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A Magyar Kultúra Napja
Dabason

A

Fotók | Karlik Dóra

Himnusz megírásának 196. évfordulóján, január 22-én, a Kossuth Művelődési Központban tartotta Dabas Város
Önkormányzata Magyar Kultúra Napi
ünnepségét. Dr. Németh János István kultúrakutató, közművelődési szakértő mondott ünnepi beszédet, amelyben a kultúra
egyén- és közösségformáló erejéről
beszélt.
Hagyományosan ezen az alkalmon adja
át az önkormányzat a Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjat az arra érdemes
személynek, vagy közösségnek. 2019-ben
Kovács Éva, a Múzsák Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója vehette át az elismerést a
város és a térség kulturális életében végzett példamutató, áldozatos szolgálatáért,

20. JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a GYÓNI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

I

skolánkban 2000 januárjában csendült fel először a keringő dallama, így
ebben az évben 20. alkalommal rendeztük meg a jótékonysági bált.
Megpróbáltuk még színesebbé, még emlékezetesebbé tenni ezt a jeles alkalmat. A bál szervezésében, megrendezésében egy jól összeszokott csapat dolgozik a szülők és a pedagógusok részéről egyaránt.
Az idei műsorban generációk sorakoztak fel, mintegy átölelve az elmúlt 20
évet, olykor könnyeket csalva szemünkbe. Szívmelengető érzés volt látni, felnőttként táncolni azokat, akik az első bálon nyolcadikosként keringőztek
Szente Vargáné Mohácsi Edit osztályaként. A 3. b. osztályos tanulók Latyákné
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a zenei képzésben és a komolyzene népszerűsítésében végzett több évtizedes
munkásságáért. Ezen a napon a Kossuth
Művelődési Központ és a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár Minősített Közművelődési
Intézmény címet vehetett át az Emberi
Erőforrások Minisztériumában, ebből az
alkalomból az intézmény dolgozóit
köszöntötte Kőszegi Zoltán polgármester.
Az ünnepi műsorban felléptek a Múzsák
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Garajszki Anna és Ferenci Balázs, valamint
pedagógusa Dr. Tabajdi Gyuláné Varga
Ágota. Az estet a Venti Chiavi Gitártrió
(Ritter Zsófia, Kormos Balázs és Tóth
Álmos) koncertje zárta.
Feldman László

„A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.”
– Phyllis
Diller
rendezvények,
események
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Arccal az élet felé
H

ozleiter Fanny, ismertebb nevén
Mosolyka január 12-én látogatott
el Dabasra, hogy történeteivel, életigenlésével hol könnyeket, hol mosolyt csaljon az
arcokra.
Mosolyka izomsorvadással született, öt
évesen kerekesszékbe került, és az orvostudomány akkori állása szerint alig 25 évet
jósoltak neki.
Mosolyka nem profi motivációs tréner,
de éppen az őszinte szavai, küzdeni akarása, életigenlése teszi őt hitelessé. Véle
ménye szerint kevés dolgot lehet pillanatok
alatt megváltoztatni, de egyet bármikor, a
hozzáállásunkat. Pozitív gondolkodással a
legnehezebb helyzeteken is át lehet verekednie magát az embernek, a döntés a mi
kezünkben van. Mosolyka egyik mottója a
„majd helyett most”, a jelenben kell élni, a
múlton már nem változtathatunk, a jövő

Fotók | Karlik Dóra

pedig messze van. Mindig a „most”, legyen
az, ahol fejben és tesben is ott vagyunk,
éljük meg a valódi pillanatokat azokkal, akik
körül vesznek bennünket.
Nagyon nagy köszönettel tartozunk
Temesi Ist vánnak és a Munkahely a
Családokért Alapítványnak, hiszen nekik és
a Trendcoop Kft.-nek is köszönhetően

ingyenes volt az előadás. Prosperáló helyi
vállalkozásként erőfeszítéseik, céljaik, nemcsak példaként, hanem iránymutatásként
szolgálhatnak más cégeknek is.
„Legyen példa az életed” az idei év mottója városunkban, ez az est pedig nemcsak
megtette az első lépést, de irányt is mutatott.		
KD

Rádi Erika vezetésével arra hívták fel a figyelmet színes, kendős
táncukkal, hogy rohanó világunkban jusson idő a gyerekekre is.
Szülői munkaközösségünk tagjai egy igazán csajos produkciót
adtak elő jókedvre derítve a közönséget. Nagy sikert aratott
Hendéné Ujvári Andrea 2. c. osztályosainak anya–fia, apa–lánya
tánca, amely vidám és megható is volt egyben. Az est fénypontja
– természetesen – a nyolcadikosok keringője volt, amellyel reméljük, örömet szereztünk a szülőknek, nagyszülőknek is.
Minden segítőnek, résztvevőnek köszönjük, hogy létrejöhetett
ez a rendezvény! Köszönjük, hogy a pártolójegyek, a támogatójegyek, a belépőjegyek vásárlásával támogatták iskolánkat!
Reméljük, 2020 januárjában is találkozunk...
Balázsné Hábli Ágnes
igazgatóhelyettes
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Megújult rendelőt avattunk

Fotók | Karlik Dóra

Közel 50 millió forintból valósult meg a sári háziorvosi rendelők felújítása

F

ebruár 1-jén ünnepélyes keretek
között adtuk át a megújult Sári háziorvosi rendelőket, amelyet a Pest megyei
kompenzációs alapból nyújtott pályázati
támogatással és jelentős önkormányzati
forrás felhasználásával valósított meg
Dabas Város Önkormányzata.
Az eseményen Szabó István a Pest
Megyei közgyűlés elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket, kihangsúlyozva, hogy Pest
megye a történelmi időkben is gondot fordított arra, hogy az egészséget, mint értéket óvja, és ma sincs ez másképpen. Pánczél
Károly országgyűlési képviselő ünnepi
beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
nem egyedi az egészségügyi alapellátás fej-
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lesztése Dabason, hiszen egy új háziorvosi
rendelő építése van folyamatban Dabasiszőlőkben. Kiemelte, hogy a helyi alapellátásban a családorvosoké a főszerep, akiknek nem csak a gyógyításban, hanem a
megelőzésben is segítségére lesznek azok a
21. századi körülmények, amelyeket a fejlesztéssel megvalósítottak.
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a rendelő helye és környezete mindig is központi helyszíne volt a
sáriak közösségi életének, itt épült a térség
legnagyobb temploma, sok évtizeden
keresztül a rendelő helyén iskola működött,
majd a helyi fiatal közösség egy fontos találkozási helye volt, míg a 80-as években meg

nem épült a háziorvosi rendelő, amely hos�szú várakozást követően megújult környezettel várja a gyógyulni vágyókat.
Az eseményen a Szivárvány Óvoda
nagycsoportosai és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai adtak ünnepi
műsort. Az ünnepélyes szalagvágást követően a jelenlévők megtekinthették az épületet és egészségügyi szűrővizsgálatokon
vehettek részt.
F. L.
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Civilszervezetek fóruma
Munkahely a Családokért Alapítvány a város önkormányzatával együttműködve, a dabasi civilszervezeteknek rendezett fórumot január végén a Halász Móricz-kúriában. Az eseményen az alapítvány munkatársai részletes tájékoztatást adtak a
jelenlévőknek a civilszervezetekre vonatkozó jogi, pénzügyi szabályokról. Az eseményen hét különböző területen tevékenykedő
egyesület, illetve alapítvány képviselői mutatták be tevékenységüket, eredményeiket, céljaikat. Az est házigazdája, Temesi István a
Trendcoop Kft. vezetője kiemelte, hogy fontosnak tartja a civilszervezetek közötti párbeszédet, az együttműködést, hogy céljaik
megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan, egymást segítve tudják hasznosítani. A kapcsolatteremtés
és a kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta Kőszegi Zoltán polgármester is, aki köszöntőjében kiemelte, hogy büszke az aktív és jó
kapcsolatra, amely az elmúlt két évtizedben mindvégig jellemző
volt a városban működő civilszervezetek és az önkormányzat
között. Köszönetet mondott az együttműködésért, hiszen sok
közös cél megfogalmazásában és megvalósításában is nagy szerepe volt a város civil közösségeinek, az alapítványoknak, sport, kulturális, korosztályos, egészségügyi, kisebbségi területen működő
egyesületeknek.
A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy a későbbiekben
is folytatják a konzultációt.			
Feldman

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen tüntettük fel a Sportgála fotóit
készítő Simon Anita nevét. Elnézést kérünk a hibáért!

Fotók | Dabas TV
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Kotán Sándor és Kotán Sándorné Terike. Dabason szinte mindenki ismeri a
legendás pedagógus házaspárt, akik valahogy olyan természetesen vannak
együtt, mint a borsó meg a héja. Aki ismeri Sándort, tudja, hogy van „Sándorné”
is. És fordítva. Amikor beültek Szabó Erikához a Dabas Televízió stúdiójába, azonnal szóvá tették, hogy most itt a forgatási körülmények miatt nem tudják fogni
egymás kezét – pedig mindig így szokták… Különleges beszélgetés következik a
„Házasság hete” alkalmából egy különleges házaspárral.

Ketten vagyunk egyek

– Terike, amikor utoljára találkoztunk,
éppen szóba került, hogy milyen
fiatal voltál, amikor találkoztatok…
Terike: – 12 éves voltam. Egy kis szünet
következett ezután, 17 voltam, amikor
újra egymásra találtunk.
Sándor: – Úgy fogalmaznék, hogy a kapc solatunk a neoreneszánszát éli.
Összecsiszolódtunk az évek alatt. Olyan
ez, mint egy különleges iskola. Ketten
vagyunk egy iskolában. Mindketten egyszerre tanulunk és tanítunk. Nem arra
gondolok, hogy én megtanulok palacsintát sütni, ő pedig egy csavart becsavarni. Hanem arra, hogy rá kell jönnünk,
úgy maradhatunk egymás mellett, ha
megtanulom azt, hogy ő mit szeretne
tőlem – és fordítva. Az a szép ebben,
hogy mindig változik minden. Nem
ugyanazok vagyunk már mi sem, mint
évekkel ezelőtt.
Terike: – Nekem ő az életem része. Nem
látom a problémákat. Úgy gondolom, ez
maga a változás. Amikor összeházasodtunk, azt gondoltuk, lutri az egész.
Hiszen az elején nem tudhatjuk, mi lesz
belőle. Kapunk feladatokat, elvégezzük
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őket. Nagyon mélyről indultunk, de mindig megelégedtünk azzal, ami volt, így
szépen haladtunk. A titok, hogy ne
felejtsük el egymást szeretni. Lehet a
hibákat keresni, de valamiért mi mégis
egymást választottuk. Minden nap éreztetjük az egymás iránti szeretetünket.
Persze voltak mélypontok. Mégis azt
gondolom, ez áldás, hogy megadatott
nekünk ez az élet.
– Fiatal tanár házaspárként milyen
lehetőségeitek voltak az életben?
Hogyan tudtatok elindulni?
Terike: – Nem volt szülői hátterünk, így
nehezebb volt. Örömmel választottuk a
pedagógusi hivatást, bárhová mehettünk volna, ahol szolgálati lakást adnak,
mégis az volt az egyetlen szempont,
hogy együtt mehessünk. Így kerültünk
Dabasra.
– A gyerekeitek közül van olyan, aki
külföldön keresi a boldogulást, így
sokat utaztok.
Sándor: – Igen, ez munka és szórakozás
egyben. Az utazás azon kevés dolgok
egyike, amit mindketten szeretünk.
Teljesen más az érdeklődési körünk. Az

