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„Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
... Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezerévben
vérrel és vassal tanítsa zsarnokát!”
Sinka István

rendezvényeink

XVI. Dabasi Napok
– a 25 éves város ünnepe
A szeptember 19-ét megelôzô hét esôzései eléggé összekuszálták
a Dabasi Napok indulását, így a legfelemelôbb rendezvényünket, a Kossuth László-síravató ünnepséget ellehetetlenítette a mostoha idôjárás.
Ilyen indulás után kicsit szomorúan vettük tudomásul mi szervezôk,
hogy ember tervez, de Isten végez, így nem mindig a mi kezünkben van
az irányítás. Az ünnepségsorozat következô programjai azonban zavartalanul lezajlottak, de a Dabasi Napok csúcsidôszaka a záró hétvége
volt, a péntektôl vasárnapig tartó, nagy koncertekkel, táncszínházi produkciókkal tarkított események tárháza. Köszönjük mindenkinek, aki
munkájával, értékes produkciójával vagy nagylelkû felajánlásával segítette a rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítását.
Ezúton köszönjük Kollár János vállalkozó, a Pressman Nyomdaipari Bt. és
András vállalkozó nagylelkű feljánlását, amellyel a rendezvényt támogatták.

Szeptember 21-én a dabasi nyugdíjasok
tölthettek egy zenés-táncos délutánt a
Kossuth Művelődési Központban. Az
estebéd előtt műsor várta a szépkorúakat, utána fergeteges táncmulatság
következett, ahol a vendégek bebizonyították, hogy tényleg nem csak a húszéveseké a világ.

Czeróczki

Szeptember 20-án Extrém Családi Sportnapot tartottunk a Jubileumi
parkban. Az érdekes játékok, a gokartok, a kézműves foglalkozások és
az extrém bringapálya átadóünnepsége sok családot és rengeteg gyereket vonzott a szabadba, akik örömmel vették birtokba az extrém sportszereket, és felszabadultan tekertek a gokartpálya bójái között.

Fotók: Karlik Dóra

A Dabas-kupa kétfordulós horgászverseny nagy meglepetése
Veres Zoltán repülőshow-ja volt

Szeptember 22-én, a Táncsics Mihály Gimnázium létrejöttének
50. évfordulója alkalmából, az iskola nyitórendezvényén bemutattuk Mitták Ferenc történész, Dabas díszpolgára, egykori diák
Nyíló ablakok című naplóját, amely hiteles kordokumentuma
az intézmény első
négy esztendejének
(1964–1968).
A k ö t e t D a b a s
Város Önkormány
zatának támogatásáva l jelen he te t t
meg.

Még a legrutinosabb színészek is ismerik azt a szorongásos izgalmat, amit egy-egy fellépés előtt átélnek, sőt a legtöbb ember élete
során valamilyen fokon megtapasztalja a lámpaláz okozta stresszt. A Dabasi Táncszínház tagjai nem kisebb feladatot vállaltak
magukra, minthogy a zene, a fények és természetesen a tánc, a mozdulatok összhangjával megelevenítsék a lámpalázat. A Dabasi
Napokon bemutatott produkciójuk kétszer is megtöltötte a Kossuth Zsuzsanna előadótermét, ahol letisztult harmóniával, könnyed
bájjal igazolták, hogy a Lámpaláz nagyon jó hatással tud lenni táncosra és nézőre is egyaránt.
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Lámpaláz
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Szeptember 23-án a külsejében és funkciójában is megújult
Nemes-kúria átadóünnepsége alkalmából sok felsődabasi polgár
látogatott el a Bercsényi úti rendezvényre. A Kisdabasért
Egyesület és Kosztolányi Gyula képviselő házigazdaként fogadta
az érkezőket, hiszen a Nemes-kúria, az orvosi rendelő és a védőnői
szolgálat mellett kulturált közösségi teret nyújt a városész lakóinak. A rendezvény Kovács Éva brácsaművész és művészbarátainak
hangversenyével zárult.
A felújításban közreműködők névsora a 10. oldalon olvasható.

Péntek délután a dabasi-szőlősi tájház avatóünnepségét tartották
a Kinizsi utcában. A szőlősiek legnagyobb örömére értékes helytörténeti, néprajzi gyűjtemény talált otthonra a kis parasztházban, ezt a megelégedést igazolta, hogy a közösség nagy számban
képviseltette magát a rendezvényen. A tájház alapötlete Feldman
László közösségi ház vezetőtől származik, aki szemmel tartotta a
restaurálás folyamatát, szorgalmazta a régi tárgyak gyűjtését, és
ott volt a berendezés elhelyezésénél is. A rendezvényt Kőszegi
Zoltán polgármester nyitotta meg, az ünnepi műsorban közreműködtek a városrész óvodásai és a Margaréta Citeracsoport.

Szeptember 26-án pénteken az Átrium Idősek Otthona tartotta 10. jubileumi ünnepségét

Szeptember 25-én a Dabasi Kossuth Zsuzsanna SZKI és
Kollégium nyílt napot tartott a dabasi szakképzés 25. évfordulója
alkalmából. A délutáni rendezvényen az iskola diákjainak ünnepi
műsora után Stégner Péter igazgató
megnyitotta az ünnepi évet. A kezdetekről Kosztolányi Gyula, az
intézmény volt igazgatója beszélt,
majd Feldman László bemutatta
Hegedűs Rita tanárnő Ikon az esőben című könyvét az érdeklődőknek.
Fotók: Karlik Dóra és Tomor Tamás

Szeptember 24-én a Gyóni Géza Általános Iskolában a
Képviselő-testület tagjai és a tervezők bemutatták a gyóni
városrész fejlesztési terveit.
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Péntek este a rockzenéé volt a tér a városháza előtt. A Beatrice koncertjére ezres tömeg gyűlt össze

Október 27-én, szombaton mintegy félszáz Kosztolányi
gyűlt össze a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában,
hogy egy világtalálkozó keretében teremtsenek kapcsolatot,
a különböző nyelvet beszélő, de közös gyökereket valló,
Nemeskosztolányból eredő és elszármazó rokon családok
tagjai. A rendezvény mentora Kosztolányi Gyula képviselő
volt.
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Szombat délután a 65 éves FC Dabas jubileumi ünnepségére látogattak
el a sportkedvelők a sári focipályán. A rendezvényen sporttörténeti
kiállítással és mérkőzésekkel emlékeztek a legrégebbi dabasi sportklub
eseményeire, és lerakták a készülő sportcentrum alapkövét.

rendezvényeink

A 10 esztendős dabasi sportcsarnok csörgőlabda Európa-bajnoksággal jubilált. A majd egy hétig tartó
mérkőzéssorozatot a 27-i, szombat esti Csík-koncert koronázta meg

Szeptember 28-án, vasárnap a dabasi állomáson a motorosok
közössége és az érdeklődők fogadták a nosztalgiagőzöst a
Budapest-Lajosmizse vasútvonal létrejöttének 125. évfordulója
alkalmából.

Idõsek Világnapja
Dabas Város Önkormányzata október 5-én tartotta idősek
világnapi ünnepségét az OBO Arénában. A rendezvényre
mintegy 1000 szépkorú dabasi polgár látogatott el, akik nem
mindennapi színpadi produkcióban részesülhettek. Az operettszínház musical- és operettgáláján neves művészek mutatkoztak be a város közönségének. Kállay Bori, Oszvald Marika,

Mahó Andrea, Csengeri Attila, Bozsó József és Jankovits József
neve nem idegen a dabasiak számára, hiszen ha nem is az operettszínház előadásaiból, de televíziós műsorokból mindenképp ismerhetik a nagynevű előadókat, a műfaj élvonalába tartozó művészeket.
A visszajelzésekből érzékelhető volt a közönség elégedettsége, a
színvonalas és tartalmas szórakozás iránti igénye, melyet a
szervezők a jövőben is igyekeznek majd teljesíteni. –szerk. –
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A 25 éves város ünnepe
URBE Dabas plakettek és díszoklevelek átadására. Dabas Város
Önkormányzata ezzel a díjjal ismerte
el azoknak az egyesületeknek, vállalkozásoknak, személyeknek a munkáját, akik a
25 év valamelyik szakaszában, huzamosan sokat tettek Dabas közösségi életéért, kultúrájáért vagy a jelenlegi városkép, infrastruktúra és intézményrendszer
kialakításán munkálkodtak. A PRO URBE Dabas bronzplakettje
Pataky Miklós szobrász alkotása.				

Fotók: Karlik Dóra

Szeptember 28-án, vasárnap délután egy nagyszabású táncszínházprodukcióval és egy díjátadó gálával zárult a XVI. Dabasi Napok
rendezvénysorozat. Az esemény nyitányaként a Fitos Dezső Társulat,
a gödöllői és a szentendrei néptánc társulat közös produkciójában
gyönyörködhettek a nézők. A fergeteges táncszínházi előadás több
magyar tájegység táncait, dalait és gyönyörű, színpompás népvisele
tét sorakoztatta fel a közönség előtt. Az etnikai sokszínűséget és a
táncok sokféleségét mesteri módon komponálta egységbe a produkció koreográfusa és rendezője, Kocsis Enikő. Így jött létre A
MAGYAR FALU, amely az egymásmellet élés és az összetartozás
szép szimbóluma. A rendezvény második részében került sor a PRO

MEGHÍVÓ

Program:

Tisztelettel meghívom Önt és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi megemlékezésünkre (Kossuth Lajos u. és a Vasút u.
kereszteződése)
Helyszín: a gyóni városrészközpont, 56-osok obeliszkje
Időpont: 2014. október 23., csütörtök 16.00 óra
Kőszegi Zoltán
polgármester
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– polgármesteri köszöntő
– a Múzsák AMI volt növendékeinek emlékműsora
(rendezte Kotán Sándorné)
– Mitták Ferenc történész, Dabas díszpolgára – ünnepi beszéd
– koszorúzás az emlékműnél

önkormányzati hírek

Az alábbiakban a díjazottak névsora olvasható
Anita Mendelova, Ben kov ics József,
Bennárik Dóra, Birizdó Imre, Bujdosó Géza,
Czagányi László, Csernák Rózsa, Csernusházaspár, Csoó-házaspár, Danyis János,
Dömők Antalné, Dr. Beke Judit, Dr. Bodó
Ágnes, Dr. Deák Ferenc, Dr. Doricsák János,
Dr. Eke Sándor, Dr. Farkas Annamária,
Dr. Gábor Ferenc, Dr. Kurdi Eszter,
Dr. Lelik Ferenc, Dr. Neuwald Jenő, Dr.
Radvánszki Ida, Dr. Sásdi Endre, Dr. Szabó
József János, Dr. Zlinszky János, Fabók
Ferenc, Farkas Gábor, Farkas Józsefné,

