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„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is
az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze”
Szent-Györgyi Albert

rendezvények, események

dabasi Újság

135 éve született
az első világháború magyar lantosa

J

únius 23-án ünnepi istentisztelettel és irodalmi megemlékezéssel idézhették fel gyóni (áchim) géza életpályáját azok, akik ellátogattak a gyóni evangélikus templomba. az ünnepi istentisztelet
után, amelyen balog eszter lelkész hirdetett igét, a gyóni géza
általános iskola diákjai, Lakos zsófia, Langó dóra és Pajor zoltán
rövid verses összeállítása hangzott el, majd kőszegi zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntőt, amelyben felidézte az egy éve
elhunyt kapui ágota költő emlékét, aki sokat fáradozott azon,
hogy gyóni méltó helyre kerüljön a magyar irodalomtörténetben.

kiemelte a költő nevét viselő iskola és a civil közösségek szerepét
abban, hogy születése 135., halálának 102. évfordulóján is méltón
emlékeznek rá. ebben különösen fontos szerepe van az iskola pedagógusainak, akik szép számban vannak jelen, ezzel is példát adnak.
– fogalmazott. ezt követően juhász sándor versösszeállítása következett, amelyben gyóni géza életútjának sorsfordító pillanatait
idézte fel, megható előadásához pedig Tippai dániel zongorajátéka
adott keretet. az ünnepség zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a költő szülőházán található emléktáblát.
F. L.
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KöztisztviselőK Szent Asztrik városában

A

köztisztviselők napja alkalmából rendhagyó programmal
köszöntöttük a hivatal dolgozóit, akik június 20-án egynapos kalocsai utazáson vehettek részt. a délelőtt folyamán a bátyai
paprikamanufaktúrában, tettünk látogatást, ahol a gyártósor mellett a paprikatörténeti kiállítást is megtekintettük. ebéd után az
érseki múzeumban, az astríceumban fogadott bennünket dabas
díszpolgára, bábel balázs érsek atya, majd az érseki egyháztörté-
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neti gyűjteményt, a több mint 170 ezer kötetes könyvtár legkülönlegesebb könyveit, kódexeit is láthattuk. a program délután a székesegyházban zárult, ahol Leányfalusi vilmos atya, orgonaművész
játékát hallgathattuk meg, majd az altemplomba sétálva tiszteletünket tettük a szent koronát hozó, szent asztrik, első kalocsai
érsek sírjánál.
man

2019. július
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A

fenti mondás igazságtartalmával
kevesen szállnak vitába, igaz idén
mintha kicsit sok is lett volna a jóból. bár
valószínűleg nem ez a mondat ihlette meg a
kreatív alkotókör tagjait, de mindenképpen
plusz aktualitást is adott az „esernyő és
gumicsizma” elnevezésű kiállításhoz. két
ilyen mindennapi használatban lévő tárgyból első gondolatra nehéz elképzelni kiállítási tárgyakat, de az alkotók – mint mindig,
most is – felülírták a kételkedők gondolatait.
június 1-je végre meghozta a napsütést,
így a Halász móricz-kúria kertje tökéletes
helyszín volt a kiállítás-megnyitóhoz.
először Pálinkásné balázs Tünde köszöntötte a megjelenteket és mutatta be az alkotókör tagjait, tevékenységüket, valamint
betekintést engedett egy-egy kreatív munkafolyamatba, az ötletek megvalósulásába.
Feldman László képviselő köszöntőbeszédében kiemelte, hogy a hétköznapi tárgya-

kat is meg lehet tölteni esztétikummal, új
funkciókkal, így akár kiállítási tárgy is lehet
belőlük.
Tóth andrea táncpedagógus nyitotta
meg az eseményt, aki az alkotás öröméről,
a megvalósult gondolatok okozta boldogságról beszélt a jelenlévőknek. a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Türkiz csoportja
nemrég dabason kirándult és annyira megszerették városunkat, hogy egy kedves kis
műsorral szerették volna viszonozni a szívélyes vendéglátást, amire ez a kiállítás
kitűnő alkalmat biztosított. végül Tóth
andrea tánccsoportja, a mÚzsák művészeti iskola növendékei mutatták be, hogy
is kell(ene) táncolni az esőben. a közönséggel interaktív esernyős fotók készültek,
majd megtekinthettük a 25 kiállító gondolatait kifejező alkotásokat. a színes, kreatív
ötletek címe is hívogató és elgondolkodtató: Pitypang, sunbrela, 1448, Pillangóhatás,
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Májusi eső aranyat ér

Farsang, moulin rouge, kéz-i munka, Csizmás kandúr, éjkirálynő, aqvarell, sárkánybőr, Pillangótánc, Fényeső, Pünkösdölő, egy
pillanat, virágeső, esküvő, rózsaeső, Lady
blue, jane, szivárványeső, Őszi varázs, napraforgó, Pagoda, zsinór. ráismerhetünk az
alkotó személyiségére, felfedezhetjük,
hogy a Csizmás kandúr is beköltözött a
kúria épületébe, másfélezer teástasak
virággá változott, láthatunk papírpillangó
randevút és virágesőket, a horgolt zsinór
millió láncszemmel komponált meg egy
szemet gyönyörködtető látványt, a moulin
rouge-ból ide jöttek farsangolni, a pagodák keleti varázsát pedig harmonika origamik tárják elénk. mindegyik, külön egy-egy
csoda, amelynek szeptember 30-ig részesei lehetünk, ha ellátogatunk a Halász
móricz-kúriába. biztosan mindenki talál
kedvére való esernyőt!
Péli Lászlóné

Meghívó
A Malév Dabas Horgász Egyesület által rendezett

Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk a

14. Rétes-utca
rendezvényünkre

Időpont: 2019. augusztus 10. (szombat)
Helyszín: Sári Rétesház és környezete
(cím: 2371 Dabas, Mánteleki út 3.)

Program:
14.30

megnyitó

SzínPadi Programok:
15.00
népi blokk (helyi és vendégcsoportok
néptánc- és népzenei előadásai)
17.30
zsűrizett és közönségdíjas rétesek
– eredményhirdetés
koncertek:
18.30
Soulwawe
20.00 Rakonczai Imre
21.45
22.00

Tűzijáték
Utcabál
a Hawer Band Zenekarral

Július 10. – Nemes-kúria, az aktuális kiállítás
megtekintése
Július 17. – Kossuth Ház Galéria – Építészeti értékek Dabason
c. kiállítás megtekintése
Július 24. – Kapisztrán-Hunyadi Emléktorony
IDŐPONT:
Július 31. – Sári Szlovák Udvar
és Rétesház
2019.
AUGUSZTUS 10.
– rétesvásárlási lehetőség
HELYSZÍN:
Augusztus 7. – Dabasi-szőlősi
tájház
DABAS,
ZARÁNDOKHÁZ
Augusztus 14. – körutazás
Dabason
MÁNTELEKI
ÚT 8. – a város
nevezetességeinek érintésével
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat.
A szervezők
a nevezett
Minden héten a város különböző
pontjaira
csapatok részére
látogathatnak el az érdeklődők!
biztosítanak:
Információ: 06-29/561-282 o Áramot
o Ivóvizet
A program rossz idő esetén elmarad!
A jelentkezési lap kitölthető a sári horgászboltban és a
mánteleki horgásztavon. A versennyel kapcsolatban a
+36 20 9142 638-as telefonszámon lehet érdeklődni.
Bármilyen étel készíthető, de csak a halászlék vesznek részt a
versenyben.

Szeretettel várjuk a családokat, a baráti társaságokat, a
munkahelyi és lakóközösségeket, és minden érdeklődőt!
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RekoRd kitűnőkből

I
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dén június 15-én nem csak a hőség döntött rekordot, hanem a
dabason tanuló kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező diákok száma
is. soha ennyi tanuló nem vett még részt a dabas város
Önkormányzata által szervezett hagyományos Pizza- és palacsinta
Partin. idén is a gyóni strand biztosította a helyszínt és a hangulatot a
vakációkezdethez.
kőszegi zoltán polgármester köszöntötte a kitűnő nebulókat, aki
beszédében kiemelte, hogy a város idei évi mottójához a gyerekek
már hűek tudtak maradni és példát mutattak szorgalmukkal, kitartásukkal társaiknak. az iskolákban meghirdetett felhívás kapcsán ajándékot kapott Pacsirta zoé, akit példaképnek tekintenek osztálytársai
és erről a sok-sok beérkezett levél is tanúskodik.
Folytatva a tavaly megkezdett hagyományt, idén is ez az esemény
adott alkalmat arra, hogy átadjuk az év dabasi diákja kitüntető címet,
amelyet a Táncsics mihály gimnázium tanulója, Pásztor bendegúz
vehetett át. bendegúz iskolai eredményei, tanulmányi versenyeken
elért sikerei és közösségi munkája is kiemelkedő, igazi követendő példaként szolgál a diákoknak.
idén a fellépők is a kitűnő eredményt elért gyerekek soraiból
kerültek ki. először bölöni balázs népdalcsokra melengette meg a lelkeket, majd a világbajnokságra készülő kikinixi Poleduó kápráztatta
el a jelenlévőket.

a megjelent diákok oklevelet, valamint strandbelépőket vehettek
át kőszegi zoltántól, majd következett a jól megérdemelt pizza és
palacsinta, valamint egy hűsítő csobbanás a medencékben.
élményekben gazdag nyarat kívánunk minden dabasi diáknak, és
reméljük, jövőre újabb részvételi rekordot döntenek meg a gyerekek!
szerk.
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OrvOsnagyságainK eMléKezete
az egészségügyi dolgozókat köszöntöttük
emmelweis nap alkalmából július 5-én köszöntötte dabas
város Önkormányzata az egészségügyi dolgozókat. az esemény a szent istván téren kezdődött, ahol leleplezték dr. Lelik
Ferenc sebészorvos, dabas város díszpolgára mellszobrát. a szoboravató ünnepségen Feldman László részletesen ismertette főorvos
úr életútját, majd bölöni balázs megható erdélyi sirató énekeket
énekelt. ezután kőszegi zoltán polgármester emlékezett meg
beszédében Lelik főorvos úrról, tudományos eredményeiről, aki –
ahogy fogalmazott – mindig, mindenben magasra tette a lécet.
beszédét követően leleplezték le városunk legújabb köztéri alkotását, amelyet gábor emese szobrászművész készített. Lelik doktor úr
a város főterén, a rendelőintézet előtt sokáig az emberek emlékezetében marad, azokéban, akiket gyógyított.
a család nevében fia, dr. Lelik Ferenc, mondott köszönetet, majd a
művésznő röviden beszélt a szobor megformázásáról, arról, hogy
milyen személyes élmények ihlették az elkészítésében.
miután a résztvevők virággal és koszorúval tisztelegtek Lelik főorvos úr emléke előtt, a rendelőintézet névadójának táblájánál fejet hajtva érkeztek az
ünnepség második helyszínére, a rendelőintézet
konferenciatermébe. klemencz györgyné
intézményvezető köszöntőjét követően egy
az intézet működéséről szóló összeállítást
tekinthettek meg a jelenlévők. az ünnepi
alkalmon köszöntötték a 40 éve pályán lévő
benkovics józsefet, városunk első mentőtisztjét. ezt követően átadták a dabas
egészségügyéért dr. Halász géza-díjat,
amelyet idén dr. goneth jános nőgyógyász
szakorvos vehetett át a város egészségügyi

