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Dsida Jenő:

Édesanyám keze

(részlet)

A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed jó Anyám
Rettentő semmi szélin álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett...
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket...
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett...
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
…
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DABASI ÚJSÁG

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

Gondoskodás és példaképek

E

z a két szó jellemezte az Újszülöttek Köszöntését idén,
hiszen azokat a gyermekeket köszönthettük most, akik a
tavalyi év, vagyis a Gondoskodás Évének második felében születtek. Nincs is nagyobb érték, amit adhatunk egy másik embernek,
mint a szeretet, a gondoskodás, az időnk. A gimnázium tornacsarnokába 111 gyermeket – köztük három ikerpárt – és családjaikat vártunk. A Dabasi Bóbita Óvoda gyermekeink kedves műsora
után Kőszegi Zoltán polgármester beszédében kiemelte, hogy az
esemény a városban az egyik legnagyobb ünneppé nőtte ki
magát, hiszen évről évre egyre többen érzik fontosnak, hogy elfogadják a meghívást.
A 2019-es évünk mottója a „Legyen példa az életed”, ezért
tegyünk meg mindent, hogy szülőként, nagyszülőként, testvér-

ként mindannyian olyan példaképei lehessünk a csöppségeknek,
akikre felnéznek, akiket tiszta szívvel követni tudnak.
Az emléklapok és vásárlási utalványok átadása után, szokásainknak megfelelően elkészítettük a nagy csoportképet a közös
városi albumunkba, majd az egyre szebb formát öltő Parraghtónál elültettük a facsemetéket, jelképezve azt, hogy a dabasi
gyermekek erős kötelékkel kapcsolódnak otthonukhoz. Végül a
családok felkötötték a faágakra azokat a kis kártyákat, amin gyermekeik neve és születési ideje szerepel.
Felhívjuk azoknak a családoknak a figyelmét, akik nem tudtak
részt venni az ünnepségen, hogy az emléklapokat és a vásárlási
utalványokat – amelyek beváltási határideje május 30. – az önkormányzat Kabinetirodáján átvehetik.
– szerk. –

AKIÉRT A MOTOROK BŐGNEK FEL

E

gy évtizede minden esztendőben egy maroknyi magyar
lerója tiszteletét egy bátor angol előtt. Április 27-én is így
tettünk, és Zelenák András alpolgármester segítségével felidéztük
az 1938. április 23-i tragikus eseményeknek sorát, amelyek Erik
Fernihough halálához vezettek. A végzetes baleset mellett megismerhettük a kor szellemét, azokat a nemzetek közötti ádáz csatá-
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kat, amiket a motorsport szerelmesei akkor vívtak egymással, itt
nálunk, Gyónon.
A koszorúzást követően ismét több mint száz motoros húzta
meg a gázkart, pattant nyeregbe és egy tiszteletkört tettek a
városban, hogy minél több ember figyelmét felhívják egy legendára.
K. D.
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„NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG”
Két évtizedes fennállását ünnepelte a sári Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör

A

közösség élete 1999-ben indult
olyan személyek összefogásával,
akik tehetségükkel és szeretetükkel éltették,
adott esetben újraélesztették településrészünk szlovák hagyományait. Évről évre felelevenítették a helyi szokásokat, bővült a
viselettár, valamint a szlovák és magyar
nyelvű népdalok tárháza is. A z idő
előrehaladtával egyre több helyen ismerték
meg őket országhatáron belül és kívül is.
Ma már igazi hangulatfelelősként ismerjük
a társaságot, bárhol is legyenek, jókedv és
vidámság veszi őket körül.
Az, hogy a csoport ennyi idő elteltével is
töretlenül működik, köszönhető a tagok
elhivatottságának, felelősségteljes hozzáállásának, egymás iránti törődésüknek.
Számos elismerést kaptak az elmúlt évek
során országos minősítőkön és városunk
vezetésétől is. 2008-ban Az Év Kulturális
E s em é nye Dí j b an ré s ze sü l t a S á ri
Lakodalmas produkció, 2014-ben pedig
PRO URBE Díjjal is megköszönték tevékenységüket.
A csoport tagjai fontosnak érzik, hogy
tudásukat, tapasztalataikat továbbadják az
őket követő generációknak is. Nagy részük
van abban, hogy a fiatalok is csatlakoztak a
hagyományőrző kultúra éltetéséhez, felöltik a viseletet, éneklik népzenei hagyatékunkat, táncolják táncanyagunkat, mindezekkel büszkén képviselve településünket.
Április 27-én közel 180 fős vendégsereg
gyűlt össze, hogy az I. Tavaszi Fesztivál
keretében megünnepelje a csapat 20. születésnapját. Jelen voltak a kórus jelenlegi
tagjai és több egykori, alapító személy is.
Az elhunyt tagokra egy perces néma
csenddel emlékeztek a résztvevők. Bálint

Balázsné, a népdalkör vezetőjének köszöntője után Kőszegi Zoltán polgármester
mondta el ünnepi gondolatait, majd az
Országos Szlovák Önkormányzat részéről
Szabóné Tóth Katalin, a Dolina Pestvidéki
Szlovákok Egyesülete képviseletében pedig
Dr. Szabó Zsuzsa szóltak az ünnepeltekhez.
Az ajándékátadást követően, hagyományteremtő jelleggel került sor az ünnepi szalagtűzésre. A megjelent közösségek képviselői felkötötték szalagjaikat a – kifejezetten erre az alkalomra készíttetett – szalagtartó állványra.
Az ünnepi blokk végeztével kezdődtek a
színpadi műsorok. A születésnaposok szlovák-magyar népdalokból álló csokorral
indítottak, őket követte a Bazsalicska
Citerazenekar és a Borovenka Néptánccsoport műsora. A helyiek után a szlovák
nemzetiségi települések (Isaszeg, Kistarcsa,
Maglód, Rákoskeresztúr) vendégcsoportjai
mutatták be néptáncos-népzenei műsorszámaikat. Zárásként Majeczki Ilona és
Zsolnai Bálintné, a Rozmaring Népdalkör
két egykori tagja énekelt szlovák dalokat az
ünnepelteknek.
Az est vacsorával és tombolasorsolással
folytatódott, majd hajnalig tartó mulatsággal zárult.
„Legyen példa az életed!” Dabas Város
Önkormányzata e felhívás köré építette a
2019-es évet. A fentebb leírtak alapján úgy
gondolom, bátran mondható, hogy céljaik,
felfogásuk, életformájuk példaértékű és
sokunk számára követendő lehet. Személy
szerint is kívánom, hogy még sokáig jó
egészségük, erejük, kitartásuk legyen a
húsz éve tartó munkálkodást a jövőben is
folytatni! Isten éltesse őket!

A rendezvény támogatóinak ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani.
Pénzadományok, támogatások:
Dabas Város Önkormányzata, Vill-Szer-Ker
Kft., T-Flex Kft., D-Pack Kft., Agro Centrum
Kft., Palermo Cukrászda, Tesz 97 Kft., M Vill
Kft., Weisz Transz Kft., FerroTransz Kft.,
Sára Kft., Metál 99. Kft., Bózsik Gábor,
Prauda Lénárd és felesége, Laja Lénárd és
felesége, Sári Zarándokház- és Közösségi
Színtér, Sári Szlovák Önkormányzat, Dabasi
Intézményfenntartó Központ, Dolina
Pestvidéki Szlovákok Egyesülete.
Tombolafelajánlások:
Laguna Ékszerbolt, Laguna Üzletház munkatársai, Anna Papír Írószer Nyomtatvány
Bolt, C sernák József, Jelenek József,
Agrocentrum Kft., Bálint Barkácsbolt,
S.T.I.M. Kft., Balogh Vince és felesége, Laja
Lénárd és felesége, Pacsirta Istvánné, Bálint
Gábor, Bálint Zoltán, Szmrek Ilona,
Czeróczki Díszfaiskola, Non-Stop Élelmiszerüzlet, Rodeo Autósiskola, Pelu-Ker. Kft.,
Mráz István, és további felajánlók.
Gogolák Mariann
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Majális
DABASI ÚJSÁG

M

ájus 1-jén az időjárás megcáfolta a meteorológusokat és
ragyogó napsütéssel várta a kilátogatókat, igaz a feltámadó szél néha összekócolta a hajszálakat, de az OBO Aréna szélárnyékában ez sem szegte senki kedvét. A Top Fitness SE növendékei
idén is bebizonyították rátermettségüket, káprázatos produkciókkal
szórakoztatták a közönséget. A Vision Hip-Hop Dance és a RÓK
and Roll Sportegyesület táncosai lendületes és energikus táncbemutatóikkal pörgették fel a napot. A KikiNixi Poleduo rúdtánc
bemutatója ámulatba ejtette a közönséget, hiszen ez a két pici, törékeny lány fantasztikus odaadással és izomzattal űzi ezt a nagyon
nehéz sportot. Karatésainknak nemcsak az elért eredményeik
mozognak széles palettán, hanem a korosztályok is. Jó volt nézni,
ahogy a legkisebbek a legnagyobb tisztelettel figyelik mestereiket.
Köszönettel tartozunk tűzoltóinknak, hogy nem csak vigyáztak
ránk, de egy szemléletes bemutatón keresztül – amihez a Rizi Roncs
biztosította az „alanyt” – betekintést nyerhettünk heroikus munkájukba. Idén visszatért a Vándor Maci is, mely az óvodáink közötti
ügyességi verseny fődíja. Köszönjük a gyóni óvó néniknek a verseny
megszervezését és lebonyolítását. A 2019-es Vándor Maci a Dabasi
Bóbita Óvodához került egy izgalmas, mindent eldöntő futam után.
A Portéka Bábszínház mókás előadását a Tilinkó Néptáncegyüttes
csoportjai követték, akik egy táncházzal rázták fel a közönséget.
A dabasi Faded Lights, vagyis a Mátyus Csaba és Sárközi Alex
duó profikat megszégyenítő színvonalon adott elő mai pop dalokat. Biztosak vagyunk benne, hogy sokat fogunk még róluk és tőlük
is hallani.
A napot az RBT Tánczenekar koncertje zárta, ami remek aláfestésnek bizonyult a fröccspiknik mellé. Ahogy már tavaly is, így most
is a zenekar a fellépési díját felajánlotta egy rászoruló család javára,
amit a Vay Péter Szociális Alap segítségével juttatunk el a megfelelő
helyre.
Nagy sikert aratott az első dabasi tacsitalálkozó is, valamint a
Hernádi Állatmenhely örökbefogadó napja is, ahol öt kutyus gazdira
talált.
A hagyományteremtő szándékkal megrendezett Majális
Focikupát a Botlik Bt. nyerte meg. Akinek pedig megülte a sok
finomság a hasát, a Strong Body Cross Training csapatánál és a
Piloxing bemutatón le is mozoghatta a felesleges kalóriákat.
Köszönettel tartozunk a Dabasi Modellező Sportegyesületnek,
hogy mindenben segítették munkánkat, valamint, hogy ilyen
sokan megismerkedhettek ezzel a sportággal. Köszönjük a rendőreinknek, a Dabasi Mentőorvosi kocsi személyzetének és a Dabas
Városi Polgárőr Egyesületnek, hogy végig figyeltek a jelenlévők
biztonságára. Köszönjük a D-Meat Kft.-nek és a Solanum-Békés
Zrt.-nek, valamint a hagyományőrző honvédtüzéreknek, hogy
vendégeinknek ízletes ebédet tudtunk adni. Köszönjük az NHSZ
Dabas támogatását, valamint a kiállított szelektív hulladékgyűjtő
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RENDEZVÉNYEK,
ESEMÉNYEK
Trianoni
megemlékezésre
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt,
a Határtalanul! programban részt vett valamennyi
osztályt és kísérőiket
trianoni megemlékezésünkre,
amelyre június 4-én, kedden délután 17.00 órakor
kerül sor Dabas-Sáriban, a trianoni országzászlónál
(Szent János út és Hajcsár u. kereszteződése).
Egy közös koszorút helyezünk el, amelyre jelentkezni lehet
az 561-230-as telefonszámon vagy a dabasiujsag@gmail.com és
a nemeskuriadabas@gmail.com e-mail címeken!
Kőszegi Zoltán
polgármester

KEDVES VÉGZŐS DIÁKOK!
járművet, ami sok gyerek kedvence lett a tűzoltóés rendőrautó mellett.
Köszönjük Varró Erikának és a Top Fitness SE
tagjainka, hogy sok éve mindig
partnereink. Köszönjük a dabasi
vállalkozásoknak azt a rengeteg
ajándékot, amit tombolára felajánlottak. A teljes névsor a
Sport rovatban található.
A rendezvényen készült fotók
megtekinthetőek a www.dabas.hu weboldalon,
valamint Dabas Város Hivatalos Facebook oldalán is.

