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rendezvények, események									Dabasi Újság

Az 56-os Büszkeségpont
– avatóünnepség Gyónon

M

Fotók | Karlik Dóra

ájus 23-án a gyóni városrész központjában egy újabb térségi
emlékhellyel gazdagodtunk, amely az
1956-os forradalom és szabadságharc
Dabason és térségében történt eseményeinek állít emléket. A fejlesztést a Gyóni Géza
nyugdíjasklub az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékb izottság és Dabas Város
Önkormányzata támogatásával valósította
meg.
A z emlék szoba avatóünnepségén
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket, majd Pánczél Károly
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országgyűlési képviselő, a Nemzeti
Összetartozás Bizottság elnöke méltatta az
eseményeket. A rendezvény ünnepi szónoka Valentyik Ferenc helytörténész, a helyi
56-os történések szakértője volt.
A kapcsolatok évének díszvendége a
Baróti Wesselényi Kórus volt, az énekkar
igényes repertoárjával emelte az ünnep
fényét. A műsorban közreműködött
Murányi László, Dabas város díszpolgára.
Az avatóünnepség legünnepélyesebb
pillanata a Büszkeségpont szalagátvágása
volt. Ezt követően a közönség megtekinthette az 56-os emlékszobát, amelynek

kivitelezéséb en az RD Plusz Kft. – Antal
József generálkivitelező, Kovács Dóra enteriőrtervező, Garajszki Tamás asztalos, Vízer
Mihály dekoratőr, Pálinkás János lakatosmester, Ligetvári Dorottya és Ligetvári
István tervezők működtek közre. Az 56-os
eseményekről szóló tárlat történeti előkészítésében Czagányi László, Valentyik
Ferenc, Kapui Ágota, Feldman László és a
térségi települések polgármesterei segítettek. Köszönjük továbbá Kecskeméti
Norbert és a Halász Móricz-kúria munkatársainak segítségét.
szerk.

pedagógusnap

Fotók | Karlik Dóra

Az idei városi pedagógusnapnak a Sári Zarándok- és Kulturális Központ adott helyet.
A rendezvényen mintegy 200 tanár, tanító, óvónő és technikai dolgozó jelent meg,
de számos nyugalmazott pedagógus is elfogadta az önkormányzat meghívását.

A

rendezvény elején a Szent János
Katolikus Általános Iskola kórusa
köszöntötte a vendégeket. Az igényes
repertoár, a színvonalas előadás Kollár
Lászlóné karvezető odaadó munkájának
köszönhető. Kőszegi Zoltán polgármester
ünnepi beszédében elismerte a városban
folyó magas szintű oktató-nevelő munkát,
amelyet a diákok kiváló eredményei bizo-

nyítanak, és megköszönte a pedagógusok
kitartását, türelmét, jövőt alakító szakértelmét.
A rendezvényen három nyugalmazott
pedagógus vehette át gyémánt-, illetve
aranydiplomáját, Horváth Sándorné és
Szeltner Árpád 60, Kiss István pedig 50
éve szerzett tanári (tanítói) oklevelet az
ország különböző felsőoktatási intézmé-

nyeiben. A Dabas Ifjúságáét Kászonyi
Dániel-díjat idén Kollár Lászlóné, a Szent
János Katolikus Általános Iskola tanára
érdemelte ki kiváló pedagógiai munkájáért. A díjazott megköszönte kollégái, az
iskola közössége és családja támogatását,
amellyel hozzájárultak eredményei eléréséhez.
K. Á.

Dabasi cukrászsiker
Május 21-én Lajosmizsén, a művelődési
házban rendezték meg a VIII. Grillázs és

Mézeskalács Majálist, ahol közel száz versenymű született.

A rendezvényen két dabasi versenyző indult, és mindkettő dobogós helyezést ért el. Garajszkiné Pintér Andrea
grillázskategóriában, Kajliné Ludányi
Margit mézeskalác s kategóriában
bronzminősítést kapott.
Díjazottaink már a következő megmérettetésre készülnek, amelyet októberben, Pándon rendeznek meg.
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az otthon hangja										Dabasi Újság

A színpadtól a kameráig
Juhász Sándor ikonikus szereplője a térség médiaköreinek. Sanyi
bácsival Szabó Erika annak apropóján beszélgetett még 2009-ben,
hogy megkapta a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat. Idén,
2017 májusában a Dabas Televízió csatlakozott a Helyi Televíziók
Országos Egyesületéhez – ez új fejezetet nyit a televízió lassan
20 éves történelemkönyvében, amelynek legtöbb oldalát Sanyi bácsi
töltötte meg tartalommal: képek, gondolatok, érzelmek és az ember,
aki nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
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– Alsódabason született. Hogyan töltötte a gyermekkorát?
– Én még a háború előtt születtem, akkor
kezdtem iskolába járni. Nagy volt a szegénység akkoriban, a hónunk alatt vittük a tűzifát az iskolába, a másik hónunk
alatt pedig a sámlit, amin ültünk. Én már
ebben az időben is mindig ott nyüzsögtem, ahol valami történt. Amikor 1948ban Dabason forgatták a Lúdas Matyit
és az Úri murit, akkor majdnem bekerültem az utóbbi filmbe: csak hosszú volt a
hajam. Ha tudom, hogy szerepelhetek
benne, azonnal elmentem volna a borbélyhoz… Ennek ellenére minden forgatási napon törzsvendég voltam. A film
iránti érdeklődés tehát már ekkor bennem mocorgott.
– Ön az akkor alapított ócsai gimnázium egyik első diákja volt. Milyen
érzés volt egy teljesen új iskolába
járni?
– Furcsa volt, de hamar megszoktuk, mert
az igazgatónk zseniális ember volt, mindent elkövetett, hogy a tanulás mellett
jól érezzük magunkat az iskolában.
A színjátszás pedig már másodiktól egészen az érettségiig végigkísért. Még a
vizsgára készülve is az Ármány és szerelem című darabot próbáltuk és játszottuk. Itt érlelődött meg bennem az az
elhatározás, hogy színművészetet szeretnék tanulni. Többször felvételiztem,
de 1956 környékén már megindult a
mozgolódás ebben a szakmában, és
leginkább segédszínészi pozíciókat
adtak csak a munkanélküli színészeknek.
Volt azonban más is a háttérben.
Egyedüli gyermek voltam a családban,
így, ha nem kereső állást választok, illetve esetleg a szüleimnek még fizetni is
kellett volna utánam, azt anyagilag nem
bírták volna. És akkor már ismertem a
feleségemet is… Az biztosnak tűnt,
h ogy dolgozhatok a Mű velődési
Házban, ráadásul elindult a rendezői
oktatás is Udvaros Béla (Udvaros
Dorottya édesapja – a szerk.) vezetésé-

vel. Ezek kárpótoltak a színészet feladásáért.
– 19 évesen került a Művelődési Ház
élére. Az Ön habitusával ez egy óriási játszótér volt, hiszen itt volt
minden, ami kultúra.
– Igen. Akkoriban ráadásul heti több alkalommal jártunk a különböző települések
rendezvényeire, így, amit máshol láttam,
igyekeztem itthon megvalósítani. Ennek
köszönhetően a Művelődési Ház a ’60as évek közepére már technikailag is fejlet t volt, a szer vezőmunkánknak
köszönhetően minden korosztálynak
tudtunk lehetőséget kínálni.
1958-ban elsőként a járásban én hoztam létre a zenetanfolyamot, ami
később zeneiskolává nőtte ki magát.
Nyári napközis tábort szerveztem a gyerekeknek, elkészítettük a tenisz- és röplabdapályát, pingpongasztalokat, sakktáblákat, rexasztalt, biliárdasztalt szereztünk. A Művelődési Ház, a „Kultúr”
sokaknak az egyetlen szórakozási lehetőséget jelentette abban az időben.
– A néma levente volt az első komoly
színházi sikere. Hogyan élte ezt
meg?
– Nagyon élveztem a rendezői munkát.
Sokszor volt olyan szituáció, amikor
nekem kellett segíteni a szereplőket,
hogy valóban átéljenek egy-egy jelenetet, bele tudják képzelni magukat az
adott hangulatba, hogy az hiteles
legyen. Például, amikor a társaság vidám
volt és jókedvű, következett egy jelenet,
amiben a női főszereplőnek sírnia kellett. Ebből a hangulatból kellett átvinnem a színészt olyan hangulatba, hogy
el tudja sírni magát… Fábián Katit bevittem a női öltözőbe és addig beszéltem
neki, amíg meg nem láttam az első
könnycseppet a szemében. Ekkor karon
fogtam és mentünk a színpadra. A többiek pedig a végén magukat tapsolták
meg. Ezt elérni – ezek voltak a legnagyobb élményeim.