Feldman László, Fojta Péterné, Garajszki
István, Garajszki József, Gecser Eszter,
Gogolák Mariann, Hende Máté, Jelenik
Mária, Joó Tibor, Juhász Sándor, Juhászné
Bábel Márta, Kaldenecker Antal, Kapui
Ágota, Karlik Dóra, Kecskeméti Norbert,
Kecskés Annamária, Kecskésné Harmincz
Jolán, Klemencz Györgyné, Kosiba Dániel,
Kosiba Tibor, Kosztolányi Gyula, Kotán
házaspár, Kovács Éva és Szabó Zoltán,
Kozma Tibor, Ligetvári István, Magyar
Sándorné, Major Attila, Máthé Márk,

Méhész János, Mráz Ferencné, Mráz János,
Mráz Lídia, Mrázné Csernák Ilona, Orci
József, Pálinkás János, Papst József, PetrányiHarmincz Nóra, Prohászka Csaba, Ronga
József, Szabados testvérpár, Szabó Erika,
Szabó József, Szente Krisztina, Szilágyi
házaspár, Szlama László, Sztavinovszky
házaspár, Tapodi Katalin, Török György,
Újvári Miklósné, Újvári Tibor, Valentyik
Ferenc, Valenytik Anna, Várdai Zoltán,
Varga Gyuláné, Varga László, Varró Erika,
Vörös József, Zelenák András

Pro Urbe Díszoklevél a városért kiemelkedõen tevékenykedõ közösségeknek
Diego Kft., Vitafort Zrt., Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Rt., Wellis Magyarország
Kft., Chemität Kft., Ökonet Európa Kft.,
Metál 99 Kft., Alsónémedi és Vidéke
Takarészszövetkezet, King Stone Kft.,
DAKÖV Kft., Tűzoltók, Dabas TV, Rádió
Dabas, Mag TV, Pressman Bt., Patina Bt.,
Top Fitness SE közössége, FC Dabas SE
közössége, Dabas VSE KC közössége,
Dabasi Hag yományőrző Honvédtüzér
Alapítv ány, Gyóni Polgárőr Egyesület,
K isdabasér t Eg yesü let, Kék nefelejcs
Citerazenekar, Rozmaring Hagyományörző
Népdalkör , Bazsalicska Citerazenekar,
Borovenka Néptánccsoport, Felsődabasi

K atol i k u s K a r it á sz , Bát k i Já nos
Nyugdíjas Klub Egyesület, Gyóni Géza
Nyugdíjas Klub Egyesület, Dabas Városi
Nyugdíjas Klub Egyesület, Dinnyés
Lajos Nyugdíjas K lub Eg yesület,
Szépkorúak Dabasi Egyesülete, 1 .sz.
Óvoda, 2. sz. Óvoda, 3. sz. Óvoda,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Szent János Katolikus Általános
Iskola, Kossuth Lajos Általános
Iskola, Gyóni Géza Általános Iskola,
Tá nc sic s M i h á ly G i m n á z iu m,
Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola, Múzsák AMI, Erkel Ferenc
Művészeti Iskola.

A Házunk–Hazánk országos fotókiállítás megnyitója és díjátadója
Augusztus 7-én került sor a Kossuth Ház Galériában a 4. Házunk
– Hazánk országos fotópályázat képeinek zsűrizésére. A zsűri tagjai voltak: Baán Katalin E-MAFOSZ fotóművész, Csidér Bálint
E-MAFOSZ fotóművész és a zsűri elnöke, Horváth Imre fotóművész, a MAFOSZ elnöke. A zsűri döntése alapján 29 alkotó 60
képét állítottak ki. A kiállítás megnyitására a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretén belül, szeptember 20-án, szombaton 11.00
órakor került sor. Köszöntőt mondott és a tárlatot megnyitotta
Kőszegi Zoltán polgármester. A hangulatos zenéről Jasper Andor
gondoskodott.

különdíját Ligeti László bajai pályázó kapta. Horváth Imre fotóművész különdíját Bese József dabasi, Varga László népi fafaragóművész különdíját pedig Barta Csilla dabasi pályázó vehette át.

Az értékelés alapján az alábbi képeket és alkotókat díjazták a
kiírás szerint:
I. díj: Klement István, Dabas, Vasárnap délután c. műve
II. díj: Kiss Judit Linka, Alsónémedi, Mennyasszonytánc c. műve
III. díj: Mann Judit, Budapest, Keresztutak és Portré c. műve
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
különdíját Klement István dabasi, Dabas Város Önkormányzatának
különdíját Koncz Dezső budapesti, a Dabasi Fotó Klub Egyesület
különdíját Garamszegi Krisztina ceglédi, Kiss András fotóművész
2014. október
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én
megtartotta munkaterv szerinti szeptemberi rendes ülését. Első napirendi pontként a testület módosította az önkormányzat vagyonrendeletét.
Ezt követően új rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. A rendelet a korábbi gyakorlatnak megfelelően
szabályozta az utcák elnevezésének rendjét, eljárását, valamint az utcanév- és házszámtábla elhelyezését azzal, hogy az utcanévtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása az önkormányzat, a házszámtáblák kihelyezése,
cseréje, pótlása a lakosság kötelezettsége. A hiányzó házszámtáblákat
féléven belül pótolni kell! A testület ezt követően módosította a temetők
és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, a lakossági
igényeknek megfelelően egy új, kiburkolt sírhelybe való temetkezési
lehetőséggel. E rendeletek október 1-jén léptek hatályba, és a www.
dabas.hu honlapon olvashatóak.
Negyedik napirendi pontként a Képviselő-testület elfogadta a jegyző
által elkészített, a polgármester által beterjesztett beszámolót az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Ezt követően ingatlanvásárlási és bel-

területbe vonási kérelmekről döntött a testület, valamint állást foglalt egy
kommunális adóval kapcsolatos megkeresés tárgyában. Döntött a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való
csatlakozásról. A pályázatokat november 15-ig lehet majd benyújtani.
Visszatérítendő támogatásként a testület segítséget nyújtott a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatásához, majd „az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című KEOP projektről határozott. Elfogadta a Dabas város és a romániai
Kolozs megyei Ajton település közötti testvér-települési megállapodást.
Feltételesen döntött a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi
Tagintézményének áthelyezéséről a Táncsics úti óvoda megüresedése
esetén. Az általános tartalék terhére támogatta a könyvtár télikertje felújításának nem várt kiadásait, és döntött a baróti Derzs panzió ügyében,
valamint a jogszabály értelmében határozott a Kognitív Hungary Kft.
törzstőke emelése tárgyában.
Ezt követően zárt ülésen a Képviselő-testület javaslatot tett a Pest
megyei kitüntetésekre és a Pro Urbe díjazottak névsoráról döntött.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

LOMTALANÍTÁS

BEFEKTETÉS A JÖVõBE

Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Dabas Város Önkormányzata megbízásából az NHSZ Dabas Kft. 2014. október 25-én, szombaton
lomtalanítást végez, amelynek során a dabasi lakosság háztartásában képződött lomhulladék elszállításra kerül. Kérjük a lakosságot,
hogy az elszállításra szánt lomhulladékot a saját ingatlanjuk előtt
helyezzék el.
LOMHULLADÉK: a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési felszerelési, használati tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtő
edényzetben nem helyezhető el és annak a méreteit meghaladja.
NEM VESSZÜK ÁT: a zöldhulladékot, építési törmeléket, vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradtolajat, növényvédő szert és ezek
göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes hulladékok listáján szereplő egyéb hulladékokat) és a rendszeres szolgáltatás keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.
Bővebb információért, kérem, keressék meg a Dabas, Szent István út
133. szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkat, vagy hívják a
29/560-290 telefonszámot.

Elkezdődött az ivóvízminőség javítási
beruházás kivitelezése

Hosszú előkészítési és engedélyeztetési eljárást követően a kivitelező Hidrofilt Kft. elkészítette a kivitelei terveket, és 2014. szeptemberében végre elindultak az építési munkálatok. Első lépésként a vízkezelő berendezéseknek helyet biztosító kezelő épületek
épülnek meg a központi (DAKÖV-központ), a gyóni (Vacsi u.) és
a Zentai utcai vízmű telepeken.
A vízkezelő technológia és a hálózati rekonstrukció kiviteli
tervdokumentációját 2014 májusában adtuk le a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Hatóságnak, azonban ennek a vízjogi létesítési
engedélye még nem érkezett meg.
Remélhetőleg, mire elkészülnek a kezelő épületek, megérkezik
a technológia létesítési engedélye is, és
még ez évben megkezdődik a vízkezelő berendezések beépítése, illetve a hálózatépítés. A
kivitelezés folyamatáról a
jövőben természetesen
rendszeres híradással
jelentkezünk.

BURSA HUNGARICA
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

tokhoz történő benyújtására 2014. október 6.– november 7.

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának kiírása.

között van lehetőség.

Célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső-

A pályázatok benyújtásának végső határideje:

fokú tanulmányainak támogatása.

2014. november 7.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésére (https://www.

