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BAJNOKCSAPAT
Dabas város közössége nevében szívből gratulálok
a Dabas VSE KC bajnokcsapatának az NB I-be való feljutásához! 1
Kőszegi Zoltán polgármester

rendezvények, események									Dabasi Újság

Városi majális
Május elsején, hétfőn gazdag programokkal várta a dabasiakat a VÁROSI MAJÁLIS, az
OBO Aréna környezetében. Közel ezer fő fordult meg a nap folyamán a rendezvény helyszínén, ahol látványos színpadi műsorokból és alternatív programok gazdag tárházából
válogathattak a családok.

Fotók | Karlik Dóra

A majális eseményeiről fotósunk által ellesett életképekkel tudósítunk.

Köszönjük fellépőinknek az igényes produkciókat, segítőinknek, támogatóinknak a munkát és a hozzájárulást!
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Újszülöttek köszöntése
A

Kapcsolatok évének első félévében megrendezett újszülöttek köszöntésére 73 család fogadta el az önkormányzat
meghívását. A Sári Zarándok- és Kulturális Központ nagyterme
zsúfolásig megtelt az ünnepeltek családtagjaival. A csecsemőket
és szüleiket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, és a Gyóni
Mesevár Óvoda növendékei ünnepi műsorral kedveskedtek a családoknak.
A rendezvény egy közös fotózással ért véget, majd a családok
átmentek az Újszülöttek ligetébe, a sári Csati-partra, ahol facsemetéket ültettek gyerekeik érkezésének örömére.
szerk.

Tisztelettel meghívom Dabas és a Dabasi kistérség
településeinek polgárait az ’56-os Emlékszoba megnyitójára,
amelyre 2017. május 23-án 18.00 órakor kerül sor
a Gyóni Géza Nyugdíjasházban (Dabas-Gyón, Vasút út 1.)
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
– polgármesteri köszöntő
– vers Murányi László, Dabas díszpolgára előadásában
– ünnepi beszédet mond Valentyik Ferenc helytörténész
– közreműködik a baróti református gyülekezet
Wesselényi-kórusa
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja
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Május van, így anyák napi számmal készültünk a szerkesztőségben. De az élet átírta
a forgatókönyvet. Anyák helyett egy Apáról lesz szó – egy különleges Édesapáról.

Valahol citera szól, a Menn
Április 29-én szegényebb lett Dabas és a világ. Hosszú, súlyos, mégis
végig méltósággal viselt betegség után elhunyt Szlama László. A köztiszteletben álló édesapa, népzenész, tanító hatalmas űrt hagyott maga
után a családjában, a városban, népzenei körökben és sokunk életében.
Néhány éve Szabó Erikával beszélgetett a Hangosportréban gyermekkorról, sportról, népzenéről, az életről…

– Mesélj a gyermekkorodról, arról, hol és
hogyan telt.
– Ócsai születésű vagyok, ott telt a gyermekkorom is. Itt ismerkedtem meg a
citerával is: édesanyám bátyja játszott
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ezen a hangszeren, és amikor családi
összejövetelek voltak, előkerült a citera,
a felnőttek énekelték a szebbnél szebb
népdalokat, mi gyerekek pedig megtanultuk őket. A citera régebben elterjedt

hangszer volt az Alföldön, de leginkább
Szatmár megyében. Sokan csak a ritmust ütötték rajta, a dallamot nem játszották. De erre is lehetett mulatni.
Abban az időben közel sem volt annyi

								
mindenük a gyerekeknek, mint most.
Nem voltak szuper-klassz játékok, telefon sem volt, mégis nagyon jó gyermekkorunk volt. Összeverődtünk, fociztunk a grundokon, barangoltunk az
ócsai vidéken, eljártunk horgászni, fürdeni.
– A foci nagyon fontos része volt az életednek. Volt olyan, amikor azt képzelted, hogy te leszel az új Puskás Öcsi?
– Persze, hiszen minden gyereknek az az
álma, hogy valamikor ismert és elismert
labdarúgó lesz. Az ócsai ifjúsági csapatban kezdtem a labdarúgást és ez által
kerültem Dabasra. Megnyertünk egy
ifjúsági bajnokságot Dabas-Sáriban,
ahol gólkirály lettem. Az akkori felnőtt
csapat edzője, dr. Pataki Miklós és
Tihanyi Mátyás technikai vezető felfigyeltek rám és átcsábítottak Sáriba
focizni. Nagy ugrás volt akkoriban egy
járási ifjúsági csapatból egy megyei
I. osztályú gárdában játszani. Sikerült
beilleszkedni a csapatba, és a helyi kiválóságokkal játszhattam.
– Akit két olyan dolog ambicionál, mint
a zene és a foci, valószínűleg a szülei

