános Iskola, Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, és
természetesen a saját iskolánk, az Érdi SZC Dabasi Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma), 3 korcsoportban, 130 diák érkezett.
A diákok ezen a napon büntetlenül kerülhették az iskolát,
azaz 5 fős lány-, illetve fiúcsapatokat kellett alkotniuk és fejenként 1 kört (500 m) kellett megtenniük az iskola körül.
A négy versenyszám a következő eredménnyel végződött:

JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért.
Vezeti: Botta Ilona jógamester
FOTÓKÖR – Október 13. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Október 19. (hétfő) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Karsay Eszter: És velem ki törődik?
HORGOLÓKLUB
Október 12. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Október 19. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
Szerda: 11.00–12.00 – Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsga felkészítő kurzusunkhoz., 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, 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
A HYDE zenekar próbái –szombatonként

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

Október 30. (péntek) – Õszibarack
Az őszibarack egy igazi „lagzis” sütemény, ami mutatós és finom is.
Manapság már egyre ritkábban készítik, mert ez a finomság még a
hagyományos készítős, sátras lakodalmak elengedhetetlen velejárója
volt.

5-6. osztály fiú:
1. Táncsics Mihály Gimnázium
2. Szent János Kat. Ált. Isk.
3. II. Rákóczi Ált. Isk.
5-6. osztály leány:
1. Táncsics Gimn.
2. Szent János Kat. Ált. Isk.
3. II. Rákóczi Ált. Isk.
7-8. osztály fiú:
1. Szent János Kat. Ált. Isk.
2. II. Rákóczi Ált. Isk.
3. Táncsics Gimn.
7-8. osztály lányok:
1. II. Rákóczi Ált. Isk.
2. Szent János Kat. Ált. Isk.
3. Táncsics Gimn.

Középiskolás fiú:
1. Táncsics Gimn.
2. KZS - 12.N + 13.KM
3. KZS - 11. KM
4. KZS - 10. F
5. KZS - 9.G
6. KZS - 9.KM
Középiskolás lány:
1. Táncsics Gimn.
2. KZS - 11.KM + 9.KM
3. KZS - 9/Ny
4. KZS - 10.F
5. KZS - 10.KM
6. KZS - 9.B

A verseny zárásaként Mátyus Dániel 9. osztályos tanulónk
teljesített egy kört versenyen kívül. Dani mozgásában korlátozott diák, és nagyon szeretett volna indulni a versenyen.
Minden versenyző és kísérő tanár sportszerű magatartásának
köszönhetően a többiek őt kísérték a tiszteletkörben. Jó volt
látni a diákok versenyszellemét, örömét és a felkészítő tanárok
boldogságát.
Köszönet az OBO BETTERMANN Hungary Kft.-nek
a támogatásért, nélkülük nem tudtunk volna ilyen színvonalas
versenyt szervezni. Köszönet iskolánknak a megrendezés
támogatásáért, a diákönkormányzatnak és a segítő diákoknak
a rengeteg segítségért és kolléganőmnek, Petőné Elekes
Beátának, a verseny alatt nyújtott maximális segítségéért.
Köszönet minden felkészítő tanárnak, hogy itt voltak és felkészítették csapataikat. Reméljük, jövőre ugyanekkor, ugyanitt!
Vámos Éva szervezőtanár
2015. október
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A mentôorvosi kocsi
sikeres bevetései

Egészségnap
a rendelôintézetben

Mint az ismeretes, a Dabas és Környéke MentôorvosiMentôtiszti Kocsi Nonprofit Kft. mentôorvosi kocsit
üzemeltet 2015. június 1-jétôl a lakosság szolgálatára, az Országos Mentôszolgálat irányítása alatt, velük
együttmûködve.
Önkormányzatok, cégek, magánszemélyek nagylelkû
adományából több mint 156 kivonulásunk volt, az esetek
65%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 18%-ban
pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el.

Szeptember 19-én egészségnapot tartottunk a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetben. Az idei évben több mint 400-an
keresték fel rendelőintézetünket, másfélszer annyian, mint
tavaly. A szűréseken résztvevők évről évre növekvő száma mutatja, hogy a lakosság kezdi komolyan venni a megelőzés fontosságát, melyet nem győzünk hangsúlyozni. A születéskor várható
élettartam ugyan folyamatosan nő, de az európaiak egészségi
állapota messze elmarad a lehetőségektől, és továbbra is magas
az olyan megbetegedések és halálozások száma, amelyek megelőzhetők lettek volna. Ezért is nagyon fontos, hogy időnként
lassítsunk és odafigyeljünk magunkra.
A minden év szeptemberében – a Dabasi Napok keretében –
szombati napon megrendezésre kerülő egészségnap azoknak is
lehetőséget biztosít arra, hogy figyelmet fordítsanak egészségükre, akik a rohanó életmód terhe mellett ezt máskor nem tudják megtenni.
Szombat reggel rendelőintézetünk orvosai és szakdolgozói
15 osztályon várták a szűrésre érkezőket.
A halálesetek körülbelül fele hozható kapcsolatba szív- és
keringési megbetegedésekkel. Nem csoda tehát, hogy idén is,
mint minden évben, igen látogatott volt az arteriográfiás vizsgálat, melyen 45-en vettek részt. Ez egy kitűnő lehetőség, hogy a
szűrésre jelentkező fájdalommentes vizsgálat során kapjon pontos információt az érrendszere állapotáról. Nagyon magas
számban érkeztek a kardiológiára (30 fő) is, ahol a doktor úr és
munkatársai EKG vizsgálatot és vérnyomásmérést végeztek.
A második leggyakoribb halálok a daganatos megbetegedés.
Egészségnapunkon az ilyen típusú betegségek kiszűrésével és
kialakulásának megelőzésében is szerettük volna segíteni a hozzánk fordulókat. A gasztroenterológán közel 30-an jelentek meg
vastagbélrák szűrés céljából. Fül-orr-gégészetünkön 14 fő jelent
meg, ott a doktornő szájüregi daganatszűrést végzett. A nőgyó
gyászat dolgozói 22 hölgy méhnyakrák szűrését végezték el. Az
urológián 13 férfi jelentkezett prosztataszűrésre.
A daganatos megbetegedések kiszűrésében nagy szerepet
kapnak a képalkotó diagnosztikai eljárások. A mammográfiás
vizsgálat lehetőségével 25-en éltek. Hasi ultrahang vizsgálaton
26 fő szűrését tudtuk biztosítani, itt a nagy érdeklődés miatt
néhány jelentkezővel későbbi alkalomra kellett időpontot egyeztetnünk.
A reumatológus doktornő és munkatársa 14 fő mozgásszervi
problémá k k a l küzdő személynek ny újtot t seg ítséget.
Csontsűrűség vizsgálatra 27 fő jelentkezett.
Szemészetünkön a komputeres látásvizsgálat mellett egyéb
szemészeti megbetegedések kiszűrésére is figyelmet fordított a
doktornő, a szűrésekre 34-en érkeztek.
A tüdőgondozó munkatársait szintén igen sokan, közel
40-en keresték meg tüdőszűrés és COPD-s szűrővizsgálat céljából. Laboratóriumunkat 20 fő kereste fel, ebben az évben a vesebetegségek és anyagcsere-betegségek szűrése került fókuszba.
Az ideggondozó intézet munkatársait közel 30-an keresték
meg. A jelentkezők kérdőíveket tölthettek ki, stressz kezelési
tanácsadáson vehettek részt.
Tóth Tímea vezető asszisztens

