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ADVENTI VÁROSHÁZI ESTE

Fotó: Karlik Dóra

Szeretettel meghívok minden dabasi családot
Adventi Városházi Esténkre,
amelyet november 30-án, advent első vasárnapján
16.00 órától tartunk a Szent István téren.
A rendezvény programjairól plakátjainkról,
honlapunkról, a Rádió Dabas és a Dabas TV adásaiból
tájékozódhatnak.
Kőszegi Zoltán
polgármester

rendezvényeink

Kossuth László-síremlékavató

a kegyeleti parkban

Október 10-én tartottuk a Kossuth László-obeliszk és a kegyeleti
park avatóünnepségét a Zlinszky utcai református öregtemetőben. A
sír és a síremlék áthelyezésére Kossuth László halálának 175. évfordulója alkalmából került sor, ebből az alkalomból átalakult, új arculatot
nyert a református öregtemető egy része, és kiegészült az eddig torzóban maradt első világháborús emlékmű is.
A rendezvény a hagyományőrző csapatok bevonulásával vette kezdetét, lovas huszárok és változatos, színes 48-as egyenruhákban pompázó gyalogosok álltak sorfalat a bevezető sétány szélén és az emlékhely környezetében, megalapozva ezzel Kossuth Lajos korának hangulatát és megidézve a nagy politikus szellemiségét.
Az eseményt neves előadóművészek produkciói tették még emelkedettebbé: Gémes Katalin énekművész Ave Mariája meghatotta a hallgatóságot, amelyhez Körtvélyessy Zsolt színművész átélt versmondásával csatlakozott. Az 1880-as obeliszkállításkor elhangzott Kossuth
atyja című Bartók Lajos-költemény és az eredeti forgatókönyv néhány
korhű mozzanatának felelevenítése az akkori lelkesült és egységet
sugalló életérzést idézte meg az avatóünnepség egy, másfél órájában.
Az ünnepség elején Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte
mindazokat, akik messze földről, a történelmi Magyarország külön-
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böző területeiről, az ország Kossuth-kötődésű intézményeiből és
városunkból eljöttek erre az eseményre, a körülbelül ötszáz főt számláló közönséget. Külön kiemelte a dabasi református egyházközösség
presbitériumának tagjait, akik lehetővé tették, hogy Kossuth László
földi maradványainak méltó környezetbe való áthelyezése megvalósuljon. A rendezvény ünnepi szónoka Pánczél Károly országgyűlési
képviselő volt, aki a dabasi Kossuth-hagyományokról, a történelmi
háttérről beszélt, és méltatta a városban zajló értékmegőrző tevékenységet.
Az obeliszk leleplezésében négy fiatal lány segédkezett, mint
ahogy ez 1880-ban is történt. Akkor négy dabasi nemes kisasszony
emelte le a ponyvát az emlékműről, most négy gimnazista, Mész
Adrienn, Feth Szandra, Kőszegi Blanka és Kuli Dorka végezte a
leleplezést. A szalag átvágása után az elcsatolt területek jelenlévő delegáltjai, Zenta (Délvidék), Munkács (Kárpátalja), Kolozsvár (Erdély),
Dunaszerdahely és Királyfiakarcsa (Felvidék) küldöttei szülőföldjükről hozott maréknyi földet szórtak az obeliszk talapzatára. Az emlékhelyet és a gyülekezetet a keresztyén egyházak két képviselője, Balog
Eszter evangélikus lelkész és Takaró András református esperes szentelte meg.
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A rendezvény a koszorúzással zárult, majd a hagyományőrző csapatok elvonulása következett. Az esemény egyes hangsúlyos részleteit, a be- és kivonulást, a leleplezést és koszorúzást az Örkényi Cziffra

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom a település időskorú polgárait
karácsonyi ünnepségeinkre, amelyeket
a négy városrész különböző helyszínein
rendezünk meg.

Kőszegi Zoltán
polgármester

– december 11., csütörtök, 15.00: Dabas-Gyón, a Gyóni
Géza Általános Iskola aulája
– december 12., péntek, 15.00 óra: Dabasi-szőlők, Közösségi
Ház
– december 15., hétfő, 15.00 óra: Dabas-Sári, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és a Szent János Katolikus
Általános Iskola közös tornaterme

Fotók: Karlik Dóra

György Zeneiskola fúvósai kísérték, Tóth Antal vezetésével.
Köszönjük magas szintű közreműködésüket.
A Kegyeleti park tervezője Ligetvári István építész, aki a modern és
hagyományos anyagok ötvözésével alakította ki az emlékhely egyedi
arculatát. A temető kapuja, a Kossuth-sír talapzatát és a sírt az obeliszkkel összekötő felirat rozsdásított acélból készült (amit speciális
fixáló anyaggal vontak be). Ez az anyag adja ezt az időrágta, korróziót
imitáló egyedi megjelenési formát a helyszín elemeinek. A tévhitek
eloszlatása végett, nem rozsdás, csak rozsdát utánzó nemes anyagról
van szó, amely nem hagy nyomot a kézen, ha végighúzzuk rajta, üzenete
pedig szimbolikus: a korokon átívelő időszerűség. A kerítés egységének
megbontása, a bedőlt kerítéselem szintén a művészi koncepció része,
azt hivatott ábrázolni, hogy már egyszer valaki kísérletet tett a kovácsoltvas kerítés megcsonkítására.
Még egy tévhitet szeretnénk eloszlatni a Kossuth-név helyes használatával kapcsolatban. A Mády család hagyatékából származó,
kinagyított képek az emlékhely hátterében tanúsítják, hogy az
eredeti márványba hosszú ú-val vésték be a Kossuth-nevet. A név
írásmódja abban a korban ingadozott a hagyományőrző írásmód és a
módosult rövid u-s forma között, mint ahogy a helyesírás is ingadozott sok olyan szavunkban, amelyet ma már nem a nyelvtörténeti
emlékek tanúsága szerint használunk. A nyelv állandó változásban
van, ez így természetes. Ez nyelvészeti tény, amelyen a mai laikus és
önjelölt kommentelők hiába is vitáznak. 		
Kapui Ágota

– december 16., kedd, 15.00 óra: Dabas, a Kossuth
Művelődési Központ nagyterme

Hazai és nemzetközi piacon működő vashulladék szállítással, kereskedelemmel foglalkozó cég azonnali kezdéssel
megváltozott munkaképességű (III. kat. rokkant, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő), vagy regisztrált munkanélküli vagy regisztrált tartós munkanélküli segédmunkás munkaerőt keres soroksári
munkahelyre XXIII. kerületi munkavégzésre.
Feladatok: kézi anyagválogatás, anyagmozgatás, telephelyen belüli egyéb feladatok
Elvárások: 8 általános iskola, hasonló tapasztalat.
Előnyt jelent: targoncavezetői vizsga
Önéletrajzokat a mugu@mugu.hu e-mail címre várjuk. Kérjük, pályázatához csatolja a munkaügyi központ igazolását, vagy a Rehabilitációs
Hivatal határozatát, szakvéleményét.
További elérhetőségeink: 1239 Budapest, Ócsai út 4/a.; tel.: 06-1/289-5000,
fax: 06-1/283-05-14; www.mugu.hu
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GYÓNI NAPOK – 2014
A városrészi rendezvények sorát a Gyóni Napok eseményei
zárták, amelyek október 13–24. között zajlottak le a kerület
különbözô helyszínein. A változatos programok szervezésében
részt vettek Gyón különbözô közösségei, a történelmi egyházak,
a nyugdíjasklub tagjai, a Halász Móricz-kúria dolgozói, a gyóni
óvodák, vállalkozók, sôt még a körzet egészségügyi dolgozói is.
A rendezvénysorozat legkiemelkedôbb programjairól képekben
tudósítunk.

A Grádics zenekar koncertje az evangélikus templomban

Az ÁSZ színpad előadása

A művészet demokráciája – fórum a kúriában

Orci József 70 éves jubileumi kiállítása

Dr. Molnár Róbert könyvbemutatója a református templomban

125 éve született gróf Vay Péter
– koszorúzás az emléktáblánál
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A Gyóni Napok egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a 25 éves
házassági évfordulósok köszöntése volt. A 25 éves város jubileumának alkalmából került sor a rendezvényre a Halász
Móricz-kúriában, ahol a párok megerősítették házastársi esküjüket Dabas város anyakönyvvezetője előtt. A rendezvény
különlegessége az a kiállítás volt, amely a házastársak esküvői
relikviáiból, régi lakodalmi kellékekből állt össze.

25 éves házassági évfordulósok
Farkas Péter–Gebura Mária; Nagy István–Faldina Anna; Mráz József–Varga Borbála; Maris Norbert–Bennárik Julianna; Sziráki Pál–Kosztolányi Erzsébet
Zsuzsanna; Gazsó István–Vellai Katalin; Farkas Gábor–Kőfalvi Gabriella; Gombár József–Zsolnai Terézia; Gula József Lénárd–Kancsár Zsófia Terézia;
Zsolnai József–Farkas Mária; Kosztolányi Jenő–Havasi Zsuzsanna; Nagy Zoltán–Árki Katalin; Kovács István–Farkas Katalin ; Bukovszki József–Molnár
Julianna; Zsolnai Balázs–Lantos Erika; Bózsik Gábor–Szkicsák-Hébel Erzsébet; Vitvindics Ferenc–Sós Rozália; Bábel Péter–Sós Erika; Bartha Imre–
Harsányi Nóra; Szabados Gábor–Szuróczki Edit; Krigel Gábor István–Tatay Edit; Rojcsik János–Deák Márta; Lozsek Imre István–Holecz Katalin; Bábel
Zoltán–Mártha Mariann; Tóth Antal–Magyar Erzsébet (Hernád); Balog Gábor–Balogh Éva; Balogh László–Koncsor Zsuzsanna; Kovács István–Kerkai
Éva; Béres Mihály–Pekker Ildikó; Bálint József–Opóczki Julianna; Siprikó Sándor–Petrányi Ildikó; Acsai Attila–Zelenák Katalin; Gombár Lénárd–Hliva
Judit; Jónás János–Kocsis Mária Erika; Kosztolányi Zoltán–Mráz Éva; Jurácsik Gábor–Weisz Teréz; Kocsis László–Ullmann Zsuzsanna; Faragó Tibor–
Kalecz Mária; Takács András–Lakos Mária; Petrik László–Oláh Margit Jolán; Svájer Zoltán–Farkas Ilona; Holecz István–Buncsák Angyalka; Kalecz
József–Jurászik Erika; Sponga Gábor–Balog Krisztina; Lovas Tibor–Sponga Anna; Berlich Sándor–Jurácsik Erika Gyöngyi; Szabó András–Bukovszki
Mária; Dósa Gábor–Harmincz Erika Katalin; Bennárik Mihály–Szkicsák-Hébel Katalin; Janicsák János–Pelikán Zsuzsanna; Kucsera András–Kocsír
Margit; Molnár Ferenc–Valentyik Erika; Perényi István Dénes–Balázs Erika Erzsébet; Surányi Miklós Zoltán–Rupp Katalin Erzsébet; Iványi József–Petre
Anikó; Tomor Tamás–Endrekovits Ágnes; Barta Ferenc–Sallai Erzsébet; Farkas István–Antal Katalin; Jurácsik József–Dohoczki Mónika; Ordasi Sándor–
Sasvári Terézia; Wachsmuth Klaus–Tóth Klára Katalin

Fotók: Karlik Dóra

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata november 13-án, csütörtökön 15.00 órakor tartja ünnepségét a Szociális Munka Napja alkalmából
a Városháza nagytermében.
Ezúton szeretném meghívni erre az eseményre a település szociális szférájának dolgozóit, a szociális munkásokat,
az „Együtt Segítőszolgálat”, az Átrium Idősek Otthona, a Zárdaköz Idősek Otthona, a Vöröskereszt,
a Reménysugár Fogyatékosok Nappali Intézete munkatársait, a település védőnőit és a felsődabasi Karitász tagjait.
Az ünnepségen átadjuk a „Rászorultakért és Elesettekért” Díjat,
a műsorban részt vesznek a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény diákjai és tanárai, valamint a Kéknefelejcs Citeracsoport.
Szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
Kőszegi Zoltán
polgármester
2014. november
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56-os

emlékünnepség
Gyónon

Fotók: Karlik Dóra

Október 23-án szeles, hideg, esős
idő köszöntötte az ünnepet, így
az 56-os megemlékezés jól bevált
forgatókönyve meghiúsult, újratervezésre volt szükség. A mostoha időjárás ellenére szép számban jelentek meg az emlékezni,
ünnepelni, koszorúzni vágyó intézmények, egyesületek képviselői, hiszen az 58 évvel ezelőtti események résztvevőit sem
gátolta meg az eső sem a szél abban, hogy utcára menjenek a
szabadság ügyéért. Így hát természetes volt, hogy a hősökről és
mártíroktól erkölcsi kérdés megemlékezni külső akadályok
ellenére is. A dabasi hagyományőrzők az obeliszk talapzatára
helyezték az érkező koszorúkat, a rendezvény részvevőinek
pedig a Halász Móricz-kúria nyújtott menedéket a megemlékezés idejére. Az egybegyűlteket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény volt diákjainak műsora következett Kotán
Sándorné tanárnő szerkesztésében. A rendezvény ünnepi szónoka Mitták Ferenc történész, Dabas város díszpolgára volt. A
rendezvény végén a jelenlévők megtekinthették Orci József
jubileumi kiállítását a kúria alagsorában.
– szerk. –

