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Forgi fotó

„Február felölti fekete csizmáját,
ballag a réteken, folyókon is átvág.
Minden lépés-nyoma jégviharok fészke,
kikelnek, s rohannak vadul fütyörészve."
(Simon Emil: Hónapok)

rendezvényeink

Doni megemlékezés a II. világháborús emlékmûnél

Fotók: Karlik Dóra

Január 13-án, hétfőn került sor az önkormányzat által szervezett
doni megemlékezésre a Zlinszky utca elején lévő emlékműnél.
A központi rendezvényt megelőzően az emlékezők 16.30-kor gyülekeztek a Martinovics téri I. világháborús emlékműnél, majd fáklyákkal vonultak át a második helyszínre a Bajcsy-Zsilinszky út és
a Bartók Béla út érintésével.
A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét,
majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Kotán Sándorné tanárnő elmondta Radnóti
Miklós Nem tudhatom című költeményét, majd a rendezvény szónoka, Pánczél Károly országgyűlési képviselő emlékezett a Donkanyarban történt tragédiára, a 2. magyar hadsereg megsemmisülésére, az elesettekre, a fogságba hurcoltakra és a hátország polgári áldozataira.
Az ünnepség végén az intézmények, pártok és civilszervezetek
képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit az emlékmű talapzatánál a Dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapat felvezetésével. A lélek
szobránál a sári és gyóni iskola kis hagyományőrzői álltak sorfalat.
A rendezvény a Szózat közös eléneklésével zárult.
K. Á.

Felhívás rajzpályázatra
Idén – a hagyományokhoz híven – ismét megrendezésre kerül a
március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan az óvodáskorú gyermekek rajz- és gyermekmunka kiállítása a Kossuth Ház Galériában.
A 2014. év Dabason „A TISZTELET ÉS MEGBECSÜLÉS
ÉVE”, amelyhez az idei kiállításunk témája is kapcsolódik.
Mindkét fogalom olyan fontos emberi értékeket takar, melyek
nélkül sem a családban, sem a munkahelyünkön, sem egyéb közösségben nem képzelhető el megértő és támogató együttműködés,
színvonalas munkavégzés, biztonságot, hitet, szeretet nyújtó légkör,
őszinte és hatékony kommunikáció.
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Ezeknek az emberi értékeknek a kifejezésre juttatását segíthetjük elő kisgyermekkorban példamutatással, sok-sok családi történet felelevenítésével, elbeszéléssel, mesékkel, versekkel.
A gyermekek ezzel kapcsolatos gondolatainak, érzéseinek,
vágyainak, élményeinek megformálását leginkább változatos
vizuális technikák alkalmazásával tehetik meg.
A kiállítás mottója:

„Szeret engem a világ.
Tudja, én is szeretem!”
A gyermekek alkotásait március 10-ig kérjük eljuttatni az
ÚJ BÓBITA Óvodába (Dabas, Szent István út 34.).
A kiállítás megnyitójára és a díjazottak jutalmazására a már
cius 15-i városi ünnepség keretében kerül sor, a Kossuth Ház
Galériában.
Kecskésné Harmincz Jolán
óvodavezető

rendezvényeink

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VÁROSUNKBAN

Fotók: Karlik Dóra

Az idei kultúra-napi rendezvény Dabas Város Önkormányzata és a
Kossuth Művelődési Központ közös szervezésében valósult meg,
amelynek rendhagyó módon a Kossuth Ház Galéria adott otthont.
Az ünnepség február 24-én, pénteken 17.00 órakor kezdődött a
Himnusz hangjaival, majd Tapodi Katalin intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Révész Károly képviselő, az
Emberi Erőforrás Bizottság elnöke mondott megnyitóbeszédet. A
rendezvényen átadták a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Évadíjat, amelyben idén a Dabasi Fotóklub Egyesület tagjai részesültek.
A délután második felében került sor Kohán György Kossuthdíjas gyulai festőművész-grafikus kiállításának megnyitójára. A
művész munkásságát Ibos Éva művészettörténész méltatta.
A rendezvény során Zsíros Réka fuvola- és Farkas-Barabás
Szabolcs gitárjátékában gyönyörködhetett a közönség.
– szerk. –
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DABAS ismét KERÉKPÁROSBARÁT TELEPÜLÉS
Huszonhárom önkormányzat és huszonnyolc munkahely között
településünk ismét megkapta a Kerékpárosbarát Település címet a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tavaly hetedszerre meghirdetett
pályázatain. Az elismerést dr. Völner Pál, infrastruktúráért felelős
államtitkártól vehettem át január 22-én, a REC (Regional
Environmental Center) szentendrei központjában. A Kerékpáros
barát Település pályázatok elbírálásában fontos szempont volt a
kerékpáros infrastruktúra nagysága és minősége, a helyben szervezett kerékpáros rendezvények, a szemléletformálás terén tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított keret mértéke. Az államtitkár úr
köszöntőjében hangsúlyozta: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
az önkormányzatokkal, vállalatokkal és civilszervezetekkel együttműködve számos akcióval népszerűsíti a kerékpározást. A kerékpá
rosbarát pályázatok mellett e körbe tartoznak a
Bringázz a munkába!
tavaszi és őszi kampányai, az Európai Mobi
litási Hét és Autómen
tes Nap hazai eseményei, valamint a környezettudatos közlekedés
fő szakmai támogatójának, a Kerékp áros
Telep ülések Országos Szövetségének,
oktató, tájékoztató,
együttműködő tevékenysége. A közös
sz e m léle t for m á ló
munka eredményességét is iga zolja,
hog y a z Európai
Kerékpárosok

Szövetsége (ECF) által tavaly elkészített, a kerékpározás helyzetét
vizsgáló felmérés szerint Magyarország az uniós tagállamok között
a nyolcadik helyen áll, a 2004-ben vagy azután csatlakozott országok közül ezzel a legjobban teljesít. Ehhez az eredményhez bizony
településünk is hozzájárult, amelyet az ismételten megkapott cím is
igazol. Gratulálok településünk kerékpározó lakosainak. Bízom
benne, hogy helyi önkormányzatunk további fejlesztési terveivel és
rendezvényeivel, a településen működő munkahelyek partnerségével
hamarosan a kerékpárosbarát munkahely címért is pályázhatunk,
amelyet négy kategóriában (mikro- és kisvállalat, középvállalat,
nagyvállalat, non-profit szervezet) díjaznak. Az idei esztendőben a
Kerékpárosbarát Munkahely kitüntető címeket többek között
posta, önkormányzati hivatal, szállítási üzem, polgármesteri hivatal,
szakközépiskola viselheti egy éven át. Kedves dabasi munkavállalók,
bringára fel!
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Mezôôri hírek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dabasi Önkormányzati Konyha
előreláthatóan február közepétől SZÉP KÁRTYA elfogadóhellyé válik. Érdeklődni lehet a Központi Konyhán,
a 29/360-215-ös telefonyszámon.

Január 18-án szombaton városunk mezőőre ismét falopáson ért
két férfit a Szőlő utcában. A tettesek a lopást elismerték, rendőrségi ügy van folyamatban.

Testületi hírek

A mezôôrök elérhetôségei

Január 15-én Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli ülést tartott, melyen elfogadta a teljes
adósságkonszolidációhoz szükséges határozatokat,
melynek eredményeképpen február 28-ig önkormányzatunk minden adósságát átvállalja a magyar állam. Ezen
kívül ingatlanügyekkel kapcsolatos határozatokat hozott,
illetve módosított a Képviselő-testület.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