Engedjék meg, hogy csak néhányat emeljünk ki a sok közül. Június elején egy ismert orvosnő lett rosszul, a mi gondos beavatkozásunknak köszönheti az életét. Fiatal epilepsziás lánynak is segítettünk nemrégen,
nem is egy alkalommal. Rendszeresen látunk el cukorbetegeket, akik
eszméletlenné válnak az alacsony cukor miatt (hypoglückémia), amit a
helyszínen infúziós kezeléssel rendezni tudunk. A nyár folyamán többször riasztottak minket darázscsípés okozta allergiás betegekhez, akik
a gondos beavatkozás következtében menekültek meg a súlyosabb szövődményektől. Rendszeres az M5 autópályán a baleset, ahova szintén minket is (az OMSZ-szal együtt) riasztani szoktak. Leggyakrabban szívinfarktushoz, strokehoz (agyi történés) megyünk, de nem egy ízben láttunk el gyermeket (baleset, lázgörcs) is. Egyik hétfői napon egy
16 éves anafilaxiás (életveszélyes allergiás reakciós) lánynak sikerült vis�szaadnunk a lehetőséget a további életre. De az elmúlt 3 és fél hónapban is számtalan esetben segíthettünk! 7 esetben volt újraélesztésünk
is, 2 bizonyult teljesen sikeresnek, azaz a betegek elhagyták a kórházat
saját lábon (a többinél sajnos a laikusok nem kezdték el időben az újraélesztést!). Mint az ismeretes, 2015. augusztus 22-én Magyarországon is egyedi esetnek tekinthető mentésben vettünk részt, és egy 25 hetes várandós kismamát és magzatát sikerült megmenteni, rajtuk segíteni.
Mindez nem jöhetne létre az önök nagylelkű támogatása nélkül, amelyre
továbbra is számítunk!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és nem tudnánk ennyi
emberen segíteni!
Aki úgy érzi, hogy lehetősége van anyagilag támogatni a DKMK
Nonprofit Kft. keretein belül működő, az Országos Mentőszolgálattal
szoros szakmai együttműködéssel dolgozó Dabasi MentőorvosiMentőtiszti Kocsi munkáját, az alábbi számlaszámon megteheti:
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Bővebb információ: www.dabasmok.hu
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SIKERESEN
BEFEJEZÕDÖTT
A TÁMOP-3.3.9.A-12/1-2012-0030
AZONOSÍTÓSZÁMÚ, TÁMASZTÉK-TANODA
ELNEVEZÉSÛ PROJEKTJE
A Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és
Foglalkoztatási Alapítvány sikeres projektet
zárt 2015. április végével. A tanoda megvalósítási helyszínét Dabason, a Vacsi út 9. sz.
alatti bérelt ingatlan szolgáltatta. A pályázatot
az Európai Szociális Alap, valamint a projektet társfinanszírozó Magyar Közt árs aság
30 000 000 forinttal támogatta. A projekt
100%-os támogatásban részesült.
A Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő
és Foglalkoztatási Alapítvány 2012-ben megnyerte a TÁMOP-3.3.9. A-12/1-2012-0030
jelű pályázatot. A projekt 30 millió forint
keretösszegben biztosította 21 hónapra a hátrányos helyzetű roma tanulók iskolán kívüli
képzését.A képzés helyszínéül a Vacsi úti

ingatlant vettük bérbe Dabas Város Önkor
mányzatától, amely minden von atkozásban
megfelelt a pályázatban kiírt helyszíni előírásoknak.
A tanoda keretében humán, reál, és idegen
nyelvű felzárkóztató képzést biztosítunk napi
két órában, heti négy alkalommal 30 fő iskoláskorú hátrányos helyzetű gyermeknek. Pén
t ek enként pedig roma táncot tanulhattak
a projektben résztvevő diákok.
Ezúton köszönjük a tanároknak lelkiismeretes munkájukat, kitartásukat és azt a pozitív
hozzáállást, hogy a gyerekek örömmel mentek a tanodai képzésekre.
A programban Dabas város minden területéről, Sári-Besnyő, Dabasi-szőlők, Dabas és
Gyón városrészekről vettek részt tanulók, aki-

Átrium-hírek

67 éves házassági
évforduló
az Átriumban

Az Átrium Idősek Otthonában 11. alkalommal, szeptember 11-én megrendezésre került
az immáron hagyománnyá vált nyílt nap.
Idén ugyan nem volt túl bőkezű a természet,
a jó időjárás tekintetében, de ez senkinek sem
szegte kedvét, hogy eltöltsön egy családias
hangulatú délutánt szeretteivel.

A rendezvény ünnepélyességét emelte a
különböző műfajban szereplők előadása.
Fellépett a Salon Brass Qintett remek együt
tese Joó Tibor vezetésével, őket követte az
Orchidea Népdalk ör múltba repítő dalaival,
majd az Átrium Idősek Otthona lakói közül
Horváth Lászlóné és Fejes Lászlóné szavalattal, Kovács Istvánné nótaénekléssel tette kellemesebbé rendezvényünket. Az ünnepségen

ket személyszállító kisbus�szal szállítottak a helyszínre, majd haza.
A tanárok kreatív hozzáállása azt eredményezte, hogy lemorzsolódás nem történt, és
a programot 30 gyerek indulásával, illetve
lezárásával tudtuk befejezni.
A tanodai foglalkozásokat népszerűsítette
a közösségépítő programok, a családi napok
megtartása, valamint a kirándulások.
Összességében elmondható, hogy a program sikeresen befejeződött, köszönjük a projekt végrehajtásában résztvevőknek az eredményes munkájukat.
A programban résztvevő gyerekeknek gratulálunk és ígéretet teszünk arra, hogy mindent elkövetünk, hogy a tanodai program
tovább tudjon folytatódni.

Feldmann László képviselő úr személyesen
köszöntötte Körösi Gézát és feleségét 67.
házassági évfordulójuk alkalmából, valamint
a 100 éves Keresztes Sándornét, a 95 évet
betöltött Lutter Jánosnét és Sidó Árpádnét,
a 90 éves Baczkó Pált és a 80 éveseket:
Meggyes Jánosnét, Pletscher Jánosnét,
Strupka Mihálynét. Feldmann László hangsúlyozta, milyen fontosnak tartja ezt az esemény, amely illeszkedik Dabas városának idei
mottójához, a „Jó cselekedetek évé"-hez.
Az ünnepség záróakkordjaként az egybegyűltek jó hangulatban elfogyasztották
vacsorájukat, amelyet intézményünk fenntartója, a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség
támogatott. A vacsora vidám élőzene mellett
folyt, amit Borbély Ferenc biztosított számunkra.
Nagy Ágota

Az Átrium Idősek Otthonának két
lakója, Körösi Géza és Körösi Gézáné 67.
házassági évfordulóját ünnepelte szeptember 4-én. Az otthon dolgozói és lakói
köszöntötték a házaspárt, további jó
egészséget, boldogságot kívántak nekik
életük következő időszakára.
„Talán semmi sincs szebb a világon, mint
találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk
bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy
vidámak és nagyon boldogok legyünk."
(Hemingway)
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A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Októberben, minden este szentmise előtt
közösen imádkozzuk a rózsafüzért a gyóni
templomban: hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton 17.00 órától. Utána lehetőség a
szentgyónásra a 18.00 órai szentmiséig.
Ugyancsak közösen imádkozzuk a rózsafüzért
a hónap minden vasárnapján a szőlősi szentmise előtt, 7.45-ös kezdettel.
• 10-én, szombaton a Dél-Duna mente ifjúságának egész napos találkozóját tartjuk
a Dabasi Kossuth L. Általános Iskolában.
• 17-én, nem tartunk szentmisét.
• 18-án 8.30-kor a szőlősi szentmisét a 10
éven belül ok tóberben elhunytjainkért
ajánljuk fel, a 10.30-as gyóni szentmisében
pedig a havi kereszteléseket tartjuk.
• 23-a nemzeti ünnepünk, ekkor a péntek
nem bűnbánati nap.
• 26-ától kezdve minden esti szentmisénk
17.00-kor kezdődik, innentől a hónap
végéig a rózsafüzért 16.00-kor kezdjük.
• November 1-jén, vasárnap gitáros gyerekmisét tartunk Gyónon 10.30-tól.
• 2-án, halottak napján mindkét temetőben
közös imádságot követően megszenteljük
az új sírokat: Szőlőkben 15.00, Gyónon
16.00 órai kezdettel. Aki sírszentelést kér
(akár más időpontra is), jelezze a sekrestyében.
• 6-án a szentmise elmarad.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, diákmisét október 3-án szombaton 17.00-kor, valamint október 18-án
vasárnap 11.00-kor. A következő hónap
elején, november 7-én, szombaton 17.00kor lesz diákmise.
• Az esti szertartásokat októbertől már
17.00-kor tartjuk, így tehát csütörtökönként
17.00-kor igeliturgia; pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• Október a Szűzanya hónapja, így az esti
szertartások előtt fél órával rózsafüzért
imádkozunk.
• Október 11-én tartjuk templomunk búcsúját, nagy körmenettel, ezen a vasárnap
kivételesen 10.00-kor kezdődik a szent
mise.
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• Október 17-én, szombat este tartjuk jótékonysági bálunkat az egyházközség javára,
a Táncsics Mihály Gimnáziumban. Jegyek
kaphatók irodai órákban a plébánián, szertartások előtt és után a templom sekrestyéjében, valamint Juhász Márton akolitusnál.
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 szeptembertől folytatódnak péntek
esténként 18.00–19.30 között a hernádi általános iskolában.
Alkalmaink
• Ok tóber 17-én szombaton Református
Jótékonysági Bál a Lazí-Tó Ligetben
• Október 31. a Reformáció ünnepe a templomban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet! Csontos József lelkipász tor w w w.parokia.hu / lap/dabasireformatus-egyhazkozseg
A Dabasi Református Egyházközség
Szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a 2015. október 17-én
megrendezésre kerülő
Református Bálra.
A bál helyszíne: Lazí-Tó Liget
A jó hangulatról
az RBT tánczenekar gondoskodik.
Bővebb információ: Nagyné Horváth
Anitánál (06-70/325-7403),
a presbitereknél és a templomban
található szórólapokon.

