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M E G H Í VÓ
Szeretettel meghívom
a település minden polgárát a

XV. Dabasi Napok
rendezvénysorozatra,
amelyre szeptember 14–22. között kerül sor
a város különböző helyszínein
Kőszegi Zoltán
polgármester

rendezvényeink

Augusztus 20. Sáriban

Augusztus 20-án a Sári Közösségi Ház udvarán került sor a
Szent István-napi ünnepségre, amelynek nagy hagyománya
van a településrészben. Dabas Város Önkormányzata évek óta
a Sári Napok rendezvénysorozat keretében szervezi meg az
államalapítás ünnepét, amelyen részt vesznek a közösség
műkedvelő csoportjai, intézményei, egyesületei.
Az idei rendezvény ünnepi szónoka Kőszegi Zoltán polgármester
volt, majd Barotai Imre atya, a Kalocsa-kecskeméti Érseki Hivatal
penitenciáriusa megáldotta és megszentelte az új kenyeret. A megemlékezés első részét a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak
ünnepi műsora zárta.
A rendezvényen minden jelenlévő megkóstolhatta a megáldott új kenyeret, majd
a sári közösség csoportjai mutatkoztak be
egy-egy műsorszámmal, amelyben a
hagyományőrzés, a népi kultúra ápolása
kapott hangsúlyos szerepet. A Szivárvány Óvoda
Pipacs-csoportja után a Rozmaring Hagyomány
őrző Népdalkör dalcsokra következett, majd a
rendezvényt a KisBorovenka és a Borovenka
Néptánccsoport fergeteges produkciója zárta.
Minden fellépő megkóstolhatta az ország tortáját, amelyet idén is Bor Imréné kitüntetett dabasi
vállalkozó ajánlott fel erre az alkalomra.
Köszönjük minden résztvevőnek a jelenlétet és külön köszönjük a
Kőszegi Pék és Társa Kft.-nek, hogy idén is felajánlotta az új kenyeret.
Kapui Ágota

Újabb partnerségi megállapodást kötött Dabas
Kőszegi Zoltán polgármester egy hivatalos parlamenti küldöttség
tagjaként közel egy hetet töltött július végén, augusztus elején
Tajvanban. A delegáció számos szakmai programon vett részt,
amelynek elsődleges célja a két ország közötti gazdasági, kulturális
kapcsolatok erősítése volt.
Az előzetes egyeztetések alapján a látogatás alkalmával Dabas
városa egy tajvani megyével, Chiayi tartománnyal köthetett ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást, amely elsősorban gazdasági fejlesztésekre, turisztikai együttműködésekre és
kulturális kapcsolatok építésére terjed ki.		
F. L.
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SÁRI NAPOK
Augusztus 15–24. között lezajlott a Sári Napok városrészi rendezvénysorozat, amely a hagyományőrzést ötvözte a szórakozással, a sportolási lehetőségekkel és a kulturális kínálattal. A
változatos programok során számos lehetőség nyílt a kikapcsolódásra minden korosztály számára. A rendezvények alkalmat
teremtettek a helyi hagyományőrző csoportoknak, hogy megmutassák népzenéjüket, néptáncaikat, színes népviseletüket,
ízelítőt nyújtottak gasztronómiai tradícióikból, szívélyes vendégszeretetükből.
A rendezvény egyes eseményeiről beszéljenek a fotók!

A KisBorovenka produkciója

Az Aranypáva-díjas Bazsalicska és a Fialecska

A rétessütő közösségek
ízlésesen díszítették sátraikat

Fotó: Karlik Dóra

A rétesverseny
közönségdíjasa
,
a Matal 99 Kft.
közössége

A Rétes-utcán közel 6000

szelet rétes fogyott
Játszóház a Rétesház udvarán

Prauda Miklós India címû fotókiállítása
egy egzotikus világot varázsolt a látogatók elé

A rendezvényt támogatták:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – parkoló és öltözőhelyiség
Dabas-Sri Óvoda – padok
Bor Imréné – torta
Dabas Tej Kft. – rétesalapanyag

Kerékpártúra a sári tájháztól a bugyi tájházig

Kincs-Tár ajándékbolt, Ordasi Ferencné Ági – berendezés, kelmék
Kőszegi Pék és Társa Kft. – szentelt kenyér
Dabas Tex Kft. – méteráru, kiegészítők a kiállításhoz
Dabas Közbiztonságáért Egyesület – biztonsági őrzés, terelés
2013. szeptember
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XV. DABASI NAPOK – 2013
Szeptember 18. (szerda)
17.00 – A Halász Boldizsár Városi Könyvtár épületének
ünnepélyes átadója
– Tiszta vizet a pohárba! Korszerű vízkezelés, egészséges ivóvízszolgáltatás biztosítása Dabason – projektismertető nyitórendezvény
helyszín: Ravasz L. u. 2.

Szeptember 15. (vasárnap)
17.00 – Murányi László Sorskiáltó című könyvének bemutatója
helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth Lajos u. 7.)

Szeptember 21. (szombat)
8.00–13.00 – Egészségnap a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézetben és a Tüdőgondozó Intézetben
17.00 – A felsődabasi fénykereszt felszentelése
helyszín: a felsődabasi kat. templom szomszédsága
18.00 – A Kecskeméti Kodály Iskola Auri lánykarának
koncertje a Kisdabasért egyesület szervezésében
helyszín: a Nemes-kúria udvara (Felsődabas, Bercsényi u. 1.)
Rossz idő esetén: az felsődabasi katolikus templom (Fő út 61.)
17.00 órától, időjárástól függetlenül, a felújítás jelen
állapotában megtekinthető a Nemes-kúria

Szeptember 16. (hétfő)
10.00 – A Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
érzékenyítő programja
helyszín: Szent István tér
Szeptember 17. (kedd)
10.00–13.00 – Egészségügyi felvilágosító program
– a Richter gyógyszercég és a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége együttműködésében (zárt körű)
helyszín: Kossuth Művelődési Központ (Szent István út 58.)
14.00 Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus,
egyetemi tanár előadása
téma: Az iskola és a család kapcsolata
helyszín: a Táncsics Mihály Gimnázium aulája (Szent István tér 2.)

MEGHÍVÓ

az Idõsek Világnapjára
Tisztelettel meghívom Dabas és a kistérség minden szépkorú
polgárát október 4-én, pénteken 15.00 órára az OBO Aréná
ban (sportcsarnok) tartandó rendezvényünkre, ahol a hagyományok szerint a Tihanyi Vándorszínpad operett- és magyarnóta
műsorával várjuk a kedves ünnepelteket.
A rendezvényre való eljutásban segítünk Önöknek. Minden
városrészből autóbuszok szállítják az ünnepelteket a sportcsarnokba az alább megadott útvonalakon.
A szeptember 23-i héten megkezdődik az almahordás is Dabas
városrészeiben. Kérem, fogadják szeretettel Dabas Város Önkor
mányzatának ajándékát, amellyel igyekszünk hozzájárulni az
Önök egészségének megőrzéséhez.
Kőszegi Zoltán
polgármester
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Szeptember 19. (csütörtök)
13.00 – Az Országos Egyéni Választókörzet jegyzőinek
találkozója
helyszín: a Városháza tetőtéri tanácsterme (Szent István tér 1/B)
18.00 – Építészet és táj – a Trafik Kör kiállítása
helyszín: épített táj a Szent István téren
Szeptember 20. (péntek)
20.00 – Balkan Fanatik-koncert
helyszín: Szent István tér – A belépés ingyenes!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szeptember 14. (szombat)
9.00–16.00 – Hadtörténeti és Honismereti Nap
helyszín: Jubileumi park
11.00 – Kistérségi Amatőr Képzőművészeti Kiállítás megnyitója
helyszín: Kossuth Ház Galéria (Kossuth László u. 19.)
14.00–18.00 – 5 éves a Családi Napközi – Családi nap és nagy
bölcsis találkozó
– Furfangos paraván – bábelőadás
– Kézműves foglalkozás
– Játékos vetélkedők
– a közösség „családfájának” elkészítése
16.00 – Flúgos futam – újrahasznosított anyagokból készült,
üzemanyag- és motormentes, minimum 3 vagy többkerekes
mozgómobilok bemutatója
helyszín: a Piaccsarnok, a Kossuth Lajos Ált. Isk. előtti járdaszakasz
12.00 Sári Szüreti Felvonulás