· Homoki Iván: 06-70/332-1455
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· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.
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Választás 2014
Mint Önök előtt is ismert, az országgyűlési képviselők általános
választásának napja 2014. április 6.
A választással kapcsolatos legfontosabb időpontokról és tudnivalókról havi rendszerességgel tájékoztatom a tisztelt olvasót.
A korábbiakhoz képest a legszembetűnőbb változás az, hogy a
következő választás egyfordulós lesz, részvételi aránytól függetlenül az
a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja. Fontos az is, hogy
csökken a parlament létszáma a 199 főből 106 egyéni választókerületből kerül be, 93 fő pedig az országos listáról szerez mandátumot. Így a
választáson két szavazólapot kap az állampolgár.
2014. január 1-jétől lehetőség van a központi névjegyzékben a
dabasi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelemére az alábbi
adatokat rögzíteni:
– nemzetiségi hovatartozás
– fogyatékosságra tekintettel segítség igénylése
– személyes adatok kampánycélú kiadásának letiltása
– európai parlamenti választásra az EU más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele (határideje 2014. március 29.)
E kérelmek benyújtására március 21-ig van lehetőség személyesen a
hivatalban, levélben vagy ügyfélkapun keresztül.
A 16.00 óra után beérkező kérelmeket a következő napon kell elbírálni!
Az eredeti elképzeléstől eltérően nem kell minden választani szándékozó polgárnak a névjegyzékbe vételét kérnie. Ebbe a magyarországi címmel rendelkezők automatikusan felvételt nyertek, tehát
választási regisztráció nincs!
A névjegyzékbe csak a fent említett „megjegyzések” bejegyeztetésére
van lehetőség. A kérelemnyomtatványt központilag mindenki lakcímére megküldték, vagy letölthető a www.valasztas.hu oldalról.
A nemzetiségi nyilatkozatokról érdemes szót ejteni. A nemzetiségi
bejegyzést kérheti az a Magyarországon lakcímmel rendelkező állampolgár, aki a 13 elismert nemzetiség valamelyikéhez tartozónak vallja
magát. Ez a bejegyzés a feltétele annak, hogy a későbbiekben az önkormányzati választásokon nemzetiségi önkormányzat választására
legyen lehetőség.
Aki azt a lehetőséget választja (b), hogy nyilatkozata az országgyűlési
képviselők választására is kiterjed, az április 6-án pártlistára nem,
csak nemzetiségi listára szavazhat az egyéni jelölt mellett.
Aki e lehetőséget nem választja, csak az (a) pontot, nemzetiségi listára
nem, hanem pártlistára szavazhat.
Fogyatékkal élő választópolgár milyen segítséget igényelhet a szavazás
során ?
– kérheti Braille-írással készült értesítő megküldését
– kérheti könnyített formátumú tájékoztató anyag küldését
– kérheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását
– és akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételét (ez Dabason mindenütt biztosítva lesz)
Emellett továbbra is igénybe lehet venni a szavazáson az állampolgár
által felkért segítőt.
A szavazóköri névjegyzék már csak az adott választáson választójoggal rendelkező, választásra jogosult állampolgárok adatait tartalmazza. A névjegyzékben szereplő választópolgárok február 7. és 17. között
a legfontosabb tudnivalókról értesítőt kapnak. Aki nem kap, vagy

elvesztette, jelentkezzen a HVI-nél. Természetesen a szavazóköri névjegyzékhez is lehet kérelmet benyújtani:
– mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. Az erre vonatkozó
kérelmet a HVI bírálja el, és április 4-én 16.00 óráig kell a kérelmeket a hivatalba eljuttatni. A szavazás napján pedig az SZSZB-nél
lehet igényelni 15.00 óráig.
– Külképviseletben történő szavazásra is be lehet nyújtani kérelmet,
ha a dabasi lakos a választás napján éppen külföldön tartózkodik.
Ennek határideje március 29.
– Átjelentkezéssel (régen igazolás) az a választópolgár szavazhat, aki
a szavazás napján Magyarország területén a jelenlegitől eltérő szavazókörben tartózkodik (településen belül is előfordulhat). Az erre
vonatkozó igényt legkésőbb április 4-én 16.00 óráig el kell juttatni a
hivatalba.
Április 4-én 16.00 óra után a névjegyzék lezárásra és kinyomtatásra
kerül, ezt követően abba választópolgárt sem felvenni, sem törölni nem
lehet.
Az állampolgár a központi névjegyzékbe, a saját adataiba betekinthet,
arról másolatot kérhet a HVI-nél. A többi állampolgár adataiba történő betekintésre nincs lehetőség.
A szavazóköri névjegyzék a korábbiakkal ellentétben nem kerül
kifüggesztésre. Annak adataiból csak a választópolgárok nevének és
címének megtekintésére van lehetőség monitoron keresztül. A megtekintés lehetősége nem terjed ki arra, hogy a betekintő másolatot kérjen
vagy feljegyzést készítsen!
A választások törvényességét a választási bizottságok felügyelik. Az
OEVB megválasztására február 23-ig, az SZSZB tagjainak megválasztására március 17-ig kell sort keríteni. Mindkét bizottság mellé
lehetőségük lesz a pártoknak megbízott tagot delegálni március 21-én
16.00 óráig.
Jelölő szervezet mindaz a párt vagy országos nemzetiségi önkormányzat, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vesz.
Tehát civilszervezet nem lehet jelölő szervezet.
Egyéni jelölt lehet minden nagykorú állampolgár, aki az országgyűlési
választáson választó és választható.
– Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
– Nem választható az, akit belátási képességének korlátozottsága
miatt a bíróság a választójogból kizárt, akit közügyektől eltiltott,
vagy aki kényszergyógykezelését vagy szabadságvesztés büntetését
tölti.
Az egyéni jelölt lehet jelölő szervezet által támogatott vagy független
jelölt.
A jelöltséghez 500 választópolgár ajánlása szükséges. A korábbi
évekkel ellentétben az ajánlás nem kopogtatócédulán, hanem ajánlóíven történik február 17. és március 3-a között. Az ajánlóívet a
polgárnak saját kezűleg kell aláírnia, de adatait más is rávezetheti.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
Törvény szabályozza, hol nem lehet ajánlást gyűjteni:
– sem az ajánló sem az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében
vagy munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben
– sem tömegközlekedési eszközön
– sem állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében, sem közoktatási, egészségügyi intézményben stb.
2014. február
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Az ajánlásért nem kérhető vagy adható előny. Ezen szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen. A jelöltet az OEVB-nél kell bejelenteni.
A választási kampány február 15-én kezdődik és április 6-án 19.00
óráig, a választás végéig tart. Kampánycsend nincs!
A kampány eszközei: a plakát, a jelölő szervezet vagy jelölt általi
közvetlen megkeresés, a politikai reklám, politikai hirdetés, a választási gyűlés. Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterület-használatról szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és a
választást követő 30 napon belül el kell távolítani.

A 11. számú Országos Egyéni Választókörzet (OEVK) székhelye
Dabas. A választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Országos Egyéni Választási Iroda (OEVI) látja el. Az
OEVI ellátja a Helyi Választási Iroda (HVI) feladatait is. Vezetője
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző.
A választásokkal kapcsolatban további információ kérhető a
29/561-249, és az 561-220-as telefonszánom, valamint látogassanak el
a www. valasztas.hu honlapra.
Rigóné dr. Rocsik Renáta
OEVI vezető

A Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület hírei
Hosszú volt ez a LEADER-kör, nehezen érő gyümölcs…
Tavasz volt, a 2007-ben kialakított stratégiát újra kellett gondolnunk az
aktuális erőviszonyok mentén. Fórumoztunk és elkezdtük begyűjteni a
fejlesztési ötleteket, amik elkezdtek áramolni hozzánk, kis idő múlva
pedig már a csapból is projektötletek folytak (a mi csapunkból egészen
biztosan).
Nyár volt már, amikor az ötletek konkrét tervekké nőttek építési
tervdokumentációkkal, árajánlatokkal, együttműködési megállapodásokkal, műszaki leírásokkal, marketingtervekkel, a projektek gazdáinak sok-sok munkájával.
Az első időszakban az volt a nehéz, hogy az összes pályázóval más
„hangon” kellett beszélni. Nem ismertük őket, de mindenkivel meg kellett találni a közös nevezőt ahhoz, hogy a későbbiekben együtt tudjunk
dolgozni. Nyilván más „felkészültségi szinttel”, motivációval, elvárásokkal, érdekekkel érkezett a megbeszéléseinkre például egy önkormányzat kollégája, akinek ez már a sokadik projektje volt, mint egy vállalkozó, aki még sosem pályázott. Mást és máshogy akartak, mi pedig
igyekeztünk felvenni a különböző ritmusokat, megtalálni a megfelelő
hangnemeket, a kommunikáció azon mezsgyéjét, ami még a szigorú és
szövevényes vidékfejlesztési szabályozások között is engedi kibontakoztatni a megértés csodáját. Igyekeztünk egy nyelvet beszélni. A
pályázók pedig igyekeztek megfelelni, összeállítani a dokumentációt:
átalakítani, elkészíteni újra, felülvizsgálni, kicserélni, bemásolni, átalakítani, elkészíteni újra, felülvizsgálni, kicserélni, bemásolni, átalakítani
– unos-untalan, mígnem a végén azt mondtuk, kész a dokumentáció
(néha meg csak azt mondtuk, hogy határidő van, most be kell adni.)
Ősszel próbáltuk kigubózni, amit összemuzsikáltunk nyáron: ilyentájt úgy éreztem, hogy főállásban „mentünk katicákat vízből”. Itt végeztük el az alapjogosultsági és a szakmai szempontok szerinti vizsgálatokat egy-egy projekt vonatkozásában: teáor számokat – tulajdonviszonyokat – jogosultságokat ellenőriztünk, helyszíni szemlékre jártunk,
nyilatkozatok tételére szólítottunk fel.
Most pedig elértünk egy folyamat végére, eredményt hirdethetünk.
2013-ban a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Eg yesület
Akcióterületén 48 db nyertes LEADER-pályázat született. Települési
bontásban az alábbiak szerint:

Település Nyertes pályázatok (db)
Örkény
2
Pusztavacs
1
Táborfalva
3
Újhartyán
8
Újlengyel
7

Település Nyertes pályázatok (db)
Bugyi
5
Dabas
19
Hernád
1
Inárcs
1
Kakucs
1

A támogató határozatok meghatározó mérföldkövet jelentenek a
projektek életében, lezárják a tervezési szakaszt, de a nagyobb munka
még csak ezután következik. Kitartást kívánunk a projektek megvalósításához és természetesen a kivitelezések során is számíthatnak a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésére.
Kocsír Anikó
projektmanager, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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Megítélt támogatási összeg (Ft)
35 488 445
122 043 455
   1 895 100
10 467 875
18 772 540

Megítélt támogatási összeg (Ft)
17 806 000
   7 886 076
34 718 820
38 713 551
20 980 831

Dabasi projektösszesítő:
Dabas Város Önkormányzata – Dabasi Turisztikai Fogadóközpont kialakítása a Halász Móricz-kúriában – Dabasi Napok 2014 – Fiatalok éjszakája
Dabasi Lokálpatrióta Egyesület – 11. Dabasi Futónap
Dabasi Reformá tus Eg y há zköz ség – Dab a si Református
Adománygyűjtő Központ
Ecofeed Gyártó és Kereskedelmi Kft. – Pelletgyártó gépsor beszerzése
Fiatal Műemlékvédők Egyesülete – Gombay–Dinnyés-kúria rekonstrukciója és korszerűsítése
Galéria Alapítvány – D’ART Dabasi kistérségi alkotókör nyári szaktáborának megszervezése és lebonyolítása – Kerekes László Alkotóház létrehozása – Képzőművészeti képzések az ország közepén II.
Hetényi és Társa Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. –
Technológiai fejlesztés
Nagy Attila Károly – Kistraktor beszerzése
NémoLab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft. – Holz-Her Cut 6120
típusú nyomóhidas fűrész beszerzése
Sári Szlovák Önkormányzat – Sári szlovák hagyományőrző nemzetiségi
családi nap
Szücs Szilvia – Gyógynövénytermesztés és -feldolgozás fejlesztése
megújuló energia felhasználásával
Termesz Kft. – Erdészeti és mezőgazdasági tevékenységű mikro
vállalkozás versenyképességének fejlesztése
Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület – Kockaház Alkotóműhely
„TÖBB FÉNYT” Szemészeti Egészségügyi Szolgáltató Bt. –
Szemészeti eszközbeszerzés
Weisz Műanyagipari Kft. – Csomagolóanyag-üzem gyártási folyamatainak automatizálása

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Fabók Ferenc
Hizsnyai Rita
2013. 11. 13.
Óváry Júlia Krisztina
Fabók Krisztina
2013. 11. 29.
Bognár Emma
Balogh Magdolna
2013. 12. 05.
Fajt Máté
Gál Zsuzsanna
2013. 12. 17.
Bottlik Luca
Kiss Anita
2013. 12. 18.
Vágány Richárd
Bartók Ágnes
2013. 12. 22.
Csörgő Viktor Tamás
Végh Mónika
2014. 01. 01.
Balogh Kristóf
Vitányi Tünde
2014. 01. 03.
Stahl Bence
Kiss Katalin
2014. 01. 04.
Tokai Kornél
Rizmajer Éva
2014. 01. 06.
Gémesi János Mátyás
Maricza Andrea
2014. 01. 07.
Szabó Viktória
Kocsis Zsuzsanna
2014. 01. 08.
Szurdok Péter
Süveges Judit
2014. 01. 09.
Nagy Arina
Sándor Enikő
2014. 01. 14.
Kenedi Anna
Farkas Krisztina
2014. 01. 19.
Baecker Sára
Turán Katalin
2014. 01. 21.
Faldina Emma Róza
Kalecz Piroska
2014. 01. 21.
Mráz József István
Töreki Veronika
2014. 01. 21.
Molnár Lilla Kata
Piri Anikó
2014. 01. 22.
Bartuszek Ádám
Jurácsik Mónika
2014. 01. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Erős Zoltán
1963. 04. 18.
2013. 12. 14.
Tóth János
1942. 04. 04. 2013. 12. 17.
Kiss Józsefné (Csihor Judit)
1943. 11. 22.
2013. 12. 23.
Dr. Molnár Ferenc
1934. 12. 27.
2013. 12. 24.
Mráz Ferencné (Kovács Julianna)
1917. 06. 19.
2013. 12. 25.
Dori Katalin
1970. 07. 17.
2013. 12. 28.
Suhajda István
1957. 07. 21.
2014. 01. 02.
László Pálné (Hefler Margit)
1931. 04. 18.
2014. 01. 04.
Taba László
1938. 01. 14.
2014. 01. 04.
Lakatos Péterné (Lakatos Katalin)
1956. 02. 04. 2014. 01. 05.
Beke Vilmosné (Bolega Mária)
1930. 01. 03.
2014. 01. 07.
Majoros Lénárd
1952. 05. 18.
2014. 01. 08.
Tihanyi János Lászlóné
1939. 12. 10.
2014. 01. 09.
(Laja Mária Anna)
Szabó Zoltán
1981. 12. 13.
2014. 01. 09.
Szenyics Jánosné (Szőke Ilona Lidia) 1938. 02. 15.
2014. 01. 10.
Jakubecz Pálné
1939. 09. 28. 2014. 01. 10.
(PrecsinszkiMagdolna)
Janicsák Lénárd
1939. 01. 04.
2014. 01. 12.

Bérelhető garázsok
Dabason a Berkenye utcában a második Castrum
Társasház garázsai kiadók. Bérelni lehet Dabas Város
Önkormányzatától 8500 Ft/hó bérleti díj fejében.

Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Szemők Józsefné
(Boronkay Zita Piroska)
Medve Lászlóné
(Kaldenecker Mária)
Sinkó Sándorné (Sziráki Mária)
Opóczki Pálné (Major Erzsébet)
Antal Nándorné
(Hanszlich Irén Katalin)
Mihályi Vince
Sárossy Veronika Gizella
Valentyik Balázs

1936. 07. 03.

2013. 01. 13.

1950. 09. 11.

2014. 01. 15.

1942. 09. 03.
1929. 02. 16.

2014. 01. 17.
2014. 01. 18.

1940. 05. 08.

2014. 01. 25.

1933. 05. 25.
1929. 03. 05.
1983. 08. 22.

2014. 01. 27.
2014. 01. 27.
2014. 01. 27.

Osztozunk a családok gyászában.
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Szládik Istvánné Szeibert Mária
1917. 02. 06.
Molnár Jánosné Jóri Erzsébet
1918. 02. 03.
Kohajda Jánosné Surányi Erzsébet
1918. 02. 06.
Zsíros Pálné Kiss Mária
1920. 02. 01.
Temesi István Jánosné Füredi Ilona
1921. 02. 01.
Kancsár Sándorné Krizsán Julianna
1923. 02. 15.
Balog Vince
1924. 02. 07
Zsolnai Józsefné Fűrjész Margit
1924. 02. 21.