az otthon hangja
– Miután felhagyott a színházi munkával, újságot is szerkesztett.
– Akkoriban minden Dabashoz hasonló
településen volt újság, csak itt nem.
Kezdeményeztem, Kakucsi Gabriella, a
TSZ akkori vezetője pedig támogatta az
ötletet. Nagy élmény volt emberekről,
emberi sorsokról írni. Bemutatni sorsokat és ezzel példákat adni – ezek voltak
a legnagyobb sikereim.
– Az Ön pályáját nézve minden a televíziózás felé vezetett. A színészet
után jött az írott sajtó, majd esküvői
és családi videók készítésével kezdett foglalkozni. Sejtette már akkor,
hogy ebből egy helyi televízió lesz?
– Amikor a családi videózást kezdtem,
mindig arra törekedtem, hogy az eseményeket képileg és hangulatilag is a
lehető legszínvonalasabban örökítsem
meg. Célom volt, hogy az anyag formailag is megfogja a nézőket. Ennek
köszönhetően Eger mellől is megkerestek, hogy rögzítsek egy esküvőt, mert
l á t t á k e g y ko r á b b i m u n k á m a t .
Amikor a Monor Telefon Társaság megalakult, tudatosan kezdtem tervezni egy
helyi televízió megalapítását. Minden
bevételemet visszaforgattam a technika
fejlesztésébe, és amikor eljött az idő,
azonnal el tudtam kezdeni a munkát.
Az emberek szeretik magukat visszanézni – mindig ez motivált. Kezdetben
nagy szám volt a nézők számára, hogy
ugyanazon a képernyőn látták magukat, ahol például Vitray Tamást.
– Hogyan próbálja terelgetni az Ön
körül lévő fiatalokat?
– Először megtanítom őket helyesen
beszélni. Majd megtanulják, hogyan kell
a kamerán keresztül kapcsolatba lépni a
közönséggel. Végül pedig a legfontosabbat adom át nekik: soha nem szabad úgy elmenni egy munkára, hogy
nem készülnek fel rá. Nekem nagy előnyöm, hogy itt születtem, itt élek
Dabason, ismerem az embereket, hiszen
ez a város az otthonom.

5

rendezvények, események									Dabasi Újság

Szoboravató

A rendezvény szónoka Forgács János
holokauszt-túlélő volt, majd Kőszegi
Zoltán polgármester méltatta az esemény
jelentőségét. A műsorban közreműködött
a Divertimento vonósnégyes, Fehér Júlia
versondó és Valentyik Anna színművész.
Az eseményen részt vettek Bragyova

György Izraelben élő lányai és rokonai is.
Egyik lánya, Judith megható szavakkal
emlékezett meg a tavalyelőtt, 92 éves
korában eltávozott nevelőapáról, és megköszönte a város közösségének, hogy
kegyelettel ápolja emlékét.
szerk.

Fotók | Karlik Dóra

M

ájus 28-án, vasárnap a Térségi
Holokauszt Emlékpont előtti
téren avatta fel a város közössége
Bragyova György holokauszt-túlélő, egykori felsődabasi lakos egészalakos szobrát,
amely Gábor Emese szobrászművész alkotása. A szobor egy kompozícióban ábrázolja a főalakot és kedvenc kutyáját, amely
az emberséget, az összetartozást és az
egymásrautaltságot jeleníti meg. A padon
ülő idős ember a felsődabasi közösség
szerves részeként jelenik meg, mintha
soha nem kényszerült volna elhagyni szülőföldjét, vagy mintha örökre hazatért
volna a szülői házba.

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata és a Szózat keresztény konzervatív irodalmi lap tavaly
közösen hirdette meg a Gyóni Géza Emlékévet, a költő halálának 100. évfordulója
alkalmából.
Idén a centenáriumi ünnepséget június 25-én, vasárnap 10 órától tartjuk
a Gyóni Evangélikus Templomban és annak udvarán, egy ünnepi istentisztelet,
majd az ezt követő megemlékezés keretében.
A rendezvényen átadásra kerül a megújult Gyóni Géza Emlékszoba és templomudvar.
Az esemény fővédnöke Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a Veritas Történelemkutató Intézet vezetője.
A műsorban közreműködnek az Országos Gyóni Géza Versmondó Verseny díjazottai és
Dévay Nagy Kamilla, Liszt-, Bartók-, és Kazinczy-díjas előadóművész,
Magyarország Érdemes Művésze.

Szeretettel várunk minden dabasi polgárt erre a jelentős eseményre!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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2017. június									

kapcsolatok éve

Testvérvárosunk Abrudbánya

M

ájus 12-én újabb várossal bővült
Dabas testvértelepüléseinek
száma. A romániai Abrudbánya képviselőtestülete részéről 11 fő vett részt az eseményen. Abrudbánya polgármestere,
Simina Nicolae és Dabas Város polgármestere, Kőszegi Zoltán a Halász Móriczkúriában írta alá azt a testvérvárosi szerződést, amelyet egy kétéves ismerkedési, előkészítési időszak előzött meg. A kapcsolat
létrejöttét Szandhofer János alpolgármester szorgalmazta, aki fontosnak tartja a
romániai magyar szórvány ügyét, és azt
reméli, hogy az abrudbábnyai magyar
közösség helyzetére e kapcsolat által még
inkább rá lehet irányítani a figyelmet.
A rendezvényen a két település polgármestere szólalt fel, de beszédet mondott
Pánczél Károly országgyűlési képviselő és
Demeter László, Kovászna megye diaszpóráért felelős megbízottja is. –szerk.–

Fotók | Karlik Dóra

Az ünnepséget a Pilinke Énekegyüttes
műsora zárta

2017 a Kapcsolatok Éve

A

mikor elsőször meghallottam ezt a
szót: „kapcsolatok”, azonnal tudtam, hogy ebben a témában programot
fogok szervezni a nyugdíjasok számára.
Először helyszínt kellett keresnünk, így jutottunk el a kultúrházba, amit egy délutánra
meg is kaptunk díjmentesen. Ezúton szeretném megköszönni az intézmény vezetőjének. Aztán következett a számunkra is megfizethető művészek felkutatása, ami nagyon
gyorsan sikerült is. A jó kapcsolattartás

reményében már februárban meghívtuk a
Dinnyés Lajos Klub tagjait. Február 26-án
ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját
a Bátki János Nyugdíjasklub, itt a többi klubvezetőnek át is adtam a meghívót, és természetesen személyesen is elmentem a klubokba meghívni a kedves nyugdíjast ársaimat.
Így sikerült közel kétszáz nyugdíjast elérnem.
Vártam a napot, amikor kiderül, hogy
hogyan is értelmezzük a „kapcsolat” szót.
Mennyire értékeljük egymást, milyen az

összefogás az idősek táborában. Május
14-én elérkezett a nap. A dabasi nyugdíjasok szépen megtöltötték a kultúrházat, ezzel
bizonyítva az összetartást, a jó kapcsolatot.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, köztük
Feldman László képviselő úrnak a köszöntőt
és az anyák napi verset. A többit a művészekre bíztuk, jót mulattunk, énekeltünk, jól
éreztük magunkat. Szeretném, ha még sok
ilyen összejövetelünk lenne.
Szilágyhegyi Jánosné klubvezető
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városunk
legifjabb lakói
Baba
Anya
Bálint Bernadett	Gombár Erika
Sándor Luca	Birgés Beáta
Pacsirta Félix	Bakos Tímea
Domonyi Luca
Tóth Bernadett
Kovács Patrícia 	Majeczki Tímea
Simon Máté	Mráz Mónika
Szócsin Ádám	Szoó Mónika

Született
2017. 02. 21.
2017. 04. 20.
2017. 04. 26.
2017. 05. 06.
2017. 05. 06.
2017. 05. 19.
2017. 05. 23.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Házasságkötések
2017 májusában kötöttek házasságot
Május 05.	Kiss Enikő–Zsigmond László
Május 06.	Barta Szilvia–Hucleib József
	Denk Dóra–Jerzsabek Balázs
Május 13.	Szabó Bettina–Gogolák János
Május 17.	Nagy Bernadett–Gerlecz-Bennárik Benő
Május 19.
Herzog Bernadett–Füzi Csaba
Május 20.
Hardi Henriett Tünde–Bardócz István
	Krász Mónika–Kulcsár Balázs
Május 26.
Furi Andrea Edit–Guttyán Sándor
Prigyeni Erika–Pető Zoltán
	Márton Andrea–Fazekas Imre
Május 27.
Hökkön Nikolett–Farkas Roland
	Molnár Edit–Holu János