MEGHÍVÓ
A holokauszt-emlékév alkalmából
Térségi Holokauszt Emlékpont nyílik Felsődabason,
az újonnan helyreállított
TUSÁK-BRAGYOVA-házban,
amelynek avatóünnepségére november 28-án,
pénteken 15.00 órakor kerül sor
a Fő út 31. szám alatt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
rendezvényünkre!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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Dabas helye a térképen
– Amikor felvetődött a parlamenti képviselők számának csökkentése, és választás elé állítottak, hogy maradsz országgyűlési képviselő, vagy inkább a polgármesterséget választod, elgondolkodtál-e
azon, hogy a legmagasabb szintű politikai
karriert adod fel a polgármesterség alternatívájáért?
– Bár adtak gondolkodási időt, én
azonban egy percig sem tépelődtem
ezen. Rögtön tudtam, hogy melyiket
kell választanom. Polgármesterként a saját közösségemben hasznosabb és hatékonyabb munkát tudok végezni, ott van rám szükség, ott
tudom kamatoztatni sok éves városvezetői tapasztalatomat. Ezt a feladatot küldetésemnek érzem, a köz szolgálatáért szeretek dolgozni, és
ennek van egy családi indíttatása. Idén van az első világháború századik évfordulója. Száz évvel ezelőtt két dédapám adta az életét a fronton a hazáért. A magam módján és lehetőségeimhez mérten én a munkámat és a tudásomat szűkebb pátriám, Dabas érdekében állítom csatasorba, és kötelességemnek érzem, hogy ezt a települést és annak
közösségét szolgáljam.
– 20 éve vagy tagja a Képviselő-testületnek és 16 éve vagy polgármester. Ez egy hosszú távú és töretlen politikai-közéleti karrier. Minek köszönheted ezt a sikertörténetet?
– Először is a csapatmunkának. Egy olyan csapattal sikerült elindulnom, amelynek a városhoz komoly kötődése van. Ebből a közösségből kinőtt egy olyan döntéshozó testület, akikkel együtt tudtunk
gondolkodni. Minden képviselőnek megvan a maga szakterülete,
amely egyben a szívügye is. Ez a város egy sok településből összenőtt
közösség, ahol különbözőképpen szocializálódtak az emberek, más
és más háttérrel rendelkeznek, más és más kultúrát, látásmódot hoztak a testületbe. Mégis sikerült egységbe kovácsolódnunk és a várost
is egységes egésszé összeforrasztanunk, megőrizve a városrészek
helyi specifikumait. Ez volt a siker kulcsa. Voltak és vannak vitáink,
de a végén mindig megszületik az a konszenzus – és nem kompromisszum, mert az a megalkuvással egyenlő, és a végén mindig sérül
valaki –, amely egymás meggyőzésén alapul, de eljutunk egy egységes
látásmód kialakulásáig. Egyrészt ez a csapatmunka vezetett a sikerhez. Másrészt a hitelesség az, ami minket a város élén megtartott. A
csapatban fontos, hogy együtt és külön-külön is hitelesek legyünk. A
tisztességen és becsületen túl az ember mindennapi megnyilvánulásai is számítanak. Hitelesség, megbízhatóság, kiszámíthatóság nélkül a köz bizalmát nem lehet elnyerni, de ezt mi ki tudtuk vívni és
meg tudtuk őrizni, s a jövőben is ennek megtartására törekszünk.
Soha nem bocsátkoztunk fellengzős ígéretekbe, körültekintően, de
bátran vállaltunk feladatokat, ígéreteinket az estek többségében teljesítettük, sőt túl is teljesítettük, és ezt méltányolták az emberek. Az
ötödszöri, sőt hatodszori sikert az a helyzeti előny is biztosította,
amely a hitelességünkből, a tisztességes munkánkból fakadt, és
amellyel kihívóink nem rendelkeznek. Ezért nehéz az ő helyzetük
velünk szemben. Ettől függetlenül bármikor létrejöhetne egy olyan
hiteles csapat, akik a magán- és szakmai előéletükből fakadóan akár
komoly kihívóink lehetnének, de eddig ilyen csoportosulás nem állt
fel. Biztosan van olyan, aki jobban tudná csinálni, de ezek a kihívók

önkormányzati hírek

Kõszegi Zoltán polgármesterrel Kapui Ágota beszélgetett
még nem jelentkeztek. Nincs kiforrott koncepciójuk, egységes elképzelésük, nincs komoly szakmai vagy közéleti háttér mögöttük, és legtöbbször a hitelességgel van a fő probléma. Örülök annak, hogy ezt
látják az emberek. Sikerült elérnünk ebben a városban, hogy ígérgetésekkel, „ingyen levesekkel” nem lehet a dabasiakat lekenyerezni.
Ami számunkra és az egész magyar társadalomnak kihívás, az a közéleti aktivitás felkeltése. Ennek érdekében nagyon sokat teszünk,
rengeteg közösségi eseményt szervezünk, rendezvényekkel, programokkal, kiadványokkal próbáljuk olyanná tenni ezt a várost, hogy itt
az emberek éljenek, ne csak lakjanak. Ennek ellenére választások
alkalmával nem tudjuk elérni a 70–80%-os svájci álomszintet. Nem
adtam fel a reményt, mindenképp szeretném, ha elérnénk az 50%-os
részvételi arányt az önkormányzati választáson.
– Melyek a következő 5 év nagy irányvonalai, milyen változások, fejlesztések várhatóak ebben az önkormányzati ciklusban Dabason?
– A közösségépítés és az előbb említett közösségi aktivitás növelése az egyik nagy irányvonal. Eddig is fontos volt a lakosság bevonása a
döntéshozatalaink előkészítésébe, de ezután még inkább számítunk
az emberek tanácsára, véleményére a város jövőjének tervezésében. A
programok, kulturális események szervezésén túl olyan közös sikerélmények kellenek, amelyekben nemcsak a siker közös, hanem az ahhoz
vezető út, a terhek vállalása is közös, így még inkább magáénak fogja
érezni a dabasi lakosság az elért eredményt. Ez egy kihívás a következő öt évre, amelynek a módját ki kell találnunk. Az is nagy megtiszteltetés, hogy ránk bízzák a döntéseket, de látom, hogy annak vannak
negatív következményei is. Ezért még jobban be kell vonnunk az
embereket a döntéselőkészítésbe, a végrehajtásba, teherviselésbe, feladatmegosztásba. Nemcsak a munkatársakra, a hivatali apparátusra,
a kollégákra kell támaszkodnunk, hanem szélesebb körből kell merítenünk. Ki kell kérnünk az emberek véleményét, nemcsak a választásra kell meghívnunk őket, hogy ránk szavazzanak. A ciklus folyamán is
meg kell adnunk az esélyt a véleményformálásra. Főleg a fiatalok esetében van erre szükség. Rá kell vezetnünk őket, hogy legyenek terveik,
álmaik, vágyaik, fogalmazzák ezeket meg, és érezzék, hogy tettekkel
is részt kell venniük ezek megvalósításában.
– A közösségépítésen és az aktivitás növelésén túl milyen más irányvonalak fogalmazódtak meg, milyen fejlesztések várhatóak?
– A másik nagy irányelv a városépítés, amelynek szempontjából
már elvárás is az itt élők részéről, hogy folyamatos legyen az a fejlődés,
amelyet megtapasztaltak az elmúlt 16 évben. Ehhez szükséges az
eddigi vívmányok megőrzése, de vannak még hiányosságok, melyek
sürgősen megoldásra várnak.
Ilyen feladatnak tarom az egységes városkép megteremtését, annak
a koncepciónak a kiterjesztését, amely a városközpontban és egyes
intézményekben már testet öltött. A városnak azt a sajátosságát, hogy
több településből nőtt össze, figyelembe kell vennünk és meg kell őriznünk. Az egység mellett a kisebb egységek, városrészközpontok megteremtése, de a régi identitástudat megerősítése szintén célunk, hogy
büszkén lehessen vállalni a településrészhez való tartozást is. Főként a
gyóni és sári városrészközpontok közterületi rendezésére és fejlesztésére kell koncentrálnunk a közeljövőben. Az egész várost behálózó
feladatok közül pedig a vízrendezést emelném ki, hiszen az idei extrém időjárás következtében egyre gyakrabban találkoztunk azzal a
problémával, hogy a csapadékvíz, a felszíni vizek és a belvizek elveze-