– Hogyan lett ezek után vagy ezek mellett a citera az életed része?
– Lehettem olyan 12–13 éves, amikor
Ócsán alakult egy ifjúsági citerazenekar.
Először nem voltam tagja, majd a húgom
és a szomszéd kislány hatására elmentem egy próbára – és ott ragadtam. Az
ifjúságiból felnőtt zenekar lett, aztán a
fiúk megnősültek, a lányok férjhez mentek, így végül feloszlott a társaság.
Eközben Dabason azért működött a
népművelés, volt néptánccsoport, majd
valahol találtak néhány tanuló citerát.
Akkor eldöntötték, hogy kellene citerazenekart indítani, így zenekarvezetőt
kerestek. Egy egykori osztálytársam
beajánlott engem. 1996-ban megalakult a Kossuth Művelődési Központ
Ifjúsági Citerazenekara. Ezzel párhuzamosan elkezdtem a citerazenekar vezetői tanfolyamot Lajosmizsén, a Csutorás
Tábor keretein belül. A zenekar azóta is
működik, szép sikereket értünk el.
– Amikor egy zenekar elindul, fontos,
hogy honnan szedik össze azokat a
dalokat, amiket előadnak. Az internet
korában ez sokkal egyszerűbb.

az otthon hangja
– A Kéknefelejcs Citerazenekar főként
moldvai dalokat játszik. Miért ezt a
tájegységet választottátok?
– Ez is a C sutorás Táborokból ered.
Különböző hangszereket tanítanak, és a
moldvai zenekar, az koboz, furulya,
hegedű, moldvai dob és doromb hangszerekből áll. Ez nekünk nagyon megtetszett, főleg, hogy Lajosmizsén működött
a Flótás moldvai együttes. Ekkor elhatároztuk, hogy mi is alapítunk egy ilyet.
Megtanultuk, és a Csík Zenekar előtt is
ezeknek a daloknak volt nagyobb sikere.
– Apaként mit jelent az, hogy a gyermekeiddel zenélhetsz?
– Egyébként is nagyon jó a kapcsolatom a
gyermekeimmel, de azáltal, hogy hetekig együtt vagyunk táborokban, fellépéseken, még szorosabbá teszi a köteléket. Mindhárom idősebb gyermekem
valamit továbbvitt abból, amit tőlünk
kapott, a legkisebb lányom pedig már
szintén pengeti a hangszert.
– Szerencsés az, akinek a munkája a
hobbija. Neked van valami olyan
elfoglaltság a citerázás, zenélés mellett, amivel szívesen foglalkozol?

yországból, a felhők alól…
arra késztetnek, hogy legyen „normális” szakmája is.
– Én szerszámkészítő vagyok. Mindössze
egy évet dolgoztam ebben. Amikor
leigazolt a Dabas-Sári futballcsapat,
átjöttem dolgozni az akkori Fehérakác
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe.
Itt edzőtáborba járhattam, munkaidő
kedvezményt kaptam, tehát sokkal
könnyebb dolgom volt, mint a mai sportolóknak. Később egy sérülés miatt
a b b a ke l l e t t h a g y n o m a f o c i t .
Elvégeztem egy masszőr- és egy edzőtanfolyamot, majd utánpótlás-neveléssel foglalkoztam néhány évig, és a csapat masszőre lettem.

– Valóban, bár én az internetről sosem
gyűjtöttem dalokat. Hoztam magammal
őket ócsai múltamból, jártunk a Csutorás
Táb orb a. Én magam is állítottam össze
népdalcsokrokat, amik az országos
minősítőkön is megmérettettek. Az első
lehetőségünk Örkényben, a Karéj Fesz
tiválon volt, hogy megmutassuk magunkat. Ahogy fejlődtünk, egyre jobb eredményeket értünk el. Ezután jöttek az
országos minősítők. Először 2000-ben
voltunk országos minősítőn, ahol mint
gyermek citerazenekar ezüst fokozatot
értünk el. Ezután sorozatosan arany
minősítést értünk el, majd Arany Páva- és
Arany Páva Nagydíjjal is értékeltek.