Szeptember 22. (vasárnap)
9.00–14.00 – XIV. Dabas-duatlon
helyszín: Gyóni G. Ált. Isk. (Vörösmarty u., Szőlő u.)
16.00 A Szent Jakab-szobor avatóünnepsége
helyszín: Dabas-Sári, Mánteleki út
Az ingyenes buszok és kisvonat menetrendje:
Dabasi-szőlők:
Indulás 13.50-kor, útirány: Szőlősi Művelődési Ház, Nyomda,
Gyóni Géza Általános Iskola, Szőlő u., Vacsi út, Gróf Vay Sándor
utca, gyóni katolikus templom, Vörösmarty utca, sportcsarnok
Dabas-Gyón:
Indulás 14.00-kor, útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés,
Kossuth Lajos út, Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák cukrászda,
Kossuth Művelődési Központ, sportcsarnok
Dabas (kisvonat):
Indulás 14.00-kor, útirány: felsődabasi templom, Besnyői u.,
Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u., régi vasbolt, Kaldi
Üzletház, sportcsarnok
Dabas-Sári:
Indulás 14.00-kor, útirány: sári-besnyői buszmegálló, sári híd,
Zápor utca, sári templom, Kálvária, Icsikés, felsődabasi népbolt,
sportcsarnok

önkormányzati hírek

Mezôôri hírek
A mezőőrök rendszeresen járőröztek a rendőrség és a polgárőrség
munkatársaival és a halőrrel közösen Dabas város külterületein,
mezőgazdasági földterületein és az erdőkben. Az elmúlt hónapban
az alábbi rendkívüli események történtek.
Augusztus 15-én az Öregországút mellett hernádi lakosok
kukoricát loptak. A rendőrség közreműködésével 60 000 Ft bírság
kiszabására került sor, és a terményt visszaszolgáltatták a tulajdonosnak.
Ugyanezen a napon a sári temetőnél lévő földről 12.00 és 16.00
óra között ismeretlen tettes krumplit lopott és tököt szedett zsákba, amit már nem volt alkalma elvinni a tulajdonos visszatérése
miatt.
Augusztus 17-én a Bugyi út mellett egy kunszentmiklósi
lakos másodmagával, személyautóval bodzát szedett, ágakat
fűrészelt le.

Augusztus 20-án a XX-as csatorna mellett, kb. 30 méteren beletörtek a kukoricába, 21-én pedig egy sári lakos Mánteleki úti földjéről ismeretlen tettesek hagymát loptak és a paprikát letaposták,
szétdobálták.
Augusztus 24-én a Bugyi út mellett lévő földről paprikát loptak
ismeretlen személyek. Ismeretlen személy lovas kocsival szemetet
vitt a sári temető melletti kis csatorna mellé, a Páskomra. Kérjük,
hogy az elhagyott hulladékot haladéktalanul szedje össze, és a jövőben a kijelölt telephelyre szállítsa!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tegyék rendbe földjeik
végét is, ne feledkezzenek meg a parlagfű és egyéb gaz mentesítéséről sem, hiszen azt a Járási Földhivatal ellenőrzi, és komoly
bírságra lehet számítani. Köszönjük.

A mezőőrök elérhetőségei: Homoki Iván: 06-70/332-1455
Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz 2013. évre fizetendő:

Gépjárműadó, kommunális adó 561-243
Egyéb és idegen bevételek
561-245

Gépjárműadó második félévi részletének befizetési határideje:
2013. szeptember 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból
származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék
Gazdasági Iroda, Adócsoport

Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének befizetési
határideje: 2013. szeptember 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000

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

Magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének
befizetési határideje: 2013. szeptember 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének befizetési határideje: 2013. szeptember 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, a kiszabott
bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000 számú
Adóbírság számlára kell megfizetni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás stb.), illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében
gépjárműadó tartozás esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű
forgalomból történő kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük,
problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának
munkatársait kereshetik személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Iparűzési adó
561-265
II. em/213. szoba
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
561-265
II. em/213. szoba

Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi témakörökben:
• munkajog,
• társadalombiztosítás,
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog,
• családi jog, pénzügyi és adójog.
JOGPONT+ mini szolgáltatás Pest megye számos új
településén.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu
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Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Fajt Zoé Lilla
Jarábik Márk
Csernák Hanna Lilla
Mann Petra
Balogh Vanda
Rapcsák Bence
Surman Regina
Harascsák Noémi

Újszülöttek
Anyuka neve
Hudák Anita
Rutterschmidt Tímea
Menlauer Mariann
Fridrich Andrea
Csicsman Szilvia
Benke Júlia
Szabó Edit
Szabados Gizella

Születési idô
2013. 07. 14.
2013. 08. 08.
2013. 08. 10.
2013. 08. 10.
2013. 08. 12.
2013. 08. 13.
2013. 08. 19.
2013. 08. 19.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Gergő Tibor–Mészáros Ágnes
Szabó Gábor–Garajszki Katalin
Berbehucz Viktor János–Kancsár Andrea
szeptember 13. Ámon Ferenc–Mátyás Tünde
szeptember 20. Kovács Zsolt László–Ujvári Viktória
Prigyeni Gábor–Román Edina
szeptember 27. Jurászik József–Kovács Andrea
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 3.
Kecskés István–Janicsák Éva
Gula István–Janicsák Ilona
Tóth Imre–Vas Edina
szeptember 4.
Varga Tibor Ferenc–Mráz Mónika
szeptember 11. Kollár Zsolt–Karácsondi Melinda
Misek Károly–Sáfár Valéria
szeptember 18. Kocsir István–Kancsár Julianna
szeptember 28. Barsi László–Szaller Hajnalka
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Pataki Tibor–Gombár Rozália
szeptember 3.
Prigyeni Balázs–Komlódi Gabriella
Mátyus Gyula–Princz Andrea
Laja Lénárd–Wágner Julianna
szeptember 16. Smida János–Pekker Zsuzsanna
szeptember 30. Mitág József–Farkas Ildikó
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Majoros Gábor–Ujvári Magdolna
szeptember 9.
Steckl László–Batta Terézia
Lehóczki Péter–Janicsák Klára
szeptember 17. Kosztolányi Péter Pál–Tóth Ágota Éva
szeptember 23. Misek Tibor–Rucz Anikó Katalin
Hizsnyai Attila–Bálint Teréz
szeptember 30. Danyis János–Nánási Erzsébet
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 1.
Péli János–Farkas Veronika
Magyar Sándor–Berlich Ilona Mária
szeptember 15. Kaltenecker Mátyás–Tóth Erika Katalin
Svébis György–Berlich Roália
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szeptember 21. Csernák József–Jelenek Kamilla
szeptember 28. Garajszki Mihály–Bózsik Kamilla
2013. augusztus hónapban kötöttek házasságot
augusztus 3.
Orgován Viktor Sándor–Béres Dóra
Váczi Róbert–Széll Andrea
augusztus 9.
Kancsár Ferenc–Malecz Anikó
augusztus 10.
Bennárik József–Szabó Mónika
Göndör Ákos–Dr. Kökény Katalin
augusztus 16.
Horváth Gábor Krisztián–Holup Edina
augusztus 17.
Simon Tamás–Seregély Nikolett
augusztus 19.
Földesi István Sándor–Szabó Edit
augusztus 24.
Juhász István–Kozma Viktória Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Kecskés Andrásné
1917. 09. 19.
Szabó Lászlóné
1920. 09. 27.
Janicsák Vincéné
1921. 09. 15.
Jóri Mihályné
1922. 09. 08.
Petrányi Józsefné
1922. 09. 12.
Buzás Béláné
1922. 09. 14.
Palócz Sándorné
1923. 09. 06.
Zsolnai Lénárd
1923. 09. 25.