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Október 25. vasárnap, 10.00 óra: úrvacsorai istentisztelet a templomban
• Október 31. szombat, 17.00 óra: reformáció ünnepi istentisztelet a templomban az
evangélikus testvérekkel közösen, egyben
úrvacsorai közösségben. Az igei szolgálatot Fekete László ref. lelkész végzi. Az úrva-

csorai ágendát Balog Eszter evangélikus
lelkésznő végzi. Minden érdeklődőt nagy
szeretettel hívunk és várunk!
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő konfirmandusok részére
• 10.00 óra – felnőtt istentisztelet a templomban
• 10.00 óra – gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben (szeptember 13-tól)
• hétfő 9.30 – úrvacsorai istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában (minden
hónap negyedik hétfő), 11.00 óra – istentisztelet az Átrium Idősek Otthonában úrvacsoraosztással (minden hónap 4. hétfő)
• kedd: 16.00 óra – felnőtt konfirmáció-előkészítő
• szerda: 16.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
• 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő 6. osztály részére
• péntek: 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra
vegyes korosztály részére (1-8. osztály)
Ezeken az órákon a bibliatörténetek megismerése mellett sokat játszunk (pingpong,
csocsó, foci).
• 18.00 órakor bibliatanulmányozás, imaközösség (minden hónap 2. péntekén)
Szeretettel hívunk és várunk minden hittanos
és konfirmandus gyermeket!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére
Kistemplomos foglalkozás október 18.,
10.00 óra. Ezen a hálaadó istentiszteleten
bemut atkozn ak a konfir m andus aink .
Valamint adományokat gyűjtünk gyülekezeti célokra. Kérjük az Ön segítségét is,
amennyiben lehetősége van rá, adományával támogassa gyülekezetünket ezen a
hálaadási ünnepen.
• Is ten tis z tele t úr vacsoravé tellel:
november 1-jén, 10.00 órakor, halottak
napján hívjuk és várjuk mindazokat, akik
szeretnének erőt meríteni terheik és gyászuk hordozásához az úrvacsorai közösség
által.
• Konfirmációs oktatás: csütörtök 15.30
óra
• Kórus: péntek 17.00 óra
• Reformáció ünnepi közös evangélikusreformátus istentisztelet: október 31.,
szombat, 17.00 óra, helyszín: Gyóni refor-

hitélet, kitekintô

mátus templom. Szolgálnak: Balog Eszter
és Fekete László lelkészek. Az alkalmon
lesz úrvacsora-vételi lehetőség is (kenyérrel, ill. ostyával).
• Evangélikus istentiszteletek idősotthonokban: november 9., hétfő, 11.00 óra –
Átrium Otthon; november 10., kedd, 14.00
– Zárdakert Otthon
• Óvodai hittanórák: Gyón, Mesevár
óvoda: hétfő, 8.00 óra; Dabas, Bóbita
óvoda: hétfő, 8.45 óra
• Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00. Az egyházfenntartói járulék:
3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló
esetében. Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a facebook
oldalunkon is: Gyóni Evangélikus Egyház
község.

Bábel Balázs

65 éves

65 évvel ezelőtt, 1950. október 18-án látta meg a napvilágot
dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, Dabas
város díszpolgára. Érsekatya a Magyar Püspöki Konferencia
tag ja, az Ökumenikus Bizottság elnöke, az Országos
Egyházművészeti és Műemléki Tanács elnöke. Fáradhatatlanul
munkálkodik az Isten országáért (Pro Regno Dei), nemcsak
egyházmegyéjéért, hanem a Kárpát-medence magyarságáért is.
Figyelemmel kíséri szülőfaluja és Dabas város fejlődését, száFotó: Karlik Dóra
mos alkalommal celebrál ünnepi szentmisét a jelentősebb városi
ünnepnapok alkalmával. Közvetlen, közérthető, mégis emelkedett szónoklatai magával ragadják a hallgatóság figyelmét. Munkássága során közel
húsz kötete jelent meg, amelyben száz, illetve százötven legkedvesebb költeményét,
illetve beszédeit olvashatják el az érdeklődők.
A jeles évforduló alkalmából a Dabas Televízió és a Rádió Dabas interjút készített
vele, amelyet születésnapján, október 18-án tekinthetnek meg a televíziónézők.
Érsekatyát a szép évforduló alkalmából Dabas Város Önkormányzata és a Dabasi
Újság szerkesztősége nevében szeretettel köszöntjük! Isten éltesse!

65 éve történt
65 évvel ezelőtt, 1950-ben, nyugdíjba vonulásakor ajánlotta fel egykori tanítói lakását Balázs Mária tanítónő, hogy abban kápolnát
alakíthassanak ki. Ekkortól kezdődik a valóban intézményesülő
egyház időszaka a néhány száz lelkes közösségben, ahol korábban
havonta egyszer, 1967 húsvétja óta pedig minden
vasárnap és ünnepnapon tartanak szentmisét. A tanítónő által felajánlott épületben folyt hosszú évtizedeken keresztül a gyülekezeti élet 1950–1998 között.
Azonban a lakóháznak készült kis épület sem méretében, sem szerkezetében nem volt megfelelő. Az évek
múlásával számos probléma jelentkezett. Ezért már az
1980-as évek végén készült egy felújítási terv, amely
tartalmazta a fémszerkezetű harangláb helyett egy új
építését.
Végül néhai Bisztrai László atya fáradozásai eredményeként kezdődött el az új templom építése. A négy

éven át tartó munka után, amely nagyon sok dabasi-szőlősi család
anyagi és tevőleges támogatásával valósult meg, 1998-ban készült el
az új, egyhajós, tagolatlan templomépület alakú kápolna.
Balázs Mária felajánlása példaértékű erkölcsi helytállás volt az
50-es évek egyházromboló időszakában. Időskorában
egy Rómába tartó zarándokvonaton találkozott vele
néhai Bábel Balázs bácsi. Többször felidézte, ahogyan
a módosabb utazók megszólták az idős tanárnő egyszerű ruházatát, akkor azonban elhallgattak, amikor
Balázs bácsi bölcsen annyit mondott nekik: „Asszo
nyok, úgy nézzenek rá, hogy egy templomot hagyott
egy kis falura!”
A hálás szívű utókor az 1930-as, 40-es évek meghatározó tanítónőjének emléktáblát állíttatott a templom előtti kereszt talapzatára, amely azóta is őrzi
Balázs tanítónő nevét.
Feldman László

