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Babits Mihály:

Erdély

Rólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban, Erdély,
messzirül süvegeltek
hegyek és fejedelmek.
S ki voltál könyvem, Erdély,
ezeregyéjem, Erdély,
lettél ifjonti házam
és tanuló lakásom.
Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.
Ismertem színed, Erdély,
tündérszín őszöd, Erdély,
üveg eged metélő
csúcsaid gyémánt élét.
(részlet)

Fotó | Kossuth Lajos Általános Iskola

rendezvények, események									Dabasi Újság

Fotók | Karlik Dóra

„Ki szívét osztja szét,
ő lesz a remény”

A

Kormorán zenekar örökérvényű dalával nyitotta meg
Janza Kata színésznő az idei pedagógusnapot. Keresve
sem lehetne találni jobban ide passzoló gondolatsort, hiszen

pedagógusaink mindennap szívvel és lélekkel végzik hivatásukat,
egyengetik tanulóink sorsát, fedeznek fel tehetségeket, lobbantják lángra a tudás utáni vágyat.
A könnyed, jó hangulatú koncert után Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamit az oktatás, nevelés
területén várható fejlesztésekről beszélt.
A rendezvényen két nyugalmazott pedagógus vehette át
aranydiplomáját, Hernádi László Péterné, valamint Zelenák
Andrásné, akik 1969-ben szerezték meg oklevelüket.
A Dabas Ifjúságáét Kászonyi Dániel-díjat idén
Balázsné Hábli Ágnes a Gyóni Géza Általános Iskola
pedagógusa vehette át kiemelkedő pedagógiai munkásságáért, közösségformáló tevékenységéért, a város ifjúságáért végzett
szolgálata elismeréseként. 				
K. D.

Fákat ültetettek a kőtelki
Rákóczi-emlékparkban

E

mlékparkot avattak és fákat ültettek a közelmúltban a Rákócziemlékfák településeinek VI. Országos
Találkozója részeként.
Azokat a településeket hívták meg az
eseményre, amelyeknek egy-egy jellegzetes fája köthető II. Rákóczi Ferenchez.
Dabast Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester képviselte az eseményen.
A programban részt vevő települések
képviselői a magukkal hozott, saját „fejedelmi” történetükre jellemző fajtájú facsemetéket elültették Kőtelken. A vendégek
megtekintették a kőtelki tájházat, a római
katolikus templomot és a helyi iskolatörténeti kiállítást is.
szerk.
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Trianon
99 éve határtalan fájdalom

J

Már kapható
Juhász Sándor Az Akácosban című könyve

M

ájus 29-én a Kossuth Művelődési Központban mutatták
be az érdeklődőknek az egykori Fehérakác Híradó című
lapból szerkesztett Az Akácosban című kötetet. Az eseményen
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a szerzőt, kiemelve a
kötetbe fektetett sok sok munkát, amelynek eredményeként egy
képekben gazdag értékes kiadvánnyal gazdagodott városunk,
megemlékezett Kakucsi Gabrielláról is, akinek a tsz egykori vezetőjeként kulcsszerepe volt abban, hogy a lap létrejöjjön. A kötet szerkesztéséről, az abban résztvevőkről Feldman László, a szerkesztő
munkatársa beszélt, majd Valentyik Ferenc helytörténész mutatta
be a kötetet. Összefoglalta az egykori tsz lappal kapcsolatos tudnivalókat, fejezetenként beszélt a könyvről, kiemelte a számára legérdekesebb, legkedvesebb írásokat.
A szerző, Juhász Sándor személyes élményeit, emlékeit is felidézte, kiemelve, hogy elsősorban az volt a szándéka a kötettel,
hogy megőrizze az utókornak azokat az élettörténeteket, azoknak az embereknek az emlékét, akik munkájukkal hozzájárultak a
teleülésünk fejlődéséhez.
A könyv a Dabasi Pentameter könyvesbolt mellett kapható a
Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáján, a Kossuth Művelődési

Fotók | Karlik Dóra

Központban, a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban, a Sári
Zarándokházban, a Szőlősi Közösségi Házban, a Halász Móriczkúriában és a Nemes-kúriában 5500 Ft-os áron.
Juhász Sándor az ünnepi könyvhéten, a budapesti Vörösmarty
téren június 15-én és 16-án 16.00 órától dedikálja második, Asszony
kell a házhoz című regényét a lakitelki Antológia Kiadó pavilonjánál.
Ott is szeretettel várja az érdeklődőket.			
Szerk.

Fotók | Karlik Dóra

únius 4-én a trianoni döntés 99. évfordulóján, amely 2010 óta a
Nemzeti Összetartozás napja, ismét a sári trianoni országzászlónál tartottunk megemlékezést. Az eseményen nagy számban jelen
voltak azok a diákok, akik idén a Határtalanul program keretében
eljutottak határon túli magyarlakta területre. Az elmúlt évtizedben
elindított programok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az
elszakított területeken élő magyarság és az anyaországi még szorosabban kapcsolódjon össze.
A Táncsics Mihály gimnázium 7 osztályosai is hasonló gondolatokat fogalmaztak meg az erdővidéki élményeik alapján összeállított műsorban. Az évfordulóhoz kapcsolódó jövőbe mutató
reményteliségről beszélt Kőszegi Zoltán polgármester is, aki a fiatalokhoz szólva kiemelte, hogy rajtuk múlik, milyen lesz a nemzet és a
nemzeti összetartozás az elkövetkezendő évtizedekben. Az ünnepi
műsorban a Dabasi Dalkör egy hazafias dalcsokrot adott elő
Bruzsa-Nagy Krisztina vezetésével, majd a koszorúzók és a megemlékezésen résztvevők az országzászlót körül állva éneklelték el
együtt a Szózatot. 			
– man –
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Az utolsó sorok

N

éhány héttel ezelőtt lett volna 64
éves egykori kedves barátunk, a
város kulturális életében évtizedek óta
meghatározó szereppel bíró, köztiszteletben álló költő, Kapui Ágota. Ebben a
hónapban egy éve már annak, hogy azon a

végzetes napon elment közülünk. A költő
mindig és mindenütt költő, apró cetlikre írja
ihletett pillanataiban a sorokat, amelyekből
majd versek születhetnek. Ágota is így tett
amióta visszatért az irodalmi köztudatba,
amióta ismét felfedezték a szép reményekkel induló, de a Ceausescu-rendszerben
hányatott sorsa után az anyaországban új
hazára talált költőt.
Egy éve is írt még azon a reggelen. Több
internetes folyóiratnak, amelynek szerkesztője volt, elkészítette újabb, utolsó bejegyzéseit. Mielőtt elindult volna munkahelyi
asztalánál egy jegyzetlapra néhány rá jellemző, lélektani mélységű, nőiesen finom,
fájdalmas sort jegyzett le, az utolsó verset,
amelyet most az évforduló alkalmából rá
emlékezve ajánlunk az olvasók, az őt tisztelők, az emlékét őrzők figyelmébe.
F. L.

Kapui Ágota, 2018. június 19.

Meghívó

Meghívó

Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom a város
valamennyi egészségügyi dolgozóját
a Semmelweis Nap alkalmából tartandó
ünnepségre.

Dabas Város Önkormányzata és
a Gyóni Evangélikus Gyülekezet nevében
szeretettel meghívjuk Önöket
Gyóni Géza születésének 135. és halálának
102. évfordulója alkalmából szervezett
megemlékezésre

Időpont:
július 5. (péntek) 13.00 óra
Helyszín:
Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet

Program:

– dr. Lelik Ferenc mellszobrának
leleplezése (alkotó Gábor Emese)
a Szakorvosi Rendelő előtti téren
– a város egészségügyi dolgozóinak
köszöntése
– a Dr. Halász Géza-díj átadása
– ünnepi zenei műsor

Kőszegi Zoltán
polgármester
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Egy örök mozdulatba
foglalt teremtés
a világ
a csillagok foglalatába
szorult álmaink
Ott vagyunk az
energiák minden metamorfózisában
ahol a kiszabaduló lelkek
mint cserebogarak
fényre vágyván rohannak
a nagy egyesülésbe.

Időpont:

június 23. (vasárnap) 10.00
Helyszín:

a Gyóni Evangélikus templom
és templomkert

Program:

– 10.00 istentisztelet
– 10.45 Gyóni Géza megemlékezés
– A Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak műsora
– Kőszegi Zoltán köszöntője
– Juhász Sándor Gyóni Géza összeállítása,
közreműködik Tippai László
– Gyóni Géza-emléktábla megkoszorúzása
Balog Eszter
evangélikus lelkész

Kőszegi Zoltán
polgármester
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„Csak úgy szép az élet, ha két ember összetalálkozik, és erősen megfogja egymás kezét, és megbecsülik
és szeretni tudják egymást, és együtt építgetik az életüket.” – Zilahy Lajos

Házassági évfordulósok köszöntése

V

árosunkban több évtizedes hagyomány az 50, vagy annál is
több esztendeje házasságot kötött párok köszöntése, megbecsülésünk kifejezése irántuk. Dabas idén ünnepli várossá válásának 30. évfordulóját és ebből az alkalomból május 19-én – hagyományteremtő szándékkal – a Halász Móricz-kúria tavaszi díszben
pompázó kertjében ünnepelhettek együtt az 1979-ben és 1989ben házasságot kötött párok.
Dr. Erdélyi Zsolt anyakönyvvezető beszédében kiemelte, hogy
„közös életükben fontos szerepet játszik az akaraterő, a tenni akarás, hisz az életben mindent akarni kell: a békességet, a boldogságot és mindent, amiért küzdeni kell és ehhez igazi társra van szükség, mert minden napnak megvan a maga megoldandó feladata,
és minden cél is, amiért küzdöttek, egy feladat.”
A jubiláló házaspárok a megerősítő szertartás keretében
elmondták a házassági fogadalom szövegét, aláírásukkal hitelesí-

tették az emlékkönyvet, majd az önkormányzat ajándékát
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester és Kőszegi Zoltán polgármester adták át.
A hivatalos részt gyorsan átvette a jó hangulat, hiszen Zalatnay
Sarolta hangja visszacsempészte az ifjú éveket az ünneplők szívébe,
dalai sokakban felidézték a megismerkedésük pillanatát, a közös
emlékeket, a bulis éveket.
Az estébe hajló délután vendéglátással ért véget, amelyhez a
Gyóni Asszonyok szorgos kezei biztosították a finom falatokat, a
Giovanni, a Palermo, a Bor és a Jávor Cukrászda is csodálatos mignon-tortatállal támogatta az eseményt, valamint Zelenák András és
Pálinkás János házi borai gondoskodtak arról, hogy mindenki jó
szájízzel emlékezzen vissza a napra.
Köszönjük az ORIMAMI klubnak a dekorációt és az ajándékokat.
Karlik Dóra

A Helyreállított korpusz

A

felsődabasi Szentháromság templom egyik, több mint 100
esztendős keresztjét idén húsvétra újította fel Surman Pál.