tésének rendezése elengedhetetlen. Minden bizonnyal lesznek kormányzati vagy állami szintű pályázatok is erre a célra, de ettől függetlenül is, ütemezetten, az évekkel ezelőtt elkészített komplex tervek
alapján el kell kezdenünk ennek a rendszernek a kiépítését. Ez városi
szinten is nagy feladat, a kritikus pontokon pedig elengedhetetlenül
szükséges.
Fontos irányelv még az intézményi infrastruktúra fejlesztése minden városrészben. Az óvodáink és az iskoláink rendben vannak.
A Gyóni Géza-iskolával kapcsolatban van egy feladatunk, a Zlinszkyiskola kiváltása, amit meg kell oldanunk a következő egy-másfél esztendőben. A város egészét egy igazán kellemes küllemű virágoskertté
kell tennünk, amihez még több és tudatosabb növénytelepítésre,
fasorok, ligetek kialakítására van szükség. Fontos, hogy 15-20 év
múlva is látható legyen, hogy tervezett formában alakítottuk a zöldterületeket, ami a városképet is pozitívan befolyásolja. A rendszerváltás előtt, de még aztán is, nagyon esetlegesen alakult a városkép, a
különböző formájú, méretű házak, a különböző minőségű anyagokból készült kerítések alkották az utcaképet, bár inkább torzították
azt. Nekünk ezt az arculatot formálnunk, egységesítenünk kell, hogy
homogén legyen a városkép. Ehhez a példa számomra a németalföldi
kisvárosok arculata, ahol még az egységes anyaghasználat is hozzátartozik az összkép létrejöttéhez. Szeretnénk mi is valamifajta egységesítést végbevinni, amellyel formálhatjuk a városképet. Ezt a folyamatot elkezdtük már az utcanév táblák lecserélésével, az útbaigazító
táblák kihelyezésével, a növénytelepítéssel, és a közterületek intenzív
fejlesztésével.
– Hogyan szeretnéd élénkíteni a lakossággal való kapcsolatodat?
Tudjuk, hogy eddig is fontos volt számodra ez a terület, ezt bizonyítja a
születésnaposok, házassági évfordulósok, újszülöttek, idősek köszöntése is,
a lakossági levelezés és a különböző generációknak szóló rendezvények
megszervezése.
– Ezen túlmenően is több időt szeretnék szánni ennek a kapcsolatnak az ápolására, bővítésére. Szeretném, hogy aki ezt igényli, érezze a
törődést, azt, hogy a lélekkel is foglalkozunk. Több fórumra volna
szükség, ahol az emberek ki tudnak nyílni, mert sokszor egy-egy
beszélgetés elég ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Egy nagycsaládként szeretném kezelni az eljövendő időszakban a várost, mert a
személyes kapcsolat, a beszélgetés nagyon fontos az emberek közérzete szempontjából. Meg kell találnom a harmóniát a családi és közéleti
feladataim között, hogy mindkettőre jusson elég időm anélkül, hogy
bármelyik közeg sérülne.
Fontos továbbá, hogy a megszokott klasszikus, vagy az általunk
megreformált segélyezési rendszeren felülemelkedve egy olyan szociális programot hozzunk létre, ahol a bajbajutott ember maga tudja
kiragadni önmagát a bajból, mintegy önsegélyezési alapon. A mi feladatunk volna, hogy hozzásegítsük ahhoz, hogy maga oldja meg a
problémáját. Egy olyan szociális hálót kell fonni, amelynek elég sűrű a
szövete ahhoz, hogy mindenki fennmaradjon. Az otthonteremtés, az
egzisztencia megteremtése, a tehetség felfedezése és gondozása egy
komplex program, amelynek célja a helyi társadalom felemelése.
Ennek van egy széles szociális szegmense, amit nagyon tudatosan
kezdünk el építeni. Azok a családok lesznek ennek a programnak a
kedvezményezettjei, amelyek generációk óta cipelik magukkal hátrányos helyzetüket, és nem tudnak belőle kitörni. 10 évvel ezelőtt már
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volt egy nagyon sikeres programja ennek a csapatnak, amikor legalább
30 olyan családnak adtunk esélyt egy normális életre, akik szociális
bérlakásokban, úgynevezett udvarokba tömörülve, sanyarú körülmények közt éltek. Megszűnt a visszahúzó közösség, felszabadultak
terek, utcarészek, amelyeket felszámoltunk, mert lakóik beágyazódtak a város szövetébe. Ezt a tapasztalatot szeretnénk most kiszélesíteni, hogy még foltokban se alakuljanak ki gettósodott részek, ez a település presztízsét és az egész városban kialakuló életminőséget befolyásolja. Programunkat inkább társadalomépítőnek nevezném, mint
szociálisnak, amelybe beleépül a tehetségkutatás és -gondozás, menedzselés, egzisztencia-terápia, és itt nemcsak a fiatalokra gondolok,
hanem a középkorosztályra és az idősekre is. Vannak elveszett, elfeledett egyéni és családi teljesítmények, amelyek nagyobb figyelmet érdemelnek, ezekre is hangsúlyt fogunk fektetni. Ezek a törekvések a ciklus végére már érezhetően nagy hatást gyakorolnak a helyi társadalomra.
– Egy visszatérő álom, hogy ezt a várost fel kell helyezni az ország és
Európa térképére. Ennek a célnak az érdekében történtek törekvések.
Hogyan képzelted a folytatást?
– Az álom megvalósulása érdekében már találtunk megfelelő csatlakozási pontokat. Ilyen például a zarándokközpont és a Magyar
Zarándokút dabasi útszakaszának kiépítése, de sportrendezvényeink
és az egyesületeinkben zajló munka színvonalával is felkerültünk az
országos és a nemzetközi sporttérképre. Az intézményeinkben folyó
diákcsere-kapcsolatok, nemzetközi projektek szintén segítenek az
ilyen szintű ismertség elérésében. Cél, hogy felkerülhessünk a nemzetközi turisztikai, kulturális, tudományos térképre is. Jó úton
járunk, komoly alapokat építettünk mindehhez. Ennek érdekében
minél több országos programba szeretnénk bekapcsolódni, amelyre
keresni fogjuk a lehetőségeket. Itt csapatmunkára, olyan fiatalokra
gondolok, akik ötleteikkel egymást inspirálják. Konkrét cselekvési
programot kell kialakítani, illetve meg kell találni a kapcsolódási pontokat nemzeti és nemzetközi pályázatokhoz, már működő rendszerekhez, szervezetekhez. Az én környezetemben is sok fiatal van, és
még többet szeretnék bevonni, de az idősebbek tanácsaira, tapasztalatára is számítok.
– 	Hogyan szeretne segíteni az önkormányzat a fiatal generációnak,
abban, hogy itt telepedjen le és alapítson családot?
– Egy családot alapító, fiatal felnőttnek valóban kevés lehetősége
van az indulásra. Amikor a családalapítás küszöbén áll valaki, akkor a
szülei helyzetétől függ leginkább a boldogulása. A közösség, a város
nem kínál túl sok lehetőséget a fészekrakásra, és ez itt egy hiányosság,
amelyet pótolnunk kell. Erre ki kell találnunk egy stratégiát, amely
fészekrakó programként működik, és segíti azokat a fiatalokat, akik
családi segítség nélkül szeretnének letelepedni Dabason, s nincs elegendő anyagi hátterük a lakhatás megteremtéséhez. Az induláshoz
szükséges lehetőséget kell megteremtenünk számukra, és ezáltal vonzóvá tesszük a várost más fiatal családoknak is a „fészekrakáshoz”.
– Milyen irányelv mutatkozik meg az infrastruktúrában, a fejlesztésekben a következő 5 esztendőben?
– Van egy nagy vágyunk, egy modern, 21. századi városrész megépítése, amely nem egy öncélú épületegyüttes lesz, amit csak látványosságnak szánunk. Funkcióval szeretnénk megtölteni ezt az épületkomplexumot, és van is már erre konkrét elképzelésünk. Szerződést
kötöttünk egy prekoncepciós terv elkészítésére, amely szerint az első
ilyen épületegyüttesben kapna helyet az IDC-központ (3/D-s
demonstrációs és fejlesztő központ) és egy inkubátorház, amelyben
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start up vállalkozások indulhatnának el. Ez azokra az országokra jellemző, ahol a válságos időszakban is találtak kitörési pontokat, és ahol
olyan üzleti, gazdasági kezdeményezések indultak el, amelyek felvették a versenyt a válsággal. Jó ötletekre, kreativitásra, bátorságra, jövőbelátásra van szükség ehhez a műhelymunkához, bár itt nem valaminek a gyártására kell elsősorban gondolni. Ilyen pl. egy inkubátorházban működő kémiai laborkomplexum, ahol kutatómunka folyik, de
van open-labor funkciója is, amely külső szolgáltatásra alkalmas.
Ilyen és ehhez hasonló funkciókkal szeretnénk megtölteni ezt a
nagyon modern épületegyüttest.
Az IDC-központ (mindössze 4 ilyen intézmény működik a kontinensen) terve, reméljük, átüti a kormányzati döntéshozók ingerküszöbét, és akkor Közép-Európában mi lennénk az első hely, ahol ilyen
intézmény létesül. Ennek az épületegyüttesnek már meg is van a
konkrét helye. Nem olyan arányokban gondolkodunk, amelyek
gigantomán vágyakat valósítanak meg, aztán üresen konganak,
hanem konkrét funkcióval megtölthető, modulárisan bővíthető
modern épületekben, amelyek illeszkednek a kisváros méreteihez és
lehetőségeihez, s szellemi-, gazdasági-kulturális központként egészítenék ki a sport- és szabadidős létesítmények komplexumát. Éppen
most folynak a tárgyalások a gimnázium bekapcsolásáról ebbe a
komplexumba. Keressük a lehetőségét, hogy hogyan tudunk kormányzati határozatnak megfelelően egy új csarnokot építeni, amely
elsősorban a kulturált és magas színvonalú testnevelés-oktatást és
sportolási lehetőséget biztosítja a gimnazisták számára, de kifelé is
fog szolgáltatni. Nem a gimnázium már meglévő területéből hasítunk
ki egy részt a csarnok megépítésére, hanem a fenti koncepcióba szeretnénk beilleszteni. Az új tudományos és sportkomplexumhoz való
illeszkedés a gimnázium számára is távlatokat nyit, és lehetőséget
nyújt arra, hogy az intézmény egy egyetemhez, főiskolához kapcsolódjon a jövőben, mint önálló, vagy részben önálló szellemi műhely. Ez
is egy olyan csatlakozási pont, amely bevonja Dabast az ország vérkeringésébe és felhelyezi arra a bizonyos térképre.
A modern épületközpont, az inkubátorház és IDC-központ nemzetközi presztízst adna Dabasnak, és akkor az az álmunk is megvalósul, hogy városunkat Európa térképén is számon tartsák. Olyan példaértékű településsé válnánk, amely Európa bármely kisvárosa számára mintaként szolgálna. Van rá 4-5 évünk, és ha az alapokon túl az
első elemeit meg tudjuk valósítani, akkor erről az útról már nem
téríthet le minket senki. De ha ebben az önkormányzati ciklusban
nem tudjuk megvalósítani, akkor sincs semmi baj, mert attól még egy
nagyon is élhető és funkcionálisan jól működő város vagyunk. Itt
élünk egy világváros tőszomszédságában, egy szépülő, egyre vállalhatóbb Budapest mellett. Itt minden adott arra, hogy jó legyen gyereknek, fiatalnak lenni, családot alapítani. Ha a két elképzelés egymás
mellet tudna működni, az európai mércével mérve is egy fantasztikus
teljesítmény lenne. Jó volna lassan, tudatosan még 10, legkésőbb 20
éven belül elérnünk a húszezres lélekszámot, mert egy ilyen kisvárosban olyan színvonalú szolgáltatásokra lenne igény, amelyek folyamatosan gerjesztik a fejlesztést és mindig van egy megújulásra való
képesség. Egy 16 ezres település, kicsit erőlködve, de tudja tartani a
tempót egy húszezres várossal, most azonban még több áldozatot és
több energiát igényel a versenyképesség fenntartása. Egy húszezres
várost egy belső erő tart össze, és alakít ideális közösséggé. Ezt azzal
kell elérnünk, hogy minél több gyerek szülessen, minél több 3-4 gyermekes család legyen a városban, akik olyan minőségű életre vágynak,
mint amit mi célul tűztünk ki.
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A helyi önkormányzati választások eredményei
Október 12-én, vasárnap lezajlottak az önkormányzati választások az ország minden településén. Az alábbiakban a dabasi
választás körzetenkénti eredményei olvashatók.

A képviselő-testület tagjai
Kuli Imre (Fidesz)
Révész Károly (Fidesz)
Feldman László (Fidesz)
Mátyus Csaba (PELE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület)
Pucsinszki Miklósné KDNP)
Zábrácki László (Jobbik)

Kőszegi Zoltán polgármester (Fidesz)
Szandhofer János alpolgármester (Fidesz)
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester (Fidesz)
Bennárik Ferenc (Fidesz)
Sós Gábor (Fidesz)
Kosztolányi Gyula (Fidesz)

A képviselő-testületi jelöltek eredményei
1–2. szavazókör

9–10. szavazókör
Szavazat

Összesen

Átlag

321
191
112

624
624
624

51%
31%
18%

Szavazat

1. Bennárik Ferenc
2. Pucsinszki Miklósné
3. Pribék József

1. Révész Károly
2. Cziróczki Ferenc
3. Zábrácki László
4. Juhász Márton

Szavazat

Összesen

Átlag

421
84
57
41

603
603
603
603

70%
14%
9%
7%

Szavazat

Összesen

Átlag

317
128
59
33

537
537
537
537

59%
24%
11%
6%

Szavazat

Összesen

Átlag

518
518
518

70%
22%
8%

Szavazat

Összesen

Átlag

415
88
12

515
515
515

3–4. szavazókör
Összesen

Átlag

342
129
90
47

608
608
608
608

56%
21%
15%
8%

Szavazat

1. Sós Gábor
2. Monori Alfréd
3. Bennárikné Mismás Erika
4. Jakab Andrea

11–12. szavazókör
1. Kuli Imre Károly
2. Lénárt Judit
3. Gyimesi András
4. Zsákai Lénárd

5–6. szavazókör
Összesen

Átlag

351
173
76

600
600
600

59%
28%
13%

Szavazat

Összesen

Átlag

1. Kosztolányi Gyula
2. Dr. Vizer Tamás
3. Jelenekné Bajusz Ildikó

13–14. szavazókör
1. Pálinkásné Balázs Tünde 364
2. Mátyus Csaba
115
3. Imréné Deli Mónika
39

7–8. szavazókör
1. Szandhofer János József
2. Cserna Piroska
3. Hartmann Gyula
4. Gál Tibor

391
77
50
36

554
554
554
554

71%
14%
9%
6%

15–16. szavazókör
1. Feldman László
2. Sziráki Mihály
3. Vizer István Tibor

81%
17%
2%

Nemzetiségi szavazókörök eredményei
Szlovák nemzetiség

Roma nemzetiség
Szavazat

1. Garajszkiné Bozsik Rózsa
2. Jurácsik Gáborné
3. Mráz Adrienn
4. Bálint Dániel

82
74
74
71

Összesen

Átlag

94
94
94
94

87%
79%
79%
76%

1. Rafael Gyula
2. Oláh Dezső
3. Orosz István Gábor
4. Hochmajer Györgyné
5. Gáspár Gyula

Szavazat

Összesen

Átlag

77
65
43
13
8

79
79
79
79
79

97%
82%
54%
16%
10%

A polgármesterjelöltek eredményei
1. szavazókör
2. szavazókör
3. szavazókör
4. szavazókör
5. szavazókör

Összesen
309
314
265
350
255

Kőszegi Zoltán
271
268
233
304
202

Mátyus Csaba
38
46
32
46
53

Átlag Kőszegi Zoltán
88%
85%
88%
87%
79%

Átlag Mátyus Csaba
12%
15%
12%
13%
21%
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6. szavazókör
7. szavazókör
8. szavazókör
9. szavazókör
10. szavazókör
11. szavazókör
12. szavazókör
13. szavazókör
14. szavazókör
15. szavazókör
16. szavazókör

Összesen
329
269
292
360
243
252
287
304
209
277
227

Kőszegi Zoltán
265
201
228
282
192
191
207
210
181
182
195

Mátyus Csaba
64
68
64
77
51
61
80
94
28
95
32

Átlag Kőszegi Zoltán
81%
74%
78%
78%
79%
76%
72%
69%
87%
66%
86%

Átlag Mátyus Csaba
19%
26%
22%
22%
21%
24%
28%
31%
13%
34%
14%

Beszámoló az alakuló ülésrôl
Október 22-én a törvényben előírt 15 napos
határidőn belül megalakult Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete,
lezajlott a 2014–2019-es önkormányzati
ciklus alakuló ülése. Mész Adrienn szava
latát és a jegyzői köszöntőt követően
dr. Pacsirta István Gábor, a Helyi Válasz
tási Bizottság elnöke tájékoztatta a választás eredményéről a megjelenteket, majd
átadta a képviselői megbízóleveleket először
a nemzetiségi, majd a települési önkormányzati képviselőknek és az újraválasztott
polgármesternek, Kőszegi Zoltánnak. Ezt
követően sor került a Képviselő-testület és a
polgármester ünnepélyes eskütételére, majd
a polgármester úr ismertette programját és
megnyitotta az ülést. Első napirendi pontként a Képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással megválasztot ta két főá l lá sú a lpolgármesterét
Pálinkásné Balázs Tündét és Szandhofer
Jánost. Társadalmi megbízatású alpolgár-

mesterként segíti a testület munkáját
Zelenák András, aki nem a Képviselőtestület tagja. A következőkben megállapították a polgármester és alpolgármesterek
illetményét (tiszteletdíját) és költségtérítését, valamint megtörtént az SZMSZ legszükségesebb módosítása. Utolsó napirendi

Nemzetiségi alakuló ülés
Október 12-én a dabasi lakosság szlovák és roma nemzetiségi képviselőkre is szavazhatott. A választás sikeresen és eredményesen
lezajlott, a képviselők a testület október 22-i ülésén már átvették
megbízólevelüket. Október 27-én megtörtént a helyi nemzetiségi
önkormányzatok alakuló ülése, melyen a nemzetiségi képviselők
letették az esküt, megalakították szervezetüket, megválasztották
vezetőiket és megkezdték a 2014–2019-es önkormányzati ciklus
munkáját az alábbi személyekkel:
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat:
elnök: Garajszkiné Bozsik Rózsa, elnökhelyettes: Jurácsik Gáborné
tagok: Mráz Adrienn és Bálint Dániel
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
elnök: Rafael Gyula, elnökhelyettes: Oláh Dezső
tag: Orosz István Gábor
Megválasztásukhoz gratulálok, munkájukhoz sok sikert kívánok!
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző
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pontként a Képviselő-testület a korábbi
struktúrának megfelelően megválasztotta
bizottságait, majd a bizottságok nem képviselő tagjai is letették az esküt. Végezetül az
alakuló ülést a polgármester bezárta. A
Képviselő-testület munkájához sok sikert
kívánok.
Jegyző

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a Zárdakert Idősek Otthona minden
munkatársának, hogy szeretett édesanyámat, Rónai Lénárdnét,
született Mészáros Rozáliát 2012. július 18-tól haláláig ellátták,
gondozták, ápolták, szeretettel, türelemmel és megértéssel voltak
iránta. Mindennapi nehéz munkájukkal igyekeztek könnyebbé és
szebbé tenni idős napjait. Köszönjük, hogy halálos ágyánál is
szeretettel látták el, s felkészítették utolsó útjára.
Köszönet mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki, osztoztak fájdalmunkban, imádkoztak és gyertyát gyújtottak érte,
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gondolataikban velünk voltak, emlékét megőrzik.
Hornyákné Bollók Mária és családja

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 8-án rendes ülést tartott, amelyen módosította 2014. évi költségvetését, majd
elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
készült jelentést. Ezt követően ingatlanügyekben döntött.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult az Erkel
Ferenc utca forgalmi rendjének megváltoztatásához, ezáltal az Erkel
Ferenc utca forgalma elsőbbséget élvez a Falu Tamás utca forgalmával
szemben. Ennek megfelelően kerül kialakításra a végleges forgalmi
rend, melynek kialakítása november 1. után kezdődik el.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye
Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának Mózes Családi
Napközije (Felsődabasi Plébánia) részére 480 Ft nyersanyagáron biztosítja a gyermekek számára az étkezést. A különbözet összegét a Dabasi
Intézményfenntartó Központ részére megtéríti október 1-jétől december

Óvodai játszóudvar-fejlesztés Gyónon
Dabas Város Önkormányzatának támogatásával, a Gyóni
Művészeti Óvodák kezdeményezésére szervezett „Adományból játszótér, minden forint duplán ér” elnevezésű akció során összegyűjtött adományokból elkészültek az új udvari játszóeszközök. A
gyóni óvodákba három játszóvárat, valamint a Dabasi-szőlősi óvodába mozgásfejlesztő eszközöket és kisértékű udvari játékokat is
vásárolt az intézmény működését támogató alapítvány. A fejlesztés
több, mint kétmillió forintból valósult meg. Ezúton is köszönjük
minden támogató nagylelkű felajánlását!
F. L.