alap, az értékrendünk viszont ugyanaz.
Ugyanúgy gondolkodunk például az
iskolában töltött életünkről, így például
ez is egy kapocs közöttünk.
Terike: – Nagyon sajnálom azokat a gyerekeket, akiknek nem teljes a családjuk.
Nálunk én is teljesen mást adtam nekik,
az imádkozástól kezdve a verseken át a
játékig. Azonban, ha nincs az apukájuk,
akkor nem mászunk hegyet, nem síelnek. Ez így volt teljes. Az pedig, hogy
most nincsenek itthon, egy újabb feladat számunkra. A szeretetünkkel segítjük őket.
Sándor: – Nagyon fontos, hogy egy családban mindenkinek meglegyen a szerepe. Az anya anya legyen. A férfi pedig
vállalja fel azt a szerepkört, ami az övé. A
férfi tehát férfi legyen. Mi is így tekintünk egymásra.
– Amikor a nő és a férfi családban
betöltött szerepéről beszélsz, mire
gondolsz? A férfi legyen a határozottabb, a nő a lágyabb?
Sándor: – Nálunk ez jött be. Én szigorúbb
vagyok, a feleségem engedékenyebb.
Volt jópár vitánk a gyereknevelés kapcsán. De sosem a gyerekek előtt.
Terike: – A gyereknevelésnél az egység, a
következetesség a jó. Mindig együtt
döntöt tünk és döntünk most is.
Elképzelhetetlen, hogy egyikünk a másik
háta mögött tegyen valamit. Az nagyon
tekintélyromboló egy gyerek szemében.
Ha egy család jól működik, akkor a világ
lehet zavaros, otthon akkor is béke van.

2019. február								
A család a társadalom legkisebb sejtje.
Ha ott béke van, akkor az mindenkinek
jó.
– Az ember azt látja maga körül, hogy
a házasságok ritkán működnek. Mi
lehet ennek az oka?
Sándor: – Könnyebben váltanak az
emberek. Talán nincs bennük az állandóságra való törekvés. A társadalom is ezt
szolgálja: könnyű elválni. És igen, anno
én is lutrinak tartottam a házasságot, de
amint jöttek a gyerekek, tudtam, hogy
tartani kell magam. Ez a tartás és kitar-

– Valószínűleg az is fontos lehet, hogy
van énidőtök a különböző hobbik
által.
Sándor: – Amikor megismerkedtünk, eleinte Teri többet volt otthon. Úgy gondolom, ez is beletartozott a nő szerepébe.
Talán ezt a mai fiatal hölgyek másképp
gondolják. Azonban most, hogy a gyerekek kirepültek, eljött az ideje, hogy ő is
azt csinálja, amit szeretne. Nekem pedig
rá kellett jönnöm, hogy Teri nem az
enyém. Van saját ideje, amivel ő rendelkezik. Ezt régen nehezen tudtam elkép-

tás hiányzik sok emberből manapság.
Az, hogy mi együtt vagyunk, nagyon
sok energia befektetést igényelt.
Terike: – Minden abból indul ki, hogy az
ember akarja, vagy nem akarja a dolgot.
Ez egy döntés. Miért lazulnak a kapcsolatok? Úgy gondolom, most nagy az
egoizmus. Hajlamosak vagyunk azt
hinni, hogy a körülöttünk lévő világ a
hibás. Így nem lehet kapcsolatokat építeni. Nem lehet kiugrani, ha én már felelős vagyok valakiért. Mint a kis hercegb e n: f e l e l ő s v a g y a r ó z s á d é r t .
Egyik születésnapomon azt kívántam,
hogy másszuk meg az Olümposzt. Ő ott
volt mellettem. Fogta a kezem. Aztán,
amit ott láttunk, az leírhatatlan! De dolgozni kellett érte…

zelni. Változunk. Nehéz volt ez nekem.
– Ez a mérleg sosem billent ki?
Ugyanannyit tettetek a kapcsolatért?
Sándor: – Ez akkor dőlt el, amikor „csörgött a tányér”. Mindent megbeszéltünk
– és továbbléptünk.
Terike: – A házasság titka, hogy szeretni
kell és mindent meg kell beszélni. Ehhez
partner kell. Ha a másik meghallgatja
ezt, előre lépünk. Ha nem, akkor maradnak a sérelmek, amelyek sebbé alakulnak. Onnantól kezdve a másik pusztán
elviseli az életet. Pedig az életet nem elviseli, hanem élni kell.

az otthon hangja
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Aranyosi Ervin:

Jóra tanítók
Fogyatékkal élnek. Ne hidd azt hogy mások!
Önzetlen szeretnek, mint az óvódások.
Próbálj te is nekik szeretetet adni,
ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni.
Ne az észre hallgass, inkább a szívedre!
Nem élhetnek Ők sem, köztünk, számkivetve.
Fogadjuk el Őket, vegyük emberszámba,
mert közénk születtek, ebbe a világba.
Isten gyermekei, s cipelik a terhet,
amit magunkfajta tán nem is cipelhet.
Nehéz feladatot rótt rájuk az élet,
mégsem várnak többet: erőt, emberséget.

H
Reménysugár

Fogyatékosok Napközi Otthona
Dabason már közel két évtizede működik
a Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona, amely a kistérségben élő fogyatékos személyek számára nappali ellátást és
fejlesztő foglalkoztatást biztosít.

A nappali ellátás magába foglalja a szociális, egészségi, mentális szolgáltatásokat. Olyan foglalkozásokat szervezünk az ellátottainknak, amelyek többek között bővítik általános ismereteiket, illetve kialakítanak vagy fenntartanak meglévő képességeket, készségeket.
A fejlesztő foglalkoztatáson belül különféle munkákat és
munkafolyamatokat biztosítunk. Célunk, hogy megismertessük fogyatékos dolgozóinkat a munka világával és az önállóbb
életvezetés felé tereljük őket.
Egyéb szolgáltatásaink:
meleg élelem biztosítása, szabadidős programok
szervezése és lebonyolítása, szükség esetén egészségügyi alapellátás megszervezése, hivatalos ügyek
intézésének a segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
A gondozottak be- és hazaszállítása az intézmény buszával
történik.
Az önálló életvitelre nevelés és az önkiszolgálás fejlesztése,
szinten tartása az intézményi foglalkoztatás minden területén
az egyik legfontosabb célunk.
A napközi otthonban a barátságos légkör sokban hozzájárul, hogy gondozottaink szívesen látogatják intézményünket.
Az intézmény nyitvatartása: hétköznapokon 7.00–16.00
Az intézmény elérhetőségei:
2370 Dabas, Kossuth László utca 1.,
Tel.: 06-29/363-324

Házassági évfordulók
2019 januárjában kötöttek házasságot
január 5.
Gere László–Kocsis Teréz
január 11.
Strupka Gergő Pál–Csizmadia Tünde Petra
január 12.
Szeibert Zoltán–Hornyák Nóra Klaudia
január 25.
Péli János–Bennárik Erzsébet
30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
január 13.
Farkas Péter–Gebura Mária
január. 27.
Nagy István–Faldina Anna
január 28.
Mráz József–Varga Borbála

8

25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
január 14.
Zsebedics Ferenc–Virág Éva
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
január 6.
Rost Mihály–Butnaru Luminita
január 16.
Kukuják András–Kecskés Rita
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot
január. 9.
Berényi Árpád–Forgács Márta

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

2019. február								

Felhívás rajzpályázatra
A Dabasi Egyesített Óvodák gyóni városrészének intézményei közelgő nemzeti ünnepünk
alkalmából ebben az évben is rajzpályázatot
hirdetnek óvodáskorú gyermekek részére.
Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testületi
döntése alapján a 2019-es év mottója

„Legyen példa az életed”

Legyen példa az életed!

Orimami–Origami

Papírvarázslat nagymamáknak

E

ljössz a Halász Móricz-kúriába, itt működik csoportunk,
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester vezetésével. Már
gyülekeznek az ügyeskezű nyugdíjas barátaim. Rövid üdvözlés,
egy ölelés és máris előtted a fehér vagy színes papírlap. Mit is
fogunk ma kreálni? Mindegy. Akár lepke, madár, virág, asztaldísz
vagy karácsonyi csillag. Csak kezdd el a hajtogatást, és örülsz,
hogy még bírja a kezed, hogy szépen hajtogatsz és néha meg is
dicsérnek. És várod, hogy mi fog a sok hajtogatásból megvalósulni. Örülsz, hogy ma is itt lehetsz, jól érzed magad, jó napod volt és
a sima papírból szépet varázsoltál. Utána megkapod a házi feladatot, amit hazaviszel és otthon hajtogatsz a következő klubnapig.
Mert szeretnél újra visszajönni, nagy- és dédmamákkal együtt
örülni és boldognak lenni… NAGYON BOLDOGNAK…
Péli Lászlóné klubtag

Kedves óvó nénik! Kedves gyerekek!
„Tegyük jobbá a világot ezernyi csodával”
Várjuk azokat a változatos technikákkal készített,
egyéni ötletekkel gazdagított alkotásokat,
amelyek kifejezik, hogy hogyan tesszük,
tehetjük szebbé, jobbá, példaértékűvé a közvetlen
és tágabb természeti és emberi világunkat.
Alkotásaitokat március 4-ig (hétfő) juttassátok el
a Gyóni Mesevár Óvodába.
Tóth Szilvia
intézményvezető

városunk legidősebb lakói
Pap Teréz (Pap Teréz)
Majeczki Miklósné (Kancsár Anna)
Retkes Károlyné (Koncz Margit)
Tóth Istvánné (Kajdácsi Erzsébet)
Simári Mihályné (Galacz Julianna)
Dr. Mikó Miklósné
(Okolicsányi Veronika Ottilia)

1925. 01. 22.
1925. 01. 28.
1926. 01. 27.
1927. 01. 08.
1927. 01. 19.

94 éves
94 éves
93 éves
92 éves
92 éves

1928. 01. 04.

91 éves

Takács Sándorné (Deli Margit)
Péli Lászlóné (Szegedi Mária)
Tar Béla
Bózsik Sándorné (Gula Terézia)
Vörös Mihályné (Kancsár Katalin)

1928. 01. 13. 91 éves
1928. 01. 16. 91 éves
1928. 01. 17. 91 éves
1929. 01. 01. 90 éves
1929. 01. 28. 90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

városunk legifjabb lakói
Baba	Született
Lakatos Máté
2019. 01. 09.
Mészáros Dávid
2019. 01. 10.
Bennárik Anna
2019. 01. 15.
Csernák Nimród
2019. 01. 15.
Makkai Bence
2019. 01. 16.
Atkinson Ian Carlos
2019. 01. 18.