A

gyóni főtéren a kalitka játszótér környezetében zajlott a
szünidőnyitó Parti június 29-én, amelyre szép számban
érkeztek a látogatók. a népszerű kis körhinta mellett gokartozással,
sportjátékokkal, ügyességi programokkal várták a gyermekes családokat. a hőségben a téren felállított sátrakban hűsölve sokszínű
kézműves programok várták a gyerekeket és szüleiket, akik minden
egyes tevékenységért pecsétlenyomatot kaptak, amelyet egy-egy
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S

ellátásában eltöltött három évtizedes szolgálata elismeréseként.
kőszegi zoltán köszöntötte az ünnepelteket, köszöntet mondott
egész éves szolgálatukért.
az ünnepséget kató árpád és kohut Petra gitárművészek előadása zárta.
szerk.

frissen sült palacsintára válthattak be. a gyóni géza nyugdíjasklub
tagjai több mint ezer palacsintát sütöttek meg a délután folyamán.
az Orimami klub tagjai pedig szeretettel tanították meg kicsiknek
és nagyoknak a hajtogatás csínját-bínját.
a jó hangulatú program ismét összehozta a közösséget a gyóni
kalitkánál.
szerk.
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„… jaj de szép ki szabadon jár…”

kozmopolita hagyományőRzés
A Trafik új kiállítással köszöntötte a nyarat – ezúttal a szegedi papucsok
újragondolt darabjai láthatóak a kortárs kiállító térben. A különleges tárlat kapcsán Ordasi Brigi beszélgetett Attalai Zita cipőszobrász, designerrel
az „újratöltött szögediről”.
– Legutóbb is a cipőkről beszélgettünk,
de akkor a cipőszobraid voltak kiállítva
a Trafikban. Hogyan jutott eszedbe a szegedi papucs, illetve annak újragondolása?
– érdekes történet ez, amely négy évvel
ezelőtt kezdődött, amikor a cipőtervezői
pályám érett szakaszába léptem. közel harminc év cipőkkel való foglalkozás után
eszembe jutott, hogy itt van előttem egy
csodálatos dolog, és úgy érzem, feladatom
van vele. Úgy indult, mint egy szerelem: hirtelen elönti az embert az érzés, hogy milyen
sok mindent tudna hozzátenni ehhez cipőtervezőként. 2015-öt írtunk, amikor a
röszkén működő sallay Tiborral telefonon
hónapokig beszélgettem. Tibor egyike
azoknak a szakembereknek, akik a szegedi
papucs hagyományos, eredeti, sarokvarrott
technológiáját ismerik. ez egy speciális technika, még a török hódoltság idejéből ered.
én, mint formatervező, a szegedi papucsról azt gondolom, hogy nagyon sok szép
eleme van. viszont az ’50-es évek házi ipari
szövetkezeteiben gyártott darabok elvesztették azokat a formai identitásukat, ame-
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lyek meghatározták az eredeti terméket.
nem tett jót a szegedi papucsnak ez az időszak… Úgy gondoltam, kiemelem a csak
népi funkciójából ezt a tárgyat és a városi,
modern nők öltözékébe illesztem – némi
frissítéssel. ez gyűjtőmunkával kezdődött,
és két éven át rajzoltam, terveztem. azt
tapasztaltam, hogy a régi, 1800-as évekből
való darabok sokkal modernebbek, sokkal
szebbek. Tehát „csak” vissza kell hoznom a
régit és átültetni modern anyagokra.
2017-ben szerencsésen pályáztam a
nemzeti kulturális alaphoz. Tiborral lehető-

ségünk nyílt néhány minta elkészítésére. ez
a kollekció olyan pozitív fogadtatást kapott,
hogy azonnal meghívták a műcsarnok kiállítására. azután a szegedi móra Ferenc
múzeumba került, ahol a papucs történetét
mutatták be. Így kerültem be a rendszerbe.
ennek a folyamatnak az eredménye látható
a dabasi Trafikban.
– Funkcionális tárgyról beszélünk.
Mennyire kellett változtatni a papucson?
Mennyire kellett hozzáigazítani a mai,
modern, kozmopolita nő életéhez?
– át kellett gondolnom a formavilágot,
sőt, még a szerkezeten is változtattam
néhol. a szegedi papucs eredeti darabjait
általában menyecskéknek, újasszonyoknak,
fiatal asszonyoknak adták ajándékba.
jegypapucsnak is hívták, amikor a vőlegény
adta a menyasszonynak. a paraszti kultúrában a tehetősebb rétegek engedhették ezt
meg maguknak. minél díszesebb volt rajta
a hímzés, annál jobban mutatta az adott
család tehetősségének mértékét. az idősebb asszonyok is hordtak úgynevezett
csoszapapucsot, általában otthoni viseletre.

2019. július

a nagy szegedi árvíz után lekövezték az
utcákat, akkor az asszonyok már ki is mentek az utcára bennük, és ünnepi viseletre is
hordták. Ez nagyon kényes áru, általában
bőr talpa van, kézi hímzéssel készül a bársonyfejű lábbeli. Így általában ünnepekkor
került elő. Ez ma is előfordul, hogy a fiatalasszony felveszi az esküvőre.
azt szeretném elérni ezzel a kollekcióval,
hogy egy városi nő egy farmerrel felkapja.
Vezetni nem ideális benne, de a városi közlekedéshez optimalizáltuk az Újratöltvekollekció darabjait.
Érdekesség, hogy a szegedi papucsnak
nincsen párja. onnan ered ez a mondás,
hogy a papucs egy kaptafára készül, amolyan piskótaformára. amikor felvették az
asszonyok, úgy taposták ki a bal– és a jobblábas formát. Én csináltam mindkét lábasat.
Ez az egyik modern vonulat. Egyszerűsítettük
a talpszerkezetet, elhagytunk néhány varrást, de a csirizes ragaszót megőriztük.
Fontosnak tartom az értékeket úgy átemelni, hogy a mai korra szabjuk őket. nem restaurálni akartam egy tárgyat, hanem hozzátenni azt a formatervezői tudást, amelyet
megszereztem az elmúlt évek alatt.

az otthon hangja

– Az „újraöltött szegedi” tényleg nyomot hagy a XXI. században…nagyon tetszik, a talpon található idézet.
– Cipőtervezőként azt gondolom, hogy
a talp fontos formai elem. a talpat sokszor
látjuk: amikor az ember keresztbe teszi a
lábát, felteszi valahova a lábát, vagy egyszerűen levételkor felborul a cipő.
nemcsak felülről kell a cipőket nézni… az
volt a gondolatom, hogy ezekhez a cipőkhöz azok a szövegek illenek, amelyek viszszavisznek a gyönyörű magyar népdalokhoz. Minden kollekcióhoz más népdal idézetet írunk.
– Mennyire nyitottak a nők arra, hogy
bekerüljön a gardróbjukba az újragondolt
szegedi?
– nagyon nyitottak. olyannyira, hogy
nem tudom kiszolgálni az igényeket, hiszen
nem vagyok gyártó. Lassan tudjuk vállalni a
rendeléseket. Ez azonban nagy öröm. a
magyar nők szívesen mutatják meg ezzel a
kultúrájukat, büszkék rá.
– Hogy állunk a cipőkkel, ami a viseletkultúránkat illeti?
– a viseletkultúránk a cipőket tekintve
sajnos igen alacsonyan van. a fiatal generá-

cióknak nem tanítottuk meg rendesen a
cipővásárlási és -ápolási szokásokat. a cipőt
– mint bármely más ruhadarabot – ápolni,
tisztítani kell. Sokat járok tömegközlekedéssel és nézem, az emberek „hogyan vannak
a cipőikkel”. Elég rossz viszony ez. Ráadásul
nem pénz kérdése! a cipőt kitakarítani nem
kerül semmibe. Sok mindent kéne javítani
még…
– Későbbi tervek? Folyamatban lévő
munkák, gondolatok?...
– az az érdekes, hogy egyik munkámból
megyek a másikba – amik összeérnek. a
szegedi papucs egyik fázisát befejeztük,
viszont most a kézi hímzés átalakítására
szeretnék koncentrálni. Csodálatos pipacsokat rajzoltam, amelyeket el is fogunk
készíteni. Óriási feladat a mintákat újratervezni.
Van továbbá egy cipőkkel kapcsolatos
társasjáték fejlesztésem, amiben az elmúlt
harminc év tapasztalatait hozom össze úgy,
hogy 144 cipőtípust megterveztem, megrajzoltam és egy memória-típusú játékot
készítettem belőlük. a népi cipőcsoport
még nem készült el. Pedig ebben szerepel a
szegedi papucs…
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DABASI ÚJSÁG

ÉVZÁRÓ A DATLE TAGJAIVAL

A

z idei kánikula nyitónapján, június
6-án tartotta a Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete évzáró piknikjét. A nyugdíjasok jóvoltából a gulyásleves
mellé kürtőskalács került az asztalra.
Roicsik Lászlóné, Editke, családjával és a
klubvezetés tagjaival már korán reggel
megérkezett a Halász Móricz-kúriába,
hogy felállítsák az üstházat. A mértani pontossággal összevágott hozzávalók Editke
férje és testvére jóvoltából délre ízletes
levessé változtak. Mindeközben megérkeztek az ócsai klubtagok, valamint a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének képviseletében Kiss János

