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Vége a vakációnak
Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció.
Vidám ruhák, fénylő szemek,
gyülekező gyereksereg.
Mint a fecskék messze délre,
készülnek az új tanévre.
Villanydrótjuk iskolapad,
kedvük alatt majd leszakad.
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Szent István
napi ünnepség

Fotók | Karlik Dóra

A

ugusztus 20-án idén is az alsódabasi katolikus templomban ünnepeltük Szent István király napját. A délelőtti szentmisét Szalka Mihály plébános celebrálta, amelynek keretében
ünnepélyesen megáldotta az új kenyeret. A szent misét követően
a Szent István-szobornál tartott ünnepi műsorban a Szent János
Katolikus Általános Iskola diákjainak ünnepi énekes összeállításával és Kapui Ágota: Királyok királya című versével emlékeztünk
első szent királyunkra. Kőszegi Zoltán ünnepi beszédében a
kereszténység és a magyar államiság ezeréves összekapcsolódásáról beszélt, kiemelve, hogy ma Európa nyugati felében – ahol
templomokat romboltak le, vagy alakítanak át lakóházzá – valódi
veszély fenyegeti a évezredes kultúránkat, örökségünket. Hozzá
tette, bennünket, akiknek a földije a Szent Koronát hozó Szent
Asztrik apát 90. utóda, Bábel érsek úr, ez a kötelék még erősebben fűz első szent királyunkhoz, akinek az útját járva lehetünk erős
nemzet.
Az ünnepség zárásaként az intézmények és a civil szervezetek
képviselői közös koszorúval tisztelegtek Szent István szobránál,
majd a jelenlévők a Bor Cukrászat jóvoltából megkóstolhatták a
2018. évi ország tortáját. 			
Feldman

MEGHÍVÓ Idősek Világnapjára
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívok minden
szépkorú dabasi polgárt Idősek világnapi rendezvényünkre,
amelyre október 5-én, pénteken 15.00 órakor kerül sor
az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok)
Táncolnék a boldogságtól címen ünnepi zenés, táncos
műsort adnak Tihanyi Tóth Csaba és művésztársai.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Kedves Szépkorú Polgáraink!
Idén szeptember 24. és október 3. között juttatja el önkormányzatunk minden 63. életévét betöltött polgárunknak az Idősek Világnapja alkalmából
elkészülő almacsomagokat és az ünnepi műsorra szóló meghívót.
Kollégáink keresni fogják Önöket.
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20.
szeptember 14–23.
szeptember 14. (péntek)

18.00 óra MÚLTUNK, LAKÓHELYÜNK, FELSŐDABAS
– hely és ipartörténeti tárlatok megnyitása
– koncert a Pátria Énekegyüttes előadásában
Helyszín: a volt felsődabasi iskola

szeptember 15. (szombat)

06.00 óra Horgászverseny, Dabas-kupa
Helyszín: a Mánteleki-tó (Dabas-Sári)
16.00 ó
 ra VI. Házunk-Hazánk 2018 fotókiállítás
megnyitója
Helyszín: Kossuth Ház Galéria

szeptember 16. (vasárnap)

15.30 óra Elégedetten az élettel
– Pál Ferenc atya előadása
Helyszín: Sári Zarándok és Kulturális színtér

szeptember 17. (hétfő)

18.00 óra Koncert Kapui Ágota emlékére
– a koncerten közreműködnek a Múzsák AMI
művésztanárai, diákjai, vendégművészek
és Kapui Ágota tanítványai
Helyszín: Dabasi Református templom
(Bajcsy-Zsilinszky u.)
17.30 óra „Kell-e korlát a gyermeknek?”
– Udvarnoki Edit fejlesztőpedagógus előadása
Helyszín: Új Bóbita Óvoda,
Dabas, Szent István u. 34.

szeptember 18. (kedd)

13.00 ó
 ra „Arany balladák – másképp” címmel
a Zichy Szín-Műhely előadása
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ,
nagyterem (Szent István út 58.)
17.00 óra Dackorszak? Avagy ki itt a családfő?
– Antal Judit előadása
Helyszín: Mesevár Óvoda, Gyón, Benedek E. u. 2.

szeptember 21. (péntek)

Testvérvárosi delegációk programjai

szeptember 22. (szombat)

10.00 óra Egészségnap
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben
Helyszín: Dabas, Bartók Béla u. 61.
10.00 óra DABAS története képeslapokon
Helyszín: Gombay–Dinnyés-kúria (Bajcsy-Zsilinszky u.)
VÁROSHÁZI PROGRAMOK
– A 20. DABASI NAPOK ÜNNEPE
11.00 –19.30 óráig D’ART Kerekes László Alkotókör
III. térkiállítása
13.00 órától egész délután várja Önöket a
– Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér
Alapítvány tagtoborzója és kiállítása
– Fröccs Terasz
– Veronka néni babái – kiállítás és
kiadványbemutató
– GIMI-TÉR icinke-picinke gyermekprogramokkal
– Városi kisvonat túra a képeslap és babakiállítás
megtekintésére
14.00 órától Az ÉN versem… – irodalmi kávéház
Meghívott vendégek: Papp Dániel és Blahó Gergő
15.30 óra Könyvbemutató – Egy égbe bámuló…
Orczy József versei és rajzai
16.00 óra Táncház a főtéren
16.30 óra Dabasi dobos óvodások bemutatója
17.00 ó
 ra Születésnapi tortavágás, megkóstolhatják
Dabas tortáját, a Karamell-kúriát
18.00 órától Malek Andrea Soulistic élőzenekaros
koncertje

20.30 – Bordó Sárkány Régizene Rend
zenekar koncertje és tűzzsonglőr bemutató

szeptember 19. (szerda)

18.00 óra greCSÓKOLlár – zenés irodalmi est
a Trafik kör ajánlásával
Helyszín: Halász Móricz-kúra, Kossuth Lajos u.7.

szeptember 20. (csütörtök)

18.00 óra Nágel Kornél grafikusművész
papírmetszet kiállítása
Helyszín: Táncsics Mihály Gimnázium
A kiállítás tartalma keretezett papírmetszetek Petőfi versrészletekkel.
17.30 óra Mesélő családok, mesélő óvodák,
mesélő gyerekek
– Bajzáth Mária előadása
Helyszín: Napsugár Óvoda,
Dabas-Sári, Szent János út 277.

Ezen a napon ad helyet városunk a Kosztolányi
Világtalálkozónak.
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola

szeptember 23. (vasárnap)

18.00 óra Piroska és a farkas
– a Dabasi Táncszínház előadásában
koreográfia: Balló Henrietta, Kiss Renáta,
Mész Adrienn, Szeidenléder Sára
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
Tornacsarnoka, Dabas, József A. u. 107.

Az elmúlt hetekben-hónapokban régészeti feltárás zajlott Dabason.
A júniusban felavatott Jézus-szobor környezetében lévő ásatási területen napvilágra került a város titokzatos múltjának egy szelete. Ordasi
Brigitta a Térségi Naplóban dr. Rácz Tibor Ákost, a Ferenczy Múzeumi
Centrum kollégáját, az ásatás vezetőjét kérdezte.

Amikor a múlt
felszínre kerül
– A közelmúltban régészeti ásatás zajlott Dabason. Hogyan lehet summázni az elmúlt időszakban végzett munkát?
– Én magam 2007–2008 telén vezettem
először ásatást Dabason. Ez akkor a
jelenlegi Aldi áruház területén zajlott.
Akkor a középkori falu központi magját
tártuk fel. A következő néhány évben a
városba vezető bekötőutak mentén tártunk fel néhány Árpád- és szarmata
kori telepjelenséget. 2012-2013-ban jött
el az a szerencsés pillanat, amikor a
középkori település templomát sikerült
kutatnunk. Ennek a folytatása zajlott
most.
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– Milyen hatással lehet a feltárás
eredménye a városra, az eddigi történelmi tudásunkra?
– Egy régészeti feltárás mindig azért érdekes, mert új adatokat tud szolgáltatni
egy település, vagy egy mikro régió
múltjához. Itt egy tervásatásról van szó,
amely azt jelenti, hogy nem egy beruházás miatt ásunk, hanem mert szaktudományos kérdéseket szeretnénk tisztázni.
Ez szerencsésen találkozott a helyi vállalkozók és az önkormányzat terveivel,
akik támogatták a feltárást. Így, illetve
pályázatok által tudtuk folytatni a 2012ben megkezdett munkát.

A szakmai kérdések elsősorban a
középkori templom méretére, kiterjedésére, illetve a temetőre vonatkoznak.
Van ugyanis egy temető a Zsigmondkori templom körül. Ezt megelőzően is
itt volt egy templom, amelyet az Árpádkorra keltezhetünk a különböző rétegviszonyok alapján. Az ehhez tartozó
temetkezések nagyon kis számban
kerültek elő az első kampányban, ám
annál érdekesebb szakmai kérdéseket
vetettek fel. Nem voltunk benne biztosak, hogy ezt a XII. századi Árpád-kori
templomot nem előzte-e meg még
korábbi soros temető. Ez egyben azt is
jelenti, hogy ezt a területet újraszentel-

ték. Ebben a vonatkozásban kerültek
elő új adatok. A XI. század legelejéről
találtunk néhány pénzérmét. Valószínű,
hogy Szent István egyik dénárja került
elő. Ez nagyon sok évtizeddel előrébb
lendítette azt az időpontot, ahonnan
régészeti adataink voltak erről a területről. Szintén sok Árpád-kori ékszer is előkerült, amely az eddigi ásatásaink során
nem volt jellemző. A temető kérdése
tehát kezd egyre jobban körvonalazódni.
A temetkezéseket is két korszakra oszthatjuk. Az egyik a késő középkori, amelyeket északkelet-délnyugat irányba
tájoltak, illetve van egy korai réteg,
amely nyugat-keleti tájolású. Ezek a
maradványok egyértelműen a késő
középkori leleteknél korábban kerültek
a földbe.
Amikor a ma látható emlékművet tervezték, egy viszonylag kicsi területen
tudtunk ásni. Ahová az emlékművet
tervezték, ott volt konkrétan a templom. Pontosabban a magja. Úgy gondoltam, a keleti oldala a legizgalmasabb
a számunkra, az, hogy a szentély részleteit tisztázzuk.
Összesen mintegy 150–160 régészeti
jelenséget regisztráltunk az elmúlt
hetekben, ebből 120–130 sír.

