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Giovanni Antonio Boltraffio (1466–1516): Krisztus feltámadása

rendezvények, események									Dabasi Újság

MÁRCIUS 15. Dabason
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján a város közössége a
Szent István téren emlékezett meg e jelentős történelmi eseményről.

M

Fotók | Karlik Dóra

árcius 15-én kora délelőtt, a város
óvodásainak alkotásaié volt a
Kossuth Ház Galéria. A Kapcsolatok évében a gyerekek a témához igazodó ügyes
alkotásokkal lepték meg a szülőket és az
ünneplőket.
A Szent István téri központi rendezvényt a Múzsák Művészeti Iskola rézfúvósai nyitották meg, majd Kőszegi Zoltán
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi szónok Murányi László,
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Dabas díszpolgára volt, aki beszédében
párhuzamot vont ’48, ’56 és a rendszerváltás eseményei között, így méltatta a
szabadság megszületésének pillanatait.
Az ünnepségen két jelentős díjat adtak
át: a Dabas Város Díszpolgára kitüntető
címet és a Dabas Környezetvédelméért
Télessy István-díjat. A díszpolgári címet
idén Bujdosó Géza építész kapta, a környezetvédelmi díjat pedig a Kossuth Lajos
Általános Iskola közössége.

Az ünnepi műsorban közreműködött a
Tilinkó Néptánccsoport (koreográfus: Csébi
Orsolya és Farkas Gábor), Brabanti Kristóf
és Kmatyó László (a Táncsics Mihály
Gimnázium versmondói).
Az ünnepség utolsó mozzanata a
Kossuth-szobor megkoszorúzása volt. Az
intézmények, egyesületek, pártok egy
közös koszorút helyeztek el a Kovács
Sámuel Hagyományőrző Tüzércsapat felvezetésével.
– szerk. –
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Könyvbemutató
a Táncsics Mihály Gimnáziumban
árcius 14-én, a sajtószabadság
napjának előestéjén került sor
Murányi László Lássuk, olvassuk újra…
című kötetének bemutatására a Táncsics
Mihály Gimnázium Metelka-termében.
A könyv egy újságcikk gyűjtemény, amelyet Murányi László országgyűlési tudósítói korszakában gyűjtött össze, látott el
kommentárokkal, széljegyzetekkel, ami
még értékesebbé teszi az anyagot. Az
esemény moderátora Pásztor Gergely
igazgató volt, aki történészként előtanulmányt írt a kötethez. A beszélgetés három
részvevője, Murányi László, Kőszegi Zoltán
polgármester és Pásztor Gergely, egyértelműen folytonosságot és kapcsolatot lát
1848, 1956 és 1989 eseményei között. A
magyarság szabadságvágya mindhárom

Fotók | Karlik Dóra

M

esetben szétfeszítette a hatalom korlátait,
és alapjaiban rengette meg a társadalmat,

MEGHÍVÓ
Az idei első ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSÉT
április 29-én, szombaton 10.00 órakor tartjuk
a Sári Zarándok- és Kulturális Központ nagytermében
(Mánteleki út).
Erre az ünnepségre azokat a babákat és szüleiket
invitáljuk, akik a 2016. év második félévében jöttek
a világra.
A rendezvényt követően együtt kisétálunk az Újszülöttek
Ligetébe, ahol fát ültetünk
a kisbabák érkezésének tiszteletére.
Kőszegi Zoltán
polgármester

fordulatra késztette a történelem kerekét.
Kapui Á.

MEGHÍVÓ
Dabasi és környékbeli amatőr énekesek és táncosok
2007 júniusában, majd decemberében bemutatták
az István, a király című rockoperát.
Azóta eltelt közel 10 év, de sokak számára a mai napig élő,
feledhetetlen emlék a közös felkészülés és az előadás, ezért az
előadás szervezői 2017. május elsején,
14 órára szeretettel meghívják az egykori társulat tagjait egy
közös megemlékezésre a gyóni Halász Móricz-kúriába.
A résztvevőkön kívül szívesen látjuk a nézőket is.
Elevenítsük fel együtt a legszebb pillanatokat!
Kapcsolat: Farkas Pál 06-30/373-5020
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10 éves											Dabasi Újság

Mindenkinek
a Rádió Dabas útja 10 éve a Hallgatóihoz,
A tavasz határ a lét és a nemlét között
– egyfajta újjászületés önmagunk által,
a hit által, a természet ihlető erejével…
ennek nyomába eredünk ebben a hónapban az otthon hangján!
Sándor Anikó sikeres újságíró volt egy neves szerkesztőségben, amikor úgy döntött, lezárja életének ezen
szakaszát – becsukja ezt az ajtót, és kinyit egy másikat.
Nőnapon beszélgettünk vele a 93.4-en.
– Hogyan van egy nőnek arra ereje és
bátorsága, hogy elinduljon az El
Caminón?
– Alkalmat kell teremteni arra, elcsendesülni kellőképpen ahhoz, hogy az
ember meghallja a saját hangját. Én nem
tudok tanácsot adni másoknak, hogyan
tegyék jobbá az életüket. Én is elcsendesültem, meghallottam a saját hangomat.
És onnantól kezdve, hogy megéreztem,
hová mennék a vágyaim szerint, megérett a változás igénye. Ugyan nem tud-

tam, hogy merre haladjak, de azt igen,
hogy merre nem mehetek tovább.
Innentől kezdve maguktól jönnek a válaszok.
– Mennyire kell vallásosnak lennie
annak, aki nekiindul az El Caminónak?
Miben és kiben kell hinnie?
– Eredetileg ez egy keresztény zarándoklat, azonban manapság kevesebben
mennek vallási okokból végig az úton.
Mára ez egy útkereső úttá vált, ahol az
ember önmagát keresi.

– Mi az Ön üzenete a XXI. századi
nőnek?
– Minden az életemben erre épült:
hinni saját magunknak. Nem saját
magunkban, saját magunknak. Amikor
meghalljuk a saját hangunkat, merjük
elhinni, hogy az egy jó üzenet, arra szabad elindulni. Én úgy próbálok élni, hogy
ha valamit nem tudok azonnal megoldani, elcsendesülök, figyelek, és mindenre
ott van a válasz legbelül. Ez a legfontosabb üzenet.

2014-ben ültünk le beszélgetni Kálcza-Czető Nikolettel és Kálcza Tamással.
Akkoriban tértek haza a nászútjukról – azóta pedig már boldog szülők…
– Nászúton voltatok – de nem egy
hagyományos úticélt választottatok…
– Nikolett: Spanyolországban barangoltunk. Mélyen rejtegetett álmom volt,
hogy egyszer megcsinálom az El Caminót,
de egyedül nem mertem volna. Tamás
ötlete volt, hogy ez legyen a nászút.
– Tamás: Az első napon rögtön azzal
szembesültünk, hogy az a hegy (a
Pireneusok franciaországi lába, ahol indul
az El Camino – a szerk.) valóban meredek.
Felfelé köd volt, lefelé nagyon sziklás

4

terep, vigyázni kellett, hová lépünk.
Amikor kitisztult az ég, nagyon meleg lett
és kilométereken keresztül árnyékot sem
láttunk, csak búzamezőt, végtelen búzamezőt. Szavakkal nehéz leírni, mit él át ott
az ember. Nem lehet visszaadni a tájat, az
élményeket, az emberek sokféleségét.
Hihetetlen felemelő érzés – minden
nehézség ellenére.
– A nehézségek mellett ennek az
útnak vannak azért szépségei is, lelki és
fizikai értelemben is…

– Tamás: Felértünk egy hegyre, visszanéztünk, és láttuk, honnan indultunk…
nap-nap után tudatosult bennünk, hogy
megcsináltuk – (Niki) ez fantasztikus
érzés!
– Ez volt a nászutatok… hogyan járult
hozzá az út a kapcsolatotokhoz?
– Niki: A közös út minden kapcsolathoz
ad valami pluszt… másképpen tudunk
együtt működni… ez egy nagy út volt a
közös út előtt, amit úgy hívnak ÉLET!

2017. április								

az otthon hangja

van egy útja
Önökhöz, Hozzátok vezet…
Egyetlen gyertya a sötétségben csodát tesz. Ahogyan csodát tesz Böjte
atya is rengeteg gyermek életében. Ez az ő útja és ez talán a húsvét
igazi üzenete.

– Az édesapja költőként a politika
áldozata lett, eszméi miatt kellett meghalnia. Az ő elvesztése inspirálta Önt
abban, hogy keresse magában Istent?
– 1956 után éppen csak írogatni kezdett. Egyik verse arról szólt, hogy hideg
van, üvöltenek a farkasok és ki kell tartani,
mert jön a tavasz. Abban az időben a
műkritikát a Securitate (Departamentul
Securităt¸ii Statului, Állambiztonsági Osztály
– a szerk.) végezte és ezt a verset ők 7 év
letöltendő büntetésre taksálták. Édesapám
4,5 évet ült, majd 1964-ben amnesztiát
kapott. A börtönben elszenvedett bántalmazások miatt nem sokkal szabadulása
után meghalt.

Ez bennem gyermekként akkor szomorúságot és bosszúvágyat fakasztott. Akkor
elgondolkodtam, hogy kire is haragszom?
A verőlegényekre? A kommunizmusra?
Majd rájöttem, hogy a bunkóságra. Mert
nem is volt hasznuk abból, hogy édesapámat megölték. A butaságot, sötétséget
nem lehet összetörni, feldarabolni, kilapátolni az ablakon. Sokkal jobb fényt gyújtani! Egyetlen szál gyertya több kárt tesz a
sötétségben, mint bármennyi kiabálás,
veszekedés, harag. Akkor tudok a legjobban bosszút állni apámért, ha fényt gyújtok. Akkor legalább remélhetem, hogy az
utánunk jövő generációk édesapáit nem
fogják bántani a hatalmak szolgái.

Forrás: | Magnificat.ro

– Ön végzettségét tekintve autóvillamossági szerelő. Mikor történt meg az
Ön elhívása?
– 1978-ban érettségiztem, utána elvittek
katonának Romániában. Nagyjából öt évvel
az érettségi után jelentkeztem a teológiára.
Ezelőtt azonban felmentem a Hargitára,
egy bányába bányásznak, mert kíváncsi voltam arra, egyáltalán képes vagyok-e megélni a papi hivatást, és az is érdekelt, milyen az
egyszerű emberek élete, akikért vállalom
ezt. Egy férfinak fontos, hogy használja a
kezét, a fizikai erejét, szellemi képességeit.
Fontos az is, hogy minél többet lássunk a
világból, amelynek a szolgálatára vállalkozunk. Fent a Hargitán csend volt, ez volt életem egyik legszebb része.

„Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!”
Böjte Csaba atya
5
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait

Kapui Ágota:

A lélek szárnycsapásai

című új verseskötetének bemutatójára,
amelyre

2017. április 27-én,
csütörtökön 18.00 órakor kerül sor
a Táncsics Mihály Gimnázium
Metelka-termében
(Dabas, Szent István tér 2.)
A kötetet bemutatja: Kaiser László költő, író,
a Hungarovox kiadó vezetője
K apui
Ág ot a

A léle k szárny
ta ·
Kapui Ágo

1800 Ft

 

Kőszegi Zoltán
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A kötet budapesti bemutatójára
május 10-én, szerdán 17.30-kor
kerül sor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (Bp. VII. Wesselényi u. 17.)