E

elnökségi tag is tiszteletét tette a vendégségben.
Az ebéd előtt az immár szokásosnak
mondható kisvonatos túrán vettek részt a
vendégek, a célpont a Miloszerni vendégház és a strand volt. Az útról visszatérve
Roicsik Lászlóné elmondta, hogy ismét
eltelt egy év az egyesület életéből, amely
hozott jót és rosszat egyaránt. A tagság
megemlékezett Erdélyi Lajosné Marika
néniről, akinek tavaly nyáron még együtt
ünnepelték a születésnapját.
Kiss János, az országos elnökség tagja
kiemelte, hogy az ilyen kötetlen összejövetelek adják a kulcsot a mindennapi boldo-

guláshoz, hiszen ez a klubélet lényege
A napot a segédeszközbolt bemutatójával
és tombolával zárta a csapat, majd a nyári
jókívánságok után elbúcsúztak egymástól.
A klubélet szeptemberben folytatódik.
A DATLE vezetése, az iroda dolgozói
ezúton szeretnék megköszönni a tagság
aktív részvételét, Dabas Város Önkormányzatának, a Kossuth Művelődési
Központnak, a Halász Móricz-kúria dolgozóinak és Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármesternek az egész évben nyújtott segítséget, valamint mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult a klub életéhez.
Datle

18 ÉVES A REMÉNYSUGÁR

gy olvasói levél hívta fel a figyelmünket arra, hogy 18 évvel
ezelőtt nyitotta meg kapuit a térség fogyatékkal élőinek
nappali ellátást és fejlesztő foglalkoztatást biztosító Reménysugár
Fogyatékosok Napközi Otthona.
Az intézet, amely a dabasi székhely mellett inárcsi telephellyel is
rendelkezik, pótolhatatlan szerepet tölt be a dabasi térségben
fogyatékkal élők számára. Mindennapjaik válnak teljesebbé, értékesebbé azáltal, hogy közösségben lehetnek és hasznos tevékenységeket végezhetnek.

Az intézmény gondozottjait házhoz menő buszjárat segíti a
napközibe való be- és hazajutásban, a gondozók pedig fáradtságot nem ismerve segítik, fejlesztik, vigyázzák a mindennapjaikat.
Az évforduló alkalmából köszönetet mondunk a dolgozóknak
az áldozatos szolgálatukért, kiemelve, hogy a kistérség településeinek összefogásával biztosított az intézmény zavartalan működése.

Köszönet azért, hogy 18 éve van reménysugár
a fogyatékkal élőknek Dabason!

szerk.
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 május–júniusában kötöttek házasságot
Május 31.
Szabó Zsolt–Józsa Bianka
Június 1.
Mészáros Viktor–Kalocsai Petra Tímea
Június 7.
Garajszki Dávid–Petrányi Lili
Dombi Gergő–Nagy Mercédesz
Június 8.
Högenwarth Bence–Garam Nikolett
Június 14.
Varga Bálint–Nagy Anna
Június 15.
Kántor Richárd–Szijártó Orsolya Zsófia
Bartos József–Harkay Nikolett
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
Június 28.
Szmrek István–Mráz Ágnes
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Június 2.
Suhajda György–Kovács Mária
Június 8.
Danyis Mátyás–Andristyák Erzsébet

30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Június 17.
Bálint József–Opóczki Julianna
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
Június 5.
Kovács Ödön József–Kaltenecker Andrea
Asztalos Sándor–Káposztás Ibolya
Bukovszki Zoltán–Farkas Ágnes
Félegyházi Pál–Kelemen Katalin
Június 12.
Szabó Gábor–Dori Tünde
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
Június 13.
Vámos Gábor–Kancsár Zsuzsanna
Június 18.
Somogyi Tibor–Laczkó Erika
Június 27.
Kaltenecker Gábor–Herman Nikoletta

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Gede Máté Sándor
Valentyik Szonja
Kancsár Sára Erzsébet
Kovács Hanga
Szpisjak Léna
Kovács Lilien
Volentér Ádám
Bardócz Boróka Csenge

Született
2019. 05. 28.
2019. 05. 30.
2019. 06. 03.
2019. 06. 13.
2019. 06. 05.
2019. 06. 08.
2019. 06. 11.
2019. 06. 03.

Anya
Gede Alexandra
Dombi Andrea
Sós Anita
Vajda Nikolett
Walter Katalin
Prigyeni Edit
Stégner Eszter
Hardi Henrietta

Baba
Csörgő Amália Fanni
Bak Bálint Edvin
Kaufmann Márk
Trikkal Zsófia Hajnalka
Bennárik Luca
Dormány Léna

Született
2019. 06. 17.
2019. 06. 17.
2019. 06. 03.
2019. 06. 10.
2019. 06. 18.
2019. 06. 13.

Anya
Végh Mónika Éva
Kocsis Éva
Ménich Eszter
Csirke Flóra
Szeibert Anikó
Kupai Nikolett

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Kerekes Lászlóné (Bárdi Anna)
Héjj Istvánné (Rózsa Valéria)

1929. 06. 04. 90 éves
1928. 06. 25. 91 éves

Balog Vincéné (Gombár Ilona)

1925. 06. 12. 94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

FEDEZZE FEL DABAST KISVONATTAL!
A program rossz idő esetén elmarad!

Július 10. – Nemes-kúria, az aktuális kiállítás megtekintése
Július 17. – Kossuth Ház Galéria – Építészeti értékek Dabason
c. kiállítás megtekintése
Július 24. – Kapisztrán-Hunyadi Emléktorony
Július 31. – Sári Szlovák Udvar és Rétesház
– rétesvásárlási lehetőség
Augusztus 7. – Dabasi-szőlősi tájház
Augusztus 14. – körutazás Dabason – a város
nevezetességeinek érintésével
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
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Hivatali szócső

Dabasi Újság

a paRlagfű-mentesÍtésRől
a parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottevő. a parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. a hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről
felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLvi. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja: „a földhasználó köteles
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem –
egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
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. amennyiben a parlagfű elleni közérdekű
védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a
parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető
el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi
borítottság a 30%-ot meghaladja. a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (viii. 30) korm. rendelet értelmében a
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest
megye és budapest területén a Pest megyei kormányhivatal érdi
járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
rendeli el.
a jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik. nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. a
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
a növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak. a növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel
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fertőzött terület nagysága. a bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok.
a védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó
a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel
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.) korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta,
parlagfűmentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell
őrizni.

zöldhulladék
átvétele
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy július hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken. Csak az alábbi
napokon!
Lakossági zöLdhuLLadékgyűjtés (gyűjtőpontos)
július 22–26., 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
gyűjtőpont
Július 22. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Július 23. kedd
Dabas: Sportcsarnok
Július 24. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
Július 25. csütörtök
Dabas-Szőlők: Buszforduló
a gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint
személyes okmányaival igazolhat) leadhatja a 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 július 15–19-ig történik.
kérjük éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
Polgármesteri Hivatal

2019. július

TESTÜLETI HÍR
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
májusi ülésén módosította a települési hulladék kezeléséről szóló rendeletét.
Mindezek alapján a városban elhelyezett színes üveg
és fehér üveg gyűjtésére alkalmas szelektív gyűjtő

HIVATALI SZÓCSŐ
harangok (szelektív gyűjtő pontok) az alábbi helyeken
található:
OBO Aréna
Dabas-Szőlő, Játszótér
dabasi P+R parkoló területe
gyóni P+R parkoló területe
E jogszabály a www.dabas.hu honlapon olvasható.

A KÖZTERÜLETI KAMERARENDSZER
BŐVÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE

D

abas Város Képviselő-testülete még a 2018-as évben döntött a városi térfelügyeleti rendszer továbbfejlesztéséről
nettó 15,3 MFt értékben. Kivitelező: a Hiteles Kft. – Kevenet cégcsoport volt. A beruházás elkészült, átadásra került, eredményeként immár 36 kamera figyeli Dabas köz és közlekedésbiztonságát. Három ponton csak hálózatépítés zajlott, négy
meglévő ponton volt korszerűsítés és 9 új helyszínre került 11 kamera. A korszerűsítés jobb minőségű felvételeket jelent. A telepített
kamerákból 9 rendszámfelismerő. A rendszer az érintett helyszíneken áthaladó valamennyi gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti, amit
a rendőrség és a közterület felügyelet a felderítő munkájához tud
felhasználni.

A beépített anyagok megfelelőségén túl ügyeltünk rá, hogy a
fejlesztésnek legyen környezettudatos jellege, ennek jegyében két
kamera végpont is megújuló energiaforrással rendelkezik. Az
energiát napelemek biztosítják
2018-ban az összegyűjtött javaslatok alapján teljes körű megvalósíthatósági tanulmány készült a középtávú fejlesztési irány meghatározásával. Az elkészült terv a következő 2-3 évre még bőven
jelent feladatot a fejlesztésben. Ezt azonban évről-évre
felülvizsgáljuk a működés alapján.
Célunk a város közbiztonságának további erősítése.
Rigóné dr. Roicsik Renáta

M

SZÚNYOGIRTÁS

egkezdődött Dabas belterületén a szúnyogok földfelszíni irtása a legnagyobb kiterjedésű, tenyész- és
búvóhelyeken, ahová a szúnyograjok a napközbeni meleg
elől visszahúzódnak, valamint a gyermeklétesítmények, játszóterek környezetében. A következő hetekben a DabasGyóni Strand és a hozzá tartozó vizes területeken, a Sári
cölöpjárda, a Zarándokház és a játszóterek környezetében
folytatódik a gyérítés.
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DABASI ÚJSÁG

TÁJÉKOZTATÓ

a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel kapcsolatban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye 2019.
augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban részesül.
Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás összege az alábbiak szerint kerül kiosztásra: az a gyermek, aki
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft differenciált összegű
támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű támogatásban, az a
gyermek, aki méltányos jogcímen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 5800 Ft összegű támogatásban részesül.
Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus 26-tól átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

Abrudbányai gyerekeket látott vendégül Dabas Város Önkormányzata.
A látogatás során Dabason a Gyóni Géza Általános Iskolát,
a Babamúzeumot és a sári Sporttelepet keresték fel. Másnap a
Parlamentet, a Citadellát, és a Hősök terét nézték meg, majd a napot
egy állatkerti sétával koronázták meg. A rövid itt tartózkodásba
belefért egy tihanyi apátsági látogatás, majd egy révfülöpi éjszaka.
Szandhofer János
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

FOLYTATÓDNAK
TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
PROGRAMJAINK

A

z előző évekhez hasonlóan, idén is sikeresen vett részt
önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett „Testvér-települési együttműködés” pályázati felhíváson. A program célja: a „Magyarország határain kívül élő magyarság
szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú
kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar
nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.”

