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210 éve született
Kossuth Lajos

Gyóni Géza kézirata
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Szent István-napi ünnepség Sáriban

Fotók: Tomor Tamás

A hagyományoknak megfelelően idén ismét Sáriban tartotta Dabas
Város Önkormányzata Szent István-napi ünnepségét. A rendezvény a
Himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd Pásztor Gergely képviselő,
a Humánerőforrás Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet,
kihangsúlyozva Szent István király államalapító munkásságát, mélyen
hívő keresztény jellemét és uralkodói jelentőségét a korabeli Euró
pában. Kitért arra, hogy ez a nap Magyarország és Európa legrégebbi
ünnepei közé tartozik, immáron közel ezeréves múltra tekint vissza.
Így ez az alkalom a történelmi múlt ismeretében mindanynyiunkat
büszkeséggel és szent királyunk iránti tisztelettel kell, hogy eltöltsön.
Az ünnepi beszédet követően a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai egy ízes, táncos népi játékot adtak elő, majd a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjainak Szent Istvánról szóló összeállítása következett. Az előadás az iskolában uralkodó hazafias szellemiségről, a
múlt értékeinek tiszteletéről tett tanúbizonyságot.
Az ünnepi műsort követően dr. Tanczik Balázs gyóni plébános
megáldotta és megszentelte az új kenyeret, amelyet Pásztor Gergely
szegett meg.
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Végezetül egy könnyed, zenés-táncos műsorblokk zárta az eseményt a Dabas-Sári Gyermek Néptánccsoport és a Bazsalicska
Citerazenekar előadásában. A jelenlévő több száz résztvevő végül
megízlelhette a megszentelt új kenyeret.
Köszönjük a rendezvényt támogatók, Janicsák Józsefné, Bor
Imréné és Kőszegi József nagylelkű segítségét!
Szerk.

rendezvényeink

XIV. Dabasi Napok
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom a város minden polgárát a XIV. Dabasi Napok
rendezvénysorozatára.
Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő
Szeptember 16. vasárnap
19.00 Hangverseny a Lakrovics-kápolnáért
– a hernádi Garázs Band koncertje – karmester: Tóth Antal
Helyszín: a felsődabasi Lakrovics-kápolna (Bojt utca)
eső esetén a felsődabasi templom (Fő út 61.)
Szeptember 19. szerda
8.00 Kossuth-nap a Kossuth Lajos Általános Iskolában
(Iskola u. 1.)
14.00 Koszorúzás a Kossuth-szobornál
(Szent István tér)
Szeptember 20. csütörtök
15.00 Szakmai továbbképzés pedagógusoknak
– A magyarországi oktatási rendszer jelene
Előadó: Vekerdy Tamás pszichológus
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Rákóczi út 1.)
19.00 Public Art produkció és kiállítás
– Ligetvári István és a Trafik Kör ötlete alapján
Helyszín: Piaccsarnok (Iskola u. 1/A)
20.00–23.00-ig Csillagvizsgáló est
–Nyíri Máté amatőr csillagász vezetésével
– 3/D–4/D-s bemutató
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola (József Attila u. 107.)

Szeptember 21. péntek
10.00 Ökumenikus hittan- és rajzverseny
	Helyszín: Szent János Katolikus Általános Iskola (Rákóczi út 1/A.)
17.00 Sportprogramok, kajakozás a sári csatin
18.00 A „Csati” sétálóhíd hivatalos átadása
	Helyszín: Újszülöttek Ligete
19.30 „Én élni akarok” portréfilm-bemutató
Prohászka Csabáról
– rendező és forgatókönyvíró Juhász Sándor
Helyszín: Városháza nagyterme (Szent István tér 1/B)
Szeptember 22. szombat
8.00–13.00 Egészségnap
	Helyszín: Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet,
Tüdőgondozó Intézet (Bartók Béla út 37/B, Kossuth L. u. 1.)
9.00 „Adjon Isten mindenkinek jó napot!”
– Piacnap, vásári forgatag, színpadi programok, magyar termékek
bemutatója, kirakodóvásár, kézműves foglalkozás, lovaskocsikázás

Helyszín: a Piaccsarnok és előtere (Iskola u. 1/A)
15.00 Sári Rétes-utca
	és Hagyományőrző Csoportok Találkozója
Helyszín: Sári Szlovák Udvar (Mánteleki út 3/D)
A nap folyamán, a rendezvények helyszíneinek elérésére az érdeklődők
igénybe vehetik a dabasi kisvonatot is.
Szeptember 23. vasárnap
19.00 Szívfacsaró – a Dabasi Táncszínház előadása
	Rendező: Valentyik Anna, koreográfus: Kiss Renáta
Az előadás a dabasi és kistérségi tánckedvelő fiatalok
összefogásával valósult meg.
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok (Iskola u. 5.)

Sári Napok 2012
Idén a sári búcsú és az államalapítás ünnepe
köré épült a Sári Napok rendezvénysorozat.
Augusztus 15-én kezdődtek a programok, a Nagyboldogasszony-napi ünnepi
szentmisével és körmenettel, a Dabas-Sári
Mária Mennybemenetele Templomban.
Augusztus 16-án nyílt meg Garajszki
József iparművész és Prauda Miklós fotós
„Összhang” című kiállítása a Sári Közösségi
Házban. Már többéves hagyomány, hogy a
városrészi napokon a művészet is helyet kap,
bemutatkoznak a helyi alkotók. Grafikák,
festmények, famunkák és többszörös díjnyertes fotók kerültek egymással össz-
hangba a kiállítótérben. Az egybegyűlteket
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
köszöntötte, majd Kiss Károly, a Pest Megyei
Szlovák Önkorm ányzat elnökhelyettese
mondta el megnyitóbeszédét. Az esemény a
Rozmar ing Hagyom ányőrző Népdalkör
szlovák-magyar dalcsokrával zárult. A délutánt Buncsák Zoltán és Újj Mariann musi-

cal-estje zárta a kerthelyiségben. Az ope
rettslágerek, a mesefilm és filmbetétdalok, a
nyáresti meleg és a koktélok együttese kellemes kikapcsolódást nyújtott a résztvevők
számára.

Augusztus 17-én a hagyományőrzés és a
sport, valamint a kettő ötvözete kapta a
főszerepet. Délután hagyományőrző gyermekprogramot és kézműves foglalkozásokat
szervezett a Sári Szlovák Önkormányzat.
17.30-kor nyitotta kapuit a Sportd él
után. Minden órában más jellegű mozgásforma várta a sportolni vágyókat. Mrázné
Gogolák Éva gerincgimnasztika és stepaerobik órákat, Bennárik Dóra pedig prímatornát tartott. Alternatív programként a
pingpongolimpia, az olimpia-kvíz, a trambulin és a zarándokolimpia szolgált. Utóbbi
a Magyar Zarándokút sári szakaszának
bejárásával volt teljesíthető. A program
végén sportszereket és sportoláshoz alkalmas kiegészítőket sorsoltak ki a résztvevők
között.
Köszönet jár mindenkinek, aki a rendezvénysorozat sikeréhez hozzájárult, továbbá
a felajánlásért a Pressman Nyomdaipari és
Kereskedelmi Bt.-nek, valamint a Sellő
Rekreációs Centrumnak.
Gogolák Mariann
2012. szeptember
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Pécska és Dabas, egy példaértékÛ élet állomásai

Augusztus 19-én az Aradtól nem messze fekvő romániai kisvárosban,
Pécskán nagyszabású rendezvénysorozatra került sor az Új Kenyér
Napja alkalmából, amely országszerte jelentős állami ünnep. Ezen a
vasárnapon sport-, kulturális és egyházi vonatkozású programok
nyújtottak kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget a lakosságnak.
A rendezvénysorozat fontos mozzanata volt az az ünnepi képviselő-testületi ülés, amelyen számos rangos elismerést adtak át hét személynek, olyanoknak, akik életükkel, pályájukkal, elhivatottságukkal értéket teremtettek, és ezzel gazdagították a város közösségét.
Kevesen tudják, hogy ez a Dabas-méretű, vegyes lakosságú kisváros egy számunkra fontos személyiségen, településünk egyik dísz-

polgárán keresztül kötődik hozzánk. Pécska ugyanis dr. Lelik
Ferenc szülővárosa, innen, a Partiumból indult el kalandos életútja,
amely történelmi eseményeken, korszakváltásokon, változatos európai helyszíneken át Dabasra vezetett.
Az orvostudomány világ- és Európa-hírű kiválóságát, a kontakt
termográfia felfedezőjét most szülővárosa is elismerésben részesítette,
hiszen a pécskai képviselő-testület idén új díjat alapított, a „Pécskai
Gyökerek” megtisztelő címet, amelyet csak négyévente adományoz
olyan illusztris személyiségeknek, akik a város hírnevét öregbítik az
országhatárokon túl. Antal Péter, Pécska polgármestere levélben értesítette dr. Lelik Ferencet arról, hogy idén, elsőként ő veheti át ezt a
rangos elismerést. Augusztus 19-én délelőtt, a 2. számú magyar tannyelvű általános iskola dísztermében a képviselő-testület tagjai, a
román parlament képviselője, az RMDSZ képviselői, az aradi egyetem rektora, a doktor úr családtagjai, Dabas város alpolgármestere és
az országos média képviselői előtt dr. Lelik Ferenc megköszönte a
díjat. Utoljára elemi iskolásként szólalhatott meg az ódon iskola dísztermében, amikor is, az igazgató kérésére egy verset szavalt el a publikum előtt, románul. Ez majdnem nyolcvan éve történt. Ennyi évtized
után ugyanabban a díszteremben románul köszönte meg a rangos elismerést. Ezt a gesztusát, emberi nagyságát, az ortopédiában áttörésértékű életművét a románajkú képviselő-testület vastapssal jutalmazta.
A Dabasi Újság szerkesztősége szívből gratulál a díjhoz, és hos�szú, egészségben eltöltött éveket kíván a Doktor Úrnak!
Kapui Ágota

Ismét megrendezésre kerül
a Baba- és Gyermekholmi Börze
az új Piaccsarnokban
(Dabas, Iskola u. 1/A)

Kedves Anyukák, Kismamák!
Szeretnénk értesíteni minden érdeklődőt,
hogy 2012. szeptember 15-én délután
14.00–18.00-ig ismét Baba- és Gyermekholmi
Börzét tartunk a Piaccsarnokban.
Az árusítás asztalonként 500 Ft
Asztalfoglalás előzetes telefonos egyeztetéssel
a 06-70/624-3706-os telefonszámon
Szűcs Katalinnál.

DABAS, Diego Sportcsarnok
2012. október 20. szombat 20:00 óra
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Jegyár elővételben: 2700.-Ft, az előadás napján 3500.-Ft
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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 ∙ honlap: www.kmkdabas.hu
Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.) Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu ∙ honlap: www.kmkdabas.hu

k i á llí tás

3. Házunk –Hazánk
Országos Fotókiállítás
Megnyitó: szeptember 14. péntek, 17.00 óra
A kiállítást Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere,
országgyűlési képviselő nyitja meg.
Közreműködnek: Harminc Nóra, Kaldenecker Attila, Mráz Albert,
Tóth Antal előadóművészek
A kiállítás szeptember 14-től október 14-ig tekinthető meg,
hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

RENDEZVÉNY
Kulturális Örökség Napjai
2012. szeptember 15–16.
Az országos programsorozathoz kapcsolódva a Kossuth Ház
Galéria szeptember 15-én, szombaton 10.00–18.00 óráig nyitva
tart. Az épületlátogatás során megtekinthető
a 3. Házunk–Hazánk Országos Fotókiállítás.