További információk: Dabasi Polgármesteri Hivatal ügyfél-

eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) és az önkormányza

szolgálata (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) tel.: 29/561-200
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
október 02.
Fúri Pál–Holecz Teréz
Erdei Gábor–Fekete Etelka
október 09.
Gáll Imre–Kovács Zsuzsanna
október 16.
Kertész Gábor– Lipcsei Valéria
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 24.
Gáspár Pál–Taisz Renáta
október 07.
Kecskés János–Szabados Ágnes
október 08.
Kovács János–Gábor Erika
október 14.
Kopasz Balázs–Sponga Zsuzsanna
október 15.
Mész Gábor–Árvai Katalin
október 22.
Mihály Lajos–Botlik Klára
október 29.
Blascsák János–Tihanyi Mária Éva
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
október 05.
Volenszki Mátyás–Ács Magdolna
Gogolák István–Bennárik Teréz
október 06.
Kubik Pál–Kis Judit
október 12.
Makai Zoltán–Csorba Mária Magdolna
Csermák Béla–Bálint Erzsébet
október 20.
Farkas László–Kis Julianna
Szabó József–Horák Erzsébet
október 26.
Bartuszek Tibor–Pelikán Mária
Walter Attila Jenő–Gombár Anna Magdolna
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
október 04.
Bózsik József–Pacsirta Erzsébet
Jarábik József–Zsákai Terézia
Kancsár János–Mráz Terézia
Sikari János–Rábai Erzsébet
október 11.
Majoros István–Pacsirta Terézia
Surman Ferenc–Csernák Matild
Szőnyi János–Németh Erzsébet
október 12.
Molnár László Gyula–Horváth Juliánna
október 18.
Balog István–Ujvári Margit
október 19.
Lagzi István–Magyar Mária Erzsébet
Dormány Ferenc–Valentyik Zsuzsanna
Marth Sándor József–Hornyák Éva
Vogt József–Balázs Etelka
október 26.
Horvát István–Garajszki Borbála
Danyis Gábor–Gyócs-Németh Jolán
Molitor Árpád Miklós–Kondics Ildikó Mária
Szabados László–Danyis Éva
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
október 17.
Dágány József–Ujvári Erzsébet
október 24.
Majoros József–Vadkerti Jolán
Jurászik József János–Szabó Mária
október 28.
Sponga Péter–Buncsák Anna
60 éve (1954-ben) kötöttek házasságot:
október 21.
Fabók Mihály–Gazsik Teréz

2014. augusztus hónap végén kötöttek házasságot:
augusztus 30.
Marcsó Zoltán–Garajszki Nikoletta
Gyarmati Csaba–Horváth Krisztina
Szabó András–wKancsár Tímea
2014. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 05.
Kiss Béla–Oberfrank Hajnalka
szeptember 06.
Berkó Tamás Zoltán–Velikovszki Edit
Kopasz Viktor Bálint–Zolnai Bettina
szeptember 10.
Göncöl Gábor Imre–Dr. Paál Adrienn Kármen
szeptember 12.
Halmi Krisztián–Fojta Erzsébet
szeptember 13.
Krafcsik Renátó–Pataki Katalin
Szigetfü György–Kátai Mária
Berényi Zoltán–Smida Zsuzsanna
Kéki Gergely–Zelovics Edina
Németh Attila–Dömötör Tímea Erika
szeptember 15.
Kancsár Ferenc–Csőszi Mónika
szeptember 20.
Opóczki Dávid–Mustos Viktória Vivien
Petrányi Tamás–Harmincz Nóra
Bálint Roland–Gombár Erika Mercédesz
Dávid Csaba–Horváth Szilvia
szeptember 27.
Dr. Heckenast Dénes–Regdony Dóra
Forgács Csaba–Fogarasi Edit
Kozma Zoltán–Dr. Juhász Brigitta

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Gyermek neve
Farkas Benjámin
Balla Tamás
Borza Mexx
Oláh Kira Vivien
Szenyai Márton
Bálint Anna
Balla Ádám
Balla Roland
Lakatos Zsolt Renátó
Suhajda Bence
Rácz Anna
Hegyaljai Márton Milán
Székely Dominik
Józsa Márk
Kalecz Lili
Bednárik Márk

Újszülöttek
Anyuka neve
Tenyák Tünde
Gurdics Tímea
Suhajda Judit
Oláh Vivien
Márton Nikoletta
Kleineisel Anett
Dodog Tünde Mariann
Dodog Tünde Mariann
Szmetana Ilona
Kis Edina
Sipos Ágnes
Prohászka Petra
Erdős Mariann
Szabó Nikoletta
Hucleib Anita
Bartuszek Tünde

Születési idô
2014. 08. 13.
2014. 08. 15.
2014. 08. 19.
2014. 08. 29.
2014. 09. 02.
2014. 09. 04.
2014. 09. 05.
2014. 09. 05.
2014. 09. 05.
2014. 09. 10.
2014. 09. 11.
2014. 09. 15.
2014. 09. 15.
2014. 09. 17.
2014. 09. 21.
2014. 10. 07.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Takács István
1923 10. 08.
Nagy Péter Sándorné Domonyi Erzsébet 1923 10. 14.
Hornyák Józsefné Szabó Erzsébet
1920. 01. 20.

Életkor
91 éves
91 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
2014. október
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Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Vinnai Gábor
1936. 02. 18. 2014. 07. 28.
Barna Jánosné (Kurucz Erzsébet)
1942. 12. 18. 2014. 08. 16.
Fehér József
2014. 08. 06. 2014. 08. 19.
Kosztolányi Ferencné
1929. 07. 10. 2014. 08. 29.
(Spanyiel Mária Magdolna)
Váradi György Istvánné
1934. 10. 21. 2014. 08. 31.
(Csizmadia Terézia Zsuzsanna)
Sztancsik László
1930. 08. 12. 2014. 09. 02.
Kirkovits Istvánné (Gottléb Lenke Anna) 1929. 07. 18. 2014. 09. 02.
Majoros József
1931. 04. 12. 2014. 09. 07.
Rónai Lénárdné (Mészáros Rozália)
1925. 06. 27. 2014. 09. 08.
Hidvégi Györgyné (Farsang Anna)
1923. 01. 17. 2014. 09. 21.
Faragó Sándor Miklós
1925. 10. 26. 2014. 09. 21.
Gogolák Jánosné (Janicsák Terézia)
1930. 08. 22. 2014. 09. 26.
Molnár Ilona
1920. 07. 03. 2014. 09. 28.

Osztozunk a családok gyászában.

Pontosítás

A 2014. július havi Dabasi Újság Halottaink rovatában fiam, Durai
Donát születési ideje tévesen jelent meg.
Donát 1998. 06. 20-án született és 2014. 05. 29-én távozott
tőlünk tragikus hirtelenséggel.
A gyászoló édesanya

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek, aki
részt vett Ricsi búcsúztatóján, és egy szál fehér virágot helyezett
el az emlékére.
Külön köszönet a segítségért Kőszegi Zoltán polgármester
úrnak és a SZIGÜ Temetkezési Vállalat minden dolgozójának
az alázatos munkáért, a tiszteletteljes hozzáállásért.

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 számon.

Az élet apró örömei
Szomorúan vettük tudomásul, hogy 1996. november 16-án
született kislányunk nem lesz olyan gyermek, mint a többiek.
Az azóta eltelt 18 évet családunk teljes értékű tagjaként éli.
Megpróbálunk erőnkhöz mérten mindent megadni Vikinek,
de 18 éves korára kinőtte babakocsiját, ami az „életet” jelenti
számára. Sajnos, az új megvásárlása meghaladta a mi anyagi
lehetőségeinket.
A Nevelési Tanácsadó segítségét kértük problémánk megoldásához, de mivel nem egyedül vagyunk ilyen helyzetben, ezért
nem reménykedtünk. De megtörtént az, amire egyáltalán nem
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A felsõdabasi Nemes-kúria
felújításában résztvevõ kivitelezõk
és szakemberek névsora
Józsa Ferenc, Cserged László és a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola diákjai – kőműves és burkolási munkák
Kopasz Balázs – ács-tetőfedő munka
Kosiba Tibor – vakolás, dísztagozatok
Tánczos István – fűtés, kazán, kéményszerelés
Kozma Zoltán – homlokzatfestés
Márton Péter – bádogos
Pazsitka Miklós – parkettázás
Sikari Orbán – kertészet
Majeczki Miklós és munkatársai, Daköv – víz és csatornázási munkák
Mayer László – cserépkályha bontása és újraépítése
Zsitva Dávid – Szakképző Kft. – villanyszerelés
Bökönyi Levente – régi nyílászárók restaurálása
Garajszky Tamás – bútorasztalos
Feth András – épületfelirat, funkciótáblák
Pacsirta András – villanyszerelés
Szabó Sándor – belső festés
Gogolák István – lakatos munkák
Balogh Norbert – nyílászárók
Bukovszki Péter – ácsmunka
Danyis János – egyedi berendezési tárgyak
Guba Nikoletta – dekorfestő
Nyíri Kata, Krígel Viktória – kiállításrendezők
Káldy János – statikus szakértő
Belusz László – villamossági tervező
Ferenczy András – CREATON tetőfedés szakmai képviselete
Fülöp György – klímaszerelés
Kaldenecker Józsefné, a Szakképző Nonprofit Kft. vezetője
A heti kooperáción résztvevők, a megrendelő Dabas Város
Önkormányzatát képviselők:
Kőszegi Zoltán polgármester,
Kosztolányi Gyula önkormányzati képviselő,
Talapka Gábor – a városüzemeltetés és műszaki iroda, az önkormányzati ingatlanok felelős vezetője,
Bujdosó Géza – építész tervező, műszaki ellenőr,
Kecskeméti Norbert – építész társtervező, épített örökségért felelős,
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester.

számítottunk: a Nevelési Tanácsadó közreműködésével és
Újvári Erzsébet segítségével sikerült megvásárolnunk az új
kocsit.
Mindez azonban nem jöhetett volna létre, ha Kőszegi
Zoltán polgármester úr nem kíséri figyelemmel a tanácsadó
munkáját, és nem segítené akár anyagilag is a miénkhez hasonló problémával küszködő családokat. Most a mi családunk
érezte meg az őszinte törődést. Kívánom, hogy még sok sorstársam élje át azt, amit most mi érzünk!
Őszinte köszönettel és tisztelettel: Bertus Lászlóné

intézményeink hírei

Sikeres volt a Dabas-kupa

ActivIskola-program

Dabas várossá válásának 25. évfordulója alkalmából, a Dabasi
Napok keretében rendezte meg egyesületünk nyílt horgászversenyét, a DABAS-kupát. A versenyre szeptember 20-án, szombaton
került sor a Mánteleki horgásztónál.
Férfi, női, ifi és gyermekkategóriákban lehetett nevezni a
mezőnybe. Minden kategóriában az első három helyen végzett horgászt díjaztuk.
A kategóriák nyerertesei a következők:
Férfi:
I. helyezett: Pacsirta László
II. helyezett: Tóth Lajos
III. helyezett: Dobó Márton
Női:
I. helyezett: Bálint Ferencné
II. helyezett: Zsoldos Erzsébet
III. helyezett: –
Ifi:
I. helyezett: Ifj. Vajda Sándor
II. helyezett: Kovács Ákos
III. helyezett: –
Gyermek: I. helyezett: Ronyiczki Ádám
II. helyezett: Kocsis Milán
III. helyezett: Csáki Bence
A verseny abszolút győztese Pacsirta László lett, aki elvihette a
Dabas-kupát. Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek.