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Településképi arculati kézikönyv
készül Dabason

D

abas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta egy
Településképi arculati kézikönyv
(TAK) elkészítését és Településképi
rendelet megalkotását.
Az arculati kézikönyvet és a rendeletet
a településkép védelméről szóló 2016. évi
L X XIV. törvény értelmében minden
önkormányzatnak ez év október 1-ig kell
elkészítenie.
Az arculati kézikönyv elsősorban a
lakosság és a települési döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy mindenki számára érthető
módon mutassa be a település építészeti
arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeit, valamint a
közös lakókörnyezet minőségi alakításával
kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat.
A kézikönyvben a település helyi építészeti stílusjegyei és azok a minőségi elvárások
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kerülnek meghatározásra, melyeket egy
építkezésnél figyelembe szükséges venni.
Az elkészült kiadvány jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is abban, hogy esztétikus
otthonok és épületek épüljenek.
Az arculati kézikönyv készítésénél
kiemelten fontos szempont, hogy azt széleskörű helyi támogatás övezze, hiszen
hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét. Ezért elkészítésébe szeretnénk
bevonni a lakosságot, hogy érdemi módon
beleszólhassanak otthonuk, környezetük
alakításába. A kézikönyv kidolgozásához
elengedhetetlen, hogy minél pontosabb
képet kapjunk városunk településképet
meghatározó adottságairól, ennek megismerésében pedig leginkább a helyi lakosok
tudnak segítséget nyújtani.

Ezért kérünk minden dabasi lakost,
ingatlannal rendelkező magánszemélyt,
vállalkozást, civilszervezetet és mindenkit,
– aki szeretné, hogy a város arculatát, természeti környezetét megőrizve fejlődjön
tovább, – a Településképi arculati kézikönyv készítésével kapcsolatos véleményét, észrevételeit, ötleteit a kecskemeti@
dabas.hu e-mail címre írja meg. Szívesen
fogadunk fényképeket értékesnek ítélt
terekről, utcákról, olyan épületekről, épületrészletekről, kerítésről, kertrészletről,
legyenek azok akár régi, példaértékűen
felújított, vagy újonnan létesült és követendő példaként említhető építmények.
Fotók esetében kérjük a helyszín feltüntetését és annak kifejtését, hogy miért tartják értékesnek, követendőnek a küldött
fotón lévő helyszínt.
Kőszegi Zoltán
polgármester

2017. június 									
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Testületi hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület május havi ülésének főbb döntéseiről
Rendeletek:
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 módosította a települési hulladék kezeléséről szóló rendeletet,
és elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet. E jogszabályok a
www.dabas.hu honlapon olvashatók.
Beszámolók:
A testületi ülésen elfogadásra került a
Sportcsarnok Kft., a Pantheon Kft., a
Malév Horgász Egyesület, valamint a
DAKÖV Kft. – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló –
2016. évre vonatkozó beszámolója.
Támogatások:
A Képviselő-testület a Pest Megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási
Közhasznú Alapítvány által cigány tánccsoport fellépéseinek útiköltségére, a Galéria
Alapítvány által a Kerekes László Alkotókör

XIII. képzőművészeti nyári szaktábor támogatására, valamint a Gyóni Művészeti
Óvodákat Támogató Alapítvány által bábszínházi előadás c. program megvalósítására fejenként 55 000 Ft összegű támogatást állapított meg.
A testület 1 430 000 Ft-tal járult hozzá az
FC Dabas Sport Egyesület költségeihez a
műfüves pálya üzemeltetésével kapcsolatban.
Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő -testülete elrendelte a
Települési Arculati Kézikönyv (TAK)
készítését és Településképi rendelet
előkészítését. Ezzel, valamint a Helyi
Építési Szabályzat módosításaival kapc s o l a t b a n a Ké pv i s e l ő -t e s tü l e t
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.
A lakossági fórum időpontja – a közmeghallgatás keretein belül:
2017. június 8., 15 óra.

Helyszíne: Dabas, Gombay–Dinnyéskúria Bajcsy-Zsilinszky utca
Sor került a Múzsák Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésére, valamint Közösségi
színtér (Nemes-kúria, Gombay–Dinnyéskúria, Tusák–Bragyova-ház – Z sidó
Emlékház – Térségi Holokausztpont,
Miloszerni Vendégház ) kialakítására.
A testület módosította 2017. évi közbeszerzési tervét, ismertette a helyi védelem
alatt álló épületek felújítására kiírt pályázat
eredményét, kifejezte azon szándékát,
hogy a kínai, Zhejiang megyében található
Longquan városával gazdasági, kulturálisés sportélet területén együttműködésre
l é pj e n, va l a m i n t m e g h a t á roz t a a
2017/2018-as nevelési évben indítandó
óvodai csoportok számát.
Sor került az óvodák alapító okiratának,
valamint a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására is.

A GYIÖK-tagok beiktatása

M

ájus 8-án került sor a VII. Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat képviselőinek a beik tatására a
Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében. A fiatalok Kőszegi Zoltán
polgármester előtt tették le képviselői esküjüket, majd titkos szavazással polgármestert választottak maguk közül, és elfogadták a
Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Fotók | Karlik Dóra

A hároméves ciklus ifjúsági polgármestere Pokornyik Lilla lett,
aki általános feladatokért felelős alpolgármesternek Sztaskó
Daniellát, a Gyóni Géza Általános Iskola képviselőjét és médiáért
felelős alpolgármesternek Tar Petrát, a Dabasi Táncsics Mihály
Gimnázium képviselőjét választotta.
A testület tagjai:
Bennárik Tamás – városrészi képviselő (Dabas választókerület)
Pokornyik Lilla – városrészi képviselő (Dabas-Sári választókerület)
Tar Petra – Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
Nagy Zsolt – Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
Szikora Katinka – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
Mátyus Dániel – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
Sztaskó Daniella – Gyóni Géza Általános Iskola
Bánfai András – Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
Garajszki Bálint – Szent János Katolikus Általános Iskola
Zólyomi Vivien – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Működésükhöz sok sikert kívánunk!
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Hulladékkal kapcsolatos hírek
Lakossági tájékoztató a zöldhulladék ingyenes befogadásáról

É

rtesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy minden vevőkóddal rendelkező ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint
személyes okmányaival igazolhat) a Dabasi Regionális Hulladékkezelő
Központba saját vagy bérelt fuvareszközzel beszállított évi (01. 01.–
12. 31. közötti időszakot nézve) 400 kg zöldhulladék (növényi eredetű
hulladék, gally, faág, faapríték, fanyesedék, fűkaszálék, falevél, növényi nyesedékek) díjmentes lerakására jogosult.

Az árlista szerinti díj megfizetése kötelező:
– az igazoláshoz szükséges dokumentumok felmutatásának elmulasztása esetén (számla, csekk, vagy bankszámlakivonat vevőkódot
tartalmazó része; személyes okmányok)
– az adott éves keret túllépésekor az ingyenes mennyiség feletti súlyra.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű hulladék, a gally, a
faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek.

Gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtés Dabason 1 m3 -ig:
Június

Július

Augusztus

Szeptember

Dabas-Sári
Madách utcai játszótér

26

10

14

11

Dabas Sportcsarnok

27

11

15

12

Dabas-Gyón Búcsútér

28

12

16

13

Dabas Szőlő-buszforduló

29

13

17

14

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfél (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3 -nyi zöldhulladékát.		
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk, hogy 2017 július 1-jétől az
üveg szelektív hulladékgyűjtő harangok
száma csökkentésre kerül, így elszállításra
kerül a Gyón, Szőlő utca, Dabas, Szent István
úti, felsődabasi és a Sári, Rákóczi utcai szelektív hulladékgyűjtő. Ezt követően üveghulladék szelektív gyűjtésére csak az alábbi helyszíneken lesz lehetőség:
– Dabas-Besnyő és Dabasi-Szőlők játszótér
– Dabas Szintes és Falu Tamás utcai lakótelep
A hulladékgyűjtő harangokba kommunális hulladék elhelyezés szigorúan
tilos! Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás!
Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2017. május 11-i
ülésén elfogadta a Társulás és az Érd és
Térsége Hulladékkezelési Nkft. közötti
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést, mely május 15-én lépett
hatályba.
Így ezen időponttól Dabas város területén
a közszolgáltatást e szerv látja el, melynek
alvállalkozójaként a feladatot ténylegesen
az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. látja majd el.
Számlázás, ügyfélszolgálat tekintetében
változás nincs!