Anya
Rafael Rozália
Szabó Katalin
Mráz Zsuzsanna
Tóth Henriett
Erős Szabina
Precsinszki Szilvia

Baba	Született
Gacsal Zsófia
2019. 01. 20.
Horváth Péter
2019. 01. 20.
Szabó Franciska Lili
2019. 01. 21.
Tulkán Norina
2019. 01. 22.

Anya
Galicz Éva
Berényi Judit Eszter
Szágos Piroska
Lovas Renáta

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Dabas Város településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének felülvizsgálatára, új településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök elkészítésére, a helyi építési szabályzathoz kapcsolódó térinformatikai rendszer kidolgozására kerül sor.
Dabas Város Önkormányzata Képviselőtestületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017 (V.24.) számú rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 2. § (2) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét az
alábbiakról tájékoztatom:
Előzmények:
Dabas Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018 decemberében döntött
Dabas város településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének
felülvizsgálatáról, az új településfejlesztési
koncepció és új településrendezési eszközök elkészítésének szükségességéről, illetve a helyi építési szabályzat - lakossági és
hatósági felhasználását elősegítő - térinformatikai alkalmazás kidolgozásáról.
Az új településfejlesztési koncepció és
az új településrendezési eszközök elkészítését alapvetően a magasabb szintű jogszabályokban foglalt kötelezettségek és
az építésügyet érintő jogszabályok jelentős változása indokolja.
Dabas jelenleg hatályos településrendezési eszközei a 2006. évben hatályos jogszabályok szerint készültek. Az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.) 60. § (9) bekezdése alapján
2021. december 31-ét követően sem a
településrendezési eszközök készítése
sem a módosítása során nem alkalmazhatók már az Étv. 2012. december 31-én vagy
azt megelőzően hatályos jogszabályok,
így 2021. december 31-ét követően nem
lesz mód Dabas helyi építési szabályzatának jogbiztos alkalmazására.
2019. március 16 -án lép hatályba
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.
évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
MTrTtv). Az MTrTtv. 92. § - ában előírja,
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hogy a Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetében az e törvény
hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket 2021. december
31-ig felül kell vizsgálni és szükség esetén
módosítani kell.
Fentiek alapján Dabas hatályos településrendezési eszközeit magasabb szintű
jogszabályi kötelezettség okán 2021. december 31-ig – az új településrendezési
eszközök egyidejű elkészítésével – felül
kell vizsgálni.
A településfejlesztési és településrendezési célok illetve feladatok mielőbbi újragondolását indokolja továbbá az elmúlt
években megvalósított fejlesztések által
átalakult épített környezet, a folyamatosan megújuló dabasi településkép, a változó lakossági igények és építési szokások is.
Dabas Város hosszú távú fejlesztési céljainak meghatározásához és az új településrendezési eszközök megalapozására
készül Dabas Város Új településfejlesztési
koncepciója.
Tervezési feladat tartalma:
A konkrét tervezési feladat Dabas Város
aa) településképi arculati kézikönyvé
nek, településképi rendeletének a készülő
új eszközök tartalmi elemeivel kapcsolatos
felülvizsgálata, módosítása
ab) településfejlesztési Koncepciója és
Településrendezési Eszközeinek - új településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök készítésével történő jogszabályi felülvizsgálata, az érvényes
döntések, rendeletek egybedolgozása, a
kisebb horderejű magánkezdeményezések átvezetése.
A tervezési feladatnak nem része az
olyan részletes szabályozási tervek elkészítése, amely egy terület strukturális átalakításával jár.

A tervezés alapvetően az Étv-ben, és az
országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban:
OTÉK), a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Tr.)
és az egyéb vonatkozó magasabb szintű
területrendezési és szakági jogszabályokban (pl.: MTrT tv. ) foglalt követelmények
alapján, azokkal összhangban történik.
Partnerségi és államigazgatási egyeztetés a tervezés folyamatában:
A tervezetek egyeztetése a Tr. szerinti teljes
eljárásban történik. A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul. Az elkészült tervezet a véleményezési szakaszban kerül ismertetésre és lakossági véleményeztetésre, várhatóan az év
második felében.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban az
eljárásban érintett partnerek, az érintett
államigazgatási szervek, területi és települési önkormányzatok vesznek részt.
Az előzetes tájékoztatás jelen általános
közzététel mellett lakossági fórumon történő szakmai ismertetéssel, az önkormányzat
honlapján és közterületi hirdetőfelületen is
megtörténik.
Kérem a lakosságot, az érdekelteket,
hogy a tervezetek kidolgozásával kapcsolatosan fogalmazzák meg előzetes véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat,
melyeket az alábbi módokon várunk:
• papíralapon a polgármesternek címezve, Dabas Város Önkormányzata, Szent
István tér 1/B címre, vagy
• elektronikus levélben a polgármester
nek címezve a polgarmester@dabas.hu és
a talapka@dabas.hu e-mail címek valamelyikére történő megküldéssel.
Kérem, hogy a tervezéssel kapcsolatos
javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket,
írásban 2019. március 10-ig tegyék meg!
Kovács Beáta tervező

2019. február 									
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Tájékoztató

a Képviselő-testület január havi üléseinek főbb döntéseiről
Rendelet:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő
– testülete módosította Dabas Város 2018.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletét. A jogszabály a www.dabas.hu
honlapon olvasható.
Pályázatok:
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be
a 2019. évi „Kiegyenlítő bérrendezési alap”
előirányzatából pályázati úton igényelhető
10 589 600 Ft összegű támogatásra.
A testület a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című és PM_CSAPVÍZGAZD_2018
kódszámú pályázati felhívásra „Dabas felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, vízgazdálkodásának kor-

Tisztelt
Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselőtestület döntése alapján a magánszemélyek kommunális adójának mértéke
2019. január 1-jétől a következőképpen
változik: kivett lakóház, udvar esetében
17 000 Ft/év, kivett beépítetlen terület
esetében 8500 Ft/év.
Az adómérték változásról ingatlanonként határozat, valamint a fizetendő
összeget tartalmazó csekk kerül kiküldésre.
Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy
a határozattal kiküldött csekken fizessék be a kommunális adó kötelezettségüket legkésőbb 2019. március 18-ig,
mert az I. félévi egyenlegértesítőkben
nem kerül kiküldésre kommunális adó
csekk.
Adóhatóság

szerűsítése” címmel, valamint az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által kiírt,
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati kiírásra a Dabas területén
található, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan lerakott hulladékok elszállításának és kezelésének támogatására „Illegális hulladéklerakók felszámolása Dabason” címmel pályázatot nyújtott
be.
Beszámolók:
A testület jóváhagyta a 2019. évi közbeszerzési ter vet, a Dr. Halász G éza
Szakorvosi Rendelőintézet módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát,
valamint a Települési Értéktár Bizottság
2018. év második félévének munkájáról
készült beszámolót és a 2019. évi munkatervét.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján együttműködési megállapodást köt Dabas Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával és a Sári Szlovák Önkormányzattal.
A testület a HUNGARO PASTA Élelmi
szeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelős
ség ű Társaság részére – a 4 tojásos
400 g-os s záraztészta termékcsalád gyár
tás a idejére (Dabasi Négyes) – engedélyezte a Dabasi név felvételét.
A képvisel ő-testület támogatta az Ön
kormányz at területén található általános
iskolák Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala által a 2019/2020. tanévre
tervezett iskolai felvételi körzetek kialakítását.
Jegyző

Téli rezsicsökkentés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló
1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján, a 2018. október 15-ig bejelentett igényeknek megfelelően, az egyszeri 12 000
Ft összegű támogatást természetbeni
támogatás formájában kell biztosítani. Új
igény benyújtására, pénzbeli megváltásra
nincs lehetőség!
Önkormányzatunk a fűtőanyagok
beszerzésére az alábbi vállalkozásokkal
kötött szerződést:
– gázpalack: GÁZTRANSZPORTER Kft.
Gázcseretelep Dabas, Major 10. (5-ös főút
40-es km kövénél)
– brikett: Bódi Pálné Barkács Üzlet
Dabas, Bartók Béla u 36.
– a tűzifa: önkormányzatunk Bajcsy-Zsi
linszk y utca 3. szám alatti telephelyén a

(volt mentőállomás épületénél) vehető át
március hónaptól minden kedden és pénteken 7.00–19.00-ig
Megkezdtük a névre szóló utalványok
postázását, amelyet a jogosult köteles
magával vinni és bemutatni, csak ennek
felmutatását követően veheti át a tüzelőanyagot
Az utalvány 2019. december 15-ig váltható be.
Tájékoztatom, hogy a kormányhatározat alapján, a fűtőanyag háztartásához
való eljuttatásának költsége, illetve a tűzifa
esetén a fűrészelés és szállítás költsége a
kedvezményezettet terheli. Kérjük a T.
Lakosság összefogását a szállításban. Az
utalvány készpénzre nem váltható.
A névre szóló, 12 000 Ft értékű tüzelőanyag-utalványt a fenti vállalkozásoknál
tudja beváltani a kézhezvételt követően.
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

11

Hivatali szócső										Dabasi Újság

Befejeződött a Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése

SAJTÓKÖZLEMÉNY

D

abas-Sári településrészen működő háziorvosi, házi
gyermekorvosi és védőnői szolgálat épületének felújítása,
korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg, a
PM_EUALAPELLATAS_2017/12 azonosító számú pályázat keretében, 38,23 MFt támogatási összeg felhasználásával.
Dabas Város Önkormányzata 2017 augusztusában pályázatot
nyújtott be az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása címen meghirdetett
pályázati felhívásra a Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítására,
korszerűsítésére. A sikeres pályázat támogatási szerződése 2018.
április 16-án lépett hatályba. A támogató Nemzetgazdasági Minisz
térium, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest
megyei fejlesztések előirányzatból 38,23 M Ft támogatási összeget
biztosított, melyhez Dabas Város Önkormányzata 8,85 M Ft saját
forrást biztosított. A kivitelezési munkálatokat a Kosiba és Társa Bt.
2018. július 2-án kezdte meg és 2019. január 4-én fejezte be. Az
épület ünnepélyes átadójára 2019. február 1-jén került sor.

PESTMEGYE

Dabas-Sári, Mánteleki út 1. sz. alatt továbbra is háziorvosi és
gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás valamint védőnői
szolgálat működik. Az épület 1988-ban épült, azóta felújítás nem
történt rajta. Az önkormányzat a háziorvosi alapellátást végző
orvosokkal együtt már évek óta tervezte az orvosi rendelők és a
védőnői tanácsadó korszerűsítését, felújítását. Az épületkorszerűsítés 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósult
meg, a felújítás költségei az önkormányzatot terhelték. A fejlesztés komplex, három alapellátási funkciót érintett felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó felújítását,
korszerűsítését eszközbeszerzéssel.
A projekt célja az volt, hogy a lakosság részére minél közelebb
elérhetővé tegye a minőségi egészségügyi alapellátást, ezzel is
hozzájárulva az ellátottak munkaképességének mielőbbi visszaállításához, a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósításához. A prevenciós és egészségmegőrző tevékenységek
eddig is megvalósultak, ennek infrastrukturális háttere is megújult
a projekt során.