Vandálok

„Tulajdonképpen a sok-sok becsületes, igyekvő, országépítő dabasit
sajnálom, akik kaptak is valamit, meg nem is. Most mégis olyan
tettért lehet rossz érzésük, amit nem ők követtek el.
…A hecc-bűnösök pedig titkon vihognak…”
Borbás Dorka
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Fotó | Rádió Dabas

Egy verőfényes péntek reggelen, iskolaidőben, néhány jól irányzott öklömnyi kővel, valakik megrongálták városunk egyik legszebb, legértékesebb köztéri szobrát, az Ujjlenyomatot. A Ravasz László utcai műalkotás a Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertjében állt tavaly
szeptember óta, amelyet a Gyóni-emlékév részrendezvényének keretében, a Dabasi Napok alkalmával avatott fel a város közössége.
Kevés település mondhatott magáénak egy ilyen művet, amelynek híre számos
érdeklődőt csalogatott Dabasra. A szobor Borbás Dorka üvegtervező művész
alkotása, aki páratlan érzékenységgel formázta meg a világháború dabasi költőjének, Gyóni Gézának az ujjlenyomatát. Minden vonalába sorsszerűen épül
bele a Csak egy éjszakára című költemény egy-egy sora. Ez a szakrális-történelmi környezet, a klasszicista stílusú református templom és a könyvtárnak otthont adó kúria békés hangulata sem tudta csillapítani a vandál ösztönöket,
vagy visszafogni azt a gyerekcsínyből származó bátorságpróbát, amelynek a
törékeny szépség áldozatául esett.
Tizenhétezer dabasi embertársammal éretlenül állok e tett árnyékában, és
mélységesen szégyellem magam… Reméljük, nemsokára az elkövetők fogják
érezni ugyanezt...					
Kapui Á.

2017. április 											
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Fotó | Karlik Dóra

Március 15-én újabb díszpolgárt avatott a város. A díszpolgári cím egy életmű vagy alkotói korszak megkoronázása,
amely megnyitja a kaput a helyi „halhatatlanok társaságába” való belépéshez. Idei díszpolgárunk egy aktív, alkotókedve teljében lévő személy, aki eddigi munkásságával
nagy hasznára volt a város közösségének. Bujdosó Géza
építész kézjegyét rátette a település arculatára, alakította,
formálta, urbánus képet kölcsönözve köztereinknek és 21.
századi funkciót intézményeinknek.

„Életem fele Dabason zajlott”
– Kérem, beszéljen a kezdetekről, a
családi indíttatásról, iskoláiról, és arról
a pillanatról, amikor eldöntötte, hogy
építész lesz.
– Édesapám acélszerkezeti mérnök.
A Ganz-MÁVAG keretében hidakat, darukat szereltek, illetve a gyártmányterveiket
készítették. Egyik egyiptomi munkájuk a
Heluáni híd volt a Níluson, amely máig
Afrika leghosszabb acélszerkezetű hídja.
Anyai nagyapám iparművész volt, aki
nagyon jól rajzolt. Volt egy kis játéküzeme,
ahol főként fából készítettek, manufakturális módon, játékokat.
Nálunk a családban szabadon választhattunk pályát, és szüleink minden támogatást megadtak tanulmányainkhoz.
Általános iskolai kiránduláson, 12 éves
koromban Jákon jártunk, az volt az a pillanat, amikor lenyűgözött az építészet,
elkápráztatott ennek a monumentális,
román kori nyugat-mag yaror sz ági
monostortemplomnak a kapuzata, a boltívei, a faragványai.
A gimnáziumban kedveltem a matematikát, a fizikát és szívesen rajzolgattam.
Érdekelt a képzőművészet is. Egyikből sem
voltam kiváló, de elég jó voltam ahhoz,
hogy 1970-ben fölvegyenek a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészmérnöki karára.
Egy év katonaság után, ott végeztem
1976-ban.
– Egy ízig-vérig budapesti építész,
hogyan tud ráhangolódni egy vidéki

kisváros sajátos hangulatára, és
hogyan talál rá a településképet formáló, időtálló stíluselemekre?
– Amikor 1979-ben először jártam
Dabason iparterves kollégáimmal, és
megkaptam a megbízást a Gyóni Géza
Általános Iskola tervezésére, akkor elkezdtem tanulmányozni a dabasi és környékbeli reformkori kúriaépítészetet. A legkedvesebb korstílusaim a reneszánsz és a
klasszicizmus, azért, mert a kiegyensúlyozottságot, az egyszerűséget, a sallangmentességet szeretem leginkább. Ezek az
épületek, ha öregszenek is, de nem avulnak el. Az évről-évre jelentkező építészeti
divatokat közvetlenül sohase követtem. A
helyi értékeket, hagyományokat sokkal
többre becsülöm, mint az aktuális nyugati
vagy keleti irányvonalak követését.
– Milyen előtanulmányok szükségesek egy vidéki tanintézmény megtervezéséhez?
– Olyan, hogy vidéki tanintézet, szerintem nem létezhet! Csak magyarországi
tanintézet van, aminek olyan téri és tárgyi
lehetőségeket kell nyújtania a pedagógusoknak és tanulóknak, bárhol a hazában,
hogy a tehetséges gyerekeket ne csak
megtaláljuk, de a fejlődésükhöz, a nevelésükhöz mindent, de mindent megadjunk.
Engem az iskolatervezés tartalmi részeiben F. Vankó Ildikó (ELTE) gondolatai segítettek, akit első nevelési központ-tervem
kapcsán ismertem meg. Ez a halászteleki

terv meghiúsult, és kárpótlásként ő ajánlott Dabasra. A gyóni iskola 1988-ra megvalósult épületét megelőzte egy kisebb,
földszintes változat. Tehát oktatást fejlesztő szakemberek, szakmunkák és a tanulmánytervek próbái vittek engem előre a
tervezésben.
Hogy a Gyóni Géza Általános Iskolának
aulája lehessen, azért például késhegyig
menő harcot kellett vívni. Úgy nyertük
meg a csatát, hogy a kerengőt elfogadtattuk, s miután ezt lenyelte a Pest megyei
Tanács, pártbizottság, stb., bebizonyítottuk, hogy nem drágább a belső udvart
egy kupolával lefedni, mint az aula négy
oldalát a két szinten beüvegezni. Ebben a
küzdelemben Latyák István igazgató és az
akkori nagyközségi tanács vezetői az elejétől a végéig mellettünk álltak.
– Melyek azok az épületek, amelyek Dabason az ön kézjegyét hordozzák? Nemcsak tervezőként, de a
munkafolyamat műszaki ellenőreként is részt vesz az építkezésben.
Fontos, hogy komplex képet kapjon a
folyamatról?
– Igen, ha építeni akarunk, akkor fontos, hogy komplex képet kapjunk a teljes
folyamatról. A tervezési program megalkotásától, a koncepció terveken át, a
műszaki és kiviteli tervekig, a kivitelezői
szerződés és feltételek megfogalmazásától az építők kiválasztásáig, a kivitelezés
műszaki ellenőrzéséig, és a használati
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tapasztalatokig. Végül is az építészet nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szakma.
Mráz Lídiával többször megállapítottuk,
hogy: „az építési minőségért mindig meg
kell küzdeni”. Akkor is, ha egy nagy és jó
hírű céget sikerült kiválasztani az építésre,
akkor is, ha kisebbet. Kivétel azok a mesterek, akiknek a neve már önmagában biztosíték.
Életem fele Dabason zajlott, munkáim
fele Dabason (Gyónon, Sáriban) áll. Tehát
mindet nem tudom fölsorolni. Első megépült iskolám, a Gyóni Géza Általános
Iskola (terv: 1982) a legkedvesebb számomra. Egyszer már bővítettük. Három
éve energetikailag megújítottuk. Meg kell
építenünk még a második bővítését a kisiskolások szárnyára, ezzel lesz kiegyensúlyozott a három tömbből álló együttes.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
(terv: 1999–2000, 2008) a legnagyobb (és
ebben 1,5-2 évig taníthattam is a festőmázolókat). Megalkotójától, Kosztolányi
Gyulától tanultam meg, hogy az oktatásszervezés egy külön tudomány, és hogy az
iskolára nevelést nem lehet elég korán
kezdeni. (Egyszer, amikor mentem tanítani, éppen óvodásoknak mutatta be a
szakképző iskolát.)
A Táncsics Mihály Gimnázium auláskupolás téglaépülete (terv: 1986–87) és a
tanulmányi szárny bővítése, teljes átépítése (terv: 2009, építés: 2011-re) szintén szép

feladat volt számomra. De sorolhatnám
még a volt Halász–Róth-kúria teljes, korhű
felújítását (most bölcsőde), a volt dabasi
református parókia korhű újjáépítését
(most lakóház), a volt Nemes-kúria megújítását Felsődabason, vagy épp a Kossuth
Lajos Általános Iskola bővítését, energetikai felújítását.
– Kih ívá sn a k te kin te t te - e a
Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony
megtervezésére való felkérést?
– Igen. De gyorsan zajlottak az események. Kőszegi Zoltán polgármester úr ötletével 2011 márciusában keresett meg.
2011. szeptember 23-án már Orbán Viktor
miniszterelnök úr avatta föl a kampanilét.
Hetekig próbálkoztam otthon fa- vagy
acélszerkezetű toronymegoldásokkal.
Aztán téglára váltottam, mert az építési
kerámia az alföldi vidék jellegzetes építőanyaga, és küldtem egy SMS-t a polgármesternek: tervezhetem-e téglából a tornyot? Egyszavas válasz jött: Igen. Utána
már csak meg kellett tervezni, ki kellett
szerkeszteni téglánként. Magában a kivitelezésben nagyszerű szakemberek dolgoztak, akik magas szintű szakmai munkájukkal megvalósították elgondolásom
részleteit. Pálinkás János értékes vasmunkái, Kosiba Tibor építőmester, a tégla falazat művészi kivitelezője, a Prohászka család, József, Csaba és Attila, az egész építés-szervezés, a zsaluzási és tartószerkeze-

Adó 1%
A dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
mellett működő alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri az
adózó polgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk szabadon felajánlható 1%-át ajánlják fel az alapítvány számára.
Az alapítványról bővebb tájékoztató a https://www.
kzsdabas.hu/alapitvany.php honlapon található.
Az 1% felajánlásához szükséges rendelkező nyilatkozat
letölthető a www.dabas.hu oldalról, a Dabasi Újság +-ból
Kérjük, nyomtassa ki nyilatkozatot, és kitöltés után adja át
annak, aki Önnek elkészíti a 2016-os évre szóló adóbevallását!
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ti munkák precíz és kifogástalan megvalósítói… nélkülük nem lenne a torony ma a
város egyik szimbóluma.
– Milyen érzés díszpolgárnak lenni
egy olyan városban, ahol világhírű
orvos és nemesi származású alkotmányjogász is van a díszpolgárok
között? Mennyiben kötelez ez a cím?
– Rendkívüli megtiszteltetés. Amikor
megkaptam az értesítést, napokig nem is
tudtam válaszolni, mert arra is gondoltam,
hogy többen vannak a ténylegesen
Dabason lakók között, akik bizonyára
megérdemelnék ezt a kitüntetést. Ez a cím
arra kötelez, hogy dolgozzak, küzdjek
tovább erőm szerint a legnemesbekért. És
most nagyon boldog vagyok, hogy van
egy szűkebb pátriám, melynek polgára
lehetek.
– Milyen tervei vannak a következő
évekre?
– Kotán Sándorral együtt szeretnénk
fölépíteni a gyóni iskola második bővítését, s ezzel helyrebillenteni a tömegkompozíciót. Tervezünk továbbá egy református óvodát Budapesten. Végül, vagy
inkább elsősorban öt csodálatos unokámmal szeretnék minél többet játszani, fürdeni Szigligetnél a Balatonban, óvodából,
iskolából elhozni őket. Ez tenné igazán
ünneppé a hétköznapokat.
Lejegyezte: Kapui Ágota

A kedvezményezett adószáma: 18506161-1-13
A kedvezményezett neve:
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola mellett működő
Alapítvány
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű
borítékba, amely a lap méretét csak annyiban haladja meg,
hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha
a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a boríté kon p e d i g a z Ö N N E VÉ T, L AKC Í M É T É S A Z
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, illetve a
borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg. Köszönjük!