A kereszten lévő, rossz állapotú fa korpusz teljes helyreállításával egy
fontos kegytárgyat mentett meg a restaurátor a pusztulástól.
A feszületet évente egyszer, a nagypénteki szertartás kereszthódolata során használják, a felújításnak köszönhetően még nagyon sokáig.
FL
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Balázsné Hábli Ágnes kapta idén a Dabas Város Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díjat a Pedagógusnap alkalmából. A díjátadót
követően Ordasi Brigi és Balogh Feri a Rádió Dabas Sztereó
című műsorában kérdezték a tanárnőt, akiről kiderült, hogy
gyermekkori álmai egyszerre váltak valóra.

„A legjobbat szeretném
nyújtani…”
Ordasi Brigi: – Kezdjük az elején: hogyan
választottad ezt a hivatást, miért lettél
pedagógus?
Balázsné Hábli Ágnes: – Mióta az
eszemet tudom „tanító néni” szerettem
volna lenni, gyerekeket akartam megtanítani írni, olvasni. A másik vágyam az volt –
amikor még talán videokamera sem volt –,
hogy filmrendező leszek. Emlékszem, az
egyik osztálytársammal már úgy jártunkkeltünk, hogy mi rendezzük ezt vagy azt a
filmet. Persze, amikor aztán az ember odaáll a szülei elé azzal, hogy tanító néni vagy
filmrendező szeretne lenni, akkor marad a
tanári pálya… Mindig ez volt a vágyam: az
írás, olvasás megtanítása.
O. B.: – Honnan jött ez az indíttatás?
B-né H. Á.: – Gondolom, a saját taní
tóim miatt. Jó pedagógusaim voltak végig,
itt a dabasi gimnáziumban is. Sokan csodálkoztak, hogy miért csak tanítóképző,
miért nem megyek tanárképzőbe?
Balogh Feri: – Ahogyan említetted, a
minták fontosak. A Te pedagógusaid, az
ő általuk mutatott példa miatt lettél
pedagógus. Nincs az emberben egy
olyan félsz, hogy vajon leszek-e olyan jó,
mint ők? Megugrom-e azt a mércét? Bár
egy kitüntetés birtokában azt hiszem,
kaptál visszaigazolást.
B-né H. Á.: – Az én filozófiám szerint
nem azt kell mondani, hogy „én leszek a
legjobb”. Inkább azt, hogy „én szeretném
a legjobbat nyújtani”. Minden este úgy
feküdjön le az ember, hogy amikor átgondolja a napját, a mérleg pozitív legyen.
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B.F.: – Én szülőként azt tapasztalom,
hogy egy-egy ilyen átgondolás során
ébredek rá arra, hogy olykor azért rossz
döntést hozok. Pedagógusként oda lehet
menni egy gyerekhez és ezt elmondani?
Van erre pedagógusi technika? Mert ez a
tekintélyt rombolja…
B-né H. Á.: – Ha valaki így gondolkodik,
az nem jó pedagógus. A gyereknek akkor
vagyok hiteles, ha őszinte vagyok. Ha úgy
megyek be a gyerekekhez, hogy elmondom, hogy például nem érzem jól magam,
akkor ők is úgy viszonyulnak. Vagy ha
elmegy a hangom és suttogok, a gyerekek
ezt is átveszik. A pedagógus is ember,
ugyanolyan érzelmei vannak. Nem
vagyunk istenek, pedig jó lenne…
O. B.: – Említetted, hogy az írás, olvasás oktatása volt a fő motivációd.
Emlékszel az első osztályodra, akik általad tanulták ezt meg?
B-né H. Á.: – Igen. De ők is rám, hiszen
azóta is hívnak. Éppen tavaly voltunk osztálytalálkozón. Amikor kezdtem, akkor
napköziztem. A globális tanítási módszer
volt a mérvadó, tehát szóképeket tanítottak a gyerekeknek, nem pedig összeolvasták a betűket és hangokat. Nagyon nem
működött, hiszen az öcsém is így tanult,
én pedig fiatal tanító-jelöltként ezt végignéztem. Ezért egy új módszer bevezetésén
dolgoztam, amelyre Latyák István akkori
igazgató rábólintott. Autodidakta módon
megtanultam az új módszert, megmutattam másoknak is. Ekkor azonban szülési
szabadságra mentem, így sajnos megsza-

kadt a folyamat. Néhányan azonban így
kezdtek el dolgozni.
O. B.: – Említetted, hogy a kamera is
közel állt hozzád. A fiad itt volt nálunk
gyakorlaton és végül ő tényleg a kamera
mögött találta meg a helyét.
B-né H. Á.: – Igen, bölcsész-informatikusként média szakon végzett.
O. B.: – Nem bánod, hogy nem a
pedagógusi pályát választotta?
B-né H. Á.: - Nem. A kisebbik fiamban
volt ehhez affinitás, de végül ő a szociológia irányába indult. Jó látni, hogy valahol én
is benne vagyok az ő tevékenységeikben.
O. B.: – Hogyan fogadtad a díjat, amiben egy város elismerése foglaltatik?
B-né H. Á.: – Mindig irtóztam a díjaktól.
Sosem értettem, miért tudnak úgy meghatódni az emberek… Most sem értem,

2019. június								
de már tudom. Nagyon örülök neki. A legnagyobb öröm az volt, amikor láttam az
emberek reakcióját. Velem szemben a
közönség úgy tapsolt, hogy az őszinte
örömöt láttam. Jó volt végighallgatni a
méltatásomban azt a sok-sok dolgot, amit
már szinte el is felejtettem. Nem találtam
szavakat. Érdekes érzés, kevés embernek
adatik meg. Volt egy mondat, miszerint a
kollégáim között nyugodt légkört próbá-

Napközisekkel 1989-ben

lok teremteni (Balázsné Hábli Ágnes igazgató-helyettesként dolgozik – szerk.). Ez
szíven ütött. Valóban erre törekszem, ezért
dolgozom.
O. B.: – Mik a terveid, céljaid, álmaid?
B-né H. Á.: – Nagyon szeretek dolgozni. Biztosan időnként úgy gondolják a kollégáim, hogy na, már megint kitaláltam
valamit, de ennek ellenére segítenek.
Jelenleg drámapedagógiai képzésen

az otthon hangja
veszek részt – amellyel vannak terveim.
Először be kell fejeznem, csak utána fedem
fel a titkos tervemet.
B.F.: – A végére összeáll a kép: a pályaválasztás kapcsán volt szó a kamera
mögötti munkáról, most a drámapedagógiáról. Tulajdonképpen rendezel minden nap.
B-né H. Á.: – Valóban. Most minden
együtt van.

A 2. c. osztállyal 1998-ban
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FELHÍVÁS

Anyák napi meglepetés

D

Gyóni Géza Nyugdíjasklub vezetője, Etuka egy meglepetéssel készült, amihez a tagok segítségét is kérte. Mint
mindig, most is nagy szeretettel csatlakoztunk és Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester is hozzájárult ehhez a nemes gesztushoz.
Az ajándék pedig egy frissen, hagyományosan parázson
készült kürtőskalács volt, amit a gyóni egyedül élő nagymamák,
dédik részére jutattunk el. Nem gondoltam, hogy ekkora örömet
szerzünk egy szépen becsomagolt édességgel. Nagyon megható
volt számunkra. 		
Havasi Lászlóné

abason az idei év mottója a „Legyen példa az életed!”, ez az egyetlen rövid mondat rengeteg lehetőséget rejt magában arra, hogy megismerjünk minél több
olyan embert, akik közöttünk élnek, akik igazi példaképek,
hétköznapi hősök.
Szeretnénk megismerni és a város egész közösségével
megismertetni azokat a dabasiakat, akik igazi példaként szolgálhatnak mindenki számára.
Kérjük Önöket, hogy egy levélben írják meg ki az, akire felnéznek, akiket tisztelnek, és mi mindent adtak a közösségnek.
A leveleket a kabinetdabas@gmail.com vagy a
Polgármesteri Hivatal – Kabinetiroda 2370 Dabas, Szent
István tér 1/B. címre várjuk!
Legyünk együtt büszkék példalépeinkre!

A

Kőszegi Zoltán polgármester

városunk legidősebb lakói
Molitor Ferencné (Havasi Erzsébet)
Kántor Miklósné (Hierholtz Hermin)
Csordás Mihályné ( Buzás Erzsébet)
Volenszki Jánosné (Szekeres Margit)
Mráz Orbánné (Kiss Ágnes)
Nagy Józsefné (Dinnyés Julianna)
Pocsok Lászlóné (Márta Ilona)
Kránicz Flórián
Fabók Jánosné (Farkas Mária)

1929. 05. 07.
1929. 05. 08.
1929. 05. 21.
1929. 05. 29.
1927. 05. 12.
1926. 05. 01.
1925. 05. 14.
1925. 05. 16.
1924. 05. 20.

90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
92 éves
93 éves
94 éves
94 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Helyreigazítás
A Dabasi Újság korábbi számából kimaradt Muzsik Sándor József és Egerszegi Erzsébet 1969. március 20-án kötött házasságuk
50. évfordulója. A kerek évforduló alkalmából a Dabasi Újság szerkesztősége nevében szeretettel gratulálunk nekik!
szerk.
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2019. június								

Mindennapi életünk

Házassági évfordulók
2019 májusában kötöttek házasságot
Május 3.	Bihari Tibor–Ozsváth Orsolya
Farkas Gábor József–Sághi Anikó
Páldi Norbert–Kiss Szilvia
Május 4.
Tasner Milán–Kovács Viktória Eszter
	Deák Tamás–Mohácsi Ildikó
Május 10.	Kamjén István–Fehér Katalin
	Bennárik László–Eni Yuningsih
Május 11.	Szakács Attila–Korpai Emese
	Szarvas Kristóf–Mikó Eszter
Május 17.	Kovács Máté–Gáspár Hajnalka
	Kulanda László–Jakab Judit
Május 18.	Szaller Imre Dániel–Kasza Kitti
	Dormány Ferenc–Gallasz Alexandra
	Bíró Sándor–Kómár Alexandra
Takács Tamás–Szágos Annamária
Pávási Tibor–Bérci Marianna
Május 24.	Kezézovity Marinkó–Punyko Anna Grigorjevna
Pazsitka Miklós–Molnár Mária
	Rizmajer Richárd–Balogh Andrea
	Bosnyák István–Medve Anita
Tánczos Péter–Szilágyi Orsolya
	Sashalmi Ádám–Mészáros Lívia
Május 25.	Molnár András Levente–Vajda Vivien Mária
	Jurácsik Zoltán–Mráz Adrienn
	Majoros István–Szeleczki Magdolna
Lakatos Szilárd János–Lencse Adrienn
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
Május 10.	Gogolák Mátyás–Kállai Margit
Május 17.
Halengár Pál–Kocsir Terézia
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Május 5.
Hegedűs Imre–Garajszki Erzsébet
	Maczkó István–Pál Ágnes
Hajba Imre–Kancsár Gizella
	Kiss András–Garajszki Erzsébet
	Bozsik Sándor–Serfőző Teréz
Május 11.	Zsitva József–Ujvári Erzsébet
Május 12.
Farkas Károly–Erdős Ilona

Május 19.