Életkor
97 éves
96 éves
96 éves
94 éves
93 éves
91 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
február 5.
Jurácsik Vince–Dormány Ágota
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
február 12.
Hájas György Pál–Rizmajer Ildikó
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
február 3.
Maris Norbert–Bennárik Julianna
Sziráki Pál–Kosztolányi Erzsébet Zsuzsanna
február 18.
Gazsó István–Vellai Katalin
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
február 11.
Maczkó József–Janicsák Erzsébet
február 17.
Fojta József–Jászfalvi Mária
február 24.
Pucsinszki Miklós–Mráz Gabriella
Kinczel István Oszkár–Hevesi Mária
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
február 2.
Mráz László–Fehér Mária
február 23.
Laja József–Farkas Éva
2014. január hónapban kötöttek házasságot
január 8.
Liczencziás Ferenc–Laska Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Dori Katalin
gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
2014. február
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Tájékoztató
A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének
és karbantartásának felhasználói szabályairól
Ø A víziközmű-szolgáltatást kizárólag a közüzemi szerződésben
meghatározott célra lehet igénybe venni.
Ø Az előírt víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a felhasználót a tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózat
rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége
alól.
Ø Az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen (legalább havonta) ellenőrizni, a
tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni
kell, továbbá az észlelt rendellenességeket a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul be kell jelenteni. Ezen berendezések meghibásodásából eredő károkat (pl. a házi ivóvízhálózaton történő
vízelfolyás) a felhasználó viseli.
Ø A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat víziközmű-szolgáltató általi
ellenőrzését biztosítani, és az ellenőrzés során a házi ivóvíz- és
szennyvízhálózaton, valamint a házi csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközműhasználat megszüntetéséről gondoskodni kell.
Ø A vízmérő akna, illetve vízmérőhely tisztántartásáról, és a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni kell. A vízmérő elfagyásból, mechanikai sérüléséből eredő meghibásodása esetén az
új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi költség és esetlegesen felmerülő károk a vízmérő beépítési helye szerinti felhasználót terhelik, függetlenül a vizsgálat eredményétől.
Ø A vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen állapotának megőrzését és védelmét biztosítani.
Ø A vízmérő akna, illetve vízmérőhely víziközmű-szolgáltató (vízóra-leolvasó) általi hozzáférhetőségének és leolvasásának biztosításáról szükséges gondoskodni. A vízmérő rendellenes működéséről a víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell.
Ø Tartózkodni kell az ivóvíz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel
(hálózattal) való összekötésétől.
Ø Tartózkodni kell a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak
elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési céljára
történő használatától, az automatalocsoló berendezés elektromos eszközeinek vízmérőaknában történő elhelyezésétől.
Ø Tartózkodni kell a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba
történő bevezetésétől.
Ø Tartózkodni kell a veszélyes anyagok szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől.
Ø A fent meghatározott kötelezettségek megszegése a felhasználó
részéről szerződésszegésnek minősül, aki köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi
kárt és igazolt költséget a víziközmű-szolgáltató részére megtéríteni.
DAKÖV Kft.
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Lôgyakorlat a tatárszentgyörgyi
gyakorlótéren
A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központja
értesíti a lakosságot, hogy februárban lőgyakorlatot tartanak a tatárszentgyörgyi lő- és gyakorlótéren, a következő
időpontokban:
február 13-án 08.00–16.00-ig műútzárás nélkül
február 17–21-ig 08.00–18.00-ig műútzárás nélkül
február 24–27-ig 08.00–20.00-ig időszakos műútzárással
február 28-án 08.00–18.00-ig műútzárással.
Az átvezető talajutakat időszakosan lezárják, ezért a lőtéren és a nagy robbantótéren korlátozott lesz az áthaladás
a fenti időpontokban.

Bodza Klára és tanítványainak
koncertje
a Magyar Kultúra Napján
Különleges zenei élményben lehetett része annak, aki január 22-én
ellátogatott a Hagyományok Házába. A Magyar Kultúra Napja
alkalmából a Mesterek és tanítványok koncertsorozat keretében
Bodza Klára és tanítványai adtak koncertet.
Bodza Klára énekművész és tanár, a népdaléneklés titkainak
egyik legjobb ismerője és továbbadója. Negyven évtized alatt generációkat tanított a népzene éneklésére, szeretetére.
A Magyar Népi Énekiskola 5 kötete című munkája iskolai tananyag. Németh László-díj, Eötvös József-életműdíj, a Magyar
Kultúra Lovagja cím birtokosa.
A koncerten a mesternő mellett tanítványai léptek fel, sokszínű
repertoárral: Majorosi Marianna, a Kossuth-díjas Csík Zenekar
szólistája; Navratil Andrea, a Kobzos és a Fonó zenekar énekesnője;
Szalóki Ági Artisjus-díjas és többszörös Fonogram-díjas énekesnő,
valamint a Vándor Vokál énekegyüttes.
A műsorban közreműködött többek között a Bekecs együttes,
Balogh Kálmán cimbalmos, Demeter László (koboz, lant), Ladányi
Ferenc (furulya, tilinkó), Makó Péter (klarinét), Szabó Attila (gitár).
Felléptek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi ének szakos
hallgatói. Örömmel fedeztük fel soraikban városunk ifjú zenészét, a
közelmúltban Junior Prima Díjat kapott Szlama Lászlót.
A koncert műsorszámai között szerepeltek szakrális magyar,
moldvai énekek, mezőségi, alföldi dalok, csuvas szerelmi énekek,
portugál, korzikai dalok.
A közönség egyre forróbb tapssal köszönte meg a színvonalas előadásokat. Nagy tetszéssel fogadta a farsangi, a dunántúli csúfolódókat és táncdallamokat.
A koncert után a Bekecs együttes táncháza várta a közönséget.
Szívet, lelket melengető volt hallgatni a szebbnél szebb dalokat,
zenéket.
Köszönjük!
Dr. Botta Ilona
a Dabasi Dalkör tagja

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
február havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óra
kedd: 8.00–23.00 óra • szerda–péntek: 8.00–20.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: kedd 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Fotóklub Egyesület: február 23., 10.00–18.00-óráig
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Kerekítő: kedd 16.00–17.00 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
kedd, csütörtök 10.00–11.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
március 1. (szombat) 15.00 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 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: február 20. csütörtök 9.00– 13.00 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

RENDEZVÉNY
Kohán György Kossuth-díjas festőművész,
grafikus kiállítása
A kiállítás megtekinthető: január 24.–február 28-ig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör
Március 1. szombat, 10.00–18.00 óra
Perspektíva – vezeti: Fiók László festőművész

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: H.–P: 9.00–17.00 óráig
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ februári 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
hétfő–csütörtök, 18.00–19.30 óráig
(táncok: somogyi, rábaközi, sári, szatmári)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
(sári, zempléni, horehroni, magyarbődi, szatmári, raslavicei,
rábaközi)
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató: Bábel Csaba

Aerobik
kedd, csütörtök 19.45–20.45 óráig
oktató: Walter Annamária
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Pilates
Hétfő 18.30–19.30
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Aerobik
Szerda, péntek 18.30–19.30 óráig
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Február 19. (szerda), 12.00 – Állapotfelmérés (Dr. Voll-módszer)
Február 22. (szombat), 18.00 – Farsangi mulatság

2014. február
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Halász Móricz-kúria februári programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatása a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
ÁSZ SZÍNJÁTSZÓKÖR Nehéz nyelv a magyar című előadása
Február 13. (csütörtök) 19.00 óra
CSODÁK ÚTJÁN KLUB
Február 16. (vasárnap) 10.00–17.00 A Csodák Útján-klub,

olyan szándékkal jött létre, hogy egy jobb világot teremtsünk önmagunkban és a környezetünkben! Szeretnénk,
egy olyan közösséget kialakítani, ahová jó megérkezni,
ahol jó lenni, ahonnan nem akarunk elmenni.
Segítségül hívjuk a mozdulatokat, a táncot, a csodák
tanításait, a teremtő energiákat, amelyek segítenek
nekünk, hogy belső vezetőnkre hangolódva áramoljunk
a hétköznapjaink tanításaiban.
a foglalkozásokat vezeti: Guba Nikolett

KreÁlom
Február 10. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Február 17. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
MI MÉG OLVASUNK IRODALMI KÖR
Február 11. (kedd) 18.00 órától vezeti: Bakkai Éva
,,A legrosszabb dolog sem olyan rossz, hogy óvni és ijeszteni
érdemes volna vele magunkat vagy egymást„
Beszélgetés Kaffka Margit: Színek és évek c. regényéről
FOTÓKÖR
Február 11. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Péli László
FELNŐTT DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála

Tisztelt Ügyfelünk!

PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES UTÁNPÓTLÓ CSOP.
Csütörtök: 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
Február 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
A tanulóközpontú megközelítésnek köszönhetően, a foglalkozásokon úgy tanulhat együtt gyermek és felnőtt, kezdő és
haladó, hogy az mindenki számára eredményes legyen.
Tanuljunk meg tanulni! Az idegennyelv-tanulás, akárcsak
anyanyelvünk művelése, egész életünket végigkísérő folyamat.
BABA-MAMA KLUB szerda 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
Kedd: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
Péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA
Hétfő: 14.00–15.30 óráig, oktató: Dr. Botta Ilona
Szerda: 14.00–15.30 óráig, oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái
Péntek 18.00–22.00 óráig

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető, valamint hagyományőrző program várja a
látogatókat!
Túrófánk készítés – február 14. (péntek) 15.00–18.00