A halász boldizsár Városi Könyvtár Hírei
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. · E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com · honlap: www.dabasikonyvtar.hu

Nyitva tartás és elérhetőség:

Felnőtt könyvtár: hétfő–péntek: 11.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Web: www.dabasikonyvtar.hu
Gyerekkönyvtár: hétfő, péntek: 12.00–18.00 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 12.00–17.00 óráig
Tel.: 29/363-079

Könyvajánló felnôtt olvasóinknak
Baráth Katalin : A türkizkék hegedű
Az írónő előző könyvének (A fekete zongora; 201013219) hangulata köszön vissza
mostani regényében is – nem véletlenül,
hisz ez is a századelő nosztalgikus hangulatú időszakában játszódik, bár ezúttal
nem egy kisvárosban, hanem Budapest
utcáin. Itt, a főváros forgatagában vész el
egy árva kisfiú, Dede. Bár igazából senki
nem sír a gyermek után, Dávid Veron, aki
vérbeli újságíró és természetesen érzékeny nő is, úgy dönt, hogy nem hagyja
annyiban a dolgot, és kideríti, hová lett a
kis Dede. Segítőtársul gyönyörű barátnője, Mara, valamint a kisfiú
nagybátyja csatlakozik hozzá, egy elragadóan sármos, szemrevaló
testfelépítésű sírkőfaragó. A gyanú hamarosan Szászi Barnabásra,
egy baljós, démoni figurára terelődik, aki magát a vallásosság mázával álcázva, férfiúi bájaival kiszámítottan visszaélve csalja lépre
sorra a hiszékeny, gyermekre vágyó asszonyokat. A rafinált Szászi
(akinek naiv hölgyek elcsábításán túl még ennél sokkal súlyosabb
bűnök is vannak a számláján) azonban egy lépéssel előttük jár, és

menekülőre fogja. Veron és társai beutazzák a fél Osztrák-Magyar
Monarchiát a nyomában a Balatonon keresztül, egészen Abbáziáig...
Forrás: www.kello.hu
Baráth Katalin:
A borostyán hárfa
Az Ünnepi Könyvhét idején immár
harmadik alkalommal találkozhatunk újra a talpraesett és elbűvölő
Dávid Veron kisasszonnyal, akire
rendre egy-egy csavaros gyilkosság
kinyomozása vár a múlt századfordulós Magyarországán. Veron az
álmos bácskai kisvárosból, Ókani
zsából származik, ahonnan egyenesen Budapestre vezetett az útja,
a Nő és a Társadalom című felvilágosult lap szerkesztőségébe.
Most, 1912-ben, két év után tér vissza szülővárosába, ahol
néhány kellemes és kellemetlen meglepetés várja. A vizitek és fogadások során kell szembesülnie azzal, hogy az ifjú Remete István is
házasodni készül, akihez annak idején ő is gyengéd érzelmeket táplált. Így aztán nem csoda, hogy Veronra is a gyanú árnyéka vetül,
amikor Irénke, a menyasszony teátrális körülmények között holtan
esik össze. Hamisítatlan, eleven színekkel megrajzolt békebeli
miliőben játszódik nyomozása, amelynek szálai végül Ady Peceparti Párizsába, Nagyváradra vezetnek… A könnyed, de színvonalas regényben a komor Gordon Zsigmond frivolabb és irodalmiasabb partnere kínál kitűnő szórakozást a kortárs magyar krimi
rajongóinak.
Forrás: www.kello.hu
2012. szeptember
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Így kezdtük a tanévet

Augusztus 21–26. között Balatonfenyvesen került megrendezésre a
Kossuth Művelődési Központ népzenei–néptánc szaktábora, közel
50 résztvevővel.
A tábor célja az intézményben működő gyermek és felnőtt néptánc- és citeracsoportok tagjainak fejlődését segítő munka és tanulás biztosítása és a közösségi élmények megélése volt.
A délelőttök és délutánok jelentős része néptánc- és citerapróbákkal telt. A táncokat Farkas Gábor, Azary Beatrix és Csébi
Orsolya néptáncoktatók irányításával tanulhatták a táborlakók.
A citeraoktatás Szlama László és ifj. Szlama László vezetésével
zajlott.
Minden este elengedhetetlen volt a táncház, ahol egy igazi kis
közösség alakult ki, kicsik és nagyok együtt táncoltak, énekeltek.
A jó hangulatot fokozta a táncokat kísérő élőzene a Teszáry család
és a Kéknefelejcs citerazenekar jóvoltából.
Természetesen a tánc- és zenetanulás mellet jutott idő egyéb szórakozásra, pihenésre is. A táborozók a kiváló időben délutánonként
a Balatonban lubickolhattak és saját kalárist készíthettek a kézműves foglalkozáson. A tábor végére a résztvevők jól összekovácsolódtak és nagyon sok szép emlékkel gazdagodva tértek haza, ahol várta
őket az új tanév új feladatokkal és közös élményekkel.
Szabó Melinda

24 órás sátorozás a Halász Móricz-kúriában

Képzômûvészeti szaktáborok

a Galéria Alapítvány szervezésében
2012 nyarán a Galéria Alapítvány a LEADER-program hatékony
pályázati támogatásával, és a Humánerőforrás Bizottság hozzájárulásával a Kossuth Művelődési Központtal együttműködve rendezte meg nyári, képzőművészeti szaktáborait.
A helyszín az inárcsi Fehérgalamb Panzió és Szabadidőpark volt,
ahol a dabasi kistérség településein élő gyermek, fiatal és felnőtt
képző- és iparművészeti alkotók fejleszthették képességeiket, bővíthették ismereteiket.
A gyermek- és ifjúsági tábor résztvevői augusztus 5. és 10. között
Valentyikné Szakál Márta vezetésével ismerkedtek a foltvarrás rejtelmeivel, Kerekes László grafikusművész irányításával pedig tudásukat mélyítették a modellrajzolás és tájképfestés terén. Megismer
kedtek a Kazinczy Ferenc művészeti iskola (Bugyi) egyik alkotócsoportjával, Huber Erika képzőművész-tanárnő előadásában a kerámia művészetével, Tóth Antal előadóművész-tanár előadásában
pedig a kistérség zenei életével.
A felnőtt alkotók július 22–27-ig Fiók László festőművész és
Kerekes László grafikusművész szakmai vezetésével fejlesztették
képző- és iparművészeti ismereteiket, a közös modellrajzolások
mellett lehetőségük volt egyéni alkotómunkára, esti művészettörténeti előadások hallgatására, a kistérség kulturális értékeinek megismerésére, közös dzsesszdallamok meghallgatására is.
A tábor esti programjainak vendége volt Zsírosné Pallaga Mária,
az OKTKT alelnöke; Tóth Antal és barátai; a Dabasi Fotóklub
Egyesület vezetői: Varga László és Bese József. A magas színvonalú
szakmai képzés mellett mindkét tábor rendkívül jó hangulatban,
kellemes közösségi élményeket biztosítva, sikeresen zajlott le.
Tapodi Katalin
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Fotó: Szente Vargáné Mohácsi Edit

Népzenei–néptánc tábor

Már második alkalommal kezdjük úgy a tanévet, hogy előtte augusztus végén közös programot szervez az osztályfőnökünk.
Az idén a kúriában voltunk. Délután kettő órától kezdtük a 11
sátor felállítását a tűzrakó mellett, majd megismertük a kúria történetét, meglátogattuk az emlékszobát. Röviden, játékos formában
elmeséltük egymásnak, ki mit csinált nyáron. Alig vártuk a gyönyörűen parkosított udvar öreg fái közötti focizást és a számháborút.
A rengeteg fa és bokor kiválóan alkalmas volt a bujkálásra és a „zászló” elrejtésére. Pihenésként activityztünk. A csapattagoknak az előző
tanév legkedveltebb osztályprogramjait kellett kitalálniuk.
Következett a vacsora: finom pizza és palacsinta. Este a tábortűznél remek hangulatban énekeltünk, beszélgettünk.
Majd elkezdődött az „elemlámpás” akadályverseny. 30 db borítékot kellett megkeresni, amikben az iskola házirendjéből találtunk
feladatokat. Alig aludtunk el, máris ébresztő volt. A virslis reggeli
után még egy utolsót fociztunk és számháborúztunk. Mindvégig
vigyáztunk a rendre, védtük a szép környezetet. Gyorsan eltelt ez az
egy nap. Az egész osztály nagyon jól érezte magát. Nagyszerű zárása
volt ez a nyári szünetnek, és kezdése az új tanévnek.
Köszönet a Halász Móricz-kúria vezetőségének, dolgozóinak és
osztályfőnökünknek, hogy itt lehettünk és együtt lehetett az egész
osztály egy gyönyörű napot.
A Gyóni Géza Általános Iskola 6. c osztálya

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a szeptember 22-én 18.00 órakor kezdődő,
Táborfalván megrendezendő műsorunkra.
Szalontai Eszter és Mátyás Deziré musical- és
operettslágerekkel kedveskednek
(az Operaház fantomjától a Csárdáskirálynőig)
a Táborfalvai Kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várunk!

intézményeink hírei

A Halász Móricz-kúria szeptemberi programjai
Hétfő
18.00–19.30
		
Kedd
17.00–18.30
18.30–20.00
Szerda
16.00–18.00
Csütörtök 17.00–18.00
Péntek
18.00–19.30

Gerincjóga
INGYENES angol szakkör
Testmegújító-jóga
Hatha-jóga
Baba-mama klub
Pilinke népdalkör
Gerincjóga

Szeptember 10. (hétfő)
16.00–18.00 Horgolóklub
Szeptember 13. (csütörtök) 16.30–19.00 A Társult
Önkormányzatok ,,Együtt” Segítőszolgálatainak Hagyo
mányőrző csoportfoglalkozása a Miloszerni vendégházban
Szeptember 14. (péntek)
15.00–18.00 Almás keltpalacsintasütés a Miloszerni vendégházban

Szeptember 17. (hétfő)
16.00–18.00 Kezdő Horgolóklub
Szeptember 27. (csütörtök) 16.30–19.00 A Társult
Önkormányzatok ,,Együtt” Segítőszolgálatainak Hagyo
mányőrző csoportfoglalkozása a Miloszerni vendégházban
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
A Halász–Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlékszoba látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események megrendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk a városba
érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyeknek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet személyesen, illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon.

Kedves Idôskorú
Dabasi Polgárok!

A Sári Közösségi Ház
szeptember havi programjai

Dabas Város Önkormányzata
és az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
nevében szeretettel meghívom Önöket
szeptember 28-án (pénteken) 15.00 órára
a Dabas-Diego Sportcsarnokban megrendezendő
Idősek világnapi ünnepségünkre.

Hétfő
16.00–17.00 – játékos mozgásfejlesztő torna 1–2. osztályosoknak
(Mrázné Gogolák Éva)
Hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 – Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
17.30–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik
Szerda
17.30–18.30 – játékos mozgásfejlesztő torna (3–5. osztályosoknak)
18.40–19.40 – Fit-Ball gerincgimnasztika
(Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
18.00–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik
Péntek
17.30–18.30 – M ozgásfejlesztő aerobik gyermekek részére
(6–8. osztályosoknak)
18.40–19.40 – Zsírégető aerobik
(Mrázné Gogolák Éva)

Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő

Program:

A Tihanyi Vándorszínpad „Most kezdődik a tánc” című
magyarnóta előadása
Szereplők: Tihanyi Tóth Csaba és barátai
A rendezvényre buszok és a kisvonat ingyenesen szállítja
a meghívottakat.

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–DDS
Dabas-Gyón:
Indulás 14.00-kor, útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés–
Kossuth Lajos út–Zlinszky-iskola–gyóni ABC–Tusák cukrászda–Kossuth Művelődési Központ–DDS
Dabas (kisvonat):
Indulás 14.00-kor, útirány: felsődabasi templom–Besnyői u.–
Kossuth Zsuzsanna SZKI–József Attila u.–régi vasbolt–
Kaldi üzletház–DDS
Dabas-Sári:
Indulás 14.00-kor, útirány: sári-besnyői buszmegálló–sári híd–
Zápor utca–sári templom–Kálvária–Icsikés–felsődabasi népbolt–DDS
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Szeptember 20., 14.00–16.00 – Vásár
Szeptember 22. – VII. Rétes-utca és Hagyományőrző Csopor
tok Találkozója
Szeptember 29. – Sári Szüreti Felvonulás és Bál
(Gyülekező 12.30-kor a Sári Közösségi
Háznál
Dabas, » Szent János u. 112. « indulás 13.00)
2012. szeptember
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Udvarfelújítás társadalmi
összefogással
Már a tanév végén örülhettünk a tornatermünk és a hozzá csatlakozó
öltözőhelyiségek belső felújításának, amelyet önkormányzatunk közel
20 millió forinttal támogatott pályázati forrásból.
A nyári szünidő alatt sem tétlenkedtünk, így sikeresen túljutottunk az udvarunk felső részének felújításán is. Ennek az áldozatos
munkának köszönhetően szeptemberben már boldogan lépkedhetünk azokon a térköveken, amelyek az önkormányzat támogatásával
kerültek hozzánk. Óriási társadalmi összefogással valósult meg az
anyagok szállítása, a parkosításhoz szükséges talaj előkészítése, a
munkagépek és az építőanyagok biztosítása.
Ezúton hívom meg a kedves szülőket és érdeklődőket a szeptember
17-én 15.00 órakor kezdődő ünnepélyes átadásra.
Tisztelettel és szeretettel köszönöm az iskolának nyújtott nagylelkű támogatást, segítséget.
Isten fizesse meg mindenkinek, aki áldozatot hozott ezeknek a
munkálatoknak a sikeres megvalósításáért.
Támogatóink: Dabas Város Önkormányzata, DAKÖV Kft.,
REMONDIS, Dormány Ferenc, Kancsár Ferenc, Suhajda László,
Kancsár József, Klemencz József, Vitéz Barbara, Coca-Cola HBC
Mo. Kft., Budapest Bank, Mrázné Szabó Tünde, Lakto Kft., Acsai
Gábor, Kozma Sándor, Patina Bt., valamint sok-sok szülő és diák
Farkas Józsefné
igazgató