Pelikán József–Dormány Julianna
Pelikán János–Dormány Karolin
	Jakó Csaba Ferenc–Karlik Katalin
Május 25.
Csernák Miklós Kálmán–Prigyeni Erzsébet
	Nagy László–Fojta Terézia
Május 26.	Volenszki István–Szabó Mária
	Szilvási László Sándor–Wardmann Irén
	Kosztolányi Imre–Szilágyhegyi Katalin Etelka

30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Május 5.	Vitvindics Ferenc–Sós Rozália
	Bábel Péter–Sós Erika
	Bartha Imre–Harsányi Nóra
Május 12.	Szabados Gábor–Szuróczki Edit
Május 19.	Krigel Gábor István–Tatay Edit
Lozsek Imre István–Holecz Katalin
Május 20.	Bábel Zoltán–Mártha Mariann
Május 27.	Balog Gábor–Balogh Éva
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
Május 8.	Zsitva Imre–Csonka Anikó
	Kancsár Attila–Garajszki Andrea
Praszna Tibor–Garajszki Mária
Május 15.	Mráz Gábor–Balogh Szilvia Mária
Május 22.
Pap László–Gogolák Márta
Május 28.	Dori Zoltán–Tanács Aranka
Május 29.
Láng Attila–Wazelischen-Kun Gyöngyi
Forczek Gábor–Makkai Judit
Podoba Miklós–Orosz Irén
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
Május 2.	Balogh Lajos–Galambos Katalin Dóra
Pusztahelyi Zoltán–Országh Ildikó
Május 9.
Farkas Zsolt–Berla Anita
Május 22.	Kucsák József–Tyukodi Kinga
Hodosán István Zoltán–Kovács Anna Karolina
Május 29.	Dr. Farkas Károly–Pucsok Anna
Május 30.	Gombár László–Kalocsa Edina Zsuzsanna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

városunk legifjabb lakói
Baba	Született
Anya
Feldman-Bábel Janka 2019. 04. 25.	Bábel Antónia
Jaksi Vencel
2019. 04. 30. 	Dr. Tóth Fanni
Volentér Lilla
2019. 05. 01.	Sztakó Márta
Bakonszegi Ágnes
2019. 05. 06.
Pazsitka Ágnes
Bakonyi Zalán
2019. 05. 21.	Rutterschmid Dóra
Daróczi Milla
2019. 05. 24.	Szakácsi Mónika
Szilveszter Izabella
2019. 05. 06.
Csőszi Brigitta

Baba	Született
Anya
Kalmár Angéla Lilla
2019. 05. 20.	Szép Katalin Orsolya
Kovács Luca
2019. 05. 28.
Török Beáta
Bihari Barbara
2019. 05. 21.
Ozsváth Orsolya
Nagy Gergő
2019. 05. 14.
Faragó Mária
Csányi Mira
2019. 05. 20.	Kaldenecker Fanni

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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Hivatali szócső										Dabasi Újság

Testületi Hírek
Tá j é ko z tat ó a K é p v i s e l ő testület május havi üléseinek
főbb döntéseiről
Rendeletek:
A képviselő-testület elfogadta Dabas Város
Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendeletét.
Módosította a települési hulladék kezeléséről, a 2019. évi költségvetéséről, valamint az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeleteit. E jogszabályok a www.dabas.hu
honlapon olvashatóak.
Pályázat:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra meghirdetett pályázati felhívásra
Dabas, József Attila utca Szűk utcától a
Vásártér utcáig tartó szakaszának felújítása,
korszerűsítése címmel pályázatot nyújtott
be.

Beszámolók:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete jóváhagyta a Dabas
Sportcsarnok Nonprofit Kft., az NHSZ
OKÖT Kft., az NHSZ Dabas Kft., a Pantheon
Kft., a Daköv Kft., a Kognitív Hungary Kft.,
a Dabasi Otthonteremtő Kft., valamint a
Malév-Dabas Horgász Egyesület 2018. évre
vonatkozó beszámolóját.
Elfogadta a Dabas Város Önkor
mányzatánál és intézményeinél végzett
ellenőrzések elvégzéséről, a Polgármesteri
Hivatal monitoring stratégiájáról, a
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról,
valamint a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről készült jelentést.
Egyebek:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete a Dabas 0371 hrsz.-ú
kivett utat Mánteleki köznek nevezte el.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a
települési hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatással kapcsolatban 2019. január 1-jétől
az NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. legyen a
közszolgáltató. Mindezek alapján 2019.
január 1-jétől a közszolgáltatás keretében
összegyűjtőt hulladék az FCC
Magyarország Kft. gyáli telephelyére kerül
ártalmatlanításra.
Módosította a Dabasi Egyesített Óvodák
Alapító Okiratát, mert az óvodába jelentkezett gyermekek ellátása miatt szükségessé vált az Erkel Ferenc utcai óvoda – új
feladat-ellátási hely – megnyitása (50 fő –
2 csoport) 2019. 09. 01. napjával.
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete elfogadta a Dabas,
Szélmalom utcában, mindkét irányból,
7,5 tonna súlykorlátozás bevezetését, kivéve engedéllyel és 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését.
A testület döntött a „Dabas Egészség
ügyéért Dr. Halász Géza-díj”-jal kapcsolatban is.

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS Dabason!
A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági
károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
Június 1-jével lejár a parlagfű, ill. gyommentesítési türelmi idő.
Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és
talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű
védekezést kell elrendelni. Ez belterületen a jegyző, külterületen a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a növény- és
talajvédelmi hatóság) feladata.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzi, a felmerült költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie. A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak.
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A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden
esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet
alapján.

2019. június									

Hivatali szócső

Zöldhulladék átvétele
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy június hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni
az alábbi időpontokban és helyszíneken. Csak az alábbi napokon!
Lakossági zöldhulladékgyűjtés (gyűjtőpontos)
június 24–28., 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja	Gyűjtőpont
Június 24. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Június 25. kedd
Dabas: Sportcsarnok
Június 26. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
Június 27. csütörtök
Dabas-Szőlők: Buszforduló

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 június 17–21-ig történik.
Kérjük éljenek eme lehetőségekkel.
Polgármesteri Hivatal

Polgárőrségek
elérhetőségei:

Közterület-felügyelők
elérhetőségei

mezőőrök
elérhetőségei

Dabas Városi Polgárőr Egyesület:

Vonnák Zsolt, közterület-felügyelő:

Homoki Iván: 06-70/332-1455

06-70/396-2864

06-70/334-8022 (munkaidőben)

Czene József: 06-70/332-1456

Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület:

Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

Józsa Zoltán: 06-70/452-0869

06-70/291-8665 vagy 06-29/368-207

(délutáni órákban hívható)

Nagy Krisztián: 06-70/330-7668

Lakossági Tájékoztató!
A Dabasi Polgármesteri Hivatal
2019. június 20-án (csütörtök)
technikai okok miatt ZÁRVA lesz.
Táj ékoz t atom a T. L akosságot, h og y Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2019 (II. 15.) számú
önkormányzati rendelete alapján
2019. július 1. munkaszüneti nap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon
ZÁRVA lesz.
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 szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István 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

NÉMET NYELVI
NAPKÖZIS TÁBOR
Dabason 4-12. osztályos gyermekek részére
Időpont: 2019. július 8-12
Helyszín: Levendulaház, Dabas

Program:

- szintfelmérés, egyéni fejlesztés
- interaktív szituációs játékok német
nyelven
- országismereti érdekességek
bemutatása
- játékos nyelvi feladatok
- életkornak megfelelő hallott és
olvasott szövegértési gyakorlatok

- projektmunka csapatban
- mozgásos játékok a szabadban
- kisvonatozás
- fagyizás
- séta a dabasi látványosságokhoz
német nyelvű „idegenvezetéssel”
- napi háromszori étkezés
/tízórai, ebéd, uzsonna/

Részvétel díj: 28.000 Ft

JELENTKEZNI LEHET:

Rácz Tamás, német nyelvtanár

Tel.:+36-20/598-3009
E-mail: tamas1984.racz@gmail.com
facebook: @raczoktatas
www.racznemetnyelvstudio.com

KEZDŐK JELENTKEZÉSÉT
IS VÁRJUK!
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Erdővidékiek látogatása

T

estvérvárosunkból, Barótról és a szintén erdővidéki
Vargyasról érkeztek diákok Dabasra. A huszonkét fős kis
közösséget Bán Annamária, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola
igazgatónője és Dénes Edit igazgatóhelyettes vezették. Ezzel az
úttal viszonoztuk a „Határtalanul” programban résztvevő
magyarországi gyerekek nyolcadik éve tartó szívélyes és családias
fogadtatását Baróton.
Az első napon a Gyóni Géza és a Kossuth Lajos Általános Iskolákat,
valamint a Táncsics Mihály Gimnáziumot mutatták be az intézményvezetők. Ugyancsak ezen a napon kóstolták meg a sári rétest a
Rétesházban. A hosszú utat a kisvonaton való utazás tette még
élménydúsabbá.
Másnap, Pánczél Károly képviselő úrnak köszönhetően az
Országházban tettek látogatást, majd a Budai Várat járták be. A nap
második felében utaztak Révfülöpre, de jutott idő arra is, hogy