– „Populárissá”, a hétköznapi ember
számára is fogyaszthatóvá, érthetővé lehet tenni egy-egy ásatási
eredményt, vagy akár magát a
régészetet?
– Természetesen. Egy régészeti feltárás
mindig kaland. Szép emlékek – szép
leletek. Maga a tárgy vizsgálata, szemlélete is élvezetet okoz. Ez fogyasztható,
ha olyan kontextusba helyezzük, ami a
nagyközönség számára is érthető, világos és nem vész el a történelmi homályba. Onnantól kezdve, hogy hozzányúlunk a rétegekhez, kiszedjük a leleteket,
regisztráljuk őket, felelősségünk ezt az
anyagot megőrizni és hozzáférhetővé
tenni a következő generációk számára.
Az elkészített dokumentációt benyújtjuk a közhiteles nyilvántartás számára.
Ezután megpróbálunk ebből szakmai
következtetéseket levonni. Össze
hasonlítjuk az adatokat, elővesszük a
korábbiakat, és írunk egy tanulmányt,
hogyan nézhetett ki ez a terület, illetve
milyen szakmai újdonságokat tudtunk
meg a feltárás alapján. Ezt az eredményt szemlélni mindig a legkedvesebb
pillanat. Egy ásatásból azonban nemcsak szaktudományos cikknek kellene
születni, hanem rádió- és televízió
műsornak, magazinoknak szóló ripor-

az otthon hangja
toknak, előadásoknak, kiállításoknak –
amelyek a nagyközönségnek szólnak.
– A múlt megismerése mindig vonzó,
de mégis hogyan lesz valakiből
régész?
– Én például jogásznak készültem. Közben
azt éreztem, hogy nem helyes az út,
amin járok. Akkoriban a magyar állam
meghirdetett ösztöndíjas helyeket
erdélyi magyarok számára, mer t
Romániában akkor még nem volt
régészképzés.
Egy barátommal belevágtunk. El kellett
telnie egy-két évnek, amire biztosan
éreztük, hogy ezt kell csinálnunk.
Onnantól új élet kezdődött számomra.
– Egy ásatási szakasz most lezárult,
lesz folytatás?
– Nagyon sok pozitív élmény ért Dabason,
kötődöm ehhez a helyhez. Azt tervezzük, hogy minden évben egy picike
darabot megpróbálunk majd ebből a
templom körüli helyből feltárni, de
ugyanakkor itt van a tágabb régió,
ahonnan már rengeteg érdekes leletet
behoztak a múzeumbarát fémkeresők.
Ha továbbra is megkapjuk a támogatást a dabasiaktól, folytatjuk az ásatást!

Fotók | Feldman Lászó
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Szerencsés Tizenhármas
A

Fotók | Karlik Dóra

tizenhármas számhoz mindig valamilyen baljós előérzetet
társítunk, szerencsére a 13. Rétesutca Fesztiválon minden a
lehető legjobban alakult. A híres sári rétesek illata már kora délután
belengte a tízéves Rétesház környékét, a rétesvonatban látványosan sültek a szeletek, az ember pedig nem győzte kapkodni a fejét
és nyugalomra inteni ízlelőbimbóit a réteskavalkád láttán.
A hagyományos közönség szavazáson idén az „Anya, lánya,
menye” csapat vihette haza a vándortepsit és a legjobb rétes
kitüntető címet, valamint egy „pralinétúra” jutalomutat is.
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A nap főszereplője mellett idén is számos színes produkciót láthatott a közönség. Az ovisok bájos műsora alapozta meg a hagyományőrző népzenei és néptánccsoportok fergeteges fellépéseit.
A könnyűzenéről a Groovehouse és Buncsák Zoltán gondoskodott, majd alkonyatkor a Hawer Band rázta fel a bálozni, táncolni
vágyókat.
Sötétedés után pedig tűzijátékkal köszöntöttük az évfordulós
Rétesházat, valamint a Rétesutca csapatait és vendégeit.
Karlik Dóra

2018. szeptember								

Kedves Barátaink!
A Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. június 1-jén ünnepelte 3
éves fennállását. Az önkormányzatok, cégek és magánszemélyek adományaiból üzemelő mentőorvosi (mentő
tiszti) kocsink és az OMSZ munkatársai több sikeres
újraélesztést és életmentést hajtottak végre az elmúlt
három évben. Az esetszám meghaladta az 1300-at.
Hála támogatóink nagyszerű felajánlásának, megérett az idő
arra, hogy egy nagyon jól felszerelt mentőgépkocsit – amely az
ellátott beteget a helyszínről el is tudja szállítani – üzembe helyezzünk, és augusztus 1-jétől heti három alkalommal Dabas és
Környéke betegei számára sürgősségi ellátást nyújtson, szintén az
Országos Mentőszolgálat irányítása alatt. Ez a kocsi felváltja hétköznapokon a mentőorvosi kocsit.
A mentőtiszti–mentőorvosi kocsi pedig az állami ünnepeken
fog besegíteni a mentésbe.
Mivel a mentőgépkocsi fenntartása is nagy anyagi áldozatokkal jár, továbbra is várjuk nagyon az újabb cégek, önkormányzatok valamint magánszemélyek áldozatos segítségét, felajánlását!

Gondoskodás éve

A NYÁRI TÁBORRÓL
Idén is megrendeztük ELSŐSEGÉLY nyári táborunkat, július 23–27.
között. A táborban 13 gyermek vett részt, élménydús hetet zártunk. Naponta kétszer volt oktatás, a résztvevő kisgyerekek elsajátították az elsősegély alapjait, az újraélesztést. Megismerhették
a mentőgépkocsi, mentőtiszti (mentőorvosi) kocsi és esetkocsi
felszereléseit. Pár órát eltöltöttünk a Jakab Lovasudvarban és a
dabasi strandon is. Kézműves foglalkozás, hennázás, focibajnokság és tollaslabdázás is színesítette a programot, amellett, hogy a
gyeremekek kipróbálhatták azt is, milyen mentővel, szírénázva
(csakis alsóbb rendű földúton) utazni. Jövőre is várjuk a gyerekeket szeretettel!

A DKMK Közhasznú Nonprofit Kft adományokból tartja fenn
magát, a mentésen és a betegellátáson kívül célunk az elsősegély
oktatás népszerűsítése táborokban, iskolákban és egyéb
intézmányekben is. Így szerepet vállalunk a kultúra, az embe
riesség és segítőkészség népszerűsítésében, terjesztésében is.
Kérem, támogasson minket!
Mindenről bővebben: www.dabasmok.hu honalpon!
A MOK csapata nevében,
Dr. Talabér János és Gogolák Gábor

Gondolatok a borítóhoz
Van egy „fejből-mese”, amit születése óta mesélek a fiamnak…a
story mindig megtörtént eseményeket dolgoz fel, és így indul:
„Egyszer volt, hol nem volt , volt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, hogy Bence. Bence 2011. november 3-án született
Budapesten, éppen azon a napon, amikor unokatestvére András
is felsírt, csak éppen egy kecskeméti kórházban. Csoda történt
vagy sem, az biztos, hogy egy örök barátság kezdete volt ez, egy
láthatatlan kötelék kézzelfogható összefonódása.”
Valamivel később kiderült, hogy rajtuk kívül még két dabasi
gyermek született a fenti dátumon: Szonja és Marci.
Azóta eltelt több mint 6 év, és a 4 gyerkőc idén megkezdi az
iskolát…hogy jó barátok lesznek-e…hogy együtt fognak-e majd
bulizni… hogy segítenek-e majd egymásnak a leckében…
hmm…nehéz lenne megmondani. Egy azonban biztos:

Fotó | Karlik Dóra

kettőezertizenegynovemberharmadika, ez a misztikus dátum és
a szülővárosuk, Dabas, valamint Dóra címlapfotója – örökre
összeköti majd őket…			
Ordasi Brigi
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Házassági évfordulók
2018. július, augusztusban kötöttek házasságot
Július 27.
Dobordán Zsombor–Fekete Nóra
Július 28.
Bendel Barnabás Károly–Rozgonyi Anna Júlia
Várdai Zsolt–Megyeri Alexandra Anita
Augusztus 2.	Gogolák János–Hajas Fanni
Augusztus 4. Balog Tamás–Tóth Fanni
		 Kurta József–Tar Edina
Augusztus 10. Pécsi Zoltán Lehel–Berecki Anikó
		Gyenge Balázs–Számpor Kitti Bianka
		 Ungvári Dániel–Jónás Letti Ramóna
Augusztus 11. Zsolnai József–Sosovicska Brigitta
		Ondrejka Attila–Sponga Nikolett
		 Czene Gábor Richárd–Sikari Tímea
Augusztus 17.	Tulkán Viktor–Lovas Renáta
		 Rózsa Attila–Tóth Erzsébet
Augusztus 18. Farkas Róbert–Szalai Zsuzsanna
		 Bálint István–Tóth Alexandra
		 Kozma Ferenc–Papp Dóra
Augusztus 24. Hende Pál Máté–Ujvári Barbara
		 Dózsa Sándor–Bedzsó Piroska
Augusztus 25. Klebecskó Gábor–Szatmári Lilla
		 Maris Csaba–Petrányi Nikolett
		 Suhajda István–Balázs Dóra
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
Augusztus 31.Ágoston Sándor–Péli Éva Katalin
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Augusztus 5. Burik Gyula–Kosztolányi Anikó Mária
Augusztus 12. Kováts Attila János–Szabó Rebeka
Augusztus 26. Sós Gábor–Drozdik Ilona
Strupka István–Csobán Irén
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Augusztus 5. Pataki Tibor–Gombár Rozália
Augusztus 13. Petrányi László–Egresi Melinda Rita

Augusztus 19. Farkas János–Garajszki Erzsébet
Augusztus 26.	Garajszki Gábor–Barocsi Marianna Ildikó
Szabados Balázs–Mohácsi Gabriella
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Augusztus 7. Mráz Lénárd–Szmetana Rózsa
Augusztus 14. Fagyal József–Kapitány Szilvia
Szűcs Zoltán–Savara Judit Szilvia
Augusztus 21. Mekes Ferenc–Puskás Andrea
Józsa Ferenc–Vörös Mónika
Kocsír János–Durai Ildikó
Bennárik István–Honti Anna Hanna
Kohan Norbert–Kovács Edit
Augusztus 27. Weisz Lajos–Rizmajer Regina
Augusztus 28. Bunda László–Czindler Judit
20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot
Augusztus 8.	Tóth Károly–Sisák Rózsa
Bozsik István–Kovács Mária
Józsa István–Lakos Boglárka
Augusztus 11. Sebők János–Csernák Éva
Augusztus 15. Kovács Rudolf–Oláh Erzsébet Adél
Augusztus 22. Fazekas Zsolt–Bálint Eszter Erzsébet
Augusztus 29. Szedlacsek Csaba–Márton Ibolya
Horváth Pál–Hende Erzsébet
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot
Augusztus 9. Laczi Tamás–Simári Krisztina
Albi István Endre–Török Ibolya
Augusztus 16. Balázs Csaba–Veresegyházi Anita
Lengyel Tamás–Kollár Mónika
Sziráki Mihály–Pucsinszki Brigitta
Augusztus 23. Kaposvári Krisztián–Virbling Viktória
Szász Gábor–Markó Mónika
Augusztus 30. Barizs Norbert–Majeczki Gabriella Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

városunk legifjabb lakói
Baba
Vidó András László
Kosztolányi Gábor
Gugyerás Balázs
Pataki Diána
Kucsák Izabella
Zsitva Nóra
Pásztor Iván
Nagy Albert Zsombor
Nagy András Zsigmond
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Született
Édesanya
2018. 07. 05.
Ballai Olga
2018. 07. 12.
Mráz Judit
2018. 07. 16
Buzek Katalin
2018. 07. 16.
Sánta Diána
2018. 07. 17.
Csoma Nikolett
2018. 07. 24.
Fabók Júlia
2018. 07. 25.
Bellosevich Zsuzsanna
2018. 07. 26.	Tóth Szilvia
2018. 07. 26.	Tóth Szilvia

Baba
Janicsák Lana
Krizsán Titán
Fentor Botond Stefán
Weisz Nadin
Bor Máté
Balázs Sebestyén
Janicsák Milán
Lakos Léna
Petrányi Lili Zoé

Született
2018. 07. 26.
2018. 07. 27.
2018. 07. 28.
2018. 08. 02.
2018. 08. 03
2018. 08. 03.
2018. 08. 07.
2018. 08. 09.
2018. 08.1 0.

Édesanya
Császár Brigitta
Böjte Brigitta
Bálint Petra
Bóna Nikolett
Bezzeg Renáta Mónika
Batuska Anita
Kecskés Bianka
Kovács Alexandra
Dobronyi Emese Krisztina

2018. szeptember 									

Tisztelt Lakosok!
Azon lakos, aki a 2017/2018-as téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, az ingatlanán nincs kiépített gázvagy távhőszolgáltatás, továbbá a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használ a háztartásában,
egyszeri 12 000 Ft-os természetbeni támogatásban fog
részesülni a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A rezsicsökkentésben tehát az részesülhet, akinek a 2017/2018-as
gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az
egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók
részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló Korm. rendelet, sem
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók
részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
A téli rezsicsökkentés igénybevételéhez, háztartásonként egy
darab igénybejelentő nyilatkozat benyújtása szükséges, amit Dabas
Város Önkormányzatához kell benyújtani, legkésőbb 2018. október
15. napjáig.
A juttatás igényelhető formái a következők: tűzifa, szén, propánbután palackos gáz, propán bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett. Fontos, hogy az igénybejelentő nyilatkozaton rögzített fűtőanyag fajtáját a későbbiekben nem lehet módosítani.
Az önkormányzat az igénybejelentést követően, olyan hivatalos
igazolást állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és
alkalmas az igényjogosultság igazolásra. Ezen igazolás birtokában
lehet az önkormányzat által kiválasztott vállalkozásokat felkeresni,
ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.
Az jogosultság ellenőrzése a BM OKF hatáskörébe tartozik.
Az igénybejelentő nyilatkozat a Dabasi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán igényélhető.
Dabas Város Jegyzője

Baba
Balog Kamilla
Pucsinszki Anna
Pelikán Izabella
Bodrogközi Bíborka
Zsigmond Ádám
Fekete Kristóf
Koska Luca
Maris Marcell

Született
2018. 08. 10
2018. 08. 10.
2018. 08. 13.
2018. 08. 14.
2018. 08. 15.
2018. 08. 17.
2018. 08. 17.
2018. 08. 23.

Édesanya
Majeczki Zita
Prigyeni Enikő
Csorba Anita
Salamon Adrienn
Valentyik Zita
Horváth Nóra
Szelestey Réka
Mráz Katalin

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Hivatali szócső

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az
önkormányzathoz a 2018. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2018. szeptember 17.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2018. szeptember 17.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi
részletének befizetési határideje: 2018. szeptember 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó második félévi részletének befizetési
határideje: 2018. szeptember 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR POSTA Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000
számú
Adópótlék
számlára, a kiszabott bírságot pedig a 64400099-1098030500000000 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás, stb.), illetve
az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás esetén
az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük,
problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának
munkatársait kereshetik személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Iparűzési adó
Építményadó, talajterh. díj,
adópótlék, adóbírság
Gépjárműadó, kommunális adó
Egyéb és idegen bevételek

561-265

II. em/213. szoba

561-265
561-243
561-245

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

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására,
hogy elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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2018 legkedvesebb
konyhás nénije
vagy bácsija?
Ki lesz

I

dén áprilisban jelentetett meg az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet egy pályázatot a fenti címmel. A pályázati kiírást a Dabasi Intézményfenntartó Központ
továbbította a város minden iskolájába.
A kiírás lényege, hogy felhívja a figyelmet azoknak a munkájára,
akik a közétkeztetés fontos láncszemeként nap, mint nap hatással
vannak gyermekeink egészségére. Az iskolás tanulók kedvenc
konyhás nénijükkel szelfit készíthettek, amelyre szavazni lehetett,
ezáltal benevezve a konyhás nénit a versenyre. A Dabasi
Intézményfenntartó Központ dolgozóját Kleineisel Antalnét „Ági
nénit” a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 6. a osztálya nevezte
be a pályázatra a következő v erssel:
Ági néni mindig kedves,
üde, gondos és figyelmes,
tésztát, buktát bőven ad,
a maradék is ránk ragad.

Hasunk sosem lesz üres,
a pörkölt sem tüzes,
mosolyog is mindig ránk,
tőle fülig ér a szánk.
A repetát is ismeri
bő kanállal szedi
minden asztal tiszta már
másnap is visszavár.
Ági nénit segítőkész, figyelmes munkájáért elismerő oklevéllel és
egy üvegdíjjal jutalmazták, a Dabasi Újság szerkesztősége nevében
szeretettel gratulálunk neki.
Köszönjük szépen a nevezést a Táncsics Mihály Gimnáziumnak
és a 6.a osztály osztályfőnökének Péntekné Hegedűs Ritának!
szerk.