A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 8 fővel
képviseltette magát az ActivIskola Hálózat idei továbbképzésén
augusztus 26–27-én. A tavaly augusztusi, sikeres dabasi rendezvény
után ebben a tanévben az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola adott helyszínt a Promethean magyarországi képviseletéért
felelős Modern Oktatási Eszközök Kft. által rendezett eseménynek.
A szakmai programok az ActivExpression szavazórendszer módszertanára fókuszáltak Tisza Géza és Horváth Ádám előadásaiban,
illetve nagy sikert aratott John Collick előadása élő közvetítésben
Angliából.
A szakmai programok mellett több, helyi szervezésű programon is
részt vettük. Szállásként a majki kamalduli szerzetesrend szolgált,
ahol egy tárlatvezetésen is részt vehettünk. Ellátogattunk a
Bányászati Múzeumba, esti programként egy vacsorával egybekötött
tekézésen vettünk részt, az utolsó napon pedig a Szlovák Tájházat
tekintettük meg, ahol frissen sütött lekváros buktával búcsúztunk a
helyiektől és a várostól.

Veres Zoltán műrepülő világbajnok délutáni bravúros bemutatójával megkoronázta ezt a sikeres napot.
Több száz ember látogatott ki a tóra, hogy a nem mindennapi
repülőshow-t élőben láthassa.
Reméljük, emlékezetes perceket szereztünk vendégeinknek!
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak:
Dabas Város Önkormányzata, Dabasi Újság, Rádió Dabas,
Palermo cukrászda, Daköv Kft., Kosztolányi húsbolt, Kári–Ker
Kft., Marika Sári Abc, Petra Abc, Solanum Békés Zrt., Nagy
László, Dabas Horgászbolt, TESZ Kft., Nyeső Zsolt, Sáfrány
Sándor és neje, Fábián Gábor, Kanyó Gábor és neje, Dobor Gyula
és neje, Viczkó Isván, Mejzlik Ferenc és Szabó Tünde, Ratimovszky
Zoltán, Füstös Zolt, Vízer Mihály, Pressman Nyomdaipari Bt.
Szeretnénk itt az újság hasábjain megemlíteni, hogy két egyesületi tagunknak is sikerült a verseny előtti héten, igen szélsőséges
időjárási viszonyok mellett a Mánteleki horgásztavon harcsát fogni.
A DAKÖV-ös Zelovics József egy 54,5 kg-os, Dobó Márton pedig
egy 28,1 kg-os harcsát fogott. Gratulálunk mindkét horgásztagunknak!
További sikeres horgászatot kívánunk!
a HE vezetősége

Laja István, Gattyán Andor, Szabadi Zoltán, Nemes Gábor,
Salacz András, Rudas Anita, Bartha Ágnes, Bölöni Csaba

Az Aktív tanárainkon kívül igazgatónk, Stégner Péter is ellátogatott az eseményre.
Szabadi Zoltán
projektkoordinátor

Országos rajzpályázat díjátadója
A mi utcánk, a mi jövőnk címmel hirdette meg rajzpályázatát a Nemzeti Fejleszt ési
Minisztérium. A Szent János
Katolikus Általános Iskolából
Fapál Emese 7. osztályos
tanuló fődíjat, egy kerékpárt
nyert rajzával. A műsoros díjkiosztót a Budapesti Állat
kertben tartották.
További szép sikereket kívánunk Emesének!
Dr. Kissné Jankovics Rozália
rajztanárnő
2014. október
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A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
és Kollégium

Szeretettel meghívja Önt
a 25. évfordulójára
rendezett Jubileumi bálra
2014. november 15-én,
18.00 órakor a KZS épületében
A jegy ára 3500 Ft (aperitif, vacsora, sütemény)
Támogatói jegy ára 500 Ft
Zene: Jerzsele Family
Jegyek elővételben megvásárolhatók: a KZS-ban,
érdeklődni a 29-560-670/675 melléken
kzsdabas@kzsdabas.hu
A tombolatárgyakat és egyéb felajánlásokat örömmel fogadjuk!
A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium

Szlovák Pacsirta 2014
Szeptember 6-án került megrendezésre Sárisápon a Szlovák Pacsirta
című népdaléneklési bemutató, ahol a résztvevő 15 csoport bronz-,
ezüst- vagy aranyminősítést szerezhetett.
Ezen a minősítőn vett részt a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola népdaléneklési csoportja (vezetőjük Kurta Józsefné) és a
Fialecska citeracsoportja (vezetőjük Szlama László).
A két csoport tagjai ugyanazon gyerekek:
Praszna Sára 8.o., Körmendi Anna 8.o., Praszna Panna 6.o.,
Volentér Nóra 6.o., Szabó Martin 6.o. és Kancsár Viktória, aki az idei
tanévtől a Szlovák Gimnáziumban folytatja tanulmányait.
Mindkét csoportunk bemutatója üde színfoltként hatott a komoly
múlttal, tapasztalattal rendelkező és hatalmas sikereket elért felnőtt
csoportok körében, mivel egyedüli gyermekcsoport voltunk közöttük.
Produkcióinkat a felnőtt csoportok hatalmas tapssal, a zsűri mindkét csoportunkat Ezüst Pacsirta minősítéssel jutalmazta.
Dabasról még részt vett ezen a megmérettetésen a Bazsalicska
Citeracsoport, melynek szintén Szlama László a vezetője, aki áldozatos munkájával igyekszik közelebb hozni az idősebb és fiatalabb generációt és idővel majd a két citeracsoportot eggyé kovácsolni a népzene
segítségével.
A Bazsalicska
Citeracsoport színvonalas előadásával az
Arany Pacsirta minősítést nyerte el.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a
szombati napon!
Kurta Józsefné
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Egészségnapot tartottunk

Központi telephelyre költözött a Tüdőgondozó Intézet
Dabas Város Önkormányzata kiemelten kezeli az egészségügyet, és
az a célja, hogy intézetünket saját tulajdonában megtartsa. Az
önkormányzat 2013 elején ezt a szándékát nyilvánvalóvá tette, és az
elsők között jelezte az emberi erőforrás miniszterének, hogy meg
kívánja tartani a szakorvosi rendelőintézetet. Az önkormányzat jó
fenntartó és jó tulajdonos. Közösen jelöljük ki a stratégiai irányokat, és a lehetőségeihez mérten támogatja is azok megvalósulását.
Korrekt, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki, melynek alapvető feltétele a bizalom volt. Ha sikerül bizalmi viszonyt kiépíteni a
vezető munkatársak, a kollégák és az önkormányzat irányában,
akkor mindig lesz lehetőségünk igazán előre lépni.
Ennek az együttműködő kapcsolatnak köszönhető a 2007-től
kezdődő, erőteljes szakmai fejlődésünk. Az egynapos sebészet
bevezetése az uniós pályázat részeként megújult, és megnövekedett
központi épületünk. A beruházás tervezésekor az épületben egy
gyógyszertár is helyet kapott volna, de a kivitelezési időszak alatt
megváltozott jogszabályok (megszűnt a patikaliberalizáció) nem
tették lehetővé a gyógyszertár elhelyezését. Ennek köszönhető,
hogy megszüntettük a külső telephelyet, és beköltöztettük a központi épület üresen álló részébe a mosodát és a Tüdőgondozó
Intézetet. A külső telephely megszüntetése a működési költségek
csökkenését fogja eredményezni. Szakmai előnye, hogy az egy
telephelyen működő valamennyi szakrendelés vezető szakorvosa
közvetlenül segítheti egymás munkáját. Lehetőség nyílik szakmai
konzultációk igénybevételére.
Tüdőgondozó Intézetünk az Egészségnapon kezdte meg munkáját a Dabas, Bartók Béla út 61. számú központi telephelyen.
Városunk számára fontos, hogy az itt lakók a lehető legszélesebb
körű szolgáltatást vehessék igénybe. Annak igazolásaként, hogy ez
fontos az intézetünk számára is, ezt minden évben az
Egészségnapon erősítjük meg. A város 1999. óta minden év őszén
megrendezi a Dabasi Napokat, melynek egyik fontos eleme a lakossági szűrőprogram, amelyen intézetünk szombati napon kinyitja
kapuit a dabasi lakosok előtt. Több szakmában szűrővizsgálatokat,
tanácsadást biztosítunk, ezzel azt mutatjuk, hogy nemcsak a
járóbeteg szakellátás minősége, hanem a prevenció iránt is elkötelezettek vagyunk.
Az Egészségnapon intézetünk valamennyi osztálya részt vett a
szűrővizsgálatok végzésében és az igények szerinti tanácsadásokban. Az évek óta szokásos érvizsgálaton 41 lakos vett részt.
Összesen 275 fő kereste fel intézetünket. Az idült vesebetegek
korai kiszűrését vérvétellel, mintavételből méréssel és számítással
határoztuk meg. Végeztünk teljes test csontsűrűségmérést, vastagbélrák-szűrést, vérnyomásmérést és EKG-vizsgálatot, nőgyógyászati szűrést, diétás tanácsadást és szájüregi rákszűrést. Az ideggondozó és a szemészeti szakrendelés dolgozói szeretettel várták a
szolgáltatást igénylőket.
Az intézet valamennyi dolgozója kellemes napot töltött el, hiszen
a munka mellett egymásra is figyelemmel lehettünk.
Klemencz Györgyné
intézetvezető
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Halász Móricz-kúria – októberi 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, Pál Ilona
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
FotóKÖR

október 28. (kedd) 18.00 órától
vezeti: Péli László
KreÁlom

október 27. (hétfő) 16.30–19.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
október 27. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
Társult Önkormányzatok ,,Együtt’’
Segítőszolgálat KOSÁRFONÓ KLUBJA
október 9., 30. (csütörtök) 17.00 órától

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
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
Asszonytorna
szerda: 10.00–11.30 óráig, vezeti: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái – péntek 17.00–21.00 óráig

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!

csoportszervező: Nyíriné B. Katalin

ÁSZ a Halász Móricz-kúriában
Az Áldos Egyesület
tag jaiként létrehoztunk eg y színjátszó
csoportot, innen az
ÁSZ elnevezés, azaz
Áldos Színpad. Pró
báinkat a Halász
Móricz-kúriában tartjuk, szerda esténként.
Természetesen nem
vagyunk profi színészek, csak szeretjük a
magyar nyelvet, a történelmet, és elhatároztuk, olyan darabokat adunk elő, amelyeknek fő elemük a humor,
mégis értékes témákat járhatunk velük körbe.
Első bemutatkozásunk alkalmával a magyar nyelv szépségét,
gazdagságát igyekeztünk láttatni a színpadon, következő összeállításunkkal pedig az első világháború áldozatai előtt tisztelgünk –
igen, a humor segítségével. Ezeket a darabokat nemcsak Dabason
mutattuk be, de voltunk már Szigetváron, Zánkán, Mártélyon,
nemsokára pedig Pákozdon, a Katonai Emlékparkban fogunk részleteket előadni az egyik műsorból.
Legközelebb október 15-én, a Halász Móricz-kúriában, tekinthetik meg az érdeklődők előadásunkat.