2017. április 									

kapcsolatok éve

Így ünnepeltek felvidéki nemzettársaink

A

királyfiakarcsai (Felvidék, Szlovákia
– szerk.) Petőfi Baráti Társulás –
ahogy eddig minden évben – az 1848/49es forradalom és szabadságharc 169.
évfordulója tiszteletére, március 12-én
megemlékezést tartott a helyi kultúrházban. A PBT tagjain, a falubelieken, az ismerősökön kívül magyarországi vendégek is
megtisztelték a karcsai eseményt.
Tisztelettel köszöntöttük: dr. Erdődy
Gábort, az ELTE rektorhelyettesét és feleségét, E. Csorba Csillát a Petőfi Irodalmi
Múzeum vezetőjét, Kosztolányi Gyulát és

családját Dabasról, a Kismegyeri Napóleon
Hagyományőrző Egyesület képviselőit
Mednyánszky János vezetésével, Tóth
Andrást és feleségét Zalagyömörőről,
Gányovics Jana polgármesternőt, Kiss
Mártát a Híd Párt képviseletében, valamint
Boros Károly plébános urat.
A műsor a karcsai Alapiskola kis diáklányainak éneklésével kezdődött, majd őket
a dunaszerdahelyi Vox Camerata kórus
fellépése követte, mindkét esetben Zöld
Ágnes vezetésével. A felemelő, megható
ünnepi beszédet dr. Erdődy Gábor, az ELTE

Házassági évfordulók

50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
Április 1.	Kecskés Terézia–Ungvári József
Április 29.
Tar Terézia Katalin–Székely Attila
Tóth Erzsébet–Hirt János
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Április 9.
Császár Mária–Csőszi Sándor
Április 15.	Szabó Zsuzsanna–Mráz István
Április 29.	Merczel Mária–Jelenek Lénárd
Április 30.	Molnár Ágnes–Valentyik Mihály
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Április 18.
Liska Magdolna–Kupás Viktor
Április 25.	Szládik Judit–Dágány József
	Somogyvári Szilvia–Csiki Mihály
Április 30.	Serfőző Éva–Farkas Attila

rektorhelyettese mondta. A főtéren, a
községháza mellett álló Petőfi-táblánál a
két karcsai önkormányzat, a Petőfi Baráti
Társulás mellett, dr. Erdődy Gábor és felesége, a Kismegyeri Napóleon Hagyomány
őrző Egyesület, Dabas város nevében
Kosztolányi Gyula, a királyfiakarcsai Manó
Klub, a Híd Párt Helyi Szervezete, az MKP
Helyi Szervezete koszorúzással rótták le
tiszteletüket. A március 15-i megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.
Szerencsés Magdolna
PBT vezetőségi tag

20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Április 19.	Sipos Zsuzsanna Erzsébet–Bátor János
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Április 11.	Dóri Erika–Bartha Tibor
Április 25.	Krigel Erika–Pál István
Csap Edit–Mészáros István
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Április 14.
Farkas Nikoletta–Hoffmann János
Április 21.	Micsinyei Marianna Piroska–Barkóczi János
2017 márciusában kötöttek házasságot
Március 10.	Szabó Kinga–Somogyi András
	Mózes Petra–Bednanics Máté
Március 17.	Majeczki Adrienn–Fazekas Máté Viktor
Huja Zsolt–Molnár Alexandra
Március 24.
Péli Krisztina–Madarász Péter
Március 25.	Sinkó Daniella–Suhajda László

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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városunk legidősebb lakói
Farkas Ferencné (Weisz Mária)
Sziklai Zoltánné (Lapos Ilona Irma)
Pál Istvánné (Gattyán Katalin)
Havasi Ferencné (Sallai Julianna)
Balázs Pálné (Garajszki Erzsébet)

1927.04.03.
1925.04.08.
1923.04.06.
1923.04.14.
1923.04.16.

Isten éltesse sokáig Önöket!

90 éves
92 éves
94 éves
94 éves
94 éves

városunk legifjabb lakói
Baba
Anya
Bögi Bence	Kemény Judit
Mulató Szabolcs
Fehér Gabriella
Hugyecz András	Kucsera Bettina
Kovács Dóra
Liska Edina Dóra
Nyíri Dominik	Zelovits Nikoletta
Takács Kata
Fajt Éva
Gubicza Ákos
Tunner Erika
Szaller Zsombor	Síró Anita
Kalmár Dániel Barnabás	Zelenák Melinda
Kosztolányi Hanga	Szabó Krisztina

Született
2017. 03. 03.
2017. 03. 04.
2017. 03. 07.
2017. 03. 08.
2017. 03. 10.
2017. 03. 14.
2017. 03. 15.
2017. 03. 17.
2017. 03. 19.
2017. 03. 23.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Tilinkósok Zoboralján

M

árcius 17-19-én a Kossuth Műve
lődési Ház Tilinkó Tánce gyüt
tesével a felvidéki Nyitrac sehiben, Zobor
alján jártunk. Az utazás alapötlete ősszel
merült fel, egy ottani táncházban való tanítást követően. Akkor abban állapodtunk
meg, hogy március 18-án, szombaton az
ottani március 15-i ünnepi műsoron fogunk
bemutatkozni. A csoport összesen 23 fővel
és nem kis izgalommal vágott neki az első
külföldi műsorának. Célunk az volt, hogy
minél jobban megismerkedjünk nemcsak
Nyitracsehivel, de Zoboraljával is. (Itt található a Csitári hegy is, ahol Kodály a híres
„A Csitári hegyek alatt” kezdetű népdalt
gyűjtötte). A pénteki napon ellátogattunk a
gímesi várhoz, amiről a Ghymes együttes a
nevét kapta. Másnap a közeli Alsóbod volt
az úti cél, ahol a felvidéki magyarságért
mártíromságot vállaló Eszterházy János
emlékére egy kápolnát építenek, ill. a környék magyar vonatkozású információit
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összegyűjtik. Gyors ebédet követően megkezdtük a felkészülést a műsorra: vasalás,
hajfonás, hangolás, öltözés, megérkezés…
izgalom…
Hangulatindítóként a tánccsoport citerazenekara (Mákvirág és Pitypang) közös csokorral kezdett, majd következtek a táncosok. Az első tánc a bonchidai forgatós és
csárdás, amit követett a Dabason is bemutatott és kifejezetten március 15-re készített
tematikus koregráfiánk. Közben több nyíltszíni tapsot kapott a csoport, illetve sokaknak sikerült (öröm)könnyeket csalnunk a
szemükbe. Műsorunkat magyarbődi táncokkal zártuk, amelyre komoly vastaps volt
a közönség válasza.
A vacsora után a helyiekkel közös táncházra került sor, majd a „zobori himnusz”,
az „A csitári hegyek alatt..” című dal közös
eléneklésével zártuk a jó hangulatú estét.
Másnap reggel a vasárnapi szentmisére
készülve a csoportunk tagjai tiszteletüket

kifejezve viseletben érkeztek a templomhoz. A mise után elindultunk Nyitra várához,
amely a nyitrai püspökség székhelye is egyben. Ezután a város főterére érkeztünk, ahol
egy rögtönzött táncházat csaptunk. Nyitott
szívvel táncoltunk és közben hangosan
énekeltünk magyarul.
A néhány nap alatt a helyiek, idejüket és
energiájukat nem sajnálva, minket mindig
terített asztallal fogadtak, hálásak vagyunk
a szállásadóinknak, akik hoztak-vittek, segítettek és minden kívánságunkat igyekeztek
teljesíteni.
A Tilinkó együttes méltóképpen tudta
képviselni, mind a citeraszó, mind a tánclépések tekintetében. Mindannyian érezzük,
hogy ez az út sokkal többet adott annál,
mint azt vártuk volna. A barátságon túl azt
is érthetőbbé tette számunkra, hogy miért
és hol vagyunk a világban, mit jelent a
hazánk? Tisztelet jár azoknak a határon túli
magyaroknak, akik erős akarattal és teljes
szívvel küzdenek azért, ami nekünk egy
egyszerű kategória a személyi igazolványban…
Szerencsére a határok ma könnyen átjárhatók, így biztosak vagyunk benne, hamarosan ismét feltölthetjük egymás lelkét igaz
barátsággal, szeretettel.
Szőnyi Renáta és Farkas Gábor

2017. április 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
április 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: 8–21 óráig | kedd: 8–16 óráig | szerda: 8–20 óráig | csütörtök: 8–16 óráig
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Időpont: április 8., szombat, 10.00 óra

Százhangú orgona
– A Kárpát-medence népzenéje 4. rész
Előadó: Birinyi József népzenész
Téma: a magyar népzene stílussajátos
ságai
Időpont: április 28. péntek, 18.00
Az előadásokra a belépés ingyenes!

III. Gyóni Géza országos versés prózamondó találkozó
Időpont: ápr. 22., szombat, 10.00 óra
A találkozókról bővebb információ:
www.kmkdabas.hu, szervezes@
kmkdabas.hu, telefon: 29/360-237

XXVII. Dabasi kistérségi vers-,
mese- és prózamondó találkozó

Húsvéti élőzenés magyar táncház és kézműves sarok

Időpont: április 12., 19.00 óra
A táncházat vezeti: Farkas Gábor és
zenésztársai
A belépés ingyenes!

KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete: május 3., 10.00 óra
Szépkorúak Dabasi Egyesülete:
május 6., szombat, 15.30 óra

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:
A dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
Megtekinthető: április 14-ig

Találkozás a társművészetekkel I.
Időpont: április 28., péntek, 17 órától
Zenél: Lauter Csaba, Kovács Nándor és Buncsák Zoltán
Beszélgetést vezeti: Ligetvári István építész
A Kerekes László Alkotókör tagjai a zene hangulatát örökítik
meg alkotásaikon.
19–20 óra között élő rádióközvetítés.
A belépés ingyenes, várunk mindenkit szeretettel!