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% kedvezmény! 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 szerkesztőségünkkel (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
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Február 9-én, a Betegek Világnapja előtti
vasárnapi szentmiséinkben szolgáltatjuk ki
közösségben a betegek kenetét az időseknek
és betegeknek. A közösségi felvétel feltétele
mindenkinek az előzetes feliratkozás a sekrestyében, továbbá azoknak, akik tavaly
nem vettek részt, a felkészítésen való idei
részvétel (a felkészítést február 7-én 18.00
órától tartjuk a plébánián). Ugyanezeken a
szentmiséinken részesülhetünk a Balázsáldás szentelményében is.
• Február 16-án a 8.30-kor kezdődő dabasiszőlősi szentmisénket a 10 éven belül
elhunyt szőlősi szeretteinkért ajánljuk fel.
• Február 22-én 19.00 órakor tartjuk jótékonysági bálunkat a gimnázium aulájában. Felnőtt
vacsorajegyek 3000, pártolójegyek (csak
műsor), gyerek vacsorajegyek pedig 1000
Ft-ért kaphatók: ifj. Berényi Ferencnél, Fecsó
Ágnesnél, ifj. Feldman Lászlónál, Hornyák
Annamáriánál, Jarábik Jánosnál, Kollár
Marikánál, Opóczki Istvánnál, id. Ujvári
Tibornál, Zlinszky Ferencnél, id. Zsákai
Lénárdnál és a plébánián. Szeretettel várjuk
minden jó szándékú támogatónkat egy fergeteges farsangi mulatságra! :-)
• Február 23-án 7.45-től közösen imádkozzuk
a rózsafüzért a szőlősi szentmise előtt.
• Március 2-án 10.30-kor Gyónon gitáros
gyerekmisét tartunk.
• A nagyböjt kezdete idén március 5-re esik,
hamvazószerda szigorú böjti nap.
Az alsóDabasi római
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje:
• csütörtök, péntek, szombat 17.00-kor
vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise és
11.00-kor diákmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Február 23. vasárnap 15.00 óra: szeretet
vendégség a gyülekezeti házban
• Február 24–26-ig este 18.00 óra: böjti
ev a ngeliz áció a gy ülekezeti h á zb an
Igét hirdet: SZASZÁK IMRE törökbálinti
református lelkész.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk vallásfelekezeti hovatartozás nélkül!

• Március 2. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással
15.00 óra: szeretetvendégség a gyülekezeti
házban
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 órakor felnőtt istentisztelet,
10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban
• kedd 15.00 óra, konfirmáció-előkészítő a 7.
osztály számára
• szerda 15.30 óra, konfirmáció-előkészítő a
8. osztály számára
16.30-kor gyülekezeti bibliaóra
• pénteken 15.00 óra, gyülekezeti hittanóra az
5–8. osztály számára
18.00 óra imaközösség
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szeretetvendégség-sorozatának alkalmai:
• Február 9. 16.00 óra – Téma: Rómában
Jeruzsálemben, előadó: Mrázné Ordasi
Anita
• Február 16. 15.00 óra. – Gyermekek szeretetvendégsége
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra péntekenként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
17.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 06-20/824-3379)
Keresse oldalunkat a facebook.com-on!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a zeneiskola udvarában, a
Városi Nyugdíjas Klub épületében.
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a parókián
• Kóruspróba februártól a hernádi általános
iskolában pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Március 9. böjt első vasárnapja, úrvacsorai
istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet!

MEGHÍVÓ
a Kistérségi Gyülekezetközi találkozó
köve t ke z ő ö s sz e jöve te lé re , a m it
PÁRATLAN PÁROS címen tartunk és
február 22-én, szombaton 13.30-kor
kezdődik az Örkényi Református
Templomban.
Találkozónk a Valentin-naphoz kapcsolódó országos egyházi rendezvénysorozat keretében pároknak és egyedülállóknak tervezett program a párkapcsolat
örömeiről, nehézségeiről és hiányáról
szóló előadással. Előadónk Mihalec
Gábor adventista lelkipásztor, aki országunkban egyik legelismertebb szakembere ennek a témakörnek.
Találkozónk az esti órákig tart. Kérjük,
adományával támogassa a vendéglátás és
az előadás költségeit.
Kérjük az oda-visszautazást az autós és
nem autós résztvevők szervezzék meg
egymás között.
A találkozóra jelentkezni saját gyülekezetének lelkészénél lehet legkésőbb
február 16., vasárnapig.
Az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Szemők Andrea és Csontos József
lelkipásztorok

Ír bölcsességek
Szakíts időt a munkára,
ez a siker ára.
Szakíts időt a gondolkodásra,
ez az erő forrása.
Szakíts időt a játékra,
ez a fiatalság titka.
Szakíts időt az olvasásra,
ez a bölcsesség alapja.
Szakíts időt a kedvességre,
ez a boldogság kapuja.
Szakíts időt az álmodozásra,
ez az út vezet a csillagokhoz.
Szakíts időt a szerelemre,
ez az igazi öröm az életben.
Szakíts időt a vidámságra,
ez a lélek zenéje.
2014. február

Dabas 11

kultúra

Várossá válásunk kezdeteiről – Dabas 1989. március 1-jén kapott városi rangot

„Áldott a Múlt s legyen áldásos a Jövô.”

Huszonöt éves a mi városunk. Irigylésre méltó korához illôen szép és lendületes, öröm végignézni rajta. 16 716
szív dobbanása, lakóinak szeretete élteti. Szeretjük, mert a miénk, bennünket szolgál, közös erôfeszítéseinket
tükrözi. Elsô negyedszázadát még jól átfogja az emlékezet, és Móricz Zsigmond címként kölcsönvett gondolatával egyezôen summázható, hogy valóban áldás volt ezen az idôszakon. Korszakos álmok valósultak meg
a magyarság vérkeringésének centrumában, ott, ahol nem is olyan régen még négy falut jelöltek a térképek.
közös költségvetés alapulvételével, a KSH helységnévtárának adatai szerint az összevonás éve: 1950
(tanácselnök: Valaszkay Károly), mellyel egyidejűleg
- részben az Alsó-Dabastól elcsatolt területeken Délegyháza község is létrejött. A diktatórikus államberendezkedés körülményei viszont már az ellenérzések kifejezésének semmilyen formájára nem adtak
lehetőséget 1966-ban, amikor október 1-jével az
Elnöki Tanács rendeletben mondta ki Sári, Dabas és
Gyón községek egyesítését (tanácselnök: Czeróczki
András). Az ország leghosszabb főútjáról nevezetessé
vált település 1970. január 1-jével a nagyközségi, majd
másfél évtizeddel később, 1984-ben, a városi jogú
nagyközségi címet kapta meg. Miután ezzel párhuzamosan, 1983. december 31-én megszűnt a járási hivatal, a dabasiak a „városi jogú” kitételt pusztán egyszerű formai, közigazgatási kategóriaként értelmezték,
Nagyon meglepő, de az első, aki városként látta a
jövőt az Alföld kapujában, az a napjainkra legendává magasztosult Sziráki Pál (*1881 †1967) volt.
Gyón község bírójáról, a körzet korábbi nemzetgyűlési képviselőjéről köztudott, hogy minden
befolyását latba vetve küzdött a 20. század elején
kezdődő községegyesítési törekvések ellen, az
eladósodott szomszédot, a „dzsentrifészek” AlsóDabast jelölve meg a legfőbb akadályként. Amikor
csak előálltak a közösködés ötletével, mindig keresett és talált megfelelő tekintélyű támogatót a
megyénél, hogy szétoszlassa az összeállni látszó
viharfelhőket. A sikeres lobbizás után pedig a
„fizetségről” sem feledkezett meg: így lett például
Gyón község díszpolgára dr. Preszly Elemér (*1877
†1971), Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánja.
Az 1930-as években, amikor Gyóni Géza hamvainak hazaszállítására
országos mozgalom szerveződött, néhány hónapig olyan elképzelés
uralta a honi sajtót, hogy a költő végső nyughelyét Alsó-Dabason,
Kossuth László síremléke mellett alakítják ki. Sziráki Pál az „Isten
után Kossuth az első!” elvet vallotta, és minden előítéletén felülemelkedve a nagy ívű tervet még a két község fúziójának javaslatával egészítette ki, feltételül szabva, hogy az új településnek a „Kossuth-város”
nevet kell viselnie.
A történelem forgatókönyve más úton vezetett a várossá váláshoz.
A községegyesítési folyamat a koalíciós évek időszakában, Dinnyés
Lajos (*1901 †1961) miniszterelnöksége idején, 1947-ben mozdult ki a
holtpontról: közigazgatási rendelettel vonták össze Alsó- és FelsőDabast. Tiltakozásaikkal a települések némi időt nyertek, így az első
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azaz a nagy többségben fel sem merült, hogy ez a várossá válás előszobáját jelentheti. Nem voltak tisztában a városi cím minimális jogszabályi követelményeivel, de tapasztalataik alapján „város”-on leginkább a
közeli alföldi városok: Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét által képviselt
település-fejlettségi színvonalat értették. Ehhez az elváráshoz képest
pedig óriási, mindenképp évtizedekben mérhető volt Dabas hátránya.
A helyi tanács a Biksza Miklós útról a Lenin téri járási hivatal épületébe átköltöző vezetősége (tanácselnök: Petike Jánosné dr.) és apparátusa ugyanakkor a várossá válás jogszabályi követelményeit már
rövidtávon teljesíthetőnek ítélte, és az éves költségvetések összeállításakor következetesen prioritást adtak ennek a célnak. Tehették ezt
azért, mert a majdani városi státus célját szem előtt tartva a megyei
párt- és tanácsi vezetés – már a községi összevonások óta – kiemelt