ARANYESÔ DUNAPATAJON
Október 4-én, vasárnap aranyeső hullott a
dabasi gyermek és felnőtt citerazenekarokra.
Ezen a napon rendezték meg Dunapatajon
a Vass Lajos Népzenei Szövetség minősítő
versenyének regionális elődöntőjét. Erre
elküldte nevezését a dabasi Mákvirág, a sári
Fialecska gyermek citerazenekar, valamint
felnőtt kategóriában a sári Bazsalicska
citeraegyüttes. Mindhárom művészeti vezetője Szlama László, citeraoktató.
A verseny szabályai szerint minősítésen csak
az autentikus népzenét játszó zenekarok

vehetnek részt. A felmenő rendszerű verseny
elődöntőjében a szakmai zsűri „Vass Lajos
bronz, ezüst és arany” minősítő oklevéllel
jutalmazza az arra érdemeseket. Ezen
a napon Szlama László mindhárom csoportja „ARANYAT” kapott és bejutott a verseny
középdöntőjébe. Cél a döntő, ahol a legjobbak elnyerhetik a „Vass Lajos-nagydíjat”.
A Bazsalicskának három éve már sikerült.
Most szurkolunk, hogy a kicsiknek is sikerüljön bejutni a döntőbe.
Szabó József János
2015. október
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Az aradi tizenhárom emlékezete
Október 6. Ez egy olyan dátum és évforduló, amely szinte beleégett minden magyar emlékezetébe. Az 1848-49-es vérbe fojtott szabadságharcunk egyik szimbóluma, ahol ugyan
a harc elbukott, de a szabadság eszménye és a remény az áldozatok árán mégiscsak életben
maradt. Hőseink a szabadságharc során értünk is áldozták az életüket. Közöttük is kiemelt
helyet kapnak az aradi tizenhármak, akiket ezen a napon végeztek ki.
Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György,
Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő,
Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos.
Ugyanakkor azt sem szabad elfelednünk, hogy ugyanezen a napon, Pesten vezették
kivégzőosztag elé Batthyányi Lajos grófot, az első független magyar kormány miniszter
elnökét is.
Városunkban minden október 6-án a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai és tanárai közösen róják le kegyeletüket Zlinszky Elek honvéd sírjánál, a Zlinszky utcai öregtemetőben.
Kancsár K.

Ady Endre:

Október 6
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsúcsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

1956. október 23.
1956. október 23. Egy nap, amely örökre megváltoztatta a magyar
valóságot, nemzettudatunkat és történelmünket. Az 1956-os forradalom. Egy harc, amely méltó elődeink emlékéhez. Rákóczi, Petőfi
és az 56-os szabadságharc ismert vagy éppen névtelenségbe burkolózó hősei, mind összefonódnak egy évszázadokon átívelő, közös
küzdelemben, amely mélyen beleivódott az emlékezetünkbe.
Hiszen a harc a mi jelenünkben testet öltő szabadságért is folyt. Egy
olyan eszméért, amelyet sem a korábbi elnyomók, sem pedig a szovjet lánctalpak sem tudtak sárba tiporni, mert megfoghatatlan, valamint a lelkünk legmélyén gyökerezik. A mai magyar ember sokszor
hajlamos kissé melankolikus kiábrándultságában elfelejteni, hogy
nemzete mennyi megpróbáltatást kiállt a történelem vérzivataros
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évszázadai során. Hiszen minden nehézség dacára az erények és
a kitartás bennünk vannak, elődeink méltó módon őrzött emlékei
mellett. Teljesen mindegy, hogy ezeket az értékeket konkrét hadászati támadással, vagy sokkal nehezebben tetten érhető, a felszín
alatt megvalósuló, modern, értékromboló hadviseléssel igyekeznek
elvenni tőlünk.
Meg kell hallanunk őseink, köztük az 56-os szabadságharcosok
üzenetét, hiszen jó példával járulnak elénk. Ha egymás felé fordulva, közös célért hozunk áldozatokat, az önzésbe forduló harácsolás
helyett, akkor egy kerekebb, valóban élhető jövőt építhetünk fel
saját magunk és az utánunk jövő generációk számára.
Kancsár Krisztián
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Egy kibeszéletlen dabasi ’56-os történet

SZMREK BENJÁMINRÓL KÖZEL HATVAN ÉV TÁVLATÁBÓL
Így október táján különösen, de
természetesen máskor is, egyegy 1956-os emlékhely közelé b e n já r va sz e r ve z e t t
ünnepség nélkül is helyénvaló az elmélyült emlékezés.
Az egészséges lokálpatriotizmus biztos jele, ha a Hősök
Falán az elsők között a mi fiainkat keressük. A névsoron pásztázó
tekintetünk jó eséllyel először Balla Pálnál
(*1919 †1957) pihen meg. Igen, ő az aradi születésű kovácsmester, aki Gyónra nősült és
tulajdonképpen véletlenül keveredett a
Biksza-konfliktusba. Hiszen teljesen másképp tervezte a december 10-i napját, de amikor a sokadalomból kérték, odaadta a kötelet,
sőt maga is segédkezett a népítéletben.
Harmincz István (*1928 †1957) vádlói szerint
még sebesülten is dulakodott a helyzetet végzetesen rosszul felmérő, a falura – és saját
magára egyaránt – bajt hozó párttitkárral.
Csupán azért nincs róla közterület elnevezve,
mert a rendszerváltás után a felesége nem
járult hozzá. Lakos János (*1920 †1957) ott
volt a bántalmazó tömegben, egyetlen ütés
vállalására vették rá vallatói, s az exhumáláskor végül a lánya segítségével tudták beazonosítani, a családja pedig minden évben együtt
koszorúz a várossal a gyóni emlékműnél. Az
ócsai születésű D. Szabó Károly (*1924
†1959) viszont ott sem volt a lincselés helyszínén. Bujdosásának története megtöltene egy

kisebb kötetet, csak hosszas nyomozás, besúgók sokasága, továbbá fedett ügynök bevetésével tudták elfogni.
Dabasi lajstromunk akkor válik teljessé,
amikor a „gyóni srácok” után a „sári srácot”, az
akkoriban faluszerte „Csikkes”-ként ismert
huszonhárom éves Szmrek Benjámint (*1934
†1957) is felfedezzük a mártírok sorában.
Megnyugodva summázhatjuk, hogy a történészek alapvetően konszenzusra jutottak a
forradalom egészének, eseményeinek megítélésében és a magyarság számon tartja, tiszteli
a mi fiainkat, ápolja az emléküket. Ám ha az
itthoni, szűkebb környezetünket is górcső alá
vesszük, rögtön kiderül, hogy Szmrek
Benjámin esete még mindig a dabasi helytörténet kibeszéletlen témái közé tartozik.
Nyilvánvaló az ellentmondás, hiszen a történészek országos konszenzusába úgymond
„bőven belefért” az 1990 után jogilag rehabilitált – és másokhoz hasonlóan a körülmények
áldozatának tekintett – fiatalember, ezért a
nevével gyakorlatilag minden jelentősebb
mementónál és a történelemtudomány számon tartott munkáiban is találkozunk.
Ugyanakkor helyben – elsősorban Sáriban –
rögzültek és továbbra is élnek a „fehérkönyves”
koncepciókon alapuló fenntartások. Dacára
annak, hogy 1956 novemberében, amikor a
kórházból kiszökve megházasodott, a lakodalomban még szinte az egész falu apraja-nagyja
ott tolongott, ahogyan ez a szép hagyomány
Sáriban mind a napig él. A helyi közvélemény

nagy változása 1957 januárjában kezdődött,
amikor 7-én éjjel az ágyból kiugrasztva, több
órás hajsza után, félig felöltözötten, mezítláb
elfogták. A Népszava diadalmámorban adott
számot az üldözésről, megalapozva a későbbi
bírósági eljárás, és egyúttal nagyon hosszú
ideig a Szmrek Benjáminnal kapcsolatos források alaphangját is.
Hogyan lehet ezt a konkrét helyzetet például egy rendszerváltás után született érdeklődő fiatallal megértetni? Hogy ugyanannak a
cselekménynek a megítélése a helyi társadalom szintjén akár jóval szigorúbb is lehet,
mint a nemzet egészét tekintve? Beleérthető-e
ez az eset a „senki sem lehet próféta a saját
hazájában” általánosító igazságába? És elintézhető-e ennyivel? Lehet-e mindenkinek
igaza, avagy kinek van igaza ebben az ügyben?
Amiben talán mi, helyiek is rövid úton
egyetértésre juthatunk, hogy ideje Szmrek
Benjámin ügyében a saját értékítéletünket és
igazságunkat, kérdéseinket-kételyeinket és
válaszainkat megfogalmazni. Ezzel még
Szmrek Benjáminnak is tartozunk, aki mégiscsak a mi vérünk, haló poraiban is hozzánk
tartozik, minden erényével és esendőségével
együtt.
Valentyik Ferenc

Gondolatébresztõül a Terror Háza Múzeum életút összefoglalója:
„Szmrek Benjámin gazdálkodó (Sári, 1934. 02. 04.–Budapest, 1957. 09. 05.)