Kiss István és Talapka István, Szelíd trópusok
– Costa Rica című fotókiállításának megnyitója
Időpont: április 21., péntek, 17.00 óra
Az útitársakkal beszélget: Ligetvári István építész

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

Expressz szőnyegtisztítás
háztól–házig 48 órán belül

06-30/7777-075
Hat éve a lakosság szolgálatában

Somogyvári László vállalkozó · www.szonyegszaki.hu
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Halász Móricz-kúria
április 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
Ügyeskezek – Ügyeskedek
Felnőtt kreatív-hobby programok minden hónap első
hetének péntekén 16.30 órától
április 7.; május 5.; június 2.
FOTÓKÖR
Április 25., (kedd) 18.00 órától
vezeti: Péli László
HORGOLÓKLUB
Április 3. (hétfő) 16.00–18.00 óráigű
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Április 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Mi még olvasunk kör
április 27. (csütörtök), vezeti: Bakkai Éva

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

Április 8. (szombat) Nyuszi-süti
A nyuszi kedves, félénk, csinos bundát viselő kisállat már az
ókorban is a termékenység szimbóluma volt, hiszen sok utódot
hozott világra, sőt a tavasz, a megújulás megérkezését is neki
tulajdonították. Az idei húsvéton kínáljuk a locsolókat kedves
nyuszi-sütivel.

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, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– szerda 17.30–19.00 óráig
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Ringató foglalkozás gyermekek
és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776
Divattánc
– szombatonként 09.00–10.00
(info: Goda Gabriella +36-70/312-1550)

Április 4. (kedd), 14.00–17.00
Véradás
Április 12. (szerda)
– Művészeti Nap MÚZSÁK
Április 29. (szombat), 19.00
– Nótaest
(szervező: Sári Szlovák Önkormányzat)

2017. április 								

Nemes-kúria

Mindennapi életünk

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

Programok:
– április 21. (péntek) 15.00–18.00 óráig: Anyák napi kézműves foglalkozás
– április 22. (szombat) 8.00–18.30 óráig:

Tájházak kerékpárnyeregből családi túra
– április 24. (hétfő) 10.00–12.00 óráig: Baba-mama klub
– április 29. (szombat): a Felsődabasi Karitász-csoport majálisa

Az aktuális kiállítások megtekinthetőek:
kedd, csütörtök: 8.30–12.00 óráig.
Ettől eltérő időpontban előzetes telefonos egyeztetés szükséges.
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, esküvők
illetve céges rendezvények szervezésére. Ezzel kapcsolatban telefonon vagy emailben lehet érdeklődni. Lehetőség van továbbá
esküvői fotózásra a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Szőlősi Közösségi Ház áprilisi 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:
13.30: 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 Éva)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina

Áprilisi rendezvények:
Április 7. (péntek) 16.00 órától
Húsvétváró kézműves gyermekdélután
helyszín: Közösségi Ház (kosárfonás,
tojásfestés és -hímzés, locsolóvers-próba)
Április 11. (kedd) 16.30 órától
Kézműves értékek Dabasi-szőlőkben
kiállítás megnyitó,
helyszín: Művelődési Ház
(Közreműködik a Szőlőkert Óvoda, a
Bátki János Nyugdíjasklub és a Pilinke
Énekeggyüttes)
A kiállítást megnyitja Solymosi Borbála,
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Évadíjjal kitüntetett népművész

10.00–12.00: Baba-mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–18.30: Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

Április 22. Tájházak Éjjel-nappal
8.00–18.00 óráig szabadtéri
programok a szőlősi Tájház udvarán
Programok:
– Kézműves foglalkozás és bemutató
(kosárfonás, agyagozás)
– Régi dallamok – Kovács László zenész
harmonikázik
– Szent György-napi bográcsos étel elkészítése, délután kóstolás
– Hagyományőrző népi játékok
– Tárlatvezetés a Tájházban
– Alternatív program a Dinnyés Lajos
Emlékszoba megtekintése

GYERMEKSZÁLLÍTÓ KERÉKPÁR-UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ!
Ha csak ki szeretné próbálni, 1-1 napos kiránduláshoz lenne szüksége rá, Dabas Város Önkormányzata
gyermekszállító kerékpár-utánfutó bérlési lehetőséget kínál. Érdeklődni lehet Dabas Város Önkormányzatánál
a 29/561-260-as telefonszámon.
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a Rákóczi-iskola rövid hírei

M

árcius 22-én a rákóczis diákok szlovák
nyelvi versenyen vet tek rész t
Galgagyörkön. Tanulóink a verseny írásbeli és
szóbeli részén is kitűnően teljesítettek. A következő tanulók szálltak versenybe: Meitert Zsófia,
Pásztor Sára, Szmrek Pál (6. osztály), Bozsik
Henrietta (7. osztály), Buzek Melinda Vivien,
Praszna Panna és Volentér Nóra (8. osztály).
Bozsik Henrietta korcsoportjában 1.
helyezést ért el, Szmrek Pál és Volentér Nóra 3.
helyen végzett. A diákokat Kosztolányi Judit
tanárnő készítette fel. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak!

Bázisintézmény lett a Rákóczi-iskola
A Pedagógiai Oktatási Központ (Budapest) és a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese
a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát – (OM azonosító: 037749) 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. – érdemesnek ítélte
az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

Kiváló eredmények a Cziffra-kupán

A

Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai március 20-án részt
vettek az Országos Művés zeti Iskolás
Táncverseny Örkényben megrendezett
V. Cziffra-kupáján.
A gyermek standard kategóriában
1. helyezést ért el a „Hercegnő-keringő”
című koreográfia, valamint szintén

1. helyen végeztek a latintánc kategóriában
„Twist” című előadásukkal: Boskó Gréta,
Pintér Fanni, Patai Boglárka, Iványi Inez,
Bereczki Vivien, Illyés Amira, Molnár
Mária, Benárd Vivien, Tóth Kata és Vidák
Eszter.
Standardtánc junior kategóriában
1. helyen rangsorolták a „Country Polka”

Átrium-hírek

A

z 1848-49-es szabadságharc 169. évfordulóján,
országhatáron belül és kívül, egyemberként emlékeztek a magyarok, tisztelegve a bátraknak.
Az Átrium Idősek Otthona lakói is bekapcsolódtak a
nemzeti megemlékezésbe. Az ünnepi műsor egy rövid
történeti áttekintéssel kezdődött, mely felidézte a forradalmat kiváltó eseményeket. Ezt követte a forradalomról
és szabadságharcról szóló dokumentumfilm megtekintése, majd a megemlékezést a Nemzeti dal és a Szózat közös
eléneklése zárta.
Tibay László
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és 2. helyen a „Trouble” című koreográfiát.
Táncolták: Boskó Petra, Turányi Melitta,
Kiripóczki Mercédesz, Majláth Zsanett,
Kecskés Gréta, Rafael Julianna és Pethő
Ágnes.
Felkészítő tanáruk: Balikó Éva tánctanár.
Tokné Járomi Ilona
intézményvezető

2017. április 								
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EMLÉKHÉT

Kossuth Z suzsanna 200. születésnapjáról emlékeztünk meg
az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában és Kollégiumában
Iskolánk névadója, Kossuth Zsuzsanna születésének 200.
évfordulója, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója apropóján iskolánkban az idei
tematikus projekthetet egy teljes emlékhét keretén belül
rendeztük meg.

A

Kossuth-családról és az 1848-49es eseményekről szóló plakátkiállítással kezdtük a hetet, majd koszorúztunk a Kossuth-háznál és Kossuth László
sírjánál.
Egy kis „csatározásra” – egészen pontosan egy meghívásos kispályás labdarúgó tornára - invitáltuk az Érdi Szakképzési
Centrum tagintézményeit, illetve a környező települések középiskoláit és vezetőit. Az esemény stílszerűen az
„I. Kossuth Zsuzsanna Emléktorna” nevet
kapta. A harmadik helyet a „BOGIM.RUG”
(Ócsai Bolyai János Gimnázium) csapata
nyerte el, második helyen végzett a
kiskunlacházi „Harcosok” (Érdi SZC
Kiskunlacházi Szakképző Iskolája), míg az

első helyet a „KZS Team” szerezte meg,
itthon tartva a vándorserleget. A tornát
Herman Róbert iskolatitkár szervezte, a
felkészítésben Marschall Zoltán pedagógus volt segítségére.
Különleges esemény volt, amikor
Kossuth Zsuzsanna és Kossuth Lajos leveleiből kiállítást nyitottunk meg iskolánk
aulájában, valamint méltattuk névadónk
életútját.
Végül, a hét utolsó napján, változatos
programokon vehettek részt diákjaink,
többek között Papst József hagyományőrző csoportjának bemutatóján, történelem vetélkedőn, terepasztalon eljátszhatták a pákozdi csatát. A résztvevők színdarabot is láthattak Kossuth Zsuzsanna éle-

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:
Völgyi Géza:
Zsákai Lénárd:

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

téről, amelyet iskolánk diákjai adtak elő
Szóládi Erika tanárnő rendezésben, aki
egyben a megemlékezés főszervezője is
volt. A szünetekben pedig a Pilvax
Teaházban teázhattunk és saját cukrászaink által készített süteményeket fogyaszthattunk.
Rendezvényünkre számos vendég
érkezett a dabasi iskolákból, illetve a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
vezetése is meglátogatott bennünket,
hiszen Kossuth Zsuzsanna ápolónő volt.
Ezúton is köszönjük mindenki munkáját,
és azt, hogy részvételükkel megtiszteltek
minket.

Stégner Péter, Szóládi Erika
és Herman Róbert

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,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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Óvodai beiratkozások
a 2017/2018-as nevelési évre

A

Dabas Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda valamennyi
épületébe a gyermekeket a
2017/2018-as nevelési évre április
24–26. napján (hétfő–szerda) 8.00–
16.00 óra között lehet beíratni. Az
óvodai nevelésben részvevők köre ötéves
korról hároméves korra változik: a nemzeti

köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény
8. § (2) bekezdése szerint a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptember 1.) legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig
betöltötte a 3. életévét és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkezik, e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el. (Részletek
a www.dabas.hu-n olvashatók.)

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
Dabas-Sári Óvoda (a ,,Szivárvány” Óvoda épületébe és a ,,Napsugár” Óvoda
épületébe) történő beiratkozás

2371 Dabas, Mánteleki út 6. ,,Szivárvány” Óvoda épülete
29/364-335 | 2017. április 24–26. | 8.00–16.00 óra

Dabasi Bóbita Óvodába történő beiratkozás

2370 Dabas, Szent István út 34.
29/360-810 | 2017. április 24–26. | 8.00–6.00 óra

Dabas-Gyóni Óvodába történő beiratkozás (,,Mesevár” Óvoda épületébe,
,,Lurkó” Óvoda épületébe, „Szőlőkert” Óvoda épületébe) történő beiratkozás

2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.
29/367-234 | 2017. április 24–26. | 8.00–16.00 óra

Ebzárlat és legeltetési tilalom áprilisban
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél,
állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. A betegség legfőbb terjesztője a
RÓKA. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember számára bűzös, de a rókák
által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik,
amely kb. 4 cm átmérőjű, kb 1,5 cm magas,
szürkésbarna színű. A róka, miközben
megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát
is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
A csalétekbe helyezett vakcina emberre,
állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT.
A kihelyezett csalétekhez ennek
ellenére NEM SZ ABAD HOZZ Á
NYÚLNI!

a) H a a vakcina ép bőrfelületre kerül,
elegendő jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy 70%-os alkohollal, vagy
ezek hiányában bő, szappanos vízzel
lemosni. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
b) H a az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad
közterületre vinni. a jelzett időszak alatt a
kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!