Szent István napján 90 évest
köszöntöttünk
A Gyóni Géza Nyugdíjas Klubban évek óta megünnepeljük Szent
István napját. Idén az ünnep szépségét az is fokozta, hogy két tagunkat
is ekkor köszöntöttünk születésnapjuk alkalmából. Egyikük 71 éves, a
másikuk, Rácz István pedig augusztusban töltötte 90. születésnapját.
A Himnusz eléneklése és a Szent Istvánról való megemlékezés után
vette kezdetét a születésnaposok köszöntése. Rácz Pista bácsi felesége
verssel köszöntötte férjét, ezt követően tagjaink versekkel dalokkal
ajándékozták meg az ünnepeltet. Pista bácsi felesége kezét fogva, kön�nyeit nyelve köszönte meg a jókívánságokat és szerény ajándékainkat.
Majd asztalra került a születésnapi torta, amelynek elfogyasztása után
szeretetteljes beszélgetéssel, nótázással múlattuk az időt egészen este
tíz óráig. Ezúton is jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek!
Isten éltesse Pista bácsit!
Petróczy Attiláné klubvezető

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR
és FEJLESZTÔKÖZPONT
állandó programjai

• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdánként 9.30–11.00 órakor
• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak,
kéthetente, szombatonként 14.30–16.00 óra között
a 3–5 éveseknek (szülővel) 16.30–18.00 óra között
• ZENE-BONA (5–7 éveseknek)
Kéthetente szombatonként, 13.30–14.30 óráig
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
Hétfőn és pénteken 14.00–18.00 óra között, szombaton 8.00–
12.00 óra között előzetes időpont-egyeztetéssel
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
Kedden és csütörtökön 14.00–18.00 óra között, előzetes időpont-egyeztetéssel
• Gyermekjóga – októbertől kedd délutánonként
• SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK
(4–12 éveseknek) Kéthetente szombatonként,14.00–18.00 óra
között, előzetes időpont-egyeztetéssel.
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as,
Dömők Virágnál, a 06-20/955-7450-es, Jasper Ágnesnél (logopédia), a 06-30/689-2904-es, Mészáros-Kovács Krisztinánál (TSMT,
Gyermekjóga), a 06-70/394-5778-as telefonszámon, illetve személyesen, a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.
hu a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt,
valamint a facebook oldalunkon.

Tanuljon szakmát
animációs stúdiónkban!
MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ
OKJ-s képzés indul ősszel
Képzési idő: 15 hónap
Képes forgatókönyv készítés. Figuratervezés, mozdulattervezés,
beállítási rajzkészítés, fázisrajzolás, kulcsrajzolás.
Rajzfilmtechnikai és animációs technikai ismeretek,
számítógépes programok kezelése.
www.magyarrajzfilm.hu/mozgokepianimaciokeszito.html
Animációsfilm-rajzoló
OKJ-s képzés indul novemberben
A Magyar Rajzfilm Kft. 10 hónapos szakmai képzésén megtanulhatja az animációs szakmát. Államilag elismert bizonyítvány.
Rugalmas oktatási időpontok. Felvételizőknek is ajánljuk.
További információ a www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.
html oldalon, ahol megtekintheti a hallgatók munkáit.
Tel.: 06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu
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Testületi hírek

El kell bontani a ponyvagarázsokat!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
augusztus 28-án rendkívüli ülést tartott.
A testület két rendelettel módosította a 2012. évi költségvetéséről szóló
11/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletet, a módosítás az önkormányzat honlapján megtekinthető.

Ahogy arról már újságunk előző számából is értesültek, jelenleg a
város utcáin elhelyezett ponyvagarázsok engedély és díjfizetés nélkül foglalják Dabas közterületét, melyre minden lakosnak egyformán joga lenne. Így is nehézkes a parkolás városunkban, ezért
kérem a Tisztelt Lakosság megértését, és annak tudomásul vételét,
hogy új ponyvagarázs csak a kijelölt helyen építhető. A régieket szét
kell szedni, és bérleti díj fizetése ellenében lehet ismét felépíteni a
Parragh utca és Meder utca közötti területen, a Szintes utcával
szemben.

A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között:
– Módosította a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratát, egyben határozott arról, hogy az intézmény minősítési eljárásával kapcsolatos költségeket finanszírozza;
– Mivel a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelyét
2012. szeptember 1-jétől áttette a Dabas, Szent István u. 35. szám alá,
a testület határozott arról is, hogy a felmerülő rezsi és javítási költségekre 1 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között:
– Tudomásul vette, hogy az általa fenntartott iskolák indulnak az
Innovatív iskolák fejlesztése című, TÁMOP 3.1.4-12-1 kódszámú
pályázaton, egyben felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat aláírására;
– Elfogadta, a „Kossuth Lajos Általános Iskola komplex megújuló energia felhasználás, minta projekt létrehozása” című (KMOP-3.3.3-112011-0117) projekt módosított forrásait az alábbiak szerint:
Módosított forrás táblázat (Ft):
Megnevezés
2012. év
%
Saját forrás
11 283 383
10
Igényelt támogatás
101 550 451
90
Összesen
112 833 834
100
A testület a Szent István tér lezárását – 2012. szeptember 30-ig meghosszabbította a 132/2012. (V. 30.) számú határozatában foglaltaknak
megfelelően.
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között támogatta
és elfogadta:
– a kialakítandó 7167/1 hrsz.-ú közterület megnevezésű 184 m2 ingatlan
átadását,
– a kialakítandó 71/3 hrsz.-ú közterület megnevezésű 99 m 2 ingatlan
átadását és egyben hozzájárult a földhivatali ingatlannyilvántartás
átvezetéséhez, Dabas Város Önkormányzata részére.
K. B.

Ezért ismételten felhívom a Tisztelt Ponyvagarázs Tulaj
donosok figyelmét, hogy a város közterületein jelenleg meglévő
ponyvagarázsaikat bontsák el, ennek elmulasztása esetén ezt
a hivatal teszi meg.
Aki jelenleg a bérlet céljára kijelölt önkormányzati területen parkol, a parkolóhely más által történő bérbevételéig ingyen használhatja, ezt követően azonban más szabad helyre kell parkolni.
Természetesen a jelenleg is ott parkolóknak szintén lehetőségük
van a parcellát a továbbiakban bérleti díj fizetése ellenében igénybe
venni akár ponyvagarázzsal, akár anélkül.
A parkolás a lakótelep többi részén továbbra is ingyenes.
A Parragh utca és Meder utca közötti területen, a Szintes utcával
szemben a fákkal beültetett részen viszont bérelt, állandó parkolóhelyek és ponyvagarázsok fognak létesülni.
Tehát akinek jelenleg is ezen a területen található ponyvagarázsa, bérleti díj fizetése fejében fennmaradhat, ellenkező esetben el
kell bontania.
Aki itt parkol, és szeretné helyét állandóan használni, bérleti
díj fizetése fejében ez lehetséges, ha nem, más parkolóhelyet kell
keresnie szeptember 1-jétől.
Felkérem, hogy a ponyvagarázsra vonatkozó szerződéskötés
ügyében Horváth Györgynét keresse a II. emelet 227-es szobában (telefon: 29/561-263).
További információ kérhető Talapka Gábortól a 29/561-203as és Rigóné Dr. Rojcsik Renátától a 29/561-266-os telefonszámon.
Kérem a fentiek tudomásul vételét és betartását!
Garajszki Gábor jegyző

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
– Ha belekerült az adósságcsapdába,
– ha nem tudja fizetni hiteleit,
– ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen
– ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
– ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
– ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről
és az adósságmérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Pertársaság „a tiszta lappal történő kezdés” érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk +36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
2012. szeptember
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OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓK
A belföldön benyújtott kérelmek alapján elkészült
magánútlevelek külföldön történő átvételéről
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról
szóló 101/1998. (V. 22.) Korm.rendelet értelmében lehetőség van –
a kérelmező kérelem benyújtásakor tett nyilatkozata alapján – az
elkészült okmány külföldön történő átvételére.
1. Az elkészült útlevél külföldön történő kézbesítéséért – a Külügy
minisztérium tájékoztatása értelmében – az eljárási illetéken felül
konzuli közreműködői díjat kell fizetni, amelynek mértéke:
a) a Magyarországgal szomszédos országban 20 EUR
b) más európai országban 40 EUR
c) Európán kívül 45 EUR.
A konzuli közreműködői díjat az ügyfél utólag, a konzul tájékoztatásában megadott módon euróban, vagy helyi fizetőeszközben
köteles megfizetni.
2. Az útlevél iránti kérelem teljesítésére nyitva álló ügyintézési időbe
kizárólag az útlevél elkészültéig terjedő idő számít bele, az útlevél
külföldre továbbításához szükséges idő nem.
3. Amennyiben az új útlevél kérelmezésekor az ügyfél korábbi, még
le nem járt érvényességi idejű útlevelét utazásra visszakapta, új
útlevelét külföldön (is) csak abban az esetben veheti át, ha korábbi, még le nem járt érvényességi idejű útlevelét a konzul érvénytelenítette. Ennek érdekében az új útlevél
a)	személyes átvételekor a korábbi útlevelet a hivatásos konzulnak érvénytelenítésre át kell adni,
b)	külföldi címre kézbesítését megelőzően a korábbi útlevelet
érvénytelenítésre meg kell küldeni az útlevél kiadása szerint
illetékes hivatásos külképviselet konzuli hivatalának.
4. A Külügyminisztérium tájékoztatása értelmében az elkészült
útlevél megérkezéséről legkorábban a kérelem benyújtásától számított 4 hét elteltét követően van lehetőség felvilágosításra a kézbesítési cím szerint illetékes külképviselettől. Az eljáró konzul az
ügyfél személyes adatai, valamint az ügyszám alapján történő
beazonosítását követően megfelelő tájékoztatást ad az útlevél
átvételének feltételeiről, a kapcsolódó konzuli közreműködői díj
megfizetésének módjáról, valamint a még érvényes és utazásra
hátrahagyott úti okmány külképviseleten való leadásának módjáról.

Az Okmányiroda hatáskörébe tartozó eljárások
megindítására irányuló kérelmek benyújtására ügyfélfogadási időben, az alábbiak szerint van lehetőség:
Hétfő
8.00–11.30
13.00–17.30
Kedd
Nincs ügyfélfogadás
Szerda
8.00–11.30
13.00–15.30
Csütörtök 8.00–11.30
13.00–15.30
Péntek
Nincs ügyfélfogadás
Ebédidő:
12.00–12.30
Dabas Város Okmányirodája ügyfélfogadási időben továbbra is
azokat az ügyfeleket fogadja akik előre időpontot foglaltak, illetve
akik ellen hatóságunk eljárást folytat.
Időpontfoglalásra lehetőségük van: az Okmányirodában személyesen, a 29/564-211 telefonszámon, továbbá a www.magyarorszag.hu
honlapon. Tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy hatóságunknál a
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legtöbb eljárásban illeték és igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség van, ezért kérem, hogy vegyék figyelembe a postahivatal szolgáltatási és nyitvatartási rendjét (mely egyébként az iroda nyitvatartási rendjével megegyező) az Okmányirodában történő megjelenéskor!
Továbbá felhívom figyelmüket, hogy az okmányirodai ügyintézés
során az illeték és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése készpénzátutalási megbízáson (csekken) történik, de a bankkártyával történő
fizetésre is lehetőséget biztosítunk!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a keddi és pénteki napon –
mikor az ügyfélfogadás szünetel – az Okmányirodában a határozathozatal, okmányok selejtezése és sok egyéb adminisztratív feladatellátás történik.
Dohóczki Judit, Okmányiroda

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2012.
évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési határideje:
2012. szeptember 17.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének befizetési
határideje: 2012. szeptember 17.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének
befizetési határideje: 2012. szeptember 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének befizetési
határideje: 2012. szeptember 17.
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 Adócsoport
jának munkatársait kereshetik személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Iparűzési adó
561-245
II. em/213. szoba
Építményadó, Talajterh. díj,
Adópótlék, Adóbírság
561-265
II. em/213. szoba
Gépjárműadó
561-243
II. em/212. szoba
Kommunális adó,
Egyéb és Idegen Bevételek
561-247
II. em/214. szoba
Adócsoport
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Nagy Norina Nadin
2012. 08. 01.
Szolnoki Anita
Maczkó Mia
2012. 08. 02.
Tóth Anita
Vad Donát
2012. 08. 02.
Szabó Nikolett
Kővágó Nóra
2012. 08. 03.
Andrasics Anita
Takács Bence
2012. 08. 05.
Pajor Katalin
Szabó Sámuel Richárd
2012. 08. 10.
Nagy Beáta
Zelenka-Szabó Lilla
2012. 08. 14.
Szabó Réka
Horváth Bernadett Noémi 2012. 08. 14.
Horváth Noémi Zsanett
Prauda Blanka
2012. 08. 16.
Kancsár Bernadett
Dobos Márk
2012. 08. 20.
Kucsák Tímea
Lukács Ágoston
2012. 08. 20.
Bereczki Orsolya
Balázs Katica
2012. 08. 21.
Valicskó Elvira
Bálint Bence János
2012. 08. 22.
Bukovszki Katalin
Bálint Emőke
2012. 08. 23.
Demeter Emőke
Bennárik Luca
2012. 08. 23.
Győri Anikó
Lantos Levente
2012. 08. 25.
Sztancsik Regina
Rácz Máté
2012. 08. 26.
Walter Annamária
Juhász Dzsenifer
2012. 08. 27.
Kiss Nikolett
Papp Dáriusz
2012. 08. 27.
Pelikán Zsuzsanna
Kovács Patrik
2012. 08. 29.
Dr. Bálint Adrienn

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 7.
szeptember 14.
szeptember 21.