Tisztelt Ügyfelünk!

31-ig, a tényleges igénybevétel alapján. Az ehhez szükséges 100 000 Ft
összegű fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosította.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete térfigyelő rendszer
első ütemének kiépítését rendelte el a város területén a 2014. évi költségvetésben biztosított keret terhére.
A döntés értelmében az alábbi helyekre telepítenek térfigyelő kamerákat:
– Tatárszentgyörgyi út–Kossuth Lajos út sarok
– 5. sz főút–Vasút u. sarok
– 5. sz. főút–Bartók Béla út sarok
– 5. sz. főút–Inárcsi út
– Tabáni út vége a Bugyi felé vezető úton
– Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony
Ezt követően Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Nemes-kúria közösségi színtér (Dabas, Bercsény u. 1. szám
alatti, 232 hrsz.-ú ingatlan) 2014. évi bérleti és használati díjait.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta, jegyző

Dabas Város Önkormányzatának
november-december havi
rendezvényei
November 13., csütörtök 15.00 óra: Szociális Munka Napja
a Városházán
November 22., szombat 15.00 óra: 50–60 éves házassági
évfordulósok köszöntése a Városháza nagytermében
November 30., vasárnap 16.00 óra: Adventi Városházi Este
a Szent István téren
***
December: 11–12., (csütörtök–péntek); 15–16. (hétfő–kedd)
– Idősek karácsonyi ünnepségei négy helyszínen
***
December 18., csütörtök, 18.00 óra:
Évzáró Ünnepi Képviselő-testületi Ülés
a Városháza nagytermében
December 19., péntek, 18.00 óra: Sportgála az OBO Arénában
December 31., éjfél után 1 órakor: szilveszteri tűzijáték
a Szent István téren

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2014. november
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Bartha Nóra
Oláh Kira Vivien
Volenszki Neszta
Kiss György
Horváth Hanna Maja
Urbán Péter
Popovics Roxána
Bednárik Márk
Halengár Ádám
Sztaskó Szófia
Gacsal Zénó
Göndör Adél
Pozsonyi Csaba
Farkas Bálint

Anyuka neve	Születési idô
Varju Andrea
2014. 08. 24.
Oláh Vivien
2014. 08. 29.
Jarábik Mónika
2014. 08. 30.
Csontos Ildikó
2014. 09. 09.
Varga Julianna
2014. 09. 30.
Kántor Lili
2014. 10. 06.
Pitka Hajnalka
2014. 10. 07.
Bartuszek Tünde
2014. 10. 07.
Gudmann Brigitta
2014. 10. 09.
Rafael Henrietta
2014. 10. 12.
Csákó Zsanett
2014. 10. 14.
dr. Kökény Katalin
2014. 10. 17.
Tolnai Beáta
2014. 10. 18.
Szágos Andrea
2014. 10. 22.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Tóth István
1924. 11. 03.
90 éves
Kozma Gyuláné
1924. 11. 10.
90 éves
Kovács Istvánné Slezák Rozália
1923. 11. 05.
91 éves
Barta Bertalanné Fajka Piroska
1923. 11. 27.
91 éves
Lutter Jánosné Endrődi Julianna
1920. 11. 14.
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
november 6.
Fekete János–Hurai Edina
november 27.
Revák János–Hunyadvári Éva
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
november 25.
Pajor Zoltán–Gula Mária
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
november 10.
Barta Ferenc–Sallai Erzsébet
november 11.
Tomor Tamás–Endrekovits Ágnes
november 17.
Farkas István–Antal Katalin
november 24.
Jurácsik József–Dohoczki Mónika
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
november 9.
Hideghéti Mihály–Garai Margit Aranka
november 16.
Kovács István–Zábel Terézia
november 17.
Zsabka József–Podoba Margit
Furi József–Kaszala Márta
november 24.
Bálint Jenő–Balog Borbála
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
november 8.
Jarábik János–Józsa Rozália
november 16.
Huja István–Hideghéti Mária
november 23.
Kuzsdra József Sándor–Nyári Julianna
november 30.
Kozma József–Zelovics Karolina
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
november 6.
Laja Lénárd–Majoros Mária
Balog Lénárd–Prigyeni Borbála
november 7.
Krekács Gábor–Karlik Julianna
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november 10.
november 14.

Jurácsik István–Sikari Mária
Opoczki István–Balázs Julianna
Szabó Miklós–Suhajda Mária
november 21.
Molnár József–Fabók Mária
Gogolák József–Zsolnai Margit
Buzás István–Zsolnai Ilona
november 28.
Szabados József–Gogolák Margit
55 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
november 03.
Bálint István–Garajszki Mária
Garajszki Miklós–Bálint Terézia
november 05.
Bálint Mihály–Petrányi Terézia
november 20.
Majer Péter–Bozsik Margit
november 21.
Vitvindics István–Karlik Mária
november 28.
Forczek Lénárd–Komarniczki Ilona
60 éve (1954-ben) kötöttek házasságot:
november 06.
Liczencziás István–Tot Mária
november 20.
Presenszki József–Rizmajer Zsuzsanna
Gombár Vince–Hoksza Ilona
65 éve (1949-ben) kötöttek házasságot:
november 06.
Bábel Balázs–Karlik M. Juliánna
2014. október hónapban kötöttek házasságot:
október 04.
Baranyai Péter–Csercsik Judit Gabriella
Suhajda László–Major Edina
október 11.
Bor Péter–Bezzeg Renáta Mónika
Nagy Zsolt–Rozbora Anett
Gyollai Péter–Pataki Edina
október 17.
Szmetana Lénárd–Trikkál Piroska
október 18.
Pintér László–Patyus Virág
október 22.
Molnár Krisztián–Seibin Ágnes

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Sztancsik Imre
Bukovszki Gábor
Horváth Józsefné (Lakos Julianna)
Tanács Imréné (Lagzi Ilona)
Gebura Sándorné (Szabó Anna)
Lagzi István
Ferencz Sándor
Szágos József
Fabók Istvánné (Majeczki Anna)
Szarka János
Szarvas Károlyné (Garab Judit Mária)
Bácskai Gáborné (Bozsik Ilona)
Szlacsin Attila
Safranyik Jánosné (Bózsik Margit)
Parancs Károly
Kun Jánosné (Pallaga Irén)
Körmendi Attila Gábor
Zsitva Jánosné Balázs Erzsébet

1939. 08. 22.
1954. 11. 10.
1925. 08. 08.
1953. 08. 27.
1923. 03. 21.
1952. 02. 07.
1921. 11. 29.
1933. 11. 10.
1933. 04. 07.
1947. 03. 01.
1936. 08. 07.
1935. 11. 27.
1980. 04. 27.
1933. 09. 17.
1942. 06. 01.
1929. 08. 14.
1953. 11. 19.
1932. 11. 08.

2014. 09. 18.
2014. 09. 23.
2014. 09. 26.
2014. 09. 29.
2014. 10. 02.
2014. 10. 04.
2014. 10. 05.
2014. 10. 08.
2014. 10. 09.
2014. 10. 12.
2014. 10. 13.
2014. 10. 15.
2014. 10. 17.
2014. 10. 22.
2014. 10. 22.
2014. 10. 23.
2014. 10. 25.
2014. 10. 30.

Osztozunk a családok gyászában.
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Kedves Támogatóink,
kedves Barátaink!

Örömmel számolhatunk be róla, hogy az Önök eddigi nagylelkű
támogatásának köszönhetően a Dabas és Környéke Mentőorvosi–
Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. megvásárolta a mentőorvosi
(mentőtiszti) autót. Jelenleg a gépkocsi felszerelésének beszerzése
folyik.
MIÉRT JÓ EZ A KEZDEMÉNYEZÉS?
A mentés állami feladat, de az OMSZ irányítása alatt civil szervezetek is fenntarthatnak mentőkocsit vagy mentőorvosi kocsit a
lakosság szolgálatára. Ezzel a lakosság ellátását 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?
A mentőorvosi-mentőtiszti kocsit adományokból szeretnénk fenntartani, valamint a kocsi dabasi és Dabas környéki rendezvényeken
látna el egészségügyi biztosítást, illetve SZPONZOROK segítségével.

SZPONZOROKAT KERESÜNK!
Ahhoz, hogy működtetni tudjuk az autót, szponzorokat kell keresnünk. Cégekkel, vállalatokkal szponzori szerződést szeretnénk
létrehozni. Lényege, hogy már akár havi 20 000 Ft folyamatos
támogatás esetén különböző szolgáltatásokat adnánk a cégeknek, mint pl. ingyenes elsősegély-oktatás vagy ingyenes rendezvénybiztosítás, stb. Részletekről a honlapon tájékozódhat.
Cégünk teljesen nonprofit, a támogatás az adóból leírható!
Eddigi támogatóink: Dabas Város Önkormányzata, Gogolák Gábor,
Vadkerti Miklósné, Gacsal Antal és neje, Horváth Sándor, Vadkerti
Zsolt, Csontos József, Valentyik Ferenc, Bánkiné, Gogolák Lajosné,
Murárik István, Debreceni Menyhért, id. Talabér János, Zsolnai István,
Németh László, Szlovák Miklós, Kubik Pálné, Kiss József, Veres József,
Birizdó Imre, Gudmon Zsolt, dr. Talabér János, Talabér Johanna, Bálint
Tamás és Bálint-Liga Mónika, Harsányi Éva (MikroKem Kft.), Szabó
István, Szandhofer János, Révész Károly, Turán Klára, Kiss Péter, Bozsik
József e.v., Nagy Roland, Jámbor Éva, Voy-Bau Kft., Chemität Kft., PeluKer Kft., Metál99 Kft. (új szponzor!), Iródeák Üzletház, Jako Rescue
Kft., Hungary Ambulance Kft., Vadkerti Autójavító Kft., Polgárőrség
Dabas (fényhíd), Go Visual Studio (reklámanyag készítése), Csiszi
Autóhifi (fényhidak felszerelése), Dabasi Újság, Rádió Dabas, Dabas TV,
MAG TV, 5 MP csapata (ingyen weboldal), Rim ügyvédi iroda (ingyenes
cégalapítás), Jakab Tax.
Minden kérdésével kapcsolatosan állunk szíves rendelkezésére:
Szeretnénk minél előbb személyesen is találkozni Önnel!
Bővebb információ érdekében várjuk szeretettel honlapunkon is:
www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Tel.: 06-20/9-820-767
Számlaszámunk:
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Köszönettel:
Dr. Talabér János és Gogolák Gábor

„Tök jó nap” egy TÖK JÓ ÓVODÁBAN
Kedves Óvodánk / sok víg nap után,
Itt a búcsú nap, / indul a csapat.
Nem vár ide már / játék, mesevár….
Akár ezekkel a sorokkal is búcsúzhatunk a 34 évig működő Táncsics
Mihály úti Bóbita Óvodától és annak szép, árnyas udvarától, ahová
annyi felejthetetlen emlék fűz gyermeket és felnőttet egyaránt.
A búcsú, a változás nehéz, néha fáj, mert ott az a kis szikra a
fejünkben, hogy most valami elmúlik, valami véget ér. A búcsú néha
szomorú, de mi most jó kedvvel megyünk el, hiszen egy szép és megújult külsőben pompázó épületet veszünk birtokba novembertől.
Búcsúzóul egy vidám, jókedvű „Tök jó hetet” tartottunk, melyet
egy családi délutánnal zártunk.
A szülők és a gyermekek együtt mérethették meg magukat az
ügyességi játékokban, faraghattak tököt, készíthettek töklámpást,
barkácsolhattak a kézműves műhelyben, kicsik és nagyok együtt táncolhattak a táncházban. Aki megéhezett, bátran falatozhatott a
tökös finomságokból.
A jó hangulatú délutánt a tábortűz körüli együtt énekléssel, emlé-

kek felidézésével – melyek az elmúlt 34 év során megfakultak és megszépültek –, majd az óvoda körüli töklámpásos felvonulással zártuk.
Nem vagyunk szomorúak, hogy búcsúznunk kell: a búcsúra mindig szükségünk van az új dolgokkal történő találkozáshoz.
Köszönjük szépen ezt a 34 évet!
A Bóbita Óvoda dolgozói nevében:
Harmincz Zsuzsanna óvodapedagógus
2014. november
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Halász Móricz-kúria – novemberi 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

november 11. (kedd) 18.00 órától
vezeti: Péli László
MI MÉG OLVASUNK KÖR

november 11. (kedd) 18.00 órától,
vezeti: Bakkai Éva

Petrik Adrienn: A hideg szóda élvezete című könyvről
beszélgetünk.
KreÁlom

november 10. (hétfő) 16.30–19.00 óráig
vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
november 17. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin

HORGOLÓKLUB
november 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

Társult Önkormányzatok ,,Együtt’’
Segítőszolgálat KOSÁRFONÓ KLUBJA

november 20. (csütörtök) 17.00 órától
csoportszervező: Nyíriné B. Katalin
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

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 2013ban 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
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SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.00–20.00 óráig
oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
Asszonytorna
csütörtök: 14.00–15.30 óráig
vezeti: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái
péntek 17.00–21.00 óráig

A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB
EGYESÜLET programja
november 15. (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!