– Nagyon szeretem a természetet, szeretek horgászni. A családdal időnként
lemegyünk a vízpartra kikapcsolódni,
feltöltődni. Egyébként tényleg abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt
csinálhatom, amit szeretek.
– Úgy tűnik kerek az életed…
– Igen. Azt csinálhatom, amit szeretek,
sikereket érek el. De ez már nem
magam miatt fontos. Én annak örülök,
ha a csoportjaim tagjai válnak egyre
sikeresebbé abban, amit szeretnek…
Fotó: Karlik Dóra
Cím: Gelle Péter Angyalka
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Erik Fernihough emlékkör

Á

megállójánál gyülekeztek, ahol az önkormányzat képviselőinek
jelenlétében koszorút helyeztek el a Fernihough-domborműnél. A
dabasi emlékkör megtétele után a motorosok folytatták útjukat
Pusztavacsra. 		
szerk.

Fotók | Karlik Dóra

prilis 22-én, szombaton ismét Eric Fernihough-ra, a tragikus körülmények közt elhunyt angol motorversenyzőre
emlékezett a város közössége, valamint a helyi és környékbeli
motoros társadalom. A résztvevők a „Gyóni Beton” London-

Túrameghívás
Minden érdeklődőt szeretettel meghívunk az
alábbi programra:
május 20-án, szombaton:
Rákóczi erdeje teljesítménytúra és terepfutás
50 km, 25 km és 15 km
Idén 3. alkalommal rendezzük meg a túrát.
Közkívánatra lesz 50 km-es táv is!
A túrán ellátást is biztosítunk (ivóvíz, szendvics, édesség,
gyümölcs). A teljesítők, emléklapot és kitűzőt kapnak.
14 éves kor alatt meglepetésajándék!
Rajt-cél: Dabas-Sári Mántelek Erdészház és
„Rákóczi erdeje” kirándulóhely
A rajt-cél helyszínére (a tömegközlekedéssel érkezők részére)
Dabas-Sári Híd buszmegállótól 6.35–11.30 között félóránként
buszjáratot indítunk. Visszafelé 12.00–19.00 között.
A rajt-cél helyszíne gépkocsival megközelíthető, ott parkolási
lehetőség van.
Részletes túrakiírás:
h t t p: // w w w.t e l j e s i t m e n y t u ra zo k t a r s a s a g a . h u /
tura?id=8184
A túrát minden időjárási körülmény esetén megrendezzük!
Mindenkit szeretettel várunk!
Budapesti Erdőgazdaság ZRt., Dabasi Erdészeti Igazgatóság
Info: 06 29 814 461, 06 30 205-79-51
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Meghívó
részére,
Tisztelettel meghívom Önt,

családját, barátait
Bragyova György
(1923–2015)
Dabas város díszpolgára, holokauszt túlélő
egészalakos szobrának avatóünnepségére,
amelyre 2017. május 28. (vasárnap)
16.00 órakor kerül sor
a Térségi Holokauszt Emlékpont
Tusák-Bragyova Ház előtti téren

aki sikeresen teljesítette a

RÁKÓCZI ERDEJE
(2370 Dabas, Fő út 31.)

km-es távját

A szoboravatót követően szeretettel várjuk
az érdeklődőket egy kötetlen beszélgetésre
az emlékházba.
Bragyova György szobra Gábor Emese
szobrászművész alkotása.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabas, 2015.

2017. május									

kapcsolatok éve

Nemzeti konzultációról
Kedves Dabasi Polgárok!

A

z „Állítsuk meg Brüsszelt!” nemzeti
konzultáció 6 kérdése egytől egyig
a nemzeti függetlenségről, szuverenitásról,
a döntések magyar kézben tartásáról szól.
Az elmúlt időszakban komoly támadások
érték a nemzeti önrendelkezést, elsősorban a brüsszeli bürokrácia részéről.
A feltett kérdésekben a kormánynak
határozott álláspontja van, ezt szeretnénk
minél több magyar emberrel megvitatni és
meghallgatni a véleményüket. Szeretnénk
támogatást kapni ahhoz a politikához,
amelyet a kormány és a miniszterelnök
képvisel ezekben az ügyekben.
Amióta Magyarország saját útját járja és
visszaszerezte gazdasági önrendelkezését,
12 %-ról 4,5 %-ra süllyedt a munkanélküliség, és közel 700 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. A gazdasági növekedésnek és a munkát terhelő adók csökkentésének köszönhetően egyre többen dolgoznak és nőnek a bérek is.
– Brüsszel azonban egyre nagyobb hatalmat akar magának az adópolitikában és a