Szlezák László–Prauda Anita
Nagy Ferenc Gábor–Máté Andrea
Petrányi Gábor–Csörgő Éva
Farkas Balázs–Nagy Timea
Pazsitka István–Petrányi Éva
Opóczki László–Opóczki Tünde
szeptember 28.
Kovács Gábor–Csörgő Timea
Lakos Zsolt–Jelenek Anikó
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Dormány Antal–Gulyás Andrea
szeptember 11.
Kocsis Attila–Zátrok Mónika
szeptember 18.
Basa Attila–Szuhányi Erzsébet Zsuzsanna
Balázs Csaba–Kucsera Mariann
Bali-Hajagos Balázs–Halengár Erika
Durai Béla–Sevecsek Ilona
szeptember 19.
Strupka István–Merczel Éva
szeptember 25.
Molnár Tibor–Pintér Mária
szeptember 26.
Bennárik István–Balog Anikó
szeptember 29.
Illés István–Kovács Irén
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 11.
Szabó András–Sós Ilona
szeptember 12.
Szilágyi Sándor–Hajdu Mária Erzsébet
szeptember 18.
Gattyán István–Farkas Julianna
szeptember 25.
Rupp József–Pintér Katalin
szeptember 26.
Jakab Ferenc–Sponga Ilona
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 3.
Kancsár Orbán–Bózsik Mária
Pintér Tibor–Garajszki Erzsébet

szeptember 4.

Zelovics József–Révhegyi Katalin
Farkas Zoltán–Strupka Valéria
szeptember 17.
Volentér István–Kuklis Éva
szeptember 18.
Kátai Ferenc–Gergely Erzsébet
Harmincz János–Vellai Terézia
szeptember 24.
Szőnyi István–Barta Zsuzsanna
szeptember 25.
Reszler Gábor–Kovács Anna
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Gacsal Antal–Gombár Ágnes
szeptember 8.
Szabados József–Szilágyi Erzsébet
szeptember 9.
Lajos József–Sári Julianna
Farkas József–Vörös Ilona Anna
szeptember 29.
Garajszki József–Danyis Ilona
2012. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 4.
Mohácsi László–Becző Krisztina
Gyenge Tamás–dr. Szabó Zsuzsa
Krigel János–Trpik Alexandra Mária
Szarvas Norbert–Varró Ágnes
augusztus 8.
Takács Endre–Solymossy Linda
augusztus 10.
dr. Nagy Balázs–Surman Katalin
augusztus 11.
Majoros Gábor–Hubert Emese
augusztus 18.
Plébán Zsolt–Kormos Kornélia
Mucsányi Tamás–Szabó Ágota
augusztus 24.
Eőry Tamás Tibor–Pável Beatrix
augusztus 25.
Baán József–Polyák Mónika
Rábai Miklós Gábor–Zsélyi Anetta
Dormány Dániel Ferenc–Buncsák Réka

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Jóri Mihályné (Medve Mária)
Petrányi Józsefné (Bálint Terézia)
Buzás Béláné (Kovács Erzsébet)
Ruttkay Davkó Ferenc Pálné
(Máté Olga Mária)
Janicsák Vincéné (Benárik Anna)
Kosztolányi Lászlóné
(Szabó Erzsébet)
Szabó Lászlóné (Buzics Mária)
Horváth Éva
Kecskés Andrásné (Balogh Mária)

1922. 09. 08.
1922. 09. 12.
1922. 09. 14.

90 éves
90 éves
90 éves

1921. 09. 08.
1921. 09. 15.

91 éves
91 éves

1920. 09. 15.
1920. 09. 27.
1918. 09. 02.
1917. 09. 19.

92 éves
92 éves
94 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Józsa Józsefné (Kancsár Margi)
Sinkó Istvánné (Opóczki Katalin)
Lantos József
Lovestyán Jánosné (Csonka Rozália)
Faldina Péterné (Farkas Ilona)
Botlik Ferencné (Szilágyi Eszter)
Gacsal Sándor
Hornyák István

1947. 08. 20.
1935. 04. 24.
1931. 05. 09.
1930. 11. 17.
1945. 01. 19.
1933. 12. 27.
1940. 06. 24.
1953. 03. 27.

2012. szeptember

2012. 05. 27.
2012. 07. 09.
2012. 07. 15.
2012. 07. 28.
2012. 08. 01.
2012. 08. 01.
2012. 08. 05.
2012. 08. 08.
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Név	Születési idô Halálozás idôp.
Zsitva Józsefné (Balázs Julianna)
1931. 09. 03.
2012. 08. 09.
Pehl József Viktor
1946. 12. 03.
2012. 08. 10.
Balog Benőné (Majoros Mária)
1929. 12. 30.
2012. 08. 12.
Pásztor Bazilné (Kiss Ilona Irén)
1946. 02. 20.
2012. 08. 13.
Halász Jánosné (Tóth Julianna)
1935. 04. 26.
2012. 08. 15.
Bán József
1936. 07. 27.
2012. 08. 16.
Majoros József
1940. 03. 17.
2012. 08. 16.
Sikari Imre
1958. 11. 21.
2012. 08. 17.
Gattyán István
1933. 11. 13.
2012. 08. 18.
Berényi Ferenc
1950. 11. 04.
2012. 08. 19.
Süveges Ljudmila (Szokolova Ljudmila) 1958. 02. 08.
2012. 08. 19.
Kulcsár Zoltán
1920. 12. 12.
2012. 08. 20.
Gogolák András
1923. 07. 20.
2012. 08. 20.
Zabolai Bálintné (Szenyita Mária)
1936. 09. 28. 2012. 08. 20.
Durai Gyula
1937. 10. 05.
2012. 08. 22.
Pacsirta Jánosné (Mráz Mária)
1932. 02. 11.
2012. 08. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki Hornyák
Istvánt 2012. augusztus 11-én utolsó útjára elkísérte, sírjára
virágot hozott és osztozott fájdalmunkban.
Hornyák család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
elhunyt szerettünk, Gacsal Sándor temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család

Idősebb Lantos Józsefre emlékezünk
Elmentél.
Nem köszöntél, csak itt hagytál,
s én nem fogtam fel még,
hogy eljött érted a halál.
Elmentél.
A köszönésed még mindig nem hallom.
Bár ismerem a tőled tanult eszmét,
de van, hogy bánatos a hangom,
s ha nincs ott egy barátom sem még,
hát te odasúgod „Én még mindig itt vagyok!”

KÖZLEMÉNY
Magyarországon 2012 õszén a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttmûködési megállapodásának
megfelelõen kerül sor az Európai egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyûjtést
a KSH végzi, az Eurosat elõírásai alapján. A felmérés elsõsorban az európai uniós adatigényeket és a közösségi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy többségében azonos
idõpontban, egységes elõírások szerint hajtják végre.
Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető
társadalmi részvételi lehetőségeket, tevékenységeket vizsgálja.
A TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát kutatja,
összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel.
Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves
és idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében, 10 893 fő
megkérdezésével zajlik 2012. szeptember 15. és október 31.
között.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a
fenti időszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról, tanulásról,
közlekedésről, szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikről. A kérdőív vizsgálja azokat az akadályokat, amelyekkel az
emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordozható számítógép (laptop)
segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdőíven válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes.
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást
kizáró módon.
A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk.

Közeli hozzátartozók

További tájékoztatás: tars@ksh.hu
Központi Statisztikai Hivatal

Köszönjük az eddigi adományaikat, és várjuk az újabb felajánlásokat,
amelyeket az épület belső felújítására fordítunk!
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Fotó: Feldman László

Meghívó

A Kisdabasért Egyesület tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait jótékonysági koncertjére,
amelynek bevételét a Lakrovics-kápolna restaurálására fordítja.
Fellép a hernádi Garázs Band · Karmester: Tóth Antal
Időpont: 2012. szeptember 16. vasárnap 19.00 óra
Helyszín: a felsődabasi Lakrovics-kápolna (2370 Dabas, Bojt utca)
eső esetén a felsődabasi templom (2370 Dabas, Fő út 61.)
A kápolna és a kripta a koncert napján 17.00 órától látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Információk a LEADER-pályázatról

Dabas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Önkor
mányzata az OKISZI Irodával közösen Leader-pályázatot nyújtott
be a tavalyi évben Térségi kulturális és sportrendezvények, közösségépítő rendezvénysorozatok lebonyolítására. Ezen pályázaton összesen 870 040 Ft támogatást nyertünk. Első programunk, melyet ebből
a pénzből bonyolítunk le, a szeptember 14-én tartandó Bűnmeg
előzési nap lesz, melyet helyi szervezetek közreműködésével valósítunk meg a Jubileumi parkban. Kezdésként Kreiner József rendőr
alezredes tart előadást fiatalok részére a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről. A nap folyamán pedig rendőrségi, polgárőrségi, katasztrófavédelmi, mentős bemutatók lesznek láthatóak. A fiatalok kötetlen
beszélgetést folytathatnak Kreiner Józseffel, feltehetik neki esetleges
kérdéseiket, beszélgethetnek kortársoktatókkal, a Vöröskereszt dolgozóival, védőnőkkel, a családsegítő szolgálat munkatársaival. E nap
megszervezésével célunk az, hogy a fiatal közösség, kiváltképp az
általános iskolás diákok felvilágosítást kapjanak egy kötetlen program keretében arról, miért van szükség rá, hogy vigyázzanak magukra, odafigyeljenek embertársaikra, és felkészítsük őket a rájuk leselkedő veszélyhelyzetekre.
Törekszünk arra is, hogy a térségben élő fiatalok megtanuljanak
kulturáltan szórakozni, kikapcsolódni. Tapasztalt jelenség az is,
hogy a fiatalok többsége nem tudja a közösségi színtereket megfele
lően, kulturáltan használni, szabadidejük eltöltését számukra kizárólag számítógépezés, tévézés, és az is előfordul, hogy az alkohol- és
drogfogyasztás jelenti.
Éppen ezért október 5–6-án tartunk a dabasi könyvtárral együtt
egy Könyvesblogger találkozót és szakmai fórumot, melyen bemutatjuk a fiatalok részére, hogyan lehet összekötni az internet világát a
könyvek világával, az olvasás szeretetével, fontosságával.
A GYIÖK fennállása óta szervezi a Fiatalok éjszakáját is, melyen a
12–22 év közötti korosztályba tartozó fiatalok számára egy olyan
alternatív időtöltési lehetőséget próbálunk biztosítani, ahol sportolással, tánccal, kézműves foglalkozásokkal tölthetik el szabadidejüket, felügyelettel. E rendezvényünket idén október 12-én tartjuk.
Az OKISZI iroda fő feladatának tartja a fiatalok pályaválasztásának segítését, pályaválasztás előtti tájékoztatásukat, akár személyesen, akár a régió oktatási intézményeinek prospektusait, kiadványait
juttatjuk el hozzájuk, a sikeres pályaválasztás érdekében. Ezért szervezünk számukra Oktatási Kiállítást ez év decemberében, melyen a
környékbeli továbbtanulási lehetőségeket mutatjuk be nekik, továbbá
megtudhatják azt is, hogyan kell egy önéletrajzot elkészíteni, motivációs levelet írni, felvilágosítást kaphatnak a diákmunka és az ösztöndíji lehetőségekről.			
Valentényi Rózsa
OKISZI munkatárs

Decemberben Dabasra jön
a FILI!