Tihanyban az Apátság mellől néhány szelfit készítsenek, háttérben a
magyar tengerrel.
A következő napokat a Baji József Ifjúsági Táborban töltötték,
mely kiváló kiindulópontja volt a környék felfedezésének.
Balatonfüredre, Fűzfőre és a tapolcai Tavasbarlangba tett kirándulás
mellett jutott idő sétahajózásra, sőt egy rövid veszprémi bevásárló
túrára is.
A székely fiatalok többségének ez volt az első anyaországi útja és
a sok új benyomás egy életre szóló szép emléket szerzett számukra.
A kirándulással járó költségek egy részét önkormányzatunk vállalta.
Külön köszönetet szeretnék mondani Dr. Eke Sándornak, Kancsár
Ferencnek, Pajor Zoltánnak, Méhész Jánosnak és Volenszki Józsefnek
támogató hozzájárulásukért.
Szandhofer János
alpolgármester

Barátság és nyelv terén nem

léteznek határok

A

Határtalanul program keretében, sok hónapos készülődés
után végre elérkezett a várva várt pillanat, amikor kigurult
buszunk az iskolánk elől, hogy elinduljunk úticélunk felé. Csaknem
egésznapos utazást követően fáradtan érkeztünk meg Barótra. Első
programunk a baróti gyerekekkel való találkozás volt az iskola épületében, ami szuperül sikerült. Először félénkek voltunk velük szemben,
de nyitottságuk és a barátságos légkör amivel fogadtak, hamar
oldottá tette a hangulatot. Körbevezettek városukban, ami nagyon
megtetszett nekünk, és a további estéket is velük töltöttük. Többnyire
a téren találkoztunk, de csütörtökön foci és kézilabda tudásunkat is
összemértük. Sajnos idén alulmaradtunk fociban, de bízunk benne,
hogy valamikor visszavághatunk. A sok program és kirándulás miatt
kevés időt tudtunk velük tölteni, de nem panaszkodunk, mert sok új
ismerettel és látvánnyal gazdagodtunk Erdővidéken. Újdonság volt
számunkra, hogy Köpecen tükörrel tudtuk elolvasni a kazettás men�nyezeten levő feliratokat. Páratlan látványt nyújtott a Mohostőzegláp, a Büdös barlang, valamint a Szent Anna-tó, de leginkább a
Vargyas-szorosi kirándulás nyerte el tetszésünket. Ebben nagy szere-
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pe volt a szekérrel való utazásnak is. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, egyetlen programunk sem hiúsult meg eső miatt. Jó volt
elmenni Benedek Elek házába, akinek a meséin nőttünk fel. A Sütő
család házában a kézzel faragott és festett bútorok mellett az jelentett igazi szenzációt, hogy a család legfiatalabb generációjának képviseletében a 8 éves Miklós tartotta a bemutatót, lenyűgözően. A
fiúkat ámulattal töltötte el a régi mezőgazdasági gépek kiállítása
Csernáton településen.
Péntek este ajándékokkal kedveskedtünk egymásnak. Ezt köve
tően egy utolsó bulit csaptunk, majd könnyek között búcsúztunk
egymástól. Másnap élményekkel gazdagon indultunk haza, Dabasra.
Hermann Zille és Csernus Endre, Gyóni Géza Általános Iskola

2019. június								

Barangolás Székelyföldön

M

ájus második hetében csodálatos napokat tölthettünk
Erdélyben.
A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 33 tanulója és 4 kísérője
Pájer Gyuri patronálásával, idegenvezetésével Erdővidék közelebbi
és távolabbi nevezetességeit bejárva élményekben és ismeretekben
gazdagodva térhetett vissza. A szállásunk Baróton a Derzs
Panzióban volt, ott reggeliztünk, vacsorázni pedig egy helyi étterembe sétáltunk el. Mindig nagyon finom és kiadós ételeket
fogyaszthattunk.

Az időjárás nehézségei ellenére reggeltől estig kirándultunk egész
héten. Láthattuk a gyönyörű Szent Anna tavat, bebarangoltuk a
Mohos tőzegláp vidékét. Kiváló idegenvezetőnktől mindent megtudhattunk a húsevő virágok különleges tulajdonságairól, sőt a medvékkel szembeni védekezés csínját bínját is elsajátíthattuk.
Nyergestető különleges táján sétálva felfigyeltünk arra a kopjafára, amit Dabas Város Önkormányzata helyezett el ott a közelmúlt-

ban. Meghallgattuk az egyik diákunk előadásában Kányádi Sándor
Nyeregtető című versét, majd miközben emlékszalagot kötöttünk, a
székely és a magyar himnusz éneklésével tisztelegtünk a hősök
előtt.
Ellátogattunk Benedek Elek házába, ahol a dédunokája előadásában megismerhettük a nagy meseíró és gyűjtő életét és halálának
körülményeit. Megható volt látni az utolsó levelét, és tudatosítani a
mindannyiunk számára hasznos üzenetét. Ezt az üzenetet azóta is
sokat emlegetjük, amely egyszerűen így hangzik: „ fő, hogy dolgozzanak.”
Felkerestük Kézdivásárhelyen a céhtörténeti múzeumot és babkiállítást, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumot,
Kovásznán ittunk a számunkra kellemetlen ízű gyógyvízből, a
Haszmann Pál Múzeumban pedig végigjártuk a kiállításokat, figyeltük Pali bácsi hasznos bölcselkedéseit. Elmagyarázta a kopjafakészítés üzenethordozó szerepét is. Baróton az Erdővidék Múzeum igazgatója, Demeter László személyesen mutatta be nekünk a híres
masztodon csontmaradványokat.
A város hetedikeseivel három estét töltöttünk el közösen. Sokat
játszottunk, fociztunk, barátkoztunk, énekeltünk, majd a búcsúzásnál
bizony sírtunk is. Csekély ajándékokkal fejeztük ki egymás iránti érzéseinket.
Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették számunkra ezt a tartalmas kirándulást. Köszönjük a kísérő tanároknak, a projectet vezető
Szabóné Kökény Máriának és Pájer Györgynek, aki nemcsak idegenvezetőként szerepelt kiválóan, hanem mint táborvezető is.
Megéreztük, hogy ez az erdélyi utazás új barátokat, kapcsolatokat
hozott számunkra, már összetartozunk végérvényesen.
A Kossuth Lajos Általános Iskola
7. osztályos diákjai

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Június 12. – S zlovák Udvar és Sári Rétesház
rétes vásárlási lehetőséggel
Június 19. – Kossuth Ház Galéria – Építészeti értékek
Dabason című kiállítás megtekintlse
Június 26. – Gyóni Géza-emlékszoba
Július 3. – Borzasi Kápolna
Július 10. – Nemes kúria –
A mackó kiállítás megtekintése
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat.
Minden héten a város különböző pontjaira
látogathatnak el az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282
A program rossz idő esetén elmarad!
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KZS-s diákok külföldi szakmai gyakorlaton

M

obilitás projektünk keretében
három különböző országba utaztak tanulóink szakmai gyakorlatot teljesíteni. 14 diák (kereskedő, informatikus és cukrász tanulók) Portugáliában, Braga városában, 14 vendéglátós és kereskedő tanuló
Bulgáriában, Szófia városában és 14 diák
(villanyszerelő, cukrász, informatikus, kereskedő, eladó, vendéglátós, kőműves)
Németországban teljesített egy hónapos
szakmai gyakorlatot. A projekt megvalósítását a Tempus Közalapítvány 92.646 euróval támogatta. Az utazást megelőzően a
tanulók online nyelvi kurzust teljesítettek és
kulturális, ország ismereti felkészítésen vettek részt, mely hozzájárult a sikeres helytállásukhoz az idegen országokban. Célunk
volt a tanulók kompetenciáinak (tudásának, készségeinek és attitűdjeinek) támogatása és személyes fejlődése a külföldi
szakmai gyakorlat során.

A diákok munkakapcsolatba kerültek
különböző nemzetiségű munkatársakkal és
megismerkedtek a más országokban alkalmazott technológiákkal, módszerekkel, termékekkel. A tanulók idegen környezetben,
alkalmazkodva a kulturális szokásokhoz
valódi élethelyzetekben ismerkedhettek
meg a munka világával. A sok-sok tapasztalat mellett, akár a munka, akár a kultúra
terén, nagyon jó barátságok születtek az
egy hónap során. Az elvárásokat megfelelően teljesítették, mind a beilleszkedés, felelősségteljes munkavégzés és az idegen
nyelven történő kommunikáció során. A
kísérőtanárok rendszeresen látogatták a
munkahelyeket, tartották a kapcsolatot a
munkáltatókkal. Hétvégékre szabadidős
programokat szerveztek. A projektet egy
közös konferenciával zártuk, ahol mindhárom utazás bemutatóit láthatták az érdeklődők. A Szakmák Éjszakája rendezvényen

is beszámoltak diákjaink az élményeikről,
valamint az éppen Bulgáriában tartózkodó
csoporttal online kapcsolatot létesítettünk
és élőben számoltak be külföldi szakmai
gyakorlatuk részleteiről és élményeikről.
Elismerésként, a programban való részvételükért és iskolánk képviseletéért a tanulók
Europass Mobilitási Tanúsítványt kaptak.
Rudas Anita a projekt menedzsere és
Stégner Péter tagintézmény-vezető

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN IGÉNYBE
VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: +36-28/507-126
2019. június 3−14.

A Dabason lakó, 45–65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
névre szóló meghívót kapnak mammográfiás
szűrővizsgálatra.
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Bővebb információ:
www.dabasmok.hu
Telefon: 06-30/857-9000

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET
MEGHÍVÁSUNKNAK,
VEGYEN RÉSZT ÖN IS
A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
TEL.: +36 (1) 465-3823

2019. június								
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Halász Móricz-kúria
június 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., július 25.
A foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde és Hornyák Annamária

14.00–19.00 óráig
alkotóműhelyek Viola Éva vezetésével

Horgolóklub – június 17.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – június 24.

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
június 19., július 3.
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 – június 27.
Beszélgetés Csáth Géza Egy elmebeteg
nő naplója c. írásáról
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

ÉLMÉNYFESTŐK
június 15., július 6.
Csak festegetek és más semmi!
– festő alkotóműhely felnőtteknek
ARTISTKID
kézműves alkotóműhely
gyerekeknek
június 22.
Az alkotóműhely NYÁRI TÁBORA
július 5-től minden pénteken,
9–17 óráig a Miloszerni Vendégházban
– vezeti Viola Éva

Péntek
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
június 28., július 26.
ötletekkel készül Gomoláné Sinkó
Zsuzsanna, Gubicza Jánosné, Viola Éva
15.00–18.00 óráig
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Mentaszörp készítésE
június 14.
A bodza után ideje, hogy elkészítsd
a mentaszörpöt. Ebből még a gyerekek is
örömmel kortyolgatnak, hiszen egyáltalán
nem erőteljes az íze.
A kellemes illatú és aromájú mentát akár
az erkélyeden vagy a konyhádban is
nevelgetheted.
Hagyományőrző foglalkozás
Kajliné Ludányi Margittal

Megnyitottuk a Kreatív Alkotó Kör
ESERNYŐ és GUMICSIZMA

kiállítását, amely a nyári
szünidőben folyamatosan
látogatható.
Munkanapokon 8.00–16.00 óráig,
egyéb időben vagy hétvégén előre
egyeztetett időpontban.