1957. január 7-én tartóztatták le. Első fokon a Pest Megyei Bíróság Boros
János vezette tanácsa szándékos emberölés vádjával tizenöt évi börtönbüntetésre ítélte 1957. március 11-én. Cselekményét a másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Radó Zoltán elnökletével
szervezkedésben való részvételnek és gyilkoss ágnak minősítette, ezért
ítéletét halálbüntetésre súlyosbította 1957. szeptember 2-án. Három nap
múlva kivégezték.
A négy elemi elvégzése után szülei földjén kezdett el dolgozni, majd
1951-ben a fővárosba jött, és a Ferencvárosi Malomnál helyezkedett el.
1954-ben visszament a családi gazdaságba. Ugyanebben az évben, ingó
vagyon megrongálása címén, száz forint pénzbüntetésre ítélte a dabasi
járásbíróság. A következő évben lopásért hat hónap börtönbüntetést
kapott, amelyet a tatabányai büntető munkah elyen töltött le.
Kegyelemmel szabadult 1956 márciusában. Fél évig a Soroksári Állami
Tangazdaságban dolgozott, majd 1956 nyarának végén hazaköltözött
szüleihez, ahol a családi gazdaságban segített, emellett napszámba járt.
1956-ban megnősült, gyermekük nem született.
1956. október 28-án a rádió hírei hatására Sáriban a szikvízüzem volt
tulajdonosa visszavette üzemét, a kocsmáros hazaszállíttatta korábban

elkobzott felszerelését, melyben a falu fiataljai segítették őket, nekik itallal fizettek. A részben italos társaság ezt követően határozta el, hogy
Sáriban is létrehozzák a nemzetőrséget, ennek érdekében Dabasra indultak fegyverért. A rendőrőrsön Kovács Imre törzsőrmester teljesített szolgálatot, aki a felszólításra átadta Szmrek Benjáminnak a pisztolyát. Ennek
ellenére egyikük megütötte, majd hátba szúrta a rendőrt. A visszaérkező
őrsparancsnokra, Barta Bertalanra ugyancsak rálőttek, Szmrek hiába
próbálta védeni, ezt az őrsparancsnok a bírósági tárgyaláson is tanúsította. Bartát csak megsebesítették, így el tudott menekülni. A zsákmányolt
fegyverekkel a helyi katonai kiegészítő parancsnokságra mentek. Ide egy
háromfős küldöttség jutott be, akik több fegyvert kaptak a katonáktól.
Szmrek egy pisztollyal és egy géppisztollyal ment haza, amit a másnap
megalakuló nemzetőrség elvett tőle.
Október 30-án két társával lovaskocsin Ürbőpusztára indult, hogy hazaszállítsa a kukoricáját. A nemzetőröktől egy puskát vittek magukkal, hogy
útközben vadásszanak. Eközben iszogattak, és többször a levegőbe lőttek. Véletlen baleset során agyonlőtték a helyi téesz elnökét, Lengyel
Lászlót. Egy, a helyi nemzetőrséget segítő honvéd egység letartóztatta a
társaságot, eközben Szmrek súlyosan megsebesült.”
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„Apró lépések a Zöld úton” a dabasi Bóbita Óvodában
Igazán izgalmasan indult az új nevelési év
intézményünkben az Országos Környezet
védelmi és Természetvédelmi Főfelügyelő
ség Nemzeti Hulladékg a zdá l k odási
Igazgatóságától érkezett felkérés miatt.
A felkérés az idei évi Európai Hulladék
csökkentési Hét kampányindító sajtótájékoztatójára szólt: szeptember 8-án 10 órára
a Földművelésügyi Minisztériumba.

ség óvodánk környezetvédelmi tevékenységének és a 2013. évi sikeres akció gyakorlatának bemutatására.
Óvodánk igazán színvonalas helyen, egy
nagyon impozáns épületben, a Parlamenttel
szemben mutatkozhatott be. A sajtóesemény alatt a Manócska csoport óvodásai
Presenszki Beáta óvodapedagógus, projektvezető irányításával bemutatták azokat az

Mint arról a kedves olvasó is értesülhetett már az újság hasábjain és egyéb sajtó- és
online felületeken is, 2013-ban óvodánk
döntős volt az Európai Hulladékcsökkentési
Díjért folyó verseny oktatási intézményi
kategóriájában, majd 2014-ben is sikeresen
vettünk részt a versenyben. Az Európai
Hulladékcsökkentési Hét legeredményesebb akcióit Magyarországon minden évben
benevezik az Európai Hulladékcsökkentési
Díjra. Az elismerést azok az akciófejlesztők
nyerhetik el, akik közvetlen környezetükben olyan, a fenntartható fejlődést, az újrahasznosítást vagy hulladékcsökkentést elősegítő akciót valósítanak meg, amely környezeti és társadalmi szempontból is példaértékű.
Arra kértek fel bennünket, hogy az idei
kampányindítón a sajtó képviselőit mi tájékoztassuk arról, hogyan és milyen akcióval
sikerült szép nemzetközi elismerést elérnünk, valamint miért fontos és hasznos például az újrahasználat, miért a gyermekek
körében kell elkezdeni a környezettudatos
gondolkodás és szemléletformálás megalapozását.
A felkérés azt is lehetővé tette, hogy a
sikeres akció néhány ötletét a helyszínen a
gyakorlatban is megmutathattuk néhány
óvodás gyermekkel, akiknek az odaszállításáról az igazgatóság gondoskodott. Mivel a
felkérést nagy elismerésnek és megtiszteltetésnek éreztük, kapcsolatba léptünk a szervezőkkel és már másnap tudtuk is, hogy 6
gyermek és 2 felnőtt számára nyílik lehető-