foglalkoztatáspolitikában is. Ez veszélyezteti
az eddig elért eredményeinket a foglalkoztatásban és az adócsökkentésben is.
– Brüsszel a hatósági energiaárak eltörlésével gyakorlatilag a rezsicsökkentés
eltörlésére készül, ez a multiknak kedvezne
és a magyar családok rezsidíjai így ismét az
egekbe emelkedhetnek.
– A déli határon elkészült kétsoros kerítésrendszerrel hosszú időre biztosított a
magyar emberek biztonsága. Ugyanakkor
Brüsszel, Soros György és az általa pénzelt
civil szervezetek támadás alá vették a
magyar migránsszabályozást, azt akarják
ugyanis, hogy Magyarország bontsa le a
kerítést, változtasson a jogi előírásokon,
engedje be az illegális migránsokat. Soros
migrációs programja szerint minden évben
be kell szállítani az EU-ba egymillió
migránst, aminek finanszírozásához szívesen ad kölcsönt. Ezért hálózata azon dolgozik, hogy nemzetközi nyomással rákényszerítse Magyarországot a bevándorlók beengedésére.

– Macedónia példája azt mutatja, milyen
veszélyekkel jár, ha egy ország életébe
kívülről beavatkoznak.
A magyar kormány ezért is akarja, hogy
külön jogi szabályozás jöjjön létre az NGOkra, azokra a civilnek álcázott ügynökszervezetekre, amelyek ezeket a tevékenységeket végzik, tudni akarjuk, kitől kapják a
pénzt külföldről.

Tisztelt Dabasi Polgárok!
Őrizzük meg Magyarországot magyar
országnak. Ön ebben úgy tud segíteni,
tenni, ha május 20-ig visszaküldi a kérdőívet, vagy kitölti interneten a kérdéssort
a http://nemzetikonzultáció.kormany.hu/
kerdessor/ oldalon.
Köszönöm támogatását, tenni akarását!
Tisztelettel:
Pánczél Károly
országgyűlési képviselő

városunk legifjabb lakói
Baba
Anya
Lőrinczy Petra Hanna
Lőrinczy Nikoletta
Gáspár Adél
Csillik Dóra
Vadász Armandó Kassziasz 	Gáspár Erzsébet
Jurászik Fruzsina	Mohai Piroska
Jurászik Gergő	Mohai Piroska
Lakatos Levente 	Rafael Rozália
Huja Martin Zsolt	Molnár Alexandra
Székely Dávid	Erdős Mariann
Hegyaljai Zsigmond József Prohászka Petra
Földvárszki Nóra	Szőnyi Dóra
Jankulár Emese	Dobi Andrea
Földi Belián	Szilvási Katalin Eszter
Berei Tamás 	Terei Csilla
Makai Mira	Mráz Anikó
Bódi Adél Barbara	Balázs Hajnalka

Született
2017. 03. 19.
2017. 03. 20.
2017. 03. 24.
2017. 03. 30.
2017. 03. 30.
2017. 03. 30.
2017. 03. 31.
2017. 03. 31.
2017. 04. 02.
2017. 04. 06.
2017. 04. 06.
2017. 04. 06.
2017. 04. 07.
2017. 04. 10.
2017. 04. 10.

Baba
Anya
Született
Papp Zente	Kurucz Ildikó
2017. 04. 13.
Gergelyfi Réka
Pataki Tímea
2017. 04. 15.
Csorba Ádám Dániel	Raffael Andrea
2017. 04. 15.
Vörös Laura Zsófia	Valtner Zsófia
2017. 04. 18.
Bernula Jázmin Izabella	Kocsis Marietta Rózsa 2017. 04. 19.
Kamjén Milán
Fehér Katalin
2017. 04. 24.
Miklovicz Marcell	Szecskó Szilvia
2017. 05. 02.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
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Európai uniós támogatással Erdővidéken
Második alkalommal utazhattak Dabas és környékbeli szakemberek az erdővidéki Barótra,
idén pedagógusok, óvodai, egészségügyi és szociális szakemberek. A mostani projekt is az
Európai Unió „Európa a polgárokért – Testvérvárosi találkozók”
programján nyertes pályázat támogatásával valósult meg.