Emlékeztetőül!
Ugyanezen felhívás keretében 2017-ben 15 dabasi fiatal utazott a
vajdasági Zentára, majd a hozzájuk csatlakozó, 15 zentai diákkal
együtt folytatták az útjukat a székelyföldi Barótra, ahol a helyi fiatalokkal együtt vettek részt rengeteg emlékezetes programban.
2018-ban a dabasi hivatal dolgozói szintén a baróti, majd a mócvidéken lévő abrudbányai kollégákkal osztották meg szakmai
tapasztalataikat és ismerkedtek a környék látnivalóival.
Idén, dabasi és környékbeli pedagógusok kaptak lehetőséget egy
baróti kirándulásra, ahol a „Határtalanul programban” résztvevő
diákjaink által meglátogatott helyszínek megtekintése mellett folytattak eszmecserét a baróti és bardóci tanárokkal, valamint meglátogatták a helyi árvaházat.
A fenti találkozók részletei és képes beszámolói megtekinthetők
Dabas város honlapján a „Testvér-települési programok és együttműködések” menüpont alatt.
Szandhofer János alpolgármester
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
július 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 |
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!
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva | Gubicza Jánosné | Karlik László

HÉTFŐ

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

7.00–16.30
NYÁRI TÁBOR
július 8–12. és augusztus 5–9.
Jurácsik Andrea vezetésével

INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
szeptember 4-től folytatódik
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
jó idő esetén a Miloszerni Vendégházban!

9.00–16.00 óráig
ORIMAMI
– papírvarázslat nagymamáknak!
július 25., augusztus 15.
A foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde és Hornyák Annamária

18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK
tollforgatók, versfaragók köre
július 17. július 31., augusztus 14.

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
HORGOLÓKLUB .
július 22., augusztus 5
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
július 29., augusztus 12.
SZENIOR AKADÉMIA
szeptember 2.

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
július 30-tól folytatódnak
– Pavella Krisztina szakmai vezető

18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető
15.00–18.00 óráig
A MILOSZERNI VENDÉGHÁZBAN
LEVENDULÁS SZAPPAN KÉSZÍTÉSE
július 24.
Bőrötökre nyugtató hatással lesz levendulás
szappanunk, ápol és óv, illata pedig belengi a
fürdőszoba minden egyes szegletét! A levendula illóolaja finoman feloldódik, és lágyan
körülvesz. Elalvás előtt kellemesen ellazít,
megnyugtat, mély alvást biztosít egy-egy
küzdelmes nap után.
TARHONYAKÉSZÍTÉS
augusztus 7.
A tarhonya sokféleképpen variálható és
kiadós alapanyag. Remek kísérője lehet például ízletes, szaftos húsoknak, de tökéletes
lecsóhoz, sőt, levesbetétnek sem utolsó.
Ezzel még a legkritikusabbak is elégedettek
lehetnek.
Hagyományőrző foglalkozások
Kajliné Ludányi Margittal

ESERNYŐ és GUMICSIZMA kiállításáunk
a nyári szünetben is látogatható!

8.00–17.00
NÉPI JÁTSZÓTÉR
minden csütörtökön
a Miloszerni vendégházban

PÉNTEK
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
július 26.
ötletekkel készül Gomoláné Sinkó
Zsuzsanna, Gubicza Jánosné, Viola Éva
ARTISTKID
kézműves alkotóműhely
gyerekeknek
július 5-től minden pénteken a Miloszerni
Vendégházban
az alkotóműhelyeket vezeti Viola Éva

SZOMBAT
15.00 órától
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB
ÖSSZEJÖVETELE
július 20., augusztus 17.
klubvezető: Szabó Jánosné
10.00–19.00
LOW CAR SHOW – autó kiállítás
augusztus 3.
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dabasi Újság

kossuth művelődési központ és könyvtáR
július 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:
Örökmozgó napközis tábor I-II.
időpontok: július 8-12 és július 22-26.
a jelentkezési lap letölthető a www.kmkdabas.hu oldalról.

CSOPORTOK, KluBOK FOglAlKOZÁSAI:
EgYÉB FOglAlKOZÁSOK:
Szépkorúak klubja: augusztus 3. szombat, 16.00
gyóni géza irodalmi kör: július 22. hétfő, 18.00

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. emellett a dabasi templomok építészeti és belsőépítészeti értékei láthatók fotókon.
Megtekinthető: július 19-ig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
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
A könyvtár július 29.–augusztus 20. között
ZÁRVA tart.
a szünet előtti utolsó nyitvatartási nap:
július 26. (péntek) 10.00–18.00 óra
a szünet utáni első nyitvatartási nap:
augusztus 21. (szerda) 14.00–18.00 óra

A dabasi járás műkedvelő alkotóinak 7. képző- és iparművészeti kiállítás pályázati anyagának leadási hete:
július 15–18. között, hétfőtől csütörtökig, nyitvatartási idő szerint.
A pályázatok zsűrizése: július 22. hétfő, 15.00 szakmai
értékelés a pályázóknak.

CSOPORTFOglAlKOZÁS:
Dabasi Fotóklub: július 29. hétfő, 18.00 óra

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

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:
– július 11. (csütörtök) 17.00–19.00 óráig: kézműves foglalkozás
– július 15–19.: Karitász tábor Fojta Péterné vezetésével
– július 22–26.: Kézműves tábor Takács Lászlóné vezetésével
A Kreatív Varroda júliusban szünetel,
találkozunk augusztusban!
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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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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
– július 11. csütörtök 9.00–10.00
– július 18. csütörtök 9.00–10.00
– július 25. csütörtök 9.00–10.00
– augusztus 1. csütörtök 9.00–10.00
Belépő: 500 Ft/felnőtt
Önismereti műhely
– július 12., péntek 18.00–20.00
Személyiségtípusok: miért fecseg az
egyik, miért tervez a másik?
Konfliktusok és a varázsmondat
– augusztus 9., péntek 18.00–20.00
előadó: Urbánné Kántor Lili – tréner,
andragógus; Belépő: 1000 Ft
Jelentkezés: a Levendulaház, illetve az
esemény facebook oldalán vagy
a +36-30/898-0910 telefonszámon

|

|

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-ig
német haladó
– szombat 10.00–11.30-ig iskolás német
csoport nyáron szünetel
Rácz Tamás : 06-20/598-3009

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.

Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960

SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

2 3 7 1 D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 /4 5 5 - 9 5 5 0 | E - m a i l : g o g o l a k m a r i a n n @ g m a i l . c o m ,
s ariz arand ok kozpont @gmail.com | N yi t vat ar t á s: h ét fő –péntek | h ét vé g én: rend ez vény szerint
M u n k a t á r s a k : Bálint Julianna, G o g o l á k M a r i a n n , M r á z J ó z s e f n é, S z a b ó M ó n i k a

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig

Koncertek
– 18.30 – Soulwawe
– 20.00 – Rakonczai Imre
– 21.45 – Tűzijáték
– 22.00 – Utcabál a Hawer Band Zenekarral

Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

Helyszín: Sári Szlovák Udvar és Sári Zarándokház- és
Közösségi Színtér környezete (2371 Dabas, Mánteleki út)

Akrobatikus rock&roll
– szerda, 17.30–18.30
oktató: Kiss Fanny

augusztus 15. (csütörtök)
– 10.00 – Egyházi búcsú – szentmise és körmenet
Helyszín: Dabas-Sári Mária Mennybemenetele Templom
– 18.30 – Stílus-est Somogyvári Edit Stylist előadásában.
Téma: A kiegészítők szerepe az öltözködésünkben
Helyszín: Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

TOVÁBBI PROGRAMOK:
XIV. RÉTES UTCA
HALFŐZŐ FESZTIVÁL
augusztus 10. (szombat)
Program:
– 14.30 – megnyitó
Színpadi programok
– 15.00 – népi blokk (helyi és vendégcsoportok néptáncés népzenei előadásai)
– 17.30 – zsűrizett és közönségdíjas rétesek
eredményhirdetése

Augusztus 16. (péntek)
– 19.00 – Kertavató matiné
Hangulatfelelős: RBT Tánczenekar
Augusztus 18. (vasárnap) – Sátoros búcsú
A programok részleteiről és további rendezvényekről hamarosan a
Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér és Dabas Város facebook oldalán,
a város honlapján, a Dabas Tv és a Rádió Dabas műsorából, valamint a
zarándokházban tájékozódhatnak.
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GIMISEK A TITOKZATOS HARGITA LÁBAINÁL

M

ájus 20-án indult útnak a Határtalanul program keretében Barót felé a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium két
hetedikes osztálya.
A fiatalok már előzetesen is sok mindenről tájékozódtak, megismerkedtek egy-két nevezetességgel, megnézték az előző évfolyam élménybeszámolóját. Fel voltak tehát készülve, de amit ott
tapasztaltak, felülmúlta minden várakozásukat.
Nagyon sok közös élményben volt részünk. Ezúttal sem maradt
el a medvetalálkozó, sikerült egészen közelről lencsevégre kapni
őket, láttunk utcákon kószáló teheneket,
és megkóstoltuk az ízletes székely
fogásokat is.
A kulturális élményekkel bővelkedő út során többek közt meglátogattuk a Nyergestetőt, szalagot

helyeztünk el Farkaslakán Tamási Áron sírjánál, voltunk Benedek
Elek házában, és meglátogattuk Etelka néni vízimalmát is
Kisbaconban.
Utunkat „mindenki Gyurija” kísérte, aki fáradhatatlanul mesélt
a székelyek mindennapjairól, és mutatta be az általa olyan nagyon
szeretett vidéket és embereket.
Szeretni való, mélyen magyar gondolkodású, értékes embereket ismertünk meg valamennyien, s többen elhatároztuk, hogy
visszatérünk Barótra. Szíves vendéglátásban volt részünk, új barátságok szövődtek, és nem utolsó sorban, talán már a legtöbb fiatal
érti, miért beszélnek egy másik országban, sok száz
kilométerre a magyar hátártól, még mindig
magyarul az emberek.
Péntekné Hegedűs Rita
kísérőtanár, osztályfőnök

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| 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 és a műfüves
sportpálya használatával kapcsolatban
az intézményben vagy telefonon,
a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.
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A GIMNÁZIUMUNK „EURÓPA KICSINYBEN”