ötleteket, amelyekkel a Rómában megrendezett döntőbe kerültek.
Hulladék anyagok felhasználásával
különböző játékeszközöket készítettek, így a
„Játékok, amiből nem is gondolnád!” pályázatunk az újságírói szemek előtt is bizonyosságot nyerhetett (CD-ből halacskák, tojáskartonból medúzák, PET-palackokból és
kartondobozokból teknősbékák). A játékokat a jelenlévők nagy örömére emlékbe kapták, hogy ezzel is hírét vigyék tevékenységközpontú zöld óvodánknak.
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
államtitkár a sajtótájékoztatón bejelentette,
hogy az idei évben az Európai Hullad ék
csök kentési Hét védnöke az Európai
Parlament, amely óriási jelentőséggel bír, és
azt jelzi, hogy a közösség valóban felismerte
a hulladékok termelésével kapcsolatos problémákat, valamint felvállalja ezek megoldásának fontosságát. E területen kiemelte az
oktatási tevékenység jelentőségét is.
Búsi Lajos, az OKTF NHI főigazgató
helyettese kihirdette az idei központi témát,
amely nem más, mint a „Hozz ki többet
kevesebből!” gondolat. Ennek lényege, hogy
minél kevesebb erőforrás felhasználásával
érjük el ugyanazt az eredményt.
Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető
az óvodai közösség elkötelezettségét, felelősségvállalását, érzékenységét és cselekvési
készségét emelte ki azon túl, hogy a környezettudatos magatartásminták, értékek és
életviteli szokások átadását óvodásaik és
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szüleik számára a legfontosabb feladatnak
tartják. A pályázatokon való aktív részvétel
nagy jelentőséggel bír az ÖKO-látásmód és
-tudat fejlesztésében.
A Magyar Mezőgazdaság Lapcsoport
főszerkesztője nagyra értékelte zöld óvodai
tevékenységünket. Kiadványaikból ajándékba kaptunk néhányat, amelyet jól tudunk
hasznosítani kerti munkánk és fűszernövénykertünk gondozása során, valamint az
Erdőkincse - Mezőmenza különszáma jó
ötleteket ad virágitalok, teák és reformételek
készítéséhez. Arra is felkérést kaptunk,
hogy a sajtótájékoztatón elhangzottakat
küldjük meg a Természetb úvár magazin
szerkesztőségébe megjelentetésre.
Hiszünk abban, hogy felnövekvőben van
egy olyan generáció, amelyet már az óvodában fogékonnyá tudunk tenni a természet
védelmére. Ezt a célt csakis a családok támogató együttműködésével valósíthatjuk meg.
Jó úton járunk, de fontos, hogy az óvodát
követően az általános iskolák pedagógusai is
kövessék példánkat, hasonló érzékenységgel
és felelősséggel közvetítsék a fenntarthatóság pedagógiai értékeit.
Kecskésné Harmincz Jolán – óvodavezető
Presenszki Beáta – óvodapedagógus, projektvezető

Kisdabas és Dabasiszôlôk a Kárikittyom
Fesztiválon
Szeptember 19-én, szombaton zajlott a VIII.
Kárikittyom Fesztivál, amelynek ebben az
évben Hernád adott otthont. Az eseményen
a térség tíz településének többsége képviseltette magát. A műsorban a Dabasiszőlősi Bátki János Nyugdíjasklub Mamo
rett-csoportjának két táncelőadását is láthatták a jelenlévők. A közönség vastapssal
díjazta a fellépők fiatalos lendületű produkcióját. Hagyományosan a felsődabasi
Kisdabasért Egyesület készítette ezúttal is a
zsűri asztalára kerülő szárnyas ételt. A sütőzacskóban megfőzött levesbetétnek mindenki a csodájára járt. A különleges, ötletes
megvalósítással készült kisdabasi raguleves
és a salátaágyon tálalt borzas csirkemellszeletek kiérdemelték a főzőverseny különdíját.
F. L.

rendezvényeink

Elkészült

NETTÓ 811 942 278 FT TÁMOGTÁSBÓL
AZ IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ BERUHÁZÁS
A „Dabas ivóvízminőség javítása” tárgyú (Pro
jektazonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028)
pályázat keretében megvalósult Dabas város ivóvízminőség javítási beruházása, melynek eredményeként a város területén több mint 10 km
hosszúságban létesült új ivóvízvezeték, s négy
helyszínen új vízkezelő épületek épültek, nagy
értékű vízkezelő berendezésekkel.
A központi, a Vacsi úti és a Zentai úti telepeken vas-, mangánt alanít ási technológia, míg az
Ipari parki telepnél a vas-, mangánt alanítási
technológia mellett ammónia- és metángázmentesítő technológia került beépítésre.
Az elkészült létesítményeket Kőszegi Zoltán polgármester és Pánczél Károly országgyűlési képviselő adta át ünnepélyes keretek között Nándori
István és Milávecz Richárd kivitelező, valamint
Jasper Lóránt üzemeltető cégek képviselőinek
jelenlétében. Az átadó ünnepséget a Bóbita
Óvoda nagycsoportosainak műsora színesítette.
A beruházás azért vált szükségessé, mert
a kutakból kitermelt vizek többségében a vas-,

(Fotók: Tomor Tamás)

és mangántartalom jóval magasabb volt a határértéknél, két kút esetén (Ipari parki és dabasbesnyői) pedig elsősorban az ammón ium-,
metántartalom és a vas-ion koncentráció magasabb mértéke okozott gondot.
A nettó 926 800 000 Ft összköltségvetésű
beruházás nettó 811 942 278 Ft európai uniós

Új üzemeltetôje van
a temetkezési irodának
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus 1-jétől városunk Temetőüzemeltetési Irodája és dolgozói a Daszofe Kft. üzemeltetéséből átkerült Dabas Város Önkormányzatához.
Honlapjuk az alábbi linken érhető el:
http://www.dabas.info.hu/index.php?option=com_content&vie
w=category&layout=blog&id=400&Itemid=143
Az iroda új e-mail címe: temetouzemeltetes@dabas.hu.
Kérjük, továbbra is forduljanak hozzájuk bizalommal!

BURSA HUNGARICA 2016
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának kiírása.
Az ösztöndíj célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fia-

támogatással és magyar
társfinanszírozással valósult meg,
az önkormányzat nettó 114 857 722 Ft önerő
vállalása mellett. A saját forrás támogatására
később az önkormányzat sikeresen pályázott
a BM Önerőalapnál, így összességében elmondható, hogy a fejlesztés teljes egészében támogatásból valósult meg.
A beruházás jelentőségét kiemeli, hogy az
egészséges, tiszta ivóvíz nélkülözhetetlen értéke az
egészséges életkörnyezetnek, mely nagy hatást
gyakorol az emberi életminőségre. Bár Dabas
város ivóvize korábban is jó minőségű volt, a fenti
problémák miatt nem lehetett kijelenteni, hogy
minden tekintetben kifogástalan. Szerencsére, a
fejlesztésnek köszönhetően ma már ez nem így
van, s elmondható, hogy a beruházás eredményeként nemcsak egészséges, hanem kiváló is Dabas
ivóvize.

A Krumplifesztiváltól
a Magyar Népdal Napjáig
A Dabasi Dalkör 2013 márciusában alakult meg. A próbákat a gyóni
Halász Móricz-kúriában tartjuk, heti egy alkalommal. Vezetőnk Csík
Jánosné Ferencz Katalin.
Szeptember hónapban két megtisztelő felkérésnek tettünk eleget.
Szeptember 5-én, a Bugyin megtartott Krumplifesztiválon léptünk
fel, ahol Dabas város volt a díszvendég. Galgamenti népdalokat és
Zobor vidéki lakodalmas csúfolódó népdalokat énekeltünk.
Szeptember 13-án, a Martonvásáron megtartott „Magyar Népdal
Napja” fesztiválon, a Dalárda-találkozón vettünk részt hét másik népdalkórussal együtt. Mintegy 13 perces műsorunk itt is nagy tetszést
aratott.
A fellépés után meghallgattuk a Dankó Rádió „Martoni ebédhez
szól a nóta” címmel készülő élő adását, majd gyönyörködtünk a
vásári forgatagban. A napot a Csík zenekar teltházas koncertjének
meghallgatásával zártuk, ezután a sok gyönyörű dallammal a szívünkben indultunk hazafelé.
Botta Ilona

talok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzatokhoz történő benyújtása november 9-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje: november 9.
További információk: a Dabasi Polgármesteri Hivatal Ügyfél
szolgálatán (2370 Dabas, Szent István tér 1/B)
Telefon: 29/561-200
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Horgászverseny

Dabas és az ország

A dabasi Napok keretén belül került volna sor a Mánteleki-tavi
horgászversenyre, de a horgászszövetség a rossz idő miatt október
3-án tartotta meg a rendezvényt. A szerencse a következő versenyzőknek kedvezett ezen a napos szombat délelőttön:
Férfi I. helyezett: Losonczi Balázs
15 180 pont
Férfi II. helyezett: Rapcsák György
12 887 pont
Férfi III. helyezett: Szente Károly
4325 pont
Női I. helyezett:
Női II. helyezett:
Női III. helyezett:

Bálint Ferencné
Zsoldos Erzsébet:
nem volt

legerôsebb rendôre
Ausztriában is megállta a helyét!