Aki a vakcinázott területen elhullott
vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST,
A VADÁSZTÁRSASÁGOT!
Kérjük, a fentiekről gyermekét is
tájékoztassa!
További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI
KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2017. április 3–6. között

Változások a hulladékszállításban

A

z Országgyűlés munkaszüneti
nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től négynapos
munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.
Dabas településen a hulladék elszállítása
ünnepnapokon – ahogyan azt korábban
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kérték – szünetel. Az ünnepnapok alatt
felgyülemlett, dupla mennyiségű szemét
elszállítására a következő héten kerül sor,
így a gyűjtőedényeket reggel 7-ig szíveskedjenek kihelyezni. A lakosságot a
Dabasi Újságon keresztül tájékoztatjuk a

szemétszállításban történő egyszeri változásról, egyéb tájékoztató anyagot nem
küldünk ki.
Az edényekből maximum a QR-kódos
matricán feltüntetett mennyiség duplája
NHSZ OKÖT N. Kft.
kerül elszállításra.

2017. április 									
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Kedves Kismama!

A

várandósággal, szüléssel kapcsolatban biztosan sok kérdés felmerül benned.
Egészen a vajúdásig fogalmad sincs,
milyenek az igazi fájások, honnan ismered
meg őket, mikor kezdődik a szülés és
meddig tart majd? A sok bizonytalanság
közepette az ember hajlamos azt gondolni, hogy az orvos, a szülésznő mindent
tud, hiszen ők már olyan „sokszor csináltak ilyet”. Pedig tény, hogy a körülmények
rajtad, a te felkészültségeden is múlnak.
A bizonytalan jövő egy részét tehát épp
te magad befolyásolhatod az által, hogy
testileg és lelkileg felkészíted magad és a
magzatodat erre a különleges eseményre.
Hiszen egy kisbaba mellett anya és apa,
nagymama, nagypapa, keresztmama,
keresztpapa is születik. Az első várandós-

ság alatt különösen sok ismeretlen érzéssel, helyzettel találkozik az egész család. A
babaruhák, kellékek sokasága, a rengeteg
praktikus jó tanács, a felkészülésre kapott
9 hónap jelentős segítség a leendő szülőknek. Vajon mindez elegendő muníció
ahhoz, hogy végül boldogan vehesd
kézbe kisbabádat és úgy érezd, bármikor
szívesen vállalkozol megint erre a csodálatos, felemelő élményre? Ebben szeretnénk
segítséget nyújtani számodra, ezért:
Dabas Város Önkormányzata április
19-től június 14-ig heti 1 alkalommal, szerda délutánonként a Lakos doktor utca 27.
szám alatt lévő Levendulás Házban 17.00–
19.00 óráig ingyenes szülésre felkészítő tanfolyamot indít kismamák és kispapák számára!!! Szakképzett előadókkal,
hasznos gyakorlati tanácsokkal és az utol-

só alkalommal egy kis
meglepetéssel várjuk a
kismamákat!
Nem kínálunk kész
megoldásokat, de a
megmutatott eszközök, mód szerek segítségével
közelebb
kerülhetsz
a sajátodhoz.
A program ideje
alatt ingyenes
gyermekfelügyeletet vállalunk a helyszínen.

Programok:
· április 19., 17.00 óra: „Hogy mondjam, hogy megértse, hogy hallgassam, hogy megértsem?”
A foglalkozást tartja: Lukács Anikó Gordon tréner és dr. Jurácsik Tímea Life coach, Gordon tréner
· április 26., 17.00 óra: „Hogy mondjam, hogy megértse, hogy hallgassam, hogy megértsem ?” program folytatása
· május 3., 17.00 óra: Párkapcsolati kérdések, szülővé válás, családépítés, babavárás – előadó: Bálintné Reiszki Zsuzsa védőnő
· május 10.,17.00 óra: Vajúdástámogatás, babamasszázs – előadó: Mészáros Eszter dúla, pszichológus / www. vilagrajonni.hu/
· május 17., 17.00 óra: A szülés folyamata, gyermekágy – előadó: Hámori Andrea szülésznő
· május 24., 17.00 óra: Szexuális élet a szülés után – előadó: Séllei Györgyi szexualpszichológus
· május 31., 17.00 óra: Szoptatás, hozzátáplálás, fogászati egészségnevelés – előadó: Farkasné Dallos Edina védőnő, Jurácsik Andrea
dentalhigiénikus
· június 7., 17.00 óra: Csecsemőgondozás – előadó: Kucsera Andrásné védőnő
· június 14., 17.00 óra: Gyermekbetegségek, védőoltások, elsősegély – előadó: dr. Katona Edit gyermekorvos
A szülésre felkészítő tanfolyamra Jurácsik Andreánál a 06-70/337-0830-as számon lehet jelentkezni.
Szeretettel várunk minden érdeklődő kismamát és kispapát!

Pályázati felhívások
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
pályázatot hirdet a „Tudás és Tudatosság” évtizede – 2017
„A kapcsolatok éve” témakörhöz kapcsolódó városi szintű kulturális programok, közművelődési, nevelési-oktatási rendezvények, tevékenységek megvalósításának támogatására. A pályázati felhívás a www.dabas.hu honlapon tekinthető meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

***
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
pályázatot hirdet magánszemélyek, civil szervezetek, gazdasági
szervezetek és intézmények számára a gyerekek nyári napközbeni ellátásának megszervezésére. A pályázati felhívás és az
előjelentkezési lap Dabas város honlapján tekinthető meg.

17

Hivatali szócső										Dabasi Újság

GYIÖK hírek
Lépj még egyet előre! – szakmai nap

D

abas Város Gyermek-és Ifjúsági
Önkormányzata február 20-án a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Társaság, más néven GYIÖT szervezésében részt vett a Lépj még egyet előre!
nevű szakmai napon, Budap esten. A
szakmai napon számos új és szakmailag
hasznos információval gyarapíthattuk
tudásunkat.
Részt vettünk nyílt előadásokon, majd
az ország különböző GYIÖK tagjaival is

lehetőségünk adódott beszélgetésre,
eszmecserére. A szakmai nap központjában egy országos roadshow-tervezet állt,
melynek céljáról, célcsoportjáról tájékoztattak minket, amelybe egy-egy műhely
„házigazdájaként” bekapcsolódhattunk.
Így Dabas város is helyet ad egy vagy két
ilyen roadshow-nak, ahol szakemberek
kezdeményeznek közös munkát az
érdeklőd őkkel. Február 22-én Dabas
Város G yerm ek- és I fjú s á gi

Önkormányzata fogadta a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzati Társaság elnökét
és egyik oszlopos tagját, azzal a nem titkolt céllal, h ogy a X VII. Települési
Gyermek-és Ifjúsági Önkorm ányzatok
Országos Találkozójának házigazda címére pályázzon. A találkozás a Polgármesteri
Hivatalban zajlott. A Települési Gyermeké s I fjú s á gi Ö nkorm á ny z atok X VII.
Országos Találkozójának tervezett időpontja: november 24-25-26.

Választási hír
A gyermek- és ifjúsági önkormányzati választásokra beérkezett ajánlóívek szerint városi képviselőként Pokornyik
Lilla (Dabas-Sári választókerület) és Bennárik Tamás
(Dabas választókerület) indult. Iskolai képviselőként a
Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumból Tar Petra és
Nagy Zsolt jelöltette magát.

A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumból
Szikora Katinka és Mátyus Dániel indul képviselőjelöltként.
Az április 7-én megrendezésre kerülő szavazáson rájuk lehet
szavazni az iskolákban és a Polgármesteri Hivatalban.
Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

Épül az új tornacsarnok
Rohamos ütemben halad a Táncsics Mihály
Gimnázium új tornacsarnokának építkezése. Az
épület szerkezetkész állapotban van, tetőfedése elkészült, és jelenleg a belső vakolási munkák
folynak, valamint a belső gépészeti szerelés is
zajlik. A külső részen famunkák folynak, az
árnyékolók elhelyezése, a hőszigetelés és a
ragasztóréteg felhordása folyamatban van.

Fotó | Karlik Dóra

Tavaszi

kerékpározás

A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör április 23-án tartja idénynyitó tavaszi túráját. 8. évköszöntő kerekezésünk kb. 55 km lesz,
melynek tervezett útvonala: Dabas–Tatárszentgyörgy–
Kunpeszér–Bugyi–Dabas. Indulás délelőtt 9 órakor a
Szent István térről, visszaérkezés kb. 13.30 perckor.
Tempó kb. 15 km/h (kiránduló sebesség).
Minden településen rövid pihenőt tartunk, ahol lehet frissíteni, lazítani. Az út felénél Huja István technikai vezetőnk és
Öller Imre logisztikai felelősünk megvendégeli a bringázókat
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zsíros kenyérrel, újhagymával, teával és ásványvízzel. Kérünk
minden résztvevőt, hogy megfelelő műszaki állapotban lévő
kerékpárral induljon el és legyen nála láthatósági mellény!
A Tour de Fekt KBK nyitott, bárkit szívesen látunk a csapatban.
Jelenlegi taglétszámunk 37 fő. Elsődleges célunk, hogy megszerettessük városunk és környékünk lakóival a kerékpározást,
és ezáltal az egészséges életmódra való törekvésre késztessük.
Ennek megvalósításában jó úton haladunk, és hajrá!
Találkozzunk április 23-án (vasárnap) a Szent István téren!
Csatári Lajos, a Tour de Fekt KBK vezetője

2017. április 										
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

református egyházközségeink

Gyóni Katolikus Egyházközség

Gyóni református Gyülekezet

A nyári időszámítás idején az esti szentmiséinket
18 órakor kezdjük. Ezekhez kapcsolódóan a
nagyböjtben fél óra lehetőség van szentgyónásra.
Nagyböjti lelkigyakorlatunk áprilisi alkalmai: 5-én és
12-én 18 órától.
Egyházi évünk legnagyobb ünnepe a Szent Háromnap:
– 13., nagycsütörtök: 18 órától az Utolsó Vacsora szentmiséje, utána
1 órás virrasztás.
– 14. nagypéntek: 17 órától keresztút imádság, 18 órától szertartás.
– 15. nagyszombat: 8–12 óráig lehetőség a Szent Sírnál való egyéni
imádságra.
– 20 órától húsvét vigíliája: feltámadási szentmise, felnőttkeresztelés,
körmenet.
– 16-án, húsvét ünnepén mindkét templomunkban vasárnapi miserend.
– 17-én, húsvét hétfőjén szentmise Gyónon 9 órától.
– 29-én, szombaton a 18 órai szentmise után 2 havonkénti gitáros/csendes dicsőítési alkalom.
– A 30-i, vasárnapi szentmisében havi kereszteléseink.
– Május 3-ától, szerdától kezdve Loretói litánia az esti szentmisék után.
– 7-én, anyák napján 10.30-tól gitáros gyerekmise.