M

ájus 25-30. között Európa öt
iskoláját láttuk vendégül a Dabasi
Táncsics Mihály Gimnáziumunkban az
Erasmus+ program keretében. A nemzetenként öt fős delegációk (három pedagógus és két diák) a természettudományos
tantárgyak oktatását vitatták meg a szakmai beszélgetések során, és a nemzetközi
– angol nyelven zajló – bemutató órák
közben alkalmunk adódott a tapasztalatcserére is. Összességében elmondhatjuk,
hogy a magyar oktatás színvonala nem-

csak versenyképes, hanem példamutató is
egyben. Szaktanáraink és diákjaink tudása,
felkészültsége méltán említhető azonos
szinten az európai testvériskoláinkkal.
Nincs tehát okunk a szégyenkezésre, a
sokat emlegetett PISA-felmérések – ránk,
magyarokra nézve – rossz eredményét az
élet nem igazolta, sőt! Köszönjük Dabas
Város, a Táncsics Alapítvány, a Vitafort Zrt.
és a Tempus Közalapítvány támogatását!
Vendégeink az alábbi iskolákból érkeztek hozzánk: Helmholtzschule, Frankfurt

(Németország); West Kirby Grammar
School, WK, Wirall -Liverpool (Anglia) ;
Iittin Lukio, Kausala, (Finnország) ; Lycée
Saint Joseph, L amballe – Bretagne
( F r a n c i a o r s z á g ) ; I V. L i c e u m
Ogolnokstalcace, Poznan (Lengyelország).
Az Erasmus+ program a következő tanévben a lengyelországi Poznanban folytatódik, és 2020 tavaszán Liverpoolban zárul.
Pásztor Gergely
intézményvezető

KEDVES KISGYERMEKES CSALÁDOK!
Gyermekszállító kerékpár-utánfutó igényelhető a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni lehet a 0-29/561-260-as telefonszámon.
A kérelmet augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Bejárónőt keresünk napi 5-6 órai munkára (főzés, takarítás, stb.). Részletek telefonon: 06-20/987-8205; 06-20/924-1808
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GYERMEKNAP A NÉPIESSÉG JEGYÉBEN

a dabasi Bóbita Óvodában

A

z idei évben szülőkkel közös évzáró gyermeknapunk új arculatot öltött. Ilonka és Magdika óvónénik ötlete alapján szerettünk volna egy kis ízelítőt adni a gyerekeknek őseink, nagyszüleink, dédszüleink életéből.
Óvodáink auláiban kiállításokat rendeztünk, ahol a szülők, nagyszülők, gyermekeikkel, unokáikkal, megnézhettek olyan használati
tárgyakat, eszközöket, amelyeket ma már csak múzeumokban, tájházakban láthatnak. A kiállításra sokan elhozták otthonról féltve
őrzött emléktárgyaikat.
A „ Ficánka” és „Katica” csoport június 13-án délelőtt a városi kisvonattal elutazott a Sári Tájházba, ahol Bálint Pista bácsi vezetésével
megnézhettük a Sáriban élt szlovák emberek által használt mindennapi tárgyakat. Nekem visszahozta a gyermekkoromat ez a kiállítás,
hiszen apai nagyszüleim ilyen házban laktak, engem is bölcsőben ringattak.

Amíg a kiállítást néztük, addig Bálint Dani a Rétesházban finom
sári túrós rétest sütött nekünk.
Ezzel az élménnyel már ráhangolódtunk a pénteki gyermeknapra.
Péntek délelőtt a Gyóni Géza Nyugdíjasklub tagjai és a Halász
Móricz-kúria dolgozói sütötték nekünk a finom kürtőskalácsot, Karlik
Laci bácsi is segítségére volt a sütőasszonyoknak.
Délután megtelt az óvoda udvara nem csak az ovisokkal, hanem
szüleikkel, testvéreikkel, sőt volt, akinek a nagyszülei is eljöttek a
„nagy napra”.

Volt itt játék bőven, zsákban futás, kötélhúzás, fateknőből
parafadugó halászás, szalmában szögkeresés, pártakészítés,
zoknidobálás fém dobozba, szalmakarika dobálás, csörgőkészítés és
még sorolhatnám tovább…
A nagy melegben a dadus nénik által készített szörppel olthattuk
szomjunkat. Aki megéhezett, ehetett finom zsíros kenyeret, amihez
volt hagyma, uborka és paradicsom is.
A napot a „Borovenka Néptáncegyüttes” műsora zárta. A fiatalok
lendületesen ropták a színpadon a táncot, nemcsak magyar, hanem
szlovák dalokat is énekeltek. Műsorukat nagy tapssal jutalmaztuk.
Élményekben gazdag napot zártunk, nemcsak a gyermekek,
hanem mi, felnőttek is jól éreztük magunkat!
Dabasiné Pucsinszki Margit
általános vezetőhelyettes

20 éve szolgál Isten országáért

BÁBEL BALÁZS

Június 25-én ünnepelte érseki beiktatásának 20. évfordulóját városunk díszpolgára,
dr. Bábel Balázs. Az évforduló alkalmából zsúfolásig megtelt a kalocsai székesegyház,
hogy szeretett érsekünket köszöntsék. Két évtizedes érseki szolgálatáért hálát adva,
további jó egészséget kívánunk neki a Dabasi Újság szerkesztősége nevében.
szerk.
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HIT–VALLÁS

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 (Dabasi-szőlők),
11.00 (Dabas-Gyón)
H i v a t a l i i d ő: h é t f ő n é s p é n t e k e n 9. 0 0 –1 7. 0 0 ó r á i g
Július hónapban Újhartyán plébánosát, Hefler Gábor atyát helyettesítem.
Július 28-án, a hónap utolsó vasárnapján, a szőéősi szentmisét a
10 éven belül ebben a hónapban elhunytakért ajánljuk fel.
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
– a lelkipásztor július 15.–augusztus 3-ig szabadságát tölti.
Hivatali ügyekben ez idő alatt keressék dr. Dóri Csaba gondnokot
(tel.: 06-70/625-38-03).
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAK:
– Július 26. péntek, 19.00 óra: BIBLITANULMÁNYOZÁS és imaközösség (Márk evangéliuma tanulmányozása)
– Július 28. vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet,
úrvacsoraosztás
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap 10.00 óra istentisztelet
– Bibliaórák a nyári szünidőben nem lesznek, szeptember közepétől
újraindulnak.
– Péntek, 19.00 óra: BIBLITANULMÁNYOZÁS és imaközösség
(Márk evangéliuma tanulmányozása)

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Elsőáldozók csoportképe az alsódabasi templomban
Fotó: Molnár Imre

– 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!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Szentpáli Sándor
Bábel Jánosné (Banos Mária)
Kmetyó Ferencné
(Garajszki Juliánna)
Danyis Istvánné
(Garajszki Ilona)

Születési idô Halálozás idôp.
1954. 07. 23.
2019. 05. 14.
1940. 11. 26.
2019. 06. 05.
1948. 07. 09.

2019. 06. 07.

1941. 09. 13.

2019. 06. 09.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk, Hegóczki Lászlóné temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család

Osztozunk a családok gyászában.
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INDUL A II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKÉV

A

magyar Országgyűlés az idei esztendőt II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította a tavaly november 27-én
elfogadott, minden frakció által támogatott határozatával. Az emlékév július 8-án,
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulóján
kezdődik, és az ünnepi eseménysor
egészen 2020. szeptember 17-ig tart,
azaz egészen Erdélyország és
Magyarország vezérlő fejedel emm é válasz t á s á nak 315.
év fordulójáh oz vezet el
bennünket. A Nagyságos
Fejedelem a magyarság tisztalelkű nemzeti hőse és örök példaképe immár évszázadok óta, és a jövőben is az marad. Sok közünk van hozzá,
sokféleképpen ápoljuk az emlékét, hiszen
általános iskolánk, közterületünk viseli a
nevét, szobor örökíti alakját. Járt a mi
tájunkon, testőrhadnagya volt Dabasi
Halász Péter (1676-1741), és számos szerzőnket ihlette alkotásra (Mády Ferenc, Vay

Sándor/Sarolta, Gyóni
G éz a, M i t t á k F eren c ).
Néhány éve a „Rákóczi-erdeje” teljesítménytúra is színesíti a hagyományőrzés
palettáját, de a nagy idők leghívebb tanúja
mégiscsak Dabas legidősebb fája, a
Rákóczi-tölgy. A legenda szerint a fejedelem sátrát a hatalmas tölgyfa lombkoro-

nájának oltalmában állították fel a
kurucvitézek, ahol
Devecseri Gábor szép versét idézve:
„Csak levette épp a köpenyét,/csak ráhevert, vagy ezt sem tette, csak/átváltozott
eszmévé s itt maradt” velünk mindörökre.
V. F.

ÚJABB DABASI SZERZŐ AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN

É

vről évre újabb dabasi szerzők vesznek részt az ünnepi könyvhéten, ahol
kiadójuk sátránál dedikálják legfrissebb
műveiket. Idén Juhász Sándorral, mint elsőkötetes regényíróval is találkozhattak az
érdeklődők. Sanyi bácsi első, az Akácosban
című albumszerű újság cikkválogatásokból
álló, helyi vonatkozású könyvét csak néhány
hete mutattuk be a dabasi olvasóközönségnek. A könyvét alkalmából a frissen megjelent Asszony kell a házhoz című szociografikus jellegű regényével már a könyvhéten
találkozhattak a lakitelki Antológia Kiadó
pavilonjánál. A kötetben a szerző egy olyan
egyszerű parasztember történetét meséli el,
akit sokszor és sokféleképpen megpróbált
az élet, mégis higgadtsággal, nyugodt egyszerűséggel a családjáért való odaadással
viselte mindezt. A szerző személyes tapasz-
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talatait, tudását, a régi paraszti világról való
ismereteit ötvözi a regény cselekményszálával és a 20. század társadalmi változásaival.
A történetben megelevenednek a paraszti
életforma meghatározó tevékenységei, a
szőlészettel, borászattal, állattartással kapcsolatos munkafolyamatok.
A könyv előszavát Bíró Zoltán, a
Rendszerváltás Kutató Intézet főigazgatója jegyzi, az ő ajánlása mellett
helyet kapott a könyvben két helytörténészünk, C z agányi L á szló és
Valenytik Ferenc lektori véleménye,
valamint a regényben olvasható
archaikus paraszti kifejezéseket
magyarázó értékes szótár, amely a
fiatalabb olvasóknak nyújt segítséget.
A könyv címlapja Prauda Miklós
fotójának felhasználásával készült.