Életkor
96 éves
93 éves
92 éves
91 éves
91 éves
91 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Kecskés György
1940. 07. 28.
2013. 06. 14.
Ladányi Árpádné (Balog Ilona Julianna) 1930. 07. 05.
2013. 07. 27.
Kubik Pál
1936. 12. 27.
2013. 08. 02.
Rédei János
1933. 06. 08. 2013. 08. 05.
Buják József
1927. 07. 06.
2013. 08. 06.
Érsek Józsefné (Szarvas Julianna)
1924. 05. 19.
2013. 08. 17.

Osztozunk a családok gyászában.

Felszámolás indul
a Fehér Gyolcs Alapítvány ellen?
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a Nutritive Kft. 2012től szállította a Fehér Gyolcs Alapítványnak a házi segítségnyújtás keretében a szociális étkeztetést. A kft. tájékoztatása szerint
az alapítvány 5,6 millió Ft tartozást halmozott fel feléjük, így a
kft. 2013. július 10-től már nem szállít ételt az alapítványnak, és
hamarosan megindítja a felszámolási eljárást ellene.
Polgármesteri Hivatal

Gabona TELEPHELY

MAGOCSKA Kft., Táborfalva, Tarcsay u. 48/B
SZÁRÍTÁS, TároláS, TISZTÍTÁS,
Nagykereskedelem
Somogyi István 06-30/97-91-884

intézményeink hírei

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

Felhívás:
Szeptembertől KEZDŐ citera- és néptáncoktatás indul
a Kossuth Művelődési Központban!
Gyerekek és felnőttek jelentkezését egyaránt várjuk.
Info: 360-237

Orchidea népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek, 15.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
szeptember 7. szombat, 15.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc: szeptember 17. kedd és péntek,
17.00–18.30 óráig, oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: szeptember 20. péntek,
16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó Óvodás néptánc: szeptember 20. péntek,
16.00–17.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

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

Szeptembertől pezsgő latintáncos tornával várjuk a mozogni
vágyókat. Minden korosztály számára ajánlott!
Oktató: Tóth Andrea
Ingyenes bemutatóóra: szeptember 3-án 19.00 órától
Info: 360-237

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

rendezvény

A dabasi térség műkedvelő alkotóinak
4. képző- és iparművészeti kiállítása

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek”
Országos Szövetségének és a Richter gyógyszergyár
egészségügyi felvilágosító előadása
Időpont: szeptember 17. kedd, 10.00–13.00 óráig
Az előadás ingyenes és regisztrációköteles.

Jogpont+mini ingyenes
jogsegélyszolgálat
Időpontok: szeptember 12., 26. csütörtök, 9.00–13.00 óráig

Táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: szeptember 21. szombat,
17.00 órától kézműves foglalkozás, 18.00 órától táncház a
Kéknefelejcs citerazenekar közreműködésével

KIÁLLÍTÁSok

Megnyitó szeptember 14. 11.00 óra
Köszöntőt mond: Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
A kiállítást megnyitja: Varga László fotóművész
Közreműködnek: Kovács Éva és művészbarátai
A kiállítás szeptember 14.–október 25. között tekinthető meg.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Új helyre költözött a könyvtár!
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: H.–P: 10.00–18.00 óráig
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu

Könyvtármegnyitó

„Én élni akarok” című portréfilm

2013. szept. 18-án 17:00-kor

– Prohászka Csabáról – vetítése
Időpont: szeptember 13. péntek, 18.00 órától
Rendezte: Juhász Sándor
A felvezető beszélgetésben közreműködik Papp János színművész.
Az előadás ingyenes!

AGYKONTROLL
8–12 éves gyerekeknek
Dabason szeptember 21–22.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Baba-mama klub: minden hó második csütörtökén 10.00 óra
Forgatós néptánccsoport: péntek, 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: szeptember 20. péntek, 18.00–19.00
óráig, oktató: Szlama László
Látássérültek programja: szeptember 11. szerda, 10.00 óra
Margaréta citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László

• Jó lenne, ha javulna a memóriád?
• Felelésnél, dolgozatírásnál szeretnél nyugodt maradni?
• Gyorsabban és eredményesebben akarsz tanulni?
• Szeretnéd, ha képes lennél jobban koncentrálni?
• Jó lenne az önbizalmad fejleszteni, hogy magabiztosabbá válj?
• Szeretnél sikeresebb lenni a sportban, versenyeken, tanulásban?
ITT A HELYED!
Tel.: 06-30/598-64-68
www.egyrejobban.mlap.hu
2013. szeptember
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A Halász Móricz-kúria szeptemberi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 0629/367-160, E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatása a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
FOTÓKÖR – szeptember 10. kedd, 18.00–19.00 óráig
vezeti: Péli László
FELNŐTT NÉPDALKÖR – csütörtök, 17.30–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
somogyi, szentiváni, szatmári népdalok, tisztaforrásból
PILINKE NÉPI ÉNEKCSOPORT
– csütörtök, 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB – szeptember 9. hétfő, 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR szerda, 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
BABA–MAMA KLUB – szerda, 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓ KÖR – szerda: 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál

MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA színjátszó
köre: – kedd, 15.30–17.00 óráig
vezeti: Kotán Sándorné
STRESSZOLDÓ HAT-HA JÓGA – kedd, péntek, 18.30–20.00
óráig, oktató: Faragó Éva
LÉLEKTÁNC – A tánc lehetőséget ad nekünk arra, hogy meg-

szabaduljunk felesleges terheinktől, régi mintáinktól és azoktól
az energiáktól, amik nem engednek továbblépni az életben.
Segít kapcsolatba lépni önmagunkkal és a világgal!

hétfő 18.00–19.30 óráig, oktató: Guba Nikoletta
ASSZONYTORNA – szerda, 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja – szeptember 21. szombat
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra
és 2 fős szálláshelyként is bérelhető.
Minden dabasi vásár utáni pénteken hagyományőrző program
várja a látogatókat!
Bundás alma készítés – szeptember 13. péntek, 15.00–18.00