Bérelhető a városnéző kisvonat!
A városi kisvonat megrendelések és bérlések alkalmával,
az egyeztetett program alapján közlekedik.
Különféle célokra vehető igénybe, mint például: esküvőre, iskolai,
céges rendezvényekre, csapatépítő tréningekre, ballagásokra,
fesztiválokra, családi programokra városnézésre stb.
Bérlések alkalmával a bérleti díj: 7875 Ft+Áfa/óra (br. 10 000 Ft)
A bérlés időtartamának meghatározásához a jármű garázsból való
kiállásától, a garázsba történő visszaérkezéséig eltelt időt kell
figyelembe venni.
Megrendelhető a +36 20 370 7803-as telefonszámon.

Polgárőrségek elérhetőségei:

Közterület-felügyelők elérhetőségei

Dabas Városi Polgárőr Egyesület::
06-70/396-2864

Vonnák Zsolt, közterület-felügyelő:
06-70/334-8022 (munkaidőben hívható)
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
(délutáni órákban hívható)

Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület:
06-70/291-8665 vagy 06-29/368-207

mezőőrök elérhetőségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Czene József: 06-70/332-1456
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Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Nagy Krisztián: 06-70/330-7668
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
február 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: 8–20 óráig | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Magyar Vöröskereszt véradás:
Időpont: február 27. szerda, 14.30–18.00 óráig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Pataki Evelin
Kezdő néptánc csoport: hétfő, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
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:
Szalmaszálak kezdő és haladó citeracsoportok:
péntek, 16.00–20.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: március 2. szombat, 16.00 óra
VSN HIP-HOP tánciskola: péntek 17.00–19.00 óráig

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
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
| 2370 Dabas, Ravasz László u. 2.
Szakmai vezető: Illy Noémi | Telefon: 29/360 -529 |
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com |
H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu |
Nyitvatartás: Hétfő: 10–18 | Kedd: 10–18 |
Szerda: 14–18 | Csütörtök: 10–18 |
Péntek: 10–18 | Szombat: 9–12 |
Vasárnap: Zárva
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Levendula-Ház – Közösségi Színtér- és értéktár
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 )
február 20., 10.30 órától A csökönyös
kiselefánt című bábjáték
március 6., 10.30 órától
Medveébresztős mese című bábjáték
11.00 órától Baba-mama klub
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
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

|

|

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

Német nyelvtanfolyam
Február 28., 17.00 órai kezdettel
nyelvtanfolyami tájékoztató, szintfelmérő
–m
 inden hétfőn és csütörtökön
18.00–19.30 óráig német haladó
– csütörtökön 16.30–18.00 óráig, valamint szombatonként 10.00–11.30 óráig
kezdő német csoport
– szombat 11.30–13.00 óráig iskolás
német csoport
Rácz Tamás: 06-20/598-30-09
Terápiás tanácsadás
Kovács Sándor integratív terapeuta,
k linikai sz ak pszi ch ol ó gus terá piá s

tanácsadása kedd délutánonként
Bejelentkezés: 06-30/267-39-60
Közérzetjavító masszázs
gyógymasszőri végzettséggel
– minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70/ 604-0710
Markó Tündénél
Gyászfeldolgozási, családés párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-49-86

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

Szőlősi Közösségi színtér
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatársak: Feldman Lászlóné és Farkasné Rácz Erzsébet
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
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 rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
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Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban,
az intézményben, vagy telefonon, a
06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Rendezvények, programok:
– Február 23. (szombat) a Bátki János
Nyugdíjas Klub évfordulós összejövetele
(Helyszín: Művelődési Ház)
– Március 1. (péntek) 16.00 órától Farsangi
vigadalom a Közösségi Házban, gyermek
játszóház, arcfestés kézműves program,
farsangi fánk kóstolás

Meghívó
Március 7., csütörtök, 18.00 óra
Dabasi-szőlősi Közösségi Ház
Mit eMBer? nŐ!
– zenés játék egy részben –

Szereplők: Buzogány Márta színművész, Fazekas László ütőhangszeres,
művész
Rendező: Buzogány Márta
Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy bemutassam az élő
műremeket: a Gyermeket, az anyát, a feleséget, a szeretőt, a tüzet és a vizet, a men�nyet és a poklot, a csüggedést és az örök
reményt, egyszóval: a nőt!

Figyelem! Férfibarát előadás!
Az előadás ingyenes, a helyek elfoglalása
érkezési sorrendben történik.
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Halász Móricz-kúria
február 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: 8–16 óráig | délutáni és hétvégi programok idején
rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva
Az épületben egész évben látogatható a Halász–Szánthó Emlékszoba és a 198 éves kúriaépület XIX–XX–XXI. századi
történetét bemutató tárlat. A felújított, helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető
családi, munkahelyi rendezvényekre.
Újonnan induló programjainkra szeretettel várjuk a látogatók jelentkezését:
ESPERANTÓ és OROSZ nyelvoktatás • TOLLÁSZKODÓK – tollforgatók, versfaragók köre • TEXTILFESTÉS

HÉTFŐ

Csütörtök

VASÁRNAP

16.00–18.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
február 18.

9.00–15.00 óráig
ORIMAMI
papír varázslat nagymamáknak!
február 21.

Kedd

16.00 órától
JÁTSZÓHÁZ
Szervusz kedves barátom
február 24.

16.00–18.00 óráig
PILINKE gyermek népdalkör
próbái
Solymosi Borbála szakmai vezető

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

Nemes-kúria

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Az irodalmi beszélgetés témája:
Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
című regénye
Bakkai Éva tanárnő vezetésével
február 28.

Péntek
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
február 15.

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
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!
Farsangi fánk
február 14. (csütörtök)
15.00–18.00
A farsangi időszak legjellegzetesebb
édessége és egyben étele a farsangi fánk.
A bonyolultnak és kényesnek tartott
szalagos fánkon kívül más fánkok is
léteznek, érdemes változatosságot vinni
a fánkrepertoárunkba.
Foglalkozásvezető:
Kajliné Ludányi Margit

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

Programok:
– február 20., március 6. (szerda)
10.00–12.00 óráig: Baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– február 15. (péntek) 17.00 óra: A pusztatemplom domb
2018. évi ásatási eredményeinek bemutatása – előadók:
a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai
– február 21. (csütörtök) 16.30–18.30: 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.
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SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

2371 Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/455-9550 | E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő–péntek | hétvégén: rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig

Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

További programok:
Téli esték Sáriban – Dr. Szabó József János hadtörténész
történelmi előadásai
Február 25. (hétfő), 18.00 óra
– Téma: háború a Szovjetunió ellen
(A programok ingyenesen látogathatók)

Tücsökszabi Babamóka
45 perc dalolás, höcögés, mondókázás, lovacskázás, ringatás,
nevetés 0–3 éves korig gitárral, hegedűvel, tündérdobbal,
anyával, Szabival és egy manóval.
A foglalkozást Cseke Szabolcs zenepedagógus, hangterapeuta
vezeti.
Időpontok: február 20., 27. (szerdánként), 10.00 órakor
Részvételi díj: 1200 Ft

Február 16. (szombat), 18.00 – Farsangi bál
Február 22. (péntek), 21.00 – Disco
Minden csemetét és anyukáját nagy szeretettel várjuk!

„Hívogat az iskola…”

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Gyóni Géza Általános Iskola ebben a tanévben is szeretettel
várja a leendő első osztályos gyerekeket előkészítő foglalkozásokra. Célunk, hogy a nagycsoportos ovisok megismerkedjenek az iskolai eszközökkel, szokásokkal. Próbálják ki azt, hogy
milyen iskolásnak lenni!
A foglalkozások dőpontjai:
február 20.
február 27.
március 6.
március 13.
Helyszín:
Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas-Gyón, Szőlő utca 2.
Minden foglalkozás 16.30 órától 17.00 óráig tart.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat
a 29/367-391-es telefonszámon!
(A foglalkozások ingyenesek.)

Játsszunk iskolásat,
hogy a mi iskolánk legyen a te iskolád!
16
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Erasmus+ programmal
Franciaországban
A Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban zajló európai uniós
program keretében 2019. január 13-20. között iskolánk 2 diákja Mráz Viktória 10. A, Mécs Marcell 10. B osztályos tanulók és
3 kolléga a franciaországi Bretagne-ba, Lamballe város gimnáziumába látogatott.

A

második projektévünk a természettudományos tantárgyak tanításának új módszereit vizsgálja.
Szandhoferné Ihászi Tünde tanárnő az
egészségnevelés és mozgásfejlesztés,
Pongor Sándor tanárúr pedig a matematika-fizika oktatás újabb módszertani lehetőségeit tanulmányozta francia kollégáiknál.
Mivel pályázatunk témája: A digitális
kompetenciák fejlesztése a tanulás-tanítás
folyamatában(FLUIDUM 2017-2020), ezért
kiemelt figyelmet fordítottunk utunk során
a legújabb digitális eszközök és alkalmazások megismerésére illetve azok használatára.
Mindnyájan nagy várakozással tekintettünk az iskolalátogatás elé, hiszen mind a
helyszín, mind az iskolatípus és az ott folyó
szakmai munka érdekelt bennünket.
A felkészülés az útra már szeptemberben elkezdődött. A projektben résztvevő
kollégákkal és tanulókkal rendszeres megbeszélést folytattunk, a pályázat témájáról
és benne rejlő lehetőségeiről. Angol nyelvű
matematika és fizika feladatokkal készültünk a közös órákra. Prezentációink pedig
bemutatták a természettudományos tantárgyak jelenlegi magyarországi oktatásának irányelveit.

Emanuell Ferron a Lycée Sanit Joseph
intézményvezetője és André Koehler iskolai
projektkoordinátor a hét során minden
lehetőséget megragadtak arra, hogy az
iskolájuk bemutatása, az óralátogatások, és
a közös tanítási helyzetek (teamteaching)
mellett a tanároknak és a diákoknak is
minél több lehetőségünk legyen a tanítástanulás kérdéseiről beszélgetni. Voltunk
matematika, kémia, földrajz, fizika, testnevelés, angol és német tanórákon.
A francia iskola pedagógusai arra törekednek, hogy a tudásmegszerzésben - a
tanári háttér biztosítása mellett - diákjaik
minél önállóbban eligazodjanak a manapság jellemző információáradatban, ismerjék
meg és biztonságosan használják a
modern technika adta eszközöket, képesek
legyenek a társaikkal csoportmunkában
dolgozni, tudjanak jelenségekről véleményt formálni, problémahelyzetekre
megoldási utakat felvázolni, majd véleményüket több nyelven képviselni, érvelni és
célokat elérni.
A nagyszerű lehetőség mellett, melyet
ez az út adott, nagyon fontos kiemelni a
francia kollégák nyitottságát, szeretetteljes,
barátságos és önzetlen hozzáállását a
közös szakami munkához, a kapcsolattar-

tást, mely reményeik szerint a jövőben a
két iskola között szorosabbra is fonódik
majd.
A kapott tanítási ötleteket megosztjuk
kollégáinkkal és a hazai lehetőségekkel
ötvözve igyekszünk a mindennapok részévé tenni, ezzel segítve a Táncsics gimnázium diákjaink eredményesebb tanulását.
A programsorozat aktívan folytatódik:
2019. február 3-10-ig iskolánk egy finn
delegációt lát vendégül Ari Toropainen a
kausalai Iittin lukio gimnázium igazgatójának vezetésével, február 10-16-ig pedig
ismét 2 diákunk Pelikán Réka 11. B, Kamarás
Kata 10. A és 3 kollégánk Farkasné Megyeri
Veronika, Rádai István és Tamás Ádám utazik vissza Finnországba szakmai tapasztalatcserére.
Iskolánk honlapján www.dagim.hu a
nemzetközi kapcsolatok link alatt részletesen beszámolunk eredményeinkről.
dr. Talabérné Kontra Hajnalka
intézményi projektkoordinátor
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Dabason folyó szakmai oktatás és szakképzés bemutatása 3. rész