„Énekelj az Úrnak”

életképek a Szent János Katolikus Általános Iskola zenei éltéből

I

skolánkban nagyjából 9 éve kezdődött el a hagyományos
oktatás mellett, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az
itt nevelkedett gyermekek megismerkedjenek a szentmiséken
énekelt népénekekkel, és ezt kibővítettük a kor fiataljainak írt dalok
megismertetésével. Ezeket az ifjúsági énekeket szívesen, örömmel
éneklik gyermekeink, a szentmiséken, a dicsőítéseken és az ünnepeinken.
Az énekoktatásban szintén évek óta bevezettük a furulyaoktatást az alsó tagozatban, választható szakkörként. Az iskola közös
miséjére minden hónap utolsó vasárnapján kerül sor, amikor a
közel 60 tagú gyermekkórus vezetésével, gitárokkal, furulyákkal,
fuvolákkal szólalnak meg a vidám hangvételű, lelkesítő dalok.
Emellett a Szentjánosbogár kamarakórus is működik, akik
különböző versenyeken, városi ünnepségeken vesznek részt. Idén
két alkalommal mérettük meg magasabb szinten is magunkat.
A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő
verseny Pest megyei fordulójában, énekegyüttes kategóriában
kiemelt arany minősítést, 2018. május 19-én, Érden, az országos
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népdaléneklési versenyen ezüst minősítést szerzett kórusunk.
Büszkék vagyunk tanulóinkra, célunk a közös éneklés élménye, és
gazdag népdalkincsünk megismerése.
Iskolánk alapításának 25. évfordulóját ünnepeljük idén. Ebből az
alkalomból jelenik meg gyermekkórusunk CD-lemeze, amelyet az
évnyitó szentmisén és az iskolában lehet megvásárolni.
Az iskola énektanárai

2018. szeptember 								
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Muzsikának szép a hangja

A

Bazsalicska Citeracsoport a nyári
szünetben sem pihent. Június 23-án
Budaörsön jártunk, ahol a XII. Vass Lajos
népzenei verseny középdöntőjét rendezték
meg. Nagy örömünkre továbbjutottunk a
döntőre, amelyet november 17-én tartanak.
Célunk a Vass Lajos Nagydíj elérése.
Augusztus 11-én Felsővámosra utaztunk, a Vámos települések találkozójára,
ahol Vámosatyát képviseltük. A jelképes
vámfizetést egy rövid sétát tettünk, amikor
is a települések képviselői felvonultak
Felsővámos főutcáján. A rendezvényt egy
szabadtéri koncert követte. A színpadon
köszönthettük a 19 Vámos település csoportjait. Mi természetesen szlovák dalokkal
örvendeztettük meg a közönséget.

Augusztus 18-ra, a Rétes-utcára egy
rendhagyó műsorral készültünk. A Dabasi
Dalkörrel összefogva egy közös produkciót adtunk elő, egy arató dalokból álló dalcsokrot. Meghívhattuk barátainkat is, a
Bugyi Népdalkört, a Labdarózsa Nép
dalkört és Citerazenekart Vecsésről és az
Inárcsi Férfikar tagjait.
Augusztus 26. napját Egerben töltöttük.
Itt rendezték meg a KÓTA (A Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetsége)
19. Országos Népzenei Gáláját. Erre a rendezvényre csak úgy lehet eljutni, ha az
eddigi teljesítmény alapján a szervezők
meghívják a csoportokat. Mivel idén
májusban Dabason Arany Páva Díjat
kapott csapatunk, a színvonalas műso-

runk miatt
meghívtak
bennünket.
E g y
or m á n s á g i
és egy szlovák népdalcsokrot játszottunk, és a zsűri egyértelmű döntése alapján megkaptuk a legmagasabb fokozatot,
az Arany Páva Nagydíjat.
Nagyon büszke vagyok a csoport minden tagjára, köszönöm a szülők támogató
segítségét.
Pavella Krisztina
művészeti vezető

A Bethlen Gábor Alap 300 000 Ft-os támogatásának köszönhetően elkészült
a Magyarul Beszélünk Kulturális Egyesület honlapja, mely az alábbi linken érhető el:

www.magyarulbeszelunk.hu

A

z egyesület célja Magyarország határain kívül lévő,
magyar nyelven elérhető lehetőségek és szolgáltatások
felkutatása és hozzáférhetővé tétele. Fontos feladat a magyarul
beszélő emberek egymás közti kapcsolatának, a magyar nyelvi
közösség identitásának, az összetartozás érzésének és a nemzeti öntudat erősödésének a segítése, közvetítés a magyar és
magyar, és/vagy a magyar nyelvet ismerők között. Felismertük,
hogy rengeteg honfitársunk, elsősorban hiányos nyelvtudása
okán, nem meri átlépni az ország határait. Emiatt rengeteg
olyan ismerettől, tudástól, felismeréstől esik el, amely a mai
világban való boldoguláshoz feltétlenül szükséges lenne.
Ugyanakkor sok magyar, vagy magyarul beszélő ember található a világban, akik különféle szolgáltatásokkal, hagyományőr-

zéssel, vagy éppenséggel bajba jutott emberek megsegítésével
foglalkoznak. Célunk az, hogy a csak anyanyelvén, vagy kevés
idegennyelv ismerettel bírók számára elérhetővé tegyük a
Magyarország területén kívüli lehetőségeket. Ezért szeretnénk
összekapcsolni a két csoportot. Ennek eredményeként műveltebb, szélesebb látókörrel rendelkező, a világra nyitott, új kapcsolatokat építő emberek gazdagíthatják a társadalmunkat.
Mindezek mellett feltétlenül kell, hogy gazdasági haszna is
legyen ennek az újfajta magyar-magyar együttműködésnek. A
létesítendő honlap a fenti célok elérésének egyik, bár nem
egyetlen eszköze. 		
Szandhofer János
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
szeptember havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t va t ar t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –20 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–21 óráig | szombat: 12–20 óráig | vasárnap: rendezvény szerint

Felhívás!

Szeptemberben induló kezdő és haladó citera, népi hangszeres és néptánc foglalkozásainkra
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Arany balladák másképp
Az Érték és Minőség Nagydíjjal kitüntetett
Zichy Szín-Műhely produkciója.
Időpont: szeptember 18. kedd, 13.00–14.00 óráig
Az előadás a meghívott dabasi diákok számára tekinthető
meg!

Bordó Sárkány Régizene Rend-koncert
A Dabasi Napok keretében ismét ismét Dabasra látogat a Bordó
Sárkány zenekar. A belépés ingyenes!
Helyszín: Dabas, Szent István tér
Időpont: szeptember 22. szombat, 20.30 óra

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:

– Kisiskolás néptánccsoport: hétfő 16.30–17.30 óráig,
péntek 17.30–18.30 óráig
– Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–19.00 óráig,
péntek 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
Citeraoktatás:
Első közös csoport megbeszélés: szeptember 14.,
péntek, 16.00 órától, szakmai vezető: Kovács László

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: minden kedden,
10.00–11.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: október 06. szombat
16.00 órától
Kezdő szabás-varrás tanfolyam: szeptember 14-től
egyeztetett időpont szerint

Néptáncoktatás:
– Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E - m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
6. Házunk–Hazánk országos fotópályázat kiállítás
megnyitója és díjátadója
Időpont: szeptember 15. (szombat), 16.00 óra
A kiállítás megtekinthető: szeptember 15.–október 12.
III. Térkiállítás – szeptember 22., szombat, 11.00–19.00 óra
A Kerekes László Alkotókör térkiállítása Dabas főterén.
A művek 11.00 órától tekinthetők meg. Lehetőség lesz
portré készítésére is.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Kerekes László Alkotókör: szeptember 8., szombat 10.00
óra, október 6., szombat, 10.00 óra
Szakmai vezető: Fiók László képzőművész
Dabasi köztisztviselők nyugdíjasklubja: szeptember 27.,
csütörtök, 14.00 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu |
A könyvtár új megbízott szakmai vezetője: Illy Noémi | Nyitvatartás február 1-jétől:
hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 10.00 –18.00 | szerda: 14.00 –18.00 | szombat: 9.00 –12.00 | vasárnap: zárva
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A dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár
és Dabas Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait
Nágel Kornél grafikusművész Petőfi Sándor
verseihez készített papírmetszet-kiállításának
megnyitójára
A kiállítás címe:

#Sándorom #Foglalod a #Rockandroll
Időpont: szeptember 20. (csütörtök), 18 óra
Helyszín: Táncsics Mihály Gimnázium
(Dabas, Szent István tér 2.)
Köszöntőt mond: Illy Noémi,
a Halász Boldizsár Városi Könyvtár szakmai vezetője
A kiállítást megnyitja: Nágel Kornél grafikusművész
Közreműködik: Turek Miklós színművész

Fejlesztés Kínai együttműködéssel

A

ugusztus 25-én egy népes kínai delegáció látogatott
Inárcsra, hogy személyesen is részt vegyenek egy új, innovatív kutató-, fejlesztő- és oktatóközpont létrehozásában. Ez a
projekt nemcsak a szomszédos település életében fog jelentős
szerepet játszani, hanem az egész dabasi régióban, hiszen munkahelyeket, kutatóállomásokat és nemzetközi kapcsolatokat kínál
majd az itt élőknek. Kínából hazánkba látogatott Luliang Fenyang
polgármestere Wu Xiaodong, aki bemutatkozásában kiemelte,
hogy Kínának mindig megbízható partnere volt Magyarország és
a kölcsönös tapasztalatcsere a fejlődés záloga. A népes kínai delegációhoz csatlakozott a budapesti Kínai Nagykövetség

Tudományos Osztályának vezetője is, aki megerősítette, hogy a
beruházás sikeres lebonyolításához ők is minden segítséget meg
fognak adni.
Az eseményen részt vett városunk alpolgármestere Pálinkásné
Balázs Tünde is, aki a kistérség nevében üdvözölte ezt az egyedülálló lehetőséget, amiből minden bizonnyal Dabas oktatási intézményei mellett, a helyi lakosok is profitálhatnak.
A hivatalos megbeszélés végén Pálinkásné Balázs Tünde,
Dr. Gál Imre Inárcs polgármestre és Wu Xiaondong polgármester
egy közös kapcsolatfejlesztési nyilatkozatot írt alá.
Karlik Dóra
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EGY NAP BUGACON

A

z idei esztendőben a Gyóni Géza
Nyugdíjasklub tagjaival az önkormányzat által támogatott kirándulásunkat
BUGACRA, Kárpát-medence legnagyobb
hagyományőrző ünnepére a Kurultáj
Napokra szerveztük meg. Augusztus
hónapban a háromnapos ünnep második
napján vettünk részt, ahol a HUN népek
több ezer éves kultúrájából ősi korhű ruhá-

kat, harci és lovasbemutatókat, íjász és
lovas solymász versenyeket láthattunk. A
lovas felvonuláson felemelő érzés volt felismerni a gyóni csikósokat, gratulálunk
nekik! A világ 12 országából érkeztek
rokon népek, őseink szokásait, hagyományait bemutatni. Csodálni való volt azaz
összetartozás, barátság és szeretet, amit
ott érezni lehetett. Csak ajánlani tudjuk,

aki tud, látogasson el Bugacra és tapasztalja meg milyen jó magyarnak lenni.
Petróczy Attiláné
A Gyóni Géza Nyugdíjasklub vezetője

Dabasi Néptánctábor július 30.– augusztus 4.