E

lérkezett a nap, amikor a nagybetűs élet kapujához értetek.
A szerenád, a ballagás, az érettségi vizsga már mind-mind
azok az események, amire régóta készültök, és amire hosszú
évek alatt szüleitek, pedagógusaitok a legjobb tudásukat nyújtva
készítettek fel benneteket.
Dabason az idei esztendő a „Legyen példa az életed” gondolat
köré szerveződik. Kívánom nektek, hogy olyan felnőttekké váljatok,
akik követendő élettel szolgálnak a következő generációknak és
találkozzatok olyan emberekkel, akiknek a cselekedeteit követni
érdemes. Ballagásotok alkalmából sok boldogságot, jó egészséget
és teljes, példaértékű életet kívánok nektek.
Kőszegi Zoltán
polgármester
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Az anyák és lányaik közti kapcsolat mágikus, semmihez sem fogható.
Ez a különleges kötődés elevenedik meg a Dabas Televízió képernyőjén
májusban, amikor Szabó Erika Máskép(p) című műsorában édesanyákkal
és lányaikkal beszélget. Az első adásban, Anyák Napján Dr. Csoó Annamária
és édesanyja, Csoó Lászlóné, Marika volt a vendég.

AKIK SZABADON ENGEDTÉK
– A Ti életetekben nagyon más volt a
pályaválasztás. Annamária, rád hogyan
hatott ez?
Csoó Annamária: Inkább édesanyám
iránymutatásai hatottak rám, hiszen teljesen más pályán mozgott hosszú éveken át.
Ő az idősellátásban dolgozott elhivatottan,
én pedig jogászként keresem a kenyeremet viszonylag hosszabb idő óta. Mindig
ösztönzött arra, hogy tanuljak, ameddig
meg nem lelem az örömömet valamiben,
hogy ne robotként végezzem a munkámat.
Mindig találjak kihívást, szépséget, örömöt
benne. Nem gondoltam volna, hogy ez a
jogi pálya lesz. Az első végzettségem kertészmérnök. Hosszú ideig arra készültem,
hogy kertészként fogok dolgozni. Az akkori lehetőségeim azonban nem adták meg
azt, hogy az elképzeléseimnek megfelelő
munkát végezzek.
– Hogyan lett a kertészeti pályából jogi
irány?
Cs. A.: A kertészeti diploma után az
Alsónémedi és Vidéke Takarék szövetkezetnél helyezkedtem el. Ott olyan feladatokat kaptam, amelyek szervesen kötődtek
a jogi munkához. Volt ott egy ügyvéd, aki
folyamatosan ösztönzött, és feltette a kérd é s t , h o g y m i é r t n e m t a n u l o m?
Ugyanakkor a családom korábban az eredményeim alapján ösztönzött volna a jogi
pálya felé. Én akkor mereven tiltakoztam ez
ellen. Köszönöm, az én utam a virágok,
növények felé visz. És akkor jött ez az első
munkahely… Elkezdett valóban tetszeni,
amit csinálok, így beiratkoztam a Pécsi
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Jogtudományi Egyetemre. Amikor ezt
befejeztem, úgy gondoltam, ha már benne
vagyok a tanulásban, legyen meg a jogi
szakvizsgám is. Ehhez állást váltottam – így
kerültem a jelenlegi munkahelyemre, a
Főpolgármesteri Hivatalba, mondván,
hogy megszerzem a szükséges gyakorlatot, utána pedig visszaevezek a bankszektorba. Nem ez történt.
ikor az
– Ez tipikusan az a történet, amikor
ember édesanyja jobban tudja, melyik
irányba kellene menni…
Marika: Nagyon érdekes voltt a mi
szülő–gyermek kapcsolatunk a pályaváályaválasztás során. Nekünk volt egy elképzeléépzelésünk, hogy Annamária mire képes.
es. Jól
tanult, mindenki ösztönözte, hogy menjen
egyetemre. Azt tudtuk, hogy orvos sosem
lesz, mert nagyon sajnálta a betegeket,
egeket,
félt a témától. De azt láttuk, hogy képes
lenne a jogi diploma megszerzésére.
zésére.
Nagyon tiltakozott… Úgy neveltük,
k, hogy
irányt mutattunk neki, de nem erőszakosszakoskodtunk.
– Szülőként nagyon fontos, hogy
meghagyjuk a gyerekünknek a válaszálasztás jogát, megadjuk a hibázás lehetőetőségét.
Marika: A kertészeti egyetem
m
tulajdonképpen így született. Mi
elmondtuk neki, hogy nem jóó
választás, mert a rendszerváltáss
körüli időkben nem biztos a munka,
a,
nem tudunk vállalkozásba kezdeni.i.
Sőt, a tanárai is ezt mondták. Végüll
mégis hagytuk, hiszen láttuk, menyy-

nyire szeretné. Egyetlen kérésünk volt: ha
elkezdi, fejezze is be. Nem volt rossz döntés sem az ő, sem a mi részünkről, hogy
megtanult valamit, amit nagyon szeretett
volna, de nem sikerült. Ezáltal megtanult
új utat keresni. Addig keress, amíg olyat
nem találsz, amit szívből tudsz csinálni –
mindig ezt mondtuk neki.

2019. május
Nagyon hamar szabadon engedtük.
Amikor egyszer hazajött és azt mondta,
Budapestre szeretne költözni, összeszorult
a szívünk. Mit teszünk mi olyan rosszat,
hogy az egyetlen lányunk el akar költözni?
Leültem és rájöttem, hogy ez az élet rendje.
Nehéz volt megszokni, de el kell engedni a
gyermekünket. Ami átlendített ezen, hogy
egyetlen gyerekként meg kell tanulnia,

AZ OTTHON HANGJA
olyan pályaválasztás, amit ennyi év után
sem bánt meg.
Marika: Boldogan gondolok vissza erre
az időszakra. Azért érdekes módon van párhuzam az én életem és a lányomé között.
Én sem szociális munkásként kezdtem. Az
édesapám halála után jelentkeztem a
vendéglátóipari főiskolára, mert ő ebben a
szakmában dolgozott. Azonban édesapám

EGYMÁST

hogy nem omolhat össze a nehézségektől,
meg kell oldania a problémákat. Ez a gondolat megnyugtatott.
A jó kapcsolatunk azért maradhatott
meg, mert szabadon engedtük egymást.
– A forgatás előtt arról beszéltünk,
hogy a Zárdakert Idősek Otthona közel
negyven évig volt jelen az életében. Ez is

az érettségim után egy héttel meghalt, így a
főiskolai álom szertefoszlott. Gyorsan kellett
munkát keresnem. Akkor még Apácák
Otthonának hívták az intézményt, ahová
jelentkeztem ápolónőnek. Közben férjhez
mentem, megszületett Annamária. Majd
gerincsérvet kaptam és eltanácsoltak a
pályáról. Felajánlottak nekem egy könyvelői

MEGHÍVÓ

állást. Azonban semmiféle pénzügyi képzettségem nem volt, félve vállaltam el a
pozíciót. Kiképeztem magam a szakmából,
tizennyolc évig voltam gazdasági vezető az
intézményben. Később az akkori vezető
nyugdíjazása után én kaptam meg a tisztséget. Beiratkoztam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára. Ez olyan élethivatásom lett, amit ott találtam meg. Éreztem,
hogy most vagyok otthon. Tehát teljesült a
régi, főiskolai álmom is.
– Az én generációm számára ez nehezen felfogható. Hiszen akkoriban egy
érettségi vagy egy főiskola esetenként
önfeláldozást, de mindenképpen hatalmas áldozatot jelentett a családtól. Ha ez
kiesett, nem nagyon lehetett mit tenni.
Most pedig rengeteg a lehetőség.
Marika: Nem úgy éltek az emberek,
mint ma. Akkor egy autó, egy telefon nem
volt természetes. Ezen eszközök segítségével a fiatalok könnyebben megoldanak
mindent. Nekünk akkor nem lehetett. Azt
viszont megtanították nekünk, hogy van
olyan, amit egyszerűen nem lehet elérni. De
akkor sem dől össze a világ, vannak még új
utak. Ezt Annamáriának is megtanítottuk.
– Úgy tűnik nekem, hogy nálatok van
egy olyan családi minta, hogy bármerre
visz az élet, biztosan kijön belőle valami,
amivel lehet építkezni.
Marika: Így van. Látom, hogy a családi
háttér mekkora befolyással bír az ember
életében. Akár elhiszi ezt valaki, akár nem,
így van. Amit tudat alatt hordozunk, az
vissza fog köszönni, mintaként fog szolgálni. Nem lehet megtagadni.

A 350 oldalas, megközelítőleg 800 képpel illusztrált könyv
a helyszínen kedvezményes, 5500 Ft-os áron megvásárolható!

Szeretettel meghívom Önt, családját és barátait
Juhász Sándor: az AKÁCOSBAN című könyvének
bemutatójára a Kossuth Művelődési Központba
(2370 Dabas, Szent István út 58.)
Időpont: május 29. (szerda) 18.00 óra
A könyvet bemutatja: Valentyik Ferenc helytörténész

Kőszegi Zoltán polgármester
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EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁS
2019. május 26.
MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?
Szavazni kizárólag személyesen, az
értesítőben megjelölt szavazókörben,
reggel 6.00 órától este 19.00 óráig
lehet.
Belföldön a választópolgár kizárólag csak
személyesen szavazhat a lakcíme szerinti szavazókörben, illetve átjelentkezéssel, aki
a szavazás napján Magyarország területén,
de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Dabason az átjelentkezéssel szavazók a
7. számú szavazókörben, az állandó lakhely
szerinti szavazólapokon adhatják le szavazataikat, mely Dabas Város Polgármesteri
Hivatalában (Dabas Szent István tér 1/B) található.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb május 22-én 16 óráig lehet
benyújtani a HVI-nél.
Az a választópolgár, aki május 17-ig külképviseleti névjegyzékbe vetette fel magát,
a külföldön működő diplomáciai konzuli
képviseleten szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár akkor gyakorolhatja
választójogát, ha a Nemzeti Választási Iroda
legkésőbb május 22-én 16.00 óráig a levélben szavazók névjegyzékébe felvette. Ez
esetben levélben úgy adhatja le szavazatát,
hogy annak a választást megelőző napon a
Nemzeti Választási Irodához megérkezzen
vagy a választás napján a Választókerületi
Irodánál elhelyezett urnába elhelyezi.
A választókerületi urna a Dabasi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kerül kihelyezésre.
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok, akik mozgásukban korlátozottak – egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt – mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be. Mozgóurnát legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon
(május 22 -én, 16.00 óráig) a helyi választási