November 14. (péntek)
Betlehemkészítés 15.00–18.00 óráig

Amióta a karácsonyt ünnepeljük, azóta betlehemeket is állítunk. A Jézus születésének körülményeit ábrázoló életképet
hívjuk így. Betlehem valójában annak a városnak a neve, ahol
Jézus született.
Régen fából, viaszból, papírmaséból hosszas, gondos munkával, sok díszítéssel készültek az élethű bibliai alakok. Nemcsak
a templomokban, de a családi otthonokban is kitették őket a
karácsonyi ünnepek alatt.

• 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
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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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
November 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: november 28., péntek 18.30 órától Mikulás-táncház
és kézműves foglalkozás.
A táncházat vezeti: Farkas Gábor
A belépés díjtalan!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
november 22. (szombat) 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, 19.30–20.30 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek,17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG, gyermek citeracsoport: péntek,18.00–19.30 óráig
oktató: Szlama 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:
december 6. 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, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Szabad Evangélisták Szövetsége: kedd 18.00–19.30 óráig
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: november 20. csütörtök, 9.00–13.00 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu, www.kmkdabas.hu

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok valamelyikén
előre egyeztetett időpontban.

rendezvény
Kerekes László Emlékkiállítás
A kiállítás megtekinthető: december 5-ig

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
2014. december 1-jétől 2015. március 27-ig átállunk
a téli nyitva tartásra: hétfőtől péntekig
09.00 –17.00 óra között várjuk kedves olvasóinkat.
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ novemberi 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)
2014. november
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A MESTER,

akit Dabason ünnepeltünk

Kerekes László születésének 75. évfordulóján, október 22-én rendezett méltó megemlékezést a Galéria Alapítvány, Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Mûvelôdési Központ Kossuth Ház Galériája.
A rendezvény egyik része a Kerekes László
Alkotóház avatása volt. A LEADER pályázati támogatás mellé a rendező szervezetek
valamennyien komoly pénzügyi és szellemi
támogatást nyújtottak.
Ezzel új intézményegységgel bővül a város
kulturális ellátása: új közművelődési színtér
jött létre és alkalmassá válik az alkotóház a
már működő képzőművészeti csoportok
foglalkozásainak megtartására, de további
közösségek is alig várják, hogy birtokba
vehessék az épületet.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tervezünk elsősorban a dabasi diákok részére,
de szeretnénk a kört bővíteni a kistérség
művészetszerető fiataljai körében is. A
kiállításmegnyitók kellemes környezetben,
szép teremben, jó körülmények között történhetnek ezután; alkalmassá válik a hely
kamarakiállítások megrendezésére is.
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A nap másik ünnepélyes pillanata a
Kerekes László Emlékkiállítás megnyitása
volt. A gazdag dokumentációs anyag nemcsak életét, kultúraközvetítő munkáját, kulturális plakátjait mutatja be, de először
kerültek összegyűjtve bemutatásra művészeti életének korai időszakában készült képzőművészeti alkotásai, amelyeket így együtt
még ő sem látott.
Elsősorban Kerekes Lászlónak tartozunk
köszönettel azért az örökségért, amit ránk
hagyott: emberi tartásáért, önzetlenségéért,
munkaszeretetéért, ügyek iránti elkötelezettségéért, legyen szó közművelődésről,
kultúrateremtésről, kultúraközvetítésről,
művészetszeretetről vagy alkotómunkáról.
Olyan követendő példát adott számunkra,
amelyről vallott gondolatait a kiállítási meghívóban idéztük, és amelynek első mondata
– „A kultúra a mindennapi emberi létezés

minősége” – a Janzer Frigyes szobrászművész által elkészített táblán is olvasható.
Hogy miért MESTER? Hadd magyarázzam meg Laci szarkazmusát, szellemességét,
humorát megidézve.
60. születésnapján a barátokkal és kollégákkal meglepetést készítettünk számára. A
kiírt pályázat nyertesei az alábbiakban
összegezték személyiségét, munkásságát:
„Egész úton idefelé azon gondolkodánk,
hogy is fogunk szóllítani, kedves jó kollégánk: Házigazdánk, Főszakácsunk, Kedves
Jóbarátunk, Tagtársunk, Osztálytársunk,
Szaktársunk, Kartársunk, Kortársunk,
Tisztelt Igazgató Úr, Köz-főtisztviselő Úr,
Főtanácsos Úr, Szakfőtanácsadó Úr,
Főszakfelügyelő Úr, Szeretve tisztelt Tanár
Úr, Vizsgabiztos Úr, Elnök Úr, Kurátor
társunk a közművelődésben, Drága Művész
Úr, vagy legyen csak egyszerűen
MESTER.”
Tapodi Katalin
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NEMZETISÉGI HÉT A RÁKÓCZI ISKOLÁBAN

Október 6–10. között 5. alkalommal tartottunk nemzetiségi
hetet a Dabasi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában. Idén elsősorban a kukoricatöréssel foglalkoztunk, de természetesen számos egyéb népszokás, mindennapi tevékenység, régi használati
tárgy, sőt hagyományos étel is
megjelent a hét folyamán.
Hé t f ő n me g re nd e z t ü k a
Szlovák Kupát, melyen a Gyóni
Géza, a Kossuth Lajos Általános
Iskola és a mi csapatunk vett részt. Kedden Baranyi Béla tankerületi
igazgató úr, a nemzetiségi hetek megálmodója nyitotta meg a rendezvényünket, illetve kiállításainkat. Valenytikné Szakál Márta foltvarrással készített alkotásait, Prauda Miklós nemzetközileg elismert
fotóművész fényképeit és az iskolánk diákjai által gyűjtött régi tárgyakat tekinthették meg az érdeklődők. A művészeket Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester asszony méltatta. Az ünnepélyes megnyitón a
Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola gitárzenekara és a
Szivárvány Fuvolazenekar csodálatos hangversenyét hallottuk.
Szerdán a csömöri Furmicska néptáncegyüttes lépett fel nálunk, akik
lakodalmast mutattak be. Ezt a napot Zemenné Palecska Erika, az
Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központjának igazgatónője nyitotta meg és kiemelte, hogy intézményünk az ország szlovák nyelvet oktató iskolái közül talán az egyetlen, mely egy egész héten
keresztül hagyományőrző programokkal készül. Ellátogatott hozzánk
Aszódi Csaba András, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke
is. Csütörtökön Garajszki Margit, iskolánk volt tanulója mutatta be
tanulóink és vendégeink számára mesekönyveit, valamint kolléganőjével eljátszották a Bartók és a fából faragott királyfi című színpadi adaptációt. A pénteki záró napon iskolánk diákjai a kukorica körüli munkálatokat elevenítették meg a nézők számára, s az intézményvezető,
Bukodi Jánosné szavaival élve „kicsit visszarepítettek bennünket a
múltba”. Városunk polgármestere, Kőszegi Zoltán is elismerően
beszélt hagyományőrző rendezvényünkről, a gyerekek műsoráról. A
besztercebányai leendő testvériskolánk igazgatóhelyetteseit Mendel
Anita, iskolánk volt tanára kísérte el. A szlovákiai pedagógusok örömmel vettek részt a záró napon és meghívtak bennünket a május végén
megrendezésre kerülő hasonló rendezvényükre. A továbbiakban diákjaink elsősorban kézműves foglalkozásokon vettek részt, a háttérben

pedig a szülők készítettek finom
ételeket. Lovaskocsin és a kisvonaton is utazhattak tanulóink.
Délután a Rozmaring Hagyo
mányő rző Asszonykórus énekelt, valamint a Fialecska és a
Bazsalicska citerazenekarok játszottak nekünk. Láthattuk Mráz
Mátyásné Vera néni csodálatos
népviseletbe öltöztetett babáit, a
hagyományos hajfonást Bálint
Pá lné Magd i néni á lta l és
Majeczki Ferencné Mari néni
szatyorfonását is. Mindenkinek köszönjük a segítséget és az aktív
munkát, illetve a támogatást. Külön köszönjük a Dabasi
Intézményfenntartó Központ vezetőjének, Csernák Rozáliának és Gál
Anikó megbízott konyhavezetőnek, hogy a rendezvényünkre biztosítottak számunkra pogácsát, szendvicset és teát.
Úgy gondolom, színes programok várták az érdeklődőket egész
héten és jövőre is igyekszünk minél érdekesebb VI. Nemzetiségi
Hetet szervezni, amire várjuk szeretettel az érdeklődőket.
Keserű Szilvia,
a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa

Meghívó

A Szent János Katolikus Általános Iskola gyermekés felnőtt kórusa szeretettel meghívja Önt és kedves
családját karácsonyi koncertjére, december 20-án 15.30
órára, a gyóni római katolikus templomba.
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Nemzetközi kapcsolatok

a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban

Iskolánk nemzetközi kapcsolatai az idei tanév őszén is igen aktívan
alakultak. Nemrég nagy sikerrel zártuk a Comenius iskolák közti
partnerségi programot a finn, a lengyel, az angol és a német partnereinkkel. Szeptember 21–28. között Bad Driburg város gimnáziumának
12 diákját, valamint Ingrid Liebs igazgatónőt és némettanárukat láttuk vendégül az iskolánkban, a két intézmény között létrejött partnerkapcsolat keretében. Ugyanezen a héten a Dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskolával közösen Szlovéniából, Ljubljanából érkező diákokat is fogadtunk. Október 6–12. között pedig szintén a németországi
Drezda melletti Nossen városából fogadtuk másik partneriskolánk, a
Geschwister Scholl Gymnasium 30 fős cserediákcsoportját német- és
angoltanáraik kíséretében.
A bad driburgi csoport repülővel, a nosseni és szlovén diákok pedig
busszal érkeztek hozzánk. A fogadó családjaink és diákjaink izgatottan várták partnereinket. Az élménybeszámolókból kiderült, hogy
minden a legnagyobb rendben volt, az ismerkedés a családokkal már
az első este folyamán a közös vacsora mellett megtörtént.
A külföldi diákoknak megmutattuk az iskola épületét, majd a vendégdiákok angol és német nyelvórákra látogattak, ahol kollégáink
bevonták őket is a tanórákba, így iskolánk nagyon sok diákja lehetőséget kapott arra, hogy az anyanyelvi németekkel megismerkedhessen,
velük németül és angolul beszélgethessen. A magyar diákokkal kiegészülve a délutáni programok részeként fedezték fel a csoportok Dabas
nevezetességeit: a Kapisztrán–Hunyadi Emléktornyot, a kisvonat
útvonalán elhelyezkedő Sári Tájházat, illetve a Halász Móricz-kúriát.
Városmegismerő ügyességi túrát, azaz Dabas-Rally-t, kézműves foglalkozást és hangulatos sportvetélkedőt tartottak tanáraink a magyar
és a német diákoknak.
Egynapos közös kirándulás keretében jártunk Budapesten,
Hortobágyon, majd Ópusztaszeren is.
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Itthon a szülők a gimnáziumban nagyon finom paprikáskrumplival
és süteményekkel vártak, a záróeste keretében pedig kihirdettük a hét
eredményeit. A kreatív szakkörön készített kis ajándékokat is kiosztottuk, amin a vendégek igencsak meghatódtak. A búcsúestét Pásztor
Gergely igazgató úr táncháza koronázta meg, amelyen minden diák és
tanár örömmel vett részt, tanulgatva a csárdás alaplépéseit, levezetésként pedig az iskola udvarán gyújtott tábortűznél sztorizgattunk és
énekeltünk.
Jó volt hallani, ahogy diákjaink gyakorolták a nyelveket és felszabadultan beszélgettek németül és angolul. Nagy eredménye ez az iskolánkban zajló nyelvoktatásnak és a külföldi partnerkapcsolatainknak.
Minden kollégám és diákunk nevében mondhatjuk, hogy nagyon jól
sikerült programokat tudhatunk magunk mögött, és már alig várjuk a
2015 tavaszára tervezett viszontlátogatásokat, amikor is két tanulócsoportunk utazhat kollégáink kíséretében Németországba, és ott ők
fedezhetik fel a szász-svájci tartomány és Észak Rajna Vesztfália csodáit.
Az egyhetes utazások keretében a mi gimnazistáink is családoknál
fognak lakni, délelőtt iskolába járnak és tanórákat látogatnak, délután
pedig sokszínű programokon vesznek majd részt vendéglátóink jóvoltából. Iskolánk tanulói a nyelvtanáraiknál és az osztályfőnökeiknél
jelentkezhetnek az utazásokra.
Ezúton is nagyon köszönjük a fogadó családoknak, hogy részt vettek a bad driburgi, a szlovén és a nosseni csereprogramokban, és
együttműködésükkel segítették a munkánkat! Mindkét iskola kollégáinak és az iskolák vezetésének pedig köszönjük, hogy segítségükkel
támogatták a csereprogram lebonyolítását!
Talabérné Kontra Hajnalka
igazgatóhelyettes
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Erdei iskola
Szlovákiában