Szeretettel ajánljuk az
érdeklőknek Juhász
Sándor: Asszony kell a
házhoz című regényét.
Feldman

2019. július

kultúra

mRáz mátyás emlékezete (*1895 †1919)

A

magyar Tanácsköztársaság bukása
óta a történetírók vitáinak kereszttűzében áll. az alapkérdés: demokratikus
kísérlet volt, avagy a magyar nemzet történetének egyik legsötétebb időszaka, mélypontja?
Paradox módon egy nagyon kutatott
korszakról van szó, amelyet azonban még
ma sem ismerünk eléggé. ez a megállapítás
tökéletesen ráillik a dabasi helyzetre is. a
helytörténetünk alapművei egyikének
tekinthető, 1975-ben kiadott „Tanulmányok
a 700 éves dabas történetéből” című kiadvány „a polgári demokratikus forradalom
és a Tanácsköztársaság” címmel külön alfejezetben foglalta össze az időszak eseményeit jogelőd községeinkben. a rengeteg
adatot tartalmazó munkarész alapos levéltári kutatást tükröz, azonban számos lényeges momentuma pótlólagos kiegészítést
igényel. elmaradt például az áldozatok feltüntetése és megnevezése, pedig voltak. ez
a legegyszerűbben váry albert (*1875
†1953) „a vörös uralom áldozatai magyarországon” című kötetének adataival igazolható. ebben az egykori budapesti főügyész
országosan 590 áldozat adatait tette közzé,
táblázatos összeállítása tartalmazza a nevüket, életkorukat, foglalkozásukat, esetenként családi állapotukat és felekezeti hovatartozásukat is. ahol a bírósági iratok lehetővé tették, ott leírást adott a gyilkosság
helyéről és idejéről, sőt a módjáról, elkövetéséről, a gyilkosságot elrendelőkről, a tényleges elkövetőkről és a vörös terror utáni sorsukról is. kimutatása szerint a legtöbb gyilkosságot, szám szerint 241-et, a duna-Tisza
közén, Pest-Pilis-solt-kiskun vármegyében
(budapest nélkül) követték el a Lenin-fiúk,
amely az összes eset közel 41%-a.
a megyén belül a legtöbb áldozatot a
dunapataji vérengzés hozta, szamuely
Tibor ámokfutása összesen 64 (!) akasztással, agyonlövetéssel járt. További kiemelkedő veszteséget elszenvedő települések:
Cegléd 8 fő, Harta 8 fő, Hajós 9 fő, kalocsa
21 fő, kecskemét 12 fő, kecel 28 fő, solt 10

fő, soltvadkert 9 fő, Újpest 9 fő. ehhez
képest, bár szintén fájdalmas veszteség, de
szinte eltörpül az alsódabasi járás két áldozata. a kimutatás 187. sorszáma alatt feltüntetett soproni kálmánné szül. molnár
mária mind a mai napig rejtélyes esetében
csak az a biztos, hogy a vöröskatonák 1919.
június 22-én, Felsődabason agyonlövéssel
meggyilkolták. már ennek konkrét megállapítása is eredmény, ugyanis a 38 éves földműves nőt hosszú ideig eltűntként tartották
nyilván, a járás főszolgabírója 1920. december 12-én bűntényt feltételezve, de még
ilyen értelmű felhívást tett közzé a vármegye hivatalos lapjában. Ugyanis a holttest
nem került elő, nem ismert, hogy kinek a
parancsára és ki volt az elkövető, így ezért a
gyilkosságért nem is vontak felelősségre
senkit.
a 425. számú áldozat mráz mátyás földműves, akit sáriban, 1919. július 6-án szúrással és agyonlövéssel gyilkoltak meg. az eset
leírása a vármegye lapjában a következő:
„működésük, kihívó magatartásuk és erőszakoskodásaik oly elkeseredést szült a gazdák között, hogy 1919. július hó 6-án azok
lázongásban törtek ki, mely alkalommal az
ott székelő 1/46. vörös zászlóalj fegyverét
használta s a tömegre lőtt. a fegyverhasználatnak egy ártatlan áldozata is volt: mráz
mátyás gazdaember több lövéstől találva,
holtan esett össze. a lázadás következtében a vörösök a lakossággal szemben a legnagyobb fokú bizalmatlansággal viseltettek. ezért volt az állandó zaklatás és a folytonos kényszerrekvirálás. matlon jános plébánost és bogdánffy kálmán h. jegyzőt

állandóan figyelték, zaklatták, lakásaik egy
részét lefoglalták s oda beköltöztek. matlon
jános plébános hálószobájába kecskés elek
vörösőr két társával belőtt s a lelkész majdnem merényletnek áldozata lett.” Czagányi
László a 2010-ben kiadott „ezer dabasi pillanat” című munkájában így idézte az eseményt: „jellemző végül az is, hogy sáriban
másodszor épp ekkor folyt vér, amikor az itt
állomásozó vörös zászlóalj a tömegbe lőtt.
a négy év háborús megszorításai után
elrendelt „ló-pótsorozást” ugyanis nem
tudta teljesíteni az amúgy is igavonó állatok
szűkében lévő lakosság. amikor ellenálltak,
a vörösök fegyverüket használták.”
mráz mátyás a sári Plébánia anyakönyvei
szerint 1895. február 24-én született
sáriban, mráz mihály és Horváth Teréz
gyermekeként. neje az 1899. június 24-én
született veszelszki margit, akivel 1917.
január 22-én kötött házasságot, frigyük
gyermektelen maradt. Halála okaként
„agyonlövés” a bejegyzés, és temetése már
másnap, július 7-én megtörtént, a szertartást matlon jános plébános végezte. (az
áldozat özvegye 1920. május 25-én másodjára is férjhez ment andristyák vince helybeli lakoshoz.) a magyar királyi Honvédség
rendeleti közlönyének adatai alapján mráz
mátyás 1915-től népfölkelő honvédként töltötte katonai szolgálatát és helytállásáért
1916 augusztusában, majd 1918 júniusában
is bronz vitézségi érem kitüntetést kapott.
gyilkosaként váry albert mészly béni 18
éves munkást, vörös katonát nevezte meg,
akinek konkrét büntetési tételének jelölése
viszont elmaradt.
mráz mátyás földműves mindössze 24
évet élt. azért kellett meghalnia ideje korán,
mert a fegyverekkel szembefordulva is kiállt
gazdatársai és faluja igazáért. Utoljára 1939.
július 9-én emlékeztek meg róla szülőfalujában, az ünnepi beszédet gunde László
országgyűlési képviselő tartotta az mTi és a
napilapok híradása szerint. Fedezzük fel újra,
és tartsuk meg őt jó emlékezetünkben.
Valentyik Ferenc
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Bérlet- és jegyinformációk
Megkezdődött a 2019/2020-es szezonra szóló bérleteink
árusítása.
A 2019/2020-as szezonra szóló jegyárak:
s/PSNÆMKFHZ)6'å
s%JÆL OZVHEÑKBTKFHZå)6'
s$ TBMÆEJKFHZ GFMOéUUHZFSFL å)6'
s7*1KFHZ LPSMÆUP[PUUT[ÆNCBOLBQIBUÖ )6'
6 éves kor alatt a belépés díjtalan!
Jegyek kizárólag a helyszínen vásárolhatóak majd meg.
A 2019/2020-as szezonra szóló bérletárak:
A Bérletek az összes hazai NB I-es, Magyar-kupa és Ligakupa
mérkőzésekre, valamint az összes NB II-es női és férfi csapataink

DABASI ÚJSÁG

hazai mérkőzéseire is érvényesek, összesen több mint 30 hazai
mérkőzésre.
s4BKÆUOFWFMÍTëVUÆOQÖUMÆTKÆUÍLPTCÍSMFU%´+5"-"/
s6UÆOQÖUMÆTKÆUÍLPTT[ÞMéCÍSMFU)6'
s%JÆL OZVHEÑKBTCÍSMFUå)6'
s/PSNÆMÍWFTCÍSMFUå)6'
s)FMZCÍSMFU ØTT[FTIB[BJNFDDTSF LJ[ÆSÖMBHPT OÍWWFMFMMÆUPUU
helyet foglalunk számára) 17 000 HUF
s$ TBMÆEJCÍSMFU GFMOéUUHZFSFL å)6'
s7*1CÍSMFU LPSMÆUP[PUUT[ÆNCBOLBQIBUÖ å)6'
6 éves kor alatt a belépés díjtalan
Bérleteink előzetes egyeztetés után megvásárolhatóak
az OBO Arénában. Bérlet információk és értékesítés:
info@dabashandball.hu, vagy Békés Anitánál: 06-30/964-9314

„AMI NEM ÖL MEG, AZ MEGERŐSÍT”
Összefoglaló a Dabas Sparks AFC történetének első divízió I-es szezonjáról