8

irodától kérhet személyesen, írásban formanyomtatványon vagy a választás.hu internetes felületen elektronikus úton. A szavazás
napján (vasárnap) 12 óráig írásban attól a
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben
szerepel. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.
kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a
kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja!
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért,
a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag csak mozgóurnával!
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a választás napján 12
órától – a szavazókör területén belül – a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
FONTOS! Minden választópolgár a
választás napján vigye magával a személyazonosságát, a lakcímét, valamint a személyi
azonosítóját tartalmazó okmányát, ugyanis
amikor felkeresi a szavazókört szavazás céljából, a szavazatszámláló bizottságnak kötelessége ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Szavazni csak érvényes
okmányokkal lehet!
Kérek minden választópolgárt, hogy ellenőrizze okmányai érvényességét, ha lejárt
vagy a választás napáig le fog járni, az
okmányirodában kérheti cseréjét.
Ezt követően, amikor a bizottság megállapítja, hogy szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken, átadja a választópolgár
előtt lepecsételt szavazólapot, mely átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolni. Csak
az a választópolgár szavazhat, aki a választás
napján a névjegyzékben szerepel.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő listára lehet, a lista
neve feletti, vagy melletti körbe tollal írt, két
egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha az érvényes szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen
megjegyzést tesznek. Ezt követően a szavazólapot a borítékba helyezi és az urnába dobja.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését és
ezt még a szavazólap urnába dobása előtt
jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak
a választópolgár és ha szükséges, segítője
tartózkodhat a szavazófülkében. Amennyiben a választópolgár nem rendelkezik segítővel, a szavazatszámláló bizottság 2 tagjának segítségét is igénybe veheti.
Javasoljuk, hogy a szavazás titkossága
érdekében minden választópolgár használja
a szavazófülkét.
A választást 19.00 órakor le kell zárni.
E z t követően a Sz avaz at sz ámláló
Bizottság ellenőrzi az urnák sértetlenségét,
majd felbontja azokat. A szavazólapokat
típus – jelölő szervezetek – szerint külön
kötegelik, illetve többször átszámolják, majd
a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt.
Munkájukat a jegyzőkönyvvezető segíti. A
kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet
ellenőrzés és összesítés céljából haladéktalanul az HVI-ba kell szállítani. Ezt teszi az
OEVK-hoz tartozó többi település is. Ekkor
születik egy előzetes eredmény. A választás
országos eredményét a Nemzeti Választási
Bizottság állapítja meg.
Kérem a gyóni 13-as és 14-es szavazókör választópolgárait, hogy a
választás napján fokozottan figyeljenek a választási értesítőben megküldött címre, mert az megváltozott!
Felhívom a tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy éljenek választójogukkal és május 26-án szavazzanak!
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdés esetén
Bató Györgyné a 06-29/561-220-as számon
hívható. A választással kapcsolatosan további információ a www.dabas.hu és a
választas.hu honlapon elérhető. A választással kapcsolatos bármilyen kérdésben forduljon 06-29/561-249 telefonszámon Választási
Rigóné dr. Roicsik Renáta
Irodához.
HVI-vezető
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ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy május hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken. Csak az alábbi napokon!
LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS (gyűjtőpontos)
május 20–24., 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
Gyűjtőpont
Május 20., hétfő
Dabas-Sári, Madách utcai játszótér
Május 21., kedd
Dabas, sportcsarnok
Május 22., szerda
Dabas-Gyón, Búcsútér
Május 23., csütörtök
Dabasi-Szőlők, buszforduló

POLGÁRŐRSÉGEK ELÉRHETŐSÉGEI:
Dabas Városi Polgárőr Egyesület::
06-70/396-2864
Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület:
06-70/291-8665 vagy 06-29/368-207

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

MEZŐŐRÖK ELÉRHETŐSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Nagy Krisztián: 06-70/330-7668

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
pályázatot ír ki a „Tudás és Tudatosság” évtizede – 2019
Legyen példa az életed” témakörhöz kapcsolódó KULTURÁLIS
programok támogatására.
A pályázati felhívás a www.dabas.hu honlapon tekinthető
meg.
A pályázat célja: 2019-ben megvalósuló kulturális programok
támogatása. A programokat 2019. december 31. napjáig meg
kell valósítani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1
m3 -nyi zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék,
a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a
növényi nyesedékek…
Szelektív hulladékgyűjtés május 13–17-ig történik.
Kérjük éljenek eme lehetőségekkel.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fűtőanyagok beszerzése továbbra is az alábbi helyszíneken történik:
– gázpalack: GÁZTRANSZPORTER Kft. Gázcseretelep Dabas,
Major 10. (5-ös főút 40-es km kövénél)
– brikett: Bódi Pálné Barkács Üzlet, Dabas, Bartók Béla u. 36.
– tűzifa: önkormányzatunk Bajcsy-Zsilinszky utca 3. szám alatti
telephelyén a (volt mentőállomás épületénél) vehető át májustól
októberig havonta egy pénteken 13.00–18.00 óráig. Időpontegyeztetés miatt kérem hívják a Városüzemeltetési Irodát a
06-29/561-253 melléken!
A kézhez kapott utalványt köteles magával vinni és bemutatni,
csak ennek bemutatását követően veheti át a jogosult a tüzelőanyagot! Az utalvány 2019. december 15-ig beváltható!
Tájékoztatom, hogy a fűtőanyag háztartásához való eljuttatásának költsége, illetve a tűzifa esetén a fűrészelés és szállítás költsége a Lakosságot terheli.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

DABASI ÚJSÁG
Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesz tôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván tér 1/B
Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@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. | Dabas, Rozmaring u. 22.
Tel./fax: 06-29/365-564
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 áprilisában kötöttek házasságot
Április 5.
Nagy Attila–Pintér Ágnes
Drozdik Sándor–Csere Mária
Április 6.
Tamáska Gergely–Kollár Kinga
Bránya Máté–Ludas Edina
Április 12.
Bató Tibor–Bartha Hajnalka
Belinszky Norbert–Turcsik Alexandra Bettina
Április 13.
Faldina István–Gőbölös Katalin
Szilveszter Szilárd–Csőszi Brigitta Katalin
Április 26.
Kovács Gábor–Lakos Izabella
Dori Gergő–Bálint Annamária Tímea
Április 27.
Proksa Zoltán Csaba–Vajda Edina
Balog Gábor–Vass Erzsébet Réka
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
Április 19.
Balog József–Kalecz Julianna
Április 28.
Dombi György–Lovistyek Margit
Április 30.
Prigyeni István–Bálint Magdolna Erzsébet
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Április 20.
Horvát Balázs–Kabelik Mária
Guttyán János–Zsolnai Terézia
Miták István–Mráz Margit
Április 21.
Gubicza János–Péli Mária
Udvari István–Danyis Mária

30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Április 7.
Gombár József– Zsolnai Terézia
Gula József Lénárd–Kancsár Zsófia Terézia
Április 8.
Zsolnai József–Farkas Mária
Április 14.
Zsolnai Balázs–Lantos Erika
Április 15.
Kosztolányi Jenő–Havasi Zsuzsanna
Április 22.
Nagy Zoltán–Árki Katalin
Április 26.
Kovács István–Farkas Katalin
Április 28.
Bukovszki József–Molnár Julianna
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
Április 8.
Valentyik László–Boros Tünde Anikó
Április 23.
Kovács György–Gombár Erzsébet
Papp László–Garajszki Erzsébet
Április 29.
Gáspár József–Petrik Erzsébet
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
Április 10.
Szőrös Zoltán András–Vonnák Andrea
Április 17.
Juhász Jácint–Kopasz Edit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Született
Mráz Hanga
2019. 03. 30.
Szabó Szabolcs Sándor 2019. 04. 02.
Bácsfalusi Abigél
2019. 04. 02.
Bácsfalusi Adél
2019. 04. 02.
Katona Laura
2019. 04. 06.
Zelenák Nóra
2019. 04. 08.
Bakk JózsefLászló
2019. 04. 10.
Újvári Miklós Imre
2019. 04. 15.
Danyis Medárd
2019. 04. 15.

Anya
Halász Helga
Bózsik Teréz
Pál Adrienn
Pál Adrienn
Katona Melinda
Bálint Brigitta
Forgács Bernadett
Oláh Szilvia
Poroszkai Éva

Baba
Dabasi Doroti
Strupka Olivér
Hümpfner János
Vonnák Bella Gabriella
Hakucsák Zsófia
Koszó Milán
Putóczki Dániel
Bernula Hanna Viola

Született
2019. 04. 16.
2019. 04. 16.
2019. 04. 17.
2019. 04. 18.
2019. 04. 19.
2019. 04. 22.
2019. 04. 25.
2019. 04. 26.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Pál Istvánné (Gattyán Katalin)
Balázs Pálné (Garajszki Erzsébet)
Sziklai Zoltánné (Lapos Ilona Irma)
Farkas Ferencné (Weisz Mária)
Kosztolányi Istvánné (Barsi Zsuzsanna)
Pancza Imréné (Pekker Mária)
Rumó Ferencné (Simkó Ilona)
Kovács Pálné (Kalicza Erzsébet)

1923. 04. 06.
1923. 04. 16.
1925. 04. 08.
1927. 04. 03.
1928. 04. 01.
1928. 04. 16.
1928. 04. 19.
1929. 04. 02.

Isten éltesse sokáig Önöket!
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96 éves
96 éves
94 éves
92 éves
91 éves
91 éves
91 éves
90 éves

Anya
Mátyás Henriett
Riczu Tímea
Weil Evelin
Bíró-Pinkovics Gabriella
Csikós Adrienn
Trapp Krisztina
Gálfy Piroska Ildikó
Kocsis Marietta Rózsa

2019. május
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… MERT TANULNI SOHASEM KÉSŐ

M

származó tudásunkat az emberi tisztelet és méltóság megtartásának, az emberi haladás és hazánk fejlődésének, lakóhelyünk célkitűzéseinek szolgálatába állítjuk. A dabasi önkormányzat és a
Munkahely a Családokért Alapítvány segítségével megvalósuló előadás-sorozat teljesen díjtalan. A második, május 6-i előadás után,
szeptemberben folytatjuk a tanulást az akadémián, és reméljük,
még mindig lesz, aki csatlakozik hozzánk, hogy szenior-tanulmányainkkal példaként szolgáljunk: mert tanulni sohasem késő.
Péli Lászlóné, a Dabasi Szenior Akadémia hallgatója

Fotók | Karlik Dóra

ilyen igaz, ezt most meg is tapasztalhattuk mi, dabasi 60
év felettiek április 29-én a Halász Móricz-kúriában, a
Dabasi Szenior Akadémia szervezésében megtartott tanévnyitó előadáson. Az akadémia elindított szemeszterében a nyugdíjas korú
embereket érintő tudnivalókról, szokásaikról, az időskor félelmeiről
tanulhatunk. Első alkalommal, dr. Jászberényi József tanár úrtól
tanulságos előadást hallhattunk.
A 96 regisztrált szeniorhallgató a 60–94 éves generációt képviselte. Fogadalomtételünkben elmondtuk, hogy az előadásokból

20 ÉVES LETT

a Sári Szlovák Nemzetiségi

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

„Fúkaj, fúkaj vetričku
Pomohaj nám trošicku.
Kupujeme ihričky
budu sa hrať detičky”
2018–2019-es nevelési évben óvodánk a 20. nevelési
évét zárja. Az óvó nénik, szülők és a Sári Szlovák
Önkormányzat támogatásával együtt látunk hozzá a születésnapi ünnep megszervezéséhez. Május 20-tól egész héten
színes programokkal várjuk a gyerekeket az óvodában.
– Május 20., hétfőn 10.00 órától „népi hangszersimogató”
Szabó Józsi bácsival. Ezen a napon délután 3 órától a Gézengúz együttes zenés előadását élvezhetik a szivárvány
óvodás gyerekek és testvéreik.
– Május 21., kedden – hagyományok: sári kelt kalácsot készítünk a szülőkkel, nagyszülőkkel.
– Május 22., szerdán egy hatalmas tortával tesszük emlékezetessé a napot, melyet a Palermo cukrászda felajánlásából
fogyaszthatnak el a gyerekek.
– Május 23., csütörtökön változatos kézműves tevékenységeket szervezünk gyerekeinknek az egész nap folyamán. Délután sok szeretettel várjuk vissza a volt Szivárvány óvodásokat, szüleiket.
– Május 24., pénteken zenés táncházzal zárjuk a születésnapi
hetet.