Égetési tilalom
Dabason a helyi környezet védelméről és
a köztisztaságról szóló önkormányzati
rendelet (27/2012. / III. 30.) értelmében
tűzgyújtás és égetés belterületen heti
két alkalommal (szeptember 1-től április
30-ig), hétfői és pénteki napokon 8–18
óra között, SZÉLMENTES időben megengedett.
Tehát a nyári időszakban,

május 1. és augusztus 31.
között az égetés TILOS!
Jegyző

Védekezés a parlagfű ellen
Az élelmiszerláncról a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”,
ezért a védekezési, gyommentesítési tevékenységet a vegetációs
periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan végezzék el
minden gyomnövény esetében.
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Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk előtt lévő közterületen, valamint saját ingatlanukon az időszerű munkákat végezzék
el, amellyel elkerülhetik a szankcionálással járó anyagi hátrányokat!
A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű
közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdulásában mindenki
köteles közreműködni. Városunk köztisztasági helyzetének javítása
érdekében tett együttműködésüket nagyon köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

2017. június 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
június havi programja

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
Email – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8–20 óráig | kedd: 8–16 óráig | szerda: 8–21 óráig | csütörtök: 8–16 óráig
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
Intézményi évzáró
A művelődési központ csoportjainak év
végi bemutatkozó műsora
Időpont: június 19., 17.00
A belépés díjtalan!
Örökmozgó napközis tábor
Időpont: július 3-7. (naponta 8-16 óráig)
Korosztály: 6-14 éveseknek
Részvételi díj: 7 000 Ft/fő (tízórai, ebéd,
uzsonna)
Program: Kreatív interaktív foglalkozások
(múzeumpedagógiai alapokkal), kézműves foglalkozások, városi kirándulás,
könyvtárlátogatás, csapatépítő játékok.
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés,
hagyományos szabadtéri játékok, foci,

pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 19. hétfő
Tel/fax: 29/360-237. szervezes@
kmkdabas.hu,
A programokban a változtatás jogát
fenntartjuk!

Csoportok, KLUBOK
FOGLALKOZÁSAI:
Néptánc
Óvodás néptánccsoport:
hétfő, 17–18-ig
Kisiskolás néptánccsoport:
hétfő és szerda, 16–17 óráig,
Tilinkó Néptánccsoport:
hétfő és szerda, 17–18.30 óráig,
Forgatós Néptánccsoport:
szerda, 19–22 óráig

Citera
Pitypang Citeracsoport:
péntek, 16–17 óráig
Kezdő citeracsoport:
péntek, 18–19 óráig
Mákvirág és Kéknefelejcs citeracsoportok: péntek, 19–20 óráig
Haladó citeracsoport:
péntek, 17–18 óráig,
Egyéb foglalkozások
Orchidea Népdalkör:
szerda, 17–19 óráig
Maminbaba – hordozós latin fitnesz:
kedd, 10–11 óráig
Ringató foglalkozás:
péntek, 10–10.30-ig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete:
július 1., szombat, 16.00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes L ászló Alkotóház | 2 370 Dabas, Kossuth L ászló 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:
H ét fő, péntek: 13 –17 órá i g | Kedd – c sü tör tök: 9 –17 órái g | H ét vé g én el őre eg yez tetet t i d őpontb an
RENDEZVÉNYEK:

Kerekes László Alkotóházban:

Bárány Máriusz és Matetits László műkedvelő
alkotók kiállítása | Megtekinthető: június 16-ig

Kerekes László kulturális plakátjai
Megtekinthető: június 26.–augusztus 4.

Kossuth Ház Galériában:
Dabas Építészeti értékei, a klasszicista kúriák múltja
és jelene
– Dabas a nyolc torony városa, állandó kiállítás
Megtekinthető: június 26.–augusztus 4.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda) | Tel: 29/ 360-529
Email: dabasikony v tar @gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu
N y i t v a t a r t á s : h é t f ő – p é n t e k : 1 0 . 0 0 –1 8 . 0 0

|

s z o m b a t : 0 9 . 0 0 –1 2 . 0 0

|

va s á r na p: z á r va
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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 | Email: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Krigel Viktória | Kovács Ferencné | Kajliné Ludányi Margit
Mi még olvasunk kör
Június 22. (csütörtök) 18.00 órától,
Téma: Grecsó Krisztián: Jelmezbál
vezeti: Bakkai Éva

INGYENES ANGOL KÖR
Szerda 10.00 –11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ

Horgolóklub
Június 12. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

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

Június 16. (péntek) Fűzfasíp

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Június 19. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

Régmúlt tavaszokon gyakorta felhangzott árokparti füzeseink
környékén a sípszó. Ekkortájt faragták ugyanis bicskáikkal a
legénykék a friss hajtásokból a fűzfasípokat.

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/396-2860 | Email: sarikozossegihaz@gmail.com | gogolakmariann@gmail.com |
Nyitvatartás: hétfő –péntek | hétvégén: rendez vény szerint | Munkatársak: Gogolák Mariann | Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
– hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc
– szombat: 13.00–15.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör

– szerda, 17.30–19.00 óráig

Nemes-kúria

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

Programok:
– június 12., 26. (hétfő) 10.00–12.00 óráig: Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– június 30. (péntek) 15.00–18.00 óráig: nyárindító kézműves
foglalkozás, vezető: Kajliné Ludányi Margit
A kúria pincéjében továbbra is megtekinthető
a régészeti kiállítás a pusztatemplomi ásatásról!

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:
Völgyi Géza:
Zsákai Lénárd:
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Divattánc
– szombatonként 09.00–10.00
Ringató foglalkozás gyermekek
és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

06-20/570-5439
06-70/334-8022
06-70/396-2866

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

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,

2017. június 								
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Szőlősi Közösségi Ház júniusi programok, rendezvények
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Hétfő:
13.00–14.00: Orvosi rendelés
– dr. Nagy Izabella
Kedd:
17.00–18.30: Mamorett-csoport
táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés
kisgyermekes családoknak (dr. Berze É.)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina

10.00–12.00: Baba-mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–19.00: Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása,
az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények
megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon a
06-70/396-2861 számon érdeklődhetnek.

A Közösségi Ház melletti műfüves sportpálya várja a sportolni vágyókat. A pálya
bérelhető, várjuk önszerveződő közösségek, csapatok jelentkezését!
Pályabérléssel kapcsolatban is kérjük,
hogy a 06-70-396-2861-es telefonszámot
hívják.

Július 1-jén (szombaton) tartjuk
a szőlősi műfüves sportpálya
ünnepélyes átadását
egésznapos sportprogramokkal,
gyermekprogramokkal várjuk
a családosokat!

III. Járási Sportvetélkedő

I

dén már harmadik alkalommal rendezték meg a járási sportvetélkedőt,
ezúttal Hernádon, ugyanis a rendezés
joga az előző év nyertes csapatát illeti.
Most viszont a Gyóni Géza Általános
Iskola nyert!
A Hernád–Pusztavacs Általános Iskola
által megrendezett III. Járási sportvetélkedőn a Gyóni Géza Általános Iskola csapata
hozta el a vándorkupát. Így iskolánk kapta
meg a jövőévi verseny rendezési jogát és
egy 20 000 Ft értékű sportvásárlási utalványt is. A versenyen 12 környékbeli iskola
10 fős, alsó tagozatosokból álló csapata
indult.
A diákoknak különböző állomásokon
kellett ügyességi feladatokat időre teljesíteniük. Eredm ényhirdetés előtt a helyi
tánciskola produkcióit tekinthettük meg.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
jól szórakoztak és hatalmas örömmel vették át a kupát és az érmeket.
Kovács Bernadett

Gyerekek: Bábel Csenge, Prokopecz Klaudia, Kosztolányi Katica, Doricsák Panna, Mráz
Gábor, Petrányi Márk, Janicsák Olivér, Kanyik Barnabás, Talapka Zsombor (a képről lemaradt:
Székely Márta)
Szurkolóink: Faragó Izabella, Szabó Gréta
Kísérő és felkészítő tanárok: Szlamka Klára, Hendéné Újvári Andrea, Kovács Bernadett,
Pergelné Dóri Ágnes
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Határtalanul! a dabasi iskolákban
2011-ben indult útjára a Határtalanul! program, amelynek célja a hetedikes diákok eljuttatása
határon túli magyarlakta területekre, hogy megismerhessék az ottani magyarság kultúráját,
hagyományait és szokásait. Már hetedik alkalommal látogattak el idén dabasi diákok testvérvárosunkba, az erdélyi Barótra, hogy felfedezhessék az erdővidéki táj szépségeit, a régió híres
embereit, építészei és kultúrtörténeti remekeit, és barátságot köthessenek a velük egykorú
gyerekekkel. E havi számunkban három iskola diákjainak élménybeszámolójából idézünk
részleteket, a lapzártánk alatt Erdélyben tartózkodó hetedikesek élményeiről az újság júliusi
számában tudósítunk.