M

indhárom szakmai közösség a
hasonló területen dolgozó baróti
kollégákkal találkozott, ahol megvitatták a
két ország törvényi szabályozásainak
hasonlóságait, illetve a különbségeket. A
tanárok tanórákon vettek részt, az óvodai
dolgozók csoportfoglalkozásokon, az
egészségügyi és szociális dolgozók pedig
meglátogatták a Baróti Kórházat, illetve a
lókodi Idősotthont.
A program kiírásának megfelelően a
pedagógusok szakmai megbeszélésein
különös hangsúly t kapott az euro

szkepticizmus okainak elemzése. Az
eurokriticizmus, eurofóbia kontra Európai
Unió elért vívmányai. A kultúrák közötti
párbeszéd fontossága, a tolerancia, valamint a nemzetiségi kisebbségekhez való
viszonyulás, idegengyűlölet, diszkrimináció.
Az óvodapedagógusok találkozóin
kiemelt téma volt a szolidaritás kontra felelősség a közösségekben: család, óvoda,
iskola, település, ország, Európai Unió.
Önkéntesség, civil szervezetek szerepe.
Beszélgetés és vita folyt az „idegenekről”, a
másság elfogadásáról, és hogy hogyan

vehetünk részt a nyilvános konzultációkban, az Európai Unió formálásában.
Az egészségügyi és szociális dolgozók
szót ejtettek arról, hogy a migrációs válság
okozta kihívások milyen plusz feladatokat
rónak területeikre. Eszmecserét folytattak
Európa jövőjéről.
Mindezek mellett sor került Erdővidék
felfedezésére, mely során a kirándulók
bejárhatták azokat a helyszíneket, amelyeket a „Határtalanul” pályázaton nyertes
diákcsoportjaink is megtekintenek.
Szandhofer János alpolgármester

Házassági évfordulók
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Május 13.	Volentér Ilona–Gombár Vince
Május 14.	Rózsavölgyi Margit–Zsiros Sándor
Május 21.
Lacza Mária Valéria–Baráth Sándor
Május 28.	Serfel Julinna–Bodzsár János
	Jurászik Julianna–Kancsár László
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Május 9.	Erdős Katalin–Csernák József
Május 16.
Pelikán Edit–Csernák József
Május 22.	Iványi Mária–Bató György
Május 29.	Nyúl Mária–Bábel János
Május 30.	Oláh Rozália–Fabók Tibor
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Május 1.
Lantos Krisztina–Zsolnai Zoltán
Május 15.	Kmetyó Teréz–Mráz István
	Rutterschmid Ildikó–Zsitva Ferenc
Május 23.	Egerszegi Anita–Rábai Gábor
	Szmetana Rózsa–Gyulai Tamás
Május 30.	Tóth Mariann–Szágos Benő
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Május 3.	Gulyás Gabriella–Németh Péter
Május 10.	Bukovszki Zsuzsanna Mária–Pelikán József
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Május 17.	Szilágyhegyi Erika–Farkas József
Május 23.	Háda Brigitta–Forgács János
Május 24.	Turcsán Annamária–Kucsera János
Május 31.	Blaskó Katalin–Szűcs György
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Május 12.	Kothencz Mónika–Kölkedi István
Május 19.	Kosztolányi Tímea–Berla Ákos
	Kovács Ildikó–Bartal Barna
Május 26.
Csicsó Mónika–Kemenczei Imre
2017 áprilisában kötöttek házasságot
Március 31.
Csőszi Mária–Martin István
Kivágó Henriett Beáta–Krammerstödter István
Április 07.
Április 10.	Szecskó Szilvia–Miklovicz István
Április 18.	Komáromi Anikó–Sikari Gábor
Papst Éva–Schmidt Richárd
Litnovszkaja Jelena Vlagyimirovna
–Karvai Kund Vilmos
Április 19.
Paál Georgina Diána–Aradi László János
Április 21.
Csorba Nikolett–Kovács József
	Sevecsek Anett–Nyúl Attila
	Krucsó Ágota–Stubinszky Zoltán
	Bató Dóra–Balogh Gábor
Április 22.	Bennárik Boglárka–Kocsis Csaba
	Túri Beatrix–Fellegi Árpád

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

2017. május 								

Mindennapi életünk

Halász Móricz-kúria
május 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
FOTÓKÖR
Május 26. (kedd) 18.00 órától
Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt!
vezeti: Péli László
Mi még olvasunk kör
Május 25 (csütörtök) 18.00 órától,
Téma: Kapui Ágota: A lélek szárnycsapásai
vezeti: Bakkai Éva
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Május 15. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

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

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!

