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Augusztus 20.
Tisztelettel meghívok
minden dabasi polgárt
Szent István-napi
megemlékezésünkre
és szoboravató
ünnepségünkre, amelyre

augusztus 20-án
10.30 órakor
kerül sor
a Szent István út 43. sz.
alatt, az alsódabasi
római katolikus
templommal szemben.
Kőszegi Zoltán
polgármester

rendezvényeink

Šárské Dni

Sári Napok 					

2014

Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a város minden
polgárát rendezvénysorozatunkra, amelyre augusztus 15–23. között kerül sor a
településrész különböző pontjain.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Augusztus 15. (péntek)
Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi búcsú

10.00 Szentmise és körmenet
Helyszín: Dabas-Sári, Mária Mennybemenetele Templom

Augusztus 16. (szombat)
Kalinkovo-Dabas focitorna

Helyszín: a sári futballpálya
Szervezés alatt

Augusztus 17. (vasárnap)
Sátoros búcsú

Helyszín: a sári futballpálya
21.00 Búcsú-bál
Zenél: a Hawer Band
Helyszín: a Gagarin Vendégház kerthelyisége

Augusztus 20. (szerda)

Szent István-napi megemlékezés
új helyszínen!
9.30 Szentmise
Helyszín: Alsódabasi Magyarok Nagyasszonya Templom
10.30 V. Majzik Mária Szent István-szobrának avatóünnepsége
– Ünnepi beszédet mond Kőszegi Zoltán polgármester
– Az ünnepi műsorban közreműködnek a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai (rendező Keserű Szilvia tanárnő)
– A szobrot megáldja Szalka Mihály plébános
– Koszorúzás
Helyszín: Szent István út 43. (az Alsódabasi Magyarok Nagyasszonya
Templommal szemben)
Koszorúzási szándékát jelezze a kapui.agota@dabas.hu e-mail címen
vagy a 29/561-230-as telefonszámon.

Augusztus 21. (Csütörtök)
18.00 Kiállításmegnyitó

A világ tájai (Tájak, képek, hangulatok a nagyvilágból)
– Prauda Miklós fotós kiállítása
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester
Közreműködik: a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Helyszín: a Sári Közösségi Ház kerthelyiságe

Augusztus 23. (szombat)
Sümegi-emléktorna
Helyszín: a sári futballpálya
Szervezés alatt

IX. Rétes-utca

16.00 – megnyitó
17.00 – színpadi műsorok
19.30 – eredményhirdetés
21.00 – Janicsák Veca-koncert
21.30 – tűzijáték
22.00 – utcabál
Alternatív programok:
– kézművesek
– gasztro-sátor (hagyományos sári ételkészítés)
– népi gyermekjátszó
– bütykölde

A rendezvénysorozat egy-egy programjára a városi kisvonat ingyenesen szállítja a látogatókat.
2 kisvonat
Dabas 2014.
augusztus
A városi
megállói:
Indulás: Iskola utca (Rendőrkapitányság előtt)–Gyóni Géza Általános Iskola (Vasút u.) – gyóni római katolikus templom
(Vasút u.)–Tatárszentgyörgyi u. kereszteződés– Gyóni Géza-szobor előtti buszmegálló–Remondis előtti buszmegálló–Kossuth Művelődési Központ (Szent István
u.)–felsődabasi római katolikus templom–Kaparás buszmegálló–Kálvária buszmegálló– érkezés: Sári Közösségi Ház

rendezvényeink

Hagyományőrzés a Rétes-utcában
Utcai toborzó, gasztrotörténelem, ízletes sári rétes, szlovák-magyar citeradallamok, nótaszó. Többek között ezek várták azokat a vendégeket, akik július 19-én kilátogattak a Sári Szlovák Udvarba.

Fotók: Karlik Dóra

A koradélutáni órákban lovaskocsis toborzóra indult a Bazsalicska
Citeracsoport, hogy a rendezvényre invitálja a járókelőket. A visszaérkezést követően dr. Szabó József János interaktív előadást tartott a
magyarországi szlovákok étkezési szokásairól, majd természetesen
mindenki meg is kóstolhatta a helyben készült hagyományos ételeket, desszerteket. Egy-egy elméleti blokkot a házigazdák és a meghívott csoportok műsorszámai kötöttek össze (Dabasi Dalkör,

Bazsalicska Citerazenekar, Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör…).
Az előadást követően estébe nyúló közös nótaszó zárta a programot. 				
G. M.

A megszentelt sári babák
Mráz Mátyásné Vera néniről
már többször olvashattak,
hallhattak a helyi médiában.
Vera néni hat éve foglalkozik sári babák készítésével.
Gyűjteményéb en több mint
100 babát találunk. Olyan – a
településrész hagyományait
bemutató – kompozíciókat
alkot, mint pl. szüret, aratás,
lakodalom, búcsújárás, stb..
Vera néni szívesen csatlakozik városi programokhoz.
Több alkalommal voltak már kiállítva munkái Sári városrészben és a
város más helyszínein, de a településen kívül is látták már babáit.
A közelmúltban készült el a máriás lányokból álló összeállítása, amelyet a Dabas-Sári Mária Mennybemenetele Templomban szentelt
meg Pásztor Győző prépost úr. Ezt a kompozíciót augusztus 15-én,
nagyboldogasszony napján – a szentmiséhez és körmenethez kapcsolódva – tekinthetik meg az érdeklődők a Sári Közösségi Ház előtti
téren.
Vera néni munkájához, a babák népviseletbe való öltöztetéséhez jó
egészséget és még sok aktív évet kívánunk!
Gogolák Mariann
2014. augusztus
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Mentõtiszti (mentõorvosi) kocsi
indítását tervezzük DABASON!
Kedves Dabasi Lakosok!
Kedves Adományozók!
Régi vágyunk teljesülne azzal, hogy Dabas városnak is lehetne mentőtiszti (mentőorvosi) kocsija. Ezt az autót dabasi és Dabas környéki rendezvények biztosítására és a lakosság szolgálatára vethetnénk be:
– bármilyen sportrendezvényre,
– iskolai rendezvényekre (ballagás, évzáró),
– gyereknapra,búcsúra és majálisra,
– strandbálra, koncertekre, egyéb bálokra,
– a z OBO Aréna sportrendezvényeire,
– egyéb karitatív tevékenységekre.
A hatályos jogszabályok értelmében 300 főnél nagyobb rendezvény
esetén egészségügyi biztosításra lehet szükség, 1001 fő felett különböző szintű mentőegységekkel (esetkocsi) kell biztosítani a rendezvényeket.
Három – a mentést életcéljának tekintő – magáncég kezdeményezéséről
van szó:
– a dabasi székhelyű Regnum-M Bt.,
– a JAKO Rescue Kft.,
– és a nagy múltú Hungary Ambulance Kiemelten Közhasznú Kft.
összefogásával valósulna meg régi álmunk!
A későbbiekben egy nagy esetkocsi (vagy KIM kocsi) szolgálatba állítást
is kezdeményeznénk, így a két kocsi párhuzamosan üzemelne és bevethető lenne.
A HUNGARY AMBULANCE több mint egy évtizedes múltra tekint vis�sza. Egy kocsija évente több mint 3000 mentési feladatot lát el. Nagyobb
rendezvény esetén ők tudnak besegíteni nagy esetkocsival.

A DABASI mentőtiszti kocsit szeretnénk ügyeleti rendszerben a lakosság szolgálatára is bevonni, így javítva a lakosság egészségügyi ellátását. A mentőtiszti kocsit a dabasi állampolgárok és dabasi vagy Dabas
környéki cégek nagylelkű adományaiból és a rendezvényekből befolyt
összegből tartanánk fent. Terveink szerint a dabasi mentőállomás dolgozói is vállalnának rajta kivonuló szolgálatot.
Kezdeményezésünket DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA támogatja.
Az önkormányzat minden egyes adományból összeszedett forint
mellé ugyanannyit tesz hozzá, azaz az adományok összegét megduplázza, Kőszegi Zoltán polgármester úr nagylelkű felajánlásának
köszönhetően.
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Cégek és a lakosság segítségét szeretnénk kérni a gépkocsi megvásárlásához, felszereléséhez és üzemben tartásához. A gépjármű ingyenes vizsgáztatását és karbantartását már egy dabasi vállalkozó felajánlotta (Vadkerti Autójavító Kft.).
A megkülönböztetett jelzéshez és a szolgálathoz már rendelkezünk
ANTSZ- és rendőrségi engedéllyel (JAKO Kft., Hungary Ambulance Kft.).
A gépkocsit ellátjuk esetkocsinak megfelelő felszereléssel és két személy dolgozik rajta: a gépkocsivezető, aki egyben mentőszakápoló is, és
a mentőtiszt (mentőorvos), amennyiben a rendezvény létszáma és jellege megkívánja. A kocsi és személyzete nagyon magas szintű sürgősségi
ellátást tud biztosítani.

A gépkocsi bevetési formái:
1. Dabasi és Dabas környéki rendezvények biztosítása
Célunk, hogy minden dabasi és régiós rendezvényen a DABASI
kocsik és csapatunk teljesítsenek egészségügyi szolgálatot.
2. A kocsi bevetése a lakosság szolgálatára
A másik nagy lehetőség, hogy rendezvénymentes napokon vagy
ügyeleti rendszerben a kocsi szintén riasztható lehetne a lakosság
szolgálatára. Riaszthatná az Országos Mentőszolgálat is, de akár az
orvosi ügyelet is. Ezért elengedhetetlen számunkra, hogy Dabas
Város Önkormányzatával szorosan együttműködjünk.
Szeretettel várjuk a lakosság és a cégek felajánlását a mentőtiszti kocsi beindításához!
Kérjük, támogassa kezdeményezésünket, a kocsi megvásárlását,
felszerelését és fenntartását!
Munkatársaink:
– Dr. Máthé Boglárka, mentőszakorvos (oxyológus), szakmai vezető
– Dr. Talabér János (a Regnum-M Bt. Dabas vezetője)
– Kóczán Péter (a JAKO Rescue Kft. vezetője)
– Grécs László (a Hungary Ambulance vezetője)
– Gogolák Gábor (vízimentő, segítő munkatárs)
– Molnár Gábor (mentőszakápoló)
Miden segítő kézre szükségünk lesz, így várjuk további mentésben jártas
szakemberek jelentkezését!
Felvilágosítást dr. Talabér János ad a 06-20/982-0767-es telefonszámon, vagy e-mailben a talaber.janos@gmail.com címen. Forduljon
hozzánk bizalommal!
Honlap: www.regnum.5mp.eu
Helyi támogatói befizetés esetén:
Regnum-M Bt. Dabas, BBank: 10103829-47335800-01000005
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel, hogy „Támogatás a
dabasi mentőkocsi részére”.
Közvetlen személyes befizetésre is lehetőség van
a Regnum-M Bt. székhelyén:
2370 Dabas, Lakos dr. utca 30., tel.: 06-29/360-195
Minden adományt szeretettel fogadunk! Köszönjük szépen!
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Önkormányzati választás I.
Magyarország államfője, Áder János 2014. október 12-re tűzte ki a
helyhatósági választás időpontját. Ekkor választjuk meg Dabas
Város Önkormányzatának képviselőit, polgármesterét és a Pest
Megyei Önkormányzat tagjait.
A korábbival ellentétben nem 4, hanem 5 évre választunk. Mivel
január 1-jén Dabas lakosságszáma 16 652 fő volt, így a választáson
megszerezhető képviselői helyek száma 11 fő, amelyből 8 fő egyéni
választókerületben, 3 fő kompenzációs listán szerezhet mandátumot.
A lakosság a megszokott 16 szavazókörben adhatja le voksát, azzal
az eltéréssel, hogy a 13. szavazókört a helyiség zsúfoltsága miatt
áthelyeztük a Luther u. 8. szám alá – a Családi Napközi épületébe –,
így a gyóni lakosság egy részének oda kell mennie szavazni a családsegítő helyett. A választási értesítőt augusztus 25-ig kapja meg a
Tisztelt Lakosság. Aki nem kap, az jelentkezzen a Polgármesteri
Hivatalban.
Az önkormányzati választások napján kerül sor a nemzetiségi önkormányzat tagjainak választására is. Dabason szlovák, román, roma és
német nemzetiség voksolhat. Az választhat és az választható, aki a
szavazást megelőző 15. napig, azaz legkésőbb 2014. szept. 26-ig a
nemzetiségi névjegyzékbe felveteti magát.
Akik a nemzetiségi névjegyzéken szerepelnek, szlovák nemzetiség
esetén a sári Mánteleki úti Szivárvány Óvodában, a többi nemzetiség
tagjai a Kossuth Művelődési Központban adhatják le voksukat.
Emellett természetesen önkormányzati képviselőre és polgármesterre is szavazhatnak a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben.
A választási kampány augusztus 23-tól október 12-ig tart. A jelöltek
az ajánlásokat 2014. augusztus 25-től gyűjthetik és szeptember 8-ig
adhatják le.
Ezen a választáson is lesz lehetőség az átjelentkezésre. Az jelentkezhet át, aki a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal (azaz
jún. 23-ig) létesített tartózkodási helyet, amelynek érvényessége
legalább a szavazás napjáig tart.
Az egyéb, névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek beadási ideje 2014.
október 10.
Így továbbra is lehet mozgóurnát, segítséget igényelni a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Nyomtatvány a www.valasztas.hu honlapon
és a Polgármesteri Hivatalban fellelhető.
Delegáltak bejelentésére 2014. szept. 26-án 16.00 óráig lesz lehetőség.
Tájékoztatás, információ az alábbi elérhetőségeken
igényelhető: Rigóné dr. Roicsik Renáta, a HVI vezetője, jegyző
Elérhetősége: 29/561-249

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 24-én tartott
ülésén módosította a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, valamint szintén módosította a közterület-használatról szóló rendeletet,
melyben engedélyezte, hogy díjfizetés (5000 Ft/hó) ellenében parkolhatnak autóbuszok a város közterületén, amennyiben a parkolásra máshol nincsen lehetőség.
Ezt követően a testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról készült
jelentést, majd az 1. számú Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázatot
bírálta el. Ennek eredményeképpen az egyetlen pályázó, a jelenlegi
vezető, Mrázné Csernák Ilona kinevezését szavazta meg, majd az óvodavezetők egyéb kérelmét bírálta el.
Dabas Város Önkormányzata döntött arról, hogy a térfelügyeleti rendszer
teljes kiépítéséig mobil térfelügyeleti kamerák kihelyezésével kívánja
városunk köz- és magánvagyonának védelmét és a közbiztonságot javítani. A határozatban felsorolásra kerültek azok a közterületek, ahová a
kamerák kikerülhetnek. Tettenérés esetén a felvételek büntető- és szabálysértési eljárás esetén felhasználhatóak. Első körben az önkormányzat
a hulladékgyűjtő szigetek megfigyelését és az illegális hulladékelhelyezők
szankcionálását tervezi.
Ezt követően a Képviselő-testület az OTP-vel kapcsolatos kamatcse
reügyletről döntött, majd a volánbuszok parkolási problémáinak megoldása érdekében részükre kijelölte a vásártér területét.
9. napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a dabasi-szőlősi római
katolikus templom ügyében, majd intézményi vagyonkezelői szerződésekről határozott.
A jegyző mint HVI vezető javaslatára megválasztásra kerültek a
városi Helyi Választási Bizottság Tagjai, valamint a nemzetiségi
SZSZB tagjai. Működésüket eskütételt követően kezdhetik meg.
A testület döntött a Szent János Katolikus Általános Iskola műfüves
pályájának létesítése tárgyában, majd lakossági ingatlankérelmeket
bírált el.
Rigóné

Kedves kisgyermekes családok!
Kerékpár-utánfutó igényelhető
a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni lehet az 561-260-as telefonszámon
Unyi Erzsébetnél.

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről érdeklődni lehet a
06-29/561-220-as telefonszámon.
jegyző

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· 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.
2014. augusztus
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Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2014. szeptember 1-jétől változás
történik az önkormányzathoz befizetendő adók befizetési
rendjében. Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR
POSTA Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz
a 2014. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2014. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2014. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi
részletének befizetési határideje: 2014. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének
befizetési határideje: 2014. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék számlára,
a kiszabott bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000
számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás stb.),
illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás
esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen
kérdésük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjának munkatársait kereshetik személyesen, telefonon
vagy e-mailben
Iparűzési adó
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
Gépjárműadó, kommunális adó
Egyéb és idegen bevételek

561-265

II. em/213. szoba

561-265
561-243
561-245

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

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból
származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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Tájékoztató a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel
kapcsolatban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban
részesül. Az 5800 Ft-os Erzsébet utalványt – a korábbi évekhez
hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
augusztus 26-tól átvehetik személyesen.
Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti
kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését
megelőző három hónapban is benyújtható.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve nagykorú jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
Kérem a Tisztelt kedvezményben részesülő szülőket, hogy a
korábbi megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék figyelemmel, és a lejárat előtt legalább egy hónappal korábban nyújtsák
be a kérelmüket, mivel az ügyintézési határidő 21 nap.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél, vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségben.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérem, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek a kérelemhez becsatolni:
1) Jövedelemigazolásokat:
– A családban jövedelemmel rendelkezők esetén a kérelem beadását
megelőző 3 havi átlagkeresetéről munkáltatói igazolás.
(Betegállomány esetén is szükséges kereseti igazolás)
– Postai szelvény vagy folyószámla-kivonat (gyes, gyed, nyugdíj, családi
pótlék, árvaellátás stb.), tartásdíj összegéről igazolás.
– Igazolás, ha munkanélküli segélyben részesül – ha munkanélküli ellátásban nem részesül, akkor a Munkaügyi Központtól igazolás,
hogy regisztrált munkanélküli.
– Évi személyi jövedelemadó bevallás másolata (vállalkozók esetén) vagy
az APEH-től jövedelemigazolás.
2) Tanulmányok igazolását:
– Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a
tanulói jogviszonyról, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a hallgatói jogviszony fennállásáról.
3) Amennyiben a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos,
egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolás.
4) Egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat. A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy. aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától
külön él és nincs élettársa.
5) A gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
6) lakcímkártya,
7.) TAJ-kártya,
8.) a családba fogadás tényéről szóló okirat.
Serfelné Balog Zsuzsanna

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Kalmár Vivien Jázmin
Boross Gergely
Fördös Lili
Gáspár Ferenc
Bori Zia Krisztina
Ferenc-Csibi Kamilla
Nagyváradi Molli Dalma
Harmincz Zalán
Hugyecz Hédi
Kovács Álmos
Tóth Natasa Sára
Csonka-Szőke Villő
Rácz Emma
Szládik-Fekete Milán
Ordasi Szilárd Áron
Kocsis Szabolcs
Majoros Áron Zalán
Haász Zsófia
Schulcz Attila
Molnár Hunor
Botlik Hédi
Botlik Hanna
Tóth Jázmin
Bozsik Bianka
Tillinger-Farkas Lara

Újszülöttek
Anyuka neve
Zelenák Melinda
Jeszenszky Ágnes
Nagy Andrea
Kiss Noémi
Berényi Krisztina
Papp Renáta
Fegyvári Borbála
Botlik Anita
Kucsera Bettina
Sipos Vivien
Réti Judit
Szőke Tímea
Walter Annamária
Fekete Kitti
Tokics Nóra
Fabók Anita
Hubert Emese
Andróczi Anita
Dr. Benkó Krisztina
Szabó Katalin
Maczkó Ágnes
Maczkó Ágnes
Tóth Vivien
Majlát Emese
Farkas Szabina

Születési idô
2014. 05. 21.
2014. 06. 20.
2014. 06. 25.
2014. 06. 25.
2014. 06. 29.
2014. 07. 01.
2014. 07. 02.
2014. 07. 03.
2014. 07. 07.
2014. 07. 07
2014. 07. 08.
2014. 07. 09.
2014. 07. 09.
2014. 07. 10.
2014. 07. 11.
2014. 07. 11.
2014. 07. 14.
2014. 07. 15.
2014. 07. 17.
2014. 07. 17.
2014. 07. 20.
2014. 07. 21.
2014. 07. 21.
2014. 07. 24.
2014. 07. 27.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Farkas Mihályné Gogolák Erzsébet
Juhász Lajosné Virbling Rozália
Rácz István
Végh Sándorné Bottlik Margit
Erdei Lénárdné Bozsik Magda

Születési idô
1919. 08. 10.
1920. 08. 31.
1922. 08. 08.
1924. 08. 14.
1924. 08. 25.

Életkor
95 éves
94 éves
92 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 7.
Csiszárik Szabolcs–Kocsir Ágnes Teréz
augusztus 12.
Zatykó Péter Pál–Zoboki Tímea
augusztus 14.
Zólyomi Zsolt–Petrik Zsuzsanna
augusztus 19.
Bató Ferenc György–Suhajda Terézia
augusztus 21.
Lauter György–Kohuth Jolán
augusztus 28.
Szeidenléder Sándor–Merczel Mónika
Szatmári Sándor–Czető Mónika
Horváth Zoltán–Varga Anett Virág
Farkas Krisztián–Megyeri Veronika Júlia
Szabados Imre Gábor–Tamás Márta
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 6.
Balázs László–Kiss Ibolya
augusztus 12.
Németh Lajos László–Szabó Mária
Lovas György–Kovács Melinda
Lakos Attila–Kalocsa Mária

augusztus 13.
Leimeter Ferenc–Horváth Andrea
augusztus 20.
Oláh István–Venczel Rozália
augusztus 26.
Szűcs Ferenc–Kovács Anita
augusztus 27.
Jurászik Sándor–Taisz Tímea
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 3.
Lantos József–Suhajda Erzsébet
augusztus 11.
Csontos Mihály–Valentin Erika
augusztus 16.
Kovács Sándor–Seres Éva
augusztus 18.
Somogyi András–Precsinszki Judit
augusztus 25.
Nyári Pál–Pál Katalin
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 02.
Horváth Balázs–Sikari Teréz
augusztus 10.
Maczák István–Veresegyházi Erzsébet
augusztus 17.
Zsitva András–Barsi Anna Erzsébet
augusztus 31.
Kucsera Árpád–Kosztolányi Mária Zsuzsanna
2014. július hónapban kötöttek házasságot
július 5.
Szilvási Péter–Botlik Erika
július 7.
Józsa Zoltán–Bardocz Imelda
Benkő László–Megó Krisztina
július 11.
Varga Gábor Zsolt–Nagy Anikó
július 18.
Erdei Róbert–Zsitva Anna
július 19.
Janicsák Gábor–Császár Brigitta

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Ballai János
1963. 06. 17. 2014. 05. 22.
Maris György
1951. 04. 14. 2014. 06. 07.
Molnár Dénes
1985. 12. 15. 2014. 06. 20.
Sinkó Agenor Sándor
2007. 08. 15. 2014. 06. 28.
Sinkó Sándor
1962. 07. 15. 2014. 06. 28.
Takács Józsefné (Czeroczki Karolina)
1935. 02. 27. 2014. 06. 30.
Jarábik Pálné (Tóth Erzsébet)
1929. 06. 13. 2014. 06. 30.
Garajszki József
1960. 03. 18. 2014. 07. 02.
Kovács Ferencné (Ozegovits Gizella)
1929. 11. 22. 2014. 07. 03.
Gubányi Jánosné (Sevecsek Katalin)
1940. 06. 02. 2014. 07. 04.
Lenkai János
1945. 08. 13. 2014. 07. 04.
Farkas Mátyás
1943. 08. 12. 2014. 07. 06.
Sponga József
1959. 09. 15. 2014. 07. 11.
Bozsik Gáborné (Bukovszki Julianna)
1964. 09. 30. 2014. 07. 14.
Kancsár Mihályné (Bozsik Terézia)
1937. 05. 23. 2014. 07. 15.
Karlik Lászlóné (Kovács Katalin)
1929. 08. 19. 2014. 07. 21.
Szandhofer Józsefné (Szente-Varga Éva Edit) 1929. 12. 10. 2014. 07. 21.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szandhofer
Józsefné született Szente-Varga Éva Edit temetésére eljöttek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bozsik Gáborné
(született Bukovszki Julianna) temetési szertartásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A Bozsik család
2014. augusztus
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Dabasi kitüntetettek
a Magyar Vöröskereszt évfordulóján
A 133 éves Magyar Vöröskereszt megalakulásának évfordulóján,
Nyíregyházán tartotta a központi ünnepségét.
Ezen a napon azon önkéntesek vehettek át kitüntetéseket, akik
segítik a Vöröskereszt humanitárius tevékenységét. Dabasról Varga
Lászlóné nyugalmazott védőnő kapta a Vöröskeresztes Munkáért
gyémánt fokozatát, aki több mint 30 éve vesz részt ebben a munkában, országos és megyei csecsemőápolási versenyek aktív résztvevőjeként, zsűritagként. Az elismerést dr. Göndöcs Zsigmond, a
Magyar Vöröskereszt elnöke és Kardos István főigazgató adta át.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete kitüntetéseket
adott át megyei ünnepségén a kiemelkedő vöröskeresztes munkát
végző önkénteseknek. A Vöröskeresztes Munkáért bronz fokozatát
vette át dr. Katona Edit és dr. Kormos Eszter. Katona Edit doktornő a Táncsics Mihály Gimnázium iskolaorvosa, a Vöröskereszt
Dabas 3. sz. Területi Szervezetének elnöke több mint húsz éve.
Egészségnevelési és véradási programok állandó szervezője, szakmai tudását felhasználva mozgósít véradásra, annak fontosságát, az
életmentő funkcióját kiemelten népszerűsíti.
Dr. Kormos Eszter a rendezvények szervezésében lebonyolításában vesz részt. Aktívan közreműködik a területi versenyeken. Az
Ifjúsági Tanács tagja, bármikor, bármely feladatban lehet rá számítani.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, továbbra is számítunk munkájukra.
a Magyar Vöröskereszt Területi Vezetősége

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A „100 cellos – Giovanni
Sollima” zenekar tagja voltam

Július 5-én, tanáromnak, Szabó Zoltánnak (Múzsák AMI) köszönhetően életem eddigi legnagyobb élményében volt részem. Tagja
lehettem a „100 cellos” zenekarnak. De kezdjük az elején...
Eddigi pályafutásom eredményeit, sikereimet leírva jelentkeztünk
Giovanni Sollima (olasz csellóművész, zeneszerző) felhívására, és
legnagyobb örömömre bekerülhettem a kiválasztottak közé.
Anyukámmal csütörtök délután beköltöztünk az Olasz
Kultúrintézet által biztosított szállásunkra az Erzsébet Hotelbe.
Már aznap elkezdődtek a próbák. Szinte csak enni és aludni mentem a hangszerem nélkül, napi 6–8 órában gyakoroltunk, de megérte a sok munka. Szombatra, a főpróbára már teljesen összehangolódott a zenekar. Az elején a nyelvi nehézségek okoztak egy kis
problémát, hiszen az Európai Unió több tagállamából érkeztek
hozzánk a résztvevő csellisták. A próbák főleg olasz és angol nyelven zajlottak, de a zene (és a kotta) nyelvét mindannyian ismertük.
Giovanni nagyon barátságos és közvetlen volt velünk, ahogy
Enrico Melozzi (zeneszerző, rendező, csellóművész) is. Ők ketten
kovácsolták eggyé a zenekart és szombat estére már mindenki egy
emberként izgult.

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Dabason lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházba (2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06-1/465-3823

A lehetőség adott!
Éljen vele!

Időpont: augusztus 6.

8 Dabas 2014. augusztus

A Szent István Bazilika előtti tér megtelt emberekkel. Az Olasz
Nagykövetségről is érkeztek vendégek. A színpadról csak azt láttuk, hogy ameddig a szem ellát, mindenfelől minket figyelnek. Az
elkövetkezendő 2 óra nagyon gyorsan eltelt. Szuper volt a hangulat
a színpadon és a nézőtéren egyaránt. Együtt zúgta a tömeg az olasz
és a magyar himnuszt is. Műsorunk végeztével sokan gratuláltak,
ahogy a színpadról lefelé jöttünk. Idegen emberek ráztak velünk
kezet.
Felejthetetlen élményben volt részem, és a csellóm nélkül már
elképzelni sem tudnám az életem.
Köszönöm Zoli bácsi!
Gál Roland

intézményeink hírei

Lezárult a „Megelőzünk…”
Június 30-án zárult le a Szolidaritás Egyesü
let „Megelőzünk…” nevű és a TÁMOP5.6.1.B-12/1-2012-0075 jelű projektje a
Dabasi Kistérségben. A program a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekekre, illetve a fiatalkorúakra irányult. A projekt keretében kiemelt hangsúlyt helyeztek ezen veszélyeztetett korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzésére, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentésére, valamint integrációs
esélyeik növelésére.
A projekt célcsoportja egyrészt az iskolai oktatásban
lévők, illetve az iskola világából kikerült fiatalok, másrészt a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek voltak.
A program keretében a szakemberek számára tréningeket szerveztek, ahol jól hasznosítható, könnyen
elérhető információkat, módszereket ismertettek meg
velük arról, hogy az iskolai erőszakhoz, bűnelkövetéshez, áldozattá váláshoz vezető okokat felismerjék, és
időben tenni tudjanak ellene.
A középiskolások Visegrádon, az általános iskolások Csillebércen nyári táborokban vettek részt, ahol
a rendőrség és a polgárőrség szakemberei, valamint
addiktológusok osztottak meg számukra hasznos is-

Újra tanulok!

mereteket a bűnmegelőzésről, illetve az áldozatvédelemmel kapcsolatos témákról.
Az iskolai oktatásból kikerült fiatalok számára
Dabason és Tatárszentgyörgyön állásbörzét szerveztek, ahol önéletrajzírással, álláskereséssel kapcsolatos
tanácsokat adtak a szakemberek. A térségben található cégek adatbázisuk bővítéséhez gyűjtötték a résztvevők adatait és önéletrajzait, de néhányan konkrét
állásajánlattal várták az érdeklődőket.
A rendőrség aktív közreműködésének köszönhe
tően a Kakucsi Általános Iskola, a Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Dabasi
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
diákjai bűnmegelőzési napokon, illetve interaktív előadásokon kerülhettek kapcsolatba a projekt során átadni kívánt szakmai tartalommal.
A „Megelőzünk….” projekt eredményeképpen a
résztvevő kamaszok mélyebb, árnyaltabb képet kaptak a bűnelkövetés problematikájáról, hatékony konfliktuskezelési, problémamegelőzési technikákat tanultak meg önvédelmük érdekében, továbbá erősödött az
iskola és a rendőrség együttműködése a fiatalok bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzése érdekében.
A pályázó és együttműködő partnerei vállalták, hogy
a projekt keretében kialakított együttműködéseket
fenntartják és működtetik a támogatási időszakot követő legalább 1 éven keresztül.

FELHÍVÁS

A 2013/2014-es tanévben a Dabasi Kossuth Zsuzsanna

A Nemzeti Agrárkamara Területi Bizottságai
közreműködésével, kellő számú jelentkezés esetén

Szakképző Iskola és Kollégium nyerte el a Pest megyei képzések

ARANYKALÁSZOS GAZDA

lebonyolítását a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” kiemelten fontos

képzés indul a közeljövőben Dabason.

országos projekt keretében. Több megyei szakképző iskola és a
Ceglédi Tankerület összefogásával 84 képzést zártunk sikeresen, ahol a közel 1300 résztvevő közfoglalkoztatott, többek
között OKJ-s, ECDL bizonyítványokat, illetve tanúsítványokat
vehetett át.
Az összességében pozitív élményekkel távozó tanulóink többsége hálásan köszönte meg ezt az új esélyt a társadalomba való
beilleszkedésre, hiszen ezekkel az okmányokkal lehetőségük
volt/lesz rendszeres munkahelyet találni.
Szabadi Zoltán
felnőttképzési projektvezető

Kérjük azokat, akik szeretnének részt venni a képzésben, hogy
nevük és címük, valamint közvetlen elérhetőségük (telefon vagy
e-mail) megadásával jelentkezzenek a *tab@dabas.hu* e-mail
címen, hogy az igényeket mielőbb felmérhessük! A képzés időtartama 480 óra. Felvilágosítást és jelentkezési lapot a falugazdász irodában (Dabas, Szent István út 67., tel.: 29/360-047) is
kaphatnak.
A képzés támogatott, a képzés díja a sikeres vizsga után megigényelhető az MVH-tól és ezután kell kifizetni a képző szervezet számára.
Várja a jelentkezéseket a
Tatárszentgyörgyi és Dabasi TAB
2014. augusztus
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
Augusztus 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: 8.00–20.00 óra • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óra
péntek: 8.00–20.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

Nyári szünet: augusztus 18–29.
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd 10.00–11.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
szeptember 6., szombat 16.00 óra
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: augusztus 7., 14., 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: szeptemberig építkezés miatt,
rendezvény, program szerint tart nyitva.

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00 óráig
szombat–vasárnap: zárva

Nyári szünet: július 11.–augusztus 11-ig
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ augusztusi programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583 • e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com, gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
hétfő 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc
hétfő, csütörtök 18.00–19.30 óráig
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Augusztus 15–23. között tartjuk a SÁRI NAPOK 2014. programsorozatot, amelynek részletes programját lapunk 2. oldalán,
valamint plakátjainkon olvashatják. A IX. Rétes-utcára várjuk a
régi és új csapatok jelentkezését!

VÉRADÁSRA HÍV A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
PEST MEGYEI SZERVEZETE
Nyáron is szükség van a véradókra!
Nyáron is szükség van rád!
Adj vért!
Adj esélyt!
– ezzel a szlogennel hív véradásra a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete. A megyében augusztus végéig
52 véradóhelyszínen és a Vérellátó Szolgálat intézeteiben
is várják a véradókat.
A nyári időszakban kiürülnek a nagyvárosok, sokan töltik vízparton vagy külföldön jól megérdemelt szabadságukat.
A betegellátásnak ugyanakkor ebben az időszakban is
szüksége van az életmentő vérre. Fontos, hogy a következő hetekben minél többen vegyetek részt az országszerte
szervezett véradásokon.
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A megyében július 28. és augusztus 31. között 52 helyszínen szervez véradást a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete. A hazai legnagyobb humanitárius szervezet
segítve a véradók hatékony megszólítását „Nyáron is szükség van rád! Adj vért, adj esélyt” elnevezéssel országos
kampányt is indít.
A Magyar Vöröskereszt ezen a nyáron is várja a véradókat a nagyobb fesztiválokon, rendezvényeken és a vízpartok közelében is. A lakóhelyhez, munkahelyhez, nyaralóhelyhez legközelebbi megyei véradóhelyszínek és időpontok a www.veradas.hu és a https://www.facebook.
com/onkentes.veradas Facebook oldalon tekinthetőek
meg.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a kánikulai napokon plusz folyadékot biztosít a véradók számára.
A véradáshoz az alábbi iratok szükségesek: TAJ-kártya,
személyi igazolvány, lakcímkártya. Véradás előtt bőséges
folyadékfogyasztás és étkezés javasolt.

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria – augusztusi 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, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
SÁRTOROZÁSI LEHETŐSÉG a kúria kertjében
A kerti programokhoz tűzrakó helyet, kerti kiülőket, kerékpárokat, valamint sátort biztosítunk.
A pincetérben melegítő konyha és felújított vizesblokk
várja a látogatókat.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
augusztus 25. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
HORGOLÓKLUB – augusztus 4. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
BABA-MAMA KLUB – szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.30–20.00 óráig, oktató: Faragó Éva

HYDE zenekar próbái – péntek 17.00–21.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub Egyesület
programja – augusztus 9. (szombat)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

Ingyenes NYÁRI TÁBOR
augusztus 11–15-ig
Jelentkezési határidő: augusztus 5.
táborvezető: Nyíri Kata

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

Lángossütés

Augusztus 8. (péntek) 15.00–18.00
Bár sok olyan ételt főzünk még napjainkban is, amelynek elődjét már
a honfoglaláskor is ismertük, számos olyan étel van, amit a török
hódoltságnak köszönhetünk. Ilyen a lángos is, amely a hódoltság után
maradt ránk, mára már jellegzetesen magyaros ételnek számít, sőt
igazi Hungarikumnak.

A Szõlõsi Közösségi Ház rendszeres programjai
Hétfő: 9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Kedd: 17.00-18.30 A Mamorett-csoport táncpróbája
Szerda: 9.00–10.30 Baba-mama klub
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páratlan heteken
10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páros heteken

Tisztelt Ügyfelünk!

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
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna

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
2014. augusztus
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Augusztusban szentmisék helyett igeliturgiákat tartunk a következő napok mindegyikén
18 órától: 8., 11., 13., 25. és 27-én.
• Pünkösd óta bevezettük a kéthavonta ismétlődő szombat esti dicsőítő szentségimádást:
az ifjúsági közösségünk vezetésével, a félhomályban reflektorral megvilágított oltáriszentséget dicsőítjük, kivetített gitáros énekek és csendes ima vált akoz ás ával.
Következő imaalkalmunkra is mindenkit szeretettel várunk: 9-én 19.00 órára.
• N e f e l e dj ü k , h o g y a u g u s z t u s 15 .
(Nagyboldogasszony) kötelező ünnep,
melyet szentmisével és munkaszünettel
szentelünk meg. Szentmisét tartunk Dabasiszőlőkben 8.00 (!), Gyónon 18.00 órakor. Ez
utóbbin tesznek esküt a 3 évre kinevezést
kapott új Egyházközségi Tanácsunk tagjai.
• A hónap 3. vasárnapján, 17-én szokás szerint a szőlősi szentmisét (08.30) az augusztus hónapban 10 éven belül elhunytjaink
üdvösségéért ajánljuk fel, a gyóni szentmisén (10.30) pedig a havi kereszteléseket
tartjuk.
• 24-én mindkét szentmisénken a havi táborozásra gyűjtünk: másnap, 25-én indulunk 4
napra az ifjúsági közösséggel Háromfára.
• A hónap utolsó vasárnapján, 31-én a szőlősi
szentmise előtt 7.45-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Tanévnyitó szentmisénket,
a Veni Sancte-t ugyanaznap 10.30-kor kezdjük Gyónon. Szeptember 1. vasárnapja
helyett ez lesz a gitáros gyerekmisénk,
hiszen másnap kezdődik a tanítás. Erre a
szentmisére a gyerekek hozzák magukkal az
iskolatáskájukat, amelyeket a gazdáikkal

együtt megáldunk. Valószínűleg ez után a
szentmise után tartjuk majd a templomban a
vetített képes beszámolót a három nyári
táborunk élményeiről.
• A hittanra jelentkezők számára adatlapot
augusztus közepétől tudnak elvinni a szülők
a templomból, és mihamarabb kérném vis�sza kitöltve.
Kérem azoknak a minimum 3. osztályba
induló gyerekeknek a szüleit, akik idén szeretnék megkezdeni a felkészülést a z
elsőáldozásra, hogy figyeljék a templomi hirdetésekben az első, szeptember eleji megbeszélésünk időpontját, mert az ezen való
részvétel az elsőáldozáshoz elengedhetetlen.
Az Alsódabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise,
• csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia,
• pénteken és szombaton 19.00-kor szent
mise.
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
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• A kóruspróbákat a nyári szünet után ősszel
ismét a hernádi általános iskolában tartjuk.
• Augusztus 24-én 10.00 órakor új kenyér
úrvacsorai istentisztelet
• Szeptember 7-én 10.00 órakor tanévnyitó
istentisztelet

Ősszel ismét megszervezzük gyülekezetünk bálját, melyre ezúton is szeretettel
hívunk és várunk minden kedves református és nem református érdeklődőt!
Belépő- és támogatójegyek hamarosan kaphatók a presbitereinknél.
A bál időpontja: október 11.,
helyszíne: Lazí-tó Liget.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Augusz tus 31., vasárnap 10.00 óra:
új kenyéri hálaadó istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
• Szeptember 7., vasárnap 10.00 óra: tanévnyitó istentisztelet a templomban. Erre az
alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a hittanos és konfirmandus gyermekeket a szüleikkel együtt.
Rövid tájékoztatást adunk a hittanórák várható rendjéről.
A hittanoktatás szeptember 1-jétől kezdődik
az iskolákban a kötelező hit- és erkölcstannal együtt párhuzamosan.
Állandó alkalmak:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• szeptember 14-től 10.00 óra: gyermek
istentisztelet a gyülekezeti teremben
• A szerdai gyülekezeti bibliaórák nyáron szünetelnek, szeptember 17-től újraindulnak.
• Csütörtök este 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő indul szeptember, októbertől.
• Péntek 18.00 óra: bibliatanulmányozás,
imaközösség, szeptember 19-től újra indul.

Barotai Imre atya emlékezete
Barotai Imre atya életének 83., áldozópapságának 60. évében a kalocsai kórházban váratlanul megtért teremtőjéhez,
akit egész életében szolgát.

1931. szeptember 22.–2014. július 17.
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Imre atya kilencgyermekes családba született, ahol a felnövekvő hét gyerekből hárman
is papok lettek. 1955 júliusában szentelték
fel Vácott, majd 11 éven át dolgozott hitoktatóként. Szabadszállási, monori, nagykőrösi szolgálata és háromévnyi betegszabadság,
többszöri gerincműtét után 1966-ban kezébe vehette első önálló kinevezését és meg-

kezdte a munkát Dabason. Az itt töltött
évek során Imre atya a település minden
részén megfordult, újraszervezte a hittanoktatást, igyekezett a hívekkel jó kapcsolatot
teremteni és a kevésbé vallásosakat is bevonni az egyházközség életébe. Munkája eredményeként folyamatosan nőtt a templomba
járók és különösen a hittanosok száma. Ez
idő alatt az ÁVH folyamatosan megfigyelés
alatt tartotta Imre atyát, majd végül 1972ben egy névtelen feljelentés alapján áthelyezték Tartárs zentg yörgyre. Ezt követően a
Szolnok-Belvárosi Plébánia, majd Gyömrő

hitélet, kitekintõ

Good bye, my friend!

plébánosa lett. 1980-ban címzetes esperesi
kitüntetést kapott, 1988-ban érdemeit
tiszteteletbeli kanonoki címmel ismerték el.
Örkényi és nagykátai kerületi esperesként,
is segítette főpásztorát és a Váci Egyház
megyét. 1995-ben nyugállományba vonult.
1995 és 1999 között aulai szolgálatot látott
el Vácott. 2002-ben a kecskeméti Szent
Erzsébet templom mb. igazgatójaként a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén folytatta a lelkipásztorkodást, ahol hitoktatási felügyelői feladatokat is ellátott.
2008-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház
megye penitenciáriusa lett. Ugyanebben az
évben a kalocsai papi otthonba került. Itt élt
haláláig. Idős kora ellenére különösen
érdeklődött a modern technika, a hírközlő
eszközök iránt is, amelyeket az evangelizáció
szolgálatába állított. Nagyon sok ember
számára küldte el a világegyház, a főegyház
megye híreit és a főpásztor hittanóráit, prédikációit.
Az elmúlt években többször is vendégül
láthattuk őt, Dabasi-szőlőkben Imre atya
mutatta be a szőlősi kápolnáról szóló
emlékkönyvet, celebrált ünnepi szentmisét,
2011-ben felszentelte a Szent Kristóf domborművet Dabason, tavaly pedig az új
kenyér megáldását végezte Sáriban. Mindig
örömmel érkezett régi állomáshelyére, hogy
kedves ismerősökkel találkozhasson.
Sugárzott belőle a kedvesség, a türelem,
a krisztusi szeretet. Aki ismerte, értékes
útravalót kapott tőle a keresztség, az áldozás, a gyónás, a betegek kenete, vagy a
házasság szentségének kiszolgáltatásakor.
Kalocsán, a Szent József Templomban
bemutatott engesztelő szentmisét követően
helyezték örök nyugalomra a kalocsai temető papi kriptájában. Dabasról is mintegy
harmincan vettünk részt a szertartáson, de
biztos vagyok abban, hogy lélekben sokkal
többen voltak, akik itthon imádkoztak érte.
Megtért ahhoz, aki közénk küldte őt,
őrizzük szeretettel az emlékét!
Feldman

Vasárnap írtad, hogy sushit eszel, mert
mindig szóltál ha sushiztál, és én is neked.
Ez amolyan hagyomány lett. És az is hagyomány lett, hogy az időeltolódás miatt a
lehető legváratlanabb időpontokban írtunk
egymásra, ó ez a technika csodás dolog! Ott
voltunk egymás életében Facebookon,
Instagramon, Whatsappon, Skypeon és
minden létező formát megragadtunk, hogy
tudassuk a másikkal, épp mi a helyzet.
Májusban egy igazi „Eurotripet” hoztunk
össze Krisztiánnal, Józsival és Janival, aki
hősiesen falta a távolságot Dabas és Nagold
között, hogy ott legyünk Németországban,
az esküvődön. Fogytak a kilométerek, majd
a méterek és ott álltunk a szemerkélő esőben a hotel előtt összeborulva, hosszan,
mintha soha nem akartuk volna, hogy
elmúljon a pillanat. Az éjszakai sörözés

alatt ott folytattuk a dumapartit, ahol abbahagytuk. Szombaton – általad is életed legszebb napjának nevezett napon – ott álltál
az oltár előtt. Körülötted a családod, a
barátaid és könnyes szemmel nézted, ahogy
Miri egyre közelebb ér hozzád. Elfogytak a
méterek és összekötöttétek életeteket.
Vasárnap sushiztál, élted az életed, tetted a dolgod, de a másodperc tört része alatt
minden megváltozott. Megfogadtam, nem
beszélek rólad múlt időben, mert itt vagy
velünk. Már nem kellenek szuper appliká
ciók és internet sem, hogy beszéljünk, talán
hangosan kimondott szavak sem.
Derick, my friend, te voltál Dabason a
mindig mosolygó amerikai, aki gyorsabban
tanult meg magyarul káromkodni, mint
bárki, akit ismerek, de gyorsabban tanultad
meg a magyar történelmet, kultúrát is.
Nemcsak tiszteled, de szereted, és ami igazán ritka dolog, érted is a magyarokat.
Lehet, hogy a diópálinka volt az oka, vagy a
hosszú, éjszakába nyúló beszélgetések.
A 26 földi éved alatt többet éltél, láttál és
tapasztaltál, mint sokan egy egész emberöltő alatt.
Nagy terveid voltak, mindig a jövőbe
tekintettél, de megélted a jelen pillanatait.
Isten tanítása szent volt számodra, odafigyeltél az elesettekre és emberi nagyságod
mutatja, hogy már évekkel ezelőtt rendelkeztél arról, ha bármi történne, szerveid
tovább élhetnek másokban. Így lett. Négy
ember, négy család neked köszönheti, hogy
szeretteik újra teljes életet élhetnek.
Vasárnap Alabamában autóztál, tartottál valahová, fogytak a kilométerek, majd
megállt az élet…
Viszlát barátom, még találkozunk!
K. D.

Szabó Magda:

Sírfelirat
Én sose jártam nélküled,
csak most jöttem előre;
az ifjúságod elgurult,
azt őrzöm itt a földbe.
A szál, mely fogta lelkemet,
a fényes szál kibomlott,
ne sírj, ha e kövek felé hajolsz,
s nevem kimondod.

Mert jössz te is. Úgy várlak itt,
mint otthon, odafenn,
s nem tudta más, hogy közeledsz,
csak szívem és fülem.
Majd rádnézek, mint annyiszor,
hogy mit hoztál nekem,–
ó, hozd magaddal a napot!
Hideg van idelenn.
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SZENT ISTVÁN emlékezete

Augusztus 20-án, hosszú évszázadok óta,
I. István királyra, a keresztény Magyar
Királyság megalapítójára emlékezünk.
A magyarság megmaradása, megtartása
érdekében István történelmi tettet hajtott
végre a Kárpát-medencében. Ezen a tájon,
ahol a rómaiak, a hunok, a szarmaták, a longobárdok, az avarok, a szlávok területszervező kísérletei elbuktak, – ezen a tájon
Istvánnak sikerült a laza magyar törzsszövetséget egységes állammá szerveznie.
István, Géza magyar nagyfejedelem fia,
egyben a honfoglaló Árpád fejedelem
ükunokája 975 körül született Eszter
gomban. A Vajk nevet kapta, ami azt
mutatja, hogy pogány volt. A név a „hős”
vagy „vezér” jelentésű török szóból ered.
Később – pontos ideje nem ismert – Vajkot
megkeresztelték: az István (Stephanus)
nevet adták neki. (Minden valószínűséggel
apja, Géza is ezt a keresztény nevet viselte.)
Már Géza megkezdte a nyugathoz való
közeledést, felvette a kereszténységet, fiát,
Istvánt keresztény nevelésben részesítette,
igyekezett felkészíteni az uralkodásra.
Számára nyugatról szerzett feleséget,
II. Henrik bajor herceg lányát, Gizella hercegnőt.
Géza nem sokkal István és Gizella házasságkötése után (ez 996-ban történt) 997 elején meghalt. Utóda István lett, aki nagy
elszántsággal kezdett hozzá hatalmának
megerősítéséhez: az ellene fellépőket kíméletlenül leverte (Koppány, az erdélyi Gyula,
Ajtony), és a hatalmát az egész Kárpátmedencére kiterjesztette. II. Szilveszter
pápától koronát kért és kapott, amellyel az
új évezred első napján, 1000. december
25-én, vagy 1001. január 1-jén megkoronáz-
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ták. (A középkorban az évkezdet nem csupán január 1-jére eshetett.) I. István szuverén uralkodó lett: pénzt veretett törvényeket alkotott, okleveleket adott ki.
Az ország területi egységének megteremtése közepette fokozatosan megszervezte az egyházat: két érsekséget (Esz
tergom és Kalocsa) és tíz püspökséget állított fel. Emellett kiépítette a királyi vármegyerendszert élükön az ispánnal. A kialakuló új rendet törvényekkel biztosította.
István sikeres külpolitikát is folytatott,
illetve megvédte az országot minden ellenséggel szemben. Fegyverrel késztette vis�szafordulásra az 1030-ban Magyarországra
támadó II. Konrád német-római császárt is.
Államalkotó munkájában hű társa volt
felesége, Gizella királyné. Szerenc sét
lenségükre 1031-ben fiuk, a trónörökös
Imre herceg meghalt, így más módon kellett
a létrehozott művet megóvni, a kereszténységet megőrizni. Az utód a húga és a velencei dózse fia, Orseolo Péter lett.
I. István nagyságát az jelenti, hogy óriási
eréllyel és következetességgel teremtette
meg az ország területi egységét (még a rokonait is kíméletlenül legyőzte), kiépítette az
egységes királyi hatalmat, megszervezte a
vármegyéket és az egyházi szervezetet.
Művét minden külső és belső ellenféllel
szemben megvédte. Halhatatlan mű és
érdem: méltán kapta az „államalapító”
nevet. Amikor István 41 évi uralkodás után
1038. augusztus 15-én örökre lehunyta szemét, egy erős keresztény államot hagyott
utódjára.
I. István királyt már a saját korában, a 11.
században is nagyon becsülték. 1083.
augusztus 20-án Istvánt és fiát, Imre herce-

get szentté avatták. Ezzel is elismerték
István érdemeit a keresztény magyar állam
megteremtésében.
1083 óta augusztus 20. Szent István
király ünnepe. A kialakuló Szent Istvánkultusz a magyar államiság különböző
területein élt tovább: István személyéhez
kapcsolódtak a koronázás törvényességét
biztosító szabályrendszer elemei; különös
jelentőséget tulajdonítottak a Szent István
ünnepén, augusztus 20-án tartandó kormányzati és törvénykezési gyűléseknek;
István feltételezett intézkedéseit minden
jog forrásaként tisztelték; külön kultusza
lett a Szent Jobbnak.
A legújabb korban, a 21. században is
tisztelnünk kell első királyunkat, I. (Szent)
Istvánt a történelmi tetteiért. Ő a magyar
államiság jelképe, összetartó kapocs a történelem viharaiban.
Mitták Ferenc
történész, Dabas díszpolgára

Reviczky Gyula:

Szent István napján
I.
Hatalmas, bölcs, előrelátó
Jézus tanát megismerő;
Néped' pogányságból kiváltó,
Te jóság, bölcseség, erő!...
Kinél dicsőbbet és nagyobbat
Nem szülnek hosszu századok:
Első királya magyaroknak,
Áldassék áldott jobb karod!
Hazámnak szentje, nagy királya!
Tisztelni meg nem szűn' e nép.
Kezében a kereszttel állta
Meg ezer éven át helyét.
Török félhold, tatár s a német
Hiába vívták ekkorig:
A vésszel mindig szembe nézett,
Mohácstól le Világosig.
Ha néha hallád is fohászát,
Midőn kitört az érczkebel,
Panaszkodón, hogy ős hazáját
Egy rosszabbal cserélte fel:
Véres csatákban, végveszélyben
Azért nem ingott, csüggedett;
Mint büszke czédrus, oly kevélyen
Állott meg századok felett.
S lesz még idő, jön még olyan nap,
Midőn, dicsőséges király,
Hatalmát a rég' vert magyarnak
Majd nem gyöngíti belviszály,
Ha majd a népek viharába'
Csak a te koronád nem ing,
S a magyarok fölkent királya
Magyar király leszen megint!
(részlet)

Adalékok

A VAY CSALÁD

Gyónra településének történetéhez

A dabasi szellemi és kulturális élet hagyományai területén kitüntetett szerep jutott a Vay családnak. Az õsi
fõúri família két kiválóságára emlékezünk az év második felében. Gróf Vay Péter szeptemberi 150., és
Vay Sarolta grófnõ decemberi 155. születési évfordulóira tekintettel érdemes felelevenítenünk a család Gyónra településével kapcsolatos ismereteket.
Forrásként elsősorban a nevelőként foglalkoztatott Kászonyi Dániel
író, újságíró, honvédszázados emlékirataira hagyatkozhatunk, melyek
a londoni emigrációtól kezdve, Tiszacsegén át,
egészen Gyónig értékes részleteket szolgáltatnak.
Ugyancsak érdekes információkkal gazdagítanak
bennünket Vay Sándor/Sarolta írásai is:
Szilveszter című történetéből például megtudhatjuk, hogy gróf Vay László (*Berkesz, 1823.
aug. 15. † Berkesz 1885. nov. 25.) a londoni emigrációban gyertyagyári munkásként tartotta fenn
magát. Amnesztiával térhetett haza, melyet édesapja, Vay Ábrahám, 1855. március 3-i halála előtt
nem sok kal járt k i a császári udvarban:
„Megtörtént, amit senki sem várt, ő maga a legkevésbé, hogy szigorú atyja könyörgött érte a császárnál. A fiatal császár
külön kihallgatáson fogadta hű emberének a fiát, s mikor ez hálálkodott, csak három szava volt hozzá: – Nur keine Dummheiten! Nem is
cselekedett többet olyat. Újra megfogta a letett kardot, és néhány év
múlva, éppen Szilveszter napján újévi ajándékul, megkapta a kamarás
kulcsot is.” Gróf Vay Lászlónak hazatérésekor írásban kellett nyilatkoznia, hogy semmiféle politikai mozgalomban nem vesz részt, minden szerveződéstől távol tartja magát. Vállalása teljesítéséhez alkalmas helyszínnek tűnt a több ezer holdas tiszacsegei Vay-birtok, ahol
családot alapított és gazdálkodni kezdett. Református létére a 18
éves, nagy műveltségű, érzékeny lelkületű beniczi és micsinyei
Beniczky Sarolta (*1837. †Baden-Baden 1913. ápr. 8.) személyében
katolikus feleséget választott. Közös életük kezdeti romantikáját és
harmóniáját Vay Sándor/Sarolta a Szüret évadján című írásában örökítette meg: „Mikor édes anyám, mint fiatal menyecske két hétig maga
főzött, maga takarított a tarcali hegyben. Édes apám egyik testvé
rének a szőlőjébe mentek, megpróbálni, milyen lenne a boldogság, ha
szegény kapások volnának. Menyecskésre kötötte be a fejét az édes

anyám, pipi kendővel, így ment le a tokaji piacra, garabóval a karján.
Gyönyörű asszony volt. Utána fordult a fél város. Mondogatták is a
tapasztalt öreg urak: – Ejnye, láncos lobogós, de fáin vincellérnét szerzett Vay Danyi. Tepertős kását, lebbencslevest ettek két hétig mindig.
De azt hiszem, később a híres Béla szakács főztjét sem ették
jobbízűen.” A tiszacsegei földesúr és felesége szerepét a helyi református templom bővítésében ma is tanúsítja a gyülekezet honlapja:
„Templomunk jelenlegi, barokkos formában történt újjáépítése 1856ban vette kezdetét és csak 1887-ben fejeződött be. A korábbi gótikus
templom falát »három sukkal« megemelték. Az épületet »három és fél
öllel« meghosszabbították, szervesen egybeépítve
az új tégla toronnyal. Az új torony fundamentumát 1856. szeptember 18-án rakták le a földesúr,
Vay László felesége jelenlétében. A torony talapzata utca felőli külső szöglete alá tétetett egy
okirat, mely az akkori körülményeket kimerítőleg
tartalmazza, egy üveg bort, a pénzek mindegyikéből egy-egy példány, amelyhez az aranyat és az
ezüst tallért Gróf Vay László szolgáltatta.” Az
1856-os esztendő azonban végül családi tragédiába torkollott, ugyanis a nagy reményekkel várt
első szülött fiuk, László, még születése évében
meghalt. Ráadásul, ahogy mondani szokás: a baj nem jár egyedül, a
gazdálkodást sem kísérte szerencse. Kászonyi Dániel jegyezte fel
barátjáról: „Mint többi testvére, ő is rosszul gazdálkodott, adósságokat csinált, csődbe jutott. Ez szép csegei birtokába került neki;
Szabolcs megyében, a Tisza-parton volt a birtoka. Közben valamit
még meg tudott vagyonából menteni, s ezen Pest megyében, Gyón
mellett vásárolt magának egy kis birtokot, nem messze a fővárostól.”
A gyóni, teljes egészében a belsőséghez tartozó, néhány tízholdas birtok Sigray Lajos kastélyához tartozott. A mintegy kétezer lakosú települést Kászonyi Dániel a következőképpen látta az 1860-as években,
közvetlenül a kiegyezés előtt: „Gyón csinos falu, a parasztok házai
rendesek, nagyobbak, mint a Tisza partján fekvő megyékben. Gyónt
csak kis szabad tér, mező választja el egy másik falutól, Dabastól. Itt
több úri ház van, főként a Halász család tagjaié. A leggazdagabbak
azonban, Jenő és Péter, Gyónon laknak. Mindannyiukkal ismeretséget kötöttem. Hármat közülök, Boldizsárt, Gusztávot és Imrét már
azelőtt is ismertem. Boldizsár 1848-ban és 1849-ben képviselő volt
Pesten és Debrecenben, mindig a szélsőbalhoz tartozott. 1861-ben is
részt vett az országgyűlésen, képviselőként. Mi hárman, Vay László,
Halász Boldizsár meg én mindig egyetértettünk politikai kérdésekben. Úgy véltem, Magyarország föladata kitartani a passzivitásban,
hogy így kifárassza a bécsi kormányzatot. Vay és Halász ugyanezt a
nézetet vallotta és Deák politikáját, mint kártékonyat, elítélte.” Vay
László és Beniczky Sarolta házasságát az új környezetben 1859 és
1864 között háromszor koronázta gyermekáldás. Az 1860-ban,
középsőként született Judit leányuk sajnos a következő évben elhunyt.
Sarolta és Péter viszont nemcsak hogy megérte a felnőttkort, de merőben eltérő utak eredményeként mindketten maradandó életművet
hagytak az utókorra.
Valentyik Ferenc
2014. augusztus
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Nemzetközi
erõemelõ eredmények
Ifjabb Bordás Sándor, az erőemelő sportág egyik legnagyobb reménysége, május 25-én részt vett a szlovák–magyar fekve nyomó bajnokságon, ahol 280 kg-os nyomással a második helyezést szerezte meg a
110 kg-os kategóriában. A versenyen rengeteg olyan tényező volt
(bírói tévedés, több súlyt tettek fel a rúdra), amely elvihette volna a
teljesítményét, ő azonban végig nagyon koncentráltan versenyzett, és
így sikerült elérnie azt, amit a bajnokság előtt célul tűzött ki maga elé.

FÉRFI KÉZILABDA
A 2013/2014-es szezon befejeztével felnőtt csapatunk kerete jelentősen átalakult. Öt játékos távozott az egyesülettől: dr. Kiss István,
Gigler István, Józsa Máté, Zöldy Tamás és Tolnai Ákos. További
pályafutásukhoz sok sikert kívánunk.
Nyolc új játékos érkezett. Bakos Dávid a B. Braun Gyöngyös,
Sándor Roland a Szentendrei KC, Szám Ferenc a Tatai AC, Rév
Mátyás a PLER Budapest, valamint Priczel Bence, Bujdosó
Bendegúz, Zakics Bence és Vizes Patrik az MKB-MVM Veszprém
KC II. csapatától igazolt a Dabas-DIEGO KC egyesületéhez.
Július 21-én megkezdődött a felkészülés a következő szezonra.
Több edzőmérkőzést is játszik a csapat. Az első mérkőzésre július
25-én került sor, ahol az NBI-es B. Braun Gyöngyös csapata volt az
ellenfél:
Dabas-DIEGO KC–B. Braun Gyöngyös

20 : 30

További hazai edzőmérkőzések időpontjai:
Augusztus 08., péntek
Augusztus 18., hétfő
Augusztus 22., péntek
Augusztus 27., szerda
Augusztus 29., péntek
Szeptember 5., péntek

Csehországban július 7-én, a GPC Európa Bajnokságon 110
kg-os open-kategóriában a felnőtteknél a második lett, abszolútkategóriában pedig minimális pontkülönbséggel a negyedik helyre
szorult. Az erős mezőnyből a győztes Kyle Vauls 977,5 kg-os összetettet ért el, Sándor pedig 920 kg-ot, amellyel elégedett lehet, hiszen
komoly mezőnyben érte el ezt a teljesítményt. Guggolásban 350
kg-ot, fekve nyomásban 280 kg-ot, felhúzásban 290 kg-ot ért el.
A csehországi versennyel számára véget ért a tavaszi szezon,
most egy kis pihenő következik, aztán gőzerővel készül az őszi
idényre.
Az ifjú erőemelő a Dabasi Újság nyilvánosságán keresztül
köszöni a támogatóknak az eddigi és a jövőbeli segítséget, mel�lyel hozzájárultak a felkészüléséhez, versenyeken történő részvételéhez.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Sándor hazánkat képviseli
idén Floridában a WPC Világbajnokságon.
Gratulálunk eredményéhez! 		
Bennárik Ferenc

17.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Dabas-DIEGO KC–Balatonfüredi KSE
Dabas-DIEGO KC–PLER Budapest
Dabas-DIEGO KC–Lajosmizse
Dabas-DIEGO KC–Eger Eszterházy SZSE
Dabas-DIEGO KC–Pécs VSE
Dabas-DIEGO KC–Eger Eszterházy SZSE

A 2014/15-ös bajnoki szezon első mérkőzését hazai pályán játssza a
csapat szeptember 14-én vasárnap a SZESE Győr csapata ellen. A
junior mérkőzés 16.00, a felnőtt 18.00 órakor kezdődik.

UTÁNPÓTLÁS
Junior csapatunktól a szezon végén négy játékos távozott: Ronga
Máté, Szigetfű Szabolcs, Bodnár László és Révész Tamás. További
pályafutásukhoz sok sikert kívánunk.
Fiatal játékosaink is megkezdték a felkészülést. Augusztus
végéig napi két edzéssel készülnek a következő évadra.
Idén is két serdülő csapatot indítunk az Országos Serdülő
Bajnokságban. Utánpótláscsapataink pedig az Országos Gyermek
bajnokságban a „Kovács László” Régióban versenyeznek.
Az új szezonban is eredményes és sérülésmentes versenyzést
kívánunk minden játékosunknak!
HAJRÁ DABAS! 			
Békés Anita

Az FC Dabas NBIII-as csapatának bajnoki programja
A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette az NBIII-as mezőny
csoportbeosztását, valamint a bajnokság sorsolását. Az FC Dabas
SE a hagyományokhoz híven vasárnap játssza a hazai mérkőzéseit.
Az első bajnoki találkozóra a Gyula ellen augusztus 17-én kerül sor.
Ezt megelőzően 10-én az ESMTK ellen játszik Magyar Kupa találkozót az FC Dabas NBIII-as felnőtt csapata.
NBIII. Közép csoport õszi bajnoki sorsolás
2014–2015 idény
Dátum
1. ford. 08. 17.
2. ford. 08. 23.
3. ford. 08. 31.

Csapatok
Kezdési időpont
FC DABAS–GYULAI TERMÁL FC
17.30
MONORI SE–FC DABAS
17.30
FC DABAS–MAGLÓD TC
17.00
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Dátum
4. ford. 09. 05.
5. ford. 09. 14.
6. ford. 09. 20.
7. ford. 09. 28.
8. ford. 10. 04.
9. ford. 10. 12.
10. ford. 10. 18.
11. ford. 10. 26.
12. ford. 11. 02.
13. ford. 11. 08.
14. ford. 11. 16.
15. ford. 11. 22.