„Április 24-én, hétfő reggel, nagy izgalmak közepette, elindult iskolánk két
hetedikes évfolyama Barótra. Útközben megálltunk Segesváron, ahol
megnéztük a várat, majd aznap este kicsit későn, 22.00-kor elfoglaltuk a
szállásunkat.
Kedden ellátogattunk a Benedek Elek emlékházhoz, ahol az író, népmesegyűjtő dédunokáját is megismerhettük. Ezután megnéztünk egy,
még ma is működő vízimalmot. Egy kedves helybélivel, Gyurival, elindultunk a kisbaconi feredőhöz (borvízfürdőhöz), ahol kulacsainkat megmerítettük borvízzel, majd visszatértünk Barótra, ahol megismerkedtünk az
ottani diákokkal. Hogy jobban megismerhessük őket, együtt fociztunk és
kézilabdáztunk. Nagyon barátságos mérkőzéseket játszottunk.“
Minárcsik Petra és Kovács Zsófia, 7. b osztályos tanulók
Szent János Katolikus Általános Iskola
„Kirándulásunk idejére a Gaál Mózes Általános Iskola 7. c osztályával szerveztünk több közös programot. Érdekes előadást hallhattunk Afrikáról,
részt vehettünk egy drogprevenciós előadáson, bepillantást nyertünk egy
románórára, fociban és kézilabdában is összemértük ügyességünket, s
természetesen sokat beszélgettünk. (…)
Bár több száz kilométerre voltunk Dabastól, mégis otthon érezhettük
magunkat, mindenkivel anyanyelvünkön, magyarul beszélhettünk.
Segítőkész, közvetlen embereket ismerhettünk meg, és jóleső érzés volt,
hogy mindenütt kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket.
Viszontlátással köszöntünk el, abban a reményben, hogy rövidesen
ismét Erdővidékre látogathatunk.”
A Gyóni Géza Általános Iskola hetedikesei
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„Feledhetetlen napokat töltöttem el Erdély csodálatos városaiban, a
rejtélyes Erdővidéken. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 7. osztályos tanulói május 8-án indultak a Határtalanul! pályázat programjaira.
A programból néhány, számomra különösen emlékezetes eseményt emelnék ki. Séta a Medve-tó körül. Látogatás a Gaál Mózes
Általános Iskolában, ahol megismerkedtünk a baróti diákokkal.
Kísérőink esténként közös programokat szerveztek nekünk. Benedek
Elek szülőházában beszélgethettünk az író dédunokájával, Szabó
Rékával. Az erdélyi táj szépségét felfedezhettük a túráink során.
Jártunk a Szent Anna-tónál és a Vargyas-szorosnál, amely a kedvenc
programunk lett. Itt szekéren és lóháton haladtunk, barlangokat látogattunk, amely mindenkinek tetszett. Pájer Gyuri kiváló idegenvezetőnk volt utunk során. Társaimmal együtt köszönöm tanárainknak a
programok szervezését és baróti vendéglátóinknak a kedves fogadtatást. Úgy érzem, hogy örökre a szívünkbe zártuk Erdélyt.”
Halengár Márk, 7. a, Kossuth Lajos Általános Iskola

2017. június 								

Mindennapi életünk

„Dunán innen, Tiszán túl”

A

pilinkés gyerekek május 27-én Nagykovácsiban részt vettek a
„Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági népművészeti tehetségkutató Budapest–Pest megyei területi előválogatóján. Nagyon szép eredményeket értek el, gratulálunk nekik.
Aranyfokozatot ért el a Pilinke, a furulyások, Surman Lili és Bölöni
Balázs. Ezüstfokozatot Pásztor Csenge, bronzfokozatot a Pilinke kiscsoportja kapott. További kitartó, színvonalas munkát kívánunk a gyerekeknek.
Köszönjük az önkormányzat támogatását, hogy biztosította a
buszt, amivel eljuthattunk a verseny helyszínére.
Solymosi Borbála és a szülők

Levendula-Ház – Városi nappali
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
Email: juracsik.andrea@dabas.hu
Június 9., 17.00 óra: „Belépés csak
fiataloknak!” program folytatása
Előadó: Séllei Györgyi szexuálpszichológus (mediátor)

|

|

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

Június 14., 17.00 óra
Téma: Gyermekbetegségek, védő
oltások, elsősegély
Előadó: dr. Katona Edit gyermekorvos
Szeretettel várunk minden érdeklődő kismamát és kispapát!

A GEO magazin április számában megjelent
Ács Ferenc In memoriam című fotója, amely a lap
által a Föld napja alkalmából meghirdetett pályázaton harmadik helyezést ért el. Gratulálunk!

A kúriában lehetőség van családi-baráti
összejövetelekre, romantikus lánykérés
megszervezésére, családi, gyermek-, kismama-, illetve esküvői fotózás lebonyolítására, babaváró party megrendezésére.
Előre egyeztetett időpontban.

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázatán Bábel Antónia, a Dabasi Újság Gyereksarok
című rovatának szerkesztője, versével első díjat
nyert. Az elismeréshez szívből gratulálunk!

Orbán napi siker
Major Attila dabasi vállalkozó május 27-én, az ÓCSAI BORNAPON Cabernet Sauvignon, Kékfrankos
és Kövi Dinka boraival bronzérmet nyert, bogyózott Kékfrankosból készült pálinkáját pedig aranyéremmel díjazta a zsűri.
A díjhoz gratulálunk!
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Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Pehl József Viktorné
(Majoros Aranka Anna)
1948. 02. 14.
2017. 02. 06.
Juhász László
1960. 05. 05.
2017. 02. 18.
Gula Péterné (Kecskés Erzsébet) 1964. 07. 18.
2017. 03. 04.
Czerovszki Pálné (Nagy Anna) 1948. 11. 04.
2017. 03. 11.
Majoros László
1978. 03. 15.
2017. 03. 20.
Balog Ferenc
1926. 09. 27.
2017. 03. 27.
Grösszer Mihályné
(Erdős Mária)
1932. 06. 13.
2017. 04. 16.
Szmetana István
1937. 09. 10.
2017. 04. 19.
Gungl Jánosné
1925. 04. 17.
2017. 04. 19.
dr. Kukk István Ernőné
(dr. Tiszttartó Laura)
1928. 06. 06.
2017. 04. 20.
Kisutzki Attila Antal
1946. 08. 07.
2017. 04. 21.
Boldizsár Miklósné
(Matyula Adél Veronika)
1932. 08. 12.
2017. 04. 27.
Kis István
1952. 08. 13.
2017. 04. 29.
Szlama László
1963. 10. 24.
2017. 04. 29.
Deli Sándorné (Csernus Erzsébet) 1934. 06. 22.
2017. 05. 03.
Kovács Sándorné
(Szigetvári Margit Erzsébet)
1929. 03. 20
2017. 05. 04.
Máté Jánosné
(Svájer Mária Magdolna)
1930. 11. 23.
2017. 05. 06.
Marsi Illésné (Benedek Mária) 1943. 07. 15.
2017. 05. 06.
Berényi Sándorné
(Babos Erzsébet Anna)
1929. 08. 03.
2017. 05. 08.
Stefkó István
1940. 08. 10.
2017. 05. 08.
Varga Róbert
1978. 11. 17.
2017. 05. 08.
Kancsár Istvánné (Simári Katalin) 1935. 06. 29.
2017. 05. 10.
Gogolák István
1934. 10. 18.
2017. 05. 11.
Juhász Imre
1942. 10. 29.
2017. 05. 14.
Babóthy Béla Ernőné
(Harsányi Mária)
1924. 01. 31.
2017. 05. 15.
Volentér Istvánné
(Ujvári Julianna)
1940. 04. 07.
2017. 05. 23..