E

zen a nyáron a Dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium adott otthont a
XIV. Szent László Néptánctábornak.
De mi is ez a tábor?
Piliscsabai egyetemistákkal és a Rákóczi
Szövetség Piliscsabai helyi szervezetének
segítségével 2005 óta szervezzük néptánc
táborainkat, amelyek eleinte csak a felvidéki gyermekeknek szóltak. Családias jellegű
20–40 fős gyermektáboraink 2005–2011ig felvidéki településeken voltak, 2012–
2017-ig Budapesten tartottuk a közel 100
résztvevőre duzzadt táborainkat. Idén
Dabas városa először adott otthont a
Kárpát-medence szinte minden régiójából
érkezőknek. Nyugat- és Kelet-Felvidékről,
Kárpátaljáról, Partiumból, Délvidékről és
Muraközből is érkeztek résztvevők, azaz
Dabas erre a hétre egy kicsit a Kárpátmedence „központja” lett!
A tábort Dabas polgármestere, táborunk
fővédnöke, Kőszegi Zoltán és a helyszínt
biztosító gimnázium igazgatója, Pásztor
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Gergely nyitották meg. A táborozókat színes programokkal vártuk. A körülbelül 70
résztvevő három csoportban szatmári,
vajdaszentiványi és felcsíki táncokkal ismerkedhetett meg. A rekkenő hőséggel dacolva a napi két próba és az esti táncházak
révén 6–8 órát táncoltunk hétfőtől–péntekig. Táborunkban mindig kiemelt szerepe
van a népdaltanulásnak is, aminek szokás
szerint egyik legvidámabb eseménye volt a
szerdai előadó délután. Ennek lényege,
hogy a táborozók játékos formában, jelmezben megjelenítették prózai vagy énekes módon egy-egy népdal szövegét, dallamát. Mi tagadás, sokat nevettünk…
Szabadidőben kézművesfoglalkozásra,
sportolásra, és pihenésre is jutott idő.
Egymás jobb megismerése érdekben közös
játékokat, sorversenyeket is játszottunk,
vagy épp „vízibombákkal” hajigáltuk egymást. Az önkormányzat jóvoltából a strandra is eljutottunk, ami óriási élményt, és felüdülést jelentett a nagy melegben.

Immár hagyomány, hogy a táborban
tanult táncokból a táborozók gálaműsort
adnak a szülőknek, barátoknak, érdeklődőknek. A résztvevők és a szervezők egyhangú véleménye alapján remekül sikerült
tábor volt, mindenki megtanulta Dabas
város nevét, érezte annak törődését, magával vitte a jó hírét, és reméljük, hogy lesz
folytatás!
Miért is fontos mindez? Ennek talán az
egyik legjobb összegzése a most nálunk
táborozó Partiumból érkezett érsemlyéni
csoport mottója: „A néptánc, a népdal, a
népzene mint kifejezési formák, mind az
anyanyelv megannyi csodálatos virágjai.
Nélkülük szegényebb, színtelenebb és
társtalanabb lenne az élet.”
Nos, mi elődeink teljes tiszteletével, a
hagyományok életben tartásával a színes,
társas életet követjük és kívánjuk átadni,
megélni…
Farkas Gábor
szervező
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Halász Móricz-kúria
szeptember havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 –16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka
Az épületben egész évben látogatható a Halász –Szánthó Emlékszoba és a 197 éves kúriaépület XIX–XX–XXI. századi
történetét bemutató tárlat. A felújított helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető
családi, munkahelyi rendezvényekre.

Heti programsoroló
HÉTFŐ
16.00–18.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
szeptember 17.
HORGOLÓKLUB
szeptember 10.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

Kedd
18.00–20.00 óráig
Dabasi DalKÖR
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

Szerda
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra tanár
Minden kezdőt és újrakezdőt
szeretettel vár!
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

18.00–20.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

Péntek

Csütörtök

17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
szeptember 28.

9.00–15.00 óráig
ORIMAMI
papír varázslat nagymamáknak!
szeptember 27.

MILOSZERNI
VENDÉGHÁZ

16.00–18.00 óráig
PILINKE gyermek népdalkör próbái
Solymosi Borbála szakmai vezető
18.00–20.00 óráig
MI MÉG OLVASUNK KÖR
szeptember 27.
Az irodalmi beszélgetés témája:
Moldova György: Akar velem beszélgetni?
című kisregénye
vezeti: Bakkai Éva
18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző programjaival
és játékaival várja a látogatókat!

Fonalgrafika

szeptember 14. (péntek)
15.00 óra

A pókhálók mintáinak sokasága
és érdekessége már régóta ihletet ad
a művészeknek.
Téged is várlak kipróbálni!
Foglalkozásvezető:
Kajliné Ludányi Margit

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E - m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig

Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B | Tel.: 06-29/561-230 | feldman.laszlo@gmail.com |
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 | E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc | Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Tel./fax: 06-29/365-564
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Szőlősi Közösségi színtér
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -281 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatársak: Feldman Lászlóné, Horváth Erika |
Állandó programok:
Hétfő:
18.00–19.00 Karate (Csécs Attila 1 dan)
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
– dr. Tarr Erika, a 6. számú új házi
orvosi körzet orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)
18.00–19.00 Karate (Csécs Attila 1 dan)

Csütörtök:
– 9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina
– 10.00–12.00 Baba-mama klub –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
– 12.00–14.00 Orvosi rend. – dr. Tarr
Erika, a 6. számú új orv. körzet orvosa
– 17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten

Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)
Kyokusin Karate foglalkozás indult
a Közösségi Házban. Jelentkezni
6 éves kortól lehet.
Bővebb információ: 06-20/377-6706

A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendez vények megszer vezésével
kapcsolatban az intézményben vagyelérhetőségeink bármelyikén érdeklődhetnek.

Nemes-kúria

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné
E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com | www.facebook.com/nemeskuria

Programok:
– szeptember 12., 26. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
Baba-mama klub, vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– szeptember 19. (szerda) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Levendula-Ház – Városi nappali
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat (bábjáték a legkisebbeknek)
Szeptember 12., 11.00–12.00 óráig
Az egérke farkincája című bábjáték
Baba-mama foglalkozás
Szeptember 26., 11.00–12.00 óráig
A három pillangó című bábjáték
Baba-mama foglalkozás
Október 10., 11.00–12.00 óráig
A gomba alatt című bábjáték
Baba-mama foglalkozás
vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft

|

|

T e l e f o n : 0 6 -7 0 - 3 3 7 - 0 8 - 3 0
| Jurácsik Andrea
Facebook: Levendulaház Városi Nappali

Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! –
Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik
részére.
vezeti : Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00–11.00 óráig
Belépő: 700 Ft
Szeptember 14., 17.00 óra Tájékoztató
német nyelvtanfolyamokról, német
nyelvvizsgáról – ismertető a TELC, az
Origó és az ECL nyelvvizsgatípusokról, valamint az idegenforgalmi és a pénzügyi szaknyelvi nyelvvizsgákról – induló tanfolyamok

bemutatása, ingyenes szintfelmérő megírása, értékelése
Közérzetjavító masszázs, gyógy
masszőri végzettséggel
– hetente hétfőn és kedden; Bejelentkezés:
06-70/604-0710 Markó Tündénél
Gyászfeldolgozási, család- és párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-4986

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón)
– vasárnap 8.30 (Dabasi-szőlők), 11.00 (Gyón)
– Szeptember 10-én, hétfőn este 18.30-tól Biblia óra a plébánián.
Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a Szentírás.
– A hónap utolsó vasárnapján a Dabasi-szőlősi szentmisét a 10 éven
belül elhunytakért ajánljuk fel.
Október 6-án, szombaton 16.00 órától lesz a Dabasiszőlősi búcsúi szentmise. A templom felszentelésének
20. évfordulóján dr. Bábel Balázs érsek úr misézik.
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános elérhetőségei:
Telefon: 06-29/367-513

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise,
– Szeptember 16-án, 11.00 órakor tanévnyitó VENI SANCTE
szentmise lesz iskolatáska-megáldással.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
Gyóni Református Egyházközség
– Szeptember 9-én, vasárnap 10.00 órakor tanévnyitó istentiszteletet tartunk a templomban
A hittanos és konfirmandus gyermekeinket várjuk sok szeretettel
a szülőkkel együtt!
– Szeptember 21-én, pénteken 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet
a templomban
– Szeptember 23-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban, úrvacsorosztás
Állandó alkalmak:
– Szeptember 16-án, vasárnap 10 órától újra indulnak a gyermek
istentiszteletek a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben.