A

Mi legyen a születésnapi ajándék?
Szeretnénk lecserélni az évek során elhasználódott udvari mászókákat, hintákat, modern biztonságos játékokra.
A mi célunk egy hajós mászóka telepítése az udvarra.
A játék árát „Szivárvány jegyek” árusításával szeretnénk öszszegyűjteni.
Kérjük, minél többen támogassák kezdeményezésünket!
Keressék a szülői munkaközösség tagjait és a Szivárvány Óvoda pedagógusait.
Előre is köszönjük
támogatásukat!
Ďakujeme pekne!

A Szivárvány Óvoda kollektívája
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„ORSZÁGOSON INNEN
PEST MEGYÉN TÚL”
„Az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul
a zenével méltóképpen élni”

K

odály Zoltán hitvallása jutott eszembe, amikor több mint száz, mosolygó, csillogó szemű gyermek együtt énekelte az Által mennék én a Tiszán kezdetű
népdalt.
Így kezdődött Cegléden a „Tiszán innen
Dunán túl Országos Népdaléneklési
Verseny” Pest megyei fordulója. A Szent
János Katolikus Általános Iskolából két
énekegyüttes vett részt a versenyen különböző korcsoportban.
Gyermekeink hónapok óta készültek,
hiszen a tavalyi tapasztalatok alapján tudtuk, hogy nagyon színvonalas megmérettetés lesz. Pontosan meg kellett felelnünk a

követelményeknek, hangszeres kíséret nélküli népdalcsokor azonos tájegységről,
vagy gyűjtőtől.
A gyermekek rimóczi és moldvai népdalokat énekeltek. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést.
A Szentjánosbogár és a Szentjánosbogárkák énekegyüttes kiemelt arany
minősítést kaptak. Így már másodszor, két
csapattal képviselhetjük Pest megyét,
városunkat, iskolánkat az Érden megrendezésre kerülő országos döntőben.
Büszkék vagyunk rájuk: Andristyák Lilla,
Baski Bella, Kerekes Emma Flóra, Kerekes
Kincső Lili, Králl Dóra Anna, Laczkó Petra,

Szabó Emese Petra, Szántó Atina Tímea,
Szántó Kira Amira, Mráz Virág, Pásztor
Emma, Racskó Réka, Venicz Hanna.
Kollár Kinga
felkészítő tanár

A DABASI „ALAPÍTVÁNYI” MENTŐK HÍREI
Kedves Barátaink!
A Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi
Közhasznú Nonprofit Kft. mentőorvosi (mentőtiszti)
kocsit és mentőgépkocsit üzemeltet Dabason és környékén, ezzel segítve a környéken élő emberek sürgősségi
betegellátását.
Túl vagyunk a 1640. risztáson.
Köszönjük, hogy mellettünk álltok!
A nemzeti ünnepen is és nagypénteken is szolgálatban
voltunk, Dabason és környékén mentőgépkocsival segítettük a mentést, ezúttal 24 órás műszakban. Több esetfeladatot is elláttunk, éjszaka is.
Május 1-jén két kollégával biztosítottuk a városi majálist is.

IDÉN IS LESZ TÁBOR,
VÁRJUK A NEBULÓKAT!
TÁBOROK IDEJE:
2019. július 15–19. és augusztus 26–30.
Táborinformáció: 06-30/857-9000 telefonszámon,
és
a dabasmentokocsi@gmail.com email címen kérhető.
AKTUÁLIS INFOMRÁCIÓK BŐVEBBEN:
www.dabasmok.hu

12

2019. május

MINDENNAPI ÉLETÜNK

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A KZS-BAN

A

z ÉSZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és
Kollégiuma április 12-én este immár negyedik alkalommal
várta a látogatókat. A Szakmák éjszakája országos rendezvényso-

rozat keretében szervezett programok nagyon sok érdeklődőt
vonzottak. Az idei évben tizennyolc gyakorlatközpontú, érdekes
programmal népszerűsítettük az iskolában oktatott szakmákat.
A programok megtervezésénél minden korosztályra gondoltunk, így a legkisebbektől a felnőttekig mindenki találhatott számára érdekes és hasznos elfoglaltságokat a „Próbáld ki, csináld
meg, ismerd meg!” szlogen jegyében. A rendezvény fontos célja
az is, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és az átképzés iránt érdeklődő felnőtteknek. Hiszen bizonyos
szakmákban ma már komoly munkaerőhiány van, ezért egy jó
szakma megszerzése biztos megélhetést, munkalehetőséget,
stabil jövőképet, egzisztenciát tud nyújtani mindazok számára,
akik a szakképzést választják.
Szücsné Balázs Julianna
Igazgatóhelyettes

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Virágültetés, udvarrendezés, bútorfestés, kiskonyha-felújítás

A

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola lelkes SZMK tagjai jóvoltából, több
napi munkával kívül-belül megszépült iskolánk. A tanulók által hozott virágok megtöltötték a virágládákat az utcafronton is.
A sok munkát a ragyogó ötletek még látványosabbá tették.
Jó a virágos utcáról az ugyancsak virágos
bejáraton belépni a suliba és végignézni a
virágos ablakokon, udvaron. Kellemes a felújított padon üldögélni, rajzolni. Teljesült a
DÖK egyik kérése is: a kerítés mellé gyorsan
növő csodasövényt ültettek a szülők. Ancsa

néni pultja, a székek, asztalok színfolttá változtak, kiskonyhánk pedig igazán trendi
lett.
Köszönjük szépen az iskolába hozott
virágokat, köszönjük a szülők munkáját és
az SZMK anyagi támogatását.

Újabb sikereink szlovák nyelv és irodalomból

A

2018/2019. tanévi Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi
versenyen a szlovák nyelv és irodalom
kategória első fordulójából intézményünk
négy tanulója, Meitert Zsófia, Pásztor Sára,
Szmrek Pál és Zólyomi Vivien jutottak a
legjobbak közé.
Április 15-én rendezték meg a döntőt,
melynek helyszíne a Szlovák Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és

Kollégium volt, ahol diákjaink kiválóan szerepeltek.
Eredményeink:
– Meitert Zsófia 3. helyezés
– Pásztor Sára, Szmrek Pál 4. helyezést
Köszönjük szépen diákjaink munkáját!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Nagy Tamás
megbízott intézményvezető
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PÉLDAÉRTÉKŰ KIVÉTEL DABAS

D

abas Város Önkormányzata 4 évvel ezelőtt indította komplex egészségfejlesztő programját a város óvodáiban és iskoláiban. Több prevenciós területen – fogápolás, helyes táplálkozás,
mozgás, dohányzás-megelőzés, tisztálkodás – biztonságosan
mozogtak kiváló védőnőink, pedagógusaink és egyéb szakembereink. A szexuális felvilágosítás azonban még ma is egy érzékeny
terület. Tabuként kezeljük, a biológia tanárok, védőnők 1-1 óra alkalmával látják el kötelező feladataikat. A jelenlegi pedagógusok alapképzésében ugyanis nem szerepel, hogy később beszélhessenek a
diákokkal a szexuális életről, a „családi életre hangolás” témakörében sem szerepel a szexuális felvilágosítás. A szexológusok tapasztalata, hogy a tanárok inkább kivárnak, míg a gyerek kérdez.
Csakhogy a gyerek nem mindig kérdez, inkább felüti az internetet,
onnan pedig számolatlanul, vég nélkül dől a mai kiskamaszokra a
nem életkoruknak megfelelő tartalom. Mindezeket a kezdettől, kiskortól tartó érzelmi, pszichoszexuális nevelés során lehetne tisztázni
a gyerekekkel, de ilyen a mi társadalmunkban egyszerűen nincs,
talán a skandináv országokban elkezdődött, létezik valamilyen formája, de szakirodalmát aztán végképp ne keressük.
Dabas! pedagógusaink nem hogy nem vetik el a gyerekek
szexuális nevelésének kérdését, hanem szívügyüknek érzik, hogy ez
a téma jelen legyen az iskolákban. Szükség lenne a pedagógusok
továbbképzésére, a külsős szakemberek által tartott képzések finanszírozására, de sajnos az iskoláknak erre már nem marad pénzügyi
keretük.
Ebben segítséget biztosít Dabas Város Önkormányzata, aki a
Székesfehérvárról érkező Séllei Györgyi szexológus segítségével
kezdte meg egyedülálló programját. Györgyi az elmúlt 4 év alatt

megszámlálhatatlan alkalmat, órát tartott meg városunkban, és
kiemelendő, hogy az összes ilyen szakmai foglalkozást, képzést és
előadást az önkormányzat finanszírozza egy egészségfejlesztési
programon belül az óvodásoktól a középiskolásokig. Sőt, a szülőket,
családokat is bevontuk. Volt már számtalan borkóstolós est apukáknak, ahol önmaguk, a női lélek és test megismerése mellett feltehették kérdéseiket gyermekük szexuális életének fejlődésével kapcsolatban, de volt, amikor ugyanezen témakörben anyák találkoztak
egy csokikóstolással egybekötött alkalmon.
Sőt Magyarországon elsőként indítottuk el az Anya-lánya program mellett az Apa-fia programot, ahol három egymást követő
szombaton Györgyi vezetésével segítettünk a szülőknek megtenni
az első nehéz lépéseket a gyermekük szexuális felvilágosítása útján.
Örömmel vettük, hogy a program által 40 családnak sikerült segítenünk és reméljük hogy ezáltal az Anya-lánya, Apa-fia kapcsolatok
egy életre szóló, bizalomra épülő, felbonthatatlan kötelékké válnak.
Bízunk benne, hogy ezek a kezdeti lépések áttörést hoznak majd
a gyermekek szexuális nevelése terén. Valami már elkezdődött,
érdemes lenne ezen az úton tovább haladni!
Legyen valóban Dabas az első számú példa!
Köszönjük a bátorságát és részvételét mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelnek minket programjainkon. Köszönjük polgármester úr és az önkormányzat támogatását, hogy biztosítják számunkra az egészségesebb város kialakításának lehetőségét! És nem
utolsósorban köszönjük Séllei Györgyi szexológus kivételes munkáját, aki egy új irányt mutatott számunkra.
Jurácsik Andrea
eü. referens

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatárs: Feldman Lászlóné
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
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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
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.

2019. május
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
május 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 |
Gubicza Jánosné | Karlik László
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ | 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival várja a látogatókat!

HÉTFŐ

CSÜTÖRTÖK

SZOMBAT

16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

9.00–16.00 óráig
ORIMAMI
– papírvarázslat nagymamáknak!
június 20.
A foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde és Hornyák Annamária

14.00–19.00 óráig
alkotóműhelyek Viola Éva vezetésével

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – május 20.

KEDD
9.00–20.00 óráig
DIÁK+NAGYI
– számítógép-használat és -gyakorlat
időseknek
minden kedden, óránkénti beosztással
A szépkorúak körében sokan érdeklődnek
a számítógép-használat iránt,
ezért a közösségi szolgálat keretében
foglalkoztatott tanulók,
a nyári diákmunkások igyekeznek
segítséget nyújtani nekik az alapvető
informatikai ismeretek elsajátításában.
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 nyelvtanár minden kezdőt
és újra kezdőt szeretettel vár
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK
tollforgatók, versfaragók köre
május 22., június 5.
18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR – május 23.
Beszélgetés Spiró György Feleségverseny
c. regényéről
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

PÉNTEK
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
június 28.
ötletekkel készül Gomoláné Sinkó
Zsuzsanna, Gubicza Jánosné, Viola Éva
15.00–18.00 óráig
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
MOZGATHATÓ BÁB KÉSZÍTÉSE
május 17.