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
Pucsinszki Miklós temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Kisutzki Attila Antal budapesti temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak a család
fájdalmában.
A gyászoló család
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Egyházaink
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
– A június 18-án 8.30-kor kezdődő szőlősi szentmisénket
a 10 éven belül júniusban elhunytjainkért ajánljuk fel.
Aznap délelőtt mindkét szentmise után úrnapi körmenetet tartunk.
– Havi kereszteléseinket a 25-i gyóni szentmise keretében tartjuk.
– Június 26-tól 30-ig a hétköznapi szentmisék kezdési időpontjai
módosulnak, részletek a hirdetésben.
– Gyóni templomunk búcsúját július 2-án ünnepeljük, aznap
Szőlőkben nem tartunk szentmisét.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor nagymise;
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise;
– Június 25-én vasárnap délelőtt tartjuk tanévzáró „Te Deum”
hálaadó szentmisénket, a pontos időpontról még később adunk
tájékoztatást a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

József Attila:

Pünkösd előtt
Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott túzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vének irigy ujja.
Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába vergődsz haló hattyúként,
Szomorúbb lélek búsul majd utánad.
Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vízen büszkébben ússzál
S csudáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.
Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vessző találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak újabb csodára!

2017. június 										

hit–vallás

hírei
református egyházközségeink
Gyóni református Gyülekezet
– Június 11.: tanévzáró istentisztelet a templomban, este 18 órai kezdettel szalonnasütés, vetélkedő, beszélgetés, éneklés
Táborok:
– Június 26–30-ig: elutazós tábor a baranyai fiatalokkal közösen, a Mohács melletti Kölkeden.
Előrelátható összege pályázati támogatással, teljes ellátással
kb. 15–16 000 Ft körül
– Helyi táborunk 2017. július 10–14-ig
a református gyülekezeti házban
A tábor félnapos egy nap kivételével, amikor kajakozni szeretnénk
menni a Csatira.
Program: kirándulások, mozizás, fagyizás, biciklitúra, vetélkedő, kézműves foglalkozás, foci, csocsó, pingpongbajnokság
Ennek költsége 7000 Ft.
Mindennap tízórait kapnak a gyerekek, az egész napos alkalommal
ebédet és uzsonnát is.
– Augusztus 14–16-ig lehetőség nyílik balatonfenyvesi
táborozásra.
Utazás vonattal. Családok jelentkezését is várjuk! Faházas, zuhanyozós szobákban a szállás.
Teljes ellátással útiköltséggel a tábor költsége kb. 16 000 Ft + költőpénz.
Családok jelentkezése esetén autóval is utazhatunk. Jelentkezés a
tanévzáróig!
Kérjük, a nyári táborra jelentkező gyerekek szüleit, hogy a
jelentkezéseket és a költségeket előre rendezzék a lelkészi
hivatalban!

dabasi református Gyülekezet
Állandó gyülekezeti alkalmaink
– Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban
– A Deo Volente Kórus próbái szeptemberben folytatódnak a
hernádi Általános Iskolában
Alkalmaink
– Június 18., vasárnap délelőtt 10 órakor tanévzáró istentisztelet a
templomban
– Június 25., délelőtt 10 óra, vendég igehirdető Szemők Andrea örkényi
lelkész
– Nyári hittanos tábor Pótharaszton június 26–30.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet, Csontos József lelkipásztor

Gyóni Géza
†1917. június 25.

A

z első világháború centenáriumi eseményei gyakorlatilag a
feledés homályából hozták vissza a hazai köztudatba
Gyóni (Áchim) Géza (1884 –1917) alakját és költészetét.
Beigazolódott, hogy a mi költőnk, bár hosszú évtizedek óta nem
oktatják, változatlanul a Nagy Háború hősi halott és hadifogságba
esett magyar katonáinak reprezentánsa, akinek munkássága elválaszthatatlan része a világégés krónikájának.
A huszadik századi magyar líra mostohagyereke már szűkre szabott kálváriás életében az irodalmi harcok kereszttüzébe került.
Nem védte meg őt szibériai kiszolgáltatottsága, a sok ezer kilométeres távolság, s hiába írta: „Semmiféle irodalmi téren, hanem
csak a harctéren akartam harcolni. Itt lefegyvereztek – s
ha az irodalomban hasonlót akartak velem, az igazán
csak melléktragédiája az én magyar poétaságomnak.”
Sorsdrámája nemzetiségtől függetlenül megráz ta a
krasznojarszki hadifogolytábor rabjait. Halálának híre a fronton és
a hátországban egyaránt felért egy csatavesztéssel, ahogyan azt
„A 16-os honvéd” tábori lap nekrológrészlete tanúsítja: „Finita
commedia! Valahonnan Szibériából jajdul felénk a távirat, valahol
Szibériában egy sírdombunkkal több, itt nálunk egy magyarral,
költővel és katonával kevesebb, most már végleg kevesebb. A
katonát Przemyslnél elvesztettük, de a magyar, a költő megmaradt még messze krasznojarszki láncaiban is magyarnak, költőnek.
Messze dalait könyörületes vöröskeresztesek hozták hozzánk,
mint fáradt üzeneteket. Visszavártuk: hiába! A távirat megérkezett:
Gyóni Géza †1917. június 25.”
Halálának századik évfordulóján, az I. világháború minden
magyar, dabasi és szűkebb családunk áldozataira gondolva tisztelgünk Gyóni Géza magyar költő és katona emléke előtt.
V. F.
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Az első Gyóni Géza emlékszoba

A

költő halálának centenáriumára
megújul a 2002 júniusában létesült
emlékszoba. A tárlat az elmúlt 15 évben
országosan jegyzett irodalmi emlékhellyé
vált, igazolva alapítóinak szándékát és a
közreműködők fáradozását. Egykori sajtótudósításnak köszönhetően arra is van
adatunk, hogy az első emlékszobát 85
évvel ezelőtt, 1932-ben rendezték be az
evangélikus parókia épületében. „Gyóni
Géza emlékére könyvtárat és szobát rendezett be a Gyóni Géza Irodalmi Társaság”

– ezzel a címmel közölte az egyesület közgyűléséről szóló beszámolóját a Budapesti
Hírlap július 6-i száma. „A Társaság négyszáz kötetből álló könyvtárat alapított,
amelyet Kován Murányi György evangélikus lelkész és Hajnal László könyvtárosok
gondjaira bízva, a költő szülőfalujának rendelkezésére bocsátott. Egyidejűleg a költő
szülőházában Gyóni-szobát rendeztek be,
ahová elhelyezték Tibai Takách János
Gyóni portréját.” A gyülekezet lelkésze, dr.
Murányi György (1906-1978), egy évvel
korábban, Kecskemétről érkezett a költő
szülőfalujába. Gyóni Géza munkásságát a
békéscsabai evangélikus gimnáziumban
ismerte meg, ahol a költő nevét viselő
önképzőkör meghatározó tagja volt, s
kitűnő szavalataiért még jutalmazásban is
részesült. Teológiai tanulmányait a hűség
városában, Sopronban folytatta, verselőadásaival erősítve alma matere ünnepsé-

geit. Kiválóan sportolt, elért sikereit a lapok
korcsolya és tenisz beszámolói örökítették
meg. Részt vett a Gyóni Géza Irodalmi
Társaság alapításában, és mint a lelkészlakban kialakított emlékszoba példázza, minden tőle telhető módon segítette a költő
kultuszának ápolását. Hozzáállását jól jellemzi egyik publikációjának részlete: „legalább mi evangélikusok ne engedjük feledésbe menni a nevét, hanem találjunk
módot arra, hogy magunk megismerjük és
másoknak is megmutassuk egyházunknak
és hazánknak ezt az igazi értékét.” Gyóni
szolgálata több mint egy évtizedig tartott,
ebben az időszakban alapított családot is.
Pályafutását Petőfi Sándor szülővárosában
folytatta, ahol 1942 novemberében tartotta első istentiszteletét. Kiskőrösi érdemeit
emléktáblája (2004) és posztumusz díszpolgári címe (2009) fémjelzi.
Valentyik Ferenc

Gyóni
koporsójánál
Boross
Sándor: Gyóni koporsójánál
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Elmentél innen; űztek borzadalmak.
Itt csak hollók kárognak és a varjak.
A túlvilágon, szebb zene van ott.
Elmentél, el, hogy tiszta csendbe’ halljad,
Dobogó nagy szíved elhallgatott.

És itt ezen a szomorú mezőn,
Hol láb nem állott még, csak vérözön,
Itt idézett meg! – Elbúsít nagyon.
E szív felett, e forró drága főn
A jég tanyázik és a gyom!

Elmentél, el kellett hallgatnia.
Csalt a szebb zene, jobb harmónia.
– A hárfák ott halkabban pengenek –
Elmentél, el: süket földnek fia,
Dalra születtél és dal kell neked.