Informatika

A

Dabasi Újság októberi számában
elindult sorozat következő részeként az informatika munkaközösség
mutatkozik be, amelyhez az iskolánkban
oktatott szakgimnáziumi ágazatok közül
az egyik legnépszerűbb tartozik. Évek óta
ide jelentkezik a legtöbb tanuló az általános iskola után.
Szakgimnáziumi oktatás keretében
elsőként 2013-ban indítottuk el az informatika ágazati képzést, amelyben az
érettségivel együtt az irodai informatikus
mellék-szakképesítés, az érettségi után
pedig 1 év alatt a műszaki informatikus
szakképesítés szerezhető meg. Az oktatás
során tanulóink megismerkedhetnek az
olyan területekkel, mint a C# programozás, Cisco hálózati ismeretek, SQL adatbázis-kezelés, CSS weboldalszerkesztés és a
Linux.
Az IKT-eszközök terén iskolánk nagyon
jól felszerelt, melynek köszönhetően megfelelő informatikai oktatást biztosíthatunk a
tanulók számára, továbbá érdekesebbé
tehetjük az átadni kívánt ismereteket a
többi tantárgy esetében is. Az intézmény
minden tantermében számítógép, internethozzáférés és projektor biztosítja a modern
oktatást. Több interaktív táblánk is van,
amelyeket előszeretettel használunk a tanórákon. Iskolánkban összesen 6 informatika
terem található, melyek közül 4 teremben
igen komoly számítógépek segítségével
szakmai órákon diákjaink programokat
írnak, weboldalakat szerkesztenek, adatbázisokat kezelnek és hálózatokat építenek.
Van egy külön tantermünk, melyben 4D-s
oktatási rendszerrel színesítjük tanóráinkat.
Ezen kívül több különböző típusú szavazórendszerrel rendelkezünk.

Iskolánk számos külföldi és belföldi
pályázatban vesz részt (Határtalanul,
Erasmus+ mobilitási projekt stb.), melyeknek köszönhetően diákjaink rengeteget
utaznak külföldre (Németország, Bulgária,
Törökország, Portugália). Itt lehetőségük
nyílik fejleszteni idegennyelvi és szakmai
tudásukat, megtapasztalva, hogyan kell
önállóan boldogulni a különböző élethely-

zetekben. Idén informatikus tanulóink is
többhetes külföldi gyakorlaton vettek
részt, melynek keretében Portugáliában,
Bragában dolgozhattak helyi informatikai
vállalkozásoknál.
Boruzs Zoltán munkaközösség-vezető
és Stégner Péter igazgató
Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
miserendünk:
– hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón), vasárnap 9.00
(Dabasi-szőlők), 11.00 (Gyón)
– Minden hétfőn 17.30-tól bibliaóra a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a Szentírás.
– A hónap utolsó vasárnapján a Dabasi-szőlősi szentmisét a 10 éven
belül elhunytakért ajánljuk fel.
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános elérhetőségei:
Telefon: 06-29/367-513, 06-30/212-7621

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise
– csütörtök 17.00-kor igeliturgia
– péntek 17.00-kor szentmise
– szombat 17.00-kor előesti szentmise
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
Alkalmak:
– minden vasárnap 10.00: istentisztelet a gyülekezeti házban
– február 17., vasárnap 10.00: A házassághete alkalmából köszöntjük
a jubiláló házaspárokat istentiszteletünk keretében a gyülekezeti
házban.
– február 20., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– február 23., szombat 15.00. tavaszváró teadélután a gyülekezeti
házban. Program: áhitat, rövid műsor, kötetlen beszélgetés, tombola.
– február 27., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– március 5., kedd 17.00: női lelki és imaórák a gyülekezeti házban
– március 6., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00; csütörtök: 9.00–12.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

Gyóni Református Egyházközség
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 9.00 óra konfirmáció előkészítő a 7. osztálynak
10.00 óra felnőtt istentisztelet
10.00 óra gyermek istentisztelet

11.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő és jegyesoktatás (kéthetente)
15.00 óra Filmklub (igény szerint havonta egyszer)
– hétfő 10.00 óra istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra istentisztelet az Átrium Idősek Otthonában (minden
hónap 2. hétfőjén)
– szerda 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
– csütörtök 17.30 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
– péntek 16.00 óra konfirmáció-előkészítő a 6. osztálynak
18.00 óra bibliatanulmányozás és imaközösség (havonta egyszer)
Alkalmak:
– február 24., vasárnap 15.00 óra SZERETETVENDÉGSÉG és tombola
a gyülekezeti házban.
–m
 árcius 3., vasárnap 10.00 óra BIBLIA VASÁRNAPI istentisztelet a
gyülekezeti házban
15.00 óra SZERETETVENDÉGSÉG és tombola a gyülekezeti házban

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Gyermek istentisztelet: február 17-én és 24-én vasárnap 10.00
óra, Berki Viktória vallástanár vezetésével.
– Konfirmációi órák: péntek 16.00 óra
– Kórus: péntek 17.00 óra
– Nyugdíjas kör: február 17., vasárnap (szeretetvendégség)
– Istentiszteletek idősotthonokban: február 25., hétfő 9.30 órakor a Zárdakert Idősek Otthonában,
11.00 órakor az Átrium Idősek Otthonában
A HÁZASSÁG HETE alkalmából:
– Házaspárok megáldása: a február 17-i vasárnapi istentiszteleten,
10.00 órakor.
Szeretetvendégség:
– február 17-én vendég Dr. Fabiny Tamás püspök úr (az alkalom egyben nyugdíjaskör is!)
– február 24.: játék-délután gyerekek részére
Női világimanap: március 1., péntek 18.00 óra
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése: személyesen szerdánként 16.00–18.00-ig, vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül: 11742032-20004989. Fontos, hogy csak annak
a neve szerepelhet a 2019-es gyülekezeti névjegyzékben, akinek
rendezve van a 2018-es esztendőre az egyháztagsága.
– Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019.
Facebook-oldal: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Ökumenikus filmklub a házasság hete alkalmából:
február 15-én pénteken, 18.00 órakor.
Az eskü című filmet tekintjük meg
a gyóni katolikus gyülekezeti teremben.
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Végső Búcsú
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Szabó József
1964. 02. 07.
2018. 11. 16.
Ilia Géza
1962. 12. 26.
2018. 11. 30.
Surman Andrásné
(Fabók Zsófia)
1939. 02. 09.
2018. 12. 02.
Bábel Zsigmond
1948. 09. 29.
2018. 12. 09.
Faldina Jánosné
(Galicz Margit)
1949. 09. 19.
2018. 12. 10.
Kocsis László
1939. 02. 22.
2018. 12. 12.
Majeczki Gábor
1961. 02. 12.
2018. 12. 21.
Simon Józsefné
(Kondákor Irma)
1933. 01. 08.
2018. 12. 24.
Rim Lászlóné (Farkas Rozália) 1935. 12. 02.
2019. 01. 02.
Jarábik József
1948. 10. 14.
2019. 01. 03.
Laki József
1941. 12. 02.
2019. 01. 04.
Gábor Lajosné
(Berkes Irén)
1936. 01. 09.
2019. 01. 07.
Mátyus Gyula
1937. 08. 21.
2019. 01. 08.
Bukovszki Mihályné
(Danyis Kamilla)
1944. 10. 27.
2019. 01. 09.
Lakos Józsefné
(Schneider Mária Julianna)
1938. 01. 04.
2019. 01. 11.
Sikari Miklós
1981. 03. 04.
2019. 01. 12.
Nagy Mihályné (Tündik Ilona) 1927. 09. 12.
2019. 01. 12.
Somogyi Sándor
1942. 03. 12.
2019. 01. 13.

Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Gogolák Gábor
1965. 09. 13.
2019. 01. 17.
Bócsa Józsefné (Hrubi Ilona) 1942. 06. 01.
2019. 01. 17.
Kurta Györgyné
(Garajszki Terézia)
1936. 11. 01.
2019. 01. 17.
Pál Péter
1938. 08. 15.
2019. 01. 20.
Nyári Pálné
(Szilágyi Irma Magdolna)
1937. 02. 27.
2019. 01. 20.
Serfőző Józsefné
(Kecskés Margit)
1929. 05. 20.
2019. 01. 21.
Hlács János
1929. 10. 13.
2019. 01. 22.
Fabók Ferencné (Tót Lidia)
1941. 04. 27.
2019. 01. 22.
Katona Sándorné
(Majer Gizella)
1937. 10. 11.
2019. 01. 23.
Kovács Miklósné
(Rokolya Erzsébet)
1945. 05. 13.
2019. 01. 23.
Bergsmann Györgyné
(Fagyas Margit Éva)
1939. 01. 18.
2019. 01. 28
Bozsik Péterné (Kocsir Ilona) 1930. 12. 18.
2019. 01. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Kuzsdra Ferencné született Takács Margit temetésén
részt vettek, sírjára elhelyezték az együttérzés virágait.
A gyászoló család

Festőművész a kuláklistán

F

ritz Kamlah 1905. augusztus 19-én
született Münchenben. Négyen voltak testvérek, egy leány és három fiú.
Famíliájában tradíciónak számított a festészet, hiszen az édesapja és a nagyapja is jó
nevű művész volt. Olyannyira, hogy édesapját még az uralkodói házban is számon
tartották, mint azt egy mai napig őrzött
1899. júniusi meghívó tanúsítja. Alig volt
hároméves, amikor édesapjuk idejekorán
meghalt, így a négy gyermek felnevelésének terhe édesanyjukra hárult. Bár az alapokat, gyakorlati fogásokat az édesapjától
nem tudta átvenni, a húszas éveiben így is
nyilvánvalóvá vált, hogy a művészi tehetséget ő örökölte a családban. 1928-ban pedig
minden bátorságát és addigi munkái legjavát összeszedve felvételre jelentkezett a
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– Kamlah Frigyes emlékére –

helyi, nemzetközileg nagyon magasan jegyzett Képzőművészeti Akadémián.
Felvették, és ez sorsdöntőnek bizonyult.
Csoporttársai között ugyanis ott volt a
Münchenben élő, németül-franciául jól
beszélő, sportos alkatú, csinos magyar lány,
Back Mária és nagyon rövid idő alatt kölcsönös vonzalom alakult ki közöttük. A szerelemből 1932. augusztus 15-én házasság lett,
majd 1933. április 7-én megszületett első
gyermekük, Anna. Bár évek óta szinte kizárólag egymásnak éltek és nem törődtek a
világgal, Németországban Hitler januári
hatalomra kerülésével azonnal megkezdődött az ismert agresszív tervek végrehajtása, ami mindent megváltoztatott körülöttük. A hatóságok Back Máriáról gyorsan
kiderítették zsidó származását és a házas-

ság, a közös gyermek dacára kiutasítással
fenyegették. Férjét ezzel választásra kényszerítették, hiszen, ha elválik, akkor ő és a
kislány német állampolgárként Münchenben maradhatott volna. Utóbbi azonban az
édesanyja származása miatt németországi
zsidóként, úgy, hogy már a születése előtt
néhány hónappal felállították az első koncentrációs táborokat. Fritz Kamlah Máriát és
Annát, a közös életüket választotta. Apósa,
Back Bernát üzletember, politikus mentességében és befolyásában bízva 1934-ben
Magyarországra, Gyónra költöztek. Itt
akkori, Amerikában élő tulajdonosának
megbízottjától megvásárolták a Halász Zoltán kúriát, amelyet előbb lakhatóvá kellett
alakítaniuk. Mehettek volna Szegedre is,
Mária kivételes anyagi és vagyoni körülmé-