Május 12. (szombat)
Fűzfasíp és csúzli készítése

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

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör

Gyermeknéptánc
– szombat: 13.00–15.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig

Ringató foglalkozás gyermekek
és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

Nemes-kúria

– szerda 17.30–19.00 óráig

Divattánc
– szombatonként 09.00–10.00
Május 12. (péntek), 17.00 –
MÚZSÁK AMI Művészeti Nap
(info: Goda Gabriella +36-70/312-1550)

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

Programok:
– május 19. (péntek) 15.00–18.00 óráig: gyereknapi kézműves
foglalkozás, vezető: Kajliné Ludányi Margit
– május 19. (péntek), 10.00–12.00 és május 26. (péntek),
10.00–12.00: babamasszázs tanfolyam
(Jelentkezés és információk: Kucsera Andrásné védőnő:
06-20/497-1295)
– május 22. (hétfő) 10.00–12.00 óráig: Baba–mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– június 02. (péntek) 18.00 óra: előadás a II. világháborús Dabas és
környéki eseményekről Kosztolányi Gyula képviselő által készített felvételekkel az átélők elbeszéléseiből
előadó: Szabó József János hadtörténész

Június 19–23. között az önkormányzat támogatásával
„Kis Cukrász Tábort” szervezünk a Nemes-kúriában!
A részvételi díj: 5000 Ft/hét/gyermek (maximális létszám: 25 fő)
Jelentkezés és bővebb információ
a 06-20/474-2443-as telefonszámon!
A kúria pincéjében újra megtekinthető a régészeti
kiállítás a pusztatemplomi ásatásról!
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.
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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: 8–20 óráig | kedd: 8–16 óráig | szerda: 8–21 óráig | csütörtök: 8–16 óráig
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
Százhangú orgona
– A Kárpát-medence népzenéje 5. rész
Előadó: Birinyi József
Téma: a népzene eredeti és mai formái
a Kárpát-medencében.
Időpont: május 12. péntek, 18.00
Mese, mese mátka
– mese- és családi nap
Családi mesenap kicsiknek és
nagyoknak a művelődési ház udvarán.
Ízelítő a programokból: báb- és élőszereplős előadások, koncert, kirakodóvásár, mesekönyvtár, stb…

Csoportok, KLUBOK
FOGLALKOZÁSAI:
Néptánc
Óvodás néptánccsoport:
hétfő, 17–8-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
Pilinke Énekegyüttes:
péntek 17–18 óráig
Maminbaba – hordozós latin fitnesz:
kedd, 10–11 óráig
Ringató foglalkozás:
péntek, 10–10.30-ig
Bábos Mesekuckó: szerda 10–11-ig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete:
június 3. szombat 15.30

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 órái 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:

KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:

Bárány Máriusz és Matetits László műkedvelő alkotók kiállítása
Megnyitó: május 19. 17:00; megtekinthető: június 16-ig

Nyugdíjas köztisztviselők klubja
– május 25., 14.00 óra

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

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden borkedvelő dabasi polgárt

2017. május 27-én, szombaton hagyományos Orbán napi bornapunkra
az ÓCSAI ÖREGPINCÉKHEZ
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Pályázati felhívás
a Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak 6. Képző- és Iparművészeti kiállítására
A Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár – Kossuth
Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház felhívása
a Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak
6. Képző- és Iparművészeti kiállítására
Pályamunkát küldhet be a Dabasi járás településein és Ócsán élő,
15 év feletti műkedvelő alkotó.
A tárlatra beküldhető az elmúlt három évben készült, maximum 5
alkotás.
A beadás ideje: július 31.–augusztus 4-ig, naponta 13–17 óra
között.
A beadás helye: Kossuth Ház Galéria, Dabas, Kossuth László u. 19.
A kiállításra szánt műveket, keretezve, illetve a grafikákat
paszpartuzva, 70550 cm vagy 100570 cm-es méretben kérjük
beküldeni.
A nevezési lap letölthető a Kossuth Művelődési Központ honlapjáról: www.kmkdabas.hu