Szünidőnyitó parti
a KALITKA játszókertnél
– június 29. (szombat) 15.00 órától
További részletek Dabas Város
Facebook oldalán!
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KOSSUTH Művelődési KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
június 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
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8–20 óráig | kedd: 8–16 óráig | csütörtök: 8–17 óráig |
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Egyéb foglalkozások:

Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola évzáró műsora
Időpont: június 13. csütörtök 17:00
Örökmozgó napközis tábor I-II.
Időpontok: július 8-12 és július 22-26.
A jelentkezési lap letölthető a www.kmkdabas.hu oldalról.

Szépkorúak klubja: július 6. szombat, 16.00 óra
VSN HIP-HOP tánciskola: minden péntek 16.00–20.00 óráig
Gyóni Géza irodalmi kör: június 17., hétfő, 18.00 óra
Om Chanting jóga: június 12., július 3. 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

KIÁLLÍTÁS:
Építészeti Értékek Dabason a klasszicista
kúriák múltja és jelene
– Dabas a nyolc torony városa kiállítás
A gazdag dokumentációs kiállítás Dabas város kúriáit mutatja
be, archív és mai fotók felhasználásával.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár

– Emellett a dabasi templomok építészeti és belsőépítészeti értékei láthatók fotókon.
Megtekinthető: június 11–19. között.

CSOPORTFOGLALKOZÁS:
Dabasi Fotóklub: június 24. hétfő, 18.00 óra
Nyugdíjas tisztviselők klubja: június 27. csütörtök 14.00

| 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:
– június 16. (vasárnap) 15.00 órától: Kerékpártúra
(részletek Dabas Város hivatalos facebook oldalán)
– június 17–21. Napközis tábor Molnárné Katona Judit vezetésével
– június 21. (péntek) 17.00–19.00 óráig: kézműves foglalkozás
– június 24–28. Napközis tábor Morva Ágnes vezetésével
– június 28. (péntek) 17.00–19.00 óráig: Kreatív Varroda
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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Pillanatok a Zárdakert Otthon életéből

Á

prilis hónap tavaszias, változatos programokat tartogatott
a Zárdakert Otthon lakói számára.
Évről évre intézményünk jelenti a városi keresztút egyik stációját, így idén is szeretettel fogadtuk a híveket, akik a közös ima mellett meg is pihenhettek nálunk a hosszú úton.
Annak ellenére, hogy a böjt az elcsendesülés időszaka, a kikapcsolódásra, jókedvre is igyek szünk alkalmat teremteni.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ebben fáradhatatlan
támogatóink az intézménybe rendszeresen ellátogató iskolák és
óvodák közösségei, a környékbeli nyugdíjasklubok, dalkörök,
tánccsoportok és számos egyéb formáció, valamint az egyéni fellépők. Produkcióikat mindig várakozással telve és hálával fogadjuk.
Másodjára köszönthettük az inárcsi Rozmaring Nyugdíjasklub
tagjait, akik ismételten egy fergeteges, fordulatokban és vidámságban bővelkedő délutánt varázsoltak az otthon falai közép.
Több dalcsokrot és egy igazán mókás jelenetet mutattak be,
mellyel rendkívüli sikert arattak lakóink között.
Visszatérő vendégeinek a város oktatási-nevelési intézményének gyermekei is. E hónapban két iskola lelkes diákjait, valamint
óvodásokat is vendégül láthattuk egy-egy emlékezetes műsor
erejéig. Április elején Kollár Kinga vezetésével a Szent János
Katolikus Általános Iskola csengő hangú növendékei kápráztattak
el bennünket tavaszi népénekekből és vidám hangvételű, lelkesítő
dalokból álló, gitárkísérettel előadott dalcsokrukkal. A hónap utolsó hetében a Gyóni Géza Általános Iskola diákjai látogattak el hozzánk. Az iskola ökoprogramján belüli érzékenyítés apropóján már
sokszor üdvözölhettük a fiatalokat az otthonban. Ezúttal a 4. osztályos gyerekek adtak elő egy roppant sokszínű, szívet melengető
műsort. A hangszeres kísérettel tarkított, verses, énekes, táncot is
magába foglaló előadás magával ragadta a jelenlévőket. A gyerekek az előadás nyújtotta élmények mellett saját, kézzel készített
ajándékokkal is meglepték a lakókat. Felkészítőik Szlamka Klára és

Balázsné Hábli Ágnes tanítók voltak. A tánc világnapja alkalmából
a gyóni Mesevár Óvoda gyermekei örvendeztettek meg bennünket látogatásukkal, Balázsné Dénes Andrea és Pataki Evelin óvónők vezetésével. Citera zenével színesített, vidám dalokból és körtáncokból álló műsoruk önfeledt mosolyt csalt az arcokra, az
édesanyákhoz szóló, megható verssorok pedig beragyogták az
egyébként igen borongós napot.
Köszönjük szépen ezúton is minden kedves fellépőnek és segítőiknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel! Szeretettel
várjuk vissza Őket!
Antalffy Erzsébet

Végső Búcsú
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Svajer Mihály
1932. 06. 01.
2019. 04. 23.
Zefferné Takács Anna
1959. 10. 24.
2019. 04. 24.
Fabók Györgyné
(Zsiros Margit)
1935. 12. 23.
2019. 05. 02.
dr. Sóti Zsolt
1941. 10. 15.
2019. 05. 03.
Viczián Jánosné
(Réti Magdolna)
1932. 12. 21.
2019. 05. 08.
Surman Pálné (Zsolnai Ilona) 1941. 11. 20.
2019. 05. 13.
Sikari László
1967. 09. 20.
2019. 05. 18.

Név	Születési idô Halálozás idôp.
Bábel János
1939. 03. 07.
2019. 05. 18.
Szalóki Pálné (Laczkó Éva)
1940. 10. 02.
2019. 05. 22.
Czipri Józsefné
(Hochbaum Anna)
1927. 07. 16.
2019. 05. 22.
Veinhardt János
1954. 09. 28.
2019. 05. 22.
Petrik Lászlóné
(Kecskés Katalin)
1962. 05. 16.
2019. 05. 23.
Szabó Jánosné (Tóth Vilma) 1932. 02. 17.
2019. 05. 28.

Osztozunk a családok gyászában.
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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
Baba-mama klub
Adorján Liza Mother Coach vezetésével
– június 13. csütörtök, 9.00–10.00 óráig,
téma: Női szerepek
– június 20. csütörtök, 9.00–10.00 óráig,
téma: Én idő fontossága
– június 27. csütörtök, 9.00–10.00 óráig,
téma: Párkapcsolati kérdések
– július 4. csütörtök, 9.00–10.00 óráig,
téma: Kire bízzuk a gyereket?
Belépő: 500 Ft/felnőtt

|

|

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

Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
– Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik
részére. Vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00–11.00 óráig
Belépő: 700 Ft
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.

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

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

További programok:
Június 22. (szombat),
– HIT Session Disco
Június 28. (péntek), 18.30
– Stílus Est Somogyvári Edit stylisttal

300 éves a Sári Plébánia
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ben és van napjainkban is. A szentmisén, amelyet a Mária Rádió közvetített, zenei szolgálatot adott a Váci Székesegyház kórusának

kamaraegyüttese, Dr. Varga László tiszteletbeli kanonok, karnagy vezetésével.
Feldman

Fotó | Dabas TV

Május 18-án hálaadó szentmisével három
évfordulót ünnepeltek a sáriak. Az alkalom
apropója a plébánia fennállásának 300., a
Nagyboldogasszony Templom felszentelésének 260., valamint a Szent János Katolikus
Általános Iskola megalapításának 26. évfordulója volt.
Az ünnepi szentmisét dr. Bábel Balázs Kalocsakecskeméti érsek, Dabas díszpolgára mutatta
be a térség papjainak közreműködésével. A
szentbeszédben Bábel érsek atya kiemelte,
hogy a sári plébániának milyen fontos szerepe
volt már megalapításától kezdődően a térség-
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Református Egyházközség

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)
– A nyári napközis táborunk június 24–30. között lesz
a gyóni plébánián.
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
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 óra: istentisztelet a templomban
– június 16. vasárnap 10.00 óra: hittanos tanévzáró istentisztelet
a templomban
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.
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

Alkalmak:
– Június 16. vasárnap, 10 óra TANÉVZÁRÓ istentisztelet a templomban
– Június 17-től 21-ig „HOL ITT, HOL OTT” nyári tábort hirdetünk a
Gyóni Református Egyházközség szervezésében.Programok: zenés
áhítat, lovaskocsikázás, kisvonatozás, vízibomba party, kirándulás,
túrázás, számháború, fagyizás, kézműveskedés, éjszakai kincskeresés, éjszakai túra, filmvetítés és még sok minden más. (Cyberjump
trambulin park).
A tábor költsége: 12 500Ft, amely tartalmazza a háromszori étkezést, kirándulás- és buszköltséget, belépő díjat, anyagköltséget.
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap 10.00 óra istentisztelet – a gyermek istentiszteletek
a nyári időszakban szünetelnek
– Június 1-jétől a bibliaórák szünetelnek
– Péntek 18.00 óra, bibliatanulmányozás (havonta egyszer/igény szerint)

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Évzáró istentisztelet: június 16., 10.00 óra
– Gyóni Géza ünnepség: június 23., 10.00 óra, istentisztelet, majd
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.
– Svájci-gyóni közös gyülekezeti táborozás Révfülöpön:
július 14–20.
– 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
Közösségünkbe sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Erős vár a mi Istenünk!