ÉLMÉNYFESTŐK
június 15.
Csak festegetek és más semmi!
– festő alkotóműhely felnőtteknek
ARTISTKID
kézműves alkotóműhely
gyerekeknek
június 22.
június 8., 15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
klubvezető: Szabó Jánosné

VASÁRNAP
május 19.
16.00 órától
30 és 40 éves
házassági évfordulósok
önkormányzati köszöntése
műsor:
Zalatnay Sarolta koncertje
17.30 órától

TOLLÁSZKODÓKRÓL VALÓ ÉNEK
A mozgatható bábukat rengeteg ember szereti. Gyakran tartanak bábelőadásokat, ahol
ezekkel a bábokkal főként gyerekek számára
előadást tartanak.
A bábok használata fejleszti a kreativitást és
a kézügyességet is.
Hagyományőrző foglalkozás
Kajliné Ludányi Margittal

Hogy is kezdjem dalom, mit is mondjak
róla, Tollászkodók kara miként alakula.
Számosan valának, kikben már megére,
sok vers és próza, s vágyik toll hegyére.
Pegazus a szárnyát buzgón emelgeté,
Olümposz ormára őket felvivé.
Készek már szárnyalni, szívük titkos
vágya, betűk vetésének betakarítása.
Simonné Ferenczi Zsuzsa
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
május 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:
Juhász Sándor könyvbemutatója
Időpont: május 29. szerda 18.00
Intézményi évzáró és táncház
Időpont: június 7. péntek 17.00

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Pataki Evelin
Kezdő néptánccsoport: hétfő, 16.30–17.00 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:
Szépkorúak klubja: június 1. szombat, 16.00 óra
VSN HIP-HOP tánciskola: minden péntek 16.00–20.00 óráig
Gyóni Géza irodalmi kör: május 13., 27. hétfő, 18.00 óra
Om Chanting jóga: május 15., 29. szerda 18.00 óra

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:
Péli László fotóművész kiállítása
Megtekinthető május 31-ig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár

CSOPORTFOGLALKOZÁS:
Dabasi Fotóklub: május 27. hétfő, 18.00 óra
D’art Kerekes László Alkotókör:
május 24. péntek, közösségi program a Grafilux Kft. udvarán
| 2370 Dabas, Ravasz László u. 2. | Szakmai vezető: Illy Noémi

Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | Honlap: w w w.dabasikony v tar.hu
Nyitvatartás: hétfő–kedd: 10.00–18.00 | szerda: 14.00–18.00 | csütörtök–péntek: 10.00–18.00 | szombat: 9.00–12.00 | vasárnap: zárva

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR www.facebook.com/nemeskuria
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
PROGRAMOK:
– május 22., június 5. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
Baba–mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– május 17. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
– május 24. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
Kreatív varroda
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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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29. DABASI KISTÉRSÉGI
VERS-, MESE- ÉS
PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
a Kossuth Művelődési Központban

Á

prilis 13-án, a kistérségi alsó-felső tagozatos vers-, meseés prózamondó találkozója került megrendezésre immár
29. alkalommal. A kistérség iskoláiból összesen 55 tanuló vett
részt nyolc iskolából.
A zsűri tagjai: Balogh Ferenc rádiós műsorvezető, előadóművész, (elnök); Beséné Lakatos Éva magyar szakos pedagógus;
Bakkai Éva magyar szakos pedagógus, Ordasi Brigitta rádiós
műsorvezető, szerkesztő és Zsitva Anna könyvtáros
A találkozó győztesei kategóriánként:
1–2. osztályos kategória
I. helyezés: Söveg Réka, 1. osztály, Dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola
II. helyezés: Dobos Gergő, 2. osztály, Újhartyáni Német Nemz.
Általános Iskola
III. helyezés: Csiszér Vanda, 2. osztály, Tolnay Lajos Általános Iskola,
Inárcs
3–4. osztályos kategória
I. helyezés: Bokros Bertold, 4. osztály, Gyóni Géza Általános Iskola
II. helyezés: Hornyák Viktória, 3. osztály, Gyóni Géza Általános
Iskola
III. helyezés: Garajszki Anna, 3. osztály, Szt. János Katolikus
Általános Iskola
5–6. osztályos kategória
I. helyezés: Horváth Izabella, 6. osztály, Tolnay Lajos Általános
Iskola, Inárcs
II. helyezés: Bukovszki Lilla, 6. osztály, Tolnay Lajos Általános Iskola,
Inárcs
III. helyezés: Szeibert Balázs, 5. osztály, Dabasi Táncsics Mihály
Gimnázium
Gratulálunk a díjazottaknak, és természetesen minden résztvevőnek, akik megmérettette magát ezen a napon!
KMK
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SÁRI ZARÁNDOKHÁZ 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: Bálint Julianna, Gogolák Mariann, Mráz Józsefné, Szabó Mónika

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

TOVÁBBI PROGRAMOK:
Május 16–17. (csütörtök-péntek), 17.30 óra
MÚZSÁK AMI – Művészeti Napok

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig

Május 31. (péntek), 8.00 óra
Országos Szlovák Versmondó
és Népdaléneklési Verseny

Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

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 )
– május 15., 10.30 órától
Az eltévedt kisveréb című bábjáték
– 11.00 órától Baba-mama klub
Utolsó alkalom a nyári szünet előtt!
Vezeti: Kárpáti Szilvia
Belépő: 1200 Ft
Ringató
Vedd ölbe,
lbe, ringasd, énekelj!
– Ringatóó foglalkozás gyerekek éss szüleik
szüleik
részére.
e. Vezeti: FarkasBarabás
ás Réka
Mindenn csütörtökön 10.00
.00–
–
11.00 óráig
Belépő:
ő:
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

Vezető fejlesztő tréning
– május 17., 24., 31. 9.00–17.00 óráig
dr. Jurácsik Tímea coach (ÁCC) kommunikációs tréner
A programra előzetes jelentkezés szükséges info@dentalent.hu e-mail címen.
A háromalkalmas tréning díjköteles.
Szülésre Felkészítő Tanfolyam
– május 15., 17.30-tól
Gyermekbetegségek, védőoltások, elsősegély – Dr. Katona
Edit gyermekorvos vezetésével
A programon való részvétel ingyenes!
Párkapcsolati Kommunikációs
Tréning
– május 22., 29. 17.30–20.30
dr. Jurácsik Tímea life coach, Gordontréner

Német nyelvtanfolyam
Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30
óráig német haladó
– szombat 10.00–11.30 óráig iskolás
német csoport
Rácz Tamás : 06-20/598-3009
Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Gyászfeldolgozási, család-és párkapcsolati terápia
– péntekenként Sonkoly Zsuzsa családés párterapeuta, gyászfeldolgozást
segítő vezetésével
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-49-86

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

XVIII. Ócsai Orbán-napi Nyitott
itott Pincék
2019. május 18., szombat, 11.00 órától
Idén is megrendezésre kerül
az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület szervezésében
az Orbán-napi borünnep az Öreghegyi Pincesoron
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Kirakodóvásár, fafaragók, főzőverseny,
pálinka- és borkóstolási lehetőségek.
További információk
az esemény Facebook oldalán.
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

F

GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN:
– hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra,
vasárnap 9.00 óra (Dabas-Szőlők),
11.00 (Dabas-Gyón)
– május 26-án, vasárnap a Dabasi-szőlősi szentmisét a 10 éven belül
elhunytakért ajánljuk fel.
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános: 06-29/367-513

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISERENDÜNK:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia
– péntek 19.00-kor szentmise
– szombat 19.00-kor előesti szentmise
Május hónapban az esti szertartások előtt negyed órával loretói litániát imádkozunk.
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 templomban
– május 30. csütörtök 17.00 – áldozócsütörtöki istentisztelet a templomban.
– június 2. vasárnap 10.00 – fiatalok konfirmációi vizsgája és fogadalomtétele
– június 9. vasárnap 10.00 – pünkösd 1. napi úrvacsorás istentisztelet
a templomban
– június 10. hétfő 10.00 – pünkösd 2. napi úrvacsorás istentisztelet a
templomban
Gyülekezeti kirándulást szervezünk Egerbe
június 1-jén, szombaton.
P ro g ra m te r v : Bazilika, E gri Református Templom,
Palócmú zeum, Minaret megtekintése. E b éd a
Szépasszonyvölgyben, majd a vár megtekintése. Ár: 9000 Ft.
Tartalmazza az utazás és az ebéd díját. Jelentkezési határidő
május 19., előleg: 4500 Ft (visszalépés esetén nem jár vissza)

Nyári gyermek és ifjúsági hittan tábort szervezünk
Sarudra (Tisza-tó). Ár: 23 000 Ft.
Tartalmazza: utazás, szállás, napi háromszori étkezés, strandbelépők, múzeumbelépők, motorcsónaktúra és kerékpárhasználat
díját. Szülők is jelentkezhetnek kísérőnek.
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 9.00 óra konfirmáció előkészítő 7. osztály
10.00 óra felnőtt istentisztelet
10.00 óra gyermek istentisztelet
– hétfő 10.00 óra istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra istentisztelet az Átrium Idősek Otthonában
– szerda 15.00 óra bibliaóra
– péntek 18.00 óra bibliatanulmányozás (havonta egyszer)
(Márk evangéliuma tanulmányozása)
ALKALMAK:
– Június 2., vasárnap 10.00 órakor TANÉVZÁRÓ istentisztelet
a templomban
hittanos és konfirmnadus gyermekek rövid műsora
– Június 6–7., csütörtök és péntek este 18.00 órakor
pünkösdelőkészítő bűnbánati istentiszteletek
– Június 8., szombat 16.00 órakor KONFIRMÁCIÓ vizsga
a templomban konfirmandusok bizonyságtétele a Presbitérium és
a szülők előtt
– Június 9., vasárnap 10.00 óra – pünkösdvasárnapi ünnepi istentisztelet konfirmandusok, hitvallás- és fogadalomtétele és a 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak találkozója – úrvacsoraosztás
– Június 10. hétfő, 10.00 óra, pünkösdhétfői szabadtéri ünnepi
istentisztelet
Helyszín: Halász Móricz-kúria parkja – úrvacsoraosztás

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
– Nyugdíjaskör: május 19., vasárnap, 15.00 óra
– Kórus: minden péntek, 17.00 óra
– Günzburgi evangélikus testvérgyülekezetünk fogadása:
május 23., csütörtök
– Istentiszteletek idősotthonokban: május 28.
10.00 Zárdakert Idősek Otthona,
11.00 Átrium Idősek Otthona
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– Mennybemenetel ünnepi istentisztelet:
május 30., 18.00 óra
– Évzáró szalonnasütés a templomkertben:
május 31., péntek, 17.00 óra
– Konfirmandustábor: június 3–5., Balatonszárszó
– Pünkösd vasárnapi istentisztelet:
júni us 9., 10.00 óra, úrvacsora
– Pünkösd hétfő, zenés istentisztelet:
június 10., 10.00 óra, úrvacsora
– Évzáró istentisztelet: június 16., 10.00 óra
– Gyóni Géza évforduló ünneplése:
június 23., 10.00 óra,
istentisztelet és utána megemlékezés
a templomkertben

– Napközis gyermektábor: július 1–5.
A tábor közösségépítő játéktábor, angol nyelv tanulási lehetőséggel. A tábor vendége 4 tizenéves fiatal és tanár-vezetőjük Új
Mexikóból, akik a tábor ideje alatt angol nyelvű gitáros énekeket
tanítanak, valamint játékos angol foglalkozásokat is vezetnek.
Jelentkezési határidő: május 26.
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése: személyesen szerdánként 16.00–18.00-ig vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül: 11742032-20004989.
– Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Közö s s é g ü n k b e s o k s ze r e t e t t e l h í v j u k é s vá rj u k!
Erős vár a mi Istenünk!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Méhész Jánosné
(Gábor Anna)
Nagy István János
Balogh Lászlóné
(Haluslager Mária)
Serfőző Lénárdné
(Majer Teréz)
Farkas László
Nyeverecz Józsefné
(Wosnitzer Irén)
Serfőző Lénárd
Bukovszki Sándor
Zsolnai Jenőné
(Kecskés Magdolna)

Születési idô Halálozás idôp.
1952. 04. 01.
1943. 04. 28.

2019. 03. 03.
2019. 03. 03.

1936. 06. 05.

2019. 03. 04.

1937. 11. 23.
1928. 02. 22.

2019. 03. 05.
2019. 03. 10.

1945. 11. 16.
1935. 05. 19.
1929. 09. 09.

2019.03.12.
2019. 03. 12.
2019. 03. 13.

1938. 01. 12.

2019. 03. 26.