A Gyermekfilharmónia több mint 20 éve alakult a szent
egyházasfalvi (Vlahita) 1.sz Általános Iskola (ma Mártonffi János
Iskola) tehetséges diákjaiból.
1982 júniusában a hagyományos tanévzáró iskolaünnepély alkalmával a Haáz Sándor zenetanár által betanított amatőr iskolai
rézfúvósegyüttes, vonósegyüttes és iskolakórus közösen szólaltatott meg pár részletet ismert klasszikus művekből. Az egyedi hangzás és a nagy közönségsiker az új keletű együttest további munkára
ösztönözte.
A 140 diákból álló együttes 1983-ban vette fel a Gyermek
filharmónia nevet, 1985-ben készült el logója Bartha Sándor és
Miklóssy Dénes képzőművészek elképzelései alapján. Azóta is létezik az eredeti létszámmal működő kórus és zenekar (100+40),
évente 20-30 alkalommal lépnek közönség elé.
Szentegyházán nem lévén zeneiskola, a hangszeresek oktatását
ma a Tanulók Háza zenekörein végzi Haáz Sándor és újabban
néhány volt tanítványa.
Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, 1990
óta minden nyáron külföldi hangversenykörútra utaznak.
Szállításuk három busszal történik, ellátásuk cserekapcsolataiknak köszönhető.
Turnékon a gyermekek útinaplót vezetnek, melyek sikeres mondatai helyet kapnak a Filharmónia honlapján, régebb a Szentegyházi
Hírlapban közöltük. A tagoknak saját jelvényük, nyakkendőjük,
egyenruhájuk van. Hangszereiket javarészt szüleik vásárolják, de az
együttes is komoly hangszerállománnyal rendelkezik, amelyből kölcsönöz a gyermekeknek.
Az együttes repertoárja, rövid klasszikus művecskékből, egyedi
hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más
népek dalaiból áll.
Decemberben gyertyafényes karácsonyi hangversenyeket tart a
székelyruhás együttes.
(részlet a honlapból: http://www.fili.ro/index.php?menu_
id=146)
December 14-én az esti órákban a Dabas-Diego Sport
csarnokban a város és a kistérség közönsége is megtekintheti ezt az egyedülálló hangversenyt. Lapunk következő
számából azt is megtudhatják, milyen előzményei voltak a
dabasi hangversenynek.
2012. szeptember
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önkormányzati hírek

Tûzgyújtási tilalom

Tájékoztatás

Az utóbbi idõben a rendkívüli meleg, és a hosszabb
ideje tartó csapadékmentes idõjárás miatt fokozott
tûzveszély alakult ki, ezért az ország teljes területén lévõ erdõkre, valamint az erdõk határától számított kétszáz méteren belüli területre a vidékfejlesztési miniszter általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el.

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség álláspontja, valamint a környezet védelméről és a köztisztaságról szóló, 27/2012. (III. 30.) helyi rendelet alapján a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 9. sz. melléklete
szerint:
– bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése
300 000 Ft,
– bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése 100 000 Ft,
– vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet,
tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése 500 000 Ft bírság kiszabását vonhatja maga után.

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a
közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre
is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezetett
tüzek jelentős része gaz és hulladék nem megfelelő égetése, felügye
let nélkül hagyása miatt keletkezett. A keletkezett szabadtéri tüzek
többsége nem erdőterületen, vagy annak határától számított kétszáz méteren belüli keletkezett, hanem attól távolabb és onnan terjedt át a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt lévő területre. Több esetben a megye településeinek belterületén hulladékégetés miatt gyújtott tűz terjedt át erdőterületre jelentős anyagi károkat okozva és
személyeket is veszélyeztetve.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm.rendelet 7. §
(1) bekezdése alapján a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező az
alábbi esetekben:

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb
mértéke

Tűzvédelmi bírság legnagyobb
mértéke

Tűzvédelmi előírás megszegése,
ha az tüzet idézett elő

100 000 Ft

1 000 000 Ft

Tűzvédelmi szabály megszegése,
ha az tüzet idézett elő és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság
beavatkozása is szükséges

200 000 Ft

3 000 000 Ft

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
Kérjük, legyenek körültekintőek!
Forrás: Pest Megyei Védelmi Bizottság

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06/70-332-1455 · Czene József:

„A rendőrségnek van hatásköre az égetést végző személyt/személyeket igazoltatni, és a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján van
lehetőség a fentiek szerinti levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabására.”
„Tüzelőberendezésekben csak szabványos tüzelőanyagok elégetése engedhető meg, vegyszerekkel kezelt, festett fahulladék,
műanyag hulladék, gumi égetése tilos. A helyi rendeletben előírtaknak környezetvédelmi hatósági hatáskörében eljárva a települési
önkormányzat jegyzője szerez érvényt.”
– A helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló, 27/2012.
(III. 30.) helyi rendelet alapján tarlóégetést csak engedéllyel lehet
végezni. Az engedélyt Dabas Város Önkormányzatának jegyzője
adja ki. Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében engedélyezhető.
– Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
– Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két
alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8–18 óra között, szélmentes időben megengedett.
Az égetés max. 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
– Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus
31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók!
– Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150 méteres körzetén belül,
valamint a közutak mentén a közúttól számított 20 méteren
belül a tűzgyújtás TILOS!
– Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

06/70-332-1456 · Józsa Zoltán: 06/70-452-0869

a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06/70-330-7667-es telefonszámon.
14 Dabas 2012. szeptember

Fotók: Bábel Antónia

Probléma esetén Sári városrészben hívható

egészség

EGÉSZSÉGNAP
szeptember 22-én (szombaton)
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben

A Dabasi Napok keretében megrendezendõ Egészségnapon, a szûréseken kívül igyekszünk a lakosság
figyelmét felhívni a népbetegségek megelõzésére,
a prevenció fontosságára, illetve az egészségtudatos magatartás jelentõségét megértetni az
érdeklõdõkkel.
Szeretettel várjuk Dabas város lakosait az intézetünk által nyújtott
szolgáltatások igénybevételére. A vizsgálatokat beutaló nélkül
8.00–13.00 óráig lehet igénybe venni. A lehetőséget különösen a
munkaképes lakosságnak érdemes kihasználni, akiknek a szombati
rendelés nem okoz a munkából távolmaradást.
A pszichiátriai szakrendelésen dr. Kálvin Ágnes pszichiáter
szakorvos az igénylők részére állapotfelmérést végez. Szükség esetén terápiák alkalmazásával azonnal, vagy visszarendeléssel segítséget nyújt a gyógyuláshoz.
A szemészeti szakrendelésen dr. Deák Antónia szemész szakorvos látásvizsgálatot, komputeres vizsgálatot biztosít. A szülők
kiskorú gyermekeiket is hozhatják vizsgálatra. Szűréseket végez
glukoma, diabetes és hypertónia kiszűrése céljából. Macula
degeneráció és szürkehályogszűrés is történik.
Kardiológiai szakrendelésünkön dr. Neuwald Jenő kardiológus
főorvos fizikális kardiológiai alapvizsgálatot, EKG-vizsgálatot végez
és vérnyomást mér. A beteg állapotától függően tanácsadást nyújt,
szükség esetén visszarendeli a beteget további kezelés céljából.
Érrendszervizsgálatot dr. Klemencz Hajnalka háziorvos nyújt
arteriográf készülék igénybevételével. Ez a vizsgálati módszer alkalmas az érelmeszesedés korai állapotának felismerésére. A vizsgálat
célja a korai diagnózis felállítása és ezzel a szív- és érrendszeri halálozás csökkentése.
A neurológiai szakrendelésen dr. Fa Cecília neurológus szakorvos azon cukorbetegek részére szervez szűrővizsgálatot, akiket még
neuropátia miatt (alsó végtagi nyugalmi fájdalom, zsibbadás) miatt
nem kezelnek.

Hirdetmény
„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben, engem
fogad be” (Mt. 18,5 V.ö.lz.1.17)
Jézus Krisztus szavait követve a Váci Római Katolikus Egyház
megye nevelőszülői hálózatába új nevelőszülők jelentkezését
várja.
A Váci Római Katolikus Egyházmegye célja, hogy családi keretek között, békés, nyugodt, biztonságos és szakszerű ellátást adjon
a saját otthonukat, szüleiket hosszabb-rövidebb ideig nélkülözni
kényszerülő gyermekek számára.
A jelentkezés alapfeltételei:
– 24. életévnél idősebb életkor
– büntetlen előélet
– f izikai és pszichés egészség (szenvedélybetegség, stabil életvitelt akadályozó krónikus betegség kizáró ok)