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
októberi programjai
Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583 •
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com, gogolakmariann@gmail.com
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
Hétfő: 18.30–19.30 – Pilates (Mrázné Gogolák Éva)
Kedd: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
		
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

Reméljük, minél többen lesznek kíváncsiak rá!
Szabóné Márti
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2014 évi. GYÓNI NAPOK rendezvénysorozatára
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Kőszegi Zoltán
polgármester

október 16. (csütörtök)
9.00 – 13.00 óra – Vállalkozói helyzetek, izgalmas
megoldások
– szakmai fórum aktuális kérdésekről helyi vállalkozások tulajdonosaival, könyvelőkkel, adószakértő és könyvvizsgáló szakemberekkel
– a rendezvény ingyenes, telefonos regisztrációhoz kötött: 06-29/360-142/101 mellék
szervező: a Treendcoop Kft., Derdák Éva
helyszín: a Halász Móricz-kúria
18.00 óra – A MŰVÉSZET DEMOKRÁCIÁJA
– avagy hídverés a civil ízlés és a művészi
önkifejezés közé...
– építészek, képzőművészek zártkörű rendezvénye
szervező: Ligetvári István és a Trafik Kör
helyszín: a Halász Móricz-kúria
október 17. (péntek)
18.00 óra – Dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester bizonyságtétele és könyvbemutatója
szervező: Fekete László református tiszteletes
helyszín: a Gyóni Református templom
október 18. (szombat)
18.00 óra – A dabasi 25 éves házassági
évfordulósok köszöntése
– kiállításmegnyitó, ünnepi anyakönyvvezetés,
műtermi ajándékfotózás, a Dabasi Dalkör
lakodalmas köszöntője, vőfélyhuncutságok,
vendéglátás a lakodalmas sublótból
A süteményeket a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
tagjai készítik.
helyszín: a Halász Móricz-kúria
19.30 óra – 150 éve született gróf Vay Péter,
a gyóni katolikus templom alapítója
– koszorúzás az emléktáblánál, gyertyafényes,
gitáros áhítat,dicsőítő énekek a gitáros kórus
vezetésével, tanulságos történet, elcsendesedés
– a Templomok éjszakája program részeként
október 19. (vasárnap)
15.00 óra – Ökumenikus családi délután
17.00 óra – A dabasi és az ócsai zeneiskola
fúvószenekarának koncertje
zenekarvezető: Serfel Viktor
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– a Templomok éjszakájának zárása,
szeretetvendégség
szervező: a gyóni református egyház,
Feketéné Rubes Ildikó
helyszín: a gyóni református templom,
a gyülekezeti ház és udvar

október 20. (hétfő)
19.00 óra – Filmvetítés
„…egy evangéliumi ihletettségű, szakramentális
film, az egyénben és a közösségben megdicsőülő Istenről. Átformáló, transzcendens élmény,
melynek során kegyelmi pillanatokat élhet meg a
néző.”
szervező: dr.Tanczik Balázs plébániakormányzó
és a gyóni katolikus egyház
helyszín: a gyóni katolikus plébánia hittanterme

október 21. (kedd)
18.00 óra – Nosztalgia (?)
– Orci József festőművész, PRO URBE díjas
dabasi polgár 70. születésnapi köszöntése
helyszín: a Halász Móricz-kúria
október 21–22. (kedd–szerda)
10.00 óra – Kiállítások az ovigalériákban
„Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már
ennél szebbet?”
– a Lurkó Óvoda ovigalériájában
Vesszővarázs, kosárfonás
– a Mesevár Óvoda ovigalériájában
Nyitott ovi-program minden érdeklődőnek!
október 23. (csütörtök)
16.00 óra – 1956-os ünnepi megemlékezés
helyszín: a gyóni városrészközpont
október 24. (péntek)
14.00 óra – „Paphegytúra” – kerékpártúra
18.00 óra – „PARKMOZI”
– szabadtéri filmvetítés a Halász Móricz-kúria
díszparkjában
2014. október – a ZLINSZKY-KÚRIA
GYÜMÖLCSLIGETE
„Ültess egy régi fát”
„a magyarok gyümölcsei Gyónon”
„…hogy művelje és őrizze…”
A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésben 152 gyümölcsfa ültetése, megáldása a gyóni Zlinszky-kúria kertjében. A faültetés az egész város ünnepe, amelyben részt vesznek:
a dabasi iskolák, egyházi felekezetek, díszvendégek, a
Zlinszky család, a helyi önkormányzat.
(a pontos időpontról tájékoztatást adunk egy újabb
meghívóban és a Rádió Dabas hullámhosszán)
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
október 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

rendezvények
Táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: október 17 péntek, 18.30 órától táncház és
kézműves foglalkozás.
A táncházat vezeti: Kéknefelejcs zenekar
A belépés díjtalan!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 5. (szerda) 10.00 órától
Pilinke Énekegyüttes: péntek 16.00–17.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
Forgatós Néptánccsoport: péntek, 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek, 19.00–20.30 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek,17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG, gyermek citeracsoport: péntek,18.00–19.30 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
november 8. szombat, 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc: kedd, péntek, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya

Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Szabad Evangélisták Szövetsége: kedd 18.00–19.30 óráig
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: október 22. szerda, 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
A Kerekes László Emlékkiállítás
és a Kerekes László Alkotóház
ünnepélyes megnyitója
Időpont: október 22., 14.00 órától

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör
november 7. péntek,, 16.00–19.00 óra
vezeti: Huber Erika fazekas

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

Köszönet az élményért

Megváltozott nyitva tartás

A Dabasi Napok rendezvénysorozatának szívünkhöz legközelebb álló programja a dabasi-szőlősi tájház avatóünnepsége
volt. Örömünkre szolgál, hogy nagyszüleink háza ma már ilyen
fontos szerepet tölt be a településrész életében, az ott kiállított
gyűjtemény, elődeink tárgyi hagyatéka felidézi a régi szőlősi
népi hagyományokat, amely gyermekkorunk emlékeit juttatja
eszünkbe.
Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának és Feldman
Lászlónak, hogy pont erre a házra esett a választásuk, és ezzel
megmentették az enyészettől nagyszüleink egykori otthonát.
a Magyar család

az ELMŰ-ÉMÁSZ irodában
Az ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati irodájának dabasi kirendeltsége 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.
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Ingyenes elsõsegélyelõadások
Ugye Ön is volt már olyan helyzetben, amikor elsősegélyt kellett
volna nyújtania?
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket ingyenes elsősegély
előadásainkra, amelyeken érdekes tanácsokat kaphatnak a háztartásban, közutakon, munkahelyen történő balesetek ellátásáról,
újraélesztésről, csecsemők és gyermekek sürgősségi ellátásáról és
egyéb, elsősegély beavatkozást igénylő sürgős esetek ellátásáról! Az
előadássorozat tájékoztató jellegű, kötetlen beszélgetéssel és megbeszéléssel.
Az előadások: minden hónap utolsó csütörtökén, 17.00–19.00
óra között a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium Öveges József
Laboratórium Metelka Ferenc előadótermében lesznek.
Az előadások szervezője: Dabas és Környéke MentőorvosiMentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. és a Dabasi Táncsics Mihály
Gimnázium.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Cipõsdoboz akció Dabason
immár második alkalommal
A rossz idő beköszöntével talán egyre többen gondolunk a télre, az
ünnepekre, a karácsonyra. A tavalyi évhez hasonlóan a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai idén is megrendezi a
karácsonyi adománygyűjtő akciót. Ennek keretein belül 2013-ban
231 dabasi kisgyermek számára tudtuk szebbé tenni a karácsonyt a
város lakóinak köszönhetően, akikkel együtt élhettük meg azt az
érzést, hogy „Adni jó!”
Csatlakozzunk idén is minél többen ehhez a nemes kezdeményezéshez!
Íme egy kis útmutató, hogy mi kerüljön a dobozokba:

Igen:
• gyermekeknek szóló könyv
• jó állapotú, még használható játék
• édesség
• egyéb dolgok, amiknek egy gyermek örülhet (zsírkréta, ceruza,
bizsu ékszer stb.)

Nem:
• gyümölcs és egyéb romlandó élelmiszerek
• ruhanemű és cipő, hiszen nem tudjuk a gyerekek méreteit
• törékeny tárgyak

Kedves dabasi és Dabas környéki lakosok,
kedves cégvezetők!