Köszönjük Vic,
köszönjük Elnök Úr!
Éppen tíz éve annak, hogy a Gyóni Beton, elsősorban Dabas városnak és a Fóti
Motorbarátok Körének köszönhetően reneszánszát éli. „Régi dicsőségünk” mostanra nem csak országos, de nemzetközi
szinten is új életre kelt, és immár szerte
a világon híre van a dabasi értékőrző és
kegyeleti munkának a veteránosok körében. A világ veteránosait összefogó
szervezet a FIVA, mely az UNESCO hivatalos konzulense is, elismeri és nagyra
értékeli az itteni erőfeszítéseket.
A kezdetektől, 2009-től volt egy angol jó barátunk, támogatónk, a VMCC
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Név
Suhajda János
Péli Lajosné (Balog Mária)
Horváth Lajos
Tóth Albert Lászlóné
(Szabó Margit)
Erdei Gábor
Kassai András
Zlock Mihály
Fehér Béláné
(Szabó Julianna)
Szabó Pálné
(Szabados Erzsébet)

Születési idô Halálozás idôp.
1964. 07. 31.
2019. 04. 03.
1930. 09. 20.
2019. 04. 03.
1933. 09. 21.
2019. 04. 04.
1946. 04. 06.
1953. 11. 21.
1934. 05. 05.
1928. 03. 07.

2019. 04. 04.
2019. 04. 10.
2019. 04. 13.
2019. 04. 14.

1937. 06. 29.

2019. 04. 21.

1941. 11. 30.

2019. 04. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
(Egyesült Királyságbeli országos veterán
motoros klub, közel 15 ezer taggal világszerte) elnöke, Vic Blake, aki már az emlékmű avatáson és a sportcsarnokban rendezett kiállítás megnyitóján is részt vett.
Az elmúlt években számtalan jelét adta
ügyünk iránti elkötelezettségének, neki
köszönhető, hogy magyarként először
jutottunk el Eric Fernihough sírjához. Az
angliai közlekedéstechnikai fejlődés bölcsőjével, a Brooklands Múzeummal is felvettük a kapcsolatot az Ő közvetítésével,
valamint egy ausztrál kutató jelentkezése
is, aki alapjaiban változtatta meg a korabeli hiedelmeken alapuló ismereteket a
1938-as végzetes balesettel kapcsolatban*.
Számos alkalommal, így legutóbb tavaly
nyáron is bevetette befolyását, hogy az
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A

dabasi helytörténetnek vannak
száz éven túl sem halványuló fényű
csillagai. A gyóni reformátusok példaadó
lelkészét, Kalicza Ferenc (1820 –1908)
Nagytiszteletű Urat bízvást közéjük sorolhatjuk, hiszen alakját és emlékét nemcsak
családja, hanem a városrész egésze számon
tartja. Az egykori ’48-as honvéd 1860-tól
szolgálta szülőfaluja gyülekezetét és az
alábbi levelét bő egy évtized múltán a
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok tette
közzé 1871 májusában. A gondok érzékeltetésére és az eredmények arányos felmutatására egyaránt ügyelt a tudós felkészültségű szerző, akinek köszönhetően az emlékezetes pillanatnak közel másfél száz esztendő múltán mi is részesei lehetünk:
„Nagytiszteletű Úr! Sokszor van, hogy
nemes lelkű jóltevőink iránt háládatosságunkat másként, mint a vett jótétemény
nyilvános megköszönése által, legjobb akaratunk mellett is tanúsítanunk nem lehet, de
ez aztán oly módja a háládatosságnak, mire
jobb érzéseink ösztönöznek. Miután e
becses lapok Nagytiszteletű Úr engedelméből említett célra nyitva állanak, bátor
vagyok azokban soraim számára a gyóni
ref. egyház részéről egy kis helyet kérni. A
gyóni ref. egyház fennállása, egyebeket

itthoni tevékenységünk ismertté váljon a
nagyvilágban is.
Miért is írom ezt? Azért, mert legutóbbi ünnepségünk utáni beszámolómat, már sajnos Ő maga nem olvashatta.
Felesége válaszolt elektronikus levelemre, és arról tájékoztatott, hogy Vic
„elment” és temetésére április 23-án került sor. Valamennyien megrendültünk.
Eleve ezt váltja ki egy jó barát elvesztése, de jövőbeli terveink megvalósítása
érdekében is számítottunk segítségére.
Végül felsejlik, hogy ez az április 23-i
dátum ismerős valahonnan és azonnal
beugrik, hogy ez bizony Eric balesetének
napja, csak éppen 81 évvel ezelőtt! Ezzel
az egybeeséssel nem nagyon tudok mit
kezdeni...

mellőzve, már csak azért is igen kívánatos,
mert többnyire idegen ajkú falvaktól, vagy
közelebb és távolabb eső népes pusztáktól,
melyekből keresztelés, esketés, temetkezés
végett és nagyobb innepek alkalmával isteni
tiszteletre rendesen oda gyülekeznek, van
majd minden oldalról körül véve. Eme nemzetiségi és vallási szempontból egyiránt fontos helyzetét az egyház eleitől fogva jól
ismerte s annak tiszta tudatával bírt. Hogy
tehát fennállhasson, annak minden tagja
aránylagosan annyi terhet hordoz, mennyit
ritka egyházakban. Ámde mióta az adó oly
magasra emelkedett, miután a különben is
kis egyház tagjai még napról napra kevesbednek is, legnagyobb erőfeszítés mellett is,
voltak idők, midőn már csak alig állhatott
fenn. Ezt jobbjaink mélyen érezték, s hogy a
súlyos napokban az egyház el ne süllyedjen,
újabb terhet vettek fel magokra. Így történt,
hogy a múlt évben, a helybeli közbirtokos
uraságok aránylagos kivetés útján több
mint 500 osztr. ért. frt. egyház adót törlesztettek le. Sőt ezeken fölül a jóltevő lelkek
nemes sugallatuktól ösztönöztetve még
újabb áldozatokat is hoztak fel az egyház
oltárára. Ugyanis gróf Ráday Bárczay Anna
úrhölgy a szószék párkányát veres bársonynyal bevonatta; gróf Beniczky Sarolta úrnő

Szeretnék most innen, a távoli Magyarországról utólag is köszönetet mondani a barátságért, elkötelezett segítségért a magam és barátaim nevében Vic
Blake-nek, és kívánok erőt özvegyének
a hiánya miatt érzett fájdalom elviseléséhez!
Dr. Kiss Miklós
Fóti Motorbarátok Köre

pedig aranyrojtokkal szegélyzett veres
posztóból készült díszes úrasztali terítőt csináltatott, ezen fölül minden sátoros innep
alkalmával a szegények között általam
pénzt vagy ruhanemű kegyadományokat
osztatott ki; méltóságos ifj. gróf Ráday
Gedeon úr iskolánk számára taneszközökre
27 frt. 75 krt. ajándékozott. Midőn nemes
lelkű jóltevőinknek egyházunk oltárára
hozott áldozataikért hálámat és köszönetemet nyilvánosan is kifejezni erkölcsi kötelességemnek ismerném, soraimat azon buzgó
óhajtással zárom be, hogy Isten a nemes
grófi családokat, mint vallásunk és hazánk
oszlopait tartsa fenn az idők legmesszebb
határáig. Gyón, május 7. 1871.”
V. F.

* Terry Wright-nak, az ausztrál kutatónak köszönhetően mostanra egyértelműen bebizonyosodott, hogy a baleset NEM
a közhiedelemnek megfelelően, Dabas
irányából Kecskemét felé haladva , és
nem a London étterem szélárnyékából
kikerülve jelentkező oldalszél miatt történt. A végzetes futam során Kecskemét
felől haladt Dabas felé és még a London
előtt – valószínűleg egy meglazuló burkolati elem miatt – kezdett halálos táncba a
versenymotor.
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SZABÓ MAGDA ÍRÓNŐ NYOMDOKÁBAN

S

zabó Magda (1917–2007) írónőt irodalmunk utolsó nagyasszonyaként
őrzi a nemzeti emlékezet. A legtermékenyebb, legtöbbet fordított magyar szerzők
egyike, akinek regényei a világ számos
országában és nyelvén jelentek meg. Már
életében fogalommá vált. Műveinek témájául gyakran választott női sorsokat, melyek
közül több önéletrajzi ihletésű. A debreceni
református család és otthon alkotói munkássága, élete alappilléreként működött.
Töviről-hegyire felkutatta őseit, mint azt a
„Koncentrikus körök” című írása tanúsítja
1975-ből, s így egyenesen tőle tudhattuk
meg, hogy apai nagyapjának, Szabó János
esperesnek az édesanyja dabasi Halász lány
volt. Mi több: „Hárman voltak a Dabasi
Halász lányok, s művészt szültek valamenynyien: első Szabó Jánosné a prédikációt
gyakran versben befejező, Arany iskoláját
követő, imént említett második Jánost, a
nagyapámat, a másik Halász lány az Arany
Trombita szerzőjének, Sárosy Gyulának lett
az anyja, a harmadik meg a Tornyai János
által annyira becsült festőt, Szakál Albertet
hozta a világra, s egy népköltőt is, a
Cimbalom című verseskötet, a Megkövetem a téns nemes vármegyét íróját:
Szakál Lajost.”
Az írónő kijelölt ösvényén haladva gyorsan kiderül, hogy a református lelkész nagyapa, Szabó János békés-bánáti esperes több
lexikon szerkesztőinek figyelmét is kiérdemelte. Szeghalmon, 1835. június 3-án született. Édesapja Szabó János, a Wenckheim
grófok uradalmi mérnöke, édesanyja pedig
„az arczban és lélekben egyaránt szép”
dabasi Halász Julianna. Az anyai szeretetet
azonban nem sokáig élvezhette, mert
1836-ban a kolera járvány félárvává tette.
Édesapja nem házasodott újra, így nőrokonok gondviselésével, egyedüli gyerekként
nőtt fel. Már kicsiny korában nyelveket
tanult, sportban, táncban, zenében kiemelkedő tehetséget mutatott. A költészettel
unokatestvérei, Sárosy Gyula és Szakál Lajos
ösztönzésére kezdett foglalkozni.
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Kezdetben népdalokat írt, majd komolyabb munkáit a kor mértékadó lapja, a
Vasárnapi Újság is közölte. Füzesgyarmaton,
Debrecenben, Eperjesen, Szarvason és
Békésen tanult. Bár ő is mérnökként tervezte jövőjét, apja kezdeményezésére mégis a
lelkészi pályát választotta, és a teológiát
Debrecenben végezte. 1856 őszén külföldre
ment, hogy egy-egy szemeszteren át
Bécsben, Zürichben, Göttingenben tegye
teljessé képzését. 1858 tavaszán érkezett
haza, előbb Gyomán, majd Köröstarcsán
káplánkodott, s itt 1862 szeptemberében
lelkésznek választották. A következő évben
családot alapított, feleségül vette a
Debrecenben megismert diákkori ideálját,
várady Szabó Máriát (1847–1910. május 23.
Debrecen). Az ifjú feleség, várady Szabó
Lajos és Szakál Veronika leányaként, anyai
nagyanyja, dabasi Halász Zsófia révén szintén kapcsolódik a Halászokhoz. Harmonikus
házasságuk gyermekközpontúságát – 12
gyermekük született, közöttük az írónő
édesapja, Szabó Elek (1879–1959) városi
esküdt – jól adja vissza a Vasárnapi Újság
1 878. májusi számában közreadot t
„Tavasszal” című költemény részlete:
„Kedvesebb, ha gyermek-sereg, / Zajos
kedvvel játszik, cseveg, / S anyakéz a zöld
lomb ága, / Őket tartva, fedve, áldva.”
A templom megújítása, parkosítás, paplak és iskola építése, ingyenes iskoláztatás,
20 hold termőföld vásárlása, a nép segítése
a bajban: aszályban, jégverésben és árvízben, számos mintaadó cselekedet jellemezte a köröstarcsai szolgálatot, melyeket elis-