MEGHÍVÓ
Garajszki József képző- és iparművész szeretettel meghívja az érdeklődőket ÖSVÉNYEIM című retrospektív
kiállításának megnyitójára

Helyszín: a Szombathelyi Képtár (Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.)
Időpont: szeptember 15. (vasárnap) 16.00 óra
Program: Köszöntőt mond: Cebula Anna igazgató
A kiállítást megnyitja: Dr. Feledy Balázs művészeti író
Közreműködik: a Rozmaring Hagyományőrző Asszonykórus

Megtekinthető: szeptember 15.–november 10.
Támogatók: a Szombathelyi Képtár, Dabas Város Önkormányzata, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet,
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és a Nemzeti Kulturális Alap

DABASRA JÖN A BALKAN FANATIK!
A XV. Dabasi Napok keretében, szeptember 20-án, pénteken
20.00 órakor mindenkit szeretettel várunk a főtérre, egy fergeteges koncertre!
Az együttes 2002-ben alakult, és zenéjük több zenei stílust ötvöz magában: magyar és balkáni népzenétől a hiphopig. Első albumuk a
Hungaricum címet viseli. 2009 ben már az átalakult és új tagokkal kiegészült együttes kiadta az American Perestroika című nagylemezét.
2011-ben megjelent az Ölelj magadhoz című albuma, amelynek egyik
legnépszerűbb száma a Repülj, madár repülj…
Tehát találkozunk a Balkan Fanatikkal Dabason, a Szent István
téren!
A BELÉPÉS INGYENES!
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Családi találkozó Gyónon
Augusztus 19-én a Gyóni Géza Nyugdíjasházban 33 rokon találkozott, hogy a szeretet jegyében ápolják a családi kapcsolatokat.
Ők valamennyien Tar János és Török Erzsébet, valamint Nemes
Kalicza Ferenc és Ujvári Zsuzsanna leszármazottai, illetve hozzátartozóik. Elődeik Gyónon éltek jó 200 évvel ezelőtt, és itt nevelték
az utódokat. Gyermekeik az ő gyerekeiknek adták tovább az életet,
öt generáció vezetett el a ma élőkig. A találkozó elkötelezett szervezője, dr. Tar József, aki gyermekként élete legszebb napjait töltötte

Gyónon, köszöntőjében így szólt az egybegyűlt rokonokhoz:
„A mai nap emlékére Tar Jóska unokaöcsémmel elkészítettük a Tar
és Kalicza családok tablóképét és családfáját. Szeretnénk, ha utó
daink évtizedek múltán is láthatnák, hogy milyen fontos számunkra a rokoni összetartozás tudata, a rokoni kapcsolatok ápolása.
Szeretnénk, hogy elődeikre tekintve biztatást kapnának az élet
lángjának továbbvitelére.”
A Tar és Kalicza família a gyóni közösség meghatározó családja
már két évszázada. Reméljük, hogy ez a találkozó a „rokoni szeretet
ünnepe” volt minden jelenlévő számára. 		
–szerk–

A Bazsalicska Citerazenekar nyara
A Bazsalicska Citerazenekar számára a nyár nem a pihenésről szólt.
Az augusztus számunkra is több jelentős fellépést hozott. Voltunk
Válon, az ottani első Katonanóta Fesztiválon, és Bánkon a 47. Nógrád
megyei Nemzetiségi Találkozón, amely egyben a Magyarországi
Szlovákok 17. Országos Folklórfesztiválja is volt.
A fellépéseink legnagyobb sikere nemcsak az a vastaps, amit kaptunk, hanem az is, hogy újabb találkozóra invitáltak dalainkat hallván.
A váli fellépésünkről a megyei lap tudósítója az alábbiakat jegyezte
meg: „…a dabas-sári Bazsalicska citerazenekar különösen színvonalas
és érzelmekkel teli, hiteles előadása nélkülözött mindenféle hatásvadászatot. Éppen az egyszerűség, a zenei magas minőség volt az eré
nyük.”(http://feol.hu/hirek/katonanota-fesztival-valban-1555591).
Arra törekszünk, hogy se mi, se a zenénk ne legyen hivalkodó, mert
a bazsalikom „…a magyar népnek is kedvelt füve, s azon illatos füvek
közé sorozandó, melyet a nép jó illatáért a kertjében termeszt, de feltűnő virága nincsen” (Pallas Nagylexikona). Szeretnénk elérni, hogy a
sári szlovák dalok is ilyen népszerűek legyenek lakóhelyünkön.
A dabasi strandon megtartott Csutorás-tábor alkalmat adott a helyi
csoportoknak, hogy együtt muzsikáljanak, de emellett baráti beszélge-

tésekre és segítő vélemények cseréjére is sor került. A tábor szakértő
tanáraitól ötleteket, dalokat kaphattunk következő csokrainkhoz.
Augusztus 24-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „Fialecska”
(Violácska) gyermek citeracsoportjával közösen léptünk fel a Rétesutca színpadán. Megalakulásuk óta segítjük őket, a népzenei hagyományokat átadjuk az utódoknak, mert reményeink szerint ők lesznek
a jövendő „Bazsalicska”-tagok.
Augusztus 25-én, vasárnap Egerbe utaztunk, hogy a KÓTA által
szervezett Aranypáva-díjasok megívásos versenyén tegyük próbára
tudásunkat. Itt ismét elnyertük az Aranypáva-díjat, s mellé még
különdíjat is hozhattunk haza. Megtiszteltetés volt az is, hogy a versenyt követő gálaműsorban is felléphettünk a szlovák népdalcsokrunkkal. A gálán való részvétel rádiófelvételt is jelentett, valamint dalcsokrunk rákerült a verseny kiemelkedő produkcióit tartalmazó
CD-re is.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik anyagi lehetőségeinket
pályázatírással próbálták javítani, köszönjük az elbíráló szervezeteknek, akik kérelmeinket pozitívan értékelték, valamint a TESZ-97
Kft.-nek, akik rendszeresen segítenek abban, hogy fellépéseinkre időben eljussunk.
Szabóné Márti
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EGÉSZSÉGNAP
Szeptember 21-én, a Dabasi Napok keretében Egészségnapot szervezünk rendelõintézetünkben
Az Egészségnapon a szûrések mellett felhívjuk a lakos- – Arteriográf készülékkel érvizsgálatot végzünk. A vizsgálat leheság figyelmét a népbetegségek megelõzésére, a pretőséget nyújt az érbetegségek korai felismerésére és eredményes
venció fontosságára, az egészségtudatos magatartás
gyógyítására.
elsajátítására. Az egészségnapon kizárólag dabasi la- – Csontsűrűségmérést végzünk a csontritkulás megállapítására.
kosok megjelenését várjuk szombaton 8.00-tól 13.00
Betegség esetén kalcium- és D-vitamin-kezeléssel, megfelelő életóráig a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelõintézetben.
móddal, helyes táplálkozással, szükség esetén gyógyszeres terá
A regisztráláshoz kérjük, TAJ kártyájukat hozzák
piával a folyamat megállítható vagy lassítható lesz.
magukkal. A szûréseken való részvétel ingyenes. – Az egészségnap keretében széklet-, vér- és gasztroenterológiai
Szűrési ajánlataink:
– Urológiai szűrővizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú megbetegedések korai felismerése, ezáltal történő hatékony gyógyítása.
– Fogászaton stomato-onkológiai szűrést végzünk, és szájápolási
tanácsadást nyújtunk.
– Bőrgyógyászaton az UV-sugárzás okozta bőrdaganatok időben
történő felismerését és hatékony kezelését vállaljuk a szűrés keretében. A megjelenteknél anyajegy-ellenőrzést is végzünk.
– Kardiológiai szakrendelésen fizikális alapvizsgálatot, EKGvizsgálatot végzünk és vérnyomást mérünk. Szükség esetén
tanácsadást nyújtunk és a további kezelés céljából visszarendeljük
a beteget.
– Szemészeti szakrendelésen látásellenőrzést, szemüveg-ellenőrzést, időskori látóközpont-sorvadás szűrést, zöld- és szürke
hályogszűrést végzünk.
– a Tüdőgondozó munkatársai légúti allergiára irányuló kérdőíves
szűrési lehetőséget nyújtanak.
– a laboratóriumban koleszterin- és homochysteni-meghatározást
és teljes vizeletvizsgálatot végeznek.
– Nőgyógyászati rákszűrést végzünk.
– Dietetikus tanácsadást nyújtunk a cukorbetegek és a fogyni
vágyók részére.