2019. február 									
nyek között élő szülei közelébe, de ők tudatosan úgy döntöttek, hogy a saját életüket
élik. Függetlenségüket a művészetben is
őrizték, kizárólag a saját kedvtelésükre
alkottak, kiállításokra és értékesítésre nem.
Gyónon 1935. június 4-én megszületett
Katalin lányuk, majd 1941. október 26-án
János fiuk is. A család fenntartását Fritz
Kamlah kertészeti termelésből tervezte,
döntésében szerepet játszhatott, hogy testvéreinek egyike tanult kertész volt Münchenben. Szakkönyvekből ismerte meg a
szakma elméleti alapjait és saját gazdaságot
alakított ki. A helyiek közül Csajághy bácsi
volt leginkább segítségére a Vasút utcából,
aki a magyar nyelv elsajátításában is kifejezetten jó tanítónak bizonyult. A primőr
zöldségtermeléshez fűtött üvegházakat
létesítettek, melynek kivitelezését pesti
mesterember végezte. Elsőként egy 20x6
méteres, hajtatást szolgáló üvegház készült
el, amelyet kisebb palántanevelő követett,
végül egy négyes blokkházzal ért véget az
építkezés. Később holland mintára trágyatalp-fűtéses melegágyakkal bővült a gazdaság. Főként karalábét és paradicsomot hajtattak, a készárut pedig a saját tulajdonú
egyfogatos lovas kocsin a csepeli Nagyvásártelepre, nagykereskedőnek szállították.
Néhány évig sertéstartással is foglalkoztak,
a hízott sertéseket helyben értékesítették.
A II. világháborúban a családfőt német
állampolgárként elkerülték a katonai behívók, mindvégig családja támasza volt. Rövid
ideig bérbe adták a kertészetet, de ez a
kevesebb lekötöttséggel járó, több szabad
időt biztosító módszer elszámolási viták
miatt nem vált be. A háború után így a család újból kertészkedett. 1948-ban a
magyarországi németek kitelepítésekor a
hatóság még a gyerekeket is igazoltatta,
édesapjukat pedig Alsódabason, a rendőrkapitányság épületében hónapokig zárva
tartották és tettleg is bántalmazták. Végül
özvegy Dinnyés Lajosné „Etka néni” közbenjárásával, Dinnyés Lajos miniszterelnök
segítségével megkapta a magyar állampolgárságot, és a családjával maradhatott.
1949 augusztusában, a legendás Ludas
Matyi című film gyóni forgatásán nagyon

megtisztelő kerttervező-kertépítő feladatot
kapott, ugyanis mindössze szóbeli instrukciók alapján a főhelyszín, a Halász Móricz
kúria külső kerti díszítését, parkosítását,
növényzetét kellett megterveznie és összeállítania. Munkájával annyira elégedettek
voltak, hogy később a zuglói stúdiófelvételek készítésekor is ő kapta a megbízást.
1949 után az egypártrendszer körülményei új megpróbáltatásokat hoztak. Kamlah
Frigyes a falu akkori legjobb gazdáival
együtt felkerült a kuláklistára, a 30 fős
összeállítás 16. helyén, a következő indoklással: „Kamlach Firgyes [!] Szív utcai lakós, 3
kh. 1240 -öl földterületen kertészkedik és
felszabadulás előtt is annyi földje volt, belterjesen gazdálkodik, éves cselédje nem
volt, időszaki munkásokkal állandóan dolgoztat.” Az ötvenes évek elején a tsz-be is
beléptették kertészetével. Kezdetben hagyták, hogy dolgozzon, vezesse az egységet,
majd amikor úgy gondolták, hogy már
nincs rá szükségük, kirúgták. A kolhozista
hozzá-nemértés, a „közös ló” azonban
hamarosan csődhöz vezetett és a tönkretett kertészetet egyik napról a másikra vis�szaadták. A termelést újból az alapoktól
kellett kezdeni a piaci kapcsolatok felélesztésével együtt. Párhuzamosan sok gonddal
járt a gyerekek taníttatása. Anna és Katalin
a budai Szent Gizella Királyné Leánygimnáziumban folytatták középiskolás tanulmányaikat, míg János az 1952-ben indult ócsai
Bolyai János Gimnázium diákja lett. A kuláklista bélyegével ezt rendkívül nehéz volt
elérni, az iskoláztatás anyagi terheiről nem is
szólva. A beszolgáltatást gyakran csak előzetes vásárlással tudták teljesíteni, mert például tyúkot, szarvasmarhát, tejet ők maguk
nem termeltek. A Rákosi-idők enyhülésével
a felülvizsgált gyóni kuláklista a „volt földbirtokos”-ként jelzettekre, összesen 7 főre
szűkült, Kamlah Frigyes is lekerült róla.
1956-ban a már nagykorú Anna élt a határok megnyitásának lehetőségével és Münchenbe távozott. Tárt karokkal fogadták,
hiszen születése jogán német állampolgár
volt. Itthon az 1960-as évek elején hatalmas
erőkkel újra induló téesz-szervezésből a
Kamlah-kertészet már kimaradt. A családi

kultúra

termelés profilja a virágtermesztéssel
bővült. Szabadföldön árvácskát, kék nefelejcset, százszorszépet termeltek, az üvegházakban pedig cikláment, primulát, muskátlit, aszparáguszt, jácintot és egynyári
palántákat. Kamlah Frigyes a többi magyar
állampolgárhoz hasonló vízum beszerzési
tortúrával utazhatott Nyugat-Németországba, dacára annak, hogy német állampolgársága megmaradt. Gyónról is „haza”
indult és visszafelé, Münchenből is „haza”
jött, lélekben két hazában élt a maga
emberségével és igazságával.
1970. október 26-án, küzdelmes élete
66. évében hunyt el. Felesége két nappal
később, október 28-án követte őt, a gyóni
temető közös sírjában nyugosznak. Kéz a
kézben túlélték Hitlert és Rákosit, a halál
sem volt képes elválasztani őket.
Kamlah Frigyes a legszebb reményekre
jogosító tehetsége alapján fényben pompázó kiállítások ünnepelt művésze lehetett
volna, de az árnyékos oldalt, a XX. századi
magyar sorsot választotta. Megszenvedte
a nácik és a kommunisták diktatúráját egyaránt. Egész életével a családját, a szeretteit
szolgálta, és ezzel még sokáig követendő
és követhető példánk lehet a mindennapokban.
Valentyik Ferenc

21

Mindennapi életünk									Dabasi Újság

Farsang évadján
A

farsangi hagyományok, vidám lakomák, bálok, mulatságok terén könnyű
nekünk, dabasiaknak, mert ha rászorulunk, legyen szó bármely részletről,
egyenesen a saját szakértőnkhöz, gróf Vay Sándorhoz (1859–1918.) fordulhatunk
segítségért. Korának lapjai sort álltak olvasmányos írásaiért, báli történetei, farsangi tárcái köteteket tesznek ki, holott mindig újabb és újabb gyűjtéseket foglalnak magukba. A siker titkát éppen a folyamatos megújulás, tartalmi gyarapodás
képessége rejti. Az álnevek sűrűjében komoly feladat a históriák összegzése, felelősséggel a teljességre nem, mindössze keresztmetszet felmutatására lehet vállalkozni: Carnevál (Magyar Szalon 1897.), Régi farsangok (Vasárnapi Újság 1897.),
A farsang hajdan (Országos Hírlap 1898.), A farsang vége száz év előtt (Pesti
Hírlap 1899.), Farsangi és téli szórakozások a Habsburgok udvaránál (Vasárnapi
Újság 1899.), Farsang száz év előtt (Új Idők 1900.), A régi farsangok (Vasárnapi
Újság 1900.), Farsangi történetek (Magyarország 1901.), Farsangi vigadozások
(Magyarország 1902.), Farsang három napja (Új Idők 1902.), Farsang eleje (Az
Újság 1904.), A Bárczyné fánkja (Ország-Világ 1909.), Bécsi farsang 1815-ben
(Pesti Hírlap 1915.). A lista jól érzékelteti, hogy a szerző figyelme még a külhoni
vonatkozásokra is kiterjedt, sőt a versei között is találunk farsangi strófát 1911ből. A legnépszerűbb tárcái közé tartozik egy igazi, „jóízű”, magyaros adoma, „A
Bárczyné fánkja”, mely akár történhetett volna nálunk is, hiszen köztudottan
annak idején a kaszinóbálok egyik vonzereje a messze földön híres dabasi vendéglátás volt…
V. F.
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Gróf Vay Sándor: A Bárczyné fánkja
Csak a nagymama – no meg egy kicsit még az édesmama
meséiből tudják a mai lányok, mi volt réges-régen a farsang
három napja. Nem is volt bál, amelyiken másnap délig ne újrázták volna a csárdást, délután pedig újra kezdték a mulatságot valamelyik komposzesszor házánál. Farsang vasárnapján
kezdték a mulatást és húshagyó kedden éjfélig mindenfelé
szólt a hegedű, pengett a cimbalom Nagy-Magyarországon.
Egy alkalommal a híres Boka Károly, Bónis Sámuel szabolcsi alispán nagyfalui kúriájában húzta a talp alá valót. Három
nap, három éjjel nem hallgatott el a nóta, úgy hogy kedden estefelé már alva húzták a cigányok. A táncosok is érezték, hogy
beteltek már minden jóval. Csak Recsky Bandi rakta még, aki
legjobb táncosa, legszebb legénye volt a környéknek. Mikor
éjfélt ütött az óra, elhallgatott a nóta és hozzá akartak látni
éppen a nagybőgő temetéséhez, mikor csak látja Mudrány
Andris, hogy Recsky még egyre táncol. Odamegy és megrántja a karját, de akkor még jobban elbámult, mert Recsky Bandi
szemét megdörzsölve körülnézett, aztán pedig konstatálta,
hogy ő már vagy egy negyedórája nem hallotta a zenét. Aludt
és tánca gépies mozgás volt, éppen úgy, mint azoké a holtra
fáradt katonáké, akik alva masíroznak.
Húshagyó keddre esett a tőkehúzás is. Abból állt ez, hogy
a farsangot bezáró éjfél után a férjhez nem ment lányok és
nőtelenkedni szerető gavallérok ruhájára titkon egy tűvel fonálról lecsüngő kis fácskát akasztottak s ekkor az egész társaság ujjongva kiáltotta:
– Húzza a tőkét, húzza a tőkét!... Valamint akkor este volt
az utolsó pazar vacsora is. Ilyenkor annyit összefőztek, sütöttek elődeink, hogy az asztalok a szó teljes értelmében összerogytak.
Nagy divatban volt a vidéken a batyubál. Ezeknél a férfiak fizették a cigányt, adták a bort, a hölgyek pedig kötelesek
voltak az ennivalóról gondoskodni. Természetesen egymásra
licitáltak a főzetésben az asszonyok és olyan prédálást vittek
véghez, hogy manapság két hétre se adhat ki több konyhapénzt középosztályú család, mint amennyit egy ilyen as�szonyság főzetett. Híresek voltak a szabolcsi, a zempléni
batyubálok és Sátoralja-Újhelyen még a kutyák is kávéztak
a megyei batyubálok alkalmatosságával.
Különösen híres volt a Bárczyné fánkja, amelyet Muszkáné sütött. Bárczyné-Kapy Ágnes még Kapivárból, a szülői háztól hozta magával ezt a híres szakácsnőt,
ahol rendesen húsz-harminc vendég ült ebédnél Kapy István viceispán uram asztalánál. Muszkáné nem is főzött világéletében másképpen, mintha mindig tábla készült volna és
tejföltengereken, meg zsírkataraktokon ette magát keresztül
Bárczyék minden vendége.
Egy húshagyókeddi újhelyi batyubál alkalmatosságával
megint Bárczynéra került a fánkadás sora. A szakácsnék, élü-