merve 1878 szeptemberében esperessé
választotta a békés-bánáti egyházmegye.
Köröstarcsán 1881. március 14-én hatalmas
pusztítást végzett az árvíz, melyet Szabó
János „A tarcsai temetőben” című ódájában örökített meg: „A tarcsai temetőben, /
Sírdombokon búsan járva, / Otthont keres,
hajléktalan / Szüle, gyermek, özvegy,
árva…”
34 év tarcsai szolgálat után, 1897 júniusától Hódmezővásárhelyen lett lelkész. 1902.
május 23-án, Debrecenben ért véget földi
pályája, amikor gyermekei közül még hatan
kiskorúak voltak. Különnyomatban is megjelentetett emlékbeszédét Futó Zoltán szentesi református lelkész tartotta 1902. július
3-án a hódmezővásárhelyi református új
templomban.
Családtörténeti és irodalmi barangolásunk a két unokatestvér, Szakál Lajos (18161875) és Sárosy Gyula (1816-1861) költők,
illetőleg a két édesanya, dabasi Halász
Zsuzsanna és Katalin életpályájával lesz folytatható. Közülük dabasi Halász Katalinra
már most utalni szükséges, ugyanis korának
híresen szép asszonya volt. Oly annyira,
hogy amikor 1818-ban az Arad-megyei
Borossebesen váratlanul két gyermekkel
megözvegyült, nehéz helyzetében még a
szomszédos vármegyékből is akadtak kérői,
és közülük válogatva már a gyászév letelte
előtt újból férjhez tudott menni. Azaz a
dabasi Halász lányok nemcsak a talentumot, hanem a női erényeket, szépséget is
örökítették, s erre éppen Szabó Magda
írónő az egyik legjobb példa. Különleges
szépségként, feltűnő jelenségként emlékeznek rá kortársai és a fényképek is így őrizték
meg. A kor divatját öltözködésében nemcsak követette, de jó ízléssel formálta is. Már
a szakdolgozatát is az egykori Róma szépségápolásáról írta, benne a női hitvallásnak
is beillő mondattal: „… a női lélekben a legrégibb időktől benne él a vágy, hogy szép
legyen, és ha szép, akkor még szebb, sokkal
szebb asszonytársainál.”
Valentyik Ferenc
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PÁROS TENISZVERSENY –
Dabas bajnoka lett a Gelle–Szehofner páros
Városunk legújabb csarnoka, az FC Dabas területére felépített,
impozáns Wellis Sportcsarnok, ami mindamellett, hogy egy
fedett, zárt edzőpálya, egy 3 pályás teniszcsarnok is egyben, először adott otthont az évente megrendezésre kerülő dabasi páros
teniszkupának. Az eseményen képviseltette magát Dabas teniszezőinek színe-java. Összesen 10 páros csapat részvételével zajlott a tavaszköszöntő teniszeseménynek is nevezhető verseny
március 23-án, szombaton. Azok a párosok, akik a csoportmérkőzések során csúnyán elvéreztek, vigaszágon folytathatták
tovább a játékot. A legjobbak, akik a csoportokból továbbjutottak, az elődöntőkben mérhették össze a tudásukat, és küzdhettek tovább az első, vagyis történelmi jelentőségű FC Dabas
Kupáért.
Az első elődöntőben a verseny egyik nagy favoritja, a GondosRápolthy duó nézett farkasszemet az ordítozó, vagy inkább csak
szenvedélyesen teniszező meglepetéspárossal, a Kuli-Pacsirtával.
Pacsirtáék a csodával határos módon csaknem az öltözőbe küldték Gondosékat, ám a rutinos favorit mérkőzéslabdákról fordított
és ezzel ők jutottak be a döntőbe.
Gondos, Rápolthy–Kuli, Pacsirta 4:5 4:2 8:6
A másik elődöntőben Dabas talán két legfélelmetesebb párosa
feszült egymásnak, a Kecskés-Kohári és a Gelle–Szehofner. Kohári
átemeléseit a toronymagas Gelle rendszerint levadászta, és olyan
erővel csapta le, amivel még a tapasztalt Kecskés sem tudott mit
kezdeni.
Gelle, Szehofner–Kecskés, Kohári 4:1 4:2

FC Dabas Kupa 2019

A harmadik helyért folyó küzdelemben a Kecskés–Kohári
páros újult erővel győzte le az elődöntőben túl nagy megrázkódtatáson keresztül ment és már megtörten pályára lépő Kuli–
Pacsirtát.
Kecskés, Kohári–Kuli, Pacsirta 4:1 4:0
A döntőre a Gondos–Rápolthy páros sem tudta kiheverni a
Kuliék okozta maratoni meccs fáradalmait, és ezt az alkalmat a
Gelle–Szehofner duó szemfülesen használta ki, ezzel elhódította
az FC Dabas Kupát. A bombaerős szerváiról és rendkívül agresszív
hálójátékáról elhíresült Gelle, valamint a Roger Federer mozdulatait majdhogynem tökéletesen előidézni képes Szehofner már jó
ideje tartó együttműködését most egy igazi siker koronázta meg.
Gelle, Szehofner–Gondos, Rápolthy 4:2 4:2
Hegyi G.

TÁJHÁZAK KERÉKPÁRNYEREGBŐL

A

Magyarországi Tájházak Szövetsége
2019-ben is megszervezte a már
hagyományos, a tájházak összefogását jelképező Tájházak Napját és a Tájházak
Kerékpárnyeregből eseményt. Az idei rendezvényhez egy különálló, vezetett 30 kilométeres bringatúra is kapcsolódott, a 30
éve város Dabas eseménysorozat jegyében.
Sajnos az időjárás kemény próbatétel elé
állította azt a két tucat bátor kerékpárost,
akik a hideg esőben és erős szélben is vállalták a távot. Ezt a rossz külső körülményt
igyekeztek a dabasi helyszínek finom falatokkal, erőt adó italokkal és remek programokkal kompenzálni.

Az idei évben újra útjára indítjuk városi
kerékpártúrákat, amihez útlevelet is készítettünk, hogy aki a négy eseményből legalább hármon részt vesz, az az őszi sorsoláson jogosult legyen az értékes nyeremények
egyikére.

Az eső áztatta áprilisi tekerést pedig
májusban megismételjük. Részletek hamarosan a www.dabas.hu oldalon és a Dabas
Város Hivatalos Facebook oldalon.
cikk és fotók: Karlik Dóra
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ELKÉPESZTŐ DABASI KÉZILABDÁS ÁPRILIS!

K

lubunk történetének egyik legnagyobb sikereként csapatunk bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, melyet
idén április 6–7-én rendeztek meg Debrecenben a Főnix csarnokban.
Az elődöntő mérkőzésén a Veszprém csapata várt ránk, akik
ellen nagyon megilletődötten játszottunk, és ellenfelünk a
BL-döntő egyik esélyese a Telekom Veszprém fölényesen győzedelmeskedett felettünk.
A bronz mérkőzésen a Balatonfüred csapata várt ránk.
A nálunk jobb játékerőt képviselő Balaton-parti csapat ellen egy
elképesztően izgalmas meccset játszottunk. Ugyan a mérkőzés
végét a nálunk rutinosabb ellenfél jobban kihasználta, és végül
nem sikerült megszereznünk a harmadik helyet, azonban büszkék
lehetünk a RotaChrom Dabas csapatára, mert hatalmasat küzdöttek a srácok. A teltházas Főnix Arénában a többi csapat szurkolói-

nak szimpátiáját is kivívtuk és büszkék lehetünk rá, hogy a több
száz dabasi szurkoló mellett a többi csapat szurkolói is hangosan
üvöltötték, hogy HAJRÁ DABAS!
Szenzációs tavaszi menetelésünket folytattuk áprilisban is.
Ebben a hónapban csupán egy bajnoki mérkőzésünk volt . Április
20-án a Ferencváros csapatához látogattunk. Egy igazán férfias
küzdelem a mérkőzést végig vezetve és uralva magabiztosan
nyertünk a válogatott játékosokkal tűzdelt budapesti csapat ellen.
Kitűnő tavaszi menetelésünknek köszönhetően 7. helyen állunk a
14 csapatos Magyar bajnokságban.
Mérkőzéseink eredményei
április 20. szombat
Ferencvárosi TC–RotaChrom Dabas
22 : 24
május. szerda
RotaChrom Dabas–Tatabánya
18 : 30
NBI-es felnőtt csapatunk mellett folytatódtak a bajnoki mérkőzések az NBII-es női csapatunknak, valamint az utánpótláscsapataink számára is. A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat
weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán olvashatnak.
Hátralévő májusi mérkőzésünk:
Május 18., szombat 18.00 Mezőkövesdi KC–RotaChrom Dabas
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/

DUATLON

Á

prilisban elkezdődött a duatlon versenyidőszak.
A DABASI SZSE sportolói három versenyen indultak.
Április 14-én, Újszilváson Országos Duatlon Ranglista versenyen,
április 27-én Balatonbogláron, a Duatlon Országos Bajnokságon,
továbbá 28-án, a Duatlon MIX Váltó Országos bajnokságon.
A jólsikerült alapozó időszak végén áprilisban Gyöngyösön
kerékpáros edzőtáborban folytattuk a felkészülést. Az előző évi
gyengébb szereplés után bizakodva vártuk a versenyeket. Az
eredményeink igazolták, hogy sikerült újra felzárkóznunk az
utánpótlás élvonalához.
Eredmények: Duatlon Országos Bajnokság
Gyermek korcsoport: 2. Fabók Vivien
Leánycsapat: 6. (Fabók Vivien, Fabók Eszter, Ámon Szabina)
Fiúcsapat: 7. (Zelenák Olivér, Kanyik Barnabás, Rumó Gergő)
Egyetemi Országos Duatlon Bajnokság: 10. Kanyik András
Szenior nők: 8. Hizsnyai Rita
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További indulóink: Bánvölgyi Barnabás, Bánvölgyi Bence,
Solymosi Bence, Farkas Levente, Domonkos Móna, Nagy Ágnes,
Kecskés Noémi.
Duatlon MIX Váltó Országos Bajnokság
Gyermek korcsoport: 4. DABASI SZSE (Fabók Vivien, Kanyik
Barnabás, Fabók Eszter, Zelenák Olivér )
Májustól az aquatlon és triatlon versenyekkel folytatódik a
sorozat. Remélem hasonlóan jóeredményekről tudok majd
beszámolni.
Várdai Zoltán

2019. május
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KARATE

I

gazán mozgalmas heteket tudhatnak maguk mögött a Harcosok
Klubjának versenyzői. Márciusban 2 nemzetközi versenyen indultak a karatékák, és mind a horvátországi Domenice Cupról, mind a
felvidéki Kyokushin Karate Nyílt Szlovák Bajnokságról szép eredményekkel térhettek haza: előbbiről 7, utóbbiról 16 éremmel.
A márciusban, Várpalotán megrendezett Diákolimpia elődöntőjén a klub mind a 9 indulója bejutott az országos döntőbe is. Erre a
versenyre április 6-án, Veszprémben került sor, ahol indulóink az
ország legjobb 8 versenyzője között végeztek, valamint Bene
László gyermek I. kategóriában bajnokként állhatott a dobogóra.
Az utánpótlás számára kis szünet következett, ám izgalmakban
továbbra sem volt hiány. A klub felnőtt versenyzője, Tóth Csenge a
Litvániában megrendezett Shinkyokushin Karate Európa
Bajnokságon állt tatamira, és igazán erőteljes küzdelmeket bemutatva végül megszerezte a 3. helyezést.
Április utolsó hétvégéjén 3 versenyen is képviselte magát a Klub.
Az egyik helyszín Vácrátót volt, ahol knock down szabályrendszer-

Dicséret illet minden karatékát, akik egy igen nehéz, dolgos felkészülési időszakot tudhatnak maguk mögött! Gratulálunk az elért
eredményekhez! Hajrá Harcosok!