Csontsűrűségmérést Pintér Lászlóné röntgenasszisztens végez.
A csontritkulás betegség megelőzéséhez fontos, hogy a fiatalok
minél magasabb csonttömeget érjenek el. Ezt megfelelő életmóddal,
izom- és csonttömegfejlesztéssel, sportolással, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésével, helyes táplálkozással, elegendő kalcium- és D-vitaminbevitellel érhetjük el. A csontritkulás
betegség megfelelő életmód mellett is kialakulhat a genetikai adottságoktól függően. Az egészséges csont jól működik, folyamatosan
megújul, a régi csontszövetek helyét új csontszövetek váltják fel. A
csontok bomlásához vezet, ha a csontbontó sejtek tevékenysége
meghaladja a csontépítés mértékét. Rendszeres csontsűrűség
méréssel, gyógyszeres terápiával ez a folyamat megállítható, vagy
lassítható.
Gasztroenterológiai szakrendelést dr. Beke Judit belgyógyász,
gasztroenterológus szakorvos tart. A vastagbélrák a második leggyakoribb daganatos betegség ma Magyarországon. Rendszeres
szűrővizsgálattal a betegségek zöme időben kiszűrhető. Ezért az
Egészségnap keretében székletvér és gasztroenterológiai alapvizsgálatot végzünk. Indokolt esetben megszervezzük a beteg további
kezelését.
Allergiaszűrést végez dr. Bérdi Eszter tüdőgyógyász főorvos,
munkatársai dohányzás-leszoktatással kapcsolatos felvilágosítást
nyújtanak, COPD légúti szűrést végeznek.
A laboratóriumban dr. Bodó Ágnes főorvos és munkatársai
homocystein-mérést végeznek az érbetegségek és trombózisok
megelőzése céljából.
Mammográfiai és UH-vizsgálatokat végeznek a röntgenosztály munkatársai.
Dietetikus tanácsadást nyújtanak az intézetünk szakdolgozói a
cukorbetegek és a fogyni vágyók részére.
A 2012. május 1-jétől működő 10 ágyas nappali kórházban
végezhető egészségügyi szolgáltatásokat a részlegen dolgozók
ismertetik meg az érdeklődőkkel.
Kérem a Lakosságot, hogy az Egészségnapon kínált szűrési lehetőségeket minél többen vegyék igénybe!
Klemencz Györgyné
intézetvezető
– rendezett családi körülmények, a jelentkező párkapcsolatban
él, saját gyermekét példásan neveli
– rendezett, a gyermekellátás szakmai követelményeinek megfelelő lakáskörülmények, a jelentkező saját tulajdonú, megfelelő
állapotú és méretű lakóingatlannal rendelkezik
– a gyermekek szeretete, gyermeknevelés iránti elkötelezettség
– a jelentkező önmaga és családtagjai ügyeinek intézésében, életének, programjainak szervezésében önálló
Érdeklődni, jelentkezni lehet:
Kocsis Beáta intézményvezetőnél a 06-30/298-03-04-es,
vagy Barátné Balogh Ildikó szakmai vezetőnél a 06-30/461-42-99es telefonszámon, illetve levélben a következő címen:
Otthon Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői
Hálózat
1182 Budapest, Királyhágó u. 83. III. 302.
e-mail: otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com
2012. szeptember
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Egyházak hírei
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise-áldozatot mutatunk be a hónap harmadik vasárnapján,
szeptember 23-án azokért, akik 2002–2012
között, az adott hónapban hunytak el.
• Templomunk búcsúi szentmiséje október
7-én vasárnap 8.30 órától lesz.
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
üg y in t é z ése a g yóni rk . plébánián
dr. Tanczik Balázs plébániai kormányzónál.
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Ismét hittanos tábort szerveztünk az Alsó
dabasi Plébánián sátorozási lehetőséggel. A
táborba rekord létszámmal, 73 fővel, jelentkeztek óvodáskorú gyerekek és középiskolások
egyaránt. A hét minden napja szentmisével
kezdődött. Ezt követte a frissítő reggeli torna. A
tábor ideje alatt gazdag programban volt
részük a gyerekeknek. Mindennap volt kézműves foglalkozás, játszóház; vetélkedők és
sporttevékenységek tették színessé napjainkat. A Dabasi Rendőrkapitányság drog
prevenciós előadást tartott a fiataloknak, a
kisebbek pedig kerékpár-akadályversenyben
mérhették össze tudásukat. Az önkormányzat
jóvoltából a városi kisvonat kétszer is a rendelkezésünkre állt. Keddi napon a Sári Tájházat
nézhettük meg, csütörtökön a gyóni strandra
szállította a táborozókat. Esténként filmvetítés
szórakoztatta a gyermekeket. Két ízben bográcsban főtt ételekkel kedveskedtünk, a többi
napokon a felnőtt segítők, szülők sok-sok
finomsággal látták el a táborozókat. Az idén
egy éjszakára az időjárás is próbára tett bennünket, de hála Istennek időben biztonságos
helyre kerültek a sátorozók. Mindezért köszönet és hála a főszervezőknek, a támogatóknak,
a segítőknek, akik áldozatos munkájukkal segí-
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tették a tábor sikerét. A táborról készült képeket a honlapunkon lehet megnézni.
Kedves Hívek! Templomunkban a miserend megváltozik szeptember 9-től az
alábbiak szerint: csütörtök, péntek, szombat
19.00 óra, (a téli időszámításban 18.00 óra).
Vasárnap: a nagymise idejét a honlapon és a
hirdetésen közöljük, diákmise 11.00 órakor.
Mindig naprakész információt olvashatunk a
honlapunkon: www.alsodabasplebania.5mp.eu
Szeretettel várjuk a kedves híveket!
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Gyóni miserendünk: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 18.00, vasárnap 10.30 órakor.
Lehetőség a szentgyónásra:
minden szentmise előtt ¼ órával, ill. külön
egyeztetett időpontban.
• Szeptember 2-án 10.30-kor tartjuk tanévkezdő, Szentlélek-hívó szentmisénket, a Veni
Sancte-t, ami egy gitáros gyerekmise lesz.
Szeretettel várunk minden tanulót, szülőt és
pedagógust!
• Szentmisék a Zárdaotthonban: minden szerdán 10.00 órától.
• Irodai ügyek a plébánián: hétfőn, szerdán és
pénteken.
Itteni szolgálatom megkezdése alkalmából
szeretettel köszöntök minden Kedves Testvért!
Elérhetőségeim: 06-20/433-1557, 29/367513, tanczik.balazs@vaciegyhazmegye.hu
Dr. Tanczik Balázs atya
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Gyülekezetünkben is megkezdődött az iskolai
hitoktatás. Ezúton kérjük az evangélikus gyermekek szüleit, hogy használják ki ezt a szolgálatot, és írassák be gyermekeiket evangélikus
hittanra. Ezzel kapcsolatban minden kérdésben rendelkezésre áll a gyülekezet lelkésze:
László Milán (tel.: 20/824-6181).
A Gyóni Evangélikus Egyházközség állandó alkalmai:
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.0018.00 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Gyermek istentisztelet szeptember 16-tól
10.00 órától
• Felnőtt konfirmációs csoportunk indul szeptember 18-án 18.00 órakor.
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor felnőtt és gyermek
istentisztelet párhuzamosan.
• Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás istentisztelet. Ezt megelőző péntekenként 18.00 órakor úrvacsora előkészítő bűnbánati istentisztelet.
• Csütörtök 18.00 órakor imaóra gyülekezetünkért, betegeinkért, népünkért, nemzetünkért.
A Gyóni Napok tervezett programjai:
• Október 14-én vasárnap 14.00 órától ökumenikus gyermekdélután. Minden dabasi
gyermeket szeretettel várunk!
• Október 19-én pénteken 18.00 órától Molnár
Róber t Kübekhá z a polgármesterének
bizonyságtétele és könyvbemutatója: Ébredj
Magyarország címmel – helyben dedikálási
lehetőség
• Ok tóber 21-én vasárnap 15.00 órától
dr. Erdélyi Judit kardiológus orvos előadása:
Természetgyógyászat az Ige mérlegén címmel.
Minden gyermeknek áldott tanévet, erőt, kitartást, örömöket kívánunk szeretettel!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Pénteken 18.00 órakor kóruspróba a hernádi
Általános Iskolában
Alkalmak
• Szeptember 28–30. közösségépítő hétvége
Galyatetőn
MEGHÍVÓ
A dabasi református templom orgonája építésének 130. évfordulója alkalmából orgonahangversenyt szervezünk 2012. szeptember
23-án délelőtt 10.00 órakor a vasárnapi istentisztelet keretében. Koncertet ad Kuzsner
Péter, a Bécsi Zeneakadémia orgonaművésze
és a soproni református gyülekezet kántora.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor

hitélet

„Legyetek mindig nyitottak a Szentlélekre”
– Balázs atya egy hónapja teljesíti szolgálatát
Gyónon, de valószínűleg a hívek jelentős része
nem tudja, hogy milyen út vezetett ide hozzánk.
Kérem, beszéljen erről!
– Újmisésként a Gödöllői Kastély plébániakápolnájában egy évig szolgáltam. Hozzá
tartozott a szomszéd község: Szada. Azután
két évet a Váci Székesegyházban, az Alsó
városi Plébánián töltöttem, ahonnét a szomszéd Kosd nevű falut is elláttuk. Ezt követően
az utóbbi nyolc esztendőt Veresegyházon töltöttem. Az ottani plébániához folyamatosan
újabbakat kapcsoltak, egy időszakban 8 településen is szolgáltunk. Az utolsó három
évben megírtam a doktori disszertációmat,
melyet idén nyáron sikeresen megvédtem.
Tizenegy év káplánság után kértem a püspök
atyát, hogy helyezzen önálló plébániára. Az
egyeztetések során újabb és újabb lehetőségeket sorolt fel a kis falutól a külföldi metropoliszig. Természetesen sok imádság előzte meg
az ideérkezésemet, kértem a hívek imáit, és
magam is nap, mint nap imádkoztam a helyes
döntésért. Így aztán amikor a püspök atya felajánlotta a gyóni plébániát, éreztem, hogy
meghallgatásra találtak az imáink, és igent
mondtam.
– Az első szentmiséken elmondta, hogy
örömmel érkezett ide. Arról is beszélt, hogy családi szálak is kötik Dabashoz.
– Igen, viszonylag távoli, nem vérségi kapcsolat áll fenn a beházasodások révén a Bábel
családdal. Az édesanyám keresztanyja a kapcsolódási szál, aki a közelmúltban elhunyt
Bábel Pali bácsi feleségének volt testvére.
Gyermekkoromban édesanyám keresztanyja
sokat mesélt a szerteágazó családfánkról, már
akkor meg jegyeztem a gyóniakkal való
rokonságot. Először középiskolás koromban
találkoztam a mostani érsek atyával, mint
hivatásukat kereső fiúk lelkigyakorlatának
előadójával, majd a budapesti szemináriumban két évig spirituálisom volt, így rajta
keresztül személyessé váltak a gyermekkoromban hallottak és a rokonság gyóni ágáról
kialakult képem.
– Nem lehet könnyű helyzete, hiszen az előző
években több plébános váltotta egymást, a hívek
számára is konfliktusos helyzetekben. Hogy érzi,
az elmúlt egy hónapban hogyan fogadták be a
gyóni és a szőlősi hívek?
– Az elmúlt négy hét az ismerkedéssel telt.
Az első napokban óvatosabbak voltak a hívek,
lassan kerülnek elő és nyílnak meg azok az

emberek, akik bizalmat szavaznak nekem.
Megtisztelő, hogy ilyen ismeretlenül is megnyílnak a papnak, és nem őrzik a sebeiket,
hanem föl akarják tárni azokat, hogy kitisztítsuk. Nem voltam naiv, tudtam, hogy az elődeim egyike-másika konfliktusokat hagyott
maga után, így a harmadik olyan fiatal pap,
akinek ez az első önálló plébániája, pusztán
emberi szemmel nézve nem sok bizalomra
adhat okot… Örülök azonban, hogy egyre
többen vannak, akik nem azt nézik, hogy
kezdő plébánosként kerültem ide, hanem a
természetfölöttit, a kegyelmit, azt, hogy pap
vagyok és hogy bizalommal jöttem szolgálni.
Tiszta lapot adtam mindenkinek, és magamnak is azt kértem.
Nagy a kontraszt aközött, hogy az utolsó
szolgálati helyemen 31 működő közösség,
csoport volt, a mostani plébániámon pedig
egy sincs. Össze kell szedni a ministránsokat,
a fiatalokat, a felnőtteket, a házasokat, sőt
jelenleg hivatalosan Egyházközségi Tanács
(régi nevén: Egyháztanács) sincs. A közösségek újjászervezése lassabb folyamat lesz, de
elkezdjük, és hálás vagyok mindazoknak,
akik többszörös csalódásaik ellenére bizalommal mernek újra belevágni.
– Bizonyára így az első hetekben is érte pozitív élmény. Kérem, említsen meg néhányat!
– A bizalmon túl a segítőkészséget emelem ki. Amikor személyes kéréssel fordultam
a hívekhez, rögtön akadtak önkéntesek, ezért
hálás vagyok, hiszen a kétkezi munka pótolhatatlan. A háztartás körüli dolgokban és a
kerti munkákban is kaptam segítséget. Ide
kerülésemkor kiderült, hogy mind Gyón,
mind Szőlők közösségének anyagi helyzetét
kritikus állapotban örököltem. Ezt az esperes
atyával ki is hirdettük. Folyamatosan kérem a
híveket, hogy a hosszú évek hagyományával
ellentétben ne csak év végén, hanem már
most, év közben is hozzák az egyházi hozzájárulásukat (régi nevén: egyházadót). Öröm
tapasztalnom, hogy megmozdultak, megértették a szükséghelyzetet, sőt már segítőim is
vannak a gyűjtésben. A hívek hozzájárulásai
nyomán az első hónapot sikeresen átvészeltük, és ha ez így folytatódik, talpon tudunk
maradni annyira, hogy legalább ne adósodjunk el. A pozitív élményeim tehát a bizalom,
az önzetlenség, a segítőkészség önmagam és
az egyházközség életére nézve egyaránt.
– A jövőt említette, bizonyára több elképzelése is van a közeli és távolabbi jövővel kapcsolat-