kön Muszkánéval, alkonyatkor fölvonultak a megyeházára és
készült a nagy traktamentom. Egyszerre, már a szálában a bál
is elkezdődött, Farkas Lajos, minden mulatságok fő-főrendezője, nagy lármát, csetepatét hall a konyha tájékáról. Oda rohan, hát látja, hogy Muszkáné egy óriás, irtózatos alaktalan
tésztatömeget vág a földhöz, utána nyomban meg kilódít a
moslékos dézsába annyi zsírt, amennyin szükség esetén egy
kis csónakpártit is lehetett volna rendezni.
– Nánicska – kiáltott rossz sejtésből megkapatva Farkas,
mikor látta, hogy Muszkáné valami süteményroncsokat tett
így semmivé - mi van a fánkkal?
Muszkáné pedig dühtől remegve, sírva panaszkodta el,
hogy művészetére irigy pályatársnői a kelésre tett lisztet elvették a kemence mellől, tönkre tették a tésztát és most vége
az ő meg a nagyságos asszonya dicsőségének.
Farkas Lajos maga is oda volt. Mi lesz a húshagyókeddi vacsorából a Bárczyné fánkja nélkül? Hirtelen kivette zsebéből
az óráját. Kilencet mutatott, a szálában éppen akkor kezdtek beharangozni az első négyesre.
– Elkészülne-e még a fánk, ha új lisztet és zsírt hozna? szólt Muszkánéhoz, aki igenlőleg válaszolt.
Farkas kocsit kiáltott elő, Muszkáné beült, hazahajtatott és egy negyedóra múlva diadallal hozta a megkívántató
ingredienciákat. Mikor pedig elkészült, az óriás szakajtókba
melegedő tésztát kivont karddal két Zemplén-megyei hajdú
őrizte, hogy kár ne essék még egyszer a drága komedenciában.
Tizenegy órakor ült le aztán az úri rend vacsorálni, s hogy a
szamorodni mellett megeredt a tósztok árja, elképzelhető.
Egyszerre azonban csöndesség lett, majd halk suttogás támadt, mindenki kérdőleg nézett a szomszédjára:
– Hol van a fánk?
Egy negyedóra múlva éjfél és hamvazó szerdán vége minden murinak, eszem-iszomnak. Erre trombitahang harsant
föl, megnyílt az ajtó és négy kivont kardos hajdú közt az ötödik hozta az óriás tálat, halmozva rózsapirosra sült, körül fehér szalagos fánkkal.
- Éljen, éljen, a Bárczyné fánkja! zúgott most a termen végig
s mindenki a dicsőségtől boldog úrasszonyhoz sietett gratulálni.
Igaz, hogy a Bárczyék éléskamrája megérezte, az is igaz,
hogy egy kis vagyonba került egy-egy ilyen batyubál, de megérte ez a régi asszonyoknak, hogy ünnepeljék őket - no meg a
szakácsnéikat. Az utódoknak nem igen jutott már tele éléstár,
de jószerével semminő se. Azért máig közmondás maradt,
hogy egy Kapy-lány sem tudja egészen összehúzni a bagariát.
Kisvárosias nagyzással ugyan ők ezt arra magyarázzák, hogy
noblesse oblige, de férjeik egy-egy nagyobb konyhabudgetnél
sóhajtva mondogatják: A Kapy Ágnes fánkja kísért megint!
1909
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Bábel Antónia: PELEM,

P

elem, a kis tündér sokkal korábban
született, mint kellett volna. Még
javában tombolt a tél, de az időjárás hirtelen meleget hozott, és egy reggel elkezdtek fogyatkozni a jégcsapok, csepegett a
víz a háztetőkről, leolvadtak az ágak, eltűnt
a hó. Az ég ragyogóan tiszta lett, száz ágra
sütött a nap. A fák és a bokrok azt hitték,
itt a tavasz, ezért elkezdek nyújtózkodni.
Pelem egy barackfa rügyében várta, hogy
megszülethessen, de még nem volt kész rá.
Hiányzott a szárnyacskája, ezért kérte a
barackfát, hogy ki ne nyíljon, de a fa kevélyen azt válaszolta:
– Ugyan, miért ne tenném? Meleg van,
itt a tavasz, én leszek az első, aki kibontja
rügyeit! A többiek a nyomomba sem érhetnek!
A hiú barackfa kitárta szirmait, és Pelem
kipottyant a földre. Érezte, hogy védtelen,
hiszen nem tudott repülni. Apró kis szárnykezdeményeit esetlenül mozgatta a hátán.
– Búvóhelyet kell keresnem magamnak,
különben megfagyok az éjjel, és akkor ki
fogja felébreszteni tavasszal a virágtündéreket, hogy nekiláthassanak fontos munkájukhoz?
Pelem sajnálta a barackfát, mert tudta,
hogy a kinyílott virágaiból sosem lesz már
gyümölcs. Megköszönte, hogy addig
melengette őt, aztán egyik lehullott szirmát
magára terítette, és elindult biztonságos
helyet keresni magának. Csak ment, ment
a hideg földön – hiszen a föld attól még
igen nyirkos és fagyos volt, hogy sütött a
nap –, és egyszer csak talált egy üres csigaházat. Hiába volt tágas, rideg volt és huzatos. Amint kimászott belőle, egy felfordult
dióhéjra lett figyelmes. Talán ha valahogy
odarögzítené a csigaház bejáratához… A

a kis tündér 1. rész

terve azonban sehogyan sem sikerült, így
hát tovább kutakodott. Vészesen közeledett a szürkület. Pelem egyre bánatosabban bandukolt a csupasz fák alatt, amikor
h ir tel en eltűnt a lába alól a talaj.
Belepottyant egy mély gödörbe, érezte,
hogy rátekeredik valami hálóféle, aztán
csak gurult, gurult, amíg kiterülve meg
nem állt egy puha és meleg szőnyegen.
– Tönkretetted a bejáratomat – mordult
rá valaki.
Nicsak! Egy pók volt. Karosszékében
ücsörgött, és valamit szőtt. Halomban állt
mellette a színtelen kelme.
– Bocsáss meg, nem vettem észre az
otthonodat, csak egyszerűen bezuhantam
ide – kezdte el letisztogatni a tagjait Pelem.
– Ki vagy te, és hogyan kerültél ide a tél
közepén? – bosszankodott Gréta, a pók,
miközben pillanatok alatt kimászott a felszínig, és befoltozta a bejáratot. Visszaült a
székébe, és fonalai után kutatva kérdően
nézett Pelemre. Hirtelen jött vendége
elmesélte, hogyan csöppent oda a semmiből.
– De hisz tündér létedre nincs is szárnyad!
– Bizony, nem tudott még kifejlődni…
Nem is tudom, így hogyan fogom felébreszteni a virágtündéreket – mutatta a
hátán lévő szárnycsonkokat elszontyolodva Pelem.
– És ha jól látom, csontig át is vagy fázva.
– Ami azt illeti, az éhség is igen gyötör…
Ha esetleg tudnál…
– Én nem hagyhatom abba a munkámat
ismét, de szolgáld ki magadat! – intett
Gréta a sarokban álló kis konyhaféle felé,
ahol icipici maghéjakban állt az ennivaló. –
És ha már készítesz valamit, hozz nekem is!

– mondta, és csak szőtt, szőtt megállás
nélkül.
Közben eljött az este, a nap nyugovóra
tért és a sötétséggel együtt visszatért a tél
is. A didergető fagy csillogó jéghártyát
húzott a fákra, de a föld alatti zugban
Pelem biztonságra lelt. Amikor mindketten
jóllaktak, a pók így szólt:
– Itt maradhatsz nálam tavaszig, ha
gondolod, legalább lesz társaságom.
Hamarabb telik az idő, de segítened kell a
háztartásban.
Pelem természetesen nagyon örült az
ajánlatnak, nem is lett volna hova mennie.
– Nagyon köszönöm, kedves Gréta, de
áruld el kérlek, mi az, amin ilyen szorgosan
dolgozol?
– Nem akármilyen anyag ez.
Varázskelme. Hallottál már a szivárványvirágról? Megtalálható benne a szivárvány
összes színe. Az egyetlen virág, amely
magától nyílik a földön. Igen aprócska, és
csak a virágtündérek láthatják. Minden
tavasszal eljönnek a kelméért, amit szövök,
virágokat készítenek belőle, aztán megfestik a szivárványvirág szirmaival. Ha idén jól
végzed a dolgodat, jövőre már te is velük
együtt dolgozhatsz.
– Már értem. De igazán nem tudom,
hogyan fog szárnyak nélkül sikerülni a tündérek felébresztése.
A virágtündérek ugyanis az
erdőszélen, egy magas tölgy
ágai között megbúvó házacskáikban aludták téli álmukat.
Gréta sokat dolgozott,
de mégis szakított egy
rövidke
időt arra, hogy jó meleg mellényt fonjon
Pelemre, amely megóvja a hidegtől.
(folytatása következik)

Kedves Gyerekek! Kérlek, rajzoljátok meg, milyennek képzelitek a szivárványvirágot, készítsetek róla egy fotót,
és azt nagy méretben küldjétek el a babelantonia@gmail.com e-mail címre február 27-ig.
A múlt havi feladvány megoldása HÓBUCKA. A nagyszámú helyes megfejtő közül a szerencsés nyertesek Mráz István és
Gábor, illetve Koszó Vivien. Gratulálunk nekik! Nyereményüket átvehetik a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában.
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TOP FITNESS SE
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z új év első hónapjában két különleges eseményre kapott
meghívást a Top Fitness Sportegyesület.
Január 19-én a Ritmus Tánc Csillagok Gáláján vettek részt sportolóink. Ezen a rendezvényen azok a produkciók szerepeltek,
amelyek egy szakmai bizottság döntése alapján a Ritmuscsapatok
versenysorozat legjobbjai voltak 2018-ban. Így egyesületünkből
két csoport mutatkozhatott be az Újpesti Rendezvénytér színpadán: a Sing Swing csapat (Bárány Blanka, Bretus Lara, Janicsák
Fanni, Kövesdi Hédi, Nagy Hédi, Rizmajer Boglárka, Venicz Hanna)
és a Földrengés duó (Gecser Enikő, Radnai Zsófia).
A Top Fitness SE nagyobb versenyzőinek hatalmas élményben
volt része január 20-án, hiszen a Papp László Budapest
Sportarénában léphettek fel. Sportolóink - Dori Renáta, Pelikán

Petra, Pelikán Réka, Radnai Réka, Radnai Zsófia, Szilágyi Dóra és
Szilágyi Réka - az X-TRIAL ügyességi motoros világbajnoki futam
műsorában szerepeltek, és a Rolling koreográfiával szép sikert
arattak. A lehetőséget nagyon köszönjük a szervező KING STONE
Chemicals Kft.-nek, hiszen a lányoknak nagy megtiszteltetés és
fantasztikus érzés volt több ezer néző előtt táncolni.
R. L.