alapvizsgálatot végzünk, indokolt esetben a beteg további kezelését megszervezzük.
– Mammográfiás és UH-szűrővizsgálatokat végzünk a röntgen
osztályon.
– A szokásos rendeléseken kívül „Stressz és megküzdés a mindennapokban” címmel előadást tart Birinszki Zsuzsanna pszichiátriai szakgondozó és Enzsöl Flóra pszichológus. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket és meghívjuk az előadásra.

Ép lélekkel ép a test!
A rendelőintézet által szeptember 21-én, szombaton tartandó
Egészségnap keretén belül szeretettel várjuk az érdeklődőket a három
részből álló interaktív előadásunkra, mely a stressz életünkre, mindennapjainkra gyakorolt hatását, a stresszel kapcsolatos megküzdési
lehetőségeket taglalja interaktív formában. A program során lehetőséget biztosítunk névtelen kérdőívek kitöltésére, kiértékelésére, valamint önismereti tapasztalatok megszerzésére. A nap folyamán alkalom nyílik szakorvosi konzultációra is, amennyiben szükséges.
A program 9.00–12.30 között kerül megrendezésre, a csatlakozás
bármely időpontban lehetséges. Helyszín: a 2. emeleti konferenciaterem.
Klemencz Györgyné intézetvezető

Gyémánttalálkozó a gyóni evangélikus közösségi házban

„Szinte megelevenítette a múltat, hogy egykori osztálytermünkben, a
gyóni evangélikus egyház gyülekezeti szobájában tarthattuk összejövetelünket. Szívünk tele volt a várakozás izgalmával, hiszen akadtak
olyanok, akiket sok-sok éve nem láttunk, nem ölelhettünk át.
Nem bántuk, hogy kicsit bizony megkopott külsővel, hajlott háttal, fehér hajjal érkeztünk. Kiadós ebéd után 60 év összegyűjtött
szeretetével, főhajtással és imával emlékeztünk egykori kiváló tanárainkra és elhunyt kedves osztálytársainkra. Mi, akik ott lehettünk
ezen a gyönyörű, meghitt találkozón, ahol még az orgona hangja is
felcsendült, rövid időre elfeledtük a korunkat, és vidáman idéztük
fel emlékezetesebb csínytevéseinket. Találkozásunkat emléklappal
is megpecsételtük.
Szívünkben megőrizzük e nap minden pillanatát, amely kitörölhetetlenül élni fog emlékeinkben.”
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Fotó: Sebján

Tizennyolc egykori diák gyûlt össze június elején egy
napsütéses és különleges napon, 60 éves általános iskolai osztálytalálkozójára. A résztvevõk így emlékeznek a találkozásra:

Ülő sor (balról jobbra): Opóczki Rozália, Sinkó Erzsébet, Juhász Rozália,
Rusznyák Rozália, Havasi Jenő, Hornyák József
Álló sor (balról jobbra): Bitay Zoltán dr., Havasi Ferenc, Józsa János,
Kozári Kálmán, Gaál Dezső dr., Bajári Katalin, Subicz Éva,
Lakos Sándor, Vargha Zsolt, Balogh Mária, Rupp Erzsébet,
Búza Ferencné, Búza Ferenc

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• A tanítással együtt megkezdődött a hitoktatás
is, az órarenddel kapcsolatban figyeljük a
templomi hirdetéseket mind szóban, mind a
faliújságon. Az elsőáldozás feltételeit és
beiratkozási lehetőségét magába foglaló szülői beszélgetést valószínűleg szeptember
13-án, pénteken 19.00 órakor tartjuk a plébánián. Ez az időpont még módosulhat, ezzel
kapcsolatban szintén figyeljük a hirdetéseket.
• A hónap 3. vasárnapján, 15-én 8.00-kor
ajánljuk fel a szőlősi szentmisénket a 10
éven belül elhunytak üdvösségéért, 10.30kor pedig a gyóni szentmise keretében tartjuk a havi kereszteléseket.
• A nyári szünet után folytatódik kéthetenkénti előadássorozatunk a Katolikus Egyház
Katekizmusa, és annak Kompendiuma alapján. Témáink: szeptember 23-án 19.00 órakor: a Tízparancsolat 2. kőtáblája (a felebaráti szeretet parancsai); október 7-én 19.00
órakor: Az imádság kinyilatkoztatása.
• Október 6-án, vasárnap tartjuk szőlősi
templomunk búcsúünnepét. A szentmisét
ezen a napon kivételesen 8.00 óra helyett
17.00 órakor kezdjük. Bemutatja: Dr. Beer
Miklós megyéspüspök atya. A szentmise
után a templomkertben méltó emelvényen
helyezzük el Bisztrai László atyának, templomunk építőjének aranymiséjére kapott
márványemlékét, melyet a püspök atya
megáld. Ünnepségünkre szeretettel várjuk
városunk minden polgárát.
Az alsódabasi KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Miserend:
• Csütörtök, péntek, szombat: 19.00
• Vasárnap: 9.30 nagymise, 11.00 diákmise.
• Templomunk búcsúja október 6-án lesz.
• Keresztény bálunkat október 26-án tartjuk.
Bővebben: www.alsodabasplebania.5mp.eu
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Szeptember 8. vasárnap, 10.00 óra tanévnyitó istentisztelet a templomban. Tájé
koztató a 2013–14. tanévben beinduló hités erkölcstan tanmenetének rendjéről 1. és
5. osztályban valamint a többi osztályok várható órarendjéről. Minden kedves szülőt
gyermekeikkel együtt szeretettel várunk !