A Szent János Katolikus
Általános Iskola díjazottjai
az országos rajzpályázatokon
A katolikus iskolák közötti országos rajzpályázaton díjazottak lettünk! A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
országos rajzpályázatot hirdetett katolikus iskolák részére „Assisi
Szent Ferenc virágoskertje” címmel, melyre rajzoltak tanulóink,
akik közül

Október 11–19. között a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
15 tanulójának adatott meg az a lehetőség, hogy a nagy hírnévnek
örvendő „Ismerd meg a gyökereidet” elnevezésű szlovák erdei táborban vegyen részt.
A Magyarországi Szlovákok Szövetségének és a Határon Túli
Szlovákok Hivatalának projektjére évente több mint húsz szlovák
nyelvet oktató intézmény jelentkezik. Idén Galgagyörkkel, Nézsával
és Pitvarossal tölthettek el kilenc, élményekben teli napot a Kisgaram
melletti Kökörcsin (Poniklec) üdülőközpontban.
Programjaik között szerepelt a magas-tátrai Csorba-tó és a
Szoliszkó, a Salaš Zbojská, ahol betekintést kaptak a betyárok és a
szlovákiai pásztorok életébe, valamint a Besztercebányai Táncforgatag.
A délelőtti tanulás és az irányított szabadidő után, esténként a
szállodában Felső-Garam vidéki tánclépésekkel ismerkedtek meg és
szlovák népdalokat tanultak.
Többen is jutalommal térhettek haza, ugyanis a legtisztább szoba
kategóriában Katalin, Sára, Gabriella, Mónika, Renáta és Anna győzedelmeskedett. A szlovák nyelvű teszten Suhajda Katalin, Praszna
Sára és Szabados Gabriella érte el a legtöbb pontot.
A legjobb naplóért járó oklevelet, valamint díjat Praszna Sára és
Suhajda Katalin vehette át. A legaktívabb diák kategóriában Praszna
Sárát jutalmazták meg.
Tanulóink egy fantasztikus és minden téren emlékezetes erdei
iskolának lehettek részesei. Ezúton köszönjük dr. Egyedné Baránek
Ruzsenkának a Magyarországi Szlovákok Szövetsége elnöknőjének
a lehetőséget. Reméljük, hogy jövőre is képviselhetjük iskolánkat!
Rusnák Atila
táborvezető

Bartha Lilla 6. b. osztályos tanuló I. helyezést (olajpasztell), Berkei
Lea Orsolya 7. osztályos tanuló I. helyezést (diófapác), Kisjuhász
Kinga Regina 7. osztályos tanuló III. helyezést (batik) ért el.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: „Pályázat Afrikáról” című
pályázatán különdíjas lett Szabó Réka 7. osztályos tanuló.
A Hortobágyi Nemzeti Park Országos Rajzpályázatán a
„Számomra a legkedvesebb állat a Hortobágyon” címmel, iskolánkból Varga Szilvia 6. a. osztályos tanuló díjazott lett.
Szívből gratulálunk!
Dr. Kissné Jankovics Rozália, rajztanárnő

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!
2014. november
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Szüreti felvonulás volt Dabasi-szôlôkben
Október 19-én, vasárnap tartottuk a
dabasi-szőlősi szüreti felvonulást, amelyre
ezalkalommal is számos résztvevő érkezett
nemcsak Dabas minden városrészéből,
hanem a kistérség településeiről is.
A Bátki János Nyugdíjasklub Mamorettcsoportja a Fehérvári-indulóra járta el a nyitótáncot, majd a szüreti bíró házaspár engedélyével elindult a zenés-táncos sokadalom.
Idén is közel húsz család fogott össze,
hogy vendégül lássa a felvonulókat, így
érkezéskor meleg ebéddel, a megállók alkalmával pedig ízletes házi süteményekkel,
ételekkel várták a résztvevőket, sőt előkerültek a borral töltött régi zománcos vödrök
és a pálinkás üvegek is.

A szüreti menetben több mint húsz
hintó és lovas kocsi, közel harminc csikós
és mintegy kétszáz felvonuló haladt végig
rendezett sorokban utcáról utcára, hogy
megörvendeztesse a nézelődőket, az
érdeklődőket és továbbörökítse ezt a szép,
igazi közösségi élményt nyújtó néphagyományt.
Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik a szervezésben, a lebonyolításban közreműködtek, részvételükkel hozzájárultak az esemény színvonalának növeléséhez.
Feldman László

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A gyóni Református
Egyházközség hírei

• A téli időszámítás idején az esti szentmi
séink Gyónon hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton 17.00 órakor kezdődnek. Előtte
1/4 órával gyónási lehetőség.
• Családi délutánunkat minden hónap 2.
szombatján tartjuk.
• 9-én vasárnap városunk díszpolgára, dr.
Bábel Balázs érsek atya celebrálta gyóni
szentmisénket.
• Mint minden hónap 3. vasárnapján, 16-án
Szőlőkben 8.30-kor a 10 éven belül november hónapban elhunytakért mutatjuk be a
szentmisét, ugyanaznap Gyónon a 10.30-as
szentmise keretében tartjuk a havi kereszteléseket.
• A hónap utolsó vasárnapján, 30-án pedig a
Szőlőkben a 8.30-as szentmise előtt 3/4
órával közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
• Ugyanezen a napon kezdődik az új egyházi
év: november 30-a advent 1. vasárnapja.
• December 6-án szombaton a 17.00 órai
szentmise után, kb. 18.15-től tartjuk kéthavi
gitáros/csendes dicsőítő imaóránkat. A Gyóni
Napok részeként – örömünkre – az eddigieknél is többen beleláttak ennek a lelkületébe:
szeretettel várunk minden elcsendesedni és
az Urat dicsőíteni vágyó testvérünket.
• December 7-én, a hónap 1. vasárnapján
Gyónon 10.30-kor gitáros gyerekmisét tartunk.

• December 4–5-én 18.00 órakor ADVENTI
EVANGELIZÁCIÓ a gyülekezeti házban
• December 7-én advent 2. vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztással
Állandó alkalmaink:
• vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő
(konfirmandus csoport) 7–8. osztály
• 10.00 órakor istentisztelet a templomban
(november 30-tól a gyülekezeti házban)
• 10.00 órakor gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
Hétfő: 9.30 órakor a zárdakerti otthonban,
11.00 órakor az Átrium Idősek Otthonában
istentisztelet (minden hónap második hétfőjén)
Kedd: 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
Szerda: 15.00 órakor konfirmáció-előkészítő
(6. osztály), 18.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
Péntek: 16.00 órakor gyülekezeti hittanóra
(5-8. osztály), 18.00 órakor imaközösség (biblia tanulmányozás)
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A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• November 16-án, vasárnap, 10.00 órakor
családi istentisztelet lesz. Szeretettel hívjuk
és várjuk a gyermekes családokat erre az
alkalomra.
• November 23-án, örök élet vasárnapján,
16.00 órakor megemlékező áhítatot tartunk a
2013. december 1. óta elhunyt szeretteink
emlékére. Szeretettel hívjuk és várjuk gyászoló testvéreinket erre az alkalomra.

• November 27-én, csütörtökön 18:00 órakor
ádventi est lesz, áhítattal.
• November 30-án, vasárnap, 10.00 órakor
ádvent első vasárnapi istentisztelet.
Délután 16.00 órakor lelkésziktatási istentisztelet lesz.
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
Az igehirdetés alatt a gyermekek részére minden vasárnap kistemplom-foglalkozást tartunk.
Elérhetőségeink:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Pálfi Ildikó, tel.: 06-20/824-3379
Az alsódabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk,
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• November 23-án, Krisztus Király vasárnapján a délelőtti szentmisében a jubiláns házasokkal együtt adunk hálát az elmúlt házas
évekért. Kérjük azon párok jelentkezését a
sekrestyében vagy a plébánián, akik idén 5,
10, 15, 20, 25, 30, stb. éve kötötték házasságukat.
• Templomunkban GYÓNÁSI LEHETŐSÉG
minden héten pénteken és szombaton az esti
szentmisék előtt van.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!

kultúra

Király Lajos,

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

A nemzeti bizottság határozatban rögzítette legfontosabb
feladatait: a rend biztosítása, az
erőszakos egyéni kezdeményezések megakadályozása, lehetőség szerint a rendőrség régi tagjainak visszavétele. Kinevezését a saját maga által megfogalmazott
hirdetményben tudatta a járás lakosságával, majd végiglátogatta a
településeket és bemutatkozott a községi vezetőknek. A járási kapitányságon vezetőcserét hajtott végre, a fegyverek és lőszerek begyűjtését személyesen irányította. November elsején ő fogalmazta meg a
párt- és DISZ-szervezetek feloszlatásáról szóló rendeletet, melyet
végül némi kiigazítás után dr. Domián Ferenc írt alá. Megjavíttatta,
majd használatba vette a járási pártbizottság szolgálati autóját. A
fordulatot követően, november 6-án fehér zászlót tűzetett ki a járási
tanács épületére és összeszedette a nemzetőröknek kiadott fegyvereket. Bár lemondott, a visszatérő hatalom helyi képviselői továbbra
is megbízták a nemzetőrség irányításával. E döntésnél rögzíteni
szükséges, hogy a járás kirívó atrocitásai (október 28-án Gavló
József, majd október 30-án Lengyel László meggyilkolása) még
Király Lajos nemzetőr-parancsnoki működése előtt történtek.
Egyébként bárki fordult hozzá az elszabadult indulatoktól tartva, és
védelmet kért, mindenkit személyesen felkeresett és bátorító szóval,
intézkedéssel igyekezett megnyugtatni, többnyire sikerrel.
Humanitását jól jellemző példa, hogy Sári község szőlőben bujkáló
párttitkárát egy véletlen találkozást követően befogadta a saját lakásába, továbbá november 3-án szabadon engedett két ÁVH-s tisztet
és egy pártalkalmazottat.
A közigazgatás újraszervezéséért többször kapott elismerést,
dicséretet. Mindez 1957. február 26-ig tartott, amikor letartóztatták. Első fokon a Pest Megyei Bíróság a népi demokratikus állam-

rend megdöntésére irányuló
mozgalomban való tevékeny
részvételéért életfogytiglani
börtönnel, teljes vagyonelkobzással és 10 év közügyektől való
eltiltással sújtotta. Király Lajos
téves ténymegállapításra hivatkozva enyhítésért fellebbezett, az
ügyész viszont halálbüntetést kért. A horthysta katonatiszt iránti
gyűlölettől elvakultan megfogalmazott legsúlyosabb vád szerint:
„Tétlenül nézte december 10-én Biksza Miklós megtámadását és meggyilkolását, de mint volt horthysta alezredes nem avatkozott be.” A túlbuzgó ügyészt az a körülmény egyáltalán nem zavarta, hogy Király
Lajos azon a napon nem is tartózkodott Gyónon. A Legfelsőbb
Bíróság ejtette ezt a vádat, sőt enyhítő körülmények figyelembevételével a börtönbüntetést tizenöt évre mérsékelte. Az általános
amnesztiával 1963. március 27-én szabadult. Életének utolsó időszaka gyakorlatilag dokumentálatlan. A helyi emlékezet szerint
lakóházát, földjeit, minden ingatlanát elkobozták, végül rokoni
segítséggel a dabasi állomással szemben lévő kis házba szorult feleségével. Elhelyezkedni nem tudott helyben, ezért a fővárosba költözött, és 63 évesen segédmunkás lett az 1. számú Autóközlekedési
Vállalatnál. A börtönévekben egészségi állapota végzetesen leromlott, melynek következményeként szabadulása után nem sokkal az
egyik egészségügyi intézményben rosszul lett és meghalt.
A dabasi vasútállomással szembeni, sűrű növényzettel benőtt,
titokzatos kis ház egészen néhány évvel ezelőtti lebontásáig emlékeztetett bennünket egykori lakójára. Király Lajos nevét, alakját
manapság a dabasi ’56-ra emlékezők idézik fel beszélgetéseikben.
Legenda lett belőle: a mundérnak rangot adó magyar katona legendája.
Valentyik Ferenc