Itt hullt Petőfi is a sírba be.
Róla a testet itt fejtette le
A Végzet. Nem hiszik – de félek!
Egy szikrában ölelkezel vele,
- Ott lenn a csontok, fenn a lélek.

Turul madár, magas turul madár,
Lehullottál, itt fekszel, halsz már,
Gyásztorra bús dalt vércse vijjogat.
Indulsz,- de Pusztaszer hiába vár,
Nem arra tart a fekete fogat.

Végzet, nem jól van ez, te népek Atyja,
Hogy ostorod pusztába hajtogatja
E népet és bús törvényt zeng a hegy;
Nem jól van, hogy ahány vezére, papja –
Földjére vissza élve egy se megy.

Verecke felé elveszett az út.
E hű edénybe vér hiába fut,
Hiába zajlik nagy-nagy áldomás:
Égbe’ lobogóztak neked kaput;
S itt szállsz az úton, itt az állomás.

Ahány Lehel volt és fújta a kürtöt
Magyar szabadságért, ha vész üvöltött;
Ahány élt szabadságban, égi fényben:
Végzet! Mért van, hogy idegenbe küldöd,
S úgy kell veszniük rabságban, sötétben?!

Száz és ezer magyar, akit a Végzet
Veled hajszolt és a szíveddel érzett:
Körötted állunk – idegünk lazul.
Sírunk, sírunk, mert fáj, hogy megidézett
Maga elébe már az Úr.

Krasznojarszk,1917.
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Bábel Antónia:

K

A cirkusz

Rajz: Rizmajer Krisztina

ülönös társaság érkezett az erdei tisztásra. Hosszú szekérsor hajtott át az erdőn ketrecekkel, ládákkal megrakva. A
tisztás szélén sátrakat vertek, és középre egy óriási rudat emeltek.
Sosem látott állatok serénykedtek, hogy egy csíkos vászonanyagot
a rúd körül kötelek segítségével a magasba emeljék.
– Húzd meg! Húzd meg! – kiabálták.
A hír villámgyorsan terjedt, és a ritka eseményre mindenki
kíváncsi volt. Borcsa és Öcsi bocs izgatottan loholtak Lupi nyuszi
odváig.
– Nyúlanyó! Lupi nyuszi eljöhet velünk a tisztásra? Cirkusz érkezett!
Nyúlanyó sem látott még soha életében ilyet, így a többi nyuszi
csemetével együtt ő is a gyerekekkel tartott. Útközben elcsalták
Büdit, a kis borzot is. Mire odaértek, ott bámészkodott az erdő
apraja-nagyja. A gyerekek csodálattal nézték a színes papagájt,
ahogy elrepült a fejük felett.
– Megjött a világhírrrű Cirrrmos Cica Cirrrkusz! – rikoltozta. –
Gyerrrekeknek húsz mogyorrró, felnőtteknek ötven mogyorrró! –
és kicsit halkabban még azt is hozzá tette, hogy: – Gyurrrika okos
madárrr…
Hamarosan táblát tűztek a cirkusz elé, amelyen ez állt: „A
Cirmos Cica Cirkusz pénteken és szombaton 18 órai kezdettel várja
a kicsiket és a nagyokat. Belépő kicsiknek húsz mogyoró, nagyoknak ötven mogyoró.”
– Ugye eljöhetünk? – ugrándoztak az erdei gyerekek.
Egyedül Büdi szontyolodott el.
– Nekem úgysem ad húsz mogyorót a mamám. Nincs neki…
Nyúlanyó nagyon megsajnálta és hazafelé elmesélte az esetet
Mackó mamának.
– Van egy ötletem! – ragyogott fel Mackó mama barna szeme.
Éppen hazaértek, és besietett a kamrába, ahonnan egy nagy üveg
szederszörppel tért vissza, ami az egész erdőn kiváló hírnévnek
örvendett.
– Rengeteg szörpöt készítettem tavaly, árulhatnának a gyerekek
az első nap szörpöt!

– Remek ötlet, nekem sok répám maradt, sütök hozzá répatortát! – ajánlotta fel Nyúlanyó.
Meg kell hagyni, hogy Nyúlmama tortája hasonlóan kedvelt volt
az erdeiek körében, mint Medve mama szederszörpje. Medve
Móric egyszerű kis standot ácsolt a gyerekeknek az első előadás
kezdetére, és Borcsa, Öcsi, Lupi és Büdi megkezdték az árusítást.
– Rrrépatorrrtát vegyenek, szederrrszörrrpöt tessék! – kiabálták
a papagájt utánozva. Aztán a kis medvelány hozzátette:
– Borrrcsa bocs okos mackó!
– Persze, mert csak a te nevedben van „r” betű! – ugratta Lupi
nyuszi.
– Öcsi bocs, ne edd meg a répatortát!
– Jól van, Borcsa, de olyan finom! – tömte be az utolsó falatot
Öcsi. – Papa azt szokta mondani, hogy egy falat nyalánkság még
nem falánkság!
Odabent lassan elkezdődött az előadás. Amikor az utolsó vásárló is elégedetten távozott Nyúl mama répatortájával, Borcsa bocs
rázogatni kezdte a mogyorós perselyt.
– Nézd csak, Büdi, ebben biztosan van annyi, hogy holnap te is
velünk jöhess a cirkuszba!
– De ígérd meg, hogy nem fogsz semmitől sem megijedni! –
kérték a többiek.
Büdi megfogadta, hogy bátran fog viselkedni, aztán gyorsan
meg is számolták a mogyorókat.
– Nekem huszonnégy mogyoróm van – közölte Öcsi bocs.
– Nálam tizenhét van – nyújtotta oda Borcsa bocs a tenyerében.
– Ez meg itt pontosan tizenöt! – mondta Büdi.
– Nahát! – örvendezett Lupi nyuszi. – Nálam tizennégy van! Az
összesen hetven mogyoró!
– Büdi, ez azt jelenti, hogy az anyukád is eljöhet holnap a cirkuszba!
A kis borz nagyon boldog volt. Másnap este csillogó szemmel
lesték, ahogy a színpadon megjelent frakkban Penge, a pingvin –
aki később még szerepelt a késdobáló számban is –, és felkonferálta Jegest, a világ egyetlen hófehér medvéjét, aki halált megvető
bátorsággal át tudott sétálni a magasban kifeszített kötélen.
– Ha én ezt apuskának elmesélem… – nézett fel Borcsa bocs
medve mamára.
Büdi tátott szájjal figyelte a soron következő légtornász zebrákat,
akik a levegőben pörögtek, és lengtek egy kis karikán.
– Nézd mama, csíkosak, mint mi!
– És most, következzen a fő attrakció, Cirmos Cica! – kiáltotta
Penge, a pingvin, és hátrébb lépett, hogy beengedje a … kit is?
Hiszen Cirmos Cica nem volt más, mint egy hatalmas tigris! Üvöltése
betöltötte az egész sátrat. Lángoló kardot nyelt, tűzben forgó karikákon ugrált át, és végül köddé vált egy lángoló máglya kellős közepén. Csak a köpenye maradt utána.
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A nézők meg sem tudtak szólalni elképedésükben.
Az előadás végén még egy nagyon vicces bohóc számmal fellépett a Szivárvány gyermeke, aki nem volt más, mint Gyurrrika, a
papagáj. Hatalmas tapsot kapott.

Kedves Gyerekek!
Egy kis nyomozásra hívunk titeket. A rejtvényben elbújtak a
felsorolt állatok. Karikázzátok be őket, és ha mindenki megvan, találni fogtok néhány betűt, ami sehová sem tartozik.
Rakjátok ki belőlük egy madár nevét, és küldjétek be június
26-ig a kapuiagota@gmail.com email címre.

fóka, papagáj, kakas, kenguru, oroszlán, mókus, orrszarvú, disznó, gólya, sas, róka, daru, koala, kánya,
farkas, hal, rák, ara, sün, pók
A helyes megfejtők között egy családi belépőt sorsolunk
ki a Kecskeméti Vadaskertbe.
Májusi rejtvényünk helyes megfejtése a „kocsányos” volt.
A sorsolás nyertese Langó Dóra Anna, akinek szeretettel
gratulálunk!
Kapui Ágota és Bábel Antónia

A cirkusz hétfőn lebontotta a sátrat, s délutánra nyomuk sem
volt a tisztáson, de az állatok még sokáig emlegették a repülő majmokat, a bűvész kengurut, a balettozó flamingókat és a többi
különleges fellépőt.
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TOP FITNESS SE – Évadzáró versenyek

Májusban a fitnesz sportágban a jelszó a kvalifikáció volt, hiszen ebben a hónapban dőlt el, hogy a 201617-es évad összesített eredményei alapján mely koreográfiák jutottak tovább a nemzetközi megmérettetésekre. Ennek megfelelően sportolóink nagyon felkészülten és szép reményekkel vágtak neki a szezon utolsó versenyeinek.