H

atalmas várakozás övezte a játékosok, edzők és szurkolóink
körében a mögöttünk álló szezont, hiszen csapatunk fennállása során először indult el az országos bajnokság másodosztályában. Kicsit tartva a következményektől és a feladat nagyságától
hoztuk meg a döntést, hogy a 2018-as sikert követően osztályt
lépünk, és a következő szezont már a divízió I-ben kezdjük meg.
A felkészülést 2018 őszén elkezdtük, ami idén márciusig, edzőtáborunkig tartott. Sikerült új embereket, korábbi utánpótlásjátékosokat
beépíteni a csapatba, sérülésből visszatérőket formába hozni. De
nem csak jó dolgok történtek az offseason alatt. Irányítónk, Strupka
András, tavaly nyár óta küzd egy vállsérüléssel, az edzőtábor végére
már láttuk, az első meccseken ilyen dobóvállal nem tudunk nagy szerepet szánni neki. Turcsány Bálinton volt a sor, hogy vezesse a támadóegységünket. A tavalyi ezüstérmes csapathoz képest az offense
falból kettő-, futó poszton egy kezdő játékossal nem számolhattunk
a bajnokság kezdetekor. Volt feladata bőven Gecser Máté offensekoordinátornak és Perlaki István támadófal-edzőnek, hogy megtalálják a legjobb összetételt és felkészítsék a beugrókat az első mérkőzésig. A védelem oldaláról mindenki egészséges volt és tettre kész, bár
nem minden poszton volt megnyugtató a mélység, aminek később
meg is lett az eredménye.
A sorsolással sem volt szerencsénk, első három meccsünket idegenben játszottuk. Az elsőt az egyik 2018-as elődöntős, a másodikat
egy 2018-ban még HFL-ben (kiemelt liga = első osztály) játszó korábbi
hatszoros divízió I-es bajnokcsapat, majd a tavalyi bajnok ellen.
Sejtettük, hogy nem lesz díszmenet, főleg hogy az első két meccs
közt alig egy hét volt, ami ebben a sportban profi szinten is megerőltető. De mi kitűztünk minden meccsre egy célt, amit többé-kevésbé
sikerült is megvalósítani.
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Az első meccsen a Budapest Cowbells 2 otthonában 16 : 9 arányban maradtunk alul, pedig megvolt minden esélyünk a győzelemre.
De nem ez volt a legfájóbb, hanem hogy hat játékosunk is megsérült,
szerencsétlen szituációkban. Egyik sem lett súlyos, és mindannyian
vissza tudtak térni a szezon során.
Egy hét múlva, sérültektől sújtva (védelmi pozícióba, támadó játékost kellett berakni) látogattunk a Dunaújváros Gorillaz otthonába,
ahol 35 : 0-ás vereséget szenvedtünk. Nem ez volt az idény legnagyobb arányú veresége, de egyértelműen ezen a meccsen játszottunk
a legrosszabbul, nincs ekkora különbség a két csapat között…
Két héttel később Szombathelyen volt jelenésünk egy „pihentető”
négyórás busz utat követően a Crushers-el mérkőztünk meg. 44 : 0-ás
vereség lett a vége, de sokkal jobb játékot mutatva mint a Gorillaz
ellen. A Crushers keretében két amerikai játékos is pályára lépett, és
tavalyi bajnoki címük után nagy valószínűséggel idén ismételni fognak.
Turcsány Bálint irányítónk közel három negyeden keresztül – mint
később kiderült – törött kulcscsonttal játszotta végig a meccset úgy,
hogy 7-8 yardnál hosszabbat így nem tudott dobni.
Az első három mérkőzésünk után 0-3-as mérleggel, 9 szerzett, 95
kapott pont állt a nevünk mellett a tabellán. Nem ilyen kezdésről
álmodtunk, de ez a divízió I. és láttuk, hogy a bajnokságban szereplő
10 csapat közül a négy legerősebből már hárommal játszottunk. Fájdalmasak, de tanulságosak is voltak ezek a vereségek. Megmutatták,
hogy hová kell fejlődnünk a jövőben.
Az első három mérkőzést követően hátravolt még az alapszakasz
fele, három hazai mérkőzés, általunk verhetőnek titulált gárdák ellen.
A Wolves 2 elleni hazai meccsnek úgy mentünk neki, hogy most
vagy soha, meg kell szereznünk az első divízió I-es győzelmünket!
Inkább az akarás domborodott ki a mérkőzés során, mint a szép játék.
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14 : 3-ra győztünk egy remek Defense teljesítmény mellett, és megszereztük történetünk első div. I-es győzelmét!
Ezután egy hónapunk volt felkészülni a Debrecen Gladiators ellen.
Ekkor már közel két éve veretlenek voltunk hazai pályán, ami plusz
motivációt jelentett számunkra. Három negyeden keresztül uraltuk a
játékot, jól játszottunk a labda mindkét oldalán, így 18 : 0-s vezetéssel
fordultunk a záró etapra, ahol elfogyott a lendület és még izgulnunk
is kellett, de meglett az újabb győzelem (18 : 13).
A szezon zárásaként a Budapest Eagles csapata látogatott hozzánk, akik tavaly még a HFL-ben játszottak, de azóta kicserélődött a
játékosállomány, így mindenképp győzelemmel akartuk zárni a bajnokságot, elérve az 50%-os mérleget. Offense szempontból az év
legjobb meccsét játszottuk, 30 : 12-es győzelmet aratva. Ez a meccs
teljes leképezése volt a szezonunknak: az elején kaptunk egy nagy
pofont, amikor megszerezték a vezetést, majd egyre magabiztosab-

ban játszottunk és átvettük a vezetést, amikor újabb TD-t kaptunk,
amivel felzárkóztak, de a végén sikerült újabb pontokat szerezni, és
szépen zárni a szezont ezzel a meccsel.
Első szezonunkat a másodosztályban 3-3-as mérleggel, 71 szerzett,
114 kapott ponttal zártuk, amivel elégedettek lehetünk. Összesítésben
ez a 6. helyre elég, ami szintén szép eredmény egy újonc csapattól,
de… Ha az első mérkőzés – amin közel álltunk a győzelemhez – másképp alakul, akkor most akár a döntőről is írhattam volna. A sportban
nincs „ha”, ott az eredmények beszélnek. Büszkék lehetünk a csapatra
és a tartására, hogy az első három vereség után nem törtek meg,
hanem három győztes meccsel zárták a szezont, ami nagyon pozitív
a jövőt illetően.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a bajnokság alatt nyújtott
segítséget, szurkolást, támogatást és reméljük, hogy ősszel és jövőre
is velünk tartotok! Go Sparks!
Bíró Krisztián

Kis város, nagy futás

I

dén június 2-án, már a 16. Dabasi
Futónapon koptathatták a cipőket a
futás szerelmesei. Ahogy évről évre, idén is
újabb rekord dőlt meg a résztvevők számával, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek vágtak neki a három távnak. Az esemény népszerűségét mutatja, hogy az ország legkülönbözőbb szegleteiből érkeznek hozzánk
a sport szerelmesei, sőt egy-egy külföldi
vendég is magára húzta idén a szürke
pólót.

A szervezők nemcsak a jó hangulatot,
de a remek időjárását is el tudták intézni,
így idén is zökkenőmentesen, vidáman teljesíthette mindenki a kitűzött távot.
A Dabasi Futónap nem titkolt célja, hogy
minél több emberrel szeretessék meg a
futás, a sport, a mozgás örömét. Fontos
üzenetet hordoz a szlogen is: „inkább
lódulj, mint bódulj”, a kábítószer helyett a
fiatalok válasszák inkább a sportot, akár
egy olyan összetartó közösséget, mint a

dabasi futócsapat, amelynek lelke és
motorja Lorántfy László.
Jövőre újra lesz városi futás, az edzéseket, a felkészülést – akár egy kis napi gyaloglással – már most is el lehet kezdeni.
Karlik Dóra
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top fitness se

A

nyári szünet előtt még két megmérettetés várt a
Top Fitness SE versenyzőire. Az első az MTMSZ
által szervezett WDA World Dance Championship volt
június 14-én. ezen a nemzetközi megmérettetésen a kvalifikációt
szerző Fitness dance „a” kategóriában versenyző sportolóink
indulhattak. egyesületünket így 8 egyéni és 7 csoportos koreográfia képviselte a vb-n, amelyek ismét kiváló helyezéseket értek el.
Egyéni eredmények:
1. gecser enikő
2. Forgács adél, radnai zsófia
4. bretus Lara, 5. Fehérvári Fanni, 6. janicsák Fanni, 7. bárány
blanka, 9. venicz Hanna
Csoportos eredmények:
1. kalóztündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–Bartal
Anna–Dori Kamilla–Fehérvári Dorka–Lantos Nóra–Takács Alexa)
1. Totem duó (Bretus Lara–Gecser Enikő)
2. Lambada duó (Nagy-Kancsár Emma–Szeibert Kincső)
2. mexikói tánc (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
3. Csingiling és zúzmara duó (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
3. macskajaj duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
3. Trollok csapat (Bábel Csenge–Forgács Adél–Kész Fruzsina–
Králik Zsófia)
a szezon utolsó versenye a Ritmuscsapatok Akroba tikus
Táncok Országos Bajnoksága volt június 16-án. bár a
Pestszentimrei sportcsarnok ideális helyszíne lehetett volna a
megmérettetésnek, de a versenyzőknek a kinti forróság és a benti
légkondicionálás hiánya miatt extrém körülmények között kellett
színpadra állniuk. a nehézségek ellenére a lányok kitűnően szerepeltek és nagyon jó helyezéseket értek el a táncbajnokságon.
„C” kategória, egyéni eredmények:
1. bálint blanka, Fehérvári dorka, Lantos nóra, Tóth kata
2. Takács alexa, dori kamilla, atkári anna

„B” kategória, egyéni eredmények:
1. nagy Hédi
2. bábel Csenge, szabó sára, Forgács adél
3. kövesdi Hédi
4. nagy-kancsár emma, rizmajer boglárka, 5. králik zsófia,
szeibert kincső
„B” kategória, csapateredmények:
1. Trollok csapat (Bábel Csenge–Forgács Adél–Kész Fruzsina–
Králik Zsófia)
2. kalóztündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–Bartal
Anna–Dori Kamilla–Fehérvári Dorka–Lantos Nóra–Takács Alexa)
3. Csingiling és zúzmara duó (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
„A” kategória, egyéni eredmények:
1. bretus Lara, radnai zsófia
2. Fehérvári Fanni, gecser enikő
3. janicsák Fanni, 4. bárány blanka
„A” kategória, csapateredmények:
1. Totem duó (Bretus Lara–Gecser Enikő)
a verseny végén különdíjak átadására is sor került. ezt a bírói testület döntése alapján a Top Fitness se három produkciója is kiérdemelte: egyéniben Forgács adél és radnai zsófia, csapatban pedig a
Totem duó kapta meg az elismerést.
Radnai Laura

edzőtáboRoztak a dabasi haRcosok

J

únius közepén került megrendezésre a
6. nagykörűi Családi karate Tábor.
a vén Tisza partján edzettünk még egy
párat a nyári pihenő előtt. segítőkkel és
családtagokkal együtt közel 30 fő vett
részt a szúnyogokban igencsak bővelkedő
faluban megtartott programon.
napi két-három edzés között volt idő a
pihenésre és a kikapcsolódásra is.