170 éve történt…

Gyóni templomszentelés

A gyóni reformátusok mai temploma 1821 és 1823 között épült fel
a Dabasi Halász család támogatásával, miután előző templomukat
1820-ban végzetes villámcsapás érte. A templomszentelőre bő két
évtizeddel később, 1844. december elsején, azaz 170 éve került sor.
A helyi protestáns gyülekezetek példaértékű összefogását hozó
nevezetes ünnepről Szappanos Sándor alsódabasi református lelkész tudósított a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1845. január
12-i számában:
„Múlt évi december 1-ső napja, Gyón helységére nézve, nevezetes
ünnepet deríte föl. Ugyanis a gyóni református templom mindeddig
fölszentelve nem levén: a gyóni közbirtokos urak óhajtásuk, s egy
jószívű keresztyénnek e czélra tett adománya következtében, az
említett napon, mozsarak többszöri durrogásaik között, a templom
fölszenteltetett. Ez örömünnep czéljához intézett jeles egyházi
beszédeket tartottak Bujdosó Mihály gyóni ref. és Bartholomaeidesz
Soma gyóni ev. lelkészek; alapigéül választván amaz Zsolt. 27: 4. –

ez pedig 1. Móz. 28: 17. versét. A szinte ez alkalommal a zsengeborból kiszolgáltatott úrvacsora előtt, agendát mondott Szappanos
Sándor dabasi ref. lelkész, ki egyszersmind a kenyeret s az említett
evang. lelkész pedig a kelyhet osztogatá a híveknek, - a szentséggel
lett élés után a három lelkész is egymásnak az úrvacsorát föladván.
Végre egy pár ref. vallású új házast az ev. lelkész a hit lánczával
összekötött. Mindezen egyszerű ugyan, de még is szívemelő szertartásokat berekesztették a vallásos buzgalmáról ismeretes gyóni
Halász Péter úr, és több közbirtokos urak által több helyeken adott
fényes lakomák. E szerint a szó teljes értelmében mondhatni, hogy
Gyónon a két protestáns felekezet – a felekezetességen felül emelkedve, - az egyesülés üdvös eszméje életbe léptetését megkezdte,
mindkét felekezetűeket lehetvén látni az Úr asztalához járulni. Vajha e példa több követőkre találna!!!
Szappanos Sándor”
V. F.
2014. november
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Garajszki József

nyolcvanéves

Dabas művészeti életének egyik emble
matikus figurája, Garajszki József képző- és
iparművész ez év novemberében nyolcvanéves. Számos kiállítás és hat album van
mögötte, amelyekből az egész ország, sőt
Európa több művészetszerető közössége is
megismerhette egyedi, csak rá jellemző, a
hagyományt és a modernséget ötvöző munkásságát.
Garajszki József a mesterségtől a művészetig vezető utat felfedezésként élte meg, szilárd
alapokra, az anyagok, technikák és technológiák pontos ismeretére építette a kiteljesedéshez vezető lépcsőfokokat. Az egyik legsokoldalúbb művész, akit mindig is lenyűgöztek a
különböző anyagok: a bőr, a fa, az üveg, a textil, a fém, a festék összes lehetőségét megismerte és felhasználta műveiben, ezért hozott
létre ilyen széles spektrumú, sokrétű életművet. A plasztikától a grafikán, festészeten át a
fotózásig minden műfajban maradandót
alkotott, az apró részletek felfedezésével és
újraértelmezésével teremtett egyedi stílust,
kézjegye felismerhető és könnyen beazonosítható minden egyes alkotáson.
Az asztalosmesterségtől az iparművészeti
főiskoláig a gyakorlati tapasztalatok útján
jutott el, külföldi „inasévei ”alatt megismerte
Dánia, Hollandia, Svédország, Németország
művészeti törekvéseit, majd művésztelepeken
alkotott és szerzett tapasztalatot fafaragás,
fémmegmunkálás terén.
Egyiptomi, olaszországi, tunéziai élményeit grafikai sorozatban örökítette meg, de
egyedi és csak rá jellemző bőrmunkái is elismerést vívtak ki az Offenbachi Bőrmúzeum
szakértői körében.
Garajszki József 1934-ben született
Sáriban. Gyökerei szorosan kötik ahhoz a
közösséghez, amelyből származik, és amely a
leghasznosabb útravalóval engedte el őt a
világba: tehetsége, a megismerés és felfedezés
vágya, az újdonságok iránti nyitottság innen
indította el világjáró útjára. Közben mindvégig szűkebb pátriája vonzotta haza, itthon,
ebben a közösségben találta meg a nyugalmat, a családot, az alkotói közeget és az őt
elismerő barátokat, a művészetszerető
közönséget.
A Dabasi Újság szerkesztősége boldog
születésnapot és még nagyon sok tartalmas
alkotó évet kíván a művésznek!
Kapui Ágota

22 Dabas 2014. november

GUBERAKIRÁLY
Tiling-tolong immár, ki-ki ahogy bírja,
A bolhapiacnak csak ez itt a titka.
Wragler, Lee és Levi’s: van itt minden remek,
Csak magad átvágni soha meg ne engedd!
Ha cipő tízet ér, te csak ötöt ajánlsz,
Így hétben ölt testet az örök igazság.
Jugoszláv, török szó, mitől hangos minden,
Német alig-alig, magyart áldja Isten!
Mellettem egy pulcsit tízéves nézeget,
Elfordul az árus, véle old kereket.
A módszer már ismert, e korai mentésnek,
Nemzedékre száll az, s átadják a vének.
Van, aki az árut véletlen leejtve,
Ha lehajol érte, mást vesz fel helyette.
Majd hetyke lábával rúg bele jó nagyot,
Mitől a fa mögött értéke felragyog.
Ha csendesül, ki-ki csomagol, és megy el,
Kinek áru kenyér, biz’ az itt vesztegel!
Köré csoportosul hát a nagyja, lesve,
Egy-egy pár pfenniget mint enged kényszere.
De ha benne a dac felülkerekedik,
Olcsóbbért nem adja, bárhogyan kérlelik!
Zsákokat vesz elő, morogva hányja mind:
Irány a mély kuka, szemét lesz a nagy kincs!
Ha sátrat bontanak, eldobnak lim-lomot,
Mi már úgyis elnyűtt, őrzésre sem tartott.
Mint vércse madárra, hiúz futó őzre,
Csap le guberáló e nemes értékre!
Van, aki biciklin szeli át a teret,
Oldalán is csüngő zacskókat rak tele,
Van, ki talicskát tol üres dobozokkal,
Hogy teletömhesse fennkölt cafatokkal.
Nézd csak, és figyeljed! Itt jön a legfürgébb,
Szatyrot, zsákot cipel hátán, karján, szegény.
Csak a javát lesi az eldobott koncnak,
A többi maradhat más árva bolondnak.
Siet bizony nagyon, jobbján törött üveg,
Mivel a nyűtt csizma szárát menti csak meg.
Liheg, mert a söprű porfellege közelg,
S elnyel, ami másnak már semmit sem jelent.
Ha most ezer keze, ezer lába lenne,
Táplálni a reményt oly sok az sem lenne.
Mert a boldogtalant kényszeríti sorsa,
Hogy a piac végén a javát felkapdossa.

Sürög-forog, lelkét nyíltan is kitárja,
Mint a guberálók bolond, nagy királya.
Együttérzek véle, ezért nevezhetem
Guberakirálynak büszkén testem-lelkem.
Akartam az lenni, lettem bizony azzá,
E hányatott multnak mondva Isten hozzád!
Amíg halk énekek szállnak lent a parton,
Király vagyok itt fent, s bolhák körét rovom.
Megesik a szívem, lelkem szárnyakat kap,
Hervadó csokorban Ő a legszárazabb.
Boldogtalannak hát, kenyere meglegyen,
Segítek most neki, vígaszát meglelem.
Felszedek egy csizmát, nyújtom oda neki,
„NEM KELL, LEGYEN TIÉD!” válaszát rebegi.
Te jó ég...! Hát Ő is magyar, szegény balga!
Ilyen mélyre miért, miért húzta sorsa?
„Ne gondold ám, fiam, hogy én szegény vagyok!
Az értéket mentem, így boldog maradok.
Kikupálom otthon: szögezem és varrom,
Árusoknak másnap itt ismét átadom.”
Hagyjuk a lim-lomot, értéke megmarad...
Magyart látni de jó, ha gyökér nem szakadt!
Jőjj el, fiam hozzám, légy vendégem holnap;
Lásd, híján nem vagyok a jó magyar bornak.
Van kicsi vagyonkám, házam, kertem elég,
Mit e porból szedtem, erre tanúm az ég.
Szívem, lelkem magyar, vágyik haza újra,
De létem gyökere: testem idehúzza!
Jőjj csak, fiam hozzám, mihelyt megteheted,
Nem megyek én haza, vidd te a lelkemet!
Hozd el hát a földet, melyben megszülettem,
Hintsd el otthonomban, hogy mélybe kísérjen!”
Jézus, Mária! … hogy én GUBERAKIRÁLY?!
Lelkem lelkének csak halvány árnyéka tán!
Most már értem a szót: „NEM KELL, LEGYEN
TIÉD!”
Hiszen hatalmas ő ezen a Földtekén!
Frankfurt am Main, bolhapiac, 1979.
Garajszki József

rendezvényeink

70 évvel ezelôtt történt

Kivégzések mindenszentekkor

November első napjai mindenkit elmélkedésre, megállásra, tiszteletadásra ösztönöznek felekezeti hovatartozástól, világnézettől függetlenül. Saját hozzátartozóinkon
túl ezekben a napokban kötelességünk
megemlékezni a helyi közösség 70 évvel
ezelőtti áldozatairól, akik a második világháború végén a szovjet front átvonulásakor
ártatlanul, életükkel fizettek a kegyetlen
hódítóknak.
70 évvel ezelőtt, 1944. november elején
értek Dabashoz az orosz alakulatok, amelyeket német támadás ért Újhartyán irányából. Dabasi-szőlők határában és a z
Öregországúton is katonai áldozatokkal
jártak a csapatmozgások. A háború egyes
elcsigázott, kétségbeesett embereket olyan
cselekedetekre indított, amelyeknek szörnyű, végzetes következményei lettek. A
dabasi-szőlősi és az Öregországúti esemé-

nyeknek más-más volt a kiváltó oka, az
egyik az elesett katonák kifosztása, a másik
pedig egy sebesült szovjet halála.
Az emberi indulat, a bosszúvágy mindkét helyen megtorlást eredményezett, 1944.
november 5-én, majd 6-án az Öregország
úton és Dabasi-szőlőkben is dörögtek az
orosz fegyverek. Az óvóhelyekről előrángatott férfiak, többgyermekes ártatlan családapák, fiaik és szomszédjaik életét oltotta ki
a szovjet sortűz. Dabasi-szőlőkben 6, az
Öregországúton 13 fő veszett oda a két nap
alatt. Volt közöttük kereskedő, földműves,
húszas éveiben járó fiatalemberek és egy
tizenhat éves fiú is.
Kevesen élnek már közöttünk, akik
emlékeznek ezekre a borzalmas napokra és
az áldozatokra. Zubai Gyula Kivégzés
Mindenszentekkor című könyve és az események 65. év fordu lójára el kész ü lt

Föld alatt a mennyország
A Dabasi Újság szeptemberi számában bemutatott
Ikon az esőben című kötete után Hegedűs Rita, a
Dabasi Kossuth Zsuzsanna SZKI és Kollégium nevelőtanára újabb könyvvel jelentkezett, amely ugyancsak az Underground Kiadó gondozásában jelent
meg.
A Föld alatt a mennyország című kisregény az Ikon az
esőben című történelmi fikcióhoz képest merőben
más témát jelenít meg. Bármennyire is távolinak
tűnik az a gondolat, hogy a Föld vízkészlete kimerülőben van, és 50 év múlva nagyhatalmak fognak
harcot vívni a kincset érő értékért, a vízért, nagyon
is valós ez a probléma. Erre az alapgondolatra építette fel
izgalmas fordulatokban, kalandos eseményekben bővelkedő regényét a
szerző, aki Magyarország vízkészletének megóvására hívja fel a figyelmet. A reális és irreális, vagy inkább tudományos–fantasztikus elemek
keverednek a történetben, ahol a cselekményszál a legkülönfélébb
helyszíneken, fővárosban, minisztériumok labirintusában, múzeumok
pincéjében, vidéken, a természetben, borospincékben, a földalatti barlangrendszerek titokzatos világában egyaránt bonyolódik, de a szerző a
végén intergalaktikus távlatokat nyit a megoldás számára. Nem hiányzik belőle a könnyed szerelmi szál sem, sőt a magyarság őstörténetének misztikuma is domináns szerephez jut. A könyv egy környezetvédelmi krimi, könnyed olvasmány, amelyet fiataloknak, diákoknak ajánlanék leginkább, ha internetezés helyett, a távolsági buszra várva, valami izgalmas, figyelemlekötő olvasmányra vágynak.
A könyv megrendelhető az Underground Kiadó honlapján, de nemsokára kapható lesz a dabasi Pentameter Könyvesboltban is.
Kapui

Háromért, hatot! című dokumentumfilm is
hozzájárult ahhoz, hogy emléküket az utókornak megmenthessük.
Az események 70. évfordulóján kötelességünk kifejezni a világháború helyi, ártatlan, polgári áldozatai iránti tiszteletünket
egy néma főhajtással!
Köszönettel tartozom Sztavinovszky
Győzőnek, aki a témával kapcsolatos feljegyzéseit rendelkezésemre bocsátotta.
Feldman László

Elindult a szezon az FC
Dabas labdarúgó lányainál
Elindult a szezon a dabasi labdarúgó lányoknak szeptemberben.
Felnőtt korosztályunk a Pest megyei női ¾ pályás labdarúgó bajnokságon méretteti meg magát hétről hétre. A létszámunk az induláshoz
képest jelentősen növekedett, egyre több lány-hölgy érdeklődik a női
foci iránt. Itt említeném meg a felnőtt csapat kapusát, Szőke
Mariettát, aki kiemelkedő munkájáért méltán érdemelte ki a szeptember hónap legjobb játékosa címet. Gratulálunk neki! Középső
korosztályunk 3-4 csapatos tornákon mutatja meg magát. Október
hónapban Dunavecsén vendégeskedett a csapat, ahonnan nem jöttek
a lányok üres kézzel haza, hiszen a torna legjobb játékosának választották meg Balog Dominikát. Ezúton is gratulálunk neki!
Legfiatalabb korosztályunk is kipróbálhatta már magát a Bozsiktorna keretein belül, ahol is vegyesen a dabasi fiúkkal léphettek
pályára a város legfiatalabb focista lányai! Létszámunk a legifjabb
csapatnál 14 főre gyarapodott, legfiatalabb játékosunk pedig 5 éves!
Továbbra is várjuk az érdeklődőket, minden szükséges információ
megtalálható az FC Dabas hivatalos oldalán, illetve az alábbi telefonszámon személyesen is lehet érdeklődni a csapatokkal, edzésekkel
kapcsolatban: Schilingerné Budai Zsuzsanna, leány, női csapat edző,
06-20/429-8481. Hajrá Dabas!
Schilingerné Budai Zsuzsanna, edző
FC Dabas SE
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Labdarúgás
Mozgalmas időszakon vannak túl az FC Dabas SE csapatai a
különböző bajnokságokban.

kezd összecsiszolódni és tud látványosan futballozni. Az ő edzőjük
Farkas Roland. Ez a gárda a tavaszi idényre lesz igazán ütőképes.
A Ledő László által irányított U21-es csapat szintén az NBII
Közép-Kelet csoportjában vitézkedik, ahol a középmezőnyhöz tartozik. Ez a korosztály a felnőtt labdarúgás előszobája, ahonnan már
többen is bemutatkozhattak az FC Dabas II-es csapatában.