ben küzdöttek a karatékák, valamint formagyakorlat versenyszámban is tatamira léptek. Utóbbiban Bene László és Farkas György
szerzett III. helyet. Küzdelemben Ócsai Dominik a serdülőknél V.
helyen végzett, míg Szokonya Kata, Szokonya Gergő, Szabó
Zsombor és Farkas György a III. , Garamszegi Zente pedig II. helyezést szerezte meg, Bene László pedig bajnokként állt a dobogó legfelső fokára.
A csapat másik fele Budapesten, a Nyúl-kupán remekelt a szintén knock down küzdelmekben. Herendi Zétény, Csikó Botond,
Gállos Tamás és Peszeki Roland III. helyet ért el, Danyis Gábor és
Rierpl Vince II. helyen zárt, míg Horváth Tamás bajnoki címet szerzett.
Vasárnap Csallóközaranyoson rendezték meg az Oyama
Memorial Cup elnevezésű Kyokushin Karate bajnokságot, melyre
közel 200 nevezés érkezett. A versenyen most a legkisebbek képviselték a Harcosok Klubját, kezdő gyermek 0. korcsoportban, szép
eredménnyel: Garamszegi Szófia, Bennárik Bella, Kári Péter és
Csernák Ákos IIl. helyen végeztek, míg Tarjányi Mátyás és Vincze
Máté a dobogó 2. fokára állhattak.
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TOP FITNESS SE

Á

prilis hónapban egy nagyon fontos MTMSZ megmérettetésen vettek részt a Top Fitness SE sportolói. Mivel ebben
az évben a versenysorozaton elért eredmények alapján két világversenyre is lehetett kvalifikációt szerezni, ezért különösen fontos
volt a jó szereplés a dupla pontszerző Magyar Bajnokságon.
A lányok április 13-án nagyszerűen helytálltak, így összesen 23
egyéni és 8 csoportos koreográfiával jutottak ki a budapesti WFF
Aerobic Fitness világbajnokságra.
Részletes eredmények:
B kategória, egyéni
1. Bálint Blanka, Bábel Csenge, Nagy Hédi, Szilágyi Réka
2. Nagy-Kancsár Emma, Kész Fruzsina, Nagy Katalin, Kövesdi Hédi
3. Takács Alexa, Dori Kamilla
4. Fehérvári Dorka, Lantos Nóra, Szeibert Kincső, 5. Atkári Anna,
Tóth Kata
6. Bartal Anna, 7. Rizmajer Boglárka, 8. Szabó Sára, 9. Králik Zsófia,
12. Pacsirta Zoé
A kategória, egyéni
1. Fehérvári Fanni
2. Bárány Blanka, Bretus Lara
3. Forgács Adél, Gecser Enikő
5. Venicz Hanna 6. Janicsák Fanni
A kategória, csapat
1. Totem (Bretus Lara–Gecser Enikő)
2. Lambada (Nagy–Kancsár Emma–Szeibert Kincső)
3. Csingiling és Zúzmara (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
3. Macskajaj (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
3. California dreaming (Pelikán Réka–Szilágyi Réka)
3. Mexikói tánc (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi-Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
3. Kalóztündérek (Atkári Anna–Bálint Blanka-Bartal Anna-Dori
Kamilla–Fehérvári Dorka–Lantos Nóra-Takács Alexa)
4. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–Kész Fruzsina–Králik
Zsófia)
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Május elsején a városi majális programjában az idén is jelentős
szerepet vállalt a Top Fitness SE. A hagyományoknak megfelelően
a rendezvény a Babakocsis felvonulással indult az egyesület tornatermétől, amely most is nagyon sikeres volt, sokan részt vettek
rajta. A felvonulás egy közös megemlékezés az Anyák napjáról és
a Gyermeknapról, amelynek keretében Dabas Város Önkormányzata és a dabasi vállalkozók ajándékokkal kedveskednek a
résztvevő szülőknek, gyermekeknek egyaránt. A rendezvényre az
idén is nagyon sok felajánlás érkezett, minden felvonuló ajándékban részesült.
Támogatók: Dabas Város Önkormányzata, Top Fitness SE,
KiwiSun szolárium, Parfüm Sarok, Bese bolt, Kincstár, Piramis Divat,
Jávor Cukrászda, Adorján Liza Maminbaba, Virág-sarok Dabas, Body
Space Dabas, Avantgarde Divat és Szolárium, Simon Fotó, Díszállat
kereskedés, XXX Fitness, Piciknek és Tiniknek Gyermekdivat, Péli Kati
masszázs, Dog Island Kutyakozmetika, London Vendéglő, Hegyi
Gábor teniszoktató, Negyelszki Erika fotó, Izgő-Mozgó Játszósarok,
Garajszki Kata masszázs, Desszert Szalon, Bor Cukrászda, ANKA
Szépségszalon, Szabados Kata műköröm, Szabados Anna kozmetika,
Ildikó Stúdió, Szépségszalon Dabas, Lufi Pont, Pentameter
Könyvesbolt, Állateledel Bolt Dabas, Barta Csilla fotó, Újvári
Virágkertészet, Kovalik Éva, Biobolt, Dabas Motel, Szépségprofil,
Kovács Ildikó kozmetikus.
A Majális színpadi műsorában két blokkban is szerepeltek a Top
Fitness SE sportolói. Az óvodásoktól a nagyobb versenyzőkig mindenki nagy örömmel és élvezettel mutatta be gyakorlatát a lelkes
közönség előtt.
Radnai Laura
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felvételt hirdet
A munkakör betöltésének feltételei:
- ƵƚſƐǌĞƌĞůƅŝ ŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌ ĂƵƚſƐǌĞƌĞůƅ ǀĂŐǇ ŐĠƉũĄƌŵƾƐǌĞƌĞůƅŝ͕ ǀĂŐǇ ĞǌǌĞů ĞŐǇĞŶĠƌƚĠŬƾ ǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ
- sŝůůĂŵŽƐƐĄŐŝ ƐǌĞƌĞůƅ ŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌ ĂƵƚſǀŝůůĂŵŽƐƐĄŐŝ ƐǌĞƌĞůƅ ĂƵƚſĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂŝ ŵƾƐǌĞƌĠƐǌ ǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ
- <ĂƌŽƐƐǌĠƌŝĂ ůĂŬĂƚŽƐ ŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌ ŬĂƌŽƐƐǌĠƌŝĂ ůĂŬĂƚŽƐ ǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ
- :Ąƌŵƾ ĨĠŶǇĞǌƅ ŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌ ũĄƌŵƾ ĨĠŶǇĞǌƅ ǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ
- ŐĠƐǌƐĠŐƺŐǇŝ ĂůŬĂůŵĂƐƐĄŐ
Amit kínálunk:
- ƐƚĂďŝů ŚĄƚƚĠƌƌĞů ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ ŶĂŐǇǀĄůůĂůĂƚŶĄů ŚŽƐƐǌƷ ƚĄǀƷ ŵƵŶŬĂůĞŚĞƚƅƐĠŐ
- ďĞũĞůĞŶƚĞƚƚ͕ ǀĞƌƐĞŶǇŬĠƉĞƐ ũƂǀĞĚĞůĞŵ
- <ŽůůĞŬƚşǀ ^ǌĞƌǌƅĚĠƐ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ďĠƌƉſƚůĠŬŽŬ͕ ũƵƚƚĂƚĄƐŽŬ
- ŝŶŐǇĞŶĞƐ ƵƚĂǌĄƐ Ă <s ũĄƌĂƚĂŝŶ ĂŬĄƌ ƚŽǀĄďďŝ ŬĠƚ ŚŽǌǌĄƚĂƌƚŽǌſŶĂŬ ŝƐ
- ǀŝĚĠŬŝ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŬ ƐǌĄŵĄƌĂ Ă ŵƵŶŬĄƐƐǌĄůůſ ŝŶŐǇĞŶĞƐĞŶ ŝƐ ĞůĠƌŚĞƚƅ
- ďĠƌĞŶ Ŭşǀƺůŝ ũƵƚƚĂƚĄƐ (cafeteria)
 ũeůeŶtŬeǌĠƐ fŽůǇaŵatŽƐ͕ a ŵƵŶŬaŬƂr ďetƂůtŚetƅ a ŬiǀĄůaƐǌtĄƐt ŬƂǀetƅeŶ aǌŽŶŶaů͘
&eůǀiůĄŐŽƐştĄƐ ĠƐ ũeůeŶtŬeǌĠƐ ŵiŶĚeŶ eƐetďeŶ a ŵƾƐǌaŬi ƐǌŽůŐĄůatǀeǌetƅŶĠů͗
Görbicz Ferenc
Telefon: +36-70-390-9873
e-mail: gorbiczf@bkv.hu
şm: ϭϭ0ϭ BuĚaƉeƐt, y. ZĄch utca 8.

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Alsónémedi, Dabas, Hernád, Újhartyán településekre
SÏT[WBHZUFMKFTÈMMÈTCBO SVHBMNBTNVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM BLÈSBMLBMNJ
GPHMBMLP[UBUÈTCBO 
levelek kézbesítésére

K²Z#&4¶Tý
munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
t
ÈMUBMÈOPTJTLPMBJWÏH[FUUTÏH
t
CFKFHZ[ÏTNFOUFTFSLÚMDTJCJ[POZÓUWÈOZ
Bérezés: megegyezés szerint.
+VUUBUÈTPL
t
QØUMÏLPL ÚT[UÚO[ÿL
t
6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.
A munkakör Cetölthetÿ azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
,PT[UPMÈOZJ"OESFBUFM  
&NBJM,PT[UPMBOZJ"OESFB!QPTUBIV
$ÓN%BCBT#BSUØL#ÏMBÞUB
"[ BEBULF[FMÏTSÿM UFMKFTLÚSĀ UÈKÏLP[UBUÈT FMÏSIFUÿ B XXXQPTUBIV PMEBM "EBULF[FMÏTJ
UÈKÏLP[UBUØNFOàQPOUKÈCBO
"KFMFOULF[ÿBKFMFOULF[ÏTTFMÚOLÏOUFTFOIP[[ÈKÈSVM IPHZB.BHZBS1PTUB;SU 4[ÏLIFMZ
#VEBQFTU %VOBWJSÈHVUDB $HBEBUWÏEFMNJUJT[UWJTFMÿBEBUWFEFMFN!QPTUB
IV BKFMFOULF[ÏTCFONFHBEPUUBEBUBJUBNFHIJSEFUFUUQP[ÓDJØoB[ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJEÿT[BLÈCBO
GFMNFSàMÿNÈTJLQP[ÓDJØoCFUÚMUÏTÏSFBMLBMNBTKFMÚMULJWÈMBT[UÈTBDÏMKÈCØMLF[FMKF"[BEBUPLBU
B .BHZBS 1PTUB ;SU B LJWÈMBT[UÈTJ FMKÈSÈT WÏHÏJH LF[FMJ "[ ÈMMÈTSB QÈMZÈ[Ø NFHLFSFTÏTSF
LFSàMIFUB[BLUVÈMJTBOCFUÚMUIFUÿFHZÏCQP[ÓDJØLLBMLBQDTPMBUCBOJT)P[[ÈKÈSVMÈTÈUBKFMFOULF[ÿ
CÈSNJLPSLPSMÈUP[ÈTOÏMLàMWJTT[BWPOIBUKBB#VEBQFTUQPTUBDÓNFO WBHZBUPCPS[BT!QPTUB
IVFNBJMDÓNFO F[B[POCBOOFNÏSJOUJBWJTT[BWPOÈTFMÿUUGPMZUBUPUUBEBULF[FMÏTKPHT[FSĀTÏHÏU
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Crafter.
Korszakváltás az áruszállításban.
• első-, hátsó- vagy összkerékhajtással
• akár 177 LE-s dízel motorral
• Dobozos, Platós vagy Alváz kivitelben

Crafter

omag:
+ Gold cs
Ft + áfa
1 700 000
l!
árelőnnye

Az ajánlat kizárólag a meghatározott modellekre érvényes 2019. június 30-ig
vagy visszavonásig. További részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
A képen látható autó extra felszereltséget tartalmazhat.

Haszonjárművek

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, tel.: +36 1 421 8133
E-mail: info@porschem5.hu, web: www.porschem5.hu

TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA MODELLEK KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8221 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 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 egyes
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről
és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.