• Szeptember 21. vasárnap 14.00 órától családi vasárnap délután (bográcsolás, beszélgetés)
• Szeptember 27. péntek 18.00 óra úrvacsora
előkészítő bűnbánati istentisztelet, ima
közösség
• Szeptember 29. vasárnap 10.00 óra istentisztelet, úrvacsoraosztás
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 óra, istentisztelet a templomban
• Szeptember 2-tól az 1. és 5. osztálynak
a hit- és erkölcstan órák rendje:
HÉTFŐ: 3. óra: az 1. osztálynak a Zlinszky
iskolában; 5. óra az 5. osztálynak a Gyóni
Géza iskolában KEDD: 6. óra az 5. osztálynak a Táncsics Mihály Gimnáziumban – A
többi évfolyamnak továbbra is az órák után
tartjuk meg.
• Szeptember 15-én 10.00 órától újraindulnak
a gyermekistentiszteletek és a gyülekezeti
hittanórák.
• Október 1. hetében a konfirmáció-előkészítők
két csoportban, külön a 7. és a soros konfir
mandus 8. osztályos csoportnak. Tervezett nap
kedd és szerda 15.00, ill. 16.00 óra.
Az óvodai hittanórák ugyancsak azon a héten
indulnak az óvodákban.
• Szerda 18.00 óra házi bibliaóra, imaközösség
• Péntek 18.00 óra bibliaóra, bibliatanulmányozás, imaközösség
• Szeptember folyamán a felnőtt konfirmációelőkészítők várhatóan keddenként este 18.00
órakor lesznek.
A meghirdetett alkalmainkra minden kedves
testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Szeptember közepétől pénteken 18.00 órakor kóruspróba a hernádi általános iskolában. A próbákra szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
• Konfirmandus óra vasárnap 8.30-tól a parókián
Alkalmaink
• Szeptember 29. vasárnap, 10.00 óra vendég
igehirdető Gulyás László
• Október 13-a vasárnap, 10.00 óra vendég
igehirdető Morva Ákos

A Dabasi Református Egyházközség
szeretettel meghívja Önt a
2013. október 12-én, szombaton
megrendezésre kerülõ
Református Bálra.
A bál helyszíne: Lazí-Tó Liget
Dabas, Dr. Halász Mihály út. 24.
A jó hangulatról a Party Band
gondoskodik.
Belépõjegyeket és támogatói jegyeket
gyülekezetünk presbitereinél vásárolhat.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújított,
ócsai Rédei Ifjúsági Szállója várja a táborozni vagy a környéken kirándulni vágyó csoportokat. Az épület befogadóképessége 13
fő, de az udvaron sátorozási lehetőség is
van. A szállás díja 2000 Ft/fő/éj, sátorozóknak 1000 Ft/fő/éj. Érdeklődni és jelentkezni
a gyülekezet elérhetőségein lehet.
• Kérjük közösségünk azon tagjait, akik a
2013. évre még nem rendezték egyházfenntartásukat, hogy ezt, gyülekezetünk zavartalan működése érdekében lehetőleg mielőbb
tegyék meg.
• Szokásos tanévnyitó tábortüzünket szeptember 6-án (pénteken) 17.00 órától tartjuk
a parókia udvarán.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00-17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 20/824-3379)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangélikus gyülekezetbe!

NLINE PÉNZTÁRGÉP
penztargep@feherkuvaszpenztargep.hu
www.feherkuvaszpenztargep.hu
Tel.: (06-1) 287-2040
mobil: (06-30) 944-6004
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Nyári tábor

az alsódabasi plébánián
Izgatottan vártuk az idei hittantábort, ahol újra találkozhattunk
barátainkkal és tanárainkkal. A programokban nem volt hiány,
soha nem unatkoztunk. Minden reggel szentmisével kezdtünk,
ahol modern egyházi dalokat énekeltünk.
A fiúk már az elején elfoglalták a csocsót és a focipályát. A lányok
is hamar odaültek a kézműves asztalokhoz, ahol különféle érdekességet készíthettek.
Csapatokra osztottak bennünket és különféle versenyeket rendeztek számunkra a szervezők: foci, csocsó, kincskeresés, hittantotó, ugráló kötelezés, célba dobás… Az egyik napon elmentünk a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolába és 3D-s filmet néztünk.
Csütörtökön egy szép napot töltöttünk a strandon. A gimnáziumban a finom és egészséges ebédet, a táborban pedig az ízletes vacsorát és az uzsonnát kaptuk.
Idén is csodálatosan éreztük magunkat és reméljük, hogy jövőre
is lesz tábor!
Köszönjük Misi atyának és mindenkinek, aki segített a szervezésben, lebonyolításban!
Bánszki Blanka és Szabó Erik táborozók

Tóth Roland gyõzött!

Karitász-tábor Felsõdabason

Augusztus 2-án reggel 4.05-kor riasztást kapott Tóth Roland, akiért egy egész város fogott össze, hogy kijuthasson Ausztriába,
tüdőtranszplantációra. Tehát elindult a mentő Roliért és édesany
jáért és vitték őket Bécsbe, a klinikára. 12.30-kor betolták Rolandot
a műtőbe. Édesanyja este 21.00 órakor kapta a hívást: sikerült a
műtét! Roli másnap már a saját ,,új” tüdejével lélegzett és rohamos
léptekben fejlődött, nagyon hamar a lábára állt, az egészségügyi
dolgozók megtapsolták bátorságát, akaraterejét. Tíz napig volt anya
és fia Bécsben majd további tíz napot Roland a János kórházban töltött, utókezelésen. Nagyon gyorsan erősödött, élni akarásának és
kitartásának köszönhetően minden rekordot megdöntött és ő lett a
csúcstartó.
Édesanyja, Kollárik Tímea,
végtelenül hálás mindazoknak,
akik segítették fiát abban, hogy
újra meggyógyuljon. „Köszö
netet szeretnénk mondani mindenkinek, aki ezekben a nehéz
órákban gondolt ránk és velünk
volt! Nagyon sok erőt adott
mindkettőnknek!
Külön köszönetet szeretnék
mondani Turcsán Viviennek,
aki Roli mellett állt mindvégig,
és a családjának, akik ezt megengedték neki.
Köszönet a gyóni katolikus
egyháznak minden segítségért.”

Július 15–19. között második alkalommal rendeztük meg a felső
dabasi plébánián a napközis tábort a rászoruló családok gyermekei
számára. 50 gyermek egyheti ellátását és a tábor teljes költségeit a
Karitász biztosította. Arra törekedtünk, hogy jó programokkal színesítsük ottlétüket. Minden nap imával, énekléssel kezdődött a templomban, felolvastuk az aznapi Evangéliumot és megbeszéltük, hogy
arra a napra mit üzen nekünk az Isten.
Reggeli után mindenki kedve szerint válogathatott a különböző
foglalkozások közül. Volt sport, kézműves foglalkozás, tánc, gyöngyfűzés, angolsarok, trambulin. Mindennap, hétfő kivételével néhány
órára elhagytuk a táborhelyüket: elsétáltunk a szőlőhegyi kápolnához, lovagoltunk a Sziráki farmon, kisvonattal mentünk a csatira és a
gyermekek kipróbálhatták a kajak-kenuzást. Pénteken elkerékpároztunk a Kapisztrán-toronyhoz, majd átmentünk a játszótérre.
Mindennap volt valami meglepetés, finomság az egyházközség
hívei részéről, ilyen volt pl. a sok finom sütemény, kalács, mindenféle
gyümölcs és jégkrém. Köszönjük a sok segítséget. Isten fizesse meg!
Az egy hét alatt tanult tánccal és énekek előadásával ünnepélyesen
zártuk a tábort. Vidám hangulatban telt az egyhetes együttlétünk. A
gyermekek rajzokkal és köszönő szavakkal hálálták meg az ottlétüket.
Köszönjük Farkas Józsefné igazgatónőnek és Kuli Imre tanár
úrnak a trambulint.
Minden támogatónak köszönet és hála!
Jót tenni jó ! 			
Karitász-tagok