A

z MTMSZ által szervezett Magyar Bajnokságon dupla pontokat
lehetett szerezni, ezért különösen fontos volt az eredményes
szereplés. A kitűnő gyakorlatoknak köszönhetően a júniusban megrendezésre kerülő EurOpen Modern Dance Championship versenyre összesen 11 számban jutottak ki sportolóink. Egyéniben Gecser Enikő,
Bábel Virág, Radnai Zsófia és Radnai Réka, csapatban pedig a
Rocky duó, a Kung Fu duó, az Aréna duó, a Brazil, az Apocalypto,
az ABC és a Rolling produkció képviselheti a Top Fitness SE-t.
Részletes eredmények:
Free Show „A” kategória, egyéni helyezések
2. Radnai Zsófia, Radnai Réka, 5. Fehérvári Fanni, 6. Janicsák Fanni,
Gecser Enikő, Bábel Virág, 7. Bajusz Sára, 10. Sikari Sára
Free Show „B” kategória, egyéni helyezések
1. Pelikán Réka, Harmincz Lili, 2. Szilágyi Réka, 3. Rizmajer Boglárka,
4. Kucsák Alíz, Bárány Blanka, 5. Forgács Adél, 8. Bretus Lara, 10.
Nagy Hédi, 15. Wenicz Hanna
Free Show „A” kategória, csoportos helyezések
1. Rolling formáció (Mihály Dorina–Weil Evelin–Répás Vanda–Pelikán
Petra–Pelikán Réka–Szilágyi Dóra–Szilágyi Réka–Bábel Virág–
Harmincz Lili–Dori Renáta–Radnai Réka–Radnai Zsófia)

2. Rocky duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
2. Aréna duó (Radnai Réka–Radnai Zsófia)
2. A BC formáció (Kovács Emese–Rizmajer Boglárka–Nagy Hédi –
Kucsák Alíz–Kövesdi Hédi–Bajusz Sára–Fehérvári Fanni–Janicsák
Fanni–Bárány Blanka–Salga Léna–Gecser Enikő–Keresztes Kíra–Sikari
Sára)

3. B razil csapat (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Janicsák Fanni–Fehérvári
Fanni–Bajusz Sára)

3. Apocalypto csapat (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Dori Renáta–
Radnai Réka–Répás Vanda)

9. Hawaii tánc duó (Kovács Emese–Kövesdi Hédi)

A

májusi Fit Kid versenyek is igen nagy izgalmakat hoztak,
hiszen a tét nem kevesebb volt, mint az őszi írországi Európabajnokságra való kijutás. Sportolóink kiválóan szerepeltek, és a nagyszerű gyakorlatoknak köszönhetően egyéniben Fehérvári Fanni és
Radnai Réka, csapatban pedig a Grand Prix összetett győztes
Apocalypto és a Big Free kategória első helyezett Rolling formáció is indulhat a nemzetközi megmérettetésen.
Részletes eredmények:
„A” egyéni helyezések:
3. Fehérvári Fanni, 4. Radnai Réka, 5. Gecser Enikő, Radnai Zsófia,
Pelikán Réka, 8. Rizmajer Boglárka, 9. Bajusz Sára, 11. Bábel Virág
„A” csoportos helyezések:
1. Apocalypto nagycsapat (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai
Réka–Dori Renáta–Répás Vanda)

1. Rolling formáció (Mihály Dorina–Weil Evelin–Répás Vanda–
Pelikán Petra–Pelikán Réka–Szilágyi Dóra–Szilágyi Réka–Bábel
Virág–Harmincz Lili–Dori Renáta–Radnai Réka–Radnai Zsófia)

4. Aréna duó (Radnai Réka–Radnai Zsófia)
4. B razil nagycsapat (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Janicsák Fanni–
Fehérvári Fanni–Bajusz Sára)

5. Rocky duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
6. Kung Fu duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
„B” egyéni helyezések:
7. Nagy Hédi, 9. Bretus Lara, 11. Bárány Blanka, 12. Kucsák Alíz,
14. Sikari Sára
„B” csoportos helyezések:
4. Rió duó (Kucsák Alíz–Nagy Hédi)
7. Booty swing duó (Bárány Blanka–Keresztes Kíra)
Szép volt lányok, csak így tovább!
Radnai Laura
A TOP FITNESS versenyzőinek előző havi sikereiről a www.
dabas.hu-n, a Dabasi Újság Plusz-ban olvashatnak.

sport												Dabasi Újság

14. Dabasi futónap

A

Dabasi Lokálpatrióta Egyesület
szervezésében immár 14. alkalommal rendeztük meg a futónapot.
Jó időre ébredtünk, hetek óta figyeltük
az időjárást (illetve előre megrendeltük),
nem szeretnénk, hogy a hosszú hetek
munkája kárba vesszen.
Három távon 4 korosztályban indítjuk
évek óta a versenyt: 2,5 km, 10,5 km és 21,
4 km
A tavalyi nagy sikerű fekete macskás
pólónkat idén is visszahoztuk plusz 1-el
megtoldva, illetve egy 13+1-es kvízzel, akik
ezt kitöltötték és bedobták a dobozunkba,
azok között sorsoltunk ki egy kerékpárt.
Ezen a futáson már nemcsak a helyi,
hanem a környékbeli futók is szívesen vesznek részt, évek óta tapasztaljuk, hogy a kör
egyre bővül.
Az idei futónapon 1672 fő regisztrált.

Röviden a dobogósok:
21,4 km női: 1. Szilágyi Fruzsina
2. Gula Andrea
3. Gula Mari
21,4 km férfi: 1. Schwartz-Nagy Attila
2. Tresó Gábor
3. Tar Miklós
10,5 km női: 1. Nagy Csilla
2. Hubik Alexandra
3. Szatmári Erika
10,5 km férfi: 1. Nedelka József
2. Izsa Szabolcs
3. Gyurászik László
Ezúton is gratulálunk az összes futónak,
illetve a győzteseknek.

I

skolák között is versenyt hirdettünk, a
legtöbb résztvevővel regisztrált iskola
sportszervásárlási utalványt kapott.
Az idei futónapon legtöbben a Táncsics
Mihály Gimnázium színeiben indultak.

Sok fellépőnk volt a színpadon, illetve
egy másik sátornál folyamatosan zajlott a
walkenergie és spinning bemutató az NB
I-be idén feljutó kézilabdás fiúk jóvoltából,
akik a három bemelegítésnél is színpadra
léptek. A 14. Dabasi futónap különlegessége volt, hogy elhozta hozzánk a Dakar
kamionját Szalai Norbi, az Opel Dakar Team
képviseletében, illetve a kis szöcskéjével felvezette futóinkat is két távon.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a szervezők önzetlen munkáját, a
támogatóink nagyvonalú szponzori
felajánlásait, és Nektek, hogy ismét
ilyen sokan eljöttetek!
Fotókat és videókat a Dabasi Futónap
Facebook-oldalán találhattok.
Jövőre jubileumi 15. Dabasi Futónap!
Mi már megkezdtük a szervezést, nem
pihenünk!
Dr. Ács Ferenc és Ferenczy Tamara

Felhívás
Dabas Város Önkormányzata 2006-ban minden dabasi háztartásba eljuttatott egy nemzeti zászlót,
amelyek azonban az elmúlt években elhasználódhattak.
Szeretnénk ezért mindazoknak, akik jelzik,
új zászlót eljuttatni következő nemzeti ünnepünkig.
Kérjük, hogy igényüket nevük, címük, telefonszámuk megadásával jelezzék a 29/561-212-es vagy
29/561-230-as telefonszámon, emailben a kapuiagota@gmail.com-on, vagy személyesen a
Polgármesteri Kabinetirodában, legkésőbb június 30-ig.
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- mészkő
- márvány
- gránit

RUSZTIKUS

Természetes kőből

BURKOLATOK, KÖNYÖKLŐK, PULTLAPOK
FEDKÖVEK, LÉPCSŐK, KANDALLÓK...

MODERN

www.oscarkft.hu
0620/9 283 680
0620/9 344 701

DABASON IS

telekom.hu/gigabit

1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.
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Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.
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