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit,
az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,

az nem nyer bocsánatot.”
(Jn20, 19-23)
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A 135 éve született Gyóni (Áchim) Gézára emlékezünk

Dapsy Gizella emlékkönyvéből
Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában V.
2107/1-280. jelzetszámon őriznek. A rangos
kortársak bejegyzései, költeményei páratlan relikviává teszik ezt a dokumentumot,
mely önmagában is egy kész, „mindössze”
kiadóra váró antológia. Gyóni Géza kézzel
írott és aláírt bejegyzése a 103. oldalon
található, és a múzeum katalógusában a
„Szegény bolondos szíve értem égett”
címet viseli:

R

ozsnyai Kálmánné Dapsy Gizella íróés költőnő, óvónő (Losonc, 1883.
január 18. – Nógrádverőce, 1940. április
30.) irodalmi álnevén Nil, elfeledett alakja a
magyar irodalomtörténetnek. Életútjának
bennünket érintő vonatkozása, hogy afféle
irodalmi „gyámanyaként” fontos szerepet
játszott Gyóni Géza pályafutásának alakításában. A kapcsolat a költő fővárosi közigazgatási tanfolyamának időszakában jött
létre. Számos levél tanúsítja, hogy Gyóni
Géza rendszeresen kikérte és megfogadta
az Ady Endrével is személyes kapcsolatban
álló Nil tanácsait. Párbeszédük 1909-ben, a
költő második, „Szomorú szemmel” címmel megjelent verseskötete megjelenésekor a legintenzívebb, amikor Nil folyóiratokban közreadott kötetismertetőkkel is
segítette mentoráltját. Ezt Gyóni Géza: „Nil.
Megjelent a Nálunk című verseskönyve”
című írásával az Erdélyi Lapok hasábjain
viszonozta. A kapcsolat Nil 1910-ben
kötött házasságát követően megszakadt,
de 1915-ben, az Ady-Rákosi vitában a költőnő is harcba szállt a krasznojarszki hadifogságban sínylődő Gyóni Géza mellett,
majd halála után emlékének ápolásából is
kivette a részét. Mindezt ékesszólóan tanúsítja Dapsy Gizella emlékkönyve, melyet a
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Szegény bolondos szíve értem égett…
Azt mondják, sírt az esküvőm alatt…
Boldog lett mégis! Ifjú volt, felejtett…
Én is az voltam, boldog – s hangja reszket –
„Köszönöm Isten, ifjúságomat!”
…Lapozgatom a kapcsos emlékkönyvet…
Sok bölcs mondás s kevébbé bölcs vegyest
A boldogságot zengi szebbnél szebben…
- Leírom hát már én is a receptem:
Óh, lány, a szíved párját megkeresd!
Elmúl a virág – mondta már Petőfi –
Tűnt percznek vissza nem tér mosolya –
Csak míg szeretsz és csak amíg szeretnek,
Lobog világa, hidd el, életednek!
S akit szeretnek, nem hal meg soha…
Gyón, 1906. augusztus.
Áchim Géza

A cím alapján még az új vers felfedezésének lehetősége is felsejlik, ám a verssorok ismerősek és ezért visszafogottságra
intenek. Némi kutatás után az utóbbi
érzés igazolásaként kiderül, hogy a „Gyóni
Géza ismeretlen versei” kötet „Emlékül”
című alkotásának utolsó három versszaka
szinte teljes egyezőséget mutat a bejegyzéssel. Gyóni Ferenc jegyzete szerint a költemény egy pozsonyi úri leány emlékkönyvében is helyet kapott, majd a költő
némi változ tatással az
alsódabasi hölgy, Vörösmarty
Ida emlékalbumába is beírta.
A kutatás területén kifizetődő dolog a kíváncsiság,
mely ezúttal is igazolást nyer,
ugyanis tovább lapozva az
emlékalbum 113. oldalán
újabb Gyóni vonatkozású
versnek örülhetünk.
Szerzője Jávor Bella, és
emlékező sorai a „Gyóni
Géza sírjánál” címet viselik:
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Egyik vándorló éjszakám elvitt a sírjához megint,
És könnyesen hallgattam Őt, mit üzen, mit kér, mire int:
„Úgy fáj nekem az idegen, oh jaj, hogy nyomja szívemet…
Álmom felhője tán azért olyan sötét hazám felett.”

„Más a holtában éri meg, mit éltében meg nem kapott;
Reám hát ilyen sors se vár? Én árva, hontalan halott.
Emlékezésül nem virág, ha kolduskönny is hull nekem;
Mégis csak haza vigyetek, hadd olvassák sírkövemen:”

„Testvérem a búsongó dalban, felelj csak gyorsan, igaz-e:
Útszélen állna már hazám s vállát tarisznya húzza le?
Ha koldus is, ha így van is, a honi földbe vigyetek,
Bár élve élni nem hagyott, én ott boldog halott leszek.”

„Boldog, ki itt jársz, érted is megszenvedett a szent halott,
Vad harcok verték fel hírét, de csak a béke katonája volt.”

Jávor Bella költő, műfordító, lapszerkesztő, színházi szerző számon tartott
alakja a XX. századi magyar nőirodalomnak, dedikált kötetei megbecsült relikviái
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Budapest, 1921. április 17.

könyvtárának. A költemény a trianoni
döntést követő idők búskomor hangulatában fogant, és nincs olyan adat, mely
szerint valaha megjelent volna nyomtatásban. Az irodalomtörténetben, a Gyóni

Géza emlékét örökítő alkotások körében
ismeretlen, azaz ezúttal már az új vers felfedezésének izgalmát és örömét is átélhetjük.
Valentyik Ferenc

A Kossuth-család júniusi évfordulói

A

Kossuth-família megkülönböztetett tisztelete egyike a dabasi
hagyományőrzés legszebb tradícióinak.
Figyelmünkből természetesen több jut
azokra a családtagokra, akik közvetlenül
kötődnek városunkhoz, s az 1838 és 1840
közötti válságos, nehéz, de egyben felemelő időkben részesei voltak a dabasi
hétköznapoknak, osztoztak a helyiek, elődeink sorsával.

Az időszak csúcspontjaként 180 éve,
1839. június 13-án, 74 éves korában, AlsóDabason hunyt el Kossuth László, a fogvatartott Kossuth Lajos édesapja. A család
szemefénye, a budai tömlöcben sínylődő
fiú nem vehetett részt a temetésén, ezért
különösen értékes Kossuth Lajos 1844 júliusában, tinnyei magányában megfogalmazott önéletrajz töredéke, melyben
édesapjára így emlékezik:„Atyám heves,
indulatos kedélyű, de törhetetlen becsületességű ember vala. Keblében a honpolgári függetlenség meleg érzete, mely csak
Isten előtt hajol meg, ember előtt porba
nem borul soha; törni kész, de hajolni
nem. Ilyen volt végnapjaiban is, midőn
engem, öregsége egyedüli támaszát, az
akkoriban reakczionális féltékenységnek
magát eszközül átadott gyáva kormány
önkényeskedése fogságra vetett.”
A ma már csak Kossuth-házként ismert
kúriában a legkisebb leány, Kossuth
Zsuzsanna viselte idős szülei gondját. A
nap elcsendesülése után, gyertyafénynél,
az éjszaka magányában írta leveleit Vörös
Antal ügyvédnek, aki a család megsegítésére összegyűlt pénzadományokat kezelte. A magyar Florance Nightingale-nek
fájdalmasan rövid életút, kevés boldogság

és a sorstragédiák egész sora jutott osztályrészül. Kossuth Lajos legfiatalabb húga,
a szabadságharc főápolónője 165 éve,
mindössze 37 évesen, 1854. június 29-én,
New York városában hunyt el. Pályája a
haza és emberszeretet, a szenvedők iránti
önfeláldozás örök példája. A Magyar
Országgyűlés 2014-ben február 19-ét,
Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Dabason emlékét a leghívebben a
térség meghatározó oktatási egységévé
vált Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
és Kollégium ápolja.
V. F.
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Bábel Antónia: A

E

szív virágai

gyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis kertész. Különleges
virágot nevelt a kertjében, mégpedig
olyat, amelyik egy hatalmas szív egyik
oldalán élt. Egészséges, csodaszép virág
volt.
Történt egyszer, hogy a szív másik oldalán kihajtott a virág testvérkéje. Ugyanolyan
volt, mint a másik. Napról napra szépen
fejlődött, forgatta színes virágfejét a Nap
felé, rezegtette élénkzöld leveleit, amikor
csak a kis kertész locsolta őket és beszélt
hozzájuk.
Mert a virágok bizony hallják ám az
emberek hangját, még ha nem is tudnak
válaszolni.
Egy reggel azonban a kertész szomorúnak látta a kicsi virágot. Kókadoztak a szirmai, lógatta a leveleit, de ami a legelkeserítőbb volt, hogy vidám színei szürkészöldre változtak.
– Mi lelt téged, drága kis virágom?
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A kertész tápoldatot adott neki, megnézte, hogy nem öntözte-e túl vagy hogy
elegendő vizet kapott-e, de bármit is csinált, a kis virág egyre rosszabbul lett.
Nagyobb testvérkéje sem tudott rajta
segíteni, így a kertész a Naphoz fordult.
– Kérlek, napocska, süss az én kis virágomra, melengesd meg napsugaraiddal,
mert nagyon beteg szegény!
De a Nap hiába sütött rá a legnagyobb
gyengédséggel, az állapota mit sem javult,
ezért a kertész a Holdtól is segítséget kért:
– Kérlek, holdacska, világíts éjjel is a legnagyobb gonddal az én kis virágomra,
mert nagyon beteg szegény.
De a Hold sem járt sikerrel, ezért a kertész kétségbeesésében tenyerébe vette a
szívet és elvitte a virágokkal együtt a Föld
középpontjához. Addigra a kisebbik már
kiegyenesedni sem tudott, erőtlenül elhajlott, szirmai bágyadtan lógtak. A nagyobbik hiába próbálta élesztgetni a testvérkéjét, a kicsi már nem válaszolt. A kertész
aggódva így szólt a Földhöz:
– Drága Föld, kérlek, gyógyítsd meg az
én kis virágomat, mert ha te nem segítesz,
úgy nem segíthet senki...
A Föld így válaszolt:
– A virágod azért beteg, mert az egyik
gyökerén nem tud keresztül áramlani az
éltető erő. Hiába kapta a legjobb tápoldatot, az nem tudott eljutni sem a leveleihez,
sem a szirmaihoz, ezért vesztette el a színét. Mindent megteszek érte, de egyedül
nem tudom őt megmenteni. Bármilyen
óriási vagyok is, a virágod gyógyulásához
a legkisebbekre is szükség van.
A kertész hazament, felnézett az égre,
és utolsó esélyként a csillagokat kérte:
– Kérlek szépen titeket, ragyogjatok
úgy, ahogy még soha, mert beteg az én
kis virágom, és nélkületek meg nem
gyógyulhat.