– Április 9., vasárnap 10 óra: VIRÁGVASÁRNAP,
ünnepi istentisztelet a templomban
17 óra: húsvéti jótékonysági koncert a templomban
előadó: SASVÁRI SÁNDOR EMeRTon-díjas énekművész
– Április 13., 18 óra: nagycsütörtök, istentisztelet a templomban
– Április 14., 10 óra: nagypéntek, istentisztelet a templomban
úrvacsoraosztás
–Á
 prilis 16., hajnali 5 óra: feltámadás ünnepi hajnali virrasztás a
gyülekezeti házban
– 1 0 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet a templomban
úrvacsoraosztás
– 15 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet Tatárszentgyörgyön,
úrvacsoraosztás
– Április 17., 10 óra: húsvét 2. napi ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
– Április 29., 19 óra: jótékonysági bál a Táncsics Mihály
Gimnáziumban
– Május 7, 10 óra: anyák napi istentisztelet, a hittanos és
konfirmandus gyermekek műsora, édesanyák és a nagymamák
köszöntése

Alsódabasi Katolikus Egyházközség

dabasi református Gyülekezet

Miserendünk:
– vasárnap 9.30;
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise;
– az esti szertartásaink április 2-ától 19 órakor kezdődnek;
– április 7-én és 14-én (nagyböjt péntekjein) a szentmise előtt
félórával keresztúti ájtatosságot végzünk.
Nagyheti és húsvéti szertartásrendünk:
– 13-án, nagycsütörtökön 19.00
– 14-én, nagypénteken 19.00
– 15-én, nagyszombaton 19.00
– 16-án, húsvétvasárnap 9.30
– 17-én, húsvéthétfőn 19.00
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a hon
lapunkon: www.alsodabasplebania.hu

Állandó gyülekezeti alkalmaink
– Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban
– kóruspróba a hernádi Általános Iskola ebédlőjében keddenként
18.00–19.30 között
Alkalmaink
– Április 13-17. között a nagyheti és ünnepi istentiszteleti alkalmaink a templomi hirdetőtáblán olvasható a hagyományos rend
szerint
A Dabasi Református Gyülekezet meghívja Önt és kedves családját a Reformáció 500. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségre és az azt követő emlékműavatásra a Dabasi Református Templomba.
Az ünnepség április 23-án, vasárnap 10 órakor kezdődik.
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet, Csontos József lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, Szűcs György temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Szűcs család

19

hit–vallás											Dabasi Újság

Gyóni Evangélikus Gyülekezet
– Virágvasárnap, istentisztelet: április 9., 10.00 óra.
A templomi istentisztelettel páhuzamosan gyermek-istentiszteletre hívogatunk a gyülekezeti terembe, Berki Viktória vallástanár szolgálatával.
– nagycsütörtök, istentisztelet: április 13., 18.00 óra, úrvacsora
– nagypéntek, istentisztelet: április 14., 10.00 óra: passió olvasás
– húsvét vasárnap istentisztelet: április 16., 10.00 óra, úrvacsora
– húsvét másodnapján istentisztelet: 10.00 óra, úrvacsora
– konfirmációi vizsga: április 29., szombat, 15.00 óra.
– konfirmációi istentisztelet: április 30., 10.00 óra. Szeretettel
hívjuk a jubiláló konfirmandusokat, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 és 60 évvel ezelőtt konfirmálkodtak.
– Gyülekezeti kirándulás: április 25-én, kedden a Messiás.ma
előadásra, a MÜPÁ-ba.

– A kismamákat szeretettel hívjuk a Baba-mama körbe: április
24-én, hétfőn, 10.00 órára, a gyülekezeti házba. (Cím: Dabas,
Luther u. 14.)
Májusi kitekintés:
– Istentisztelet úrvacsoraosztással: május 7., 10.00 óra, amely
anyák napi istentisztelet lesz. Szeretettel hívjuk az édesanyákat,
nagymamákat a gyermekekkel és unokákkal együtt erre az
istentiszteletre.
– A nyári gyermektáborunk tervezett időpontja: július 10-14.
– Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként, 16.00-18.00.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebookoldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk.

Jézusnak fel kellett támadnia a halálból
(részlet)

J

ézus gyökeres orvoslást adott az
ember legnagyobb lidérces félelmére,
a halálra. Mi nem az üres sírra hivatkozunk
csupán, hanem a vértanú apostolokra,
akik Jézussal találkoztak. S nem azért él
Jézus, mert hirdetik, emlegetik mint a történelmi hősöket, hanem azért hirdetik,
mert feltámadt és él. Jézus feltámasztása
Isten hatalmas tette volt, ahogy a világ
teremtésekor kimondta, hogy legyen úgy,
megakadályozhatatlan erővel szétzúzta a
halál bilincseit. Jézus feltámasztása az
istenhit radikalizálását jelenti, nem egy
bizonytalan világenergia Ő, hanem személyes Isten, aki az élők Istene, és mindent
megtehet. A föltámasztásban az Atya

egészen Atyának mutatta magát. Igazolta
Fiát, akit a kereszthalál ellenére is végtelenül szeretett. Jézus a föltámadásban beöltözött fiúi dicsőségébe, s emberi testét a
Szentlélek által támasztotta fel az Atya.
Olyan váratlan volt Jézus feltámadása,
hogy először örülni sem tudtak az apostolok, az asszonyokat is ijedség és rémület
fogta el (Márk 16,81). Később az apostoli
egyház fölfogta és földolgozta, hogy
összes reményük diadalát látták benne.
A föltámadt Krisztus ma is személyesen
szólít. Hogy hiszünk-e a föltámadásban, az
a gyászban mutatkozik meg leginkább,
lehetne azt mondani, hogy szakítópróbája
a hitünknek.
Bábel Balázs érsek

Végső Búcsú
Név
Janicsák Sándor
Kmetyó Károly
Bennárik Péterné
(Bozsik Erzsébet)
Szabó Imréné
(Magyar Erzsébet)
Mráz Mátyásné
(Szabados Margit)
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Születési idô
1943. 02. 14.
1952. 03. 06.

Halálozás idôp.
2016. 05. 29.
2017. 01. 29.

1932. 08. 19.

2017. 01. 31.

1931. 05. 03.

2017. 02. 03.

1937. 10. 29.

2017. 02. 04.

Név
Hefler István
Haga Béla
Gombár Istvánné
(Papp Ilona)
Farkas Zsolt
Bálint Lénárdné
(Kéri Borbála)
Gugyerás László
Zatureczki János

Reviczky Gyula

Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.

Születési idô
1927. 04. 29
1956. 09. 18

Halálozás idôp.
2017. 02. 04.
2017. 02. 05.

1956. 06. 09.
1984. 11. 30.

2017. 02. 08.
2017. 02. 16.

1938. 02. 10.
1934. 06. 07
1942. 01. 05

2017. 02. 16.
2017. 03. 03.
2017. 03. 05.

Osztozunk a családok gyászában.
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8. Városi Keresztút

M

árcius 23-án, pénteken nyolcadik alkalommal indultak útnak a
városi keresztút résztvevői a Dabasiszőlősi Szent Őrangyalok Templomból,
hogy a város katolikus templomainak és
kegyhelyeinek érintésével eljussanak a
Sári Szent János Katolikus Általános Iskola
kápolnájához.

A keresztutat a jó papokért és a papi
hivatásokért ajánlották fel, azért, mert
2017-ben az egyházmegyénkben nem
lesz papszentelés. Ezért is tartották fontosnak a szervezők, hogy minden stációnál erről elmélkedjenek, új papi hivatásokért imádkozzanak és hálát adjanak a papjaikért a résztvevők. Több százan kapcso-

Fotó: Karlik Dóra

A városi keresztutat 2010 nagyböjtje óta
szervezik meg Dabason, minden településrész érintésével. A teljes út hossza
megközelítőleg 17 kilométer, azaz annyi
métert gyalogolnak a résztvevők, ahány
lakosa van a városnak. Idén is sokan
eljöttek, hogy elkísérjék a keresztet
Dabasi-szőlőkből Sáriig.
lódtak be az idei keresztúti ájtatosságba,
sokan a teljes útvonalon végiggyalogoltak
a keresztet hordozva.
Köszönjük ezúton is a vállalkozások,
civil szervezetek segítségét, közreműködését, amellyel az esemény sikeres megvalósításához hozzájárultak!
Feldman

Elhunyt a „gyóni beton” egyik utolsó szemtanúja

Balog Ferenc
(1926. 09. 27.–2017. 03. 27.)

H

iányérzettel készülhetünk az idei
Fernihough megemlékezésre,
hiszen a közelmúltban távozott közülünk a
30-as évek gyóni motoros eseményeinek
egyik utolsó még élő szemtanúja, Balog
Ferenc.

Feri bácsi a gyóni Balog család tagjaként
ezer szállal kötődött szülőhelyéhez.
Jelentős történelmi események szemtanúja volt, látta a Gyóni Betonon zajló autós–
motoros gyorsulási versenyeket, a második világháború idején lezuhant német
pilóta temetésén mint fiatal levente vett
részt, majd 1948-ban a forradalom és szabadságharc centenáriumi eseményein a
Kossuth-sír mellett volt a díszőrség tagja.
Már fiatalon belépett a Gyóni Önkéntes
Tűzoltóegyletbe, majd a sorkatonai szolgálatát követően is a Dabasi Tűzoltóság
kötelékében helyezkedett el, onnan is
vonult nyugdíjba. Sportvezetői tisztséget
is vállalt, több járási bajnokság szervezője
volt, évtizedeken keresztül méhészkedett,
méhegészségügyi felelős is volt.
A Gyóni Géza Nyugdíjasklub egyik alapító tagja volt, aki a klub fennállásának 29
éve alatt mindig aktív szerepet vállalt a
helyi közösségi életben. Szívügyének
tekintette a helyi hagyományok ápolását,

a helytörténeti értékeink megőrzését,
ezért is kapcsolódott be 2009-ben a gyóni
betonút, az egykori versenypálya felavatásának 75. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat megvalósításába. A
szervező csoport tagjaként ő is átvehette
az Év Kulturális eseménye Dabason elismerést. Rendszeres résztvevője volt a
városi programoknak, figyelemmel kísérte
a település és szűkebb pátriája, Gyón fejlődését.
Mindig szeretettel, büszkeséggel
beszélt családjáról, lányáról, vejéről, unokáiról és dédunokáiról. Tavaly szeptemberben a nyugdíjasklub közösségével és családtagjai jelenlétében ünnepelhette meg
90. születésnapját.
A Gyóni Géza Nyugdíjasklub és a gyóni
városrész egy meghatározó időskorú
egyéniségétől búcsúzunk Balog Ferenc
személyében. Szeretettel, tisztelettel és
őszinte megbecsüléssel őrizzük emlékét.
Feldman László
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Back Bernát

életútjának gyóni időszakáról

Back Bernát (1871–1953) zsidó származású üzletember,
műg yűjtő, mecénás és politikus neve, fordulatokban, anyagi
javakban, nagyvonalú gesztusokban gazdag pályája már régóta
a lexikonszerkesztők listáján szerepel. A szócikkek konzek
vensen tartalmazzák a bennünket érintő tényt, miszerint
Gyónon halt meg 1953. január 7-én. A 81 évet megélt, kivételes
képességű üzletember pályafutásának döntő szakasza a legszélesebb nyilvánosság előtt zajlott, ezért jól követhető.
Ugyanakkor az 1944 utáni, így a gyóni éveit is teljes homály fedi.