371 pont
203 pont

Gyerek: I helyezett: Dóri András:
2680 pont
Gyerek II. helyezett: Pacsirta Richard
837 pont
Gyerek III. helyezett: Ponyiczki Ádám:
156 pont
Köszönet a szponzoroknak: Dabas Város Önkormányzata, Kári-Ker
Kft., Vízer Mihály, Kosztolányi Húsbolt, Palermo cukrászda, Viczkó
István, Zsolti konyha, Nagy László, Füstös Zsolt, Pressman Bt.

Szeptemberben Klagenfurtban Bíró Sándor eddigi legjobb versenyeredményét érte el a 18 fős osztrák – szlovén - magyar nemzetközi versenyen, és a 2. helyen végzett Matjaz Belsak mögött!
A favorit számában még Belsakot is megverte: 130 kg-os kofferekkel 63 métert sikerült sétálna.
Néhány nappal később pedig Madridban az Europe Strongest
Team Challangen a magyar csapat a 6. helyet szerezte meg.

Dabason járt a parlamenti válogatott
telepén zajlottak. Az edzőtábor zárásaként az FC
Dabas SE Öregfiúk csapatával játszott barátságos
mérkőzést a PASE csapata. A kétnapos edzőtáboron csapatkapitányként vett részt Kövér László, a
Magyar Országgyűlés házelnöke.
FL

Fotók: Karlik Dóra

Szeptember 30-án kétnapos edzőtáborra érkezett
Dabasra a Parlamenti Sportegyesület futballcsapata. A programon volt és jelenlegi országgyűlési
képviselők, polgármesterek vettek részt.
Az edzések a házigazda FC Dabas SE sári sport-
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Újabb

nemzetközi torna

Spanyolországi fellépés elôtt
a Top Fitness SE sportolói

a Dabas-Sári Sporttelepen

2015 októberében Dabas városa ad otthont az UEFA U17-es
válogatottak mini tornájának.
A program a következő:
Október 24.
13.30
Grúzia-Szlovákia
Október 26.
13.30
Románia-Grúzia
Október 29.
13.30
Szlovákia-Románia
Az FC Dabas és az MLSZ nagy tisztelettel hívja a labdarúgást szerető sportbarátokat a mérkőzésekre.
B. F.

A

Tour de Fekt

Kerékpáros Baráti Kör
ôszi túrája

Immáron hatodszor vágunk neki hagyományos őszi túránknak,
melynek alkalmával érintünk néhány környező települést, kb. 60
km megtételével. Huja István technikai vezetővel és „logisztikai
managerrel” egyeztetve a tervezett útvonal a következő:
Indulás október 17-én, szombaton reggel 9.00 órakor a Szent
István térről. Útvonal: Borzasi kápolna–Bugyi elágazás–Ócsa–
Inárcs–Kakucs–Újhartyán–Hernád, s végül Gyónon keresztül
vissza a Szent István térre.
Érkezés kb. délután 15.00–16.00 óra között.
Előre megtervezett rövid pihenőket fogunk beiktatni, ahol is
lazíthatja és frissítheti magát mindenki.
A túra nem verseny, közepes, kb. 15–17 km/h sebességgel fogunk
tekerni.
Kérünk minden résztvevőt, hogy megfelelő műszaki állapotban
lévő bringával induljon el és hozzon magával láthatósági mellényt! A
túrára szeretettel várunk 10-100 éves korig bárkit, aki szeret biciklizni és valamelyest bírja is!
Bővebb információért Csatári Lajoshoz lehet fordulni a
06-20/626-7272-es telefonszámon.
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője

Újabb nemzetközi megmérettetés vár a Top Fitness SE sportolóira.
Az egyesület nyolc kitűnő sportolója kvalifikációt szerzett a október 8–12. között Spanyolországban megrendezésre kerülő Fit Kid
Európa-bajnokságra. A verseny épp lapzártánk időszakában zajlik,
így az eredményekről novemberi számunkban tudósítunk.
Egyéni kategóriában Gecser Eszter, duóban Gecser Enikő és
Salga Léna, csapatban pedig Dori Renáta, Harmincz Lili, Radnai
Réka, Radnai Zsófia és Répás Vanda képviselheti Magyarországot
és azon belül Dabast a versenyen.
A TOP Fitness Sportegyesületben kiváló szakmai munka folyik,
amelyet jól fémjelez, hogy sportolói évről évre kvalifikálják magukat
az Európa-bajnokságra és ott kiválóan szerepelnek. Versenyzőik a
dobogós helyezések mellett több alkalommal szereztek már aranyérmet a legrangosabb Fit Kid versenyen.
Ezen eredmények eléréséhez, a nemzetközi versenyekre való
kijutáshoz nagymértékben hozzájárul a szponzorok támogatása,
amelyet ezúton is köszönnek az egyesület sportolói.
Október 8-án a Magyarország–Szlovákia női kézilabda EB-selejtező mérkőzésnek adott otthont az OBO Aréna.
Kézilabdásaink nagy fölénnyel, 15 : 8-as félidő után 32 : 19-re
nyerték az összecsapást. Gratulálunk a lányoknak!
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KÉZILABDA

UTÁNPÓTLÁS

Szeptember második hetében női és férfi csapataink számára is
megkezdődött a bajnokság.
A következő eredmények születtek:

Szeptember első hétvégéjén fiú U-14-es csapatunk Csepelen vett
részt kézilabdatornán.
A fiúk minden mérkőzésüket megnyerték és aranyéremmel tértek haza.

Férfi felnőtt és junior

Csapatok

junior

felnőtt

Szentendre CYEB Budakalász–Dabas VSE KC 34 : 29

32 : 26

Dabas VSE KC – SZESE Győr

31 : 29

29 : 28

Százhalombattai KE – Dabas VSE KC

22 : 19

25 : 31

Dabas VSE KC – Várpalotai BSK

30 : 22

37 : 21

Női felnőtt és junior
Csapatok

junior

felnőtt

Dabas VSE KC–Csepel DSE
Százhalombattai NKKSE–Dabas VSE KC
Martonvásári KSE–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–Jászárokszállási VSE
Érd IV.–Dabas VSE KC

17 : 29
–
14 : 31
18 : 38
17 : 22

–
29 : 35
–
37 : 24
17 : 44

A következő időszak hazai férfi mérkőzései:
Október 25. (vasárnap)
Dabas VSE KC–Balatonfüred KSE
November 14. (szombat)
Dabas VSE KC–Alba Regia KSE

A junior 16.00 órakor, felnőtt csapatunk 18.00 órakor lép pályára
az OBO Arénában.
Női mérkőzések:
Okt. 17. szombat, OBO Aréna 14.00 Dabas VSE KC–Rákosmenti KSK (jun.)
16.00 Dabas VSE KC–Csömör (felnőtt)
Okt. 25. vas., Kossuth Zs. SZKI 14.00 Bugyi SE–Dabas VSE KC (juni. és feln.)
Nov. 8. vas., OBO Aréna
16.00 Dabas VSE KC–Budai Farkasok KK (feln.)

Minden szurkolót szeretettel várunk!

OSB csapataink is megkezdték a bajnokságot.

Fiú OSB II-es csapatunk első, OSB I-es csapatunk negyedik, lány
OSB csapatunk pedig jelenleg ötödik helyen áll a tabellán.
Az Országos Gyermekbajnokságban U-14-es és U-12-es fiú
csapataink négy mérkőzés után veretlenül állnak az első helyen.
U-13-as lánycsapatunk 3 győzelemmel és 1 vereséggel szintén
első, U-11-es lánycsapatunk negyedik helyen áll.
Minden csapatunknak további eredményes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

ÚJRA NYEREGBEN
Szeptember 12-én díjugrató versenyt rendeztek Dunaharasztin, ahol a közönség egy ismerős, rég
nem látott lovasnak örülhetett. A Dabasi Lovas Kör versenyzője, Lovestyán Rita, gyermeke születése óta először lépett pályára a 6 éves pej kanca, Bubu SzM nyergében.
A bemelegítő versenyszám után, a B/1 nyitott kategóriában hibapont nélküli lovaglással a
középmezőnyben végeztek. Rita jelenleg két tehetséges fiatal lóval foglalkozik, akik a tervek szerint, a szabadtéri versenyszezonból még hátralévő versenyeken is bizonyíthatják rátermettségüket.
szerk.
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Meghívó

Gyümölcsfeldolgozás | Cefrekészítés | Pálinka bérfőzés | Pálinkakultúra

Asztalodon a sajátod…!