Gőzerővel alapoznak a Kyo-sok
A decemberi sikeres vizsga és pihenő után már folyik az alapozás a Táncsics Mihály Gimnáziumban működő Harcos Dojoban.
Folyamatos tagfelvétel mellett a versenyzőket is felkészítjük a
2019-es szezonra. Már a dabasi dojo mellett Lajosmizsén az általános iskolában is zajlanak tréningek. Várjuk az utánpótlás
karatékákat 4 éves kortól 99 éves korig.
A karate nemcsak egy sport, hanem egy egész életre szóló
életmód!
Infó: 06-30/534-1079
HAJRÁ HARCOSOK! HAJRÁ DABAS!
Peszeki Attila karateedző

Krioszauna
Dabas

Izületi betegségekre
Bőrbetegségekre
Immunerősítésre
Ízületi betegségekre ❆ Bőrbetegségekre
❆ Immunerősítésre ❆ Sportolóknak ❆ Fogyni vágyóknak
Sportolóknak
Dabason csak nálunk – FC Dabas
Fogyni vágyóknak
Ez a hagyományos szauna ellentettje, ugyanis a szervezetet nagyon rövid időre (1–3 percre) -120 °C és -170 °C közötti hőmérsékletnek teszi ki. A hőmérséklet mintegy 30 másodperc alatt csökken -20 °C-ról akár -170 °C-ra, majd az elért hőmérséklet a kívánt
időtartamig változatlan marad. Egy terápia időtartama
másodperc.
Az 60–180
első alkalom
mostA teljes kúra 10–20 vagy még több alkalomból áll.
A nagyon alacsony hőmérsékletértékek ellenére a testünk
nem
fagy
meg,
csak 2000Ft! mivel a krioszauna fülkéjében a levegő rendkívül száraz.
Arról van szó, hogy a beteget szélsőséges (-120 °C és -170 °C közötti) hőmérsékleti hatásnak teszik ki, 1–3 perces időtartamra. Ennek következtében az alany hormonális és biokémiai változásokon esik át, és ezáltal jelentős mértékben növekszik a fájdalomcsillapítás iránti fogékonysága és
ugyanakkor erőteljes pszichés serkentő hatás is kialakul.
hozzánk
és próbálja
is!
Egyetlen kezelés után megszűnhet a fáradtságérzés, a fáradt ésJelentkezzen
túlterhelt izmok be
ellazulnak
és fokozódik
a bőrki
és Ön
a nyálkahártyák,
valamint a
Csoportosis,jelentkezés
min.5fő egyéni időpont
is kérhető.fokozott termelődése
belső szervek vérkeringése. Ezen kívül megfigyelhető az ödémák csökkenése
a páciensesetén
gyulladáscsökkentő
hormonjainak
következtében.

Jelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!

Időpont

Az első alkalom
csak

Hétfő és szerda: 8.00-10.00
most
Kedd és csütörtök: 18.00-20.00

Bejelentkezés hétköznap 10–18 óráig a következő telefonszámokon:
2000 Ft!
+36-20/210-6480 ❆ +36-20/506-8207
Bejelentkezés: hétköznap 10 és 18 óra között az alábbi telefonszámokon:
+36/20-210-6480
Helyszín: FC Dabas Sportközpont, 2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz: 950/1
+36/20-506-8207
Árjegyzék: 1alkalom 4.000 ft
Időpont: hétfő, szerda: 8.00–10.00 ❆ kedd, csütörtök: 18.00–20.00
5 alkalom 18.000 ft
Helyszín: Fc Dabas Sportközpont,
10
alkalom 32.000 ft
Bővebb információ Facebook-oldalunkon: Krioszauna Dabas
2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz:950/1
álja ki Ön is!

őpont is kérhető.

Bővebb információ facebook oldalunkon: Krioszauna Dabas
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Elkezdődött
a tavaszi szezon

T

öbb, mint másfél hónap pihenő után elkezdődött a tavaszi
szezon NB I-es kézilabdázóinknak. Jól sikerült a felkészülés a
csapatnak, akik egyhetes alapozó edzőtáborban voltak
Sárospatakon és januárban számos Liga-kupa mérkőzéssel
készültek a februári rajtra.
Február 3-án kezdődött a bajnokság második fele. A Vecsés
csapatát fogadtuk, az ismét szép számban megjelenő dabasi
szurkolótáborunk előtt. Az első gólt a vecsésiek szerezték, de
utána gyorsan magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és 6 : 2-es
vezetésünknél máris időkérésre késztettük a vendégek mesterét.
Ezután is mind támadásban mind védekezésben nagyon magabiztosan játszott a csapat, és már a félidőre 8 gólos előnyre tettek
szert a fiúk.
A szünet után sem változott semmit a játék képe. Továbbra is
lendületben maradt a csapat és igyekezett mindenki hozzátenni a
találkozóhoz. A végén összességében megérdemelt 14 gólos
győzelmet arattunk. A mérkőzésen Tomori Győző számos fiatal,
saját nevelésű tehetségnek is lehetőséget tudott adni.
Február 3., vasárnap, 18.00 Dabas–Vecsés
33 : 19
NBI-es felnőtt csapatunk mellett elkezdődnek a bajnoki mérkőzések az NBII-es női csapatunknak, valamint az utánpótláscsapatainknak is.
A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat weboldalán,
Facebook oldalán és Instagram oldalán olvashatnak.
www.DabasHandball.hu
www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
https://www.instagram.com/dabashandball/
Következő februári mérkőzéseink:
Február 15., péntek 18.30
Dabasi KC VSE–Ferencvárosi TC
(Magyar Kupa Mérkőzés)
Február 23., szombat 18.00 Dabasi KC VSE–Sport36-Komló
Március 2., szombat 18.00 Dabasi KC VSE - Ceglédi KKSE
Kovács Péter
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anuár 20-án ismét megrendezésre
került a fedett pályás ügyességi motoros világbajnokság, mely mögött egy
dabasi szervezőcsapat áll.
„Több hónapos előkészületet követően
idén is sikerült a rendezvényt megszerveznünk, és Budapestre hoznunk ennek a
látványokkal és izgalmakkal teli, benzingőzös sportágnak a 2019-es világbajnoki
nyitó futamát. Ez alkalommal közel ötezren látogattak el a Sportarénába, hogy
személyesen szurkolhassák végig a versenyt, míg a DIGI Sport csatornáin
Magyarországon és világszerte több millióan figyelték a motorosokat a televízió
képernyői előtt.
Tavaly a világklasszis Toni Bou sérülés
miatt sajnos nem tudott eljönni, de idén
őt is láthatták a szurkolók. Nagyon örültünk, hogy Kovács Áron mellé most Szujó
Zoltánt is sikerült megnyernünk. A két
műsorvezető-fenomén igazán fergeteges
hangulatot varázsolt a helyszínen, miközben a 24-szeres világbajnok egy feszült és
izgalmas döntő futamban küzdött meg a
neki járó címért”, nyilatkozta az X-Trial
Budapest egyik főszervezője, Csernus Dóra.
„Ez a fiatalnak számító sportág hatalmas
lehetőségek előtt áll. A Nemzetközi
Motorsport Szövetség (FIM) ugyanis
megkezdte a tárgyalásokat az Olimpiai

Játékok Szervezőbizottságával, s ha minden jól megy, 2024-re már ott lesz Párizsban az elektromos motorok triálversenye,
mint egy új olimpiai sportág.
Ezért is vagyunk büszkék arra, hogy
csapatunk és a sportág mellé a rendezvény névadó szponzoraként becsatlakozott a szintén dabasi KING STONE
Chemicals Kft. Az elmúlt hónapokban
keményen dolgoztunk azon, hogy minél
többekhez eljusson a verseny híre, s ez
nem valósulhatott volna meg segítség
nélkül. Ezúton is köszönjük a KING STONE
Chemicals Kft. támogatását!”
A világverseny magyarországi futamának a Papp László Budapest Sportaréna
adott otthont, majd ezt február 3-án, a
barcelonai Palau Sant Jordi arénában megrendezett futam követte. A katalán fővárosban Toni Bou újabb sérülést szerzett, s
csak a második helyet tudta megszerezni,
így 11 év után, „hazai pályán” most a szintén méltán híres, Adam Raga állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. Raga ezzel jelentősen megbolygatta a világbajnoki futam
állását, így a világverseny február 16-án
egy kiélezett helyzettel érkezik Bilbaoba.
A versenyt a DIGI Sport csatornáin követheti nyomon a hazai nézőközönség.
Képek és szöveg: Karlik Dóra
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TUDJA, MI AZ A VEZÉRMŰTENGELY
SZIMERING?

NEM IS KELL.
ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.
Üljön új autóba egy ﬁx havi díjért, ami tartalmazza a
kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást.
Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

MÁR AKÁR HAVI

69 990 FT-TÓL

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

A 69 990 Ft-os havi bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának
díját, valamint a kötelező biztosítást, a szerviz csomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft
önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és ﬁnanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.
skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2019. 03. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 106-111 g/km. A megadott értékek a WLTP
menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl.
környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új,
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb
vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen
ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.
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NEKEM VANNAK
A LEGJOBB ÜGYFELEIM.
NEKIK MEG A LEGJOBB
AUTÓIK.
Újházi István, használtautó-értékesítő
Porsche M5
Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk minden autót,
amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt is, hogy mit árulunk.
Nem csoda, hogy háromféle garanciát is vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy ügyfeleink elégedettsége
sem véletlen vagy esetleges, hiszen valóban azt kapják, amit venni
akartak. Ha szeretne Ön is biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező használt autót a Das WeltAuto kínálatából!

KERESSEN MINKET!
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8148, www.porschem5.hu
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