Az Önök eddigi segítségével megalapítottuk a Dabas és Környéke
Mentőorvosi-Mentőtiszti Nonprofit Kft.-t!
Régi vágyunk teljesülhet, hogy Dabas Városnak is lehetne mentőtiszti
(mentőorvosi) kocsija.
MIÉRT JÓ EZ A KEZDEMÉNYEZÉS?
A mentés állami feladat. Azonban az OMSZ irányítása alatt más civil
szervezetek is üzemeltethetnek a lakosság szolgálatára mentőkocsit
vagy mentőtiszti kocsit OMSZ-engedéllyel.
Ezzel a lakossági ellátást szolgálná a kocsi arra az esetre, ha éppen nincs
elérhető mentő vagy orvos. Ekkor a kocsi haladéktalanul meg tudja tenni
az első sürgősségi, életmentő beavatkozásokat, amíg a beteg további
sorsa eldől!
HOGYAN TARTJUK FENT AZ AUTÓT?
Az mentőorvosi-mentőtiszti kocsit adományokból szeretnénk fenntartani, valamint a kocsi és személyzete, együttműködő partnereink, dabasi
és Dabas környéki rendezvényeken látna el egészségügyi biztosítást
(sportrendezvény, iskolai rendezvények, gyereknap és majális, diszkók,
bálok, koncertek).
Az 5/2006. (II. 7.) Eüm. rendelet értelmében, 300 fő felett kötelező
egészségügyi biztosítás a jogszabályban meghatározottak szerint!
Dabas Város Önkormányzata támogatja a kezdeményezésünket.
Köszönjük az eddigi adományokat. A szponzori lehetőségekről és egyéb
részletekről a honlapon olvashatnak a kedves érdeklődők.
Szeretettel várjuk a lakosság és a cégek felajánlását a mentőtiszti kocsi beindításához és üzemeltetéshez!
Kérjük, támogassa kezdeményezésünket, a kocsi megvásárlását,
felszerelését és fenntartását!
Minden adományt szeretettel fogadunk! Köszönjük szépen!
Mivel a kezdeményezés nonprofit és karitatív, a támogatás az
adóból a teljes összeg erejéig leírható!
Számlaszámunk: K&H Bank: 10402128-50526766-85851006

Kérjük, hogy a dobozokat ne zárják le!
Leadási határidő: 2014. 12. 01.
Leadás helyszíne: Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatai, 2373 Dabas, Áchim u. 6.
További információt a 06-29-367-236-os vagy a 06-70-337-6337-es telefonszámon kérhet.
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Bővebb információt kaphat tőlünk:
Dr. Talabér János: 06-20/982-0767; talaber.janos@gmail.com
Gogolák Gábor: 06-30/665-4139
Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.
www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Együttműködő partnereink: Jako Rescue Kft., Hungary Ambulance
Nonprofit Kft.

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Októberben minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 17.00 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért a gyóni templomban,
rövid bevezető elmélkedésekkel. Alkalom ez
akár minden nap a teljes búcsú elnyerésére
is. Részletek templomaink hirdetéseiben.
Éljünk buzgón a lehetőséggel! Utána 17.45től gyóntatás, 18.00 órától szentmise.
• Kéthavi gitáros/csendes/saját szavas dicsőítő szentségimádásunkat október 4-én, a
szentmise után tartottuk, szőlősi templomunk búcsúját pedig október 5-én, a 8.30as szentmise keretében.
• A hónap 3. vasárnapján, 19-én a 10.30-as
szentmisében tartjuk a havi kereszteléseinket.
• A Gyóni Napokon egyházközségünk ismét
vállalja a filmvetítést, részletek később.
• A 25–26-i óraállításnak megfelelően az esti
szentmiséink 27-étől 17.00 órától kezdődnek. Előtte 16.45-től gyóntatás. Ezért október utolsó hetében a közös rózsafüzért 16.00
órakor kezdjük.
• A hónap utolsó vasárnapján, 26-án a
Szőlőkben a szentmise előtt 7.45-től szintén
közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
• November 1-je, mindenszentek kötelező
ünnepe, melyet szentmisével és munkaszünettel szentelünk meg. Ezen a szombati
napon vas árnapi miserendet t ar tunk
(Gyónon pénteken 17.00 és szombaton
10.30, Szőlők ben szombaton 8.30).
Másnap, 2-án vasárnap halottak napi szentmisék (a szombati előesti szentmise elmarad a szombat reggeli mindenszentek napi
szentmisék miatt, tehát): Szőlőkben 8.30,
Gyónon 10.30. A temetőkben a közös imádságot vasárnap, halottak napján a Szőlőkben
13, Gyónon 14.00 órakor kezdjük. A közös
ima után mindkét temetőben sírszenteléseket végzünk, ezekre kérjük előre jelentkezni a
sekrestyékben. November 1-jétől 9-ig szintén minden nap nyerhető teljes búcsú, részletek templomaink hirdetéseiben.
Az alsódabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk,
• az esti szertartások október hónaptól már
két órával korábban, 17.00-kor kezdődnek,
így

csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A felsődabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•Októbertől a hétköznapi szentmisék kezdete
változik: hétfő–szerda: 17.00 óra
Első pénteken és szombaton: 18.00 óra
Vasárnap: 8.00 óra
•Minden első csütörtökön virrasztás:
19.00–23.00-ig
Minden hónap 13-án fatimai engesztelés
KARITÁSZ BÁL: Október 18-án, 19.00 órakor a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola aulájában.
A szentmisékre, az imádságokra, a bálra
sok szeretettel várják a híveket!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
• istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• a kóruspróba a hernádi általános iskolában
minden pénteken 18.00 órakor kezdődik
• konfirmációi felkészülés pénteken délután a
parókián
• október 26.: új bor úrvacsorai istentisztelet
• október 31-én 17.00 órakor a reformáció
ünnepi istentisztelete a templomban
• november 16.: vendég igehirdető Morva
Ákos pilisi lelkész
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• október 17., pénteken 18.00 óra:  A GYÓNI
NAPOK keretében előadást tart és bizonyságot tesz a hitéről: dr. Molnár Róber t
kübekházi polgármester, A politikus, akit
rabul ejtett Isten és az Ébresztő, Magyar
ország! c. könyv szerzője
Helyszín: a gyóni református templom
• október 19., vasárnap 15.00 óra: Ökume
nikus családi és gyermekdélután
áhítatot tart: BALOG ESZTER gyóni evangélikus lelkésznő
őszi játékok, vetélkedők, kézműves foglalkozás, táncház, tea, sütemény

• 17.00 óra: a dabasi és az ócsai zeneiskola
fúvószenekarának koncertje
Helyszín: a gyóni református templom és
gyülekezti ház
• október 30., csütörtök 17.00 óra:
reformációelőkészítő istentisztelet
• október 31., péntek 17.00 óra:
reformáció ünnepi istentisztelet
előadás: Zwingli Ulrik élete és munkássága
(az evangélikus testvérekkel közös úrvacsoraosztással)
Helyszín: gyóni református templom
• november 1. péntek, 10.00 óra:
ökumenikus temető-istentisztelet
Helyszín: a gyóni temető
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Minden vasárnap 10.00 órakor evangélikus
istentiszteletre hívjuk és várjuk szeretettel a
testvéreket.
Külön szeretettel hívjuk a családokat a gyermekekkel együtt is az istentiszteletekre,
mivel október 5-étől ebben a munkaévben is
megkezdődnek a „Kis Templom” elnevezésű, gyermek bibliaköri foglalkozások. Így a
családok együtt érkezhetnek a templomba,
majd a gyermekek az igehirdetés előtt
átmennek a gyülekezeti házba, pedagógusaink, segítőink közreműködésével. Itt történeteket ismerhetnek meg a Bibliából, amelyet
kreatív feldolgozás követ.
• Október 19-én vasárnap, 10.00 órakor őszi
hálaadó, családi istentiszteletet tartunk.
Ezen az istentiszteleten bemutatkoznak
konfirmandus fiataljaink.
Szeretettel várjuk a gyermekes családokat
is.
• Október 29-én, szerdán, 17.00 órakor
Fekete László református lelkipásztor szolgál reformáció ünnepét előkészítő áhítattal a
templomunkban.
• Október 30-án, csütörtökön, 17.00 órakor
reformáció ünnepét előkészítő áhitattal szolgál Balog Eszter evangélikus lelkésznő a
Gyóni Református Templomban.
• Október 31-én, pénteken, 18.00 órakor
reformációi ünnepi istentiszteletet tartunk.
• Hivatali ügyintézés: minden szerdán 16.00–
18.00 óráig.
Elérhetőségeink:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Pálfi Ildikó, tel.: 06-20/824-3379