Miközben a Föld mindent megtett a
virágért, a csillagok táncolni kezdtek. Egyik
a másik után, a legkisebbektől a legnag yob b a k i g, a l e g köze l e b b i ek tő l a
legtávolabbiakig. Úgy fénylettek, hogy
még nappal is látszottak az égen. Egyszerre
csak egy közös, ragyogó fénysugár indult
felőlük a kis virág felé, amely körbeölelte és
hajnali harmatként bevonta a tövétől kezdve, a levelein át egészen a virágfeje búbjáig.
– Lám, a virágod bármilyen kicsi is,
megmutatta, hogy a fény az úr a világban
– mondta a Föld, majd így folytatta:
– A virágod meg fog gyógyulni, de az
egyik levelét sajnos már nem tudtam
megmenteni.
A kertész ránézett kedves virágaira, és
látta, ahogyan a nagyobbik a leveleivel
cirógatja a kisebbet, aki kókadt volt még
és sápadt, de a szárába már kezdett vis�szatérni az élet.
– Köszönöm! Tudom, hogy mindent
megtettél – mondta a Földnek hálásan. –
Látom, valóban hiányzik egy darab a bal
leveléből, de tudom, hogy így is nagyon
különleges lesz, mert egész életén át be
fogja ragyogni azoknak a csillagoknak a
fénye, akik érte táncoltak.
Hálásan köszönjük mindenkinek a
Janka gyógyulásáért mondott imákat,
és a rengeteg szeretetet, erőt, amit az
elmúlt másfél hónapban kaptunk!
Bábel Antónia és Feldman László

Kedves Gyerekek!
Az április szám helyes megfejtése
Németország volt, a szerencsés
nyertesek Szántó Gergő és Szántó
Ákos.
Nyereményük átvehető a Polgármesteri
Hivatal Kabinetirodájában.
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TOP FITNESS SE

A

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége első
alkalommal idén rendezhette meg Magyarországon a
WFF Fit Kids & Aerobic Fitness Világbajnokságot. Mivel
sportolóink a kvalifikációs versenyeken nagyon jól szerepeltek,
ezért a Top Fitness SE összesen 23 egyéni és 7 csoportos koreográfiával indulhatott a megmérettetésen.
A VB-nek május 11-én a Soroksári Sportcsarnok adott otthont.
A nagyszámú nevező miatt a verseny igen hosszúra nyúlt, hiszen
az első versenyző délelőtt 9 órakor lépett színpadra, az utolsó
eredményhirdetésnek pedig hajnali 1 órakor lett vége. Sportolóink
azonban a maratoni küzdelemben hősiesen helytálltak és rengeteg éremmel, kupával gazdagodtak.
World Cup „B” kategória egyéni eredmények:
1. Bálint Blanka, Bábel Csenge, Nagy Hédi
2. Takács Alexa, Nagy-Kancsár Emma, Kész Fruzsina, Szilágyi Réka
3. Lantos Nóra, Rizmajer Boglárka
4. Dori Kamilla, Kövesdi Hédi
5. Fehérvári Dorka, Bartal Anna, Nagy Katalin
6. Tóth Kata
7. Szeibert Kincső
World Championship „A” kategória
egyéni eredmények:
1. Gecser Enikő
2. Fehérvári Fanni, Bárány Blanka
4. Bretus Lara
5. Atkári Anna, Forgács Adél, Janicsák Fanni

World Championship csapateredmények:
1. Kalóztündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–Bartal
Anna–Dori Kamilla–Fehérvári Dorka–Lantos Nóra–Takács
Alexa)
2. Lambada duó (Nagy-Kancsár Emma–Szeibert Kincső)
2. Totem duó (Bretus Lara–Gecser Enikő)
2. California dreaming duó (Pelikán Réka–Szilágyi Réka)
3. Csingiling és Zúzmara duó (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
3. Macskajaj duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
4. Mexikói tánc (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
Radnai Laura

felnőtt tenisz – Pest Megyei Csapatbajnokság 2019

M

ájus 11-én kezdetét vette a Pest Megyei Tenisz Szövetség
csapatbajnokságának 2019-es szezonja. Dabas, tenisztörténete során először, 25 igazolt játékossal két csapatot indított
el a bajnokságban.
Hazai rangadó: Dabas 1 vs Dabas 2 (Kecskés–Kohári vs Pacsirta–

Tarjányi)

A következő hónapban az olvasók részletes beszámolót olvashatnak a tavaszi forduló eredményeiről.

Korosztályos Tenisz

D

abas teniszező gyermekei egyre bátrabban próbálgatják
szárnyaikat a környékbeli teniszpályákon túl is. Május
19-én a budai MESE Tenisz Klubban megrendezésre kerülő
Decathlon minitenisz vesenyen a zöld labdás kategóriában
Kőszegi Zente (balról az első) ezüstérmet szerzett, Puskás Péter
(balról a második) pedig bronzot.
Hegyi G.
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Dabas VSE KC évértékelés

M

ásodik bajnoki évét kezdte meg tavaly nyáron a Dabas VSE
Kézilabda Club férfi felnőtt csapata az első osztályban. Az
újonc szezon sikeressége után komoly erősítésbe fogott az egyesület, és készülve a nehezebb idényre, több új, de komoly első osztályú tapasztalattal rendelkező játékossal erősítette meg a keretét.
Ez a változás sok feladatot adott a szakmai stábnak, így a Tomori
Győző és Szilágyi István vezette csapat intenzív nyári felkészülésbe
kezdett. Várható volt, hogy ebben a szezonban már az ellenfelek is
jobban fognak készülni a Dabasra, mert a tavalyi év igazán jól sikerült és több csapatnak okozott gondot együttesünk. Ez a két tényező együtt, az új játékosok beépítése és az ellenfelek nagyobb figyelme felénk meglátszódott az őszi eredményeken. Pár „kötelezőnek”
gondolt győzelem (Vecsés, Cegléd és Mezőkövesd) mellett mindössze két döntetlen volt a mérlegünk a bajnokságban, és bár a
Liga-kupa és a Magyar-kupa sorozataiban haladtunk előre, de mindenképpen változtatni kellett valamit a korábbiakhoz képest.
A téli felkészülés szerencsére meghozta a várt fordulatot és egy
sokkal harcosabb és összeszedettebb csapatot kaptak vissza a
dabasi szurkolók, amelytől már joggal várták el az eredményes szereplést. Remek sorozatba kezdett a csapat és a tavaszi szezon első
5 hazai mérkőzését megnyerte, illetve ezen időszak alatt a 4 idegenbeli találkozóján is 3 pontot gyűjtött. Ekkora már sikerült bebiztosítani a jövő évi tagságunkat, így a kitűzött cél a 7-8 hely megszerzése volt.
Emellett továbbra is kupamérkőzések színesítették a naptárunkat. A Liga Kupában a legjobb 8 között a Gyöngyös jelentette a
végállomást. A Magyar Kupában azonban a Ferencváros legyőzésével bejutottak a fiúk a négyes döntőbe, ahol a Veszprém, a
Szeged és a Balatonfüred kvalifikálta még magát a Dabason kívül.
Itt az elődöntőben a Veszprém ellen nem termett sok babér számunkra, de a bronzmeccsen a szezon legnagyobb meglepetését
okozva, csak 1 góllal tudott a Balatonfüred felülkerekedni rajtunk,
így a klub eddigi legjobb eredményét szállítva, 4. helyen végzett
csapatunk.
A bajnoki hajrában több kemény mérkőzést kellett még játszanunk és csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy végül idén is a
8. helyen végzett férfi felnőtt csapatunk a bajnokságban.
Ez a még sikeresebb szezon nagy eredmény az Egyesület számára, de még nagyobb kihívás a jövő évadra nézve, mind a játékosok,
a szakmai csapat és a klubvezetés számára. Kemény nyár elé
nézünk, hogy sikerüljön folytani ezt a sikerszériát.
Természetesen ezek az eredmények mit sem érnének, ha nem
lenne a Klubnál egy olyan hátország, ami ezt a folyamatos fejlődést
tovább segíti, mert a Dabas VSE Kézilabda Club életében nemcsak
a férfi felnőtt csapatnak, hanem a klub utánpótlásának is az idei
volt a legsikeresebb szezonja. Erről Bakos Dávid az Klub utánpótlás
igazgatója így vélekedett:
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Bakos Dávid (Utánpótlás-igazgató):
Tavaly, többek között azért fejeztem be a profi kézilabdás pályafutásomat, hogy a továbbiakban teljes erőbedobással a dabasi utánpótlásnak szenteljem az elkövetkezendő éveimet. Azt gondolom,
hogy egy jó alapokkal rendelkező bázist vettem át két évvel ezelőtt,
de ahhoz, hogy az egész klub hosszú távon sikeres tudjon maradni,
rengeteg munkára és folyamatos fejlődésre van szükség. Ezen dolgozunk nap, mint nap.
Az előző szezonhoz képest idén körülbelül 100 fővel nőtt a
nálunk sportoló gyerekek száma, köszönhetően többek között az
oktatási intézményekkel kialakított jó kapcsolatunknak is. Összesen
24 korosztályos csapatot versenyeztettünk a különböző bajnokságokban, fiú és lány vonalon. 17 fős edzői stáb dolgozott azon, hogy
minél több kézilabdás palántának átadja a tudását, a klubunk és a
Magyar Kézilabda Szövetség képzési rendszere alapján. Filozófiánk
szerint nem az adott tabellán elért helyezés a legfontosabb, hanem
a játékosok egyéni fejlődése. Ennek ellenére számos sikert értek el
csapataink:
Ugyan U14-es korosztályig nincs tabella, de több csapatunk is
veretlenül abszolválta a bajnokságot, gondolok itt a szivacsos fiú
U10-eseinkre, vagy a lány U13-asainkra. Sok játékost versenyeztettünk a korosztályához képest egyel feljebb is, minél több fejlődési
lehetőséget biztosítva számukra.
Lány U14-eseink megnyerték az I. osztályú bajnokságot, megelőzve a Győri ETO és az FTC korosztályos csapatait, míg fiú
U15-öseink a II. osztályú bajnokságot nyerték meg magabiztosan.
Aranyérmes lett lány Serdülő csapatunk, amivel kivívta magának az
első osztályban való szereplés jogát. A legfrissebb eredményünk
pedig a Férfi Ifjúsági I. osztályú bajnokságban elért harmadik helyezés, ahol a bronzcsatában a Pick Szeged ifistáit fektették két vállra a
fiaink. Úgy gondolom, hogy ebből a társaságból hamarosan több
játékos is a felnőtt NB 1-es csapatunk meghatározó játékosa lehet,
ami számomra a legnagyobb siker lenne mind közül. Természetesen
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büszke vagyok minden csapatunk és játékosunk eredményére és
teljesítményére, akik közül páran már a korosztályos válogatott
edzők figyelmét is felkeltették.
Célunk az, hogy folytassuk a megkezdett munkát, minden
évben lépjünk előre, bővítsük a bázisunkat és még minőségibb
képzést tudjunk biztosítani a nálunk kézilabdázóknak. Azt hiszem,

sport

keveseknek adatik meg, hogy ilyen korrekt és profi vezetőséggel
és edzői stábbal dolgozhasson együtt. Köszönöm Nekik és természetesen az összes Játékosunknak és Szüleiknek, Családtagjaiknak
ezt a szezont!
Tehát minden lehetőség adott a következő évre is a sikerességhez! Hajrá Dabas!		
Kovács Péter