– Szeptember 16-án, vasárnap 11.00 órától két hetente felnőtt
konfirmáció-előkészítő a gyülekezeti házban
– Szeptember 18-tól várhatóan minden második kedden 18.00 órakor felnőtt konfirmáció-előkészítő
– Szeptember 19-én, szerdán 18 órakor újra indulnak a gyülekezeti
bibliaórák
– Szeptember 21-én, pénteken 18.00 órakor havonta egyszer biblia
tanulmányozás
KERESZTKÉRDÉS tanfolyamot indítunk, melyre szeretettel
hívunk és várunk minden érdeklődőt,
aki szeretné jobban megismerni
az élő Istent, a mi Megváltónkat Jézus Krisztust
– Október 1., vasárnap, 9.00 óra, a konfirmációra készülő 7. osztályos fiatalok felkészítése a gyülekezeti teremben

dabasi református Gyülekezet
– vasárnap 10.00 istentisztelet a templomban
– szeptember 17., hétfő 18.00 óra Kapui Ágota-emlékkoncert a
templomban
– szeptember 30., vasárnap hittanos tanévnyitó istentisztelet a
templomban
– október 7., vasárnap 15.00 ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban
Hivatali idő: kedd: 15–18; csütörtök: 9–12
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957
Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János
református lelkipásztor és a gyülekezet!

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Baba-mama kör: szeptember 18., kedd 10.00 óra
– Biciklis túra: szeptember 15, szombat (jelentkezés a hittan
órákon)
– Ifjúsági kirándulás: szeptember 29. szombat, vezető:
Petrányi László. Jelentkezés a hittanórákon.
– Asszonykör: szeptember 10., hétfő, 16.30
– Nyugdíjas kör: szeptember 16., vasárnap 15.00 óra
– Gyülekezeti kirándulás Kőszegre: október 6., szombat
Jelentkezés az irodában.
– Konfirmációi oktatás: október 5-én, pénteken kezdődik,
15.00 órakor. Jelentkezés a hittanórákon.
– Istentiszteletek Gyónon: minden vasárnap, 10.00 órakor
– Irodai órák: szerda, 16.00–18.00
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

17

hit–vallás											Dabasi Újság

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Mráz Balázsné
(Zsolnai Margit)
1936. 02. 07.
2018. 07. 04.
Szabó Ágnes
1941. 07. 13.
2018. 07. 06.
Pintér Istvánné (Buzás Margit) 1936. 08. 07.
2018. 07. 10.
Vörös József
1944. 01. 11.
2018. 07. 14.
Ország János
1947. 03. 23.
2018. 07. 17.
Vitvindics János
1931. 09. 08.
2018. 07. 20.
Valentyik Pálné
(Medve Mária Irén)
1938. 04. 16.
2018. 07. 20.
Gácsi Pálné
(Kovács Margit Ibolya)
1935. 09. 22.
2018. 07. 21.
Lunyovné Garajszki Mária
1955. 12. 08.
2018. 07. 24.
Juhász János
1940. 09. 05.
2018. 07. 26.
Méhes József
1966. 04. 27.
2018. 07. 27.
Bozsik József
1958. 03. 09.
2018. 07 27 .
Szlomoniczki Sándor
1943. 07. 19.
2018. 08. 03.
Lampert Sándorné
(Havasi Mária Magdolna)
1935. 11. 19.
2018. 08. 07.
Barta Ferenc
1966. 04. 15.
2018. 08. 14.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyánkat, Révész Györgyné
Kancsár Mária Irmát utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak
a család fájdalmában.
Révész Károly és családja
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Kancsár Ferenc temetésére eljöttek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Olvasói levél
Kedves Mária!

R

ég készülök Neked köszönő gondolatokat írni. Nyári kéthetes
utazásunk előtt kaptam kézhez az általad és sok munkatársad,
barátod által összeállított verseket, gondolatokat, köszöntőket,
búcsúzókat és sok-sok szerető kolléga írásait összefogó nekrológot,
újságot. Az utolsó feledhetetlen gondolatok kicsi szeletét. Kapui
Ágota utolsó, és mégis élő, létező jelenlétét. Az újságot átolvasva
megjelent szemeim előtt kedves, emberszerető lénye, és verseit
olvasván a lelkében soha meg nem szűnő szeretete Erdély, szülőföldje
iránt. Az írásokból éreztem jelenlétét és bár csak gondolatai maradtak
nekünk, nem élt hiába. Az ember, Ágota örökségül hagyta, hogy
vigyázzunk a gondolatokra. Erdélyből hazánkba menekült szülész
orvosom szokása volt, hogy kis cetlikre írt „intelmeket” adott a
kezembe, és én, aki az irodalommal szerető viszonyban vagyok, eltettem és őrzöm ezeket a gondolatokat. („Az embernek azért adatott
szó, hogy elrejtse gondolatait.”) S lám milyen jó, hogy Ágota mégis
hagyott itt nekünk egy párat. Páratlan, kedves gondolat volt búcsúzóul ez az újság. Jó lett volna, ha soha nem születik meg, s bár a búcsú
mindig fáj, a fájdalomban is van tisztelet, szeretet, és ez a kiadvány
méltón fejezte ki értelmes életének villanásait.
A mi nagy családunk, Dabason és Örkényben élő emberek, a tragédiában osztozunk mindazokkal, akik szerették és tisztelték Őt. Én,
mint édesanya, a gyermekei fájdalmát is éreztem. Hiányozni fog
Nekik.
Köszönöm, hogy az újság megjelent, és külön köszönöm, hogy
méltó, Ágotához hasonló külsőt kapott. Köszönöm, hogy az újság
szerkesztése által a Te lelkedbe is engedtél egy pillantást. „Egyéni sorsunk a közös vállalásban alakult ki.”
Örkény, 2018. augusztus 20.
Dr. Kollár Pálné

Kedves Levélíró!

Kapui Ágota:

Szeptember
Szél babrál az ősznek rőt hajában,
és megzizzen az illatos avar.
A körte íze ott szunnyad a szádban,
a nyár emléke édesen fanyar.
A szőlőmustban bársony zamat illan,
már sejteti az újbor szép ízét,
a kancsó száján gyümölcs nedve csillan,
mely őrzi még a nyár arany színét.

18

Megtisztelő, hogy engem választott e levél címzettjéül, köszönöm.
Fájdalmas munka volt ez nekem, fájdalmas volt a fotókat összeválogató Dórának, az írásokat begyűjtő Lacinak, és mindazoknak, akiknek a gondolatait akkor teljes egészében a veszteség érzése töltötte
be, mégis minden erőnkkel, Ágota folytonos jelenlétét érezve dolgoztunk a méltó búcsún… Köszönjük. 			
Sz. M.

városunk legidősebb lakói
Sujt Józsefné Bernula Mária
Erdei Lénárdné Bozsik Magda
Farkas Pál

1928. 08. 22.
1924. 08. 25.
1923. 08. 07.

Isten éltesse sokáig Önöket!

90 éves
94 éves
95 éves

A Dabasi Újság júliusi számában nem szerepelt Virbling
Ferencné Kovács Mária (1925. 07. 07.) 93. születésnapja, a
hibáért elnézésüket kérjük. Jó egészséget kívánunk neki!

2018. szeptember 									

kultúra

Fernihough emlékküldöttség
a Gyóni Betonon

A

nyolcvan évvel ezelőtti hazai lapok
megható eseményről tudósították
az olvasóközönséget. 1938 szeptemberében a Brookland klub képviseletében 14
angol motorkerékpáros konvoja érkezett a
hosszú út porával lepett járművekkel egyenesen Angliából Magyarországra. Az expedíciót az áprilisban sportbalesetet szenvedett Eric Fernihough (1905–1938) klubjának
vezetősége szervezte és indította, világrekorder versenyzőjükre emlékezve. A delegáció programját és a háttér-információkat
a 8 Órai Újság beszámolójából ismerhetjük
meg.
Az 1907-ben alakult klub az angol
motorsport egyik fellegvára volt, és ma már
saját múzeumuk őrzi a hőskorszak dicsőségét. A legnevesebb versenyzőjüket, szeretve tisztelt bajtársukat veszítették el azon az
örökké emlékezetes, tragikus 1938. április
23-i napon. Azonnal keresték a részvétnyilvánítás, emlékápolás lehetőségeit és módozatait. Kezdeményezésükre a szigetországban, abban az évben minden motorkerékpár-versenyen egy perces gyászszünetet
tartottak az angol motorsport nagy bajnokának emlékére. A Fernihough emlékküldöttség szeptember elején indult küldetése
teljesítésére, és 5-én délután érkeztek
Budapestre. Első útjuk a hazai autómotorsport akkori képviseleti szerve, a Királyi
Magyar Automobil Club Apponyi téri székházához vezetett. Ott a KMAC vezetőivel
nagyon rövid úton egyezségre jutottak
abban, h og y eml ék mű vet emelnek
Magyaro rszágon Fernihoughnak. A z
emlékművet a gyóni rekordpályán állítják fel
és október 26-án leplezik le. Ezen a kegyeletes aktuson 50 tagú motorkerékpáros
expedíció fogja az angol klubot képviselni.
Ezt követően az angol motorosok útja
ahhoz a budai kiskocsmához vezetett, ahol
Fernihough utolsó estéjét töltötte. A korabeli leírás szerint: „A tizennégy tagú társaság ugyanahhoz az asztalhoz ült, amelynél