2014. október

Dabas 17

kultúra

Király Lajos,

a Dabasi járás „kemény és
katonás” nemzetõr parancsnoka
1. rész

„Pest megyében az egyik legtipikusabb nemzetőr parancsnok az
akkor 56 éves Király Lajos volt, akit október 30-án bíztak meg a
Dabasi Járási Nemzetőrség megszervezésével és irányításával.
A Dabasi járás Pest megye egyik legelmaradottabb térsége volt, ahol
a forradalom kitörése után a régi hatalom iránti gyűlölet
a legszélsőségesebben, a legerőszakosabban nyilvánult meg. Fegyveres csoportok szerveződtek, rendőrőrsöket, párt- és tanácsházakat
támadtak meg, erőszakoskodtak és elkövettek gyilkosságokat is. A járás lakossága félelemben és bizonytalanságban élt.
Általános volt az az igény, hogy a járás közbiztonságának megteremtéséhez erőskezű,
és tapasztalatokkal rendelkező parancsnokra van szüksége. A járási nemzeti bizottság
első ülésén egyhangúlag bízta meg Király
Lajost.”
E mondatokkal vezette be Király Lajos életútjának, 1956-os tevékenységének ismertetését
dr. Böőr László, a Nagykőrösi Levéltár nyugalmazott igazgatója 2010. május 18-án, az 1956-os
Nemzetőrség Hag yományápoló Tanácsa által a
Hadtörténeti Múzeumban szervezett tudományos konferen
cián. Posztumusz kitüntetéssel, előléptetéssel felérő mondanivalója
Pest megye 140 nemzetőr parancsnoka pályájának ismeretén alapult, és szavai nyomán a jellemző 20. századi magyar katonasorsok
egyike bontakozott ki.
Király Lajos 1900. január 21-én született Máramarosszigeten.
Édesapja, az alsódabasi származású Király Géza itt volt iskolai tanító egészen a trianoni döntésig, mely után nyugdíjazták. Édesanyja,
Karvasy Irén családja Felsődabason jelentős szőlőterületen gazdálkodott a századfordulón. A szülők népes családot, tizenegy gyereket neveltek.
Király Lajos vegyészmérnök szeretett volna lenni, de családja anyagi helyzete miatt 1917-ben, a gimnáziumi érettségit követően a
Ludovikán folytatta tanulmányait.
1920-ban, a Ludovika elvégzése után
hadnagyként csapatszolgálatra osztották, 1924-ben főhadnaggyá, öt év
múlva szá zadossá léptet ték elő.
Közben szülei 1921-ben hazatelepültek Dabasra, ő maga
pedig családot alapított. Burger Annát vette feleségül, házasságukból egy fiúgyermek született. Mint ezredsegédtiszt, 1941-ben
részt vett a délvidéki bevonuláson. Egy rövid törzstiszti képzés után
zászlóalját a keleti hadszíntérre vezényelték, ahol a vasútvonalak
őrzése volt a feladatuk. 1943-ban a II. magyar hadsereg alegységének tagjaként részese volt a tragikus doni harcoknak, ahol, mint oly
sokan, megsebesült.
1941-ben őrnaggyá, a következő évben alezredessé léptették elő.
Felgyógyulása után a HM kecskeméti kiképzési csoportfőnökségén
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teljesített szolgálatot, mint hátországi zászlóaljparancsnok. 1944
augusztusában a Kárpáti arcvonalra került.
A nyilas hatalomátvételkor nem esküdött fel Szálasira, mely
pályája későbbi alakulásában jelentős szerepet játszott. Október
26-án Munkácsnál zászlóaljával letette a fegyvert,
szovjet hadifogságba került. 1946-ban a szovjetek
a Délvidék visszacsatolásában történt részvétele miatt kiadták Jugoszláviának, mint
lehetséges háborús bűnöst. A héthónapos
belgrádi vizsgálat során semmi terhelőt nem
találtak ellene, így hazaengedték. Itthon
azonnal jelentkezett a katonai és rendőri
hatóságoknál, melynek eredményeként
átvették a néphadsereg állományába. A
Horthy-hadseregbéli múlt miatt azonban
nagyon sok pályatársához hasonlóan 1948ban megszüntették a szolgálati jogviszonyát.
Mindössze 48 évesen nyugdíjazták, majd, már
nyugállományú tisztként megbízták a magyarcsehszlovák lakosságcsere lebonyolításában való
közreműködéssel. E beosztása 1949. június 30-ig
tartott. Ezt követően nyugdíjából élt a fővárosban, melynek folyósítását 1950-ben megszüntették. Miután hónapokig
nem talált munkát, hazaszorult Dabasra gazdálkodni.
Birtoka a kakucsi határban lévő, anyai ágon örökölt 4 hold 1100
négyszögöl földből állt, melyben volt szőlő és barackos is. Felesége
varrással egészítette ki a család bevételeit. 1953-tól a Selypi
Cukorgyár körzeti termelési felvásárlójaként segítette a Dabas környéki gazdálkodókat, tapasztalatait, tanácsait előadásokon megosztva velük. A cukorrépa-termeltetésben és felvásárlásban elért
sikerek azonban nem elégítették ki az ízig-vérig katonaembert.
1956. október elején a változásokat érzékelve kérelmezte visszavételét a hadsereg
tényleges á l lomá nyába . Szobakonyha-kamrás lakóházán dolgozva
otthon érte őt az ideiglenes járási
nemzeti bizottság motorkerékpáros
küldönce október 30-án.
Tájékoztatta, hogy a bizottság az alakuló ülésén egyhangúlag a járási nemzetőrség parancsnokának választotta.
Király Lajos először tiltakozott, mondván, hogy ő a honvédség állományába szeretne visszakerülni.
Amikor azonban a futár a közállapotok kritikus helyzetével, a
rend és a nyugalom helyreállításának égető szükségével érvelt, mégiscsak elvállalta a megbízást.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy Király alezredes több személyi javaslat után kapta meg valamennyi döntéshozó támogatását.
A legkitartóbban dr. Domián Ferenc érvelt mellette, aki szerint a
kialakult helyzetben „kemény és katonás” nemzetőr parancsnokra
van szüksége a járásnak. 			
folytatjuk
Valentyik Ferenc

kitekintô, sport

Az aradi tizenhárom
Októberben furcsa együttállás jellemzi a magyar történelmet. Ez az a
hónap, amely egyesíti két legfontosabb forradalmunkat. Október 6-án
az aradi vértanúkra emlékezünk, 23-án pedig az 1956-os forradalomra. Mintha hőseink évszázados szakadékuk dacára mégis egyesítenék
erőiket egy végső küzdelemben a jövő generációiért, azaz értünk. Ez az
időszak megjeleníti a magyarok szabadságszeretetét, küzdeni akarását
és mindazt a fájdalmat, amelye a fenti törekvések borzalmas de nem
értelmetlen bukásából fakad. Hiszen ezeknek az embereknek az áldozatvállalása nem volt hiábavaló, mivel a szabadság eszméje láncokkal
nem korlátozható, és ma már sem az osztrák, sem pedig az orosz iga
nem szorongatja többé a sorsunkat.
Október 6. a magyar történelem egyik legfontosabb, de egyben legszívfacsaróbb dátuma is. Egy évforduló, amely 13 hős halálára és egyben az 1848–49-es szabadságharc bukására is emlékeztet. 13 hősére,
akik emelt fővel áldozták életüket a
magyar szabadságért, pedig sokan
közülük nem is magyar családban látták meg a napvilágot. Ez az akkori
Magyar Királyság soknemzetiségű
mivoltából fakadóan ez egyáltalán
nem meglepő, de az üzenet, amelyet
hordoz a mai napig érvényes, hiszen a
nemzeti hovatartozás nem csupán
vérvonal kérdése, hanem szívügy is
egyben.
A vértanúk utolsó szavait a mai
napig sokan idézik, de egyes források

szerint ezeket a mondatokat csupán utólag egy 19. század végi, ismeretlen szerző írta le, valójában sosem hangzottak el. Akár elhagyták a
mártírok ajkát ezen szavak, akár nem, a bennük foglalt üzenetek létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen.
Pöltenberg Ernő soknemzetiségű származásukra utalva állítólag
így szólt társaihoz a bitófa árnyékában: „Szép kis deputáció megy az
Úristen elé, hogy a magyarok ügyét képviselje.” Az a példaértékű
összefogás, amelyet az aradi vértanúk által megvalósult, iránymutató
lehet számunkra mind a mai napig, amikor végletes értékkeveredés és
az egyéni érdekek sokszor ésszerűtlen túlhangsúlyozása zajlik.
Schweidel József feltételezett utolsó szavai pedig szintén érvényes
útravalót hordoznak a mai kor embere számára:
„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége
söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Ne feledjük soha őseink és értünk is elesett hőseink üzenetét,
hiszen az ő áldozathozataluk által
épült fel jelenlegi világunk és
hazánk.
Az aradi vértanúk:
Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,
Knézich Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos, Leiningen
Westerburg Károly, Nagysándor
József, Pöltenberg Ernő, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey
Károly.
Kancsár Krisztián

Kerekezés
a Szív Világnapján

Szépszámú résztvevővel zajlott le a Tour de Fekt Szív Világnapja
jegyében megrendezett kerékpározása.
Az 50 km-es távot mindenki lelkesen teljesítette. A legfiatalabb
résztvevők Zsákai Péter és Varényi Vivien (10-12 évesek) voltak, a
legidősebb pedig Horváthné Elek Marika néni, aki betöltötte 80.
életévét. Gratulálunk nekik!
Bízunk abban, hogy egyre többen kedvet kapnak a bringázásra,
fellendítve ezzel a városban a tömegsportot és Dabas hírnevét.

Bordás Sándor

Magyar Bajnok erõemelésben
Gyulán rendezték a WPC magyar bajnokságot szeptember
28-án. A versenyen aranyérmet szerzett Bordás Sándor
110 kg-os open és abszolút kategóriában.
Guggolásban 360 kg, fekvenyomásban 280 kg, felhúzásban
280 kg-ot teljesített. A felhúzás lehetett volna jobb is, azonban
egy bőrkeményedés beszakadása miatt 20 kg-mal kevesebb lett
mint a tervezett.
Mindezt úgy érte el Sándor, hogy egyik gyakorlatnál sem
ment ki a harmadik fogásra, mert tartalékolta az erejét a közelgő
floridai világbajnokságra.
Bennárik Ferenc

Következő túránk október 25-én, szombaton lesz Ráckevére.
Indulás reggel 9 órakor, a Szent István térről. Ez nehezebb lesz,
mivel kb. 20 km-es átlagsebességet tervezünk. Pihenőpontokat
beiktatunk. Szeretettel várjuk azokat a bringásokat, akik bírják ezt
a tempót!			
Csatári Lajos
a Tour de Fekt vezetője
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XII. Dabas-Duatlon

Pest megyei duatlon diákolimpia döntõ

Szeptember 21-én a Gyóni Géza Általános Iskola adott otthont a XII. Dabas-duatlonnak, amelyre 28 Pest megyei település 36 iskolájából érkeztek versenyzők. A 234 célba érkező közül 24
tanuló képviselte Dabas és a környező települések iskoláit. Az országos döntőbe azok jutottak,
akik egyéniben az 1–4. helyen végeztek, vagy korosztályukban megnyerték a csapatversenyt.
A következő tanulók képviselhetik Dabas és környékét az országos diákolimpián: Kanyik
András, Bukovszki Tünde, Farkas Zsolt, Fajt Ádám, Nagy Ágnes, Bukovszki Boglárka, Bennárik
Csilla, Balázs Dorka, Fabók Vivien, Harmincz Lara, Doricsák Panna, Petrányi Márk, Varga
Péter. A duatlon diákolimpia országos döntője október 11-én, Balatonlelle–Rádpusztán kerül
megrendezésre.

FÉRFI KÉZILABDA
Felnőtt és juniorcsapataink számára szeptember 14-én megkezdődött a
2014/2015-ös bajnoki szezon, ahol idén is az NBI/B bajnokság Nyugati
csoportjában versenyeznek.