A Dabasi-szôlôsi Közösségi és Mûvelôdési
Ház szeretettel meghív minden kedves érdeklôdôt az október 18-án (vasárnap) tartandó szüreti felvonulásra.

• Pálinka bérfőzés
(akár 100 liter cefremennyiségtől)

• Gyümölcsfeldolgozás
és értékesítés

• Cefrekészítési szaktanácsadás

Felvonulás programja:
11.00 – gyülekezô a Tájház elôtti füves területen, fogatosok köszöntése
12.00 – a felvonulás indulása, indulót táncol a Bátki János Nyugdíjasklub Mamorett-csoportja
Útvonal: Kinizsi utca, Füves utca, Toldi Miklós utca–
Gárdonyi Géza utca–Árpád utca–Mogyorós köz–Toldi Miklós utca– Gárdonyi Géza utca–Alkotmány utca- Pasa köz–
Damjanich utca–Alkotmány utca–Szendrei utca–Kinizsi utca

TAPASZTALAT, SZAKÉRTELEM, MODERN TECHNOLÓGIA

Dabas, Szőlőhegy

Tel.: +36.20.99-99-003

17.00 – a menet visszaérkezése a Mûvelôdési Ház épületéhez, a felvonulók megvendégelése
Zene: Öregfiúk Zenekar
Népviseleti ruhákat kölcsönözni a program elôtti héten a
Szôlôsi Mûvelôdési Házban lehet.
Bôvebb információk: a Szôlôsi Mûvelôdési Házban
Telefon: +36-70/396-2861
www.dabas.hu

„Kölyöksziget Játéktár, hol sok ezer móka vár.
Szülinapi bulizás, lesz ott móka, nem vitás!
Farsangi bál, táborok, okosító programok,
mesehősök, sárkányok, no meg a kézműves sarok!
Ott a helyed, nem titok, többet nem is mondhatok!”

POGRAMJAINK
AZ ŐSZI SZÜNETBEN:
OKTÓBER 26-28. (hétfő-kedd-szerda)

AGYKONTROLL tanfolyam

• 13 00 -1700 óra között (7-14 éveseknek)
Memóriafejlesztés, jobb tanulás, lazítás, koncentráció,
önbizalom fejlesztése, rossz szokások megszüntetése.
OKTÓBER 29. (csütörtök)

SZÉLFORGÓ játszónap
• 900-10 00 CSICSERGŐ APRÓCSKÁKNAK
(1-5 éves) népi játszócsoport
• 10 00-1100 JÁTSZÓKLUB KICSIKNEK (1-4 éves)
• 1100-1300 JÁTSZÓKLUB NAGYOKNAK (4-10 éves)
• 1300-1400 DIAMOZI (4-10 éves)
• 1400-1500 CSICSERGŐ (5-10 éves)
népi játszófoglalkozás
• 1500-1600 HANGOLDA zenei foglalkozás (4-7 éves)
• 1600-18 00 BARKÁCSKUCKÓ (4-10 éves)
kreatív foglalkozás
OKTÓBER 30. (péntek)

HALLOWEEN-PARTY

• 1500 -1900 (4-7 éveseknek) óvodás
OKTÓBER 31. (szombat)

ÚJ FOGLALKOZÁSAINK:

Dabas, Zlinszky u. 6. • 29/361-708 • 20/577-8548
NYITVA: H-P 9 00 -18 00, Szo 9 00 -13 00
kolyoksziget.jatektar • www.kolyokszigetjatektar.hu
kolyokszigetjatektar@gmail.com

csütörtökönként 1600 -1700 óra (1-5 éves + szülő)
CSICSERGŐ aprócskáknak népi játszócsoport
Népmesékkel, népdalokkal, népi hangszerekkel való
ismerkedés, mozgásokkal kísérve.

csütörtökön 900 -1600 és pénteken 900 -13 00 óra között
GYERMEKFELÜGYELET ÉS JÁTSZÓKLUB
Varázslatos, mesés játékbirodalmunkba – szakképzett
óvodapedagógusok – rengeteg fejlesztő játékkal,
mesével, tematikus foglalkozással várják a gyerekeket,
hogy az itt eltöltött idő minőségi és felejthetetlen
legyen! Játszani szerető családokat is várunk!
Előzetes bejelentkezés szükséges reggel 9 00 óráig!

csütörtökönként 1700 -1800 óra (5-10 éveseknek)
CSICSERGŐ népi játszócsoport Népi gyermekjáték, népdaltanítás citerával, furulyával, zörgő-börgő
eszközökkel. Ismerkedés a néphagyományokkal
és a hozzájuk tartozó játékokkal és népdalokkal.

szombatonként 10 00 -1130 óra (4-7 éveseknek)
HANGOLDA Rendhagyó, játékos zenei foglalkozás.
Vidám bevezetés a hangok világába, alapot teremtve
a későbbi zenei, illetve hangszeres tanulmányoknak.
szerdánként 1600-1730 (5-7 éveseknek) NOVEMBERTŐL!
ÉSZPÖRGETŐ – az iskolaelőkészítő és
személyiségfejlesztő tanfolyam Konfliktuskezelés, részképesség-fejlesztés, kudarctűrés erősítése.
RÉSZKÉPESSÉG-FELMÉRÉS Vizsgálat, mely
a részképességek teljes profiljának megismerésére
irányul, nem csak a hibás funkciókat deríti fel.
PROGR A M JAINKR A ELŐZETES
BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:

szerdán 930 -1100 (30perc foglalkozás + 60perc játék)
ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6-20 hónap)
kedden 10 00 -1130 (60perc foglalkozás + 30perc játék)
ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hó-tól 4 évig)
pénteken vagy szombaton 1400 -1800 óra között
SZÜLETÉSNAPI BULI
(4-10 éveseknek)

Üzletünk 10. 23-25. között
ZÁRVA tart!

HALLOWEEN-PARTY

• 1500 -1900 (6-12 éveseknek) iskolás
NOVEMBER 7. (szombat)

Márton napi LIBA-NAP

• 900 -13 00 (4-10 éveseknek)

Hamarosan a mozikban “A Kis Herceg” animációs film, melynek
premier előtti vetítésére 2 db páros mozijegyet sorsolunk ki azok között,
akik október 13-ig megrendelnek egy „Kis Herceg” játékot a weboldalunkon!
Sorsolás: 2015. 10. 27. 10 00óra • Vetítés: LURDY HÁZ, 2015. 10. 31. 10 00 óra
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EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR SZÓLISTÁI
Asport
15 ÉVES

BEMUTATJÁK

A MAGYAR KULTÚRA NAGYKÖVETEI
ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN
EGY SZÍNPADON.

www.experidance.hu

Dabas, OBO Aréna

2015. OKTÓBER 24.
SZOMBAT, 20.00 ÓRA

Jegyárak: 4 700 Ft, 5 200 Ft, 5 700 Ft | Információ: +36 30 96 38 648, +36 20 43 99296

Jegyek elővételben válthatóak:

DABAS; Gyóni és Felsődabasi Gugyerás ABC 29/360-218; OBO Aréna Dabas 29/562-246;
Kaldi-Ker 29/361-366; Top Fitness SE 30/91-51-470; Dabas-Sári Traﬁk 29/950-926;
Utazási és Jegyiroda 29/360-555, ALSÓNÉMEDI; Némedi-Víz-Gáz 29/337-929,
INÁRCS; Alkat Villanyszerelési Szaküzlet 29/370-074, ÓCSA; Tourinform Iroda 29/578-750,
ÚJHARTYÁN; Kondi-Fit 29/372-424, valamint a Ticketportál országos hálózatában.
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Az ExperiDance főtámogatója:

