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XVI. Dabasi Napok
rendezvénysorozat programjaira,
amelyet szeptember 19–28. között tartunk
a település különböző helyszínein

Kőszegi Zoltán
polgármester
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XVI. Dabasi Napok 2014
Szeptember 19–28.
Szeptember 19., péntek

14.00 óra – Koszorúzás a Kossuth-szobornál
– a város tanintézményeinek diákjai virágot helyeznek
el Kossuth Lajos szobránál
Helyszín: Szent István tér
17.00 óra: – Kossuth László síremlékének
avatóünnepsége,
a megújult kegyeleti park átadása
– hagyományőrző csapatok bevonulása
– ünnepi köszöntő: Kőszegi Zoltán polgármester
– a gödöllői Cavaletta Nőikar műsora
– a gyülekezetet megáldják a Dunamelléki Református
és Evangélikus Egyházkerületek főméltóságai
– koszorúzás az emlékműnél
Helyszín: Református öregtemető – Kegyeleti park

Szeptember 20., szombat

06.00 óra – Dabas-kupa – kétfordulós horgászverseny
– 15.00 órától Veres Zoltán műrepülő világbajnok
repülőshow-ja.
Helyszín: a Mánteleki tó (volt MALÉV-tó)
8.00–13.00 óra – Egészségnap
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben
Helyszín: Bartók Béla út 61.
11.00 óra – IV. Házunk–Hazánk 2014 fotókiállítás
megnyitója
Helyszín: Kossuth Ház Galéria (Kossuth László u. 19.)

10 éves a dabasi sportcsarnok

A Csörgőlabda Európa-kupa mérkőzései
(versenyek 1 héten keresztül a csarnokban)
10.30 EXTRÉM Családi Sportnap
extrém sportszerek, mászófal, gokartok, vetélkedők,
kézműves foglalkozások, színpadi műsorok
Helyszín: Jubileumi park
13.00 óra – Az új bringapálya és extrémsport-pálya
avatója (a pálya már délelőtt megtekinthető
és kipróbálható)
Helyszín: a Kossuth Lajos Ált. Isk. udvara (Iskola u. 1.)

Szeptember 21., vasárnap

8.00 óra – Duatlon Diákolimpia Megyei Döntő
9.30 óra – első rajt
Útvonal: Szőlő u. (Vacsi útig)–Vörösmarty u. (körforgalomig) a Vasút úton történő áthaladással
Szakaszos útlezárás 9.30–13.30-ig!
14.00 óra – Dabasi nyugdíjas találkozó
Köszöntő, műsor, vendéglátás, tánc, tombola
– vendég a Bazsalicska citeracsoport
Helyszín: a Kossuth Műv. Központ (Szent István út 58.)
18.00 és 20.00 óra – Lámpaláz, a Dabasi
Táncszínház bemutatója
– Rendező: Valentyik Anna
– Koreográfus: Kiss Renáta
Helyszín: a Dabasi Kossuth Zsuzsanna SZKI TISZK
előadóterme (József Attila út 107.)
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Szeptember 22., hétfő

11.00 óra – A város műemlék épületeinek megtekintése
és a folyamatban lévő felújítások bejárása
a Kulturális Örökség Napjai alkalmából

50 éves a Táncsics Mihály Gimnázium

17.00 óra – Mitták Ferenc: Nyíló ablakok című kötetének
bemutatója – nyitórendezvény
Helyszín: Táncsics M. Gimn. aulája (Szent István tér 2.)

Szeptember 23., kedd

16.00 óra – A Nemes-kúria átadása
– 3D-s vetítés a felújítás folyamatáról
– Koncert a Múzsák Alapfokú MI tanárainak és
diákjainak előadásában
Helyszín: Bercsényi út 1.

Szeptember 24., szerda

10.00 óra – A Táncsics Óvoda új épületének bejárása
Helyszín: Szent István út 32.
17.00 óra – A gyóni városrészfejlesztés terveinek
bemutatója az aulában
Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola (Szőlő u. 2.)

Szeptember 25., csütörtök
25 éves a dabasi szakképzés

8.00–23.00 óra – Nyílt nap és csillagvizsgáló este
a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában
Helyszín: József Attila u. 107.
17.00 óra– A 25 éves szakképzés jubileumi
ünnepségsorozatának nyitórendezvénye
– Ünnepi műsor az iskola diákjainak előadásában
– Hegedűs Rita: Ikon az esőben című kötetének
bemutatója, dedikálással egybekötve
Helyszín: a TISZK-terem (József Attila u. 107.)
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Szeptember 26., péntek

15.00 óra – 10 éves az Átrium Idősek Otthona
– Ünnepség a hagyományos nyílt nap keretében
– Köszöntőt mond Kőszegi Zoltán polgármester
Helyszín: Szent István út 63.
17.00 óra – A dabasi-szőlősi Tájház avatóünnepsége
Helyszín: Kinizsi u. 68.

,
Rock-tér

18.00 óra– fellép a Hyde és a Blouse Archív
20.30 óra – BEATRICE-koncert – INGYENES!
Helyszín: Szent István tér

Szeptember 27., szombat

9.00 óra – A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör
őszi túrája a Szív Világnapja jegyében
Gyülekezés helyszíne: Szent István tér
10.00 óra – Kosztolányi Világtalálkozó
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna SZKI (József Attila u. 107.)
14.00 óra – 65 éves az FC Dabas
– Sportvetélkedők, mérkőzések,
kiállítás az FC Dabas múltjából, jelenéből
Helyszín: Pálya u. 1.
16.00 óra – Sári zarándokközpont
– Zöldágavató ünnepség
Helyszín: Mánteleki út
19.00 óra – A Csík-zenekar koncertje – INGYENES!
Helyszín: OBO Aréna (Iskola u. 4.)

Szeptember 28., vasárnap

125 éves a Budapest–Lajosmizse vasútvonal
–Nosztalgiavonat fogadása a dabasi állomáson
25 éve város Dabas – Ez a város a miénk!
14.00 óra – a Dabasi Napok záróünnepsége
– A magyar falu
– Az Amerikában is nagy siker aratott táncszínházi
produkció a Fitos Dezső Társulat táncosainak előadásában – INGYENES!
– Városi kitüntetések átadása: PRO URBE Díj
Helyszín: OBO Aréna (Iskola u. 4.)

Meghívó

IDŐSEK VILÁGAPJA

Ezúton szeretnék meghívni minden
szépkorú dabasi polgárt Idősek világnapi
rendezvényünkre, amelyre
október 5-én, vasárnap 15.00 órakor kerül sor
az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok).
Az ünnepségen bemutatkoznak
a Budapesti Operettszínház művészei
nagyszabású operett- és musical-gálájukkal.
Kőszegi Zoltán
polgármester
A rendezvény helyszínére autóbuszokkal szállítjuk
Önöket. Minden városrészből autóbuszok indulnak
a sportcsarnokba az alábbi útvonalakon:
Dabasi-szőlők, indulás 13.50-kor, útirány:
Művelődési Ház, nyomda, Gyóni Géza Ált. Isk., Szőlő u., Vacsi út,
Gróf Vay Sándor u., gyóni katolikus templom, Vörösmarty u., sportcsarnok
Dabas-Gyón, indulás 14.00-kor, útirány: tatárszentgyörgyi
útkereszteződés, Kossuth Lajos u., Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák
cukrászda, Kossuth Művelődési Központ, sportcsarnok
Dabas (kisvonat), indulás 14.00-kor, útirány:
felsődabasi templom, Besnyői u., Kossuth Zsuzsanna SZKI,
József Attila u., régi vasbolt, Kaldi Üzletház, sportcsarnok
Dabas-Sári, indulás 14.00-kor, útirány:
sári-besnyői buszmegálló, sári híd, Zápor u., sári templom, Kálvária,
Icsikés, felsődabasi népbolt, sportcsarnok
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Lezajlott a

Sári Napok rendezvénysorozat
turális események, gasztronómiai program, koncert, bál és tűzijáték várta az érdeklődőket. A rendezvény egyes eseményeiről
képes beszámolónkban tudósítunk.
– szerk. –

Fotók: Karlik Dóra

Az idei nyár legnagyobb rendezvénye kétségtelenül a Sári Napok
programsorozata volt. Az esemény augusztus 15–23. között zajlott
a sári városrész különböző helyszínein. A Nagyboldogasszony ünnepe köré szerveződő programsorozat számos kikapcsolódási lehetőséget kínál a város, sőt a régió lakosságának, búcsús forgatag, sportprogramok, kul-
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A Vándortepsi Díj nyertese a Dabasi Intézményfenntartó Központ
csapata

rendezvényeink

Fotók: Karlik Dóra

A rendezvényt támogatták: Pressman Nyomdaipari Bt., Dabas Tej Kft.,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, I. sz. Óvoda, Dabas-Gyón Polgárőr
Egyesület, Pataki Kálmán, Rádió Dabas, Sári Szlovák Önkormányzat, Szabó
József, Laja család, Gogolák család, Mráz család, Daszofe Nonprofit Kft.,
Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete

Fotók: Karlik Dóra

Szent István-napi városi ünnepségünk

Idén augusztus 20-án, a hagyományoktól eltérő módon és új helyszínen tartotta Szent István-napi ünnepségét Dabas Város Önkor
mányzata. A rendezvény már több mint egy évtizede a Sári
Közösségi Ház udvarán vagy az előtte lévő utcarészen zajlott, de
idén a Szent István út 43. szám alatt, az alsódabasi katolikus templommal szemben került sor az ünnepségre. Az esemény szentmisével kezdődött, az itt összegyűlt hívek előtt került sor az új kenyér
megáldására, megszentelésére is.
A mise után a rendezvény szoboravató ünnepséggel folytatódott,
ugyanis új helyre került V. Majzik Mária Szent István-szobra, amely
a 2010-es városközpont-felújításáig a Szent István téren állt. A tér
megváltozott arányai, elrendezése indokolttá tette a kültéri műtárgyak cseréjét is. Így találta meg új, végleges helyét V. Majzik Mária
alkotása, amelynek méltó keretet ad az alsódabasi katolikus templom környezete és az első szent királyunkról elnevezett főutca.
A rendezvényt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak
színvonalas műsora nyitotta meg, majd ünnepi köszöntőt mondott
Kőszegi Zoltán polgármester. Ezt követően Szalka Mihály plébános
atya megáldotta és megszentelte a Szent István-szobrot, a város
intézményeinek, civil szervezeteinek vezetői, képviselői pedig koszorút helyeztek el az alkotás talapzatánál, a Kovács Sámuel
Tüzércsapat közreműködésével. A rendezvény végén a résztvevők
részesülhettek a megszentelt új kenyérből és megkóstolhatták az
ország tortáját is.
–K. Á.–
2014. szeptember
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Fotókiállítás rendhagyó keretben
víz, a pára, a füst, a fény, a tükröződés, a színharmónia, a fekete-fehér lényegkiemelő technikája mind-mind a természetben uralkodó
összhangot és sokféleséget hivatott kiemelni.
Prauda Miklós mestere a harmóniateremtésnek, mert azt is meglátja a világban, amit egy
saját örömére fotózgató amatőr soha. A pillanatnyi állapotban rögzíti azt, ami örök, ami
jellegzetes, ami az adott hely és kultúra
„couleur local”-ja.
Különös játéka az öröknek és a mulandónak az a keret, amelyen át ráláthattunk a
Prauda-képekre. Régi dabasi épületek bontásából származó, halálra ítélt, de megmen-

tett nyílászárók biztosították azt a díszletet,
amely más dimenzióba emeli a képi világot.
Az enyészet és az új esély, a pusztulás és a
megújulás, a káosz és harmónia, a szépség és
az elfeledett múlt köszönt be hozzánk azon a
délutánon az ütött kopott ajtó- és ablakkereteken. Az installáció a művészetet szolgálja,
a művészet pedig életre kelti a világot a
berendezésen keresztül. Ez a kölcsönösség
szüli azt az élményt, amelyben részünk volt
ezen a délutánon.
Köszönjük a művésznek, a kiállítást megtervező és megalkotó stábnak a virtuális térés időbeli utazást.
Kapui Ágota

Fotók: Karlik Dóra

A Sári Napok rendezvénysorozat kiemelkedő kulturális eseményének számított Prauda
Miklós fotóművész kiállításának megnyitója,
amelynek a Sári Közösségi Ház udvara adott
otthont augusztus 21-én, csütörtökön délután. A kültéri elhelyezés, az installáció szokatlan módja különleges dimenzióba emelte
a varázslatos szépségű képeket, amelyek a
világ számos szögletéből ellesett pillanatokat
rögzítenek. Nem véletlen, hogy a kiállítás
címe A világ tájai, ugyanis a Himalájától a
Baltikumig, a mediterrán vidéktől a szomszédos Erdélyig, minden égtáj jellegzetes
szépsége megelevenedik a szemlélő előtt. A

Kedves Dabasi Állampolgár!
Kedves Adományozó!
Régi vágyunk teljesülhet, hogy Dabas városnak is lehetne mentőtiszti
(mentőorvosi) kocsija. Ezt az autót dabasi és Dabas környéki rendezvények biztosítására (a jogszabályok értelmében 300 fő felett kell
egészségügyi biztosítás a rendezvényeken: bármilyen sportrendezvény, iskolai rendezvények, ballagás, évzáró, gyereknap, búcsú és
majális, strandbál, koncertek, diszkók, OBO Aréna-sportrendezvények,
egyéb karitatív tevékenységekre), valamint a lakossági ellátásra (a
Mentők vagy az Orvosi Ügyelet riasztásán keresztül, sürgősségi ellátásra) vethetnénk be. Az egy mentőtiszti (mentőorvosi) személygépkocsi, amit felszerelünk életmentő műszerekkel és gyógyszerekkel, tökéletesen megfelel erre a célra. Két személy dolgozik rajta: mentőgépkocsi-vezető (aki egyben mentőszakápoló is) és mentőtiszt (mentőorvos). A kocsi és személyzete komoly sürgősségi ellátást tud nyújtani a
helyszínen.
Dabas Város Önkormányzata támogatja az elképzelésünket, így
minden összegyűjtött forint után újabb forintot adományoz, azaz
megduplázza az összeget!
Szeretettel várjuk a lakosság és a cégek felajánlását a mentőtiszti kocsi beindításához!
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Hamarosan megalakul a Dabas és környéke mentőorvosi-mentőtiszti kocsi Nonprofit Kft..
A Regnum-M Bt minden támogatási összeget a nonporfit Kft.-nek juttat majd tovább.
Felvilágosítást dr. Talabér János (a dabasi Regnum-M Bt. vezetője)
ad a 06-20/982-0767-es telefonszámon, vagy e-mailben a talaber.
janos@gmail.com címen. Forduljon hozzánk bizalommal! Helyi
befizetés: Regnum-M Bt. Dabas székhelyén.
Honlap: www.regnum.5mp.eu
Regnum-M Bt. Dabas
BBank: 10103829-47335800-01000005
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel, hogy „Támogatás a dabasi
mentőkocsi részére”.
– Együttműködő partnereink:
Jako Rescue Kft. és Hungary Ambulance Nonprofit Kft.

önkormányzati hírek

Önkormányzati választás II.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy aki az október 12-én
tartandó nemzetiségi választáson voksolni szeretne, az regisztráljon
a névjegyzékbe szeptember 26-án 16.00 óráig.
A jelölő szervezeteknek szintén szeptember 26-ig van lehetőségük
delegáltakat bejelenteni.
Az alábbi kérelmek benyújtására van lehetőség:
– Mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. A kérelmet október
10-én 16.00-ig a Polgármesteri Hivatalban, azt követően a választás napján 15.00-ig az SZSZB-nél lehet leadni.
– Á tjelentkezésre annak lesz lehetősége, aki ideiglenes lakcímét
június 23-át megelőzően létesítette és még a választás napján
érvényes. A kérelmet az állandó lakcím szerinti HVI-hez kell továbbítani október 10-én 16.00 óráig.
A központi névjegyzékbe az állampolgár a saját adataiba betekinthet,
arról másolatot kérhet a HVI-nél.
A választási kampány október 12-én 19.00 óráig, a választás
végéig tart.
A kampány eszközei: plakát, közvetlen megkeresés, politikai reklám, politikai hirdetés, 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.
Az új törvény megszüntette a kampánycsend intézményét. A választás napján azonban a kampány csak korlátozásokkal gyakorolható:
– Választási gyűlés nem tarható, és a szavazóhelyiségek bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül közterületen választási
kampánytevékenység nem folytatható.
– Továbbra is tilos a szervezett szállítás, ennek érdekében nyilvános
felhívás nem tehető közzé.
– Politikai reklámot, hirdetést nem lehet közzé tenni.
– Közvélemény-kutatást csak a szavazóhelyiségből kilépő személyek
esetében lehet végezni, eredményét csak a szavazás befejezése
után szabad nyilvánosságra hozni.
Szavazni kizárólag személyesen, a választási értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségben lehet.
Választás 06.00-19.00-ig tart a megszokott helyszíneken.
A 16 szavazóhelyiségben a mellékelt utcajegyzék szerint lehet szavazni.

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.

Egyéni választókerületek beosztása
1. sz. települési egyéni választókerület
001. sz. szavazókör, Sári Közösségi Ház, Szent János út 112.
Ág u, Alsóbabád, Cibakpuszta, Gorkij u., Illatos u., Inárcsi út,
Nefelejcs u., Nyárfasor u., Pillangó u., Rövid u., Szent János út 0–154.,
Szent János út 1–177., Szõlõ, Tücsök u., Zápor u., Zöldmezõ u.
002. sz. szavazókör, Sári Közösségi Ház, Szent János út 112.
Belsõmántelek, Csepp u., Dobó Katica u., Hajcsár u., Ives u., Kodály
Zoltán u., Láp u., Mánteleki út, Pálya u., Petõfi Sándor u., Rákóczi u. 0–60.,
Rákóczi u. 1–39., Rozmaring u., Rózsa u., Szabadság tér, Tabáni út,
Vajda u., Virág u., Zengõ u.

2. sz. települési egyéni választókerület
003-as szavazókör, Napsugár Óvoda, Szent János út 277.
Esõ u., Harmat u., Köztársaság u., Rákóczi utca 41– páratlan,
Rákóczi utca 62– páros, Szent János út 156– páros,
Szent János út 179– páratlan, Zrínyi Miklós köz, Zrínyi Miklós u.
004-es szavazókör, Napsugár Óvoda, Szent János út 277.
Alsóbesnyõ, Dér u., Esze Tamás u., Fehérakác u., Gólya u., Madách
Imre u., Nárcisz u., Nyár u., Patak köz, Patak u., Pipacs u., Szamos u.,
Tulipán u., Vak Bottyán u., Zentai u., Zsák u.

3. sz. települési egyéni választókerület
005. sz. szavazókör, Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u. 107.
Antaltanya, Április 4., Bercsényi u., Besnyõi u., Csap u., Csokonai u.,
Deák Ferenc u., Fõ út, Hadnagy u., Juhar u., Katona József u., Kenderföld,
Kisfaludy u., Móra Ferenc u., Öregországút, Rákóczi köz, Szõlõhegy,
Templom u., Vásártér u.
006. sz. szavazókör, Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u. 107.
Álom u., Andrássy u., Bajcsy-Zsilinszky köz, Bajcsy-Zsilinszky u.,
Bem u., Bíbor u., Bojt u., József Attila u., Levél u., Park u., Szent István
út 1–31., Szent István út 2–30., Szűk u., Tölgyfa u., Viola u., Virág u.,
Zengõ u.

4. sz. települési egyéni választókerület
007. sz. szavazókör, Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 1/B
Balassi Bálint köz, Balassi Bálint u., Bednárik tanya, Berkenye u., Erkel
Ferenc u., Falu Tamás u., Iskola u., Meder u., Merczel tanya,
Mikes Kelemen u., Semmelweis u., Szabadság út, Széchenyi u.,
Szent István tér, Szintes u., Szívós tanya, Vonat u.
008. sz. szavazókör, Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 1/B
Álmos vezér útja, Attila király útja, Bartók Béla út 32– páros, Bartók Béla
út 45– páratlan, Báthory u., Csaba királyfi útja, Csarnok u., Dabasi u.,
Dabasi u. 1–7., Dinnyés Lajos u., Dob u., Egressy Béni u., Elõd vezér
útja, Géza fejedelem útja, Huba vezér útja, Kert u., Kond vezér útja,
Május 1. út, Motel u., Nemzetõr u., Ond vezér útja, Örs vezér útja, Piac u.,
Szent László u., Szép u., Tas vezér útja, Wesselényi utca 56– páros,
Wesselényi utca 97– páratlan, Zlinszky u., Zsilinszky tanya
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5. sz. települési egyéni választókerület
009. sz. szavazókör, Kossuth Művelődési Központ, Szent István út 58.
Bartók Béla út 2–30., Bartók Béla út 1–39., Béke köz, Béke u., Bimbó u.,
Címer u., Hunyadi János u., Kiss u., Kiss Ernő u., Kossuth László köz,
Kossuth László u., Lakos dr. u., Martinovics tér, Ravasz László u., Rét u.,
Szent István út 32– folyamatos házszámok
010. sz. szavazókör, Halász Móricz-kúria, Kossuth Lajos út 7.
Balla Pál u., Báró köz, Batsányi János köz, Batsányi János u. 1–19.,
Batsányi János u. 2–22., Csillag u., Dózsa György u., Dr. Halász
Mihály u., Ék u., Gödör u., Halász Jenő u., Harang u., Hold u., Kálvin u.,
Kossuth Lajos út 1–15., Kossuth Lajos út 2–32., Kölcsey Ferenc u.,
Móricz kert u., Nap u., Peszéri u., Sziráki Pál u., Tatárszentgyörgyi út,
Új u., Vágóhíd u., Vértanúk útja, Wesselényi u. 1–33., Wesselényi u.
2–14/A, Zlinszky köz

6. sz. települési egyéni választókerület
011. sz. szavazókör, Benedek Elek u. Óvoda, Benedek Elek u. 2.
Ady Endre köz, Ady Endre u., Arany János u., Batsányi János u. 21–101.,
Batsányi János u. 24–100., Csap u., Gábor Áron u., Határ u., Határ u.
1–9., Határ u. 2–18., Horváth László u., Klapka u., Nád u., Táncsics
Mihály u., Wesselényi u. 16–54., Wesselényi u. 35–95.
012. sz. szavazókör, Benedek Elek u. Óvoda, Benedek Elek u. 2.
Árok u., Benedek Elek u., D. Szabó Károly u., Gyóni G. u., Jókai Mór u.,
Lakos János u., Liszt Ferenc u., Szív u., Vasút u. 0–66., Vasút u. 1–79.,
Vasút u. 5–7., Vörösmarty u. 1–46., Vörösmarty u. 47– páratlan

7. sz. települési egyéni választókerület
013. sz. szavazókör, Családi Napközi, Luther u. 8.
Avar u., Egyház u., Gróf Vay Sándor u., Jász u., Kör u., Kun u., Luther u.,
Malom u., Mester u., Óvoda u., Temetõ köz, Temetõ u., Vacsi u. 1–15/A
014. sz. szavazókör „Együtt” Segítőszolgálat, Áchim u. 6.
Áchim u., Akácos u., Fenyves u., Homok u., Kórház u., Kossuth Lajos út
17– páratlan, Kossuth Lajos út 36– páros, Légrádi út, Örkényi út, Örkényi
út 11–29., 8–34., Örkényi út 1–9., 2–6., Segesvári út, Szélmalom u.,
Szélmalom út, Venyige u., Zárda köz

8. sz. települési egyéni választókerület
015. sz. szavazókör Gyóni Géza Általános Iskola, Szőlő u. 2.
Beton út, Betonút, Erdõalatti 2-10. út, Gyöngyvirág köz, Honvéd köz,
Honvéd u., Konzervgyár, Lindmajer u., Martinovics köz, Martinovics u.,
Õsz u., Rabárerdõ út, Szõlõ köz, Szõlõ u., Tavasz u., Tél u., Telep u., Vacsi
utca 16- folyamatos, Vasút u. 68– páros, Vasút u. 81– páratlan, Vay
Péter köz
016. sz. szavazókör, Művelődési Ház, Dabasi-szőlők
Alkotmány u., Árpád u., Damjanich János u., Füves u., Gárdonyi Géza u.,
Ifjúság u., Kastély köz, Kinizsi Pál u., Mogyorós köz, Szendrei Júlia u.,
Szõlõsi út, Toldi Miklós u.
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 11-én
megtartott ülésén a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította az
Út-, járda-, kerékpárút-fejlesztések a Rákóczi, Wesselényi és Ravasz L.
utca tárgyú közbeszerzési eljárást a Rákóczi utca tekintetében, hiszen
egyik ajánlattevő sem tett a feltételeknek megfelelő ajánlatot.
Ezt követően a testület eredményesnek nyilvánította az Út-, járda, kerékpárút-fejlesztések a Rákóczi, Wesselényi és Ravasz L. u tárgyú közbeszerzési eljárást a Wesselényi u. és a Ravasz L. utca tekintetében.
Kihirdetésre került az eljárás nyertese, a MEGA-SPED Kft. személyében.
A testület választását azzal indokolta, hogy a fent nevezett kft. nyújtotta
be a legalacsonyabb ellenszolgáltatással kapcsolatos pályázatot.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az
Önkormányzati Társulás Dabas Város és Bugyi Nagyközség Közös
Szennyvíztisztító Telep Létesítésére/fejlesztésére megszüntetéséről
szóló megállapodást.
A Képviselő-testület a Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány
részére 1 370 000 Ft támogatást fogadott el az általános tartalék terhére
az összegyűjtött hasonló összegű adomány mellé.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és környéke mentőorvosi–mentőtiszti kocsi nonprofit Kft. részére engedélyezte a
Dabas-név felvételét és használatát.
Ezt követően Dabas Város Önkormányzata hozzájárult, hogy az 1. sz.
Óvoda óvodapedagógusi létszáma 1 fővel emelkedjen.
Utolsó napirendi pontként a Képviselő-testület jóváhagyta Dabas város
településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítását.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A tatárszentgyörgyi
lô- és gyakorlótér
szeptemberi eseményei

Szeptember hónapban a tatárszentgyörgyi gyakorlótéren lövészeti
feladat kerül végrehajtására.
Szeptember 16-án
Szeptember I7-én
Szeptember 18-án
Szeptember 22-én

08.00–18.00 óra, időszakos műútzárás nélkül
08.00–18.00 óra, időszakos műútzárás nélkül
08.00–18.00 óra, időszakos műútzárás nélkül
08.00–20.00 óra, időszakos műútzárás nélkül

Szeptember 11-én és 23–25. között a táborfalvai gyakorlótéren
robbantási feladatok kerülnek végrehajtásra. A robbantások során
közepes erősségű zajhatás lesz tapasztalható.
Szeptember 15-26. között a gyakorlótér teljes területe igénybevételével gyakorlat kerül végrehajtásra, légi járművek mozgása várható.
Az MH BHK használatában lévő honvédségi területen való illetéktelen
tartózkodás szabálysértési eljárást von maga után, illetve a lövészetek, robbantások ideje alatt a lőtér–gyakorlótér területére történő
behatolás fokozottan baleset- és életveszélyes. A kiadott engedélyek
a lövészetek és gyakorlatok idejére nem érvényesek!
A lő- és gyakorlótéren felmerülő problémával kapcsolatos információt a laktanya-ügyeletestől kaphat az alábbi telefonszámon:
06-88/549-500.

önkormányzati hírek

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

Helyi értékeink
Megkezdôdött a helyi értékeink számbavételével kapcsolatos munka. A 2012. évi XXX. törvény, valamint Dabas
Város Önkormányzatának 142/2013. számú határozata
alapján létrehozott Helyi Értéktár Bizottság megtartotta elsô ülését.

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

Az első, helyi értéknek számító javaslatot Valentyik Ferenc, Borbély
József és Zlinszky Ferenc nyújtották be.
A javaslatuk lényege: kerüljön a települési, tájegységi és megyei
értékek közé a „Metelka Díjazottja” elnevezésű őszibarackfajta, amit
az 1840-es években egy gyóni evangélikus pap nemesített ki és
Metelka Ferenc gyógyszerész terjesztett el a Duna–Tisza közén.
A több mint másfél századnyi idő elteltével, sok-sok nemesítés
eredményeként létrejövő gyümölcsváltozatok között sikerült
Dabason a Szőlőhegyen egy „Metelka Díjazottjára” lelni. Igaz, hogy a
tulajdonos család nem ismerte a szőlőtőkék között lévő gyümölcsfa
igazi nevét, ők csak „Etelkának” nevezték, de a gyümölcs értéke tartós
rangot adott a fának. Amint Valentyik Ferencnek és Borbély
Józsefnek tudomására jutott a szőlőhegyi „Etelka” létezése, megvizsgálták a fa gyümölcsét, összehasonlították a több mint százéves, a
gyümölcsről készült festménnyel és a korabeli leírással. A hasonlóság
meggyőzte őket. A fajtából magokat és oltványokat gyűjtöttek.
Hozzáláttak a fajta rekonstruálásához. Munkájukat siker koronázta, még időben, mert az „Etelka” gyümölcsfa-matuzsálem időközben kipusztult. Jelenleg két helyen lelhető fel Dabason a „Metelka
Díjazottja” gyümölcsfa, a Vörösmarty utca 65. és az Öregországút 3.
szám alatti kertekben. A gyümölcs jellegzetesen borízű, rostos, zöldes-fehér, teljes érésekor sárgás húsú, a mag körül vörös színű, magvaváló. Befőzéshez, konzervipari felhasználáshoz ajánlott.
A történet itt akár véget is érhetne, ha Dabas Város Önkormányzata
és a gyóni Zlinszky család közötti ingatlancsere nem jött volna létre.
A Zlinszky család ugyanis létre kíván hozni egy ritka, hazai gyümölcsfafajtákból álló „génbankot”. Ilyen előzmények okán csatlakozott harmadik előterjesztőnek Zlinszky Ferenc a „Metelka Díja
zottjának” megmentőihez.
A „Metelka Díjazottja” őszibarack, reményeink szerint nem fog a
feledés homályába veszni, az értő gondoskodás erre a garancia.
A további, eddig számba nem vett helyi értékeinket illetően pedig,
legyenek azok: természeti, ipari, agrár, kulturális, épített környezet…
stb. jellegűek, kérem a tisztelt olvasót, ha ismer ilyet, jelezze számomra
telefonon. Segíteni fogok, ha szükséges a megfelelő nyomtatvány kitöltésében, mindenben, ami a helyi értékeink mentéséhez szükséges.
		
Zelenák András
Telefon: 367-826, 06-20/466-9514
2014. szeptember

Dabas 9

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 04. Bálint Zoltán–Újvári Tünde
Mőnich László–Mráz Zita
szeptember 11.
Vincellér Attila Csaba–Hrabina Enikő
Keindl Tibor–Sági Gabriella
szeptember 18.
Tóth Tibor László–Vozár Viktória Mária
Nagy Károly–Precsinszki Tímea
szeptember 25. Talapka Gábor–Balogh Zsuzsa
Vidák József–Gogolák Erika
Balog Gábor–Gombár Andrea
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 10.
Ferencz Tamás–Lőrincz Mária
Kmetyó István–Liska Márta
szeptember 16.
Rutterschmid Zoltán–Batuska Edit
szeptember 24.
Fajt János–Nagy Tünde
Gáspár Pál–Taisz Tímea
Béres Attila–Kaldenecker Mária
Zelovics János–Sponga Ágnes
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 7.
Petrányi Jenő–Karcsok Magdolna Eszter
szeptember 15.
Hornyák János–Bollók Mária
szeptember 22.
Virbling Attila–Benda Erika
szeptember 28.
Buncsák Zoltán Ferenc–Sós Erzsébet
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Zsolnai Bálint–Balog Anna
szeptember 7.
Dormány József–Jakab Magdolna
Gacsal Miklós–Sédli Ilona Terézia
szeptember 20.
László Mihály–Papp Erzsébet
Mráz József–Szabó Anna
Laczkó István–Pintér Erzsébet
szeptember 21.
Prokopecz István–Harsányi Mária
Sárvári Sándor–Szabó Mária Magdolna
Balogh László István–Gácsi Marianna
szeptember 27.
Jurászik Sándor–Simári Júlia
Farkas István–Gula Terézia
Bálint József–Prauda Mária
szeptember 28.
Vörös István–Turi Klára
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 12.
Drozdik András–Rizmajer Mária
2014. július hónap végén kötöttek házasságot:
július 25.
Sztrapkovics Zoltán–Juhász Dóra
Szánthó Péter–Wágner Éva
július 26.
Ormándi Zoltán–Zsvér–Vadas Andrea
Paragh Béla–Boldizsár Diána
július 31.
Horváth József–Varga Julianna
2014. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 02.
Rozmán József–Mészáros Judit
Mráz Tibor–Farkas Nikolett
Szabados Gábor–dr. Demeter Éva
augusztus 09.
Fekete Zoltán–Lusták Zsuzsanna
augusztus 13.
Őrhegyi Mihály–Hidvégi Erzsébet
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augusztus 15.

Tóth Sándor–Szanyi Aida Éva
Kiss László–Varga Ilona
Nagy Péter–Lenkai Rozália
augusztus 16.
Deák Gergely–Áprily Boglárka
augusztus 19.
Hidvégi Balázs Csaba–Mess Gabriella Eszter
Molnár Tibor–Füri Anita Katalin
augusztus 22.
Kovács Sándor–Bátorfi Tímea
		
Fedor Tamás–Szabó Viktória
augusztus 23.
Forgács Pál–Bálint Andrea
Princz Zsolt–Czinege Mónika
Amer Tamás–Sztankó Csenge

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Gyermek neve
Antal Ádám
Mayer Csaba
Forczek Bence Attila
Erős Dominik Achilles
Szabó Rebeka
Kancsár Anna Róza
Podoba Máté
Sódar Tamás
Garajszki Hanna
Farkas Vivien
Merczel Melina
Kulcsár Lotti Hanna
Németh Izsák Krisztián
Opóczki Adél
Zsitva Laura
Bennárik Hanna
Kemenczei Kitti
Kemenczei Fanni
Kemenczei Szonja
Mráz Balázs
Benkő László

Újszülöttek
Anyuka neve	Születési idô
Erős Szandra
2014. 06. 04.
Szabó Krisztina Erzsébet 2014. 07. 10
Roskó Anikó
2014. 07. 18.
Ferencz–Csibi Zsófia
2014. 07. 19
Szágos Piroska
2014. 07. 22
Halengár Zsuzsanna
2014. 08. 01
Zsíros Enikő
2014. 08. 02
Lukács Petra
2014. 08. 02
Sikari Zsanett
2014. 08. 03
Tóth Enikő
2014. 08. 08
Beri Ildikó
2014. 08. 08
Tarnai Annamária
2014. 08. 08
Merkovics Emma
2014. 08. 08
Opóczki Dzsenifer
2014. 08. 11
Rábai Gyöngyi
2014. 08. 12
Szabó Mónika
2014. 08. 17.
Csicsó Mónika
2014. 08. 18.
Csicsó Mónika
2014. 08. 18.
Csicsó Mónika
2014. 08. 18.
Mráz Bella
2014. 08. 18.
Megó Krisztina
2014. 08. 19.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Kecskés Andrásné Balogh Mária
1917. 09. 19.
97 éves
Szabó Lászlóné Buzics Mária
1920. 09. 27.
94 éves
Janicsák Vincéné Benárik Anna
1921. 09. 15.
93 éves
Jóri Mihályné Medve Mária
1922. 09. 08.
92 éves
Petrányi Józsefné Bálint Terézia
1922. 09. 12.
92 éves
Buzás Béláné Kovács Erzsébet
1922. 09. 14.
92 éves
Palócz Sándorné Herczeg Mária
1923. 09. 06.
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Merczel Lászlóné (Bennárik Rozália)
Kránicz Flóriánné (Pantó Mária)
Szalai István

1942. 08. 02.
1925. 01. 02.
1944. 09. 08.

2014. 05. 31.
2014. 06. 30.
2014. 06. 30.

akikért a harang szól…

Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Póra Miklós
Erdei Lénárd
Kecskés Józsefné (Kancsár Ilona)
Nagy István
Gáspár Marcell
Balázs János
Lakos Pálné (Pazsitka Terézia)
Liptai József
Timár László Istvánné
(Szalai Margit Anna)
Molnár Jánosné (Jóri Erzsébet)
Rupp József

1950. 08. 28.
1964. 07. 26.
1927. 05. 16.
1948. 01. 03.
2014. 05. 30.
1954. 08. 13.
1926. 10. 16.
1937. 11. 03.

2014. 07. 22.
2014. 07. 26.
2014. 07. 27.
2014. 07. 28.
2014. 08. 01.
2014. 08. 03.
2014. 08. 12.
2014. 08. 14.

1942. 06. 29.

2014. 08. 16.

1918. 02. 03.
1933. 09. 08.

2014. 08. 19.
2014. 08. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Búcsúzunk
Megrendülten értesültünk arról,
hogy volt kolléganőnk, Tímár
Lászlóné 2014 augusztusában
eltávozott közülünk. 72 éves
korában, hosszú, súlyos betegség
következtében hunyt el.
Több mint 40 éven keresztül
tanított iskolánkban. 1960.
augusztus 1-jén kezdett el dolgozni, majd 4 évtizedes kemény
munka után 2001. május 21-én
vonult nyugdíjba.
Munkássága elején tanítónőként dolgozott. Igen magas létszámú
osztályai voltak. A számára idegen nyelvi és kulturális közeg sem
jelentett neki akadályt.
Szorgalmasan tanult és állandóan képezte magát. Ennek köszönhetően 1972-ben már három diplomával rendelkezett.
Szaktanárként tanított mezőgazdasági ismereteket és technikát.
A nagy sütések, főzések felejthetetlenek, még most is emlegetik
Sáriban.
A természetismereti tárgyak tanítása során is következetes és
szigorú volt. Mindig minőségi munkára törekedett. Az órai munkán kívül sikeresen készítette fel tanítványait a különböző földrajzi
és környezetvédelmi vetélkedőkre. Madarak-fák napja, Föld napja,
gyermeknapok, madarak etetése, kirándulások szervezése stb. még
hosszan sorolhatnánk. Mindez bizonyítja, hogy hivatástudata,
gyermekszeretete példamutató volt. Hosszú évtizedeken át osztályfőnökként is tevékenykedett. Az utolsó két évben nyugdíj mellett
dolgozott, de még ekkor is volt osztálya. Tanítványai az életben is
kiválóan megállták a helyüket.
Összegezve, Tímár Lászlóné kolléganőnk meghatározó egyénisége volt iskolánknak.
Negyvenéves odaadó munkája elismeréséül 2007-ben megkapta
a Dabas Város Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjat.
Hiánya nagy űrt hagyott, mind a kollégái, mind tanítványai szívében. Nyugodjék békében.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek. „
Juhász Gyula

A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Náhlik Edit
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.			
A Náhlik család

Náhlik Edit tanárnôrôl,
szeretettel…
Kedves Edit!

Alig pár hónapja, hogy
ilyen indíttatásból, ugyanilyen címzéssel kellett
írnom az újságba néhány
sort közös tanítványunkról, Diáról. Ott álltunk a
gimnázium előtt, Te is, én
is, értetlenül, könnyes szemekkel néztük, ahogy a
sok a gyertya viaszából egy
szép szív formálódik ki…
Nem értettük, miért történik ez velünk? Te is álltál, hullottak a könnyek a
szemedből, hiszen Diát mindketten tanítottuk… aztán a temetés
végén az atya azt mondta, hogy imádkozzunk azért, aki követni fogja
majd az elhunytunkat… ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy
Te leszel a következő? Amikor július 4-én reggel meghallottam a
hírét, hogy elbúcsúztál eme árnyékvilágtól és már máshol folytatod
életed, egy napig nem tértem észhez! Hogy, hogy? Hiszen csak rutinműtét volt… A választ azóta is keressük imáinkban, hitünkben,
munkánkban, családunkban…
Emlékszem, amikor a gimibe kerültél, én másodikos gimnazista
voltam. Szóládi tanárnő mellett Te voltál a tanárom. Csak jót tudnék
írni rólad, mert mindig olyan együttérző voltál velünk, és ezt az
empátiádat akkor is megtartottad, amikor kollégád lettem 2000-ben.
Nehéz volt a kezdet számomra a gimiben és sokáig úgy éreztem,
egyedül csak Te állsz mellettem, és Te biztatsz, hogy igen, menni fog,
meg tudod csinálni, a munkádnak gyümölcse lesz. És így is lett…
Az utóbbi években igen aktívan összefonódott a sorsunk, hiszen
együtt végeztük el az érettségi elnöki képzést, együtt jártunk továbbképzésekre, együtt jártunk egymás osztályának osztálykirándulásaira. Én kísértem a te osztályod, te is jöttél velünk, s ha bármi gondod
volt a számítógépeddel, mindig mentem és segítettem, te meg örömmel vártál engem és gyermekeimet is… Unokáid rengeteg örömet
adtak az utóbbi évben, amikor már több időt tudtál velük lenni, és
most jött volna a jól megérdemelt nyugdíj…
Találtam egy rövid verset, amit állítólag kedvenc költődnek,
Robert Frost-nak is tulajdonítanak és így végződik:
„…mert egy reményünk van, ami éltet és ami vezet,
hogy találkozunk egyszer még majd veled…”
Kedves Edit! Most már az égiek angol–magyar szakos tanára
vagy… Isten veled kedves Tanárnő! Ígérem, nem múlik el úgy év, nap,
hét, hónap, perc és másodperc, hogy ne gondoljunk Rád!
A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium dolgozóinak nevében:
Talabér János
kollégád, barátod
2014. szeptember
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Horgászegyesületünk híre
25 éves Dabas város!
Ennek tiszteletére a MALÉV–Dabas
Horgászegyesület szeptember 20-án, szombaton
rendezi meg a DABAS-KUPA nyílt
HORGÁSZVERSENYÉT
Nevezni lehet: férfi, női, ifi, és gyermek kategóriákban. Díjazásra
kerülnek minden kategóriában az első három helyen végzett horgászok. Nevezés reggel 6 órától a helyszínen. A verseny reggel 8 órakor
kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk, akinek a 2014. évre érvényes horgászengedélye van.
A verseny napján sok meglepetéssel várjuk versenyzőinket.
Többek között tombola is lesz, ahol értékes ajándékok kerülnek
kisorsolásra. Reméljük, sok horgásztársunk látogat ki a mánteleki
horgásztavon (volt Malév-tó) első alkalommal megrendezendő
DABAS-KUPA versenyünkre! 15.00 órától Veres Zoltán műrepülő
világbajnok repülőshow-ja.
*
Szeretnénk itt az újság hasábjain is pár sorban megemlíteni a júniusban megrendezett vándorkupa-versenyünket, amely sikeresen lezajlott. Eredményesen szerepeltek versenyzőink, férfi kategóriában I.
helyezett: 27,719 kg-mal, női kategóriában I. helyezett: 4,819 kgmal és gyermek kategóriában: 1,961 kg-mal nyertek versenyzőink.
A kategóriák szerinti helyezettek között nagyon kicsi
különbségekkel remekeltek a versenyzők.
Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevőknek egyaránt!
További sikeres horgászatot kívánunk!
a HE vezetősége

Textilképek kiállítása
a Halász Móricz-kúriában
Megtekinthető szeptember 12-ig
minden hétköznap 8.00–18.00 óráig
„A kollekció kulcsa, hogy légy mindig önmagad.
Ne kövess áramlatokat.
Ne engedd, hogy a divat birtokoljon téged,
te döntsd el, mi vagy és mit akarsz kifejezni azzal,
ahogyan öltözöl és ahogyan élsz.”
(Gianni Versace)
A divat egy adott kultúra vagy kor
irányzata, amely leggyakrabban az
öltözködést, protokolláris szokásokat és a társas érintkezés szabályait
befolyásolja.
Jól ismerjük azt a mondást, hogy
„nem a ruha teszi az embert”,
ugyanakkor a ruházat hűen tükrözi
viselőjének személyiségét. Külső
megjelenésünk rengeteg informá
ciót közöl rólunk, egy jó megfigyelő
tudomást szerezhet pillanatnyi lelkiállapotunkról, a környezetünkhöz való viszonyunkról, státuszunkról.
Különböző alkalmakkor, társaságban, munkahelyen, szórakozóhelyen az azonos korú emberek is változatosan öltözködnek, mivel az
öltözködésünk kifejezheti az egyéni ízlésvilágunkat, hangulatunkat,
egyéniségünket.
Nagy hatással vannak ránk a korok különböző divatirányzatai, az
évszakok változása és nem utolsósorban anyagi helyzetünk.
A színekkel, formákkal játszhatunk, képviselhetnek esztétikai
élményt és iróniát is az öltözködésben. A ruhák lehetnek élvezeti cikkek, nyújthatnak érzéki élményt, lehetnek játékszerek.
Mi, a KreÁlom klub önjelölt divattervezői, Krígel Viktrória, Guba
Nikoletta, Mész Adrienn, Valentyikné Szakál Márta, Zsírosné
Kraicsovszki Katalin, Valentyik Sándorné, Szever Pálné, Lajáné
Vovcsok Vladiszlava V., Gacsal Rozália, Dohóczki Judit, Kajliné
Ludányi Margit, Pál Ilona, Nyíri Kata, Pálinkásné Balázs Tünde legutóbbi összejövetelünk alkalmával maradék, illetve kidobásra szánt
anyagokból környezettudatosan készítettük el saját kollekcióinkat,
kollázsainkat.
Nyíri Kata

Bogaraskodás alapfokon
Bizonyára mindenki emlékszik arra a szólásmondásra, amit még
talán az iskola előtt, gyermekkorunkban megismertünk: „nem
minden rovar bogár, de minden bogár rovar.” Ennek ellenére
„rovaros” idős nénikről nem szól soha egy történetünk sem, pedig
ha valaki már „hangyás”, az kizárt, hogy bogaras legyen, csak
„rovaros”, esetleg.
Mindezek ellenére egy gyóni gyerekprogram, melynek keretében az ember közvetlen környezetében lévő növényekről és álla-
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Halász Móricz-kúria – szeptemberi 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
KreÁlom

szeptember 15. (hétfő) 16.30–19.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
szeptember 22. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
HORGOLÓKLUB –szeptember 15. (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

Asszonytorna
szerda: 10.00–11.30 óráig, vezeti: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái – péntek 17.00–21.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub Egyesület
programja – szeptember 7. (vasárnap)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

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!

Madáretető-készítés

Szeptember 12. (péntek) 15.00–18.00
Télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad, valamint tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli klímájú
területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti a telelő
területet. Az etetés nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a környék
madarainak – nekünk pedig rengeteg megfigyelési élményt –, de csak
akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen végezzük.

Nyári tábor
A Halász Móricz-kúriában idén 4. alkalommal szerveztük meg az
egyhetes, ingyenes nyári tábort általános iskolások részére.
Célunk az volt, hogy hozzájáruljunk a gyermekek szabadidejének
hasznos eltöltéséhez és biztosítsuk napközbeni felügyeletüket.
Igyekeztünk minden napra a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő érdekes, szórakoztató és fejlesztő programot összeállítani.
Próbáltuk kihasználni a kúria adta lehetőségeket, sokat játszottunk a
gyönyörűen felújított, szép, rendezett parkunkban: számháborúztunk, bújócskáztunk és egyéb, a gyermekek számára kedves játékokat
játszottunk. Az udvaron elhelyezett asztaloknál kézműveskedtünk.
A hét legizgalmasabb eseménye a kincsvadászat volt, amit az ÁSZ
(Áldos Színpad) három tagja, Dömök Virág, Farkas Pál, Litavszky
Zsolt szervezett meg nekünk a vizes erdőben, ahova a dabasi kisvonat
vitt el bennünket. A kincskeresés során több akadályt kellett leküzdeniük a gyerekeknek, hogy eljussanak a kincsesládáig. Volt íjászkodás,
tokról, főleg ízeltlábúakról esett szó, a „bogaras csütörtök” elnevezést kapta. Ezúton is elnézést kérek minden biológiatanáromtól.
Július 31-én 9 órától vártuk főleg azokat a kisiskoláskorú gyerekeket a Halász Móricz-kúriába, akiknek a családja hátrányos helyzetű. Többé-kevésbé meg is érkeztek a meghívottak, akik a sok futkározás mellett megtudhatták, hogy néz ki a katica kiskorában,
milyen íze van a nyers krumplinak, kefirnek, mit eszik a zengőlégy
babakorban, mi a különbség a vipera és a sikló között, hogyan kell
babot csíráztatni, milyen a formája a mandulamagnak, hogy hogyan
hívják a mellettem álló kislányt és még sok érdekességet. Mivel

mocsárjárás, fejtörő és egyéb ügyességi feladatok. A harminc táborozó
kisgyermek nagyon jól érezte magát, sok új élménnyel és tapasztalattal lettek gazdagabbak.
		
Nyíri Kata
kisebb érdeklődésre számítottunk, a nap végére jól kifáradtunk,
mert a gyerekek annak ellenére, hogy alig ettek az egészséges és
finom (miért nem kóstoltátok legalább meg?!) zöldséges tészta
ebédből, össze-vissza tudtak rohangálni, szaladgálni, egészen délutánig.
A nagy létszámra való tekintettel elterveztük, addig tartjuk ezeket
a foglalkozásokat, csütörtököket, amíg minden dabasi gyermek meg
nem ismeri az összes ízeltlábút (kb. 1,2 milliónál is több faj).
Rapcsák Viktória

2014. szeptember
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Ikon az esôben
Hegedűs R ita, a Dabasi Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollé
gium nevelőtanára egy esztendeje él
városunkban családjával, férjével és
három gyermekével. Szép feladatnak
tartja a kollégiumi nevelői munkát,
de minden álma, hogy történelmet
taníthasson. Az írást nem ma
kezdte, diákkorában verselgetett,
majd újságíróként is dolgozott két
rangos eg ri lapná l, az Eg ri
Újságnál és a Heves Megyei
Lapnál. A Duna Televízió kuratóriumánál tevékenykedett,
majd ugyanitt szerkesztő volt,
sőt tanított történelmet is egy
pesti iskolában. Ígéretes a
kezdet és még ígéretesebb a
folytatás, de sajnos gyes után nem mehetett vissza
abba az oktatási intézménybe, ahol előzőleg tanított, mert mást vettek fel a helyére. A Budakalászi Körzeti Televízió vezetője volt,
majd a munkakeresés és próbálkozás időszaka következett, így
sodorta a sors Dabasra. Megszerette az iskolát és a rá bízott gyerekeket, Dabason szeretne gyökeret verni, itt szeretne élni családjával,
és nyugodt körülmények között alkotni.
Az Ikon az esőben az Underground Kiadó gondozásában jelent
meg ebben az esztendőbe. Műfajilag nehezen besorolható, talán
kisregény, vagy inkább négy részből álló novellafüzér, amelynek
egyes részletei között nagyon laza a kohézió. Az egyazon idősíkban
történő cselekvés más-más helyszínen zajlik, más-más szereplőkkel,
pusztán egyetlen személy köti össze ezeket a különálló novellákat:
Rákosi Mátyás alakja. A szerző számára – saját bevallása szerint –
fontos a történelem, de legalább olyan fontos a fikció is. E kettő
ötvözetéből született ez a négy írás, amely egy, az irodalomban, a
művészetben nem ismeretlen motívumot állít a középpontjába, egy
híres-hírhedt személyiséget „támaszt fel” és illeszt egy másik korba,
ahol a figura anakronisztikussá válik. Mátyás király és Zrínyi
Miklós, sőt Hitler is visszatért már, és felforgatta maga körül az új,
ismeretlen és értetlenkedő társadalmat. Rákosi Mátyás a rettegett
ötvenes évekből tér vissza több mint egy évtized múlva különböző
álneveken (Rákfalvi Mátyás, Rákosmezei Kis Mátyás, Rákaljai
Mátyás), TSZ- elnökként, iskolaigazgatóként, üzemvezetőként,
majd múltját kereső önmagaként, és minden alkalommal romlást,
halált és pusztulást hoz magával egy nyugodt, a gulyáskommunizmus csendes életét élő közösségre. Az emberek először nem ismerik
fel, majd derengeni kezd a hasonlóság, nem hiszik el, hogy él, kételkednek abban, hogy visszatért a Szovjetunióból az a személy, akinek tetteit igyekeztek elfelejteni, szerették volna végleg kitörölni az
általa fémjelzett korszakot emlékezetükből. A gonosz metamorfózisa vándormotívum az irodalomban, ez történik Hegedűs Rita írásában is. Stabilnak hitt és kiegyensúlyozottnak gondolt emberi sorsok omlanak össze, a nyugodt hétköznapjait élő kisember, a becsületesen dolgozó művezető, a szürke kis titkárnő, a diákjai által bálványozott zenetanár és a titkát örökre eltemetettnek tudó volt szakácsnő világa feje tetejére áll, mert a diktatúra embert sanyargató
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módszerei visszatérnek Rákosival együtt egy megváltozott társadalomba. A tanár és a művezető sorsában közös a polgári értékrend és
a mély hitbeli elkötelezettség, ami irritálja a diktátort, és bosszúra
sarkallja. Az első rész groteszk zárása annak köszönhető, hogy a
sátán találkozik a Bibliával, míg a záró részben az ikon válik a megfejtés kulcsává. Az ikon az esőben, a zuglói kuka tetején könnyezni
kezd, a Madonna könnyei elmossák azt a pusztítást, amit maga
után hagy a gonosz az emberi lelkekben.
Hegedűs Rita kötetét a Dabasi Napok keretén belül megrendezendő, dedikálással egybekötött könyvbemutatón vásárolhatják meg az érdeklődők szeptember 25-én, csütörtökön 17.00
órakor, a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola TISZK
termében. Forgassák érdeklődéssel ezt a különleges és elgondolkodtató könyvet!
Kapui Ágota

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
beiratkozást tart új növendékek számára
a 2014-2015-ös tanévre
az alábbi tanszakokra
Zenei előkészítő:
Játékos zenei foglalkozás
általános iskolák első és második osztályos
növendékei számára
Szín és bábművészet:
színjáték – Kotán Sándorné tanárnő vezetésével
Tel.: +36-20/665-4797
Táncművészet:
társastánc – Balikóné Akkerman Éva
tanárnő vezetésével
Tel.: +36-20/951-9553
Jelentkezni lehet szaktanárainknál vagy iskolánk székhelyén munkanapokon 16.00–18.00 óráig.
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
2370 Dabas, Szent István út. 35.
e-mail: muzsamuveszet@gmail.com
Telefon: 06-70/387-8525, 06-29/361-771

Megváltozott nyitva tartás
az ELMŰ-ÉMÁSZ irodában
Az ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati irodájának dabasi kirendeltsége szeptember 1-jétől új nyitvatartási renddel várja
ügyfeleit.
Hétfőn 8.00-12.00 óráig, csütörtökön 14.00-18.00 óráig tart
nyitva, a hét többi napján nincs ügyfélfogadás.

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
szeptember 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

Felhí vás!
Szeptembertől KEZDŐ citera- és néptáncoktatás
indul a Kossuth Művelődési Központban! Gyerekek
és felnőttek jelentkezését egyaránt várjuk.
Info: 360-237.
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport első alkalom:
szeptember 16., kedd, 19.00–22.00 óráig; oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig
Kezdő citeracsoport, első alkalom: szeptember 19. péntek,
17.00–18.00 óráig; oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok, első alkalom:
szeptember 19. péntek, 15.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
szeptember 6., október 4. szombat, 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc, első alkalom:
szeptember 16., 19., kedd, péntek, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc, első alkalom:
szeptember 19. péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor

Tilinkó Óvodás néptánc, első alkalom:
szeptember 20. péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: szeptember 4., 25., 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: 13.00–17.00óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00óráig
Hétvégén a fenti számok valamelyikén
előre egyeztetett időpontban.

rendezvény
4. Házunk – Hazánk
fotókiállítás megnyitója
Időpont: szeptember 20., 11.00 óra

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
szeptember 6. szombat, 10.00–18.00 óra
Vezeti: Fiók László festőművész

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00 óráig
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ szeptemberi 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

Kedd: 18.30–19.30
Karate (Bábel Csaba)
Szerda: 18.30–19.30
Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök: 18.30–19.30
Karate (Bábel Csaba)
Péntek: 18.30–19.30
Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

Hétfő: 18.30–19.30
Pilates (Mrázné Gogolák Éva)

Szeptember 7. (vasárnap)
Sári Szüreti Felvonulás
13.00 – indulás a Sári Közösségi Háztól (Dabas, Szent János u. 112.)
2014. szeptember
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Rákóczis tábor
Iskolánk a TÁMOP 3.3.8-12/1. számú nyertes pályázatának keretében egy színvonalas programot szervezett Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári napközis tábora címmel. A tábor keretében mindennap három pedagógus irányításával és felügyeletével
30 tanuló töltötte az idejét június 30-tól július 4-ig. A reggel 8-tól
délután 3-ig tartó foglalkozások alatt gyerekeink rengeteget játszot-

Karitász a Kisdabasért
Egyesület Lecsófesztiválján
Július 26-án a felsődabasi Karitász-csoport első alkalommal vett
részt a már 5. alkalommal megrendezett Lecsófesztiválon. A csoportunk mind a 12 tagja jelen volt. Már kora reggel felállítottuk a
sátrunkat és előkészültünk a lecsófőzésre. Az elkészült lecsónkat
kóstolták a dabasiakon kívül érdiek és verőceiek is. Mindenkinek
nagyon ízlett a főztünk, egy szem sem maradt a végére belőle.
Csoportunk nagyon jól érezte magát, terveink szerint jövőre is ott
leszünk.
Örömünkre szolgált, hogy a megnyitón a szépen fejlődő
Felsődabas múltjáról és jelenéről is szó esett.
Köszönjük a Kisdabasért Egyesületnek a jó szervezést és a meghívást.
F. Péterné, karitászvezető

Baba-, gyermek- és felnőttruhabörze
Szeptember 13-án délután 14.00–18.00-ig
baba-, gyermek- és felnőttruhabörzét tartunk
a DABASI PIACCSARNOKBAN.
Asztalfoglalás a 06-70/624-3706-os telefonszámon.
Árusítás: 500 Ft

Kedves Bajtársak!

tak, sportoltak. A kézműves foglalkozások és a kirándulások sem
maradhattak el. Az időjárás is a kegyeibe fogadott minket: a hét
minden napján szikrázó napsütés segítette a szabadtéri programok
szervezését. Az ezekhez szükséges eszközöket a pályázati forrásból
biztosítottuk. A napi háromszori, rendkívül színvonalas étkezésről
(tejtermék, gyümölcs, péksütemény, főtt étel) a Dabasi Intézményfenntartó Központ gondoskodott. A nagy sikerre való tekintettel a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kollektívája a
2014–15-ös tanévben is megszervezi a tábort.
A táboroztató pedagógusok
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Szeptember 19-én, péntek délután 17.00-kor,
Kossuth Lajos születésnapján kerül leleplezésre édesapja emlékműve
Dabason, az öreg református temetőben.
Kérném a mielőbbi visszajelzéseteket, hogy csapatonként
4–5 fővel meg tudnátok-e jelenni.
Megjelenés 48-as egyenruhában, felszereléssel!
Útiköltséget térítünk!
Gyülekező: a Dabasi Rendőrkapitányság parkolójában 16.00 órakor, eligazítás céljából.
Maradok bajtársi üdvözlettel:

Papst József

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Minden hónap utolsó vasárnapján, így
augusztus 31-én is a szőlősi szentmise előtt
7.45-től közösen imádkoztuk a rózsafüzért.
Tanévnyitó szentmisénk, a Veni Sancte
ugyanaznap, 10.30-kor kezdődött Gyónon.
A szentmise után vetítettképes élménybeszámolót tartottunk a templomban, a nyári
táboraink élményeiről.
• Az óvodástól nyolcadikos korig hittanra
jelentkezők szülei számára kitett adatlapot
kérném elvinni, és kitöltve mihamarabb vis�szahozni Tündének vagy nekem. (Akkor is,
ha a gyermek már tavaly is járt hittanra.)
A hittanórák rendjét hirdetni fogjuk a templomban, amint elkészültek az órarendek.
• Azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke
most legalább harmadik osztályba indul, és
szeretnék, hogy idén kezdjen el felkészülni
az elsőáldozásra, az első szülői találkozót
szeptember 3-án, szerdán 19.00 órától tartjuk a plébánia hittantermében. A szülők
részvétele az elsőáldozáshoz elengedhetetlen.
• Minden hónap 3. vasárnapján, így szeptember 21-én is a 10.30-as gyóni szentmisében
tartjuk a havi kereszteléseinket.
• Szeptember 28-án Dabasi-szőlőkben a
08.30-as szentmise előtt, 07.45-től közös
rózsafüzér imádság. Az idénre felkészültek
elsőáldozását előreláthatólag ugyanezen a
napon, a 10.30-as gyóni szentmisében fogjuk tartani. Valószínűleg ez lesz az „októberi” gitáros gyerekmisénk is. Pontosítás a
templomi hirdetésekben.
• Október 1-jétől Gyónon a 18.00 órai szentmisék előtt, 17.00 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
• A szokásos kéthavi, gitáros, dicsőítő szentségimádásunkat október 4-én, szombaton, a 18 órai szentmise után kezdjük.
• Ok tóber 5-én a 08.30-as szentmisében ünnepeljük a szőlősi templomunk
búcsúját.
Az Alsódabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, kivéve két alkalmat:
– s zeptember 7-én vasárnap a szentmise
11.00-kor kezdődik, ez „Veni Sancte”
évnyitó diákmise lesz;

– s zeptember 28-án vasárnap pedig 16.00
órakor dr. Beer Miklós megyéspüspök úr
bérmálással egybekötött szentmisét tart.
• csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia;
• pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
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
• az első kóruspróba a hernádi általános iskolában szeptember 5-én 18.00 órakor kezdődik
• Szeptember 7-én 10.00 órakor tanévnyitó
istentisztelet, melyre várjuk a hittanosokat,
konfirmandusokat és családtagjaikat.
• Szeptember 26–28. „Csendes napok”
Galyatetőn
Októberben ismét megszervezzük
gyülekezetünk bálját, melyre ezúton is
szeretettel hívunk és várunk minden
kedves református és nem református
érdeklődőt!
Belépő- és támogatójegyek kaphatók
a presbitereinknél.
A bál időpontja: október 11.
Helyszíne: Lazí-tó Liget.
Zenél az RBT tánczenekar.
További információ:
Nagyné Horváth Anita, 06-70/325-7403

• szeptember 19., péntek 18.00 óra, biblia
tanulmányozás, imaközösség
• szeptember 26., péntek este 18.00 óra,
úrvacsora-előkészítő istentisztelet a templomban, imaközösség (betegekért, gyászolókért, gyülekezetünkért)
• szeptember 28., vasárnap 10.00 óra, úrvacsorai istentisztelet a templomban
Állandó alkalmak:
• vasárnap 10 óra, istentisztelet a templomban
• szeptember 14-től gyermekistentisztelet a
gyülekezeti teremben
• szerda gyülekezeti bibliaóra
• csütörtök este 18.00 óra felnőtt konfirmáció
előkészítő
• péntek 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Szeptember 5. péntek, 17.00 óra - tanévnyitó tábortűz köré várjuk a hittanos gyermekeket.
• Szeptember 7. vasárnap, 10.00 óra – tanévnyitó istentisztelet a templomban.
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00-ig vagy telefonon egyeztetett időpontban (06-20/824-3379)
Keresse oldalunkat a facebook.com-on!
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni
evangélikus gyülekezetbe.

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Szeptember 7-én, vasárnap 10.00 órakor
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.
• szeptember 17., szerda 16.00 óra, gyülekezeti bibliaóra

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa
velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
megtanítson bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.”

Szent-Györgyi Albert
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Százötven éve született

gróf Vay Péter

Városunk helytörténetének kivételes gazdagságára aligha kell meggyôzôbb bizonyíték, minthogy az ôsi fônemesi család, a Vay família históriájának legfényesebb lapjai közül is egyet a mi településünkön írtak. A másfél évszázada született gróf Vay Péter (*Gyón, 1864. szeptember 26., †Assisi, 1948. február 28.) címzetes püspök, világjáró misszionárius, író, Kelet-kutató, mûgyûjtô példaadó életútját hosszú évtizedekig elhallgatásra ítélték. A dabasi kísérlet az „elfeledett életmû feltámasztására” közel
egy évtizede, 2005. utolsó negyedévében indult. Ma már egyre többet tudunk róla és
számos eredménye van annak a folyamatnak, melynek lendületét az idôrôl idôre sorjázó, épülésünkre szolgáló új ismeretek biztosítják. Jeles személyiségeink sorában tiszteljük ôt, haló poraiban is büszkék vagyunk rá. Jól látjuk azt is, hogy zsinórmértékül szolgáló pályájának mely területei, idôszakai feltáratlanok és igényelnek további kutatásokat.
„De a hullámok tetején / egy palack táncol könnyedén.
Ki útra küldte, rég nem él, / De az üzenet partot ér.”
(Rónay György: Palackposta. 1957. május.)

A gyóni Vay-kastélyban színvonalas neveltetést, az európai gondolkodás, műveltség igényét és mintáját kapta szüleitől. Itthoni nevelői közé –
nővérétől, Saroltától eltérően – nem sorolhatjuk az 1860-as években
Gyónon tartózkodó Kászonyi Dánielt, hiszen mindössze hároméves
volt, amikor az örök ellenzéki ’48-as honvédszázados a kiegyezés hírén
felindulva elhagyta Magyarországot. Ugyanakkor írásos emlék tanúsítja, hogy a kereszténység és a református hitoktatás alapjait a család lelkipásztorától, a tudós felkészültségű Kalicza Ferenc Nagytiszteletű Úrtól
sajátította el. Iskolai tanulmányait Pesten kezdte, de jórészt külföldön
végezte: Genf, London és Róma az állomások sorrendje a meghatározó
városok listáján. Családi kapcsolatainak köszönhetően szívesen látták őt
az angol arisztokrácia legfelsőbb köreiben. A jó kiállású, művelt, nyelveket beszélő, éles eszű fiatalembert, aki ráadásul kiválóan lovagolt és táncolt, fényes diplomáciai karrier várományosaként tartották számon.
Gyermekkorától szoros ismeretségben állt a legnevesebb magyar családokkal, így a Széchenyiekkel, Batthyányiakkal, Telekiekkel. A korabeli
társas élet vezéralakjának, a tragikusan fiatalon elhunyt Justh
Zsigmondnak a Pesti Főreáltanodában osztálytársa és élete végéig
barátja volt. A hazai művészvilággal ápolt kiterjedt kapcsolatrendszere
is a fiatalkorban gyökeredzik.
Az életútját ismertető publikációk gyakorlatilag megkerülik a
katolizáció, a katolikus vallásra való áttérés kérdését. Ennek fő oka a források, dokumentumok hiánya, következésképpen maga a tény is alig
ismert. Az 1868. évi LVIII. törvény alapján áttérni annak volt szabad – a
fiatalabb nők házasságkötésének kivételével –, aki betöltötte a 18. életévét. Azaz biztosra vehető, hogy a katolizációra fiatal felnőtt korban került
sor, sőt a családi körülmények ismeretében az is alappal feltételezhető,
hogy a református édesapa, gróf Vay László 1885. novemberi halála után.
A háttérben említésre méltó szerepe lehetett az édesanya, Beniczky
Sarolta katolikus voltának, de az egész életére kiható döntéshez az vezetett, hogy fiatalként minden évben néhány hetet neves, régi hagyományokat ápoló katolikus szerzetesotthonokban töltött. Visszatérő vendége
volt egy római kolostornak is, ahol végül eldöntötte, hogy a római
Gregoriana Pápai Egyetemen teológus hallgatóként folytatja tanulmányait. A nehézségeket jól érzékelteti a The New York Times egyik interjújának fordításrészlete (M. BAUMFELD: Vay de Vaya, Prelate and Man
of the World. 1905. március 26; p. 27.): „valóban nem volt könnyű elszakadni
a régi életemtől, habár felismertem az értéktelenségét mindannak, amiről le
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akartam mondani”. Az aranyifjak életét élő gróf Vay Péter e szerint a
kolostori elvonultságban még időben rádöbbent, hogy a sekélyes dzsentri
világ irányába vezető úton jár. A fényképpel és grafikákkal illusztrált terjedelmes interjú egyúttal azt is igazolja, hogy az amerikai földrészen már
az első főműve, a több világnyelvre lefordított Kelet császárai és császárságai kiadása előtt, a fényes egyházi diplomata karrier kezdeti szakaszában
felismerték kivételes kvalitásait. Életútját az észak-amerikai (USA,
Kanada) sajtóorgánumok folyamatosan figyelemmel kísérték, s hogy ez
milyen komoly személyes respekt kialakulásához vezetett, azt a későbbi
események igazolják. Az Amerikai Egyesült Államoknak a külföldiek
bírálataihoz, kritikájához való viszonyát nagyon jól jellemzi az „Amerika
az amerikaiaké” szlogen. Ennek tudata adja meg igazán annak a ténynek
az értékét, hogy gróf Vay Péter „Pittsburgh inferno” című írása 1949-től
kezdődően bekerült a történelem tankönyvekbe (miközben hazájában
halálakor, 1948-ban már alig tudtak róla valamit). A napjaink tananyagában is szereplő írás – keresztényszocialista nézőpontból – a 20. század
eleji amerikai iparosítás árnyoldalát mutatja be kíméletlen alapossággal, a
profit mindenhatóságát, a munkások végletes kizsákmányolását ostorozva. Ugyancsak az Amerikai Egyesült Államokban ismerték fel, hogy gróf
Vay Péter művei a 21. században is jól hasznosítható üzeneteket hordoznak. Köteteinek reprint kiadásait 2007 és 2014 között – angol és német
nyelven, könyvformátumban és a legkülönfélébb digitális változatokban
– tucatnyi kisebb-nagyobb kiadó hozta kereskedelmi forgalomba
(Bertrams Print On Demand, Biblio Bazaar, Book on Demand Pod,
Cambridge Scholars Publishing, Forgotten Books, General Books,
HardPress Publishing, Kessinger Publishing, Let Me Print, Nabu Press,
RareBooksClub.com, Ulan Press, Volumes Of Value Publication).
Hozzájuk csatlakozott 2013 márciusában, Európában egy fiatal német
kiadó, a Salzwasser Verlag GmbH. Hatalmas elismerés ez egy magyar
írónak! A tengerentúli és most már inneni sikernek mindössze az a vetülete szomorú, de az nagyon, hogy a hazai közvélemény erről jószerével
semmit sem tud. A kortárs irodalom művelői érthetetlen módon hallgatnak gróf Vay Péter posztumusz dicsőségéről, pedig annak eszmei-erkölcsi haszna biztosan a miénk, a hazáé, Magyarországé.
E kontraszt felértékeli a dabasi erőfeszítéseket. Emelkedett hangulatú kiállítás és közadakozásból megvalósult emléktábla avatás, számos
kiadvány, közterület és szolidaritási alap elnevezése, továbbá a budapesti
Ráth György Múzeum jelenleg is látogatható kiállításának támogatása
bizonyítja, hogy gróf Vay Péter üzenete szülőföldjén partot ért.
Nemcsak jó helyen, de időben is jókor, ezért az „elfeledett életmű feltámasztására” tett kísérlet első tíz éve reménykeltő alapot nyújt a folytatáshoz. 			
Valentyik Ferenc
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Fiatal vagyok,

hosszú távra tervezek

Fotó: Karlik Dóra

Tamás Rolanddal, a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola újonnan kinevezett igazgatójával Kapui
Ágota beszélgetett.
– Augusztus 30-tól Ön a
Dabasi Kossuth Lajos Álta
lános Iskola igazgatója. Más
pályázók is indultak a megmérettetésen, mégis Önnek
sikerült. Számított a sikerre?
– Számítottam rá, annak
ellenére, hogy a ﬁatal korosztályhoz tartozom. A koromon mindig meg szoktak lepődni az
emberek, de én Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy kistelepülésen, ahonnan jövök, vezető beosztásban dolgoztam, tehát van vezetői
tapasztalatom. A főiskola befejezése után félévet napközis pedagógusként dolgoztam, de utána intézményvezető helyettes lettem, majd
automatikusan átvettem az intézmény vezetését. Majd jött egy változás az életünkben, Inárcsra költöztünk, itt újra kellett kezdenem mindent, tiszta lappal kellett indulnom egy új helyen. Napközis nevelőként, majd osztályfőnökként dolgoztam itt is. Dabasra költöztünk,
innen jártam át tanítani Inárcsra, és nagyon megtetszett a város, a
hangulata, a miliője, és persze az élhetősége. Amikor megjelent az
intézményvezetői pályázat, egy percig sem haboztam. Mindjárt két
helyre is beadtam a jelentkezésemet, a Kossuth Lajos Általános Iskola
intézményvezetői és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezető helyettesi állására. Mindkettőt megpályáztam és sikerrel.
Kissé abszurd helyzet alakult ki, mert augusztus 1-jétől a Rákócziiskola helyetteseként dolgoztam egy hónapot, majd átvettem egy nagy
intézmény, a Kossuth-iskola vezetését.
– Hogyan fogadták az új kollégái?
– A kollégákkal legelőször akkor találkoztam, amikor zajlott már a
pályázati eljárás. Úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy volt helyi
pályázó és másik külsős, jól fogadtak. Kicsit megijedtem volna, ha a
tantestület nagy része nemmel szavaz a személyemre, de ez szerencsére nem így történt. Mindenki nagyon kedves volt. Igaz, hogy csak
augusztus 30-tól vagyok az intézmény vezetője, de minden nap benn
voltam az iskolában és a kollégákkal együtt készítettük elő az idei tanévet, hogy ne legyen fennakadás, hiszen elég későn volt az átadás-átvétel. Igyekeztem megismerni az iskola környezetét, infrastruktúráját, a
kollégákat – minden olyan dolgot, ami egy sikeres évkezdéshez szükséges. Már a pályázatírás közben megismerkedtem az iskola helyzetével, az oktatás-nevelés körülményeivel. Megkerestem az elődömet, az
iskola volt vezetőjét, tőle szereztem információkat, de a Dabashonlapról és az iskola honlapjáról is tájékozódtam.
– Milyen vezérelv alapján szeretné az iskolát vezetni, melyek lennének
a főbb irányvonalai az Ön vezetői elképzeléseinek?
– Nehéz volna egy vezérelvet kiemelni. Tudom, hogy eddig is
minőségi munka folyt ebben az intézményben, ezt szeretném még
inkább fejleszteni. Most már a köznevelési törvény lépett életbe a közoktatási helyett, ez összhangban van az elképzeléseimmel, mert fontosnak tartom az oktatás mellett a nevelés kérdését. Ez kardinális kérdés, ezért fogom ezt az irányvonalat követni. Ezen kívül tervim között