Hajrá Roland! Örülünk,
hogy újra köztünk vagy!
– szerk –
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Értékesítési asszisztensi munkakörbe keresünk olyan románul
és magyarul is helyesen beszélő személyt, aki probléma nélkül
kezeli az excel, a word és a levelező programokat.
Cégünk tevékenysége: ruházat és ajándéktárgy export-import.
Munkavégzés helye: Bugyi • Munkaidő: 8.00–16.00 óráig
Fényképes önéletrajzát a fekete@4pro.hu e-mail címre várjuk!
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DON-KANYAR 1943–2013
MOTOROS EMLÉKTÚRA

JÚLIUS 14–29.
2. rész: Don-kanyar–Dabas
A Don-kanyarban megélt események után indultunk tovább délkelet
felé, a Donyeci medencéhez. Az emléktúra másik fontos helyszínére
igyekeztünk, ami nem más, mint a málenkij robotra hurcoltak szenvedéseinek helye: Novyi Donbass. Eredetileg csak a Don-kanyarba mentünk volna, de egy történet másképpen irányította a dolgokat. Egy
ismerősöm mesélte a következőket. Kisgyerekkorában látta, hogy az
édesanyja tenyere mindig fekete. Nem tudta mire vélni a dolgot és
mikor már kicsit felcseperedett, megkérdezte, hogy miért olyan a keze.
Édesanyja nagy nehezem elmondta, hogy 18 éves korában elhurcolták
a Szovjetunióba kényszermunkára. A Donyeci medencében dolgozott
egy szénbányában, ahol a csille vasszerkezete felsértette fiatal bőrét és
a szénpor, mint egy tetoválás belenőtt a sebbe... Ő mondta, hogy szeretne arra a helyre eljutni, ahol az édesanyjával történtek ezek a borzalmak. A helyszín megkeresése szinte lehetetlen feladatnak tűnt, de
végül sok-sok utánajárással és önzetlen segítségnek köszönhetően
sikerült. Sajnos ő végül nem tudott eljönni a túrára. Az orosz–ukrán
határátlépéssel „fűszerezett” 700 km-es út után este értünk
Donyeckbe. Ott várt már minket Anatolij Dermajer, az Ukrajnai
Politikai Üldözöttek és Hadifoglyok Bizottságának Donyeck megyei
titkára. Novyi Donbassban (mai nevén Snizhne) már várt minket a
város vezetése, veteránok, pionyírok és jó néhány érdeklődő. Elvittek
bennünket az egyik volt láger területére, ahol több tízezer fogoly dolgozott. A hatalmas, füves területen több ezer négyzetméteres tömegsír
és sírhantok százai találhatóak. A helybéliek és Dermajer úr elmondása szerint 30-40 ezer fogoly van a sírokban. Egyik benőtt sírhantról

elkapartuk, kitéptük a füvet és egy rögtönzött fakereszt mellett emlékeztünk az áldozatokra. Ekkor beszéltünk arról, hogy ide ártatlan civil
embereket hoztak kényszermunkára. A helybéliek úgy tudták, hogy
magyar, német és olasz hadifoglyok voltak. Megdöbbentek. Több
jelenlévő szeméből könnycsepp gördült le… A városi tanács titkáras�szonya ezek után felajánlotta, hogy egy kis emlékművet fognak ide felépíteni. Elmondta, hogy szívesen kezdeményezne testvérvárosi kapcsolatot egy magyarországi településsel. Az elhurcoltak egy jelentős
része környékünkről való, újhartyáni lakos volt. Egy híd lehet a két
város között ez a tény, mely talán a feltépett sebeket is gyógyítja.
Remélem, a két város egymásra talál és példaértékű kapcsolat alakul ki
közöttük. A nem messze lévő elhagyott bányaépületek és meddő
hegyek közelébe mentünk, ahol szintén van egy tömegsír. A Varga Laci
bácsi által faragott emléktáblát itt helyeztük el, néhány megemlékező
gondolat és a hozott koszorúkon, szalagokon lévő üzenetek, családnevek felolvasása után. A táblának egy itteni katonai hagyományőrző
készít egy oszlopot, azon lesz a végleges helye. A városi iskola diákjai is
itt voltak és felajánlották, hogy a helyet és a tábla környékét gondozni
fogják, éppúgy, mint a közeli szovjet katonatemetőt. Innen egy közeli
pravoszláv kolostorhoz mentünk, ahol a pópa meghívására egy közös
ebéden vettünk részt. Itt ragadtam meg az alkalmat, hogy a magunkkal hozott kakucsi kerámiafeszületet a templomban elhelyezzük.
A pópa örömmel vette, és méltó helyre került az alkotás. A kolostor
melletti szentkútnál eredő forrásból vettünk vizet magunkhoz és
búcsúztunk el vendéglátóinktól. Utunkat az Azovi tenger felé folytattuk. A túra további részében a kikapcsolódásé és motorozásé volt a
főszerep. A családias Primorszk üdülőhelyen töltött éjszaka után a
csapat kettévált, és Szevasztopolig külön úton jártunk. Négyen átkeltünk az Azovi tenger nyugati öblét átszelő természetes földnyelven
(néhány helyen csak 80-100 m széles), amely a világon a leghosszabb.
A földúton, homokban, tengerparton megtett 120 km nagy motoros
élmény volt. A következő napot a Krím-félsziget látnivalóinak felfedezésével töltöttük. (Jalta, Bahcsiszeraj, Szevasztopol, Balakvala stb).
A hazafelé vezető utat (2000 km) Umany, majd Kőrösmező érintésével
tettük meg. A túra során megtett 6400 km alatt sok élmény ért minket. Megismerkedtünk emberekkel, szokásokkal, sok tapasztalatot
szereztünk. Köszönöm mindenkinek, aki az
emléktúra megszervezésében, megvalósításában segítségemre volt. Volt egy
álmom…
Molnár József
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Triatlon Országos Bajnokság
Az augusztus 4–5-i hétvégén Fadd-Domboriban rendezték meg az
idei triatlon versenyévad záró versenyét, az országos bajnokságot,
különböző korcsoportokban. A Dabasi Szabadidő SE versenyzői
1 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérmet és értékes helyezéseket szereztek.
A gyermeklányok csapatban bajnoki címet szerezett Bukovszki
Tünde–Petrányi Petra–Fekete Fanni, egyéniben Kanyik András a
dobogó 2. fokára állhatott fel, míg az újonc I–II. korcsoportos váltóban a Nagy Ágnes–Farkas Zsolt–Kecskés Noémi–Farkas Csaba
összeállítású csapat 2. helyezést, az utánpótlás I. korcsoportos váltóban a Bukovszki Boglárka–Kovács Marcell–Bukovszki Tünde–
Kanyik András összeállításban 3. helyezést ért el.
Eredmények:
Újonc korcsoport
4. Farkas Zsolt, 7. Farkas Csaba, 46. Balázs Gábor, (84 induló)
13. Nagy Ágnes, 26. Kecskés Noémi, 31. Szegfi Csenge, (61 induló)
Gyermek korcsoport
2. Kanyik András, 24. Fajth András, 26. Balogh Botond,
29. Kecskés Bence (96 induló)
– Csapat: 6. (Kanyik–Fajth–Balogh)
4. Bukovszki Tünde, 11. Petrányi Petra, 22. Fekete Fanni, (53 induló)
Csapat: 1. (Bukovszki Tünde–Petrányi Petra–Fekete Fanni)
Serdülő korcsoport: 27. Kovács Marcell (70 induló)
23. Bennárik Csilla, 32. Bukovszki Boglárka (50 induló)
Felnőtt korcsoport
7. Cseik Márton, 40. Lukács István (198 induló)