szerencsétlenül járt bajtársuk szórakozott és
pontosan ugyanazt a menüt ették, mint
annak idején ő. A kiskocsma falának azon
részén, amely felé Fernihough ült, egy
koszorút helyeztek a következő felírással:
Erik, soha nem felejtünk el Téged… Az
angol társaság ajkáról most felhangzott a
klub indulója. A szenvtelen, hideg sportemberek zokogva énekelték végig a dalt.
Valahonnan előkerült a kiskocsma emlékkönyve. Fernihough az utolsó este magyar
bor és cigányzene mellett ezt írta bele: Szép
az élet és én holnap rekordot fogok javítani…”
Másnap már kora hajnalban ismét konvojba fejlődve indultak útnak Gyón felé. A
ködbe burkolt országút szinte teljesen néptelen volt, csak időnként találkoztak egy-

egy lovas kocsival. A pálya kezdetét jelző
43. kilométerkőhöz érve lassítottak, és fékezett tempóban haladva megkeresték az
országút fehér krétával megjelölt pontját,
mely még a baleset helyszínéről tájékoztatott. Motoraikat sorba állítva a pálya szélén
a megjelölt ponthoz járultak, és feszes
vigyázzba állva tisztelegtek, majd adott jelre
kórusként megszólaltak:
– Fernihough, halott bajtársunk, emlékezünk rád!
Utána előkerült a magukkal hozott hatalmas koszorú is, melyet a megjelölt pontra
helyeztek. „Néma csend következett. A
poros zubbonyos társaság kegyeletes áhítattal adózott tragikus halált halt társuk, Eric
Fernihough emlékének.”
Az angol motorosok expedícióját követően októberben hiába keressük a gyóni
emlékmű avatásának híreit, mert a kegyelet
diktálta elképzelés meghiúsult. Az évvégén
azonban a Nemzeti Sport a Brookland klub
újabb terveit hozta nyilvánosságra. E szerint
az angol motorosok ismét nagy erőket
mozgósítottak a világrekord visszahódítására. Ernst Jacob Henne 1937 novemberében
279,502 km/h sebességgel hatalmas abszolút rekordot ért el, de a klub berkeiben megindult a tervezgetés a világcsúcs angol
kézbe juttatására. Gyűjtést indítottak, és
Fernihough barátai napok alatt összehordták az alaptőkét, melynek fedezetével a
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télen a Brough gyárban újból beindulhattak
a kísérletek, megcélozva a 300 km/h-t meghaladó sebességtartományt. Vezetőként a
nemzetközileg kevésbé ismert „Brooklandsmenő” Noel Pope (1910-1971) mellett döntöttek, aki a saját pályájuk rekordere volt. A
kísérlet színhelyeként azonban nemcsak
Magyarországról és a gyóni pályáról esett
szó. Ezért a lap a következő mondatokkal
igyekezett mozgósítani az illetékeseket: „A
KMAC-nak tehát a legsürgősebben meg kell
tennie a szükséges lépéseket, hogy a
rekordkísérletet a magyar pálya részére biz-

tosítsa. Az angolok előszeretettel jönnek
Magyarországra, a gyóni pálya lezárása egyszerű és nem túl költséges, a KMAC világrekord-szolgálata elismerten elsőrangú, és ha
a versenyző három napon át akar próbálkozni, akkor három napon át tanyázik kint
nemzetközi időmérő és sportbiztos, a
csendőrökről nem is beszélve.”
…Mindez, – mint mondani szokás, – ma
már történelem, és ha egy kicsit másképp is,
de a történelem gyakran ismétli önmagát.
Henne világrekordja 14 évig élt, csak 1951ben tudták megdönteni, s az új rekordot is

a németek birtokolták. Fernihoughnak lett
emlékműve a Gyóni Betonon, de magyar
összefogás eredményeként. 2009. október
10-én avattuk, s azóta itt minden évben felhangzik az angol nemzeti himnusz a legalább 200 tisztelgő motoros gyűrűjében. A
valaha a motorkerékpárok Rolls-Royce-ként
reklámozott Brough Superiorok viszont, – a
maguk tekintélyt parancsoló harmonikus
szépségükkel és lélegzetelállító motorteljesítményükkel – 2018. június 24-én értek
Gyónra az idei FIVA rallye programjában.
Valentyik Ferenc

Természetvédelem
a Turjánvidéken

A

Duna-Ipoly Nemzeti Park 2006-tól a
Rosalia könyvekben tárja a nyilvánosság elé kutatási eredményeit. A sorozat
legújabb, immár 10. tagja „Természet
védelem és kutatás a Turjánvidék északi
részén” címmel látott napvilágot. A vaskos,
999 oldalas kötet a Turjánvidék Natura 2000
területen 2011 és 2018 között zajló tudományos tevékenységet mutatja be. A kutatási
program projektvezetője Csóka Annamária,
a 48 szerző munkáját Korda Márton szerkesztette tanulmánykötetté. A 33 tanulmány
összefoglalja az Ócsai Tájvédelmi Körzet,
illetve a Dabasi Turjános Természetvédelmi
Terület eddigi fontosabb eredményeit. Képet
kapunk arról a különleges helyzetről, hogy

ezen a területen található a második legnagyobb aktív magyar katonai lőtér, a
Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér. Köztudott,
hogy ide a kutatók korábban csak nehezen
juthattak be, így csak felületes ismereteink
voltak természeti értékeiről. A mi, bevallottan szubjektív szemszögünkből a szerzők és
témák gazdag sorából kedvcsinálóként a
dabasi kötődésű szerzők, Sára János és
Molnár József tanulmányai emelhetők ki. Az
egykori dabasi, majd ócsai lakos, sokunk jó
ismerőse, Sára János ebben a témában a
tavalyi évben helyszíni konzultációt is folytatott a Gyóni Géza Nyugdíjas Klubban. A
képekkel arányosan illusztrált kötet bárki
számára hozzáférhető, ugyanis pdf formá-

tumban, ingyenesen letölthető a nemzeti
park honlapjáról: http://www.dunaipoly.hu/
hu/tudastar/kiadvanyok/egyeb
V. F.

Malév-Dabas Horgászegyesület

20 éves a DABASI NAPOK!
A horgászegyesület ennek tiszteletére
szeptember 15-én szombaton rendezi meg a
Dabasi Napok keretében, a DABAS KUPA nyílt
horgászversenyét, melyre minden érdeklődő
horgászt szeretettel várunk!
Nevezni lehet: fér fi, női, ifi, és gyermek
kategóriákban. Nevezéseket a halőrháznál,
Nagy Lászlónál a sári horgászboltban és
Sódar Tamás halőrnél lehet leadni.
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A verseny reggel 6 órától délután 15 óráig
tart.
Eredményhírdetés: 15.30 órakor
Díjazásra kerülnek minden kategóriában az
első három helyen végzett horgászok.
Különdíjban részesülnek az összetett I., II. és III.
helyezettek, valamint a legnagyobb halat fogó
horgász!
Mindenkit szeretettel várunk!
A MALÉV–Dabas HE. vezetősége

2018. szeptember 											

V

BÚcsÚ

ége felé közeledett a nyár. A hódgyerekeknek egy cseppet sem akaródzott visszamenni a folyóra. Jól érezték
magukat itt, az erdei gyerekek között. Imbi
bácsi is egyre gyakrabban szorongatta az
Afrikába tartó gólya járatra szóló jegyét.
Odahaza visszaállt a régi rend. A krokodilok
rászoktak a fogmosásra, így az öreg nyúl
törleszthette adósságát, és békében visszatérhetett Afrikába. Az üzlet beindulásának
bizonyítékaként gyermekei egy nagyobb
összeget is küldtek neki. Legalább tízezer
mogyorónyi afrikai tallért!
– Szeretném valamivel meghálálni, hogy
számíthattam rátok, és itt tölthettem a nyarat – mondta egy reggel Nyúléknak.
– Talán megcsináltathatnád a motoromat. Annyit vittem a nyáron a gyerekeket,
hogy újra ráférne egy kis karbantartás –
nevetett Nyúl Ubul.
– Ugyan már, ez semmiség! – vont vállat
Nyúl Imbila. – Én valami komolyabbra gondoltam.
Nyúl Ubul szabadkozni kezdett:
– Nem tartozol semmivel, örömünkre
szolgált, hogy vendégül láthattunk – mondta szigorúan.
– Nem. Én nem szeretek tartozni senkinek. És már tudom is, hogy mit fogok tenni.
Imbi bácsi rendbe hozatta unokaöccse
motorját, és egyik reggel az oldalkosárba
ülve várta Nyúl Ubult.
– Hová megyünk? – kérdezte álmélkodva Nyúlpapa.
– Pattanj fel! Az erdőn túli piacra
megyünk festékért, szögért, aztán megállunk a folyón faanyagért, és beszerzünk
mindent, ami kell.
– Mihez?
– Természetesen az iskola felújításához!
– vágta ki Imbi bácsi.
A hír azonnal szájról szájra járt, amint
elrobogtak.
– Talán új székek is lesznek!
– És új tábla! Ugye, mi is festhetünk?