szerepel az intézmény számítógépparkjának fejlesztése, minden olyan
eszköz korszerűsítése, ami a nevelők munkáját segíti. Fontosnak tartom a gyerekek erkölcsi nevelését, ez központi funkciót kap majd az
iskola életében. Vallom az ép testben ép lélek elvét, ezért lényegesnek
tartom a mozgás, a sport szerepét a diákok fejlődésében.
– A szakmai kérdéseken túl, megenged néhány magánéleti kérdést is?
Tudom, hogy van családja és gyermeke is. Beszélne egy keveset a családi
háttérről?
– A mai világban kiemelt szerepe van a családnak, így az én életemben is nagyon fontos ez a kötődés. A feleségem Inárcson tanít, a
kisfiam pedig most lett hároméves, most kezdi az óvodát. Szeretnénk
második gyereket is, bármikor jöhet, szeretettel várjuk. Jelenleg
Inárcson lakunk, de nézegetjük a dabasi ingatlanokat, és amint megtaláljuk a megfelelőt, ideköltözünk.
– Bizonyára tudja, hogy településünkön élénken él a Kossuth-kultusz
az emberek tudatában. Itt van eltemetve Kossuth Lajos apja, van Kossuthházunk, Kossuth-koszorúnk, Kossuth-szobrunk, és az Ön iskolája is ezt a
nevet viseli. Fontosnak tartja-e, hogy a Kossuth-kötődés még inkább elmélyüljön a diákok tudatában?
– Fontosnak tartom, annál is inkább, mert Encsről származom,
amely néhány kilométerre van Monoktól, Kossuth szülőhelyétől. Ha a
nevelőtestület is támogat ebben, szeretnék kirándulást szervezni a
diákoknak arra a vidékre, hogy minél többet tudjanak meg a Kossuthcsaládról, és megismerjék életük fontos helyszíneit. Szeretném, ha ez
a kötődés fokozottabban jelen lenne az intézmény életében.
– Mik a tervei az iskolával kapcsolatban, milyen távlatokban gondolkodik?
– Mivel még fiatal vagyok, hosszú távra tervezek. Egyesek azt gondolják, hogy nekem nem annyira fontos ez az iskola, mert kívülről jöttem, de ez nem így van. Én szeretném itt leélni az életemet Dabason,
hosszú távra berendezkedni, azért szeretnék itt házat venni, és olyan
munkahelyen dolgozni, ahol hozzájárulhatok a jövő generációjának a
boldogulásához. Ebben a munkában fontos szerepet akarok vállalni, és
hogy mennyire leszek alkalmas, azt eldönti majd a város közössége,
azok a szülők, akik gyerekeiket a mi intézményünkbe íratják.
Igyekszem majd megfelelni minden szinten. Demokratikus szellemben
kívánom az iskolát vezetni, nem szeretném ráerőltetni az elképzeléseimet a nevelőtestületre. Fontos számomra a kollégákkal való jó kapcsolat. Olyan intézményt szeretnék kialakítani, ahová szívesen járnak gyerekek és tanárok egyaránt. A korszerűsítést nagyon lényegesnek tartom, ezért célom az eszközpark és a honlap fejlesztése. Egy jól megszerkesztett honlapról a szülők és a lakosság naprakészen tájékozódhat az
iskola életéről, az itt zajló munkáról. Jó kapcsolatot szeretnék ápolni a
különböző intézményekkel, az önkormányzattal, a kisebbségi önkormányzatokkal, a tankerület többi iskolájával és a sári egyházi intézménnyel is.
Munkájához, elképzelései megvalósításához sok sikert és jó egészséget
kívánunk!
2014. szeptember
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Megváltozott munkaképességûek rehabilitációja
Egy sikeres program a megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjáért, és sikeres foglalkoztatásáért: AZ NRSZH
TÁMOP 1.1.1 projekt

A szakmai és anyagi támogatásért ez év végéig
még lehet jelentkezni!
Napjainkra hazánkban – és az Európai Unió szinte minden országában – átalakult a megváltozott munkaképességű emberekről
való gondolkodásmód, és az őket érintő támogatási rendszerek is
radikálisan megváltoztak. Az elvesztett képességekről a megmaradtakra került át a hangsúly, azokra a képességekre, amelyeket
sikerrel lehet hasznosítani.
Az újrakezdéshez persze segítség kell. Az unió összes államában kialakultak és alakulnak a támogatott foglalkoztatási formák,
segítő programok. Ilyen mindenre kiterjedő szolgáltatásokat nyújt
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal keretében megvalósuló TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű
kiemelt projekt.
A részleteket Tatosné Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal főigazgató-helyettese ismerteti:
– A megváltozott munkaképességű emberek akár száz százalékos munkateljesítményt tudnak nyújtani, a mi feladatunk, hogy
ebben segítsük őket a projekt eszközeivel. A projektnek több egye-

dülálló szolgáltatása van, ezek közül az egyik a saját alkalmazottainkra épülő mentorálási rendszer, amelynek segítségével ugyanaz az ember kísér egy-egy ügyfelet végig a projekt folyamán.
Tervet dolgoznak ki közösen és elindul a megoldások keresése.
Van, amikor viszonylag hamar találnak egy megfelelő munkahelyet, ahol ügyfelünk az erejéhez mért munkát tud végezni, mondjuk napi négy órában, és nem utolsósorban munkahelyét meg
tudja közelíteni. Ha első körben nem jön össze a munkahely, akkor
jöhet a képzés, a kompetencia képzéstől akár a különféle szakmák
elsajátításáig. A fentiekkel kapcsolatos minden költséget az utolsó
fillérig a projekt fizeti.
Nemcsak a potenciális munkavállalóknak éri meg bekopogtatni hozzánk. A munkaadóknak 100%-os bérköltség támogatást
nyújtunk, továbbfoglalkoztatási kényszer nélkül. A cégeknek, vállalkozásoknak innentől már csak számolniuk kell. Munkabérre
nem kell költeniük, és mivel foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyt, mentesülnek a csaknem egy millió forintos
szociális hozzájárulási adótól, valamint, mivel ügyfeleink mindan�nyian rendelkeznek rehabilitációs kártyával, adókedvezményt
tudnak érvényesíteni.
Reméljük, hogy minden érdeklődő munkavállaló és munkaadó
könnyen és időben elér személyesen is bennünket a TÁMOP 1.1.1
irodáiban, amelyből összesen 94-et létesítettünk az ország szinte
minden pontján, az Önök lakóhelyéhez legközelebb 2370 Dabas,
Szent István út 67. alatt található.
Bővebb információt az interneten is szerezhetnek a
www.nrszh.kormany.hu weboldalon.

A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör ôszi túrája
a Szív Világnapja jegyében – szeptember 27.
A Kardiológiai Világszövetség szeptember 24-ét nyilvánította a Szív
Világnapjává, melyet 2000-ben ünnepeltek meg először. Magyar
országon sajnos nem kap elég hangsúlyt és nyilvánosságot ez a nap,
pedig az országnak – ezen belül minden szintű közösségnek – érdeke,
hogy minél egészségesebb polgárok dolgozzanak, tanuljanak, éljenek
benne. Ehhez a sport nagymértékben hozzájárul, vagy is karbantartja
testünket-lelkünket, s nem utolsósorban szívünket.
A Tour de Fekt KBK is ezt kívánja segíteni azzal, hogy szeptember 27-én
minél több helyi és környékbeli polgárt próbál megmozdítani ezen a
napon. Úgy gondoljuk, egyéni és közös érdekünk, hogy fizikailag és
szellemileg „topon” legyünk a hétköznapokban (meg mindig), ilyen szellemben neveljük gyermekeinket.

Ahol a tömegsport fejlett, fejlett a társadalom is.
Ennek szellemében várunk minden kerekezni szerető embert az
egészség és a szív nevében szeptember 27-én szombaton reggel
a Szent István térre.
Indulás 9.00 órakor. A táv kb. 50 km, mely érinti a környező településeket. A tempó kényelmes, „túrázós”, mely kb. 15 km/h sebességet jelent.
Kísérő autónk által biztosítunk frissítőt. Visszaérkezés a térre kb. délután
14.00 órakor.
Légy SZÍVES gyere el, mert biztosan szép hosszú életet akarsz élni,
amelyhez – ha picit is –, de mi is hozzásegítünk!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője
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TRIATLON
Befejeződött a triatlonosok számára az idei versenyidőszak. A DABASI
SZSE versenyzői a tavalyinál kicsit gyengébben szerepeltek, de néhány
kiemelkedő eredmény idén is született. Ebből kettő Cseik Marci nevéhez
fűződik. Az eXtremeMan Nagyatád hosszú távú nemzetközi versenyen,
amely egyben az Országos Bajnokság is, 3. helyezést ért el.
Marci a 3800 m úszást, 180 km kerékpározást és a 42,195 km futást 9
órán belüli idővel teljesítette. Eredményei alapján meghívást kapott a
budapesti IRONMAN 70.3-ra, amely világkupa futam. Marci kiemelkedő
teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat, 4. magyarként 14. helyezett lett a
világkupa versenyen.
Bukovszki Tünde a magyar válogatott tagjaként 6. helyezést ért el
Karlovy Varyban az ORV-n (Olimpiai Reménységek Versenye).
A Szlovák Triatlon Szövetség meghívására 8 versenyzőnk részt vett az
ógyallai Triatlon Fesztiválon, ahol nagyon jól szerepeltek. Kanyik András,
Farkas Csaba és Nagy Ágnes első helyezést ért el, Bukovszki Tünde és
Kecskés Noémi bronzérmes lett, Fajt Ádám, Farkas Zsolt, Kecskés
Bence pedig a 4,. 5,. 6. helyen értek célba.
További eredményeink:
Klub Csapat Országos Bajnokság Tiszaújváros:
utánpótlás I. csapat: 4. helyezés (Kanyik András, Balogh Botond, Farkas Csaba)
Sport XXI. Aquatlon Országos Bajnokság Budapest:
Gyermek csapat: 3. helyezés (Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Fajt Ádám)
Serdülő csapat 4. helyezés (Bukovszki Tünde, Petrányi Petra, Bennárik Csilla)
Triatlon Diákolimpia Országos Döntő, Eger:
Újonc csapat 3. helyezés (Nagy Ágnes, Kecskés Noémi, Szegfi Csenge)
Gyermek csapat 2. helyezés (Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Fajt Ádám)
Serdülő csapat 5 helyezés (Bukovszki Tünde, Bennárik Csilla, Petrányi Petra)
Váltó Országos Bajnokság Kaposvár:
Újonc csapat: 3. helyezés (Nagy Ágnes, Kecskés Noémi, Szegfi Csenge)
Utánpótlás I. cs.: 7. helyezés (Bukovszki Tünde, Bennárik Csilla, Petrányi Petra)
Utánpótlás I cs.: 7. helyezés (Kanyik András, Farkas Csaba, Balogh Botond)
Aquatlon Országos Bajnokság Balassagyarmat:
Gyermek csapat: Országos Bajnok (Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Fajt Ádám)
Serdülő csapat: 5. helyezés (Bukovszki Tünde, Petrányi Petra, Bennárik Csilla)
Triatlon Országos Bajnokság Fadd-Dombori:
Újonc csapat: 2. helyezés (Nagy Ágnes, Szegfi Csenge, Kecskés Noémi)
Gyermek csapat: 3. helyezés (Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Fajt Ádám)
Serdülő csapat: 5. helyezés (Bukovszki Tünde, Bennárik Csilla, Petrányi Petra)

Triatlon MIX Váltó Országos Bajnokság
Fadd-Dombori:
Utánpótlás I. csapat: 6. helyezés (Bukovszki
Tünde, Bennárik Csilla, Kanyik András, Farkas
Csaba)
Az utánpótlás korosztály legjobbjai meghívást kaptak a Tiszaújvárosban rendezett
Utánpótlás Gálára. Azért igazán különleges
ez a verseny, mert a Világkupa futam pályáján mérhetik össze tudásukat a versenyzők. Egyesületünk 6 sportolója
lehetett ott ezen a rangos megmérettetésen. Eredményük a következő:
Bukovszki Tünde 4., Farkas Csaba 7., Fajt Ádám 8., Kanyik András 10.,
Farkas Zsolt 15. Kecskés Bence 16. helyezést ért el.
A ranglistaversenyeken és az OB-n elért eredmények alapján 5 versenyzőnk érdemelte ki triatlonban, ill. duatlonban az Aranyjelvényes minősítést. Ők a következők: Bukovszki Tünde, Kanyik András, Farkas Csaba,
Fajt Ádám, Farkas Zsolt.
Két triatlonistánk, Bukovszki Tünde és Kanyik András továbbra is tagjai a
Héraklész válogatott keretnek.
Egyesületünk az utánpótlás-ranglistán 72 értékelt csapatból a 8-10.
helyezésre számíthat.
Szeretnénk jövőre még több jó eredménnyel gazdagítani városunk és
egyesületünk hírnevét. Szerencsére sok gyermekkel bővült idén is csapatunk, reméljük, jövőre már a legkisebbek is szép eredményeket érnek el.
Aki kedvet érez ehhez a nagyon kemény, de szép sporthoz, a
Várdai Fitness Centrumban jelentkezhet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A csapat edzői: Lorántfyné Horváth Ildikó, Lukács István, Várdai Zoltán
Az őszi időszakban a Duatlon Diákolimpia megyei és országos döntője
vár még a gyerekekre.
A Pest megyei döntőt idén is Dabason rendezzük, szeptember
21-én, a Gyóni Géza Általános Iskolánál.
Várdai Zoltán szakosztályvezető

Hazai és nemzetközi piacon működő
vashulladék szállítással, kereskedelemmel foglalkozó cég azonnali kezdéssel gyakorlott tehergépjármű
vezetőt keres soroksári munkahelyre,
belföldi munkavégzésre.
Elvárások: könnyű- vagy nehézgépkezelői jogosítvány és gyakorlat (autóra szerelt daru), C, E kat. jogosítvány, érvényes digitális sofőrkártya, GKI-kártya, PÁV II., balesetmentes vezetés; Előnyt
jelent: ADR-vizsga
Fényképes önéletrajzokat a mugu@mugu.hu e-mail címre várjuk. Elérhetőség: 06-1/289-50-00
További elérhetőségeink: 1239 Budapest, Ócsai út 4/a.
www.mugu.hu
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FÉRFI KÉZILABDA
Felnőtt kézilabdacsapatunk az augusztusi hónapban edzőmérkőzésekkel
készült a szeptember közepén induló bajnoki szezonra:
PLER Budapest–Dabas Diego KC
23 : 23
Dabas VSE KC–Balatonfüredi KSE
18 : 38
Dabas Diego KC–Magyar Ifjúsági Válogatott
30 : 30
Lajosmizse–Dabas Diego KC
20 : 25
Dabas VSE KC–PLER Budapest
31 : 34
Dabas VSE KC–Lajosmizse
39 : 30
Dabas VSE KC–Eger Eszterházy SZSE
22 : 20
Szeptember 14-én kezdetét veszi a 2014/2015-ös bajnoki szezon. Az
első mérkőzésre hazai pályán az OBO Arénában kerül sor. A junior csapat 16.00 órakor, a felnőtt csapat 18.00 órakor lép pályára a SZESE Győr
csapatai ellen.
UTÁNPÓTLÁS
Augusztus 16–17-én került megrendezésre a III. Kanyó Antal Nemzetközi
Utánpótlás Emléktorna. A Dabas VSE KC képviseletében két csapat utazott Tatára, az Olimpiai Edzőközpontba. U14-es (2000–2001) és U16-os
(1998–1999) csapataink dán, szlovák, cseh, német és magyar csapatokkal versenyeztek. Az igen színvonalas és erős mezőnyben U16-os
csapatunk a negyedik helyen végzett, az U14-es fiúk pedig harmadikak
lettek, így bronzéremmel térhettek haza. Az U14-es mezőny gólkirálya
Bálint Bence lett.