kultúra

fejlesztési lehetőségeket biztosított Dabasnak az ötéves tervek készítésénél, a járásra lebontott kereteken belül. A szocialista államrend
általános válsága, egyre szűkülő anyagi forrásai erős határt szabtak a
tervezésnek. E realitást jól jellemzi, hogy Raisza Gorbacsova 1986.
júniusi látogatásakor a Klapka utcában épített néhány százméternyi
aszfaltozott út kuriózumszámba menő példa volt a következő években. Az időszak leglátványosabb beruházásának a Gyóni Géza
Általános Iskola Bujdosó Géza tervei alapján készült új épületegyüttese tekinthető, melyet 1986. augusztus 20-án, kiemelt megyei
ünnepség keretében adtak át rendeltetésének. A legnagyobb fiaskónak viszont a piaccsarnok bizonyult, melyet a kereskedelmi centrumtól és a lakóteleptől való viszonylagos távolsága miatt a vásárlók elkerültek, így rövid, gazdaságtalan működés után be kellett zárni. Valós
jelentőségénél nagyobb lakossági visszhangot váltott ki az egykori
járási hivatal dísztermének és előcsarnokának felújítása, melynek
során falburkolat mögé „száműzték” Fónyi Géza (*1899 †1971)
Kossuth-díjas festő- és mozaikművész szocreál alkotását, az 1964ben készült Sgraffitót. Sokan ezt felesleges luxuskiadásnak ítélték,
míg a tanácsi vezetés azzal érvelt, hogy a leendő városnak szüksége
lesz egy megfelelő esztétikai nívójú tanácskozó teremre, ahol a polgári esküvői szertartásokat is megtarthatják. Ugyanakkor senki nem
vitatta, hogy egy városnak saját címer dukál, így született meg a természeti és építészeti értékeket jól ötvöző jelkép a szarvasbangóval és
a Halász Móricz-kúriával. A városi cím elnyerésére összeállított
pályázat kötelező rubrikái közül végül kettő maradt üresen: nem volt
Dabason kórház és uszoda (az 1959-ben – lényeges tervezési hibákkal –– megépített, de bezárásáig az egész környéken népszerű gyóni
strand ugyanis időközben teljesen tönkrement).
Ez azonban 1989-ben nem tette próbára a Népköztársaság Elnöki
Tanácsának nagyvonalúságát, mely 16/1989. (II. 5.) számú határozatával, 1989. március 1-jei végrehajtási dátummal, soha nem tapasztalt
számban, összesen 41 községet nyilvánított várossá. A Pest Megyei
Hírlap újságírója meglepődve tapasztalta, hogy a dabasiak jó részét
váratlanul érte, és nem hozta lázba a várossá nyilvánítás ténye. A
március 4-i riportban Schönweitz Tamás tanácselnök is visszafogottan nyilatkozott, és jobbára a közvetlen közeli feladatokat: a Táncsics
Mihály Gimnázium új szárnyának építését, a „zöldiskola” tanuszodájának tervezését és a dabasi szakmunkásképzés visszaállításának
szükségességét hangsúlyozta. A városavatásra március 30-án, csütörtökön délután, ünnepi tanácsülésen került sor. A tanácskozás
hangulatára kimondatlanul is rányomta bélyegét a rendszerváltás
számtalan bizonytalansága. Akkoriban volt napirenden például a
többpártrendszer bevezetése Magyarországon, és két héttel korábban ünnepelt először március 15-én külön a dabasi ellenzék. A díszoklevelet átnyújtó Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára ünnepi
beszédében hangsúlyozta: a jogilag várossá vált Dabas tényleges
várossá válásáért még sok a teendő. Ezzel az akkor 14 800 lakosú
településen gyakorlatilag mindenki egyetértett, s a reális helyzetértékelés jó alapot nyújtott az elmúlt 25 év dinamikus fejlődésének.
A mai dabasiak döntő többsége büszke városára, mely már nem
kreált, hanem valódi központja a térségnek. Még élnek az egykori
négy község gyökerei és reméljük, hogy ez nagyon sokáig így lesz.
Egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése, szolidaritás a nehéz
helyzetben élőkkel, a városrészek arányos fejlődésének fenntartása,
összefogás a nagy célokért, de az ügyes-bajos hétköznapokban is:
mindez együtt lehet az áldásos Jövő záloga.
Valentyik Ferenc

A holokauszt áldozatainak
nemzetközi emléknapja
január 27.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent
és munkálkodhass a jövőn”
(Gróf Széchenyi István)
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult
fel Auschwitz - Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Auschwitz - Birkenau az európai zsidóság megsemmisítésének központjává vált. Az ide hurcolt zsidók 70–75 százalékára az
azonnali halál várt. A holokauszt során 6 millió európai és 600 000
magyar zsidó vesztette életét. Január 27-én rájuk és arra a 138
magyar származású zsidó emberre emlékezünk, akik már soha nem
térhettek vissza az életbe és szeretett városukba, Dabasra.
Magyarország Kormánya a 2014-es évet a Holokauszt Emlék
évévé nyilvánította. Az emlékév keretén belül országosan számos
megemlékezésre, emlékműállításra és fórumra kerül sor.
Városunkban is fejet hajthatunk azon elhunyt dabasi zsidó személyek előtt, akiknek munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
Dabas fejlődjön, felvirágozzon. Különösen fontosnak tartom, hogy
az idei évben többet foglalkozzunk a 70 évvel, ezelőtti eseményekkel. Elsősorban azért, mert Dabas Város Önkormányzata a
„Tisztelet és Megbecsülés” évévé nyilvánította a 2014-es esztendőt.
Tiszteljük azoknak az ártatlan gyermekeknek, időseknek, nőknek
és férfiaknak az emlékét, akik valamely koncentrációs táborban lelték halálukat, becsüljük meg azokat, akik túlélték a 20. század
egyik legkegyetlenebb időszakát és új hazát keresve megalapították
Izrael államát. Emlékezzünk és emlékeztessünk!
Ifj. Erdélyi Zsolt
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„Nincs önzés, testvért gázoló,
S boldog partot mos a folyó;
Nincs lenézett zsidó, paraszt;
S könnyet csak a hála fakaszt.
(Gyóni Géza: A márciusi akarat, 1916)

SZEMBEN A FELEDÉSSEL
A dabasi zsidó népesség 20. századi sorsának alakulása – mindenekelőtt a holokauszt
tragédiája – emberöltőkön keresztül helytörténetünk elhallgatásra ítélt témái közé
tartozott, holott a legszűkebben számolva is
legalább négyévnyi munkatábori működésről és az 1944-es deportálás száznál több
áldozatáról van szó. Napjainkban, hetven év
után a feledéssel szemben haladva, különösen nagy hiányérzettel lehet rögzíteni a
tényt, hogy az 1975-ben kiadott 364 oldalas, több vonatkozásban jórészt időtálló
„Tanulmányok a 700 éves Dabas történetéből” alapmű sem szakította meg a kollektív
amnézia kísérletét, pedig akkor még jó esélye lett volna az emlékek rendszerezett gyűjtésének és tudományos alaposságú feldolgozásának. A korszak történelmi realitása,
hogy a szocialista államrend a csendes asszimilációt preferálva tabutémaként kezelte a
zsidókérdést, melyhez a helytörténet szintjén is igazodni kellett. Összetettebb a
magyarázat a rendszerváltás utáni hallgatásra, melynek leglényegesebb összefüggése,
hogy a jogelőd falvak helyi közösségeiben
egykor meghatározó népességlétszáma a
töredékére esett vissza Dabason, kultúrája
pedig teljesen eltűnt. Azon kevesek, akik
tradícióikat kényszerűen feladva maradtak,
nem kívántak változtatni kialakult életmódjuk békéjén, és helytörténettel foglalkozó
szakember sem volt közöttük. Ugyanakkor
a nem zsidók részéről, ha esetleg volt is
érdeklődés, a kultúra idegensége, az alapvető ismeretek hiánya blokkolta a kutatási
szándékot. Így fordulhatott elő, hogy 1990
után még fél évtizedet kellett várni az első
érdemi fejleményre: 1995-ben Csontos
József alsódabasi református lelkész kezdeményezésére – emlékműsor keretében –
kopjafával jelölték meg az egykori gyóni és
alsódabasi zsinagógák helyét. A mind patinásabb kopjafák közel másfél évtizedig
egyúttal a megoldásra váró feladatra is
figyelmeztettek. A holtpontról való elmozduláshoz 2007 nyarán egyenesen Izraelből
jött a segítség: a holokauszt borzalmai után
Izraelbe kivándorló felsődabasi szikvízüzem-tulajdonos, Bragyova György és csa-
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ládja kapcsolatépítő törekvései formájában.
A veszteségek tényleges, konkrét felmérése
2010-ben készült el, melynek összegzését
„Az ezer dabasi pillanat” kiadvány önálló
fejezetében ismerhettük meg. A szerző–
szerkesztő Czagányi László „Emlékezés egy
megtizedelt közösségre” címmel néhány
családi iratgyűjtemény darabjaival érzékeltette a 20. század egyik legnagyobb tragé
diáját, hangsúlyozva, hogy a történet egésze
még feldolgozásra vár, ha annyi év után ez