Csapatok
Kezdési időpont
OROSHÁZA FC–FC DABAS
16.30
FC DABAS–DUNAHARASZTI MTK
16.30
SZEOL SC–FC DABAS
16.00
FC DABAS–ESMTK
16.00
VÁC FC–FC DABAS
15.00
FC DABAS–SZENTLŐRINCI SE
15.00
KOZÁRMISLENY–FC DABAS
14.30
FC DABAS–REAC
13.30
FC DABAS–VIDEOTON FC
13.30
BAJAI LSE–FC DABAS
13.30
FC DABAS–SZEKSZÁRD
13.00
BÖLCSKEI SE–FC DABAS
13.00

sport

Dabasi csapat

az Európai Kézilabda
Mesterek Tornáján
Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kilencedik alkalommal
szervezte meg az Európai Kézilabda Mesterek Tornáját (EURO
PEAN MASTERS HANDBALL CHAMPIONSHIP), idén először Prágában.
A június 12–15. között megrendezésre került torna rekord számú
résztvevőt vonzott szerte Európából: összesen 58 csapat nevezett az
alábbi kategóriákban: – férfiak: 35+, 45+, 50+; nők: 33+, 43+.
Nem hagyhatta ki a lehetőséget a DABAS–ZENTA SENIOR
HANDBALL CLUB sem, amely erre a tornára alakult, s a későb
biekben is ezen a néven indulnak nemzetközi tornákon.
Dabas, amely az Európai Kézilabda Mesterek Tornája történetében először nemzetközi csapatot hozott létre testvérvárosával,
Zentával, példát mutatott Európának a sportbarátságból s az összefogásból.
A szerb és magyar barátokból, volt csapattársakból szervezett 15
fős „nemzetközi” csapat a 45+ kategóriában indult, ahol 18 csapat
küzdött meg egymással mintegy 57 meccs alatt.
A több dabasi származású játékost felvonultató DABAS–ZENTA
SHC keményen megküzdött a dán, orosz, olasz csapatokkal. A litvánok, az ukránok, majd a cseh Brno legyőzésével a piros, fehér, zöld színekben játszó csapat végül az előkelő 7. helyet szerezte meg.
Önmagáért beszél az a tény, hogy minden korcsoportban, ahol
magyar csapat indult, ott magyar csapat tarolt a döntőben. A férfiaknál a 45+ kategóriában a Budapest Old Boys (Rosta Miklós és társai), az 50+ kategóriában szintén a Budapest Old Boys (Iváncsik
Mihály és társai), míg a nőknél az Angyalok Budapest (Farkas
Andrea és társai) a 43+, a Smile Handball Team (Siti Eszter és társai) pedig a 33+ kategóriában állhatott a dobogó tetejére. A teljesség
igénye nélkül, zárójelben egy-egy volt válogatott játékos nevét tüntettem föl a résztvevők közül.

Vívóink sikere

az Európa-bajnokságon

Júniusában Strasbourg városában rendeztek vívó Európabajnokságot. Az idei Európa-bajnokság kiemelten rangos versenynek
számított, hiszen a jövő évtől indul meg az olimpiai kvalifikáció időszaka.
Bár a francia várost és a mi városunkat közel 1300 km választja el,
két fiatalember révén Dabas is érintve volt a rangos eseményen.
A Szabados testvérek (Gábor és Kristóf) több éve alkotják a
magyar férfi tőrválogatott magját. A gyengébben sikerült egyéni versenyszám után nagy feladat várt a csapatra, hiszen a jóval esélyesebbnek tartott ukrán csapattal kerültek szembe a nyolcaddöntőben. A
csapat fantasztikus vívással, izgalmas meccsen 45 : 37-re verte a jóval
erősebbnek tartott ellenfelét.
Ezek után a fiúk megtapasztalhatták, hogy milyen a többszörös
olimpiai és világbajnokokból álló olasz és német csapat ellen vívni.
Ugyan vereség lett a vége, de voltak biztató jelek a jövőre nézve.
Ezek után következett az Európa-bajnokság utolsó, egyben talán
legfontosabb mérkőzése Csehország legjobbjai ellen. Kiélezett küzdelemben nyert a magyar csapat, ezzel az utóbbi évek legjobb eredményét felmutatva.
Eredmények: Férfi tőrcsapat Európa-bajnokság, 16 induló
Nyolcaddöntő: Magyarország–Ukrajna 45 : 37
Negyeddöntő: Magyarország–Olaszország 21 : 45
Az 5–8. helyért: Magyarország–Németország 34 : 45
A 7. helyért: Magyarország–Csehország 45 : 38
Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Olaszország, 3. Oroszország,
…7. Magyarország (Dósa Dániel, Németh András, Szabados Gábor,
Szabados Kristóf).
A sikeres Európa-bajnoki szereplés után egy hasonlóan jól sikerült
világbajnokságban bíztak a fiúk.
Sajnos az oroszországi Kazany városában rendezett világbajnokságon az egész magyar csapat a vártnál jóval gyengébben szerepelt.
Csapatban a 28 indulóból 18., egyéniben Szabados Gábor a 108.,
Szabados Kristóf a 68. helyet szerezte.
„Amilyen jól ment a csapatnak az Európa-bajnokságon, annyira
fordult a kocka a világbajnokságra. Semmi nem akart összejönni, ha
éppen elkaptuk a ritmust, akkor valamelyik felszerelésünk romlott
el. Szomorú, hogy egy fantasztikus Európa-bajnoki szereplés után
most ez történt. A mi csapatunk egy nagyon fiatal gárda, amiben
komoly potenciál rejlik. A kérdés az, hogy ezt sikerül-e kiaknázni…
Ez nem csak rajtunk múlik.”
A Szabados testvérek (Gábor és Kristóf, középen) képviselték
Dabas városát a 2014-es Európa- és világbajnokságon

DABAS–ZENTA SHC csapattagok: Kalapács Imre, Kuli Imre,
Kuli Sándor, Prókai Károly, Révész Károly, Sarus Gyula, Szipán
Sándor, Tiszó Sándor, Urbán János, Nagy Róbert (Magyarkanizsa),
Dragan Miljkovic (Zenta), Miodrag Miljkovic (Zenta), Sterbik Iván
(Zenta), Sasa Vukovic (Zenta), Dr. Slobodan Zivkovic (Zenta).
Ezúton is köszönjük szponzoraink támogatását!
A következő cél a 2015-ös nizzai torna.
Révész Károly
2014. augusztus
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sport

Ünnepélyes keretek közt adták át a sportruházatot
Július 17-én az egyesület vezetése nevében Kőszegi Zoltán polgármester, az FC Dabas SE elnöke, valamint Kucsák István, az utánpótlásért felelős szakmai vezetője ünnepélyes keretek közt átadták a
TAO pályázat keretén belül beszerzett sportruházatot. Kőszegi
Zoltán rövid beszédében arra hívta fel a fiatal labdarúgók figyelmét, hogy legyenek büszkék arra, hogy egy olyan patinás klubhoz
tartozhatnak, amelyik ebben az évben ünnepli fennállásának 65.
évfordulóját, s ez a klub tagja annak a nyolcvan sportszervezetnek,
amelyek a magyar labdarúgás élvonalát képezik. Ezen felül a fociklub a város legrégebbi civil szervezete.
Kucsák István kapcsolódva az elnök mondanivalójához, arról
beszélt, hogy a most átadott felszerelésen kívül az évforduló alkalmával szeptember 27-én rakják le a szintén TAO-s forrás igénybe-

vételével épülő utánpótláscentrum alapkövét, amely mintegy
háromszázmilliós beruházással valósul meg. Megemlítette még,
hogy az FC utánpótláscsapatai a következő bajnoki évadban is a
magyar labdarúgás második vonalában mérettetik meg magukat.
Zárásként a két sportvezető a nyár hátra lévő időszakára jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást, a most induló felkészüléshez eredményes munkát kívánt a jelenlévőknek
Bennárik Ferenc

FC Dabas SE lány, nõi csapatok
Hírmorzsák rólunk…
Reményeink szerint mára már mindenki
értesült arról, hogy Dabas város is büszkélkedhet lány és női focicsapatokkal rögtön
három korosztályban is.
Az elmúlt időszakban sem tétlenkedtek a
lányok, az edzések a nyaralások miatt ugyan
csökkentett létszámmal, de egész nyáron
mentek. A csapatok teljes erőbedobással
készülnek a szezonra, hisz idén mi is indulunk a Pest megyei női ¾ pályás labdarúgóbajnokságon a nagyobb korosztállyal, a
kisebbekkel pedig a Bozsik-tornákon szeretnénk megmutatni magunkat. A lányok rengeteget dolgoznak a fejlődésükért, és mindent beleadnak a győzelemért. Heti 2 5 2
órát edzenek a Dabasi Tűzoltóság mögött i
pályán. A megmérettetés számunkra
auguszt usban kezdetét veszi, hiszen a
lányoknak már lekötött edzőmeccseik vannak erre a hónapra.
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Továbbra is várjuk az érdeklődőket!
Minden szükséges információ az FC
Dabas hivatalos oldalán megtalálható!
Hajrá csajok!

Schilingerné Budai Zsuzsanna, edző
FC Dabas SE

hirdetések

A 85. Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent a
lakitelki Antológia Kiadó gondozásában Valentyik
Ferenc A béke katonája című tanulmánykötete, amely
Gyóni Géza életművével kapcsolatos írásokat, visszaemlékezéseket tartalmaz.
A béke katonája megvásárolható a Polgármesteri
Kabinetirodában 2500 Ft-os
áron.
Dabas Város Önkormányzata a
Gyóni Géza-évforduló
a lka lm á b ó l e g y
verses CD-t
adott ki, amelyen dabasi és
Dabashoz
kötődő versmondók mondják el a szer ző
néhány ismert költeményét (Murányi László, Szabó Erika, Valentyik Anna,
Kotán Sándorné és Bera Márk). A CD anyaga letölthető
a www.dabas.hu honlapról.

Fedezze fel Dabast
kisvonattal!

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

Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat,
a következő állomásokhoz:
Augusztus 6. – Borzasi kápolna
Augusztus 13. – Nemes-kúria
Augusztus 27. – Rétesház
Szeptember 3. – Csillagvizsgáló
További információ:
www.dabas.hu
Dabasi Újság • Rádió Dabas
Polgármesteri Kabinetiroda: 06-29/561-212
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kitekintõ

ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
www.alsonemeditksz.hu
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GYORS FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI HITEL
Gyorsított hitelbírálat, kevés dokumentáció.
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A részletes feltételekről érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek.
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