Augusztus 21–23. között immár ötödik alkalommal rendezték meg a
Budapest Kézilabda Fesztivált. Egyesületünket U-12-es csapatunk képviselte, akik a nyolcadik helyen végeztek. Ugyanezen a tornán az U-14-es
csoportban versenyzett a Pest Megye Válogatott, melynek nyolc dabasi
játékos is tagja volt. A válogatott első helyen végzett.
Utánpótláskorú játékosaink július közepe óta napi két edzéssel készülnek
a szezonra. Serdülő csapataink első mérkőzései szeptember 9-én, illetve szeptember 11-én kerülnek megrendezésre az OBO Arénában. A kezdési időpont mindkét napon 16.30. Minden szurkolót szeretettel várunk!
HAJRÁ DABAS!				
Békés Anita
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Elindult a szezon
a labdarúgóknál
Megkezdődött a pontvadászat az FC Dabas SE csapatai számára a
2014–15-ös bajnoki idényben. Az egyesület három felnőtt csapatot versenyeztet, egyet az NB III-ban, és kettőt a Pest megyei bajnokság
másod-, illetve harmadosztályában. Az NB III-as csapat eddigi mérlege:
egy győzelem a Gyula ellen hazai pályán, egy vereség a Monor ellen idegenben. A Kucsák István vezette II-es csapat Délegyházán nyerni tudott,
s az Újhartyán ellen ikszelt hazai pályán. A Fehér Sanyi által gardírozott
III-as gárda eddig egy találkozót játszott, amelyen hazai környezetben
alulmaradt a Szigetcsép ellen.

Az utánpótlás-bajnokságban is elkezdődött a pontvadászat, ahol az FC
Dabas csapatati az NB II Közép-kelet csoportjában küzdenek a bajnoki
pontokért. Az elmúlt hétvégén az U 14-es és az U 15-ös csapatok
Hatvanban léptek pályára, sajnos mindkét csapatunk vereséget szenvedett. Az U 17-es és az U 21-es csapatok az RKSK korosztályos csapatait
látták vendégül, s mindkét gárda győzelemmel abszolválta a mérkőzését.
Szeptembertől indul a női csapat számára is a pontvadászat. A lányok
háromnegyed pályán fogják játszani a mérkőzéseiket.
Szintén szeptembertől indul a Bozsik-program. A program keretében
rendezett tornákon vesznek részt az U 6, U 7, U 9, U 11-es korosztályok,
és mellettük természetesen a leány korosztályos focisták is. Az U 13-as
csapat a kiemelt Bozsik-programban vesz majd részt.
Kialakult az utánpótláscsapatoknál a szakmai stáb, amely a
következő: Kucsák István – szakmai vezető
Pucsinszkí Miklós – szakmai koordinátor; Monok Viktor – kapusedző
Man Balázs–U6, U7 edző; Fodor Gergely–U9 edző
Molnár Zoltán–U11 edző; Bukovszkí Balázs–U13 edző
Körmöczi Sebastian–U14 edző; Farkas Krisztián–U15 edző
Farkas Norbert–U17 edző; Ledő László–U21 edző
Az FC eredményeiről, életéről az egyesületben folyó munkáról
a www.fcdabas.hu, internetes oldalról, vagy az egyesület facebook
oldaláról lehet még több információt begyűjteni.
Bennárik Ferenc

hirdetések

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

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR
idén ünnepli 5. születésnapját!

Ebből az alkalomból szeretnénk megajándékozni a családokat:
MIA MANÓ Fejlesztőközpontunk tárháza egyre több újdonsággal bővül:
„Kapcsolaton alapuló nevelés” előadássorozat, tanfolyamok,
tanácsadás
Első előadás: SEGÍTSÉG, HISZTI! – Miért „hisztizik” a gyerek, mit
tegyünk ilyenkor, és hogyan segíthet a szülő (magán is)? Hogyan tehetjük mindezt úgy, hogy a kapcsolatunk ne sérüljön, vagy épp nőjön közöttünk a szeretet és a bizalom?
Időpont: 2014. 09. 20. 10. 00–12.00 óra között
Októbertől BABAMASSZÁZS tanfolyam indul 1–12 hónapos babáknak
és szüleiknek. – „Kényeztesse el” gyermekét sok-sok érintéssel. Mint általában a csecsemő gondozásával való foglalatosságok, a babamasszázs is természetessé válik, és így örömet szerez a babának és a szülőnek egyaránt.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
ZENEBÖLCSI ICURK Á K N A K és PICURK Á K N A K • ZENEOV I •
SZÜLETÉSNAPI PART YK • BARK ÁCSKUCKÓ • TSMT (Tervezett
Szenzomotoros Tréning) • Egyéni felmérés és torna, csoportos torna •
LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA • „KICSI BUKSI, OKOS BUKSI”
iskolaelőkészítő program • LÚDTALP- és GERINCTORNA

ŐSZI PROGRAMJAINK:
Október 4. szombat, 14.00–18.00 óra: ŐSZKÖSZÖNTŐ – családi délután a Dabas Piaccsarnokban
Október 18. szombat, 14.00-18.00 óra: Családi délután a Halász
Móricz-kúriában
Október 27–28. hétfő–kedd, (őszi szünet) 09.30–15.30 óra: JOBB
AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM 1. 8–13 éves gyerekeknek (kezdő)
Október 30. csütörtök, 15.00–19.00 óra: HALLOWEEN-PARTY óvodásoknak
Október 31. péntek, 15.00–19.00 óra: HALLOWEEN-PARTY iskolásoknak
November 16–17. szombat-vasárnap, 10.00–16.00 óra: „Varázslatos
színek” JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM 8–13 éves gyerekeknek (akik a RAJZ 1-en már részt vettek)
A Játéktári programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
A rajztanfolyamokra szeptember 30-ig lehet jelentkezni,a létszám korlátozott!
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as telefonszámon, illetve a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.hu-n,
a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt, valamint a
facebook oldalunkon.
FEJLESZTŐJÁTÉK-BOLTUNKBAN minden kedves vásárlónk, aki
5000 Ft felett vásárol, ajándékot kap!
Karácsonykor vevőink között kisorsolunk egy MIA és egy MANÓ figurát!
WEBÁRUHÁZUNK BAN már megtalálható üzletünk teljes választéka!

éves
az

Átrium
Idősek Otthona

Kedves Olvasó, Érdeklő dő!

Társadalmunk öregszik, az idősek aránya folyamatosan nő. Dabason, mint a régió központjában,
szükség volt a meglévő szolgáltatások bővítésére. Az önkormányzat ezt felismerve, a Széchenyi
Terv pályázati segítségével támogatta egy 51 szobás Idősek Otthona létrehozását, hogy az idősek,
ápolásra, gondozásra szorulók megfelelő színvonalú ellátása szélesebb körben hozzáférhető lehessen. Az Otthon alapkő letételére 2002. április 4-én került sor, majd a kész épületet 2003. december
16-án Harrach Péter úr, az Országgyűlés alelnöke adta át. Az első ellátottaink 2004. január közepén
költöztek be. Így 2014-ben, Dabas várossá válásának 25. évfordulójához csatlakozva ünnepeljük az
Átrium Idősek Otthona 10 éves fennállását.
Mindannyiunk szűkebb vagy tágabb környezetében, családjában, ismerősei között egyre több
olyan idős van, akiknek meggyengült egészségi állapota miatt gondot okoz önálló életvitelük fenntartása. A család pedig a munka, a mindennapos rohanás mellett nem tud otthon megfelelően gondoskodni ápolásra, gondozásra szoruló időseiről.
Nem könnyű meghozni a döntést, ha életünket a továbbiakban idősek otthonában szeretnénk
folytatni. Ezért, az alkalmat megragadva, engedjék meg, hogy néhány gondolattal bemutassam
és ajánljam intézményünket – a Lórévi Szerb Ortodox Egyház fenntartásában működő Átrium Idősek Otthonát –, mint egy lehetséges megoldást arra, hogy az idősek hátralévő idejüket emberi feltételek között töltsék, és megfelelő, a család részére is megnyugtató ápolás-gondozásban részesüljenek.
2004-ben, az induláskor az 51 apartmanban, szállodai szintű ellátást biztosítottunk a beköltöző időskorú emberek részére. Később, a jogszabályi változásokhoz alkalmazkodva – az intézmény
fenntarthatósága érdekében – az engedélyezett férőhelyek száma 98 főre emelkedett. A férőhelyszám növekedés mellett, mindvégig törekedtünk az ellátás színvonalának megtartására, fejlesztésére is. Emellett – lehetőségeinkhez mérten – korszerű betegápoló ágyak, betegápoló eszközök
térítésmentes bérbe adásával segítettük azokat a családokat is, akik idős hozzátartozójukat otthonukban tudták gondozni.

Intézményünk teljes körűen akadálymentesített, 2005-ben „Az Év Mozgáskorlátozott Épülete”
címet is elnyerte. Két- vagy háromágyas fürdőszobás lakrészekben helyezzük el a kedves lakókat.
Az elhelyezés során lehetőség szerint elsőbbséget biztosítunk dabasi, illetve a lórévi időseknek.
Emellett természetesen készséggel fogadjuk az elhelyezésre várókat az ország minden területéről.
A különböző krónikus betegségben szenvedő és mozgásukban korlátozott idős emberek mellett, intézményünk tárgyi és személyi feltételei lehetővé teszik, hogy a szellemileg már leépült idős
emberek önbecsülésük megtartása mellett, biztonságot nyújtó, kulturált körülmények között élhessék napjaikat.
„A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében!” Jól képzett és az ápolás-gondozás
terén elkötelezett, tapasztalattal rendelkező kollégák állnak az otthonban élő idős, beteg emberek
rendelkezésére. A rendszeres orvosi felügyelet is biztosított. Heti két-három alkalommal van orvosi rendelés, amelyen az egészségi problémáik meghallgatása, gyógyítása, a krónikus betegek gondozása történik. Szükség esetén a szakorvoshoz való eljuttatásban is közreműködünk.
Minden lakónknak személyre szóló ellátást igyekszünk biztosítani, amellyel hozzájárulunk, hogy
az intézményünk szolgáltatásait igénybe vevők önállóságukat minél tovább meg tudják tartani. Napi
rendszerességgel szervezett programjaink bőséges választékot kínálnak lakóink részére, amelyen
részt vehetnek kedvüknek és érdeklődési körüknek megfelelően. A fentieken túl kiemelt figyelmet
fordítunk ellátottaink emberi méltóságának megőrzésére, személyiségi jogaik érvényre juttatására.

Kedves Olvasó, Érdeklő dő!
A 10 éves jubileumról való megemlékezés, és bemutatkozásunk mellett, a figyelemfelkeltés is
célunk volt. Felhívom megtisztelő figyelmüket arra, hogy a személyes tapasztalat, a leghitelesebb
referencia. Ezért kérem, látogassanak el intézményünkbe, beszélgessenek az otthonban élő idős
emberekkel, munkatársainkkal! Ismerjék meg személyesen is az otthonban folyó életet és tapasztalataik alapján ajánlják ismerőseiknek, családtagjaiknak az Átrium Idősek Otthonát! Bízunk abban,
hogy odaadó, tisztességes munkánkkal segítségére lehetünk az ellátást igénylőknek.
A személyes tapasztalásra minden nap lehetőség van, de az ünnepi alkalomra való tekintettel
kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel a 2014. szeptember 26-án, pénteken délután 3-órakor rendezendő „Nyílt Napunkon”. Rendezvényünket hagyományosan minden évben megtartjuk. Vidám,
családias együttlétünk nagy népszerűségnek örvend ellátottaink és hozzátartozóik körében.
Kérem Önöket, ünnepeljük együtt az Átrium Idősek Otthonának 10 éves fennállását!
Dr. Csernusné Máté Éva
intézményvezető