Az alábbi adatokat kell feltüntetni a művek hátoldalán:
– az alkotó neve, címe, telefonja, és email címe
– a mű címe
– mérete és technikája
– készítés éve
Csatolni kötelező továbbá (adathordozón) az alkotó rövid (max.
900 karakter) életrajzát és fényképét.
A beküldött művek zsűrizésére augusztus második hetében
kerül sor, amelynek dátumát a leadáskor közöljük.
A zsűri tagjai: Fiók László festőművész, Janzer Frigyes szobrászművész és Prokai Gábor képzőművészeti lektor. A zsűrizés napján délután 15 órai kezdettel szakmai konzultációra kerül sor a zsűritagok
részvételével, ahová a szervezők várják az érdeklődő alkotókat.
A zsűrizés eredménye megtekinthető a döntést követően a
művelődési központ honlapján (www.kmkdabas.hu).
A kiállítás megnyitására szeptember 16-án 11 órakor kerül sor.
Részletes felvilágosítás telefonon: Dágány Józsefné, 06-29/362545, illetve 06-30/534-11-38. Email: galeria@kmkdabas.hu.

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

Á

prilis 8-án 27. alkalommal rendeztük meg a kistérségi alsó-felső
tagozatos vers-, mese és prózamondó
találkozót. A kistérség iskoláiból összesen
55 tanuló vett részt a versenyen. Az alábbiakban a verseny dabasi eredményeit
közöljük:

Az 1 –2. osztályos kategóriában
I. díjat kapott Pacsirta Zoé (Dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskola, 2. osztály),
szintén I. díjazott lett Hornyák Viktória (
Gyóni Géza Általános Iskola, 1. osztály). II.
díjban részesült Kanalas Bianka Dorina
(Dabasi Kossuth Lajos Ált. Isk., 2. osztály).

A 3–4. osztályos kategóriában nem született dabasi győzelem. Az 5–6. osztályos
kategóriában I. díjazott lett Katona
Koós Bendegúz (Dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskola, 5.osztály). (A versondó
vetélkedő minden győztesének nevét a
www.dabas.hu honlapon olvashatják).
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III. Gyóni Géza Országos Vers-és Prózamondó Találkozó

A

Kossuth Kulturális Központban április 22-én tartották meg
a Gyóni Géza országos versondó találkozót, a költő halálának 100. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév részrendezvényeként. Az eseményre 22 versenyző érkezett az ország
különböző pontjairól. Győrtől Debrecenig számos versmondóhoz
eljutott a találkozó híre és az általános iskolásoktól a szépkorúakig, minden korosztály képviseltette magát az eseményen. A zsűri
sok szép verspillanatot élt át, számos maradandó élményben
részesültünk, szinte nem is volt gyenge produkciója a versenynek.
A zsűritagok (Papp János, Papp Dániel, Murányi László, Wiegman
Alfréd, Ordasi Brigitta és Kapui Ágota) nehéz döntés előtt álltak,
de az alapos és igazságos „ítélkezés” eredményeként megszülettek az alábbi eredmények.
7–8. osztályos kategória:
I. díj: Kiss Boglárka Emma – Ady Endre Gimnázium, Debrecen
	II. díj: Patkó Mátyás Kálmán – Ócsai Bolyai János Gimnázium
	III. díj: Fehér Emese – Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas
	IV. díj: Faragó Ádám – Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
Középiskolai kategória:
	I. díj: Kalla Sándor Mátyás – Péterfy Sándor Evang. Gimn., Győr
	II. díj: Hornyák András – Ócsai Bolyai János Gimnázium

Felnőtt és szépkorú kategória:
	I. díj:	Kurucz Ádám Konrád – Marcali
	II. díj:	Magyar Georgina – Budapest
			Strich Lászlóné – Budapest
	III. díj:	Bozó Virág – Dabas
			
Lőrincz Tünde – Kunszentmiklós
	IV. díj:	Kucsera-Nagy Judit – Hernád
			Kiss Judit – Budapest
Kapui Ágota

Eredményes tavasz
a Múzsák Művészeti Iskolában

Hazánkban, mint minden tavasszal, az idén is számos versenyt rendeztek az alapfokú művészetoktatás összes ágazatában. Ezeken a versenyeken a
diákok és felkészítő tanáraik megmérethették tudásukat.