Tanévvégi hajrá a Harcosoknál

A

Harcosok Klubjának utánpótlásversenyzőire két megmérettetés is várt májusban, mindkét helyszínen derekasan helyt álltak
az ifjú karatékák.
Május 18-án, Pécelen nyolcan léptek tatamira: Gállos Tamás szépen követte az edzői utasításokat, tudatosan dolgozott, így a dobogó legfelső fokán, első helyezettként zárta a napot. Csikó Botond,
Herendi Zétény és Krasnyánszki Patrik egy kategóriában indultak,
ennek ellenére kemény, tiszta küzdelmeket láthattunk tőlük. Botond
ezüst-, Zétény bronzérmes, Patrik pedig IV. helyezett lett. Szintén
egy kategóriában indult Szokonya Gergő és Farkas György. A népes
mezőnyben mindketten a későbbi döntősöktől kaptak ki, így a legjobb 8 között végeztek. Garamszegi Zente és Horváth Tamás magabiztosan álltak ki ellenfeleikkel, jól használva erősségeiket. Jó ütemű,
dinamikus küzdelmek után mindketten ezüstérmet szereztek súlycsoportjukban.
Egy héttel később került megrendezésre a IX. Tadashii Kupa
Kiskunmajsán. Formagyakorlat versenyszámban, egy korcsoportban indult
Hor váth Levente, Farkas György,
Garamszegi Zente, Szokonya Gergő és
Bene László. A kis harcosok pontosan
követték az utasításokat, a tőlük telhető legjobb kátákat mutatták be. Bene
László egészen a döntőig menetelt, és
megszerezte a győztes kupát.
Garamszegi Zente, Farkas György és
Szokonya Gergő küzdelemben is egy

súlycsoportban indultak. Gergő okosan küzdött, lábcseleivel csak
egy hajszállal maradt le a dobogó 3. fokáról. Zente sorra búcsúztatta ellenfeleit, első és második küzdelmét ipponnal nyerte. Gyuri is
magabiztosan lépett tatamira, dominált a küzdésekben, ám a döntőben Zente útját állta; így Gyuri ezüst-, Zente aranyérmesként zárta
a napot. Bene László is hozta a kötelezőt, dinamikus technikáival
mindenkit maga mögé utasított, így kumite versenyszámban is bajnokként állhatott a dobogóra.
Szép volt, Harcosok!
Az újság hasábjain is szeretnénk tájékoztatni az olvasókat,
hogy az Egyesület életében bekövetkezett szervezeti változások ellenére zavartalanul folyik tovább a munka Dabason és
Nagykőrösön egyaránt. További információkért keressék
facebookon a Harcosok Klubja Kyokushin Karate SE-t!
sensei Ábrahám Edit 4.dan

25

sport												Dabasi Újság

Aquatlon Országos Bajnokság, Debrecen

M

A csapatversenyben korosztályonként
25-30 klub csapata versengett az aranyéremért.
Csapatok eredményeI:
I. korcsoport leány
5. helyezés
(Virág Eszter, Horváth Anna, Bánvölgyi
Blanka)
III. korcsoport leány
6. helyezés
(Fabók Vivien, Fabók Eszter, Ámon Szabina)
III. korcsoport fiú
8. helyezés
(Kanyik Barnabás, Zelenák Olivér, Rumó
Gergő)
További indulóink: Lukács Gergely,
Bánvölgyi Barnabás, Bánvölgyi Bence,
Farkas Levente, Domonkos Móna

ájus 12-én Debrecenben rendezték az Aquatlon Or szágos
Bajnokságot. A versenyen 58 egyesület
közel 800 sportolója indult. Az egyes korosztályokban 80-100 sportoló küzdött a
bajnoki cím megszerzéséért, egyesületünket 1 4 ver seny ző képvisel te. A z
aquatlonban a sportolók úsznak majd futnak és a két eredmény összesítése adja a
végső helyezést. Csapatunk legfiatalabb
versenyzői voltak a legeredményesebbek.
Virág Eszter a dobogó harmadik fokára
állhatott, Horváth Anna pedig az 5. helyen
végzett. Az egyéni versenyben kiemelkedett még Fabók Vivien 6. helyezése.

Triatlon Országos Ranglista Verseny

Tiszaújváros

A

z év el s ő tri atl on ver s enyé t
Tiszaújvárosban rendezték, ahol a
debreceni versenyhez hasonlóan rekord létszámú versenyző küzdött a helyezésekért.
Egyesületünket 15 sportló képviselte.
Legeredményesebben Fabók Vivien
szerepelt, aki nagyszerű futásának köszön-

hetően a gyermek korcsoportban 4.
helyen végzett. A legkisebbek között
Horváth Anna 5., Virág Eszter 6.,
Bánvölgyi Blanka a 10. helyen ért célba. A
csapat többi tagja is eredményesen szerepelt, legtöbben a mezőny első felében
végeztek (Bánvölgyi Barnabás, Rumó Gergő,

Ebben is jók vagyunk!

M

ájus 18. és 19-én került megrendezésre a Magyar Rúdsport
S zövet s é g á l t al ren d ezet M a g yar
Bajnokság, ahol idén a 12 éves dabasi
diák, Szántó Kíra Amira és dunaharaszti
partnere a 11 éves Gabona Nikol elit gyermek és elit gyermek duó divízióban elsöprő sikert arattak. Ezzel az eredménnyel a
lányok háromszoros kvalifikációt kaptak
az IPSF – International Pole Spor t
Federation által megrendezésre kerülő
őszi világbajnokságra Kanadába, Montreal
városába.
A lányok lenyűgöző teljesítményét 4 év
egyéni és mindössze féléves közös munka
előzte meg, ami hatalmas teljesítmény.
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Ennek a munkának a gyümölcse, hogy
vezetik a világranglista duó-mezőnyét, így
méltán mondhatjuk, hogy mi, dabasiak
ebben is jók vagyunk.
A duó részvétele a világbajnokságon
magas költségekkel jár, amit a szülők
nem tudnak teljes mértékben fedezni.
Ezért kérjük, aki teheti, támogassa őket
lehetőségeihez mérten az alábbi számlaszámon:
HU37 1040 3105 8548 5356 5656 1009
Leéb Ildikó Renáta és Halengár Tímea,
vagy vegyék fel személyesen a kapcsolatot a szülőkkel a 06-20/387-7805 -ös
számon. KikiNixi Poleduo a
Facebookon is elérhető.

Farkas Levente, Bánvölgyi Bence, Zelenák
Olivér, Kanyik Barnabás, Ámon Szabina,
Fabók Eszter, Nagy Ágnes, Kecskés Noémi,
Kanyik András)
Június első felében a Balaton partján,
Fonyódon folytatódik a versenysorozat.
Várdai Zoltán

2019. június 										
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Bajnok lett

az FC Dabas U 16-os lánycsapata

N

agy harc vette kezdetet tavasszal.
Az őszi szezont ugyan veretlenül
zártuk, fellélegezve azt gondoltuk, nincs
mitől tartanunk. De volt, sajnos nagyon
rosszul kezdtük a tavaszi szezont, két
vereséggel.
Összetörtünk teljesen, volt mit helyre
tenni a fejekben. Talpra álltunk, megráztuk
magunkat és felvettük a harcot, így a
többi mérkőzést sikerült behúznunk!
Nagyot küzdöttek a lányok, sokszor
nem egy másik csapatot, hanem saját
magunkat kellett leküzdenünk, hiszen
nagy volt a nyomás minden mérkőzésen.
De együtt megcsináltuk.
Leány U16 korosztály háromnegyed
pálya Dél-Keleti csoport bajnoka az FC
Dabas SE!
Óriásiak a lányok és hatalmas gratuláció
jár a csapatnak, hiszen az elmúlt két sze-

zonban bemutatkozott a csapatunk mindenhol, amire méltán lehet büszke mindenki.
Háromnegyed pályás bajnokság tavalyi
szezon: ezüstérem

Futsal: ezüstérem
Strandfoci aranyérem
Idei szezon Háromnegyed pályás bajnokság: aranyérem!
Megcsináltuk! Hajrá Dabas!

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
Trolibusz Divízió

JÁRMŰ FÉNYEZŐ, KAROSSZÉRIA LAKATOS
ÁLTALÁNOS BETANÍTOTT KARBANTARTÓ
munkakörökbe

felvételt hirdet
A munkakör betöltésének feltételei:
- Autószerelői munkakörhöz autószerelő vagy gépjárműszerelői, vagy ezzel egyenértékű végzettség
- Villamossági szerelő munkakörhöz autóvillamossági szerelő autóelektronikai műszerész végzettség
- Karosszéria lakatos munkakörhöz karosszéria lakatos végzettség
- Jármű fényező munkakörhöz jármű fényező végzettség
- Egészségügyi alkalmasság
Amit kínálunk:
- stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszú távú munkalehetőség
- bejelentett, versenyképes jövedelem
- Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékok, juttatások
- ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátartozónak is
- vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is elérhető
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
A jelentkezés folyamatos, a munkakör betölthető a kiválasztást követően azonnal.
Felvilágosítás és jelentkezés minden esetben a műszaki szolgálatvezetőnél:
Görbicz Ferenc
Telefon: +36-70-390-9873
e-mail: gorbiczf@bkv.hu
Cím: 1101 Budapest, X. Zách utca 8.
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MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással és
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!
Már akár

5 530 000 Ft-tól

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
7ules.skoda.hu

a::
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása:
m
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet
d l t
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell
ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével
csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra jogosultak
és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

T-PIAH-M5-012-19_Kodiaq_7 szemely_180x130.indd 1

Ha nem akarsz észrevétlen maradni.
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www.volkswagen.hu

Az új T-Cross.
Mindig tud újat mutatni.
Az új T-Cross motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 132-140 g/km.
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. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez! A képen
látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

#MoreThan1Thing
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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