szeptembertől a megszokott helyen a
Táncsics mihály gimnáziumban edzünk.
Találkozunk ősszel. OsU!
Peszeki Attila
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únius 24–28. között idén immár 4. alkalommal kerül megrendezésre a barÇa academy, az FC barcelona hivatalos labdarúgó
iskolájának nyári futballtábora dabason. a város és az FC dabas
sportegyesület egyemberként állt a rendezvény mögé annak érdekében, hogy olyan világvárosok mellett rendezze meg a világhírű
katalán klub táborát és álljon helyt, mint amszterdam, London,
Tokyo, shanghai, Peking, melbourne, sydney, illetve megannyi
észak-amerikai város, mint például Chicago, boston, Los angeles,
vagy éppen miami, san diego és vancouver.
a barC a academy Camp dabas 2019-es táborban –
ezalkalommal már a nemzetközileg is jól érthető új névvel, de az
előző évek mintájára – 230 gyermeket vártak, akikhez 7 edző érkezett barcelonából. a táborban az eddigi megszokott és nagysikerű
módon 6–16 év közötti gyerekek számára a katalán edzők olyan
értékeket tanítottak, amelyek a barça jól ismert elvei: alázatosság,
ambíció, csapatmunka, erőfeszítés és tisztelet.
a tábort a barÇa academy-től érkező táborvezető a két magyar
főszervező (Csernus dóra és veres Tünde) együttműködésével irányította. a 18 magyar edző, a gördülékeny kommunikációt segítő
tolmácsok, az állandó egészségügyi felügyeletet biztosító orvosok
és ápolók, valamint a közel 50 önkéntes segítő részvételével összesen mintegy 320 fő nyüzsgött reggel 8 és délután 5 között az FC
dabas se Utánpótlásközpont pályáin.
a katalán edzők táborösszesítő megbeszélésükön szuperlatívuszokban nyilatkoztak az egész hetet illetően, és egytől-egyig
nagyon remélik, hogy ismét ellátogathatnak majd dabasra, egy
következő barça tábor alkalmával.
a főszervezők ezúton is szeretnék hálásan megköszönni valamennyi hivatásos és önkéntes kollégájuk kitartó és alázatos munkáját, mellyel az eddigi egyik legjobb tábort sikerült megrendezniük.
a nagy hőség ellenére töretlenül és fáradhatatlanul dolgozó csapat

elérte, hogy az ország minden pontjáról, sőt a határon túlról is érkező gyermekek egy felejthetetlen hetet tölthessenek el itt, dabason.
köszönetnyilvánítással és hálával tartoznak a szervezők a kitűnő
munkát segítő dabasi vállalkozóknak is, akik támogatása nélkül nem
jöhetett volna létre az idei tábor: aranykígyó gyógyszertár (kántor
attila), átrium idősek Otthona, bor Cukrászda, dabas HOTeL, dabasi
strand, diego kft., gastland kft. (Hölle jános), gugyerás
élelmiszerbolt, dr. Halász géza szakorvosi rendelőintézet, jakab
Lovasudvar (jakab barna), kingsTOne Chemicals kft., nautilus
étterem, ObO bettermann Hungary kft., Palermo Cukrászda,
dr. sásdi endre, Trans-it 2002 kft. (keindl Csaba), vitafort zrt., venus
Trans (Pacsirta józsef), vogtland Pékség. Hálásan köszönjük!
„Nagy örömünkre szolgál, hogy több éves munkánk ismét
egy igazán jó hangulatú és sikeres Barça tábort eredményezett 2019-ben.”
Cs. D.
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hoRgász-hÍRek

Malév–Dabas Horgászegyesület

A

malév-dabas Horgász egyesület az idei első vándOrkUPa horgászversenyét június 22-én, szombaton sikeresen megrendezte. az időjárás is kedvező volt a versenyzőknek,
szépen teljesítettek a résztvevők, több mint 230 kg-ot sikerült
meríteniük.
Dobogósaink:
Férfi I. szektor:
1. helyezett: Oláh Csaba; 2 .helyezett: seres gábor; 3. helyezett:
molnár józsef; 4. helyezett: Lusztig Tibor
Férfi II. Szektor:
1. helyezett: Lengyel László; 2.helyezett: jakab Péter; 3. helyezett:
Pucsinszki gábor; 4. helyezett: vincze sándor
Női: 1. helyezett: Petei mária
Gyerek:
1. helyezett: jakab Péter; 2.helyezett: Halengár bendegúz; 3.
helyezett: Petrányi márk
Abszolút győztes lett Oláh Csaba, 33,34 kg-mal.
A legnagyobb halat 8,38 kg, Pataki Jánosnak sikerült
megfognia, a legtöbb halat Halengár Bendegúz fogta.
köszönetet mondunk a a verseny lebonyolításában segítőknek, nagy László horgászboltnak (dabas- sári) és zsolti konyhának (bugyi).
Gratulálunk a helyezetteknek!

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
BKV
Zrt. Autóbusz
Trolibusz
Divízió és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
Trolibusz Divízió
JÁRMŰ FÉNYEZŐ, KAROSSZÉRIA LAKATOS
JÁRMŰ
FÉNYEZŐ,
KAROSSZÉRIA
LAKATOS
ÁLTALÁNOS
BETANÍTOTT
KARBANTARTÓ
ÁLTALÁNOS BETANÍTOTT
KARBANTARTÓ
munkakörökbe
munkakörökbe

felvételt hirdet
felvételt hirdet
A munkakör betöltésének feltételei:
A munkakör
betöltésének
feltételei:
- Autószerelői
munkakörhöz
autószerelő vagy gépjárműszerelői, vagy ezzel egyenértékű végzettség
Autószerelői szerelő
munkakörhöz
autószerelő
vagy gépjárműszerelői,
vagy ezzel egyenértékű
-- Villamossági
munkakörhöz
autóvillamossági
szerelő autóelektronikai
műszerészvégzettség
végzettség
-- Villamossági
szerelő
munkakörhöz
autóvillamossági
szerelő
autóelektronikai
műszerész végzettség
Karosszéria lakatos munkakörhöz karosszéria lakatos végzettség
Karosszéria
lakatos
munkakörhöz
karosszéria
lakatos végzettség
-- Jármű
fényező
munkakörhöz
jármű
fényező végzettség
Jármű fényezőalkalmasság
munkakörhöz jármű fényező végzettség
-- Egészségügyi
- Egészségügyi alkalmasság
Amit kínálunk:
Amit
- kínálunk:
stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszú távú munkalehetőség
stabil háttérrel
rendelkezőjövedelem
nagyvállalatnál hosszú távú munkalehetőség
-- bejelentett,
versenyképes
bejelentett,
versenyképes
-- Kollektív
Szerződés
szerintijövedelem
bérpótlékok, juttatások
Kollektív Szerződés
szerinti
bérpótlékok,
juttatások
-- ingyenes
utazás a BKV
járatain
akár további
két hozzátartozónak is
ingyenes
utazás a BKVszámára
járatainaakár
további kétingyenesen
hozzátartozónak
is
-- vidéki
munkavállalók
munkásszálló
is elérhető
vidéki munkavállalók
számára )a munkásszálló ingyenesen is elérhető
-- béren
kívüli juttatás (cafeteria
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
A jelentkezés folyamatos, a munkakör betölthető a kiválasztást követően azonnal.
A jelentkezés folyamatos, a munkakör betölthető a kiválasztást követően azonnal.
Felvilágosítás és jelentkezés minden esetben a műszaki szolgálatvezetőnél:
Felvilágosítás és jelentkezés mindenGörbicz
esetbenFerenc
a műszaki szolgálatvezetőnél:
Görbicz
Ferenc
Telefon:
+36-70-390-9873
Telefon:
+36-70-390-9873
e-mail: gorbiczf@bkv.hu
e-mail:
gorbiczf@bkv.hu
Cím: 1101
Budapest,
X. Zách utca 8.
Cím: 1101 Budapest, X. Zách utca 8.

egyben szeretnénk felhívni
a horgásztársak figyelmét,
hogy a legközelebbi a DABAS
KuPA horgász versenyünk
augusztus 11-én, vasárnap
kerül megrendezésre.
melyre nevezni szintén
lehet, férfi, női, ifi és gyermek
kategóriákban.
a HE. vezetősége
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Bábel Antónia:

a világjáRó fogkefe
Volt nekem egyszer rég egy huncut fogkefém.
Egy pohárban lakott a mosdó peremén.
Reggel, este tisztára mosta ínyemet,
Cserébe várta a legfrissebb híreket.
Mert kíváncsi egy szerzet volt, azt meghiszem.
Tudni akarta a világról, hogy milyen.
Egy szép nap elbújt a szappantartó mögött,
És a nyitott ablakon át, hopp! megszökött.
Hallottam aztán hírét, mert amerre járt,
Csak összekent mindent, vagy éppen megsikált.
Fényesre kefélte egy nagy templom tornyát,
És kikormolta a mozdonykémény torkát.
Aztán a vonaton felutazott Pestre,
S egyre csak a sikálni valót kereste.
Kérdezgette, az Országházat ki látta?
Amikor meglett, hófehérre sikálta.
A Duna mellett három hétig poroszkált,
Hogy lássa a két nagy lánchídi oroszlánt.
Kedve támadt látni a Fekete-tengert,
Mit megsikálni eddig még senki sem mert.
Gondolta, majd végig utazik a Dunán,
S beugrott a vízbe egy fényes délután.
De csalódott, amikor a tengerhez ért,
Hiszen nem látott ott semmilyen feketét.
Mérgében egyre csak a hajókat leste,
Melyik fut ki egy távoli kontinensre?
S amikor odaért, tudod, hogy mit csinált?
Bekente bagarollal egész Afrikát.

Kedves Gyerekek!

Wing Tsun Kung-Fu
Dabason!
Felnőtt edzések:
kedden és csütörtökön 19.30–21.00-ig

Tel.: 06-70/241 7349
www.vtkfhun.hu

Ving Tsun Dabas

Küldjetek be fotót arról, hogyan
töltitek a nyarat, mivel űzitek
el az unalmat otthon!
Laptopot, tabletet, telefont
ábrázoló képek kizárva!
A fotókat a babelantonia@
gmail.com e-mail címre várjuk
július 29-ig.
A beküldők között egy családi belépőt
sorsolunk ki a Csodák Palotájába.
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Volkswagen családi modellek akár
4 millió forint összkedvezménnyel.
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Egyedi felszereltségű, 7 személyes Touran,
Tiguan Allspace, Sharan modellek nagycsaládos állami
támogatással és extra Volkswagen kedvezménnyel.
A Touran, Tiguan Allspace, Sharan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-7,2 l/100 km, 5,8-9 l/100 km, 6,4-8,6 l/100 km; CO2-kibocsátása:
152-163 g/km, 152-211 g/km, 167-194 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. Ezen értékeket egyes többlet-felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is
befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által
biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran
Comfortline, Highline és IQ.DRIVE, a Tiguan Allspace Comfortline és Highline, valamint a Sharan Comfortline és Highline modellekre érvényes, és nem vonható
össze más akcióval, használtautó beszámítással. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat.
Az akció 2019. július 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2022. december 31-ig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön
márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.

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