A

z 1939. évi választásokon, mint
1927 óta mindannyiszor, Szeged
város képviselőjeként került az országgyűlés felsőházába, ahol az iparügyi bizottság
tagjaként működött. 1943-ban a fővárosba, az Olasz fasor 57. szám alatti lakásbérleménybe költözött. Itt találta a német
megszállás, a vészkorszak. A katolikus
hitre történő évtizedekkel korábbi áttérése (1908) és az Antibolsevista Comité tagjaként 1919-ben szerzett érdemei, Károly
Csapatkereszt kitüntetése védelmet nyújtott számára, így a sárga csillagot sem kellett viselnie. 1944 júliusában azonban úgy
értesült, hogy belügyminiszteri mentesítését az utóbbi években tanúsított ellenzéki
politikai magatartása miatt megvonják.
Hamvas Endre (1890 –1970) Szegedcsanádi püspökhöz (a majdani kalocsai
érsekhez) fordult segítségért, aki sokak
érdekében kiállt akkor is, később is a
nehéz időkben. A püspök Back Bernát
ügyében levélben fordult Ambróz y
Gyulához (1884-1954), a kormányzói kabinetiroda vezetőjéhez, és közbenjárását
siker kísérte.
A nyilasok októberi hatalomra kerülésekor körültekintően megszervezte családja bujtatását, felesége Eisenstädter
Erzsébet (1880-1954) és unokái Kőbányán,
a karmelita apácák Maglódi úti zárdájában rejtőztek el. Ő maga lányánál húzódott meg Gyónon, a Halász Zoltánkúriaként ismert – az atyja, Halász
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Boldizsár 1848-as és 1867-es országgyűlési képviselő által épített − udvarházban,
és ott vészelte át a főváros ostromát. Back
Mária (1903-1968) német állampolgárságú férjével, Kamlah Frigyes (1905-1968)
festőművésszel 1934-ben került Gyónra,
a k ko r v á s á r o l t á k m e g a k ú r i á t .
Ismeretségük néhány évvel korábban
keletkezett. Back Mária az 1920-es évek
második felében sportteljesítményével
érdemelte ki a tudósítók figyelmét, főként
a szegedi négyes evezőscsapat tagjaként,
de kitűnően lovagolt és a vadászatban is
az élen járt.
Egyiptomi, párizsi utak, tanulmányok
után a Képzőművészeti Akadémia hallgatója lett Münchenben, ahol együtt tanult
későbbi férjével. Első gyermekük, Anna,
1933. április 7-én született Münchenben.
A hitleri Németországban ez a házasság
azonban nem volt fenntartható, így Back
Bernát mentességében bízva, Magyar
országra költöztek. Már Gyónon éltek,
amikor 1935. június 4-én megszületett
Katalin lányuk, majd 1941. október 26-án
János fiúk. Rövid időn belül kiderült, hogy
a festőművészetből képtelenség fenntartani a családot, ezért üvegházi és melegágyi kertészettel, sertéstartással kezdtek
foglalkozni.
A világháború befejezése után Back
Bernát és felesége továbbra is Budapesten
élt az új nevén Malinovszkij fasorban. A
Kamlah család életét megnehezítették a

magyarországi németek kitelepítése miatti hatósági vegzálások, mely 1948-ban ért
a csúcspontjához, amikor a családfőt
hónapokig elzárva tartották az alsódabasi
rendőrkapitányság épületében. Végül
Dinnyés Lajos segítségével Kamlah Frigyes
megkapta a magyar állampolgárságot.
Megpróbáltatásai azonban nem értek
véget, hiszen a néhány holdon folytatott
kertészeti termelésének sikerei miatt
kuláklistára került. 1951-ben Back Bernát,
aki Horthy Miklós támogatása miatt a nyilasok után a kommunisták célkeresztjére
is rákerült, tudomást szerzett saját kitelepítésének tervéről, s ezt megelőzendő,
Gyónra költözött feleségével június 29-én.
A kúriában saját lakrészt alakítottak ki.
Naplót vezetett, így tudható, hogy szívproblémái miatt erejét beosztva ugyan,
de sorra járta a helyi üzleteket. Sokat
bosszankodott az általános áruhiányon,
hiszen szinte semmit sem lehetett kapni.
Kárpótolta őt, hogy unokáiban nagy örömét lelte.
Utolsó estéjét egy sikeresen megoldott
középiskolai matematika házi feladat
derűsítette, de reggelre elragadta őt a
halál. A közeli katolikus temetőbe temették, szeretett felesége egy év múlva
követte. 1971-ben famíliája mindkettőjük
hamvait átszállítatta a családi kriptába, így
síremléke Szegeden, a Belvárosi temetőben van.
Valentyik Ferenc
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Bábel Antónia: A húsvéti tyúk

A

lig két hét volt húsvétig. Medve Móric bocsai, Borcsa és
Öcsi egyre izgatottabbak lettek. Borcsa bocs minden
lefekvés előtt elővette ünnepi szoknyáját, Öcsi bocs pedig egyre
csak a locsoló versét gyakorolta, s közben medvepapát nyaggatta,
hogy mikor mennek már a méhekhez a frissen kevert kölnikért.
Igazság szerint az egész erdő egyre nagyobb lázban égett. A nyúlfiak kiporolták a bundáikat, Vaddisznó asszonyság recepteket cserélt Mókusnéval, Rigó és Rigóné pedig naphosszat trilláztak, hogy
húsvét reggelén minden tökéletes legyen.
Nyúlanyó egy szép, napos reggelen elindult az erdő közepén
álló tóra a vízityúkokhoz tojásért.
– Ami engem illet – düllesztette ki a mellét Búbos –, eléggé
elhanyagolva érzem magunkat. Mindenki csak a Húsvéti Nyulat
emlegeti, őt dicséri, bezzeg mi!? Ránk senki sem gondol, pedig
igen nagy munka ám megtojni azt a rengeteg tojást. Igenis, kijárna
nekünk is a Húsvéti Tyúk cím!
Nahát, szegény Nyúlanyó csak álldogált, még a szava is elakadt.
A többi tyúk is helyeselt, így aztán Nyúlanyó üres kosárral tért
haza. Otthon felkereste Medve Móricot és elpanaszolta, hogy járt.
– Irgum-burgum, most aztán mit tegyünk?
Medve Móric azonnal elsietett a vízityúkokhoz.
– A bocsaim és minden erdei gyerek várja a Húsvétot. Nem
okozhattok nekik csalódást! Azonkívül jómagam is az egyik legnagyszerűbb dolognak tartom a tojáskeresést, hiszen addig békében megvendégelhetem az erdő másik végéből ellátogató sógoromat egy kis mézsörrel.
– Márpedig mi csak akkor tojunk, ha valamelyikünk megkapja a
Húsvéti Tyúk címét – makacskodott Búbos.
– Rendben! Egy hét múlva visszajövök, és meglátjuk, ki tojta a
legtöbbet. Brumm. – szögezte le Móric, és nagy sebbel-lobbal
visszacammogott az erdőbe.

Rajz: Rizmaier Krisztina

Nappal Vaddisznó Valter felügyelte a versenyt, éjjel pedig a
bagoly leste a tyúkok minden mozdulatát. A vízityúkok gubbasztottak, koncentráltak, gyógyfüveket rágcsáltak és naponta megigazgatták a fészkeiket.
A hét leteltével aztán megszámolták a tojásokat. Búbos tíz
tojást tojt, a többiek kilencet, nyolcat, hetet... Búbos nagyon büszke volt magára. Ő lesz a Húsvéti Tyúk!
Medve Móric át is nyújtotta neki a megtisztelő címet egy szép
fatáblába vésve, azonban a többi tyúknak is adott egyet-egyet.
Búbos elképedt.
– Ők miért kapnak, hiszen én tojtam a legtöbbet?
– Azért kapnak – válaszolta Medve Móric –, mert nélkülük
ugyanúgy nem lenne elegendő tojás, ahogyan nélküled sem.
Móric elvitte a tojásokat, de már nem volt elegendő idő
Húsvétig, hogy Nyúlanyó kifesse őket, ezért a többi állat is segített
neki.
Húsvét reggelén aztán Medve Móric és Öcsi bocs nárciszt
tűzött ünnepi mellényére, Borcsa bocs felvette pörgős szoknyáját,
Medvemama pedig megterítette a vendégváró asztalt.
Medvehagymával díszített szendvicseket kent, és különleges piszkelekváros süteményéből is szeletelt. Medvepapa és Öcsi bocs
elsőként Borcsa bocsot és Medvemamát locsolta meg a legfrissebb tavaszi kölnivel, amit a méhek tavaszi vadvirágokból készítettek. Csakúgy, ahogy Öcsi bocs is maga faragta a húsvéti locsoló
versét, amit végre elmondhatott.
Korán reggel felébredtem,
Jácintot és nárciszt szedtem.
Üres most a medve odva,
Eljöttem a hajlékodba.
Izgatottan itt toporgok,
Szebb vagy, mint a málnabokrok.
Kölnit szórnék a fejedre,
Meglocsolhat egy kis medve?
Medvemama és Borcsa bocs el voltak ragadtatva a versikétől,
és természetesen elfogadták a locsolást.
– Persze, persze, de apuska locsoljon meg először! – tapsikolt
Borcsa bocs.
– Gyere, Öcsi bocs, feltétlenül meg kell látogatnunk a vízityúkokat és Nyúlanyót is!
Öcsi bocs örömmel tartott Medvepapával.
Délután az erdei gyerekek szüleikkel együtt gyülekezni kezdtek
az erdei tisztáson, és kezdetét vette a várva várt tojáskeresés. Soha
ilyen szép és változatos húsvéti tojásokat nem találtak még a bokrok alatt és a fák tövénél. Egyetlen kiskosár sem maradt üresen.
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Kedves Gyerekek!
Ragadjatok színes ceruzát, és keressétek
meg a hiányzó tojásokat úgy, hogy minden sorban, oszlopban és vastagkeretes
négyzetben is egy szín csak egyszer for-

duljon elő. Ha sikerrel jártatok, fentről
jobbra haladva írjátok be a hiányzó helyekre a színek kezdőbetűjét.
A kakukktojás az a szó, amelyik nem
szerepel a mesében. Ezt az egy
szót küldjétek be április 28-ig a
kapuiagota@gmail.com email címre.
A helyes megfejtők között könyvnyereményt sorsolunk ki. Ne feledjétek megírni a
lakcímeteket, hogy a könyvet eljuttathassuk
hozzátok!

Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
Májusi eső aranyat ér.
Örülünk annak, hogy 24-en beküldtétek a
megfejtést, és annak is, hogy többen is észrevettétek a rejtvényben lapuló kis hibát,
amely azonban nem befolyásolta a végeredményt. Sajnos nem nyerhet mindenki, de két
nevet kisorsoltunk, így ebben a hónapban
Fehérvári Fanni és Balázs Dorka Liliána
lett a szerencsés nyertes. Könyvn yere
ményeiket postáztuk, és még egy kis meglepetést is elrejtettünk a csomagban.
Kedves Gyerekek! Továbbra is várjuk
megfejtéseiteket, higgyétek el, a szerencse
egyszer mindenkit felkeres! A szerző és a
szerkesztő szeretettel gratulál a szerencsés
nyerteseknek és minden beküldőnek!
Bábel Antónia és Kapui Ágota

KÉZILABDA
NBI/B-s férfi felnőtt és junior csapataink márciusban tovább növelték előnyüket a tabella első helyén, és karnyújtásnyira került a feljutás a legmagasabb osztályba.
Márciusban a következő eredmények születtek:
Csapatok
NEKA–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–Veszprémi KKFT Felsőörs
Pénzügyőr SE–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–PLER Budapest

junior
25 : 36
35 : 31
19 : 44
40 : 27

felnőtt
26 : 32
28 : 21
24 : 32
29 : 27

Csapataink legközelebb április 9-én, vasárnap az OBO
Arénában lépnek pályára a Vecsés SE együttesei ellen. A mérkőzések 16.00 és 18.00 órakor kezdődnek.
Minden szurkolót szeretettel várunk! A mérkőzésekre a belépés ingyenes.
Megyei férfi csapatunk márciusban négy mérkőzést játszott
és második helyen zárta az alapszakasz küzdelmeit.
Aranyszarvas SE–Dabas VSE KC
24 : 31
Dabas VSE KC–Vecsés SE	
44 : 31
SZKSK–Dabas VSE KC
22 : 45
Dabas VSE KC–Százhalombatta DKSK	
30 : 26
Innen egyenesen a negyeddöntőbe jutottak, ahol a megye
másik csoportjának harmadik helyezettjével mérkőznek meg odavissza vágós rendszerben a továbbjutásért.
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Megyei női csapatunk a tabella éléről várta az alapszakasz
utolsó két mérkőzését.
Budai Farkasok NKFT–Dabas VSE KC
22 : 25
Inárcs–Örkény KC –Dabas VSE KC
18 : 20
Mivel mindkét mérkőzést megnyerték, így első helyen zártak és
jutottak a nyolcaddöntőbe, ahol a másik csoport nyolcadik helyezettjével, a Pásztó együttesével mérkőztek meg a negyeddöntőbe
jutásért, oda-visszavágós rendszerben.
Pásztói KC –Dabas VSE KC
22 : 34
Dabas VSE KC –Pásztói KC
37 : 23
A hölgyek kettős győzelemmel továbbjutottak, következő
ellenfelük a Kóka csapata lesz.
Mindkét megyei csapatunk visszavágóját április 8-án, szombaton rendezzük az OBO Arénában.
Női csapatunk 16.00, a férfiak 18.00 órakor lépnek pályára.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
Utánpótláscsapataink eredményeit és a mérkőzések heti
beszámolóit megtalálják megújult honlapunkon a
www.dabashandball.hu címen.
HAJRÁ DABAS! #EgyuttAzAranyert
Békés Anita

2017. április 										

kultúra

A TOP FITNESS SE a Tavaszi Kupán

A

2 01 7- e s é v e l s ő m e g m é r e t t e t é s é t a M o d e r n
Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége rendezte. A
Free Show kategória versenyét - amelyre sportolóink neveztek március 25-én tartották a Soroksári Sportcsarnokban. Az indulók
nagy létszáma miatt a programot két részre osztották: a legkisebbek a gyerek korosztályig délelőtt léptek színpadra, a serdülő korosztálytól a felnőttig pedig délután zajlott a viadal.
	Egyesületünk edzői nagyon elégedettek voltak sportolóink versenygyakorlataival. Még azok a lányok is nagyszerűen szerepeltek, akik először indultak megmérettetésen. Sajnos az első eredményhirdetés a látottakat nem igazolta vissza, mert a bírói testület nem a legjobb helyekre sorolta versenyzőinket. Mindössze két
csoportos produkció tudott dobogóra állni: a Brazil csapat és az
ABC formáció.
	Délután szerencsére fordult a kocka, és a jó teljesítmények
mellé jöttek a jó eredmények is. Sportolóink összesen nyolc versenyszámban értek el érmes helyezést, és ezek közül négy gya-

korlattal az első helyet is sikerült megszerezni (egyéniben
Harmincz Lili és Radnai Réka, csapatban pedig az Aréna duó és a
Rolling formáció). A sikeres szereplésnek köszönhetően több
koreográfia is esélyes a nyári EurOpen nemzetközi versenyen való
indulásra. Részletes eredmények:
Free Show „A” kategória, egyéni helyezések
1. Radnai Réka, 3. Bábel Virág, 4. Radnai Zsófia, 5. Janicsák Fanni, 6.
Salga Léna, Sikari Sára, 7. Bajusz Sára, Gecser Enikő, 8. Fehérvári
Fanni
Free Show „B” kategória, egyéni helyezések
1. Harmincz Lili, 2. Szilágyi Réka, 3. Pelikán Réka, 4. Rizmajer
Boglárka, 6. Forgács Adél, Nagy Hédi, 7. Kucsák Alíz, Bretus Lara,
10. Bárány Blanka, 14. Wenicz Hanna
Free Show „A” kategória, csoportos helyezések
1. Aréna duó (Radnai Réka-Radnai Zsófia)
1. Rolling formáció (Mihály Dorina-Weil Evelin-Répás VandaPelikán Petra-Pelikán Réka-Szilágyi Dóra-Szilágyi Réka-Bábel
Virág-Harmincz Lili-Dori Renáta-Radnai Réka-Radnai Zsófia)
2. Apocalypto csapat (Radnai Zsófia-Harmincz Lili-Dori
Renáta-Radnai Réka-Répás Vanda)
2. ABC formáció (Kovács Emese-Rizmajer Boglárka-Nagy
Hédi -Kucsák Alíz-Kövesdi Hédi-Bajusz Sára-Fehérvári FanniJanicsák Fanni-Bárány Blanka-Salga Léna-Gecser EnikőKeresztes Kíra-Sikari Sára)
3. Brazil csapat (Nagy Hédi-Kucsák Alíz-Janicsák FanniFehérvári Fanni-Bajusz Sára)
4. Kung Fu duó (Gecser Enikő-Salga Léna)
6. Rocky duó (Fehérvári Fanni-Janicsák Fanni)
8. Hawaii tánc duó (Kovács Emese-Kövesdi Hédi)
Hajrá lányok, csak így tovább!
Radnai Laura
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FC DABAS NB III
Egyre jobban összeáll Erős Károly csapata
Az NBIII-as felnőtt csapat eddigi mérlege
egy vereség, három döntetlen, és két
győzelem.
Dunaharaszti–FC Dabas
2:1
FC Dabas–Hódmezővásárhely
0:0
Méhkeréki SE–FC Dabas
0:0
FC Dabas SE–Szigetszentmiklós
1:1
Dunaújváros–FC Dabas
1:2
FC Dabas–FTC II	
1:0
Mint az eredményekből is látszik, hétről
hétre egyre javuló formát mutatnak
Zsolnaiék. Ennek köszönhetően a csapat
elkerült a kieső helyről, azonban még sok

mérkőzés van hátra a bajnokságból. Az
NBIII Közép csoportjában, az elő négy-öt
csapattól eltekintve, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Minden egyes pon
tért óriási küzdelem folyik a játéktéren,
ezért nem lehet lebecsülni egyik ellenfelet

sem. Mint azt Erős Károly, a csapat
vezetőedzője szokta mondani, csak a
következő találkozóval kell foglalkozni,
arra kell készülni, és a legjobb formában
lévő játékosoknak azt be kell „varacskolniuk”, vagyis győzni kell!
B. F.

Utánpótlás EB-selejtező

I

mmár végérvényesen elmondható,
hogy Dabas városa bekerült a nemzetközi labdarúgás vérkeringésébe. Az
elmúlt héten U17-es Európa-bajnoki elitkör
egyik házigazdája volt az FC Dabas
Sporttelepe. A tét nem kevesebb volt a
válogatottak számára, mint a horvátországi EB-re való kijutás. A magyar válogatott
ugyan nem lépett pályára Dabason, de
ettől függetlenül így is három csoportmérkőzésnek az FC Dabas Stadionja szolgál otthonául.
2017. 03. 21.
kedd; 14.30		
Oroszország-Norvégia
2:2
2017. 03. 23. csütörtök; 14.30
Izrael-Norvégia
0:3
2017. 03. 26. vasárnap; 13.00
Izrael-Oroszország
0:0
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Végsőkig kiélezett küzdelem folyt az
EB szereplés kivívásáért. Az utolsó fordulóban dőlt el, hogy a magyar válogatott
csoportgyőztesként jutott ki a horvátországi EB-re. Mint azt már a fentiekben
említettem, Dabas városa bekerült a nemzetközi utánpótlásfutball vérkeringésébe.
2015-ben U17-es EB selejtezőn a grúz,
román, szlovák válogatott, 2016-ban a
dán, liechtensteini, holland és a magyar
válogatott játszotta itt a meccseit.

Az idei esztendőben további nemzetközi találkozóknak ad otthont az FC Dabas
stadionja. Április 11-én női U19-es barátságos találkozó lesz a magyar és az izlandi
válogatott között. Ezt követi májusban az
U19-es EB selejtező elitkörének három
találkozója. Május 26-án, 28-án és 31-én
az orosz, spanyol, valamint a belga női
U19-es válogatottak mérik össze tudásukat.
Bennárik Ferenc
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Városi
majális
Dabas Város Önkormányzata idén is
szeretettel hívja a családokat
május 1-jén, hétfőn a Jubileumi parkban
megrendezésre kerülő

MAJÁLISRA,

ahol változatos színpadi és alternatív
programokkal várják a szervezők
az érdeklődőket
A későbbiekben a rendezvény részleteiről
a Rádió Dabas és a Dabas Televízió
híradásaiból, a www.dabas.hu-ról,
Dabas város Facebook-oldaláról
és kihelyezett plakátjainkról
informálódhatnak az érdeklődők.

Kőszegi Zoltán
polgármester

hirdetések

Meghívó
Koszorúzás Eric Fernihough emlékére
Dabas Város Önkormányzata, a dabasi és
a kistérségi motorosok,
valamint a Fóti Motorbarátok Köre
meghívja Önt és ismerőseit
az Eric Fernihough angol motorversenyző
emlékére és tiszteletére szervezett
motoros emlékkörre és koszorúzásra
Időpont: 2017. április 22. (szombat)
Helyszín: Dabas, „Gyóni Beton”,
Fernihough-dombormű

Program:
10.00
11.00
11.45
13.00
13.30

Gyülekező a London Étteremnél
Koszorúzás
Indulás a dabasi emlékkörre, majd
megállás nélkül tovább Pusztavacsra,
a romtemplomhoz
Pusztavacs – polgármesteri köszöntő
Minden résztvevő számára teljeskörű
vendéglátás az
Old Főnix Motorosok
pusztavacsi
klubházában
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Tel./fax: 06-29/365-564
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- mészkő
- márvány
- gránit

RUSZTIKUS

Természetes kőből

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

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