Triatlon Gála
Augusztus 11-én délután Magyarországon, Tiszaújvárosban,
Triatlon Felnőtt Világkupa és Junior Európa-kupa futamot rendeztek. Ezen a napon délelőtt a 2013. évi magyar ranglista gyermek- és serdülő korcsoportjainak első 18 helyezettje a világverseny helyszínén, pályáján versenyezhetett egy gála keretében,
amelyen 4 dabasi versenyző is rajthoz állhatott. Gyermek korcsoportban Bukovszki Tünde és Kanyik András a dobogó 2.
fokára állhatott fel, Petrányi Petra 11. lett. Serdülő korcsoportban Bukovszki Boglárka 8. helyezést ért el.

„Semmi sem lehetetlen”

A címben szereplő gondolatra emlékezteti magát mindennap
Zelovics Dóra, aki korosztályának egyik legkiemelkedőbb triatlon
versenyzője. A dabasi lány nyolc éve, mindössze kilencévesen ismerkedett meg először a triatlonnal, ami sorrendben úszásból, kerékpározásból és futásból áll, a három versenyszámot pedig pihenés nélkül
kell teljesíteni. Várdai Zoltán edző mellett bontogatta szárnyait,
majd hét évig a Dabasi Szabadidős SE sportolójaként ért el sikereket. Az idei évtől a Budaörsi Triatlon Klub színeiben képviseli
hazánkat, ahol hetente ötször minden reggel úszással indítja a
napot, délutánonként pedig a futás és kerékpározás kerül előtérbe.
Dóra több hazai diákolimpián állhatott már fel a dobogó legfelső
fokára, Csehországban a Junior Európa-bajnokságon 14. helyen végzett, Ausztriában az Ifjúsági Európa-bajnokság válogatóján a 2.
helyet szerezte meg, Hollandiában pedig az Ifjúsági Európabajnokságon váltóban Csák Pannával és Fuchs Dórával közösen az
5. helyen értek célba. Dóra jelenleg az ifjúsági ranglista 3. helyén áll
triatlonban, duatlonban pedig vezeti azt.
Augusztus első hétvégéjén a Fadd–Dombori Olimpiai Remény
ségek Versenyén a 2. helyen végzett Zelovics Dóra, ahol a magyar
csapat első helyezett lett. A következő tiszaújvárosi Európa-kupán,
bár a negyedik legjobb magyar eredményt érte el, nem tudta magát
kvalifikálni a londoni Junior-világbajnokságra. Lelkesedését azonban
ez sem szegte és mint mondta, majd jövőre összejön, hiszen úgyis
akkor éri el a juniorbesorolást. Elszántságát és eredményeit jól tükrözi, hogy hatszor nyerte el az Év Sportolója címet Dabason, amire
kimondottan büszkén tekint vissza.
Dóra komoly célokat tűzött ki maga elé, többek között a 2020-as
Olimpián való részvételt. Szurkoljunk neki álmai megvalósításához,
hiszen tudjuk, semmi sem lehetetlen!
K. D.

BOLHAPIAC és BABABÖRZE
a Piaccsarnokban

Szeptember 7-én, 7.00–13.00-ig bolhapiac a dabasi
Piaccsarnokban (2370 Dabas, Iskola u 1/A)
– Árusítás asztalonként 500 Ft –
Érdeklődni a 06-70/624-3706-os telefonszámon lehet!

Szeptember 14-én 14.00–18.00-ig baba-, gyermekés felnőttruha-börze!
– Árusítás asztalonként 500 Ft –
Asztalfoglalás szükséges a 06-70/624-3706-os
telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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DÍJUGRATÁS
Június 8-án egy remek hangulatú díjugrató versenyen
vehettek részt a lovasok
Ócs án a z Equina Lovas
farmon, ahol a Szervál Sport
egyesület versenyzője, Lovestyán Rita
ismét egy hibapont nélküli lovaglást mutatott be új lovával, Doroval, aki az
első versenyén remekül teljesített.
Június 20–23. között négynapos országos minősítőt rendeztek
Budapesten, a Kerepesi úti Tattersallban. Ennek célja az Országos
Bajnokságra való kvalifikáció. Rita a pénteki, a szombati és a vasárnapi
versenynapon állt rajthoz Cassis SzM nevű lovával az eddigieknél magasabb kategóriában, az A1-es versenyszámban.
A pénteki versenynapon a páros a 19., a szombatin a 39., a vasárnapin
pedig a 8. helyet szerezte meg.
Július 20-án került megrendezésre a XVIII. Elektrolux Lovasverseny
Jászberényben. A verseny főtámogatója az Elektrolux Lehel Hűtőgépgyár
Kft. volt. A technikásan megépített és szűk fordulatokkal tarkított pályák
feladták a leckét a lovasoknak.
Lovestyán Rita a B/3-as versenyszámban (120 cm) indult szürke kancájával, Cassis SzM-el. A páros a 15. helyet szerezte meg. A B/4-es versenyszámban az Elektrolux Nagydíjban (125 cm) is résztvevő páros nagyon
szép pályát lovagolva, de sajnos 1 verőhibával, a 11. helyen végzett.
Június 25–28. között négynapos országos minősítő versenyt rendeztek
Kecskeméten. Rita a harmadik versenynapon lovagolt A1-es versenyszámban (125 cm), pénteken a 20., szombaton a 23. és vasárnap a 12.
helyet szerezte meg.
Augusztus 1–4. között szintén négynapos országos minősítő versenyt
rendeztek Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban.
A csütörtöki versenynapon Rita és Cassis SzM a B/3-as versenyszámban
a 6. helyet szerezte meg. Vasárnap a 125 cm-es vadászugratásban a 3.
helyre lovagolták magukat.
Augusztus 22–25. között a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokon 263 lovas
és 430 ló vett részt a versenyen. Lovestyán Rita és Cassis SZM a pénteki
versenynapon 3 verőhibával lovagolt a B/3-as (120 cm) versenyszámban.
A szombati napon sikerült ezt az eredményt korrigálni és az 5. helyet szerezték meg. A vasárnapi versenynapon szintén az A-1-es számban (125
cm) rajthoz álló páros hibapont nélkül lovagolt, így kvalifikálták magukat a
szeptember 5–8. között a budapesti Tattersallban megrendezésre kerülő
Országos Magyar Bajnokságra.

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: 16.00 órától
szombat: 8.00 órától
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Segíthetünk?
rendezvényeink

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

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
• Szabad felhasználású személyi kölcsön
ingatlanfedezet nélkül
• Kiszámítható törlesztőrészlet
• Kedvező kamat
• A maximum futamidőn belül Ön választhat
lejáratot
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek, az egyes feltételek a hitelbírálat
eredményétől függően változhatnak.
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