egyáltalán lehetséges. A fejezetet – mementóként – a 101 áldozat név szerinti felsorolása zárta az egykori községek, közösségek
bontásában, születési és halálozási adataik
feltüntetésével. A jeles dabasiak sorában
pedig helyet kapott a felsődabasi származású dr. Gárdi Jenő, aki a tbc leküzdésében
élenjáró újpesti orvosként vált a holokauszt
áldozatává.
Az album kiadásával párhuzamosan,
önkormányzati koordinálással, Erdélyi
Zsolt ifjúsági polgármester vezetésével lelkes fiatalok elkezdték a sorsára hagyott
gyóni és felsődabasi zsidótemetők rendbetételét. „Ha tudni akarod, hogy egy nemzet
mennyire becsüli a múltját, nézd meg a
temetőit.” – Gróf Széchenyi István örökérvényű mondata a szemünk láttára nyert igazolást. Munkájuk fontos állomásaként 2011.
július 3-án megemlékezést és mártír istentiszteletet szerveztek az Andrássy utca

végén megtisztult temetőben, mintegy 200
részvevővel, köztük számos Izraelből érkezett vendéggel. Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő nyitó gondola
taiban a korábban 150 évig békében élő meghatározó közösség szinte nyomtalan eltűnését emelte ki. Sáriból hozott példával idézte
fel egy katolikus kislány történetét, aki
együtt tanult írni-olvasni zsidó barátnőivel, s
a kirekesztés időszakában sorsközösséget
vállalva velük, maga is hordta a megbélyegző
sárga csillagot. Mások a zsidó családok
értéktárgyainak megőrzésével segítették a
háború után visszatérők újrakezdését, s e jó
példák erőt adhatnak a múlttal való tisztességes szembenézéshez. Díszvendégként a
helyi Tusák családdal rokonságban álló
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója is elfogadta a meghívást és segítséget
ajánlott fel a temető bekerítéséhez, a további
állagmegóváshoz. Az igényesen összeállított
megemlékezés érzelmi csúcspontjának az
áldozatok név szerinti felsorolása bizonyult.
A kezdeményezés sikerét jól igazolja, hogy a
következő évi, július 1-jei emlékezést megtisztelte részvételével Ilan Mor, Izrael Állam
magyarországi nagykövete is. Őexcellenciája
külön kihangsúlyozta, hogy valamennyi
dabasi áldozat büszke volt nyelvére, szerette
hazáját, elpusztításuk jelentős veszteség az
itt élő közösség számára, s hogy soha többé
nem történhet olyan népirtás, mint amilyen
a holokauszt volt.
A d aba si e rőfesz ítések 2010-ben
dr. Szántó Endre (*1908 †1989) budapesti
szanatóriumi orvos munkaszolgálatos naplójának kiadásával váratlan segítséget kaptak: ismertté váltak az alsódabasi munkatábor működésének kezdetei.
Valentyik Ferenc

kitekintõ

A vérben
vöröslô csillag…
Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ez a nap
2001 óta megemlékezések színtere az egy évvel korábban, 2000.
június 13-án elfogadott országgyűlési határozat alapján. Azért erre a
dátumra esett a választás, mert 1947-ben ezen a napon hurcolták el a
Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát,
méghozzá 25 évnyi kényszermunkára, ellenkormány alapításának
vádjával. Tették mindezt könnyedén, a vádak hamis mivoltának és
érvényben lévő mentelmi jogának dacára.
Az osztálynélküliség soha meg nem valósuló társadalmát és az
„egyenlőséget” zászlajára tűző ideológia, igencsak hatékonyan és
jelentős számban irtotta vélt vagy valós ellenlábasait, sőt nem ritkán a

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai
kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van

saját híveit és korábbi támogatóit is. Gondoljunk csak a koncepciós
perekre és például az 1956. október 6-i, Rajk László újratemetéséhez
kapcsolódó, kissé abszurd, de annál szemléletesebb mondatra:
„Szegény Laci, ha ezt látná, de közénk lövetne!”
Enyhe túlzással élve egyes diktátorok paranoiás hatalomféltésükben csak éppen hogy saját magukat nem küldték vérpadra, pedig igen
jó szolgálatot tehettek volna az utókornak, ha ezt megcselekszik.
Az ezzel kapcsolatos kutatások ugyan még nem tekinthetőek
lezártnak, de a jelenlegi becslések szerint a vörös csillag árnyékában,
valamilyen formában „eltüntetett” személyek száma világviszonylatban mintegy 80–100 millió körülire tehető. Ebből csak a kelet-európai régió nagyjából 1 millió, a Szovjetunió pedig mintegy 20 000 000
áldozatot mondhat magáénak.
Emlékezzünk hát méltó módon, nem csupán az emléknap kapcsán
a kommunizmus áldozataira, hogy ehhez hasonló szörnyűségek soha
többé, semmilyen alapon és formában ne fordulhassanak elő.
Kancsár Krisztián

Ratkó József:

Mégiscsak ők
Illyés Gyulának

ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Mégiscsak ők tartják a földet,
drága halottaink.
Csont törik, izom kékül, foszlik
rajtuk a hús, az ing.
Szép szemük behorpad, pedig
vannak már annyian,
mint az égen a csillag, annyi
szülém, lányom, fiam.
Közöttük küszködik, feszül
elsőhalott anyám.
Tapossuk ágyékát, gerincét,
járunk a derekán.

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

Ház épül rájuk; tartanak
falat, falut, hazát.
S jövőnk ha van, ők cipelik
még ezer éven át.

Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.

Mert mindent elbírnak, hiszen
mi vagyunk a teher.
Vagyunk mi oly gyöngék, árvák minket is vinni kell.

Telefon: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Halandó - egyrangú velük
csak az lehet, aki
oly kemény, legalább
magát meg tudja tartani.
2014. február
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Honti József lett a Dabas vezetôedzôje
Öt év után távozott a Dabas kispadjáról Keresztúri András. Az új
edző személyéről január 16-án, csütörtökön döntött a vezetőség.

Legutoljára a 2010–11-es bajnoki évadban a Sárisápi Bányász vezetőedzője volt.
Előreláthatólag hat felkészülési mérkőzést vív az FC Dabas
NB III-as felnőtt csapata a tavaszi szezon kezdete előtt. Az első megmérettetésen 3 : 3-as döntetlent játszott hazai pályán a Bugyi SE csapata ellen. A további menetrendet az alábbiakban tekintheti meg a
kedves olvasó:
	dátum	időpont	hazai	vendég
4.
5.
6.

Az FC Dabas SE elnöksége Honti Józsefet nevezte ki az NB III-as
felnőtt csapat vezetőedzőjének.
Nehéz döntés előtt állt az FC Dabas SE vezetése Keresztúri András
utódjának kiválasztása során. Több kiváló szakember került képbe,
akik közül a végén Honti József kapott bizalmat a vezetés részéről. Az
új trénerrel a tavaszi idényre állapodott meg az egyesület, s feladata a
csapat bent tartása az NB III-ban.
Az 58 éves A-licenccel rendelkező szakember a Testnevelési
Egyetemen szerzett sportmenedzser és labdarúgó szakedzői diplomát. Edzői pályafutása során egymást követő kilenc bajnoki évadon
keresztül dolgozott Dorogon. Ezen kívül külföldi tapasztalattal is
rendelkezik, hiszen éveken át a szomszédos Ausztriában tevékenykedett labdarúgóedzőként, ahol szintén szép sikereket ért el.

02. 07.
02. 14.
02. 22.

péntek, 18.00
péntek, 18.00
szombat, 13.00

FC Dabas
FC Dabas
FC Dabas

Üllő SE
Pilis LK
Vecsés FC

Az utánpótláscsapatok is elkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra.
Az ifjú labdarúgópalánták teremben, míg a nagyobbak a sári műfüves pályán készülnek a bajnoki rajtra. Idén, az előző évekhez hason
lóan, az FC dabas SE több utánpótlástornát szervez az OBO
Arénában, és a fiatalok más egyesületek által szervezett tornákon is
részt vesznek.
Az FC Dabas SE a TAO-pályázaton utánpótlás-nevelés céljára több
mint tizenhétmillió forintot nyert, amelyet rövid idő alatt (két nap)
sikerült is feltölteni, köszönhetően azoknak a vállalkozásoknak, akik
önzetlenül támogatták az egyesületet.
Az FC Dabas SE várja azokat a fiatalokat, akik egy nagy hagyományokkal rendelkező, patinás klubban, kiválóan felkészült
szakemberek irányítása mellett kívánnak megismerkedni a labdarúgással. Az edzések időpontjai az alábbi táblázatban találhatóak. Az egyesültről további információk az FC megújult honlapjáról
szerezhetőek be: www.fcdabas.hu.			
B. F.