A gyerekeken izgatottság lett úrrá. Estére
visszaért a két nyúl, másnap megérkezett a
faanyag. Az erdő hangos lett a nyüzsgő társaságtól. Hódapó új székeket készített, gyalult, csiszolt, szögelt. Medve Móric és Nyúl
Ubul a tetőt javították meg, Borzpapa újrafestette a falakat. Az asszonyok takarították
az ablakokat, felsikálták a padlót, a gyerekek pedig festettek. Vaddisznó Valter csemetéi fellazították az iskola melletti kertet,
kigyomlálták, a hódgyerekek a farkukkal
pedig szépen lelapogatták.
– Én is iskolába fogok járni, mint Borcsa
és Lupi meg a testvérei! – újságolta Öcsi.
– Mi iiis! Mi iiis! – visították a kis
varacskosok.
– Büdi is jön, de ő nem örül ennyire.
Szívesebben maradna otthon – mondta
Borzmama.
– Én már ismerem a számokat! – duzzogott a kis borz. – Mit lehet még egy iskolában tanulni?
– Sok mindent! Például testedzést! –
emelt meg Vaddisznó Valter egy vastag
gerendát Büdi mellett, mintha súlyzózna.
Egy hét alatt elkészült az iskola, és ki más
is nyithatta volna meg, mint Nyúl Imbila? Ő
tartotta az első órát, ahol mesélt arról, hogy
kisnyúlként mi mindent tanult ő itt. Hálából
az új iskoláért, Nyúlmama, a tanárnéni és a
gyerekek egy dallal készültek:
Világjáró Imbi bácsi
Átszelte az óceánt
Gólya háton, s Afrikában
Otthont, családot talált.
Napernyőt és krémet gyártott,
Leégésre hűs zselét,
De bajba került, s hazatért,
Hogy mentse az életét.
Imbi bácsi dörzsöltebb volt!
A megoldás nem titok!
Afrikában fogat mosnak
A gazdag krokodilok.

Hódapó a dal végén az erdei gyerekek
nagy örömére bejelentette, hogy Hódi,
Lódi, Oszi és Motyó szülei megengedték,
hogy a hódgyerekek is ide járjanak iskolába.
Másnap Imbi bácsi korán kelt, mert nem
akart motorral menni a tisztásra.
– Inkább sétáljunk! Már nem nehéz a
csomagom, hiszen elosztogattam az
összes krémet és a napernyőt! – mondta
Nyúlpapának. – Ne verjük föl az erdő
csendjét. Biztosan mindenki alszik még!
Így aztán a két nyúl elindult az utolsó
gólya járathoz. Azonban a tisztásnál nagy
meglepetés érte Nyúl Imbilát. Ott ácsorgott egy kis csoport: Hódék, Medve
Móric, Borzék és Vaddisznóék aprajanagyja. Elköszönni jöttek, de Büdinek még
volt egy nagyon fontos kérdése is:
– Imbi bácsi, mikor lehet abbahagyni azt
a tanulást? – rángatta az öreg nyúl mellényét Büdi.
– Soha, édes fiam! Én már öreg vagyok,
de még most is tanulok, ha nem is járok
iskolába. Tompa ceruzával nem lehet
hegyesen írni, igaz-e? Érted-e kis Büdi? –
kacsintott Imbi bácsi.
– Értem, értem… - szontyolodott el
Büdi. Érezte, hogy sehogy sem fogja megúszni az iskolát.
A gólya járat lassan felszállt, és magával
vitte az öreg nyulat.
– Viszlát! Jó utat! – integettek utána a
réten maradtak.
– Minden jót! Vigyázzatok magatokra!
– kiáltotta vissza Nyúl Imbila.

Rajz: Rizmajer Krisztina

Bábel Antónia:
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Kezdődik Az NBI-es kézilabdás szezon

S

ikeres, közel két hónapos felkészülés után elkezdődik az
NBI-es szezon a dabasi kézilabdásoknak. A magyar válogatott játékosokkal megerősödött csapatunk nagyon motiváltan
várja az új szezont. Ahogy Tomori Győző fogalmazott „a srácok
biztosan mindent meg fognak tenni, hogy a lehető legjobban teljesítsenek”. Az első mérkőzést szeptember 1-jén játszottuk a frissen feljutó Vecsés csapata ellen, majd az első hazai mérkőzésünket szeptember 8-án vívjuk meg a Gyöngyös csapata ellen.
A felnőtt csapat felkészülésével párhuzamosan női felnőtt,
valamint lány és fiú utánpótlás csapataink is a felkészülésük végéhez érkeztek és szeptembertől elkezdik a bajnoki mérkőzéseiket.
A klubbal kapcsolatos, további híreket a csapat weboldalán,
facebook oldalán és instagram oldalán olvashatnak.
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/
Hátralévő Szeptemberi NBI-es mérkőzéseink:
Szept. 8., szombat Dabasi KC VSE
Gyöngysport KN KFT.
Szept. 15., szombat Sport36-Komló
Dabasi KC VSE
Szept. 20., csütörtök Grundfos Tatabánya KC Dabasi KC VSE
Szept. 28., péntek
Ceglédi KKSE
Dabasi KC VSE
A mérkőzések este 6 órakor kezdődnek. A kiemelés a hazai
mérkőzést jelzi. 			
Kovács Péter

• VIP-jegy (korlátozott számban kapható): 6000 HUF
6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
Jegyek kizárólag a helyszínen vásárolhatóak majd meg.
Bérletárak a 2018/2019-es szezonra:
(A bérletek az összes hazai NB I-es, Magyar Kupa és Ligakupa
mérkőzésekre, valamint az összes NB II-es női és férfi csapataink
hazai mérkőzéseire is érvényesek, azaz összesen több mint 30
hazai mérkőzésre.)
• Saját nevelésű utánpótlásjátékos-bérlet:
DÍJTALAN
• Utánpótlásjátékos szülői bérlet:
6000 HUF
• Diák-, nyugdíjasbérlet:
6000 HUF
• Normál éves bérlet:
12 000 HUF
• Helybérlet (összes hazai meccsre kizárólagos,
névvel ellátott helyet foglalunk számára):
15 000 HUF
• Családi bérlet (2 felnőtt, 2 gyerek):
30 000 HUF
• VIP-bérlet (korlátozott számban kapható):
36 000 HUF
6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
A 2018/2019-es szezonra szóló
TÁMOGATÓI bérletárak:
Támogatói bérlet bronz fokozat: 30 000 HUF (összes hazai
meccsre kizárólagos, névvel ellátott helyet foglalunk számára, a
bérlet tulajdonosa Dabasi kézilabdás ajándékot kap)
Támogatói bérlet ezüst fokozat: 60 000 HUF (Összes hazai
meccsre kizárólagos helyet foglalunk számára, a bérlet tulajdonosa Dabasi kézilabdás ajándékot kap, valamint igény esetén beszámolunk Róla csapatunk Facebook oldalán.)

Bérlet- és jegyinformációk
Megkezdtük a 2018/2019-es szezonra szóló bérleteink
árusítását.
Jegyárak a 2018/2019-es szezonra
• Normáljegy:
1200 HUF
• Diák-, nyugdíjasjegy:
600 HUF
• Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek):
3000 HUF
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Támogatói bérlet arany fokozat: 120 000 HUF (összes hazai
meccsre kizárólagos helyet foglalunk számára, a bérlet tulajdonosa Dabasi kézilabdás ajándékot kap, igény esetén beszámolunk
Róla csapatunk Facebook oldalán, a bérlet tulajdonosa igény esetén felkerül klubunk szponzorai közé a honlapunkon)
Bérleteink előzetes egyeztetés után megvásárolhatók az OBO
Arénában.
Bérletinformációk és értékesítés: info@dabashandball.hu,
vagy Banasákné Monoki Anitánál: 06-70/908-1314
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Belül tudományos.
Kívül fantasztikus.

Az új Touareg. Innovision Cockpit kezelőfelülettel:
digitális műszeregységgel, valamint érintés-, gesztus és
hangvezérelt infotainment rendszerrel.
A 3.0 V6 TDI motorizáltságú új Touareg kombinált átlagfogyasztása: 6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 182 g/km. Ezen
értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 27. héttől
gyártásba kerülő példányok fogyasztási és CO2-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt
magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket a vezetői szokások és
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció,
extra felszereltséget tartalmazhat.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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+400 000 Ft kedvezmény új OCTAVIA modell
árából használtautó-beszámítás esetén!

www.skoda.hu

Most érdemes behoznia régi autóját, hiszen nem csak, hogy beszámítjuk a használt autót,
de egyéb kedvezményekkel kombinálva, még jobb áron juthat új ŠKODA OCTAVIA modelljéhez.
A beszámított gépjármű árán felül, akár 1 500 000 forint kedvezményt adunk az új árából.
Önnek már csak azt kell kitalálnia, hogy menti ki az 5 éve beragadt válogatás kazettát.

ŠKODA OCTAVIA kombinált átlagfogyasztás:
3,9–6,6 l/100km, CO 2 kibocsátás: 103–154 g/km*

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8221,
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

*Az üzemagyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemagyag-fogyasztását. A kép illusztráció. Az akció kizárólag természetes személyek számára elérhető, illetve közvetlen hozzátartozó számára
is igényelhető. Az akció 2018.05.28-tól 2018.09.30-ig, illetve a 300 darabos importőri készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A feltüntetett akár 1 500 000 Ft kedvezmény a
400 000 Ft-os használtautó-beszámítási kedvezményen felül a magánszemélyeknek szóló 900 000 Ft, illetve a Porsche Casco vagy finanszírozás igénybevétele esetén érvényes 200 000 Ft kedvezményt tartalmazza. A feltüntetett árkedvezmények az akcióban résztvevő modellek ajánlott kiskereskedői árából kerültek kiszámításra. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
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