Fotó: Tomor Tamás

Dr. Tanczik Balázs gyóni plébánossal Feldman László beszélgetett

ban, hiszen többször elmondta, hogy szeretne
akár évtizedekig is itt szolgálni. Hogyan képzeli
el az elkövetkezendő időszakot településünkön?
– Nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni a terveimet: nincsenek. Azt szeretném,
ha nem nekem lennének terveim, hanem a
Szentléleknek. Nem akarom magamtól
kiokoskodni, hogy mit kell jól csinálni egy
egyházközségben, hanem az Ő iránymutatását kérem mindennapi imáimban. Elsőd
legesnek tartom, hogy a hívek minél többen
csatlakozzanak ehhez az imaszándékhoz:
a Szentlélek mutassa meg nekünk a közös, jó
irányt. Másodsorban azt már megmutatta
nekem, hogy a múlt miatt itt annyi sérülés és
seb van az emberek lelkében, hogy azokat is
rendbe kell hozni, persze nem nekem, hanem
a Szentléleknek, akiről Jézus azt mondja:
elküldöm nektek a Gyógyítót. Egyedül ő
tudja begyógyítani ezeket a sebeket. A múltat
nem elfelejteni kell, hanem tanulni belőle, és
továbblépni. Isten Országának közös építése,
a szeretetteljes együttműködés sokkal fontosabb, mint az egyházközség anyagi helyzete.
Nem tudjuk addig építeni, amíg az egyházközség szétszakítottságban él. Ahogyan a
sokszor említett szent páli példázatban is szerepel, a test csak akkor egészséges, ha minden
testrész a saját egészséges működésével egységbe kapcsolódik. Egyetlen testrész sem
alkalmas az önálló, életre. Így aztán az egyházközségnek is arra van szüksége, hogy minden tagja egészségesen működjön együtt.
Ehhez kinek-kinek az Istentől kapott talentumait kell az Ő akarata szerint kamatoztatnia.
A gyógyulás folyamatához nagyon jó, általam
is kipróbált lelkigyakorlatos anyag áll rendelkezésünkre, amelyet szeretnék mielőbb megosztani a hívekkel. Mivel a gyógyulás hosszú
folyamat, máris el kell kezdenünk imádkozni
ezért. Kérem a Testvéreket, hogy a Szent
lélekre mindig legyenek nyitottak, hagyják,
sőt kérjék, hogy megmutassa számunkra a
helyes utat. Ehhez kérem rájuk is és magamra
is a Jóisten áldását.
2012. szeptember
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Az összefogásról és a segítségnyújtásról Kossuth Lajos születésnapján
210 éve, szeptember 19-én született a magyar
történelem talán legismertebb alakja,
Kossuth Lajos. Nekünk dabasiaknak különösen fontos, hogy emlékét őrizzük, méltón
ápoljuk. Megtették ezt elődeink is, amikor
többször összefogtak és segítettek Kossuth
Lajos családjának, amikor szobrot emeltek
tiszteletére, amikor a mai Kossuth-ház falán
emléktáblát helyeztek el, stb. …
Büszkék vagyunk arra, hogy egykor itt,
Dabason kapott menedéket, majd később
végső nyughelyet Kossuth Lajos édesapja,
Kossuth László. A család Dabasra kerülését
kiválón összegezte Czagányi László, A dabasi
Kossuth-hagyományok című 2009-ben megjelent könyvében. Ezért én csak az összefogás
és segítségnyújtás jegyében kívánom áttekinteni az akkori eseményeket.
Kossuth Lajos 1802. szeptember 18. vagy
19-én, Monokon látta meg a napvilágot
Kossuth László uradalmi ügyész és Wéber
Karolina gyermekeként. A pontos dátum
nem ismert a forrás megsemmisülése miatt.
Az a Biblia, ahova a fontosabb családi dátumokat feljegyezték, eltűnt, a keresztelésének
helyet adó tállyai evangélikus templom anyakönyve pedig 1810-ben tűzvész áldozata lett.
Kossuth szeptember 19-ét tartotta születése
napjának. Abban a házban, ahol feltételezhetőleg meglátta a napvilágot, jelenleg múzeum
őrzi az emlékét, bölcsőjétől a halotti maszk
jáig végig kíséri életútját.
Kossuth Lászlónak és feleségének nyolc
gyermeke született, de csak öt maradt életben. A fiúgyermek után Karolina, Emília,
Lujza, majd Zsuzsanna látta meg a napvilágot. Igaz a legkisebb lány világra jöttekor az
apa 54, az anya 47 éves volt! Érdemes elgondolkozni mai szemmel a gyerekvállalás korhoz kötöttségéről. 1817-et írunk – valószínűleg a terhesség kockázatának vállalásával, óriási öröm lehetett Zsuzsanna születése.
Ennek a nagycsaládnak egyetlen reménysége Kossuth Lajos volt. Szülei anyagi nehézségeik ellenére mindent megtettek, hogy a fiú
apja nyomdokaiba léphessen, s ő is folytassa
az ügyvédi pályát. 1823 szeptemberében sikerült megszereznie a jogi diplomáját, s Zemp
lén-megyében megkezdhette tevékenykedését
apja ügyvédi irodájában. A sárospataki Kövy
Sándor professzor úrnak igaza lett egykori
diákjával kapcsolatban: „dominus Kossuthból
országháborító lesz!”
A reformkorszak politikai légköre kedvezett Kossuth kibontakozásának. Az első
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nevezetes fellépése az 1832–36-os országgyűlésen volt, ahol a távollévő követek – nevezetesen báró Vécsey Pál, Fischer Pál és báró
Sennyey Károly – megbízásából részt vett a
diétán, majd levél formájában tájékoztatta is
őket az eseményekről Országgyűlési Tudósí
tások címmel. Ez a tudósítás olyan sikeres
lett, hogy 1836 májusáig 346 alkalommal,
több példányszámban jelent meg, kijátszva az
akkori cenzúrát.
Az országgyűlés bezárása után a megyegyűlések eseményeiről Törvényhatósági
Tudósítások címmel tájékoztatott. Ez okozta
későbbi vesztét. Már 1836. október 2-án
kapott egy királyi parancsra hivatkozó felszólítást Pest megye alispánjától a tudósítások
befejezéséről. Erről tudomást sem véve, folytatta munkáját. 1837. május 5-én letartóztatták, s a József nádor laktanyába szállították a
budai várba. Ezzel nemcsak az ő helyzete vált
aggasztóvá, hanem idős szüleié is, akik családfenntartó nélkül maradtak. A katonák
házkutatást is tartottak a szülők pesti Fürdő
utcai házában, kellőképpen felzaklatva őket,
elvitték a náluk talált iratokat. Az első segítőjük Wesselényi Miklós báró volt, aki gyűjtést
indított a kereső nélkül maradt család támogatására.
Itt lép be a képbe a dabasi és a gyóni közbirtokosság, hiszen hívei és ismerősei egyaránt akadtak a településen Kossuth
Lajosnak. Például Halász Bálint ügyvéd,
Halász Boldizsár, a Zliszky-család. Az 1838as pesti tavaszi árvíz elől menekülve felajánlották a Kossuth-családnak Bényei László
pesti prókátor alsódabasi házát, amely egykor
a Halász-család tulajdonában állt.
Az itt élők a tőlük telhető módon igyekeztek mindennel ellátni a családot. Erről az időszakról Vay Sarolta levelei, illetve néhány
szemtanú visszaemlékezései tájékoztatnak
bennünket. Kossuthék próbáltak beilleszkedni a vendégszerető faluközösségbe, noha
fiuk bebörtönzése, az árvíz előli menekülés
ténye elkeserítette őket.
1839. február 23-án megszületett az ítélet,
a Királyi Tábla háromévi fogságbünetését a
Hétszemélyes Tábla négy évre súlyosbította.
Ez a hír volt a „szeg” Kossuth László koporsójában. Az idős, lelki sebektől is szenvedő apa
1839. június 13-án örök nyugovóra tért. Az
alsódabasi református temetőben, a mai rendőrség épülete helyén, 1839. június 15-én
helyezték örök nyugalomra. Temetésén, érthető okokból fia nem vehetett részt, s csak

szabadulása után, 1840. május 10. után látogathatott el apja sírjához végső búcsút véve
tőle. Mivel pénze nem volt, hogy Dabason földet vásároljon, ezért a család nem sokkal
ezután Pécelre költözött, s ott bérelt lakást.
Kossuth Lajos ezután mélyen belevetette
magát a nyilvános szereplésbe. Először a Pesti
Hírlap szerkesztésével bízzák meg, s mivel a
felügyelet ellenére nyíltságával magára haragította a bécsi udvart, 1844-ben elveszik tőle.
Később a hazai ipar felkarolására szervezi a
Védegyleti mozgalmat. A reformmozgalom
élére állva folyamatosan ível felfelé politikai
pályafutása, az 1847–48-as országgyűlésen
való képviselővé választásától a debreceni
kormányzóvá választásáig.
Tudjuk, hogy a szabadságharc bukása előtt
Görgey Artúrra ruház át minden hatalmat, s
1849. augusztus 11-én elhagyja Magyar
országot örökre. Így apja sírjához sem jöhet
el, amikor egy újbóli összefogásnak köszönhetően új emlékművet avattak fel 1880.
június 13-án édesapja hantjai felett.
Ez a z összefogás, ke zdeménye zés
Zlinszky Istvánnénak köszönhető, aki 1877ben elhatározta, hog y az elhanyagolt
Kossuth-sírt rendbe hozatja. Levélben engedélyt kért Kossuth Lajostól apja síremlékének felújítására. Az alsódabasi református
egyházközösség emlékmű bizottmányt állított fel erre a célra, melynek oszlopos tagjai
Kontra Sándor lelkész és dr. Halász Géza
országgyűlési képviselő voltak. A felhívás
után az összegyűlt pénzből felállíthatták a 9
láb magas emlékművet és a sír köré pedig a
Schlick gyárban öntöttek egy díszes vas
rácsot. Az országos ünnepségre öt-hatezres
tömeg gyűlt össze. Kossuth Lajos pedig, aki
ekkor már 78 évesen magányosan, szinte
remeteként élte életét Turinban, az alsódabasi
református templomban található porcelánkoszorúval emlékezett meg a neves eseményről, amelyet 1883 júniusában helyeztek a
templom falában kialakított szekrénybe.
Kossuth Lajos feleségével és gyermekeivel
az 1909-ben felavatott mauzóleumban nyugszik Budapesten a Fiumei úti temetőben.
Az egykori Kossuth-házban napjainkban a
Kossuth Művelődési Központhoz tartozó
Kossuth Ház Galéria kapott helyet, mely számos országos színvonalú kiállításnak ad otthont. Mi, dabasiak, kegyelettel őrizzük a
nagy férfiú családjának emlékét.
Kotán Sándorné
történelemtanár
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A Civil Környezetvédelmi
Tanácsadó Testületrôl
Beszélgetés Bábel Antóniával
– Közel egy éve jött létre a testület. Mi történt ezalatt?
– Az elmúlt egy évben megismertük egymást, egymás terveit, céljait
a környezetvédelem terén, felmértük a lakóhelyeink szerinti városrészek környezetvédelmi problémáit, tájékozódtunk a jogszabályok
terén, kitűztük céljainkat. Részt vettünk a TeSzedd szemétszedő
akcióban, illetve Dabasi-Szőlőkben Kozma Tibor támogatásával
– akit szerencsére szintén tagjaink közt tudhatunk –, szemétszedést szerveztünk, amellyel sok dabasi polgárt sikerült megmozgatnunk. Felmértük a dabasi hulladékátvevő helyeket, amelyről meg is
jelent már az újságban egy összegzés. Illetve az e-mail címünkre
(civiltanacsado@gmail.com) érkező segítségkérő levelekre folyamatosan próbálunk tanácsot adni, megoldást javasolni.
– Milyen tervei vannak a Tanácsadó testületnek?
– A szemetelés mellett Dabason az egyik fő
probléma a károsanyag-égetés. Egyik fő célunk,
hogy ennek hatásaira felhívjuk az emberek figyelmét. Szeretnénk minél több ember életében mindennapossá tenni a környezet védelmét, szeretnénk elérni,
hogy az emberek környezetszennyezés láttán ne forduljanak el szemlesütve, hanem merjenek kiállni a környezettudatos
magatartás mellett. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek magukénak érezzék a környezetüket, ingatlan- és városhatároktól függetlenül.
– Milyen „élményeid” vannak a károsanyag-égetéssel kapcsolatban?
– Úgy gondolom, hogy az emberek megszokták, hogy ami felesleges, azt elégetik, ha nem a szemetesbe vagy az erdőbe kerül.
Számtalan olyan valóban kedves, szeretetreméltó embert ismerek,
akik gond nélkül elégetik a műanyag fóliát és a régi műanyag cipőt,