Az első négy fordulóban a következő eredmények születtek:
Mérkőzés
junior
Dabas DIEGO KC–SZESE Győr
34 : 31
Dabas DIEGO KC–MKB-MVM Veszprém KC U-23 –
Váci KSE–Dabas DIEGO KC
28 : 26
Dabas DIEGO KC–Alba Regia KSE
35 : 22
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felnőtt
34 : 31
20 : 24
31 : 25
29 : 26

Csapataink idén még három alkalommal játszanak hazai pályán.
Október 18-án, szombaton 18.00 órai kezdettel a Budaörs–Tatabánya
U-23-as csapata lesz az ellenfél.
November 15-én, szombaton 18.00 órakor a Balatonfüred U-23-as
csapatát fogadjuk.
November 29-én, szombaton 16.00 órakor junior, 18.00 órakor felnőtt
csapatunk lép pályára a Százhalombattai KE csapatai ellen.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
UTÁNPÓTLÁS
A 2014/2015-ös bajnokságban két csapatot indítottunk az Országos
serdülő bajnokságban.
Mindkét együttesünk a „G” csoportban versenyez. Egyes csapatunk
négy, míg kettes csapatunk két mérkőzésen van túl, eddig 100 %-os
eredménnyel.
Dabas VSE KC I–Kecskeméti SI
24 : 22
Dabas VSE KC II–Primavera Mizse KC
38 : 22
Kecel KC–Dabas VSE KC I
31 : 40
Dabas VSE KC II–Kiskőrösi KSK
38 : 22
Dabas VSE KC I–Csanádi Dunakanyar
26 : 23
Dabas VSE KC I–Primavera Mizse KC
34 : 29
Szeptember 6-án, szombaton U-12-es és U-14-es csapatunk a Tökölkupára kapott meghívást.
Mindkét csapatunk megnyerte mérkőzéseit, és elhozta az első helyért
járó serleget.
Szeptember közepén elindult az országos gyermekbajnokság is. Itt öt
korosztályban, hét csapattal versenyzünk.
Az eredményekről az egyesület honlapján olvashatnak bővebben: www.
dabashandball.hu
Gratulálunk a csapatoknak az eddigi eredményekhez, és további sikeres
versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
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Hatvanöt éves a dabasi labdarúgás
Az első írásos dokumentáció szerint (Népsport 1949–50 évi számai) a
dabasi labdarúgás kezdete 1949-re vezethető vissza. Ekkor a
Pestvidéki LASZ III. osztályának dabasi csoportjában szerepelt az
Alsódabasi EPOSZ és a Gyón csapata. A bajnokság végén az
Alsódabas ezüstérmet szerzett, amelynek köszönhetően feljutott a
másodosztályba, a Gyón csapata pedig kilencedik lett. A bajnokságban
a következő települések csapatai vettek részt:
Alsónémedi EPOSZ, Alsódabasi EPOSZ, Pilisi SZDSE, Üllői
SZSE, Újhartyán, Monori SZSE, Ócsa II, Alberti-Irsa DSE II, Gyón,
Bugyi Alsó- és Felsődabast 1947-ben kormányhatározattal egyesítették, ennek ellenére 1949-ig Alsódabasi járás volt az elnevezés, amely
1950-től változott meg, és lett Dabasi Járás. Ennek megfelelően a
következő bajnoki idényben, amely csonka bajnokság volt (1950 ősz), a
dabasi csapat már nem az előző idényben használt nevén szerepelt, az
új neve Dabasi SZIT lett. Gyón csapata az 1950-es csonka bajnokságot nem fejezte be, mert visszalépett. Az 1951-es bajnokságban a csapat a Dabas nevet használta.
Az ötvenes évek második felétől Dabas mellett a Sári KSK, Gyón
KSK és Dabasi-szőlők csapatai is részt vettek a bajnoki küzdelmekben. Igazi szomszédvár rangadókat vívtak ekkor egymással a csapatok,
váltakozó sikerrel.
1966-ban csatolták Gyónt és Sárit Dabashoz, azonban mindhárom
településen megmaradt a futballcsapat, de már ekkor érezhető volt,
hogy nem sokáig lesz a nagyközség minden településrészén focicsapat.
A nagyközségi pártvezetés törekvése inkább abba az irányba mutatott,
hogy egy egyesület legyen, Dabas néven. Ennek köszönhetően előbb
Dabasi-szőlőkben, majd Gyónon szűnt meg a labdarúgás.
A hetvenes évek derekán, az 1976–1977-es bajnoki szezonban a
pártbizottság döntése értelmében Sáriban is megszűnt a labdarúgás,
igaz, csak egy évig volt zárva a sári sporttelep, mert a településrész futballt szerető sportbarátai újra életre keltették a focit, és a következő
bajnoki szezonban már újra pályára lépett a sári csapat.
1979 év elején a Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága a községi sportkör elnökségének működését ideiglenesen felfüggesztette és
egy héttagú elnökséget bízott meg a sportkör irányításával, amely elsősorban a Fehérakác Termelőszövetkezetre épült.
Az ideiglenes elnökség felkérésére a Fehérakác Termelőszövetkezet
átvette a községi sportkört működtetését, és Gondos Imrét választották meg az egyesület elnökének. Ettől kezdve a Dabas SE keretei
között, több más sportág mellet működött a labdarúgó-szakosztály is,
Dabasi Fehérakác SE, és Dabas SE (Dabas ÉKÜ) néven. Ebben az időszakban látványos fejlődésen ment keresztül a labdarúgás, minden
tekintetben. Ekkor épült meg Sáriban a center pálya, és az öltöző.

A csapat feljutott a megyei első osztályba az 1980–81-es bajnoki idényben, majd az 1988–89-es bajnokságban bajnoki címet szerzett, és felkerült az NB III-ba. Dabas 1989-ben kapta meg a városi rangot, s a labdarúgók egy aranyéremmel járultak hozzá a városi cím megszerzéséhez.
A rendszerváltozást követően, a termelőszövetkezet megszűnésével
a labdarúgás anyagi lehetőségei is beszűkültek. A kilencvenes évek elején (1991–1994-ig) egy dabasi vállalkozó, Sziráki Mihály vállalt vezető
szerepet a labdarúgásban, akinek a munkáját segítették a régi vezetőségi tagok. A csapat új neve Dabas Sári FC lett. Megbízható és megalapozott anyagi háttér hiányában a csapat az 1992–93-as bajnoki idényben búcsúzni kényszerült az NB III-tól.
A másik dabasi labdarúgóklubnál a Dabas SE-nél is kényszerű változások történtek a vezetésben. Ez a klub egészen 1998-ig működött,
majd egyesült a Dabas Sári FC-vel.
Az előző elnök, Sziráki Mihály 1994-es távozását követően új vezetéssel folytatta a munkáját a Dabas Sári FC. A közgyűlés megválasztotta az egyesület elnökének Bálint Józsefet, alelnököknek Zsolnai
Balázst és Laja Józsefet. Az új elnökség nehéz helyzetben vette át az
egyesület irányítását, anyagilag teljesen ellehetetlenült a klub. Óriási
erőfeszítések történtek az FC életben tartására, azonban a sorozatos
bajnoki kudarcok, a pénztelenség az összeomlás szélére sodorta a
klubot. A vezetés 1996-ban lemondott posztjáról és egy ideiglenes
teamnek adta át a helyét a közgyűlés előkészítéséig.
Az új elnök Kaldenecker Mátyás lett, aki 1997-től egészen 2004-ig
vezette az egyesület munkáját. Az ő vezetése alatt sokat fejlődött a
sportinfrastruktúra, stabilizálódott az FC pénzügyi helyzete, és ennek
eredményeként jöttek a bajnoki sikerek is. A csapat ebben az időszakban megfordult az NB I-ben, az NB I/B-ben az NB II-ben, valamint
az NBIII-ban. Az egyesület ezekben az években több néven is szerepelt a különböző bajnokságokban: Dabas SFC, Diego–FC Dabas, FC
Dabas Sport Kft.
2002-ben megalakult a Football Club Dabas Sportegyesület, ahol a
közgyűlés megválasztotta elnöknek Kőszegi Zoltánt. Az NBIII-as jog
ekkor az FC Dabas Sport Kft.-nél volt. Az egyesület új vezetése kezdeményezte az MLSZ-nél, hogy a bajnoki indulási jog visszakerüljön az
FC Dabas Sportegyesülethez. A Magyar Labdarúgó Szövetség
Területi Bizottsága 2006 márciusában hozott határozatával ezt engedélyezte és ennek alapján a 2005–2006-os bajnokság tavaszi idényétől
már FC Dabas SE néven szerepelt a csapat.
Immár tizenkét esztendeje, hogy Kőszegi Zoltán az FC Dabas SE
elnöke, akinek irányítása alatt a régió legmeghatározóbb labdarúgó
klubjává vált az FC, és az ország azon nyolcvan települése közé tartozik
Dabas, amelyek a magyar labdarúgás élvonalát képezik a különböző
nemzeti bajnokságokban.
Bennárik Ferenc

UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT, KLUBHÁZ
A Dabasi Napok keretén belül, szeptember 27-én ünnepelte az FC Dabas 65 évi születésnapját. Az ünnepség egy kiállítással kezdődött, melynek témája a dabasi labdarúgás
múltja és jelene, az elmúlt hatvanöt év bemutatása képekben, és archív újságcikkeken
keresztül. Ezt követte a TAO program segítségével épülő új utánpótlásközpont terveinek bemutatása és az alapkőletétel. A rendezvény díszvendége Dunai Antal volt, aki
Kőszegi Zoltánnal, Németh Antallal és Bennárik Ferenccel helyezte el az utánpótlásközpont alapkövét.
2014. október
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Elindult a szezon a labdarúgóknál
Megkezdődött a pontvadászat az FC Dabas SE csapatai számára a 201415-ös bajnoki idényben. Az egyesület három felnőtt csapatot versenyeztet, egyet az NBIII-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 NBII Közép-kelet csoportjában küzdenek a bajnoki
pontokért. Az elmúlt hétvégén az U14-es és az U15-ös csapatok
Hatvanban léptek pályára, sajnos mindkét csapatunk vereséget szenvedett. Az U17-es és az U21-es csapatok az RKSK korosztályos csapatait
látták vendégül, s mindkét gárda győzelemmel abszolválta a mérkőzését.

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti
felnőtteket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az
olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás
diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a
tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb
felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:

www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Szeptembertől indul a női csapat számára is a pontvadászat. A lányok
háromnegyed pályán fogják játszani a mérkőzéseiket.
Szintén szeptembertől indul a Bozsik-program, amelynek keretében rendezett tornákon vesznek részt az U6, U7, U9, U11-es korosztályok, és mellettük természetesen a leány korosztályos focisták is. Az U13-as csapat a
kiemelt Bozsik-programban vesz majd részt.
Kialakult az utánpótláscsapatoknál az szakmai stáb is, 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

Kedves Szülők!
Idén is megrendezzük az Újszülöttek köszöntését a
2014. év első félévében született csecsemők számára. Október 25-én, szombaton 10.00 órára várjuk a kedves szülőket és a babákat a gyóni Mesevár
Óvodába (Benedek Elek u. 2.), ahol átvehetik gyermekük ajándékutalványát, oklevelét és egy szál fehér rózsát.
Délután 14.00 órától a sári csati-parton lévő Újszülöttek Ligetébe hívom Önöket, ahol együtt elültetünk egy facsemetét kisbabájuk születésének örömére.
Kőszegi Zoltán
polgármester

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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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