Az U6, U7-es csapatok a Bozsik programban az úgynevezett
Grassroots fesztiválokon ismerkednek a labdarúgással. Ennek a korosztálynak a munkáját Mann Balázs irányítja az FC Dabas SE utánpótlásprogramjának megfelelően.
Az U9-es csapattal Fodor Gergely foglalkozik, és ők is a Bozsik
program tornáin szerepelnek.
Az U11-es és az U13-as csapatok a kiemelt Bozsik-tornákon vesznek részt, olyan csapatokkal mérkőznek meg, mint a Vác, Monor,
Szigetszentmiklós, Gödöllő, Cegléd. Az U11 munkáját Molnár
Zoltán, az U13-as csapat munkáját pedig Bukovszki Balázs vezeti.
A Bozsik-program szervezeti keretei között az FC Dabas az egyik
alközpontot vezető egyesület, amelynek köszönhetően heti rendszerességgel megtelik a sári sporttelep az ifjú labdarúgó palántákkal.
Alközponti szerepéből adódóan az FC Dabas irányítja, szervezi a
Bozsik-program intézményi programját az óvodákban és az iskolákban egyaránt. Az intézményi programban Fodor Gergely, Körmöczy
Sebastian és Molnár Zoltán vesz részt, az ő irányításukkal több,
mint kétszáz gyermek ismerkedik a labdarúgással.
Az idei esztendőben kezdte meg munkáját a női szakág is. A
lányok edzéseit Schilingerné Budai Zsuzsanna vezeti. Az ő irányításával közel hatvan lány ismerkedik a focival. Tizenhárom éves korig a
lányok is a Bozsik-programban vesznek részt, együtt játszanak a
fiúkkal. Az idősebbek viszont a Pest Megyei Női Bajnokságban játszanak. A bajnoki küzdelmek háromnegyed pályán zajlanak. A
lányok aktív résztvevői az FC Dabas által rendezett közösségi rendezvényeknek és ez érezhetően jó hatással van a fiúk aktivitására,
mármint a rendezvényeken való részvétel tekintetében.

Az U14-es csapat az NB II Közép-Kelet csoportjában játszik.
Ennek a gárdának Körmöczy Sebastian az edzője. A fiúk a kezdeti
nehézségeken átlendülve egyre jobban játszanak, sokat fejlődtek.
Az U15-ös csapatot Farkas Krisztián nagyon összekapta, és ez
érezhető az eredményességen is. A csapat az NB II Közép-Kelet csoportjának középmezőnyéhez tartozik és felveszi a küzdelmet az
élcsapatokkal is.
Az U17-es csapat szintén az NB II Közép-Kelet csoportjában
küzd a bajnoki pontokért. Szakemberek egyöntetű véleménye alapján ez egy nagyon tehetséges labdarúgókból álló korosztály, amelyik
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A felnőtt labdarúgás tekintetében három csapat küzd a bajnoki
pontokért a különböző bajnokságokban.
Az FC Dabas SE III-as gárdája a Pest Megyei Bajnokság III
Osztályának Déli csoportjában szerepel. Fehér Sándor csapatvezető
a bajnokság végére a középmezőny valamelyik helyezésére várja a
csapatot, amelyre minden esélyük meg van.
A Kucsák István trenírozta kettes csapat szintén a Pest megyei
bajnokságban szerepel, a másodosztályban. A gárda játékán érezni,
hogy még nincsenek teljesen összeszokva, összerakva. Képesek a bravúrra és képesek a kötelezőt is elbukni. A csapat jelenleg az élmezőnyhöz tartozik, s reális lehet a cél a bajnokság végére a dobogós
helyezés megszerzése.
Honti József csapata az NB III Közép csoportjában küzd a bajnoki pontokért. A gárda eddigi szereplése megfelel az előzetes várakozásnak. A bajnokság végén Takácséknak az első nyolc hely valamelyikét kell megszerezniük.
A bajnoki küzdelmek november második felében érnek véget,
addig is az egyesület várja a szurkolókat mind az utánpótlás, mind a
női, mind a felnőtt csapatok mérkőzéseire. Információ a www.
fcdabas.hu portálon vagy az egyesület Facebook oldalán található.
Bennárik Ferenc

sport

Strandkézilabda Bajnokok Kupája
A kanári-szigeteki Las Palmason a Strandkézilabda Bajnokok Kupáján
bronzérmet szerzett a Dabas Beach Boy”z csapata. A torna legjobb
kapusa címet Duleba Norbert érdemelte ki.
Köszönjük az élményt! Szép volt fiúk!!!

Álló sor balról jobbra: Pinizsi Zoltán edző, Korondi Zénó, Pribék Marci,
Csuka Balázs, Szandhofer János, Újvári Gergő, Tokai Roland, Soós
Zoltán, Bak Máté, Duleba Norbert
Ülnek: Kovács Sándor és Mádi Benedek

A végeredmény:
1. BHC SKKM-Ekaterinodar (Oroszország)
2. Detono Zagreb (Horvátország)
3. Dabas Beach Boy’z (Magyarország)
4. Club BM Playa Ciudad de Malaga (Spanyolország)
5. V. Gaw/ Café Rossio (Portugália)
6. Paksoft Camelot (Hollandia)
7. „Nordlichter” Oldenburg (Németország)
8. Pallamano Grosseto (Olaszország)
9. Copaca Bale (Svájc)
10. A.C. Kiklopes Alexandroupoli (Görögország)
Részletek a Dabas Beach Boy’z Facebook oldalán.

FÉRFI KÉZILABDA
Felnőtt és junior csapataink október hónapban a következő eredményeket érték el a bajnokságban:
Mérkőzés
junior felnőtt
Tatai AC–Dabas DIEGO KC
27 : 25 28 : 30
Dabas DIEGO KC–Budaörs-Tatabánya U-23
– 39 : 30
Szentendrei KC–Dabas DIEGO KC
37 : 26 24 : 23
Felnőtt csapatunk a Magyar Kupában is indult. Első ellenfele a Békési
FKC csapata volt.
Dabas DIEGO KC–Békési FKC
37 : 24
Csapatunknak a következő fordulóban az NBI-es Ceglédi KKSE együttese ellen kellett pályára lépnie.
Dabas DIEGO KC–Ceglédi KKSE
26 : 27
Bár csak egy góllal maradtak alul NB I-es ellenfelükkel szemben, de
ezzel a vereséggel véget értek a Magyar Kupa küzdelmei a dabasi csapat
számára.
Csapataink idén még két alkalommal játszanak hazai pályán.
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 együttesei ellen.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
UTÁNPÓTLÁS
Serdülő csapataink októberben öt alkalommal léptek pályára.
Dabas KC VSE II – Vecsés SE
38 : 16
Dabas KC VSE I – Dabas KC VSE II
26 : 31
Dabas KC VSE II – Ceglédi KKSE
36 : 15
Kecskeméti SI – Dabas KC VSE II
24 : 24
Dabas KC VSE I – Vecsés SE
36 : 18
II-es csapatunk jelenleg a tabella első helyén áll 11 ponttal. I-es csapatunk 10 ponttal a harmadik helyet foglalja el.
Utánpótláscsapataink az Országos Gyermekbajnokságban indulnak.
Eredményeikről a www.dabashandball.hu oldal „utánpótlás” menüpontja alatt olvashatnak bővebben.
Minden csapatunknak további eredményes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

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

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától
2014. november
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TOP FITNESS:

CSERNUS ANNA
EURÓPA-BAJNOK

Ebben az évben október 11–12. között Izland fővárosa, Reykjavík
adott otthont a XII. Fit Kid Európa-bajnokságnak. A versenyen 6
ország közel 250 sportolója mérte össze tudását egyéni, illetve csoportos kategóriákban. A magyar, spanyol, olasz, román és izlandi
delegáción kívül idén először ír versenyzők is részt vettek a megmérettetésen.
Nagy büszkeség számunkra, hogy az Európa-bajnokságra a Top
Fitness SE négy sportolója is kvalifikálta magát. Csernus Anna és
Radnai Réka egyéniben indult a megmérettetésen. Ők már több éve
rendszeresen kivívják maguknak a jogot arra, hogy részt vehessenek a
legrangosabb Fit Kid versenyen. A lányok az idén is kiválóan szerepeltek: Réka korcsoportjában 4. helyezést ért el, Anna pedig nagyszerű gyakorlatával az 1. helyen végzett, így újra megvédte Európabajnoki címét. A másik két sportolónk – Radnai Zsófia és Garajszki
Petra – duó kategóriában indult a versenyen. Ők életük első Európabajnokságán Tarantella című gyakorlatukkal 4. helyezést értek el.
Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

A TOP FITNESS CSAPATÁNAK
IZLANDI ÉLMÉNYEI

Az Izlandra utazó versenyzőknek és kísérőiknek lehetőségük volt arra
is, hogy megismerkedhessenek Reykjavík és környékének nevezetességeivel, természeti szépségeivel. Kis dabasi csoportunk – versenyzők,
edzők, szülők, családtagok – először a fővárosban indult el felfedezőútra. Kezet ráztunk egymással a „Szellemház” lépcsőjén, ahogy 1986ban Reagan és Gorbacsov elnök is tette a csúcstalálkozón, és megmásztuk a Hallgrímskirkja templomot, melynek több mint 70 méteres
kilátójáról az egész várost megcsodálhattuk.
Következő túránk az „Arany Körút” volt. Mindannyiunkat lenyűgözött a Strokkur gejzír látványa, amely közvetlenül mellettünk közel
30 m magasra tört fel, és a gyönyörű Gulfoss vízesés, amely szivárván�nyal fogadott bennünket. Eljutottunk a Þingvellir Nemzeti Parkba is.
Itt hatalmas sziklák tövében hihetetlenül puha mohaszőnyegen sétáltunk, miközben láttuk az amerikai és eurázsiai lemezek közötti geológiai törésvonalat, amely évente néhány centimétert folyamatosan távolodik egymástól.
Szintén nagy élmény volt számunkra a lávamező övezte Blue
Lagoon fürdő. Az izlandi hidegben nagyon jólesett a gőzölgő, 36 fokos
vízben elmerülni és élvezni a benne lévő fehér iszap jótékony hatásait,
amivel természetesen mindenki tetőtől talpig bekente magát.
És amikor azt gondoltuk, hogy az élményeket már nem lehet fokozni, késő este, hazafelé a repülőgépen még egy igazi különlegességben
volt részünk: a gép ablakán kinézve megpillantottuk a sarki fényt. Az
égbolton megjelenő zöld fények látványa csodálatos lezárása volt az
Izlandon töltött napoknak. 			
Radnai Laura
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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
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ÜNNEPI PROGR A MJAINK:
NOV

29

szombat

NOV

30

vasárnap

DEC

13

szombat

• 10 00 -1130 (3-5 éveseknek szülővel)
MIKULÁS-ZENEOVI
• 1400 -18 00 Adventi készülődés
koszorú és karácsonyi ajtódísz
készítés gyerekeknek (12 éves kortól)
és felnőtteknek
1300 -1700 óra között
MIKULÁS-PARTY
(4-10 éveseknek)
Karácsonyi készülődés
• 10 00 -1130 (3-5 éveseknek szülővel)
• 1400 -18 00 (4-12 éves gyerekeknek)

ÜNNEPI NYIT VA TARTÁSUNK:
dec. 7.
Bronzvasárnap
900 - 13 00
dec. 14.
Ezüstvasárnap
900 - 13 00
dec. 20.
900 - 18 00
dec. 21.
Aranyvasárnap
900 - 18 00
dec. 24.
900 - 13 00
2014. dec. 25-től 2015. jan. 5-ig
az üzlet ZÁRVA tart!

2015-ÖS IDŐPONTOK:

• január 10-11. GYEREK RAJZTANFOLYAM I. (8-13 év)
• január 24-25. GYEREK RAJZTANFOLYAM II. haladó
• február 6-8. FELNŐTT RAJZTANFOLYAM
kezdő
Jelentkezési határidő: 2014 november 30. A létszám korlátozott!
A játéktár programjaira előzetes bejelentkezés szükséges!
2370 Dabas, Zlinszky u. 6. NYITVA: H-P: 900 -18 00 Szo: 900 -1300
+36 (20) 577-8548, +36(29) 361-708
kolyoksziget@freemail.hu, kolyokszigetjatektar@gmail.com
NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK: facebook.com/kolyoksziget.jatektar
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A kívánságokat és a játékok
2014. november 10. és
december 18. között várjuk.
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ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
www.alsonemeditksz.hu
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Nagyra törő t

ITEL PLUS

ervei vannak

Megoldhatju

Minimum összeg:
3.000e Ft
Maximum összeg: 100.000e Ft
Devizanem:
HUF
Futamidő:
Beruházási termék: 13 - 120 hó
Forgóeszközre:
13 - 60 hó
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Forgóeszköz finanszírozási, vagy beruházási célú termékek, vagy ezen célra nyújtott
hitelek kiváltására (Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik), nem Széchenyi
Kártya program.
Saját erő: beruházási termék esetén tervezett fejlesztés (bruttó-, vagy nettó elszámo-

lás függő) költségének 20%-a (hiteltől, lízingtől támogatástól független
saját forrás).
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Most nyisson számlát vállalkozása számára,
mert a költségek hihetetlenül alacsonyak lettek.
Kérjen tájékoztatást ügyintézőinktől!

A részletes feltételekről érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek.
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