Utánpótlás edzésnaptár
Korosztály

Napok

Kezdés

Hétfő

16.30

Szerda

16.30

U-7

Hétfő

17.30

Szerda

17.30

Hétfő

16.00

Szerda

16.00

Szerda

17.00

Péntek

17.00

Hétfő

17.00

Péntek

16.00

Kedd

16.30

Szerda

16.30

Csütörtök

16.30

Péntek

16.30

U-9
U-11
U-13, U-14
U-14, U-15

U-17, U-21

Helyszín

Edző

A sári iskola tornaterme

Mann Balázs

A sári iskola tornaterme

Cemmel Péter

A gyóni iskola tornaterme

Körmöczy Szebasztián

A gyóni iskola tornaterme

Szűcs György

A gyóni iskola tornaterme

Szűcs György

A sári labdarúgópálya

Kucsák István

Kapusedzés
U-13, U-14

Csütörtök

16.00

A sári iskola tornaterme

Monok Viktor

U-13 felett

Csütörtök

17.00

A sári iskola tornaterme

Monok Viktor
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Triatlon 2013
Inárcson, a Bagolyvár étteremben tartotta
immár hagyományos évzáró rendezvényét a
Dabasi Szabadidő Sportegyesület. Sok
kiemelkedő eredményről tudtunk beszámolni, sikeres évet zártak sportolóink.
Hat országos bajnoki címet nyertek versenyzőink, melyek a következők:

nemzetközi versenyeken is képviselhetik
hazánkat és Dabast.
Az eredmények részletezése nélkül a
következő versenyzők szerepeltek egyéni
vagy csapat országos bajnokságok 1–3.
helyén: Nagy Ágnes, Kecskés Noémi,
Szegfi Csenge, Balázs Gábor, Farkas Csaba,
Farkas Zsolt, Bukovszki Tünde, Petrányi
Petra, Fekete Fanni, Szegfi Zsanett,
Kanyik András, Fajt Ádám, Balog Botond,

a következő sportolók kapták meg ezt a
k itüntető címet: Bu kovszk i Tünde,
Petrányi Petra, Bennárik Csilla, Kanyik
András, Fajt Ádám és Cseik Márton.
Csapatunk utánpótláskorú tagjai közel
10 éve részt vesznek a Magyar Olimpiai
Bizottság Sport XXI. programjában.
A program célja tehetségek felkutatása,
nevelése és versenyeztetése. Az egész éves
felmérések és eredmények alapján rangsorolják a csapatokat és ennek alapján támogatják anyagilag is az egyesületeket. A
dabasi triatlonosok 55 csapat közül a
2. helyen végeztek, és így a Magyar Olimpiai
Bizottság közel 1 millió forinttal támogatja
a triatlon szakosztályt.
Egyesületünk a versenyzés mellet több
mint 10 éve rendezi a Dabas Duatlont,
amely egyben a Pest megyei Duatlon
Diákolimpia is. 2013 őszén közel 300 versenyző látogatott Dabasra és vitte el megyeszerte városunk jó hírét.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük a
segítségét. Külön köszönjük a Budapesti
Erdőgazdasági Zrt. és Kovács Miklós
vezérigazgató úr támogatását.
Az, hogy a felsorolt eredményeket elérhettük köszönhető elsősorban a lelkes,
szorgalmas versenyzőknek, az áldozatkész

Aquatlon országos bajnok lett újonc korcsoportban Farkas Csaba a gyermeklányoknál pedig Bukovszki Tünde.
Gyermekleány csapatunk, akik 2012ben az „Év Csapata„ címet érdemelték ki,
2013-ban is remekeltek, három országos
bajnokságot nyertek. Triatlon országos
csapat bajnokok, Aquatlon országos csapat
bajnokok, továbbá nagy fölénnyel nyerték a
Triatlon Diákolimpia országos döntőjét is.
A csapat tag jai: Bukovszki Tünde,
Petrányi Petra, Fekete Fanni.Különösen
örülünk Cseik Márton Középtávú Triatlon
országos bajnoki címének, mert ő a felnőtt
U23-as mezőnyben bizonyította felkészültségét. Ezzel jó példát mutatott arra, hogy
felnőttként is fel lehet készülni Dabason a
versenyekre.
A dobogós helyezések számában is
nagyot léptünk előre, versenyzőink 29 alkalommal végeztek az első három hely valamelyikén az országos bajnokságokon.
Kanyik András és Bukovszki Tünde voltak
a legeredményesebbek, Tünde kilenc,
András pedig nyolc alkalommal állhatott
dobogóra. Mindketten tagjai a korosztályos
válogatottnak, és reméljük, nemsokára

Kecskés Bence, Bukovszki Boglárka,
Kovács Marcell, Cseik Márton, Lukács
István.
A Magyar Triatlon Szövetség minden
évben Arany Oklevéllel ismeri el a legeredményesebb versenyzőket. Egyesületünkből

szülőknek, a csapatot felkészítő edzőknek
és az egyesület támogatóinak.
2014-ben is hasonló eredmények elérésére törekszünk.
Várdai Zoltán
szakosztályvezető
2014. február
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FÉRFI KÉZILABDA
Felnőtt csapatunk ebben a hónapban edzőmérkőzésekkel készült
a tavaszi bajnoki folytatásra, melyen a következő eredmények
születtek:
FTC Bástyamillenium–Dabas Diego KC
Dabas Diego KC–PLER Budapest
Dabas Diego KC–FTC Bástyamillenium
Dabas Diego KC–Vác
CLAAS Törökszentmiklósi KE–Dabas Diego KC

25 : 32
30 : 33
42 : 24
24 : 28
27 : 30

A tavaszi fordulók első mérkőzése február 9-én, vasárnap az OBO
Arénában kerül megrendezésre, ahol a Tatai AC lesz a csapat ellenfele. A juniormérkőzés 16.00 órakor, a felnőtt 18.00 órakor kezdődik.
Minden szurkolót szeretettel várunk!

UTÁNPÓTLÁS

Díjugratás
2013. december 7-én a Budapesti Nemzeti Lovardában megrendezett országos minősítő díjugrató versenyen a Dabasi Lovas
Kör versenyzője, Lovestyán Rita a B/3 kategóriában 120 cm-es
magasságon lovagolt.
A népes mezőnyben Cassis SZM nyergében egy remek hibátlan lovaglást mutatott be, amellyel az előkelő 3. helyet sikerült
megszereznie.
A következő hétvégén Gombán, a Fetti Lovardában rendeztek díjugrató versenyt, ahol Rita a B/2 kategóriában 110 cm-es
magasságon új lovát, Cezanne SZM-et lovagolta. A páros 1 verőhibát vétett, így a 14. helyen végeztek.
A B/3 kategóriában 120 cm-en már Cassis SZM-et lovagolta.
A technikásan megépített pályán remek formában versenyeztek,
így a 6. helyet szerezték meg.

Serdülőcsapataink a legutóbbi hét mérkőzésükből hatszor győztesen hagyták el a pályát, egyszer pedig döntetlent játszottak. I-es csapatunk jelenleg a hetedik, míg II-es csapatunk a második helyen áll
az Országos Serdülő Bajnokságban.
Január 24–26. között a Dabas VSE KC utánpótláscsapatai ismét
részt vettek a debreceni „Főnix” Kupán. Idén a 2000-es, a 2001-es
és a 2003-as korosztályokban versenyeztünk. Mindhárom csapatunknak 5–5 mérkőzést kellett lejátszania a három nap alatt. 2001es csapatunk a hatodik, 2003-as fiúk a negyedik helyen végeztek.
2000-es csapatunk harmadik helyen végzett és bronzéremmel térhetett haza. A korosztály legjobb kapusa is tőlünk került ki, Podoba
János személyében.

Gratulálunk a fiúknak! HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától
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Baba- és felnőttruha
börze
Március 8-án ruhabörzét tartunk
a dabasi Piaccsarnokban.
Árusítás asztalonként 500 Ft.
Asztalfoglalás szükséges
a 06-70/624-3706-os
telefonszámon.
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Segíthetünk?

kitekintõ

Ugye Ön se szeretne elveszni a papírok zuhatagában?
Könnyített konstrukciónk segítségével könnyen és
gyorsan juthat hitelhez.
Ön álmodik, mi segítünk megvalósítani!

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
• Személyi kölcsön szabad felhasználású
ingatlanfedezet nélkül
• Kiszámítható törlesztőrészlet
• Kedvező kamat
• A maximum futamidőn belül Ön választhat
lejáratot
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem számít ajánlattételnek. Az egyes feltételek a
20 Dabas 2014. februárhitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
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