Sparks AFC
Dabas város amerikai futballcsapata közel két év játék után nagy
eséllyel pályázik a DIV-II-es bajnokságban való részvételre.
Csapatunk idén januárban lett egyesület, ez volt az elsődleges feltétel, aminek meg kellett felelnünk a MAFSZ követelményei szerint.
A saját pálya (szintén kötelező a bajnokságban) régi álmunk, hiszen a
tavalyi aréna kupán részt vevő és azóta is kitartó szurkolóink létszáma
egyre növekszik, hónapról hónapra többen követik kis csapatunk
pályafutását.
Idén – a folyamatos fejlődés és bővülés mellett – az elsődleges
célunk a bajnokságba történő bejutás, ennek függvényében tervezzük
az elkövetkezendő pár hónapot. A nyárvégi alapozás szeptember elejével lezárul, és rögtön egy barátságos mérkőzéssel tetőzzük meg a felkészülésünket. A Székesfehérvár Enthroners csapatát látjuk vendégül
a sári focipályán, szeptember 29-én szombaton, a délutáni órákban.
Csapatunk saját oldalán megtalálhatóak lesznek a részletek.
Ezen a napon tartjuk az első cheerleader toborzást is, ahova minden olyan lány jelentkezését várjuk, aki szeretne a Sparks pom
pomjai közé tartozni. Jelentkezni lehet a dabassparks@gmail.com-on
egy rövid bemutatkozó levélben, ahol pár mondatban összefoglaljátok, hogy miért lennétek ti a legjobb Sparks cheerleaderek.
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egyszerűen azért, mert megszokták és valószínűleg nem tudják,
hogy egyrészt mennyire káros, másrészt, hogy komoly büntetés jár
érte. Sajnos hallottam már olyat, hogy bálás ruhával fűtenek fóliát,
tudunk rendszeresen drótot égetőkről, olyanról is, aki hatósági felszólítás ellenére mégis elégeti az építési anyagának csomagolását.
Számtalanszor látni, hogy az emberek összegyűjtik az ilyen jellegű
hulladékot és évente egy-két alkalommal elégetik. Van olyan is, aki
télen szeméttel fűti a házát. Többször szemtanúja voltam, hogy
helyi cég telephelyén égettek műanyagot. Volt rá példa, hogy télen
későn értünk haza, és amikor szellőztetni szerettem volna, az emeleti ablakon elviselhetetlen szagú füst dőlt be a közelből. Mivel mindenütt ez úszott a levegőben, így szellőztetni nem lehetett, a füst
megállt a szobánkban. Sokáig nem is lehetett bemenni. Nagyon
kellemetlen volt.
– Nem mindig népszerű dolog kiállni valami mellett. Civilként
mégis felvállaljátok ezt. Nem tartotok ennek hátrányaitól?
– Tudjuk, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni,
hogy az embereket nem könnyű rávezetni a helyes
útra, de azt is tudjuk, hogy jóval többen vannak
azok, akik csendesen és tehetetlenül nézik más szemetét az erdőben vagy szívják más mérgező füstjét.
Így ha valami mellett ki kell állni, az inkább olyan
legyen, amelyből lehet profitálni és az emberek javára
válik. Szerencsére a testület tagjai elszántak e téren. Az
embereknek meg kell érteniük, hogy nem ellenük cselekszünk, hanem értük és a gyerekeikért.
– Milyen módszereket fogtok alkalmazni, hogy felhívjátok a lakosság
figyelmét?
– Nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, a minél hatékonyabb
ismertetésre, szóróanyagok terjesztésére. Szeretnénk elérni a lakosság minden korosztályát úgy, hogy közben törekszünk a közösségépítésre. Mivel a probléma kezelésében a tűzoltóság és a rendőrség
is szerepet játszik, így a munkánkat velük összehangolva tervezzük
végezni. 			
– szerk. –
Várunk mindenkit szeretettel!
Az iskolakezdéssel párhuzamosan toborzó napokat fogunk tartani
a környékbeli iskolákban, hogy minnél többen megismerjék ezt a fantasztikus, izgalmas sportot és ezzel egy újabb alternatívát kínáljunk a
sportolni vágyó fiataloknak.
A Sparks csapata vár mindenkit, aki úgy érzi, szeretne egy igazán férfias és kreatív játékot, kipróbálni és szenvedélyévé fogadni
ezt a sportágat.További információ: www.dabassparks.hu
Garajszki Beáta
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KILENC CSAPATOT VERSENYEZTET AZ FC DABAS
Beragadt a rajtnál az NB III-as felnőtt csapat. Az FC
Dabas SE NB III-as felnőtt csapata ott kezdte az idei
bajnokságot, ahol az előző pontvadászat utolsó fordulójában abbahagyta. Három mérkőzés után sem sikerült győztesként
elhagyni a játékteret, hiányzott valami, ami a győzelem megszerzéséhez szükséges. Nem az ellenfelek okozták a csapat vereségét egyik
találkozón sem, hanem az, hogy a játékosok nem tudták legyőzni
önmagukat. Az eddig lejátszott mérkőzéseken végig érezni lehetett
a játékosokon, hogy mély nyomot hagyott bennük a 2011–2012-es
bajnoki cím elvesztése. Úgy gondolom, jó lenne minél előbb megszabadulniuk ettől az érzéstől, feszültségtől, az új évadra, az új feladatokra, az új bajnokságra koncentrálni, és akkor nem maradnak el a
sikerek. A csapat szinte teljes egészében egyben maradt, négyen
távoztak, négyen érkeztek és jelenleg is folyamatban van egy játékos
leigazolása.
A bajnoki rajt nem úgy sikerült, ahogy a csapat tervezte és a dabasi
szurkolók elvárták volna, főleg, hogy az előző szezonban kiválóan
szerepeltek. Már most lehet hallani, hogy az örök elégedetlenek, a
hőzöngők temetik a csapatot. Nyomdafestéket nem tűrő hangnemben szidják azokat, akiknek még nem is olyan régen felállva tapsoltak. Állítom, hogy ezekre a hőzöngőkre nincs szükség a dabasi sporttelepen. Ők nem szurkolók, ők valami egészen mások…
Változás még az egyesület életében, hogy Kucsák István vezetésével megalakult az FC Dabas SE tartalékcsapata is, amelyik a Pest
Megyei Bajnokság III. osztályában versenyez. Az eddigi eredmények
kedvezőek, hiszen két győzelemmel rajtoltak. Ebben a gárdában az
FC utánpótlásában nevelkedett játékosok szerepelnek és az NB IIIas csapatból is visszajátszik két labdarúgó a találkozókon. Bízom
abban, hogy minél több olyan szurkoló kilátogat a csapat mérkőzései
re, akik hiányolják a saját nevelésű játékosokat a dabasi labdarúgásból. Itt a remek alkalom, lehet őket biztatni, lehet nekik szurkolni.
Az utánpótláscsapatok közül az U19 és az U17 is elkezdte a pontvadászatot az MLSZ által szervezett II. osztályú bajnokság Közép-

Kelet csoportjában. A két gárdának szintén Kucsák István az edzője,
munkáját Körmöczi Sebasztián segíti, aki a felnőtt csapat játékosa.
A két gárda közül az U19-es és az U17-es is két mérkőzés után egyegy győzelemmel büszkélkedhet.
Rövidesen, a lapzártát követően bekapcsolódik a bajnoki küzdelmekbe a Szűcs György által irányított U15-ös és az U13-as csapat is.
Az U11-es csapat munkáját továbbra is Kotán Sándor, az U9-es,
U7-es csapatokét pedig ifj. Sziráki Mihály irányítja – e csapatok a
Bozsik-programban vesznek részt. Az ovis-focit az idei esztendőben
is Man Balázs vezeti. Az utánpótlásért felelős szakmai vezető
Keresztúri András, aki az edzőkkel együtt várja azon fiatalok jelentkezését, akik labdarúgók szeretnének lenni és egy igazi közösségben,
szakemberek keze alatt kívánják csiszolni focitudásukat.
A fentiekből is kitűnik, az FC Dabas SE az ovis foci mellett kilenc
csapatot versenyeztet az idei bajnokságokban. Nem kis feladat és
felelősség ez, hogy mindenkinek (játékosok, edzők, szülők, szurkolók, média, HŐZÖNGŐK) meg tudjunk felelni. Úgy gondolom,
hogy az egyesületben feladatot végző szakemberek, vezetők mindent
megtesznek azért, hogy a nagy többség – azon sportbarátok, akik
segítőkészséggel, pozitív hozzáállással, tenni akarással, sportemberi
magatartással támogatják az egyesületet –, elvárásainak meg tudjanak felelni.			
Bennárik Ferenc

KÉZILABDA
A DABAS VSE KC AUGUSZTUSI FELKÉSZÜLÉSE
A Dabas VSE KC felnőtt csapata az elmúlt hónapban több edzőmérkőzést is játszott, a következő eredményekkel:
08. 07. Dabas Diego KC–Ceglédi KKSE
28 : 29
08. 11. Dabas Diego KC–KREMS
23 : 33
08. 14. Dabas Diego KC–Magyar Junior Válogatott 25 : 26
08. 16. Kecskeméti KKSE – Dabas Diego KC
30 : 29
08. 22. Dabas Diego KC – SBS Eger Eszterházy SE 39 : 23
08. 31. FTC PLER Budapest – Dabas Diego KC
30 : 23
Az Eger csapatán kívül minden ellenfelünk a bajnokság első osztályában szerepel.
Utánpótláscsapataink is megkezdték a felkészülést a bajnoki
szezonra.
Idén is megrendezésre került a CLAAS HUMMEL KUPA
Törökszentmiklóson, melyre minden korosztályunk meghívást
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kapott. A torna négynapos volt, és az alábbi eredményeket érték el
csapataink.
U8
I. hely
U9
II. hely
U10
IV. hely
U12
II. és III. hely (két csapatot is beneveztünk)
U14
I. hely
U16
I. hely
Junior csapatunk a III. helyen végzett.
Szeptember 16-án indul az NBI/B bajnokság, a következő mérkőzésekre várjuk szurkolóinkat:
szeptember 16.
Dabas Diego KC–MKB Veszprém II.
szeptember 30.
Dabas Diego KC–Ajka
október 7.
Dabas Diego KC–Győr
A junior mérkőzések 16.00 órakor, a felnőtt mérkőzések 18.00
órakor kezdődnek a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
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A Dabasi Szabadidô SE sikerei
a triatlon szezonban, augusztusban

Augusztus 4-én Balassagyarmaton rendezték meg a Triatlon ranglista verseny 4. fordulóját, ahol Zelovics Dóra az ifjúságiak között
elsőként szakította át a célszalagot, míg Bukovszki Tünde a gyermek korcsoportban a dobogó 2. fokára állhatott fel.
Eredmények:
Újonc I.
4. Fajth Ádám; 8. Kecskés Bence; 17. Fekete Balázs
Újonc II. 4. Szegfi Csenge; 5. Nagy Ágnes; 7. Kecskés Noémi
Gyermek 6. Kanyik András; 28. Balog Botond
	2. Bukovszki Tünde; 7. Nyers Kamilla; 10. Szegfi Zsanett;
23. Petrányi Petra
Serdülő 32. Kovács Marcell
6. Bukovszki Boglárka
Ifjúsági
1. Zelovics Dóra
Felnőtt
7. Cseik Márton

Augusztus 5-én az Aquatlon OB-t rendezték meg, ami úszásból és
futásból áll. A versenyen Szegfi Csenge az újonc korcsoportban a
dobogó 2. fokára, míg Bukovszki Tünde a gyermek korcsoportban
a dobogó 3. fokára állhatott.
Eredmények:
Újonc I.
5. Kecskés Bence; 7. Fajth Ádám; 9. Fekete Balázs
Újonc II. 2. Szegfi Csenge; 8. Nagy Ágnes; 11. Kecskés Noémi
Gyermek 7. Kanyik András; 35. Balog Botond
	3. Bukovszki Tünde; 8. Nyers Kamilla; 12. Petrányi Petra;
15. Szegfi Zsanett
Serdülő 23. Kovács Marcell
10. Bukovszki Boglárka
Felnőtt
5. Cseik Márton

Augusztus 11–12-én Fadd-Domboriban került sor a 2012-es versenyévad legrangosabb versenyére, a Triatlon Országos Bajnokságra.
Az első napon az egyéni számokat bonyolították le, ahol a legjobb eredményt Nyers Kamilla érte el, a gyermek korcsoportban ezüstérmet

szerzett. Csapatban a gyermek korcsoportos lánycsapat, Nyers
Kamilla–Bukovszki Tünde–Petrányi Petra, a dobogó 2. fokára állhatott fel. A második napon az ifjúsági olimpián szereplő mix-váltót
rendezték meg, ahol az újonc korcsoportban a Szegfi Csenge–Kecskés
Bence–Nagy Ágnes–Fajth Ádám összetételű váltónk a 2. helyen, míg
a gyermek korcsoportban a Nyers Kamilla–Balog Botond–Bukovszki
Tünde–Kanyik András összetételű váltónk a 3. helyen ért célba.
Eredmények:
Újonc I.
Újonc II.

11. Fajth Ádám; 12. Kecskés Bence; 52. Pásztor Zalán
4. Szegfi Csenge; 5. Nagy Ágnes; 17. Kecskés Noémi
44. Balázs Gábor
Gyermek 10. Kanyik András; 33. Balog Botond
	2. Nyers Kamilla; 8. Bukovszki Tünde; 19. Petrányi Petra;
22. Szegfi Zsanett; 23. Bennárik Csilla
Serdülő 38. Kovács Marcell; 58. Bali-Hajagos Viktor
12. Bukovszki Boglárka
Felnőtt
9. Cseik Márton

Edzők:
Várdai Zoltán–Lorántfyné Horváth Ildikó–Lukács István

D íju g r atá s
Augusztus 19–20-án Somoskőújfaluban immár 8. alkalommal
került megrendezésre a Platthy József díjugrató emlékverseny és a
Toyota Kupa, számos külföldi versenyző, valamint többszörös
magyar bajnokok részvételével.
A kétnapos versenyen összesen 67 lovas és 120 ló vett részt.
Lovestyán Rita, a Szervál SE versenyzője, az első versenynapon,
a 120 cm-en megrendezett, B/3-as versenyszámban állt rajthoz,
Cassis SzM nevű lovával. Negyven induló közül precíz és hibátlan
lovaglással, 62,74 mp-es időeredménnyel, az első versenynapot a 16.
helyen zárták.
A második napon a Lovestyán Rita–Cassis SzM páros szintén a
120 cm-es kategóriában indult, ahol az A fázisban hibátlan lovaglással, a B fázisban 4 hibaponttal ismét a 16. helyen végzett.
A ló és lovasa a nagy meleg ellenére remek formában és kiegyensúlyozottan versenyzett, így egy nagyszerű és nagyon színvonalas
versenyt tudhatnak maguk mögött.
A lovast a pilisi Equi-Farm Áruház támogatja.
2012. szeptember
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hirdetések

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.

Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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