Á

prilis 8-án növendékeink két versenyen is részt vettek. Örkényben
a Cziffra György Alapfokú Művészeti
Iskola által megrendezett furulyaversenyen Szénási Boglárka tanárnő növendékei, Fazakas-Nyitrai Edina I., Galambos
Kata II. helyezést értek el.
A VII. Banda Ede Budapesti Cselló
versenyen Magyar Réka Aranydíjban
részesült, tanára Szabó Zoltán.
Iskolánk április 12-én második alkalom-
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mal rendezte meg Regionális Klasszikus
Gitárversenyét, melyre 19 iskola 58 növendéke jelentkezett. A rangos megmérettetésre intézményünk is több diákkal nevezett, akik közül Latyák Domonkos harmadik korcsoportban I., Ferenci Balázs
pedig negyedik korcsoportban III.
helyezést ért el. Tanáruk: Sófalvi Szabolcs
László. Latyák Domonkos elnyerte a
verseny nagydíját is, és Pavlovits Dávid
zsűrielnöktől meghívást kapott a XVIII.

Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválra, ahol
ösztöndíjasként vehetett részt.
Az évtizedek óta az ország legjobbjaiként számon tartott inárcsi színjátszóink
idén is Arany minősítést értek el a XXVI.
W e ö r e s S á n d o r G y e r e k s z ín j á t s z ó
Találkozón a „Nem lehetsz különc egyedül”
című előadásukkal.
Rendezte: Fazekas Anna Dorottya,
asszisztens: Szivák-Tóth Viktor
Kovács Éva intézményvezető

2017. május 								
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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

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)

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
Május 17., szerda, 17 óra:
Szülésre felkészítő tanfolyam
A szülés folyamata, gyermekágy
Előadó: Hámori Andrea szülésznő

|

|

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

Május 18., csütörtök, 18 óra:
„Belépés csak férfiaknak”
Titkok a női testről / Mi kell a nőnek?
Hiszti és társai / Nő-anya-szerető
Hálószobák titkai / Változó férfi szerepek?
Előadó: Séllei Györgyi

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

Megyei Kosárlabda Jamboreen
nyertek a rákóczis diákok

C

egléden, a Török János Mező
gazdasági Szakképző Iskola tornatermében került megrendezésre a
Kosárlabda Szövetség által szponzorált
Kosárlabda Jamboree tavaszi fordulója.
Ezen a versenyen diákjaink labdás ügyességi váltóversenyen mérhették össze erejüket a Dél-Pest megye legjobbjaival és

iskolánk csapata 1. helyen végzett.
Ellenfeleink között szerepelt Nagykőrös és
C e gl é d ké t-ké t c s a pat a, val ami nt
Ceglédbercel és Csemő egy-egy csapata.
A csapat tagjai: Szlezák István, Turányi
Levente, Radics Edmund Olivér, Major
Gábor, Oláh Alex, Antali Dániel, Sarafi
József, Dömény Zsolt, Horváth Áron, Hardi

Ádám, Rafael Julianna és Faragó Milán.
Felkészítő tanáruk Ladányi Klára testnevelő tanár.
Köszönjük a szülők támogató együttműködését alsós diákjaink sikere érdekében.
Tokné Járomi Ilona
intézményvezető

Új műfüves pálya
Jó ütemben halad az MLSZ pályaépítési programja keretében
Dabasi-szőlőkben épülő műfüves kisméretű focipálya kivitelezése. Az építési munkálatok május folyamán befejeződnek, a környezet és tereprendezés az azt követő hetekben folytatódik.
szerk.
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SÁRI DIÁKOK ÚJABB SIKEREI

Á

prilis 25-én rendezték meg a szlovákiai Komárnoban a Dobré slovo
– Jó Szó nemzetközi vers- és prózamondó
versenyt, ahol immár 21. éve szlovák nyelven mondanak verset és prózát a szlovákiai
magyar tannyelvű, valamint a magyarországi szlovák nemzetiségi iskolák diákjai.
A Magyarországról érkezett tanulók közül
az iskolánkat képviselő 6. osztályos Pásztor
Sára 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára
Gogolák Gáborné és Kosztolányi Judit.
A 2016/2017. tanévi Országos általános
iskolai nemzetiségi tanulmányi verseny –

szlovák nyelv és irodalom - országos döntőjében, amelyet 2017. április 27-én a
budapesti Oktatási Hivatal Nemzetiségi
Pedagógiai Oktatási Központban rendeztek meg, Volentér Nóra 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára
Kosztolányi Judit.
A Rákóczi-iskola 4 tanulója – Buzek
Vivien, Praszna Panna, Szabó Martin és
Vol en té r N ó ra si kere s közé pfokú
nyelvizsgát tett szlovák nyelvből. A diákokat felkészítette: Kosztolányi Judit.
TJI

Sára és Kosztolányi Judit tanárnő a komárnoi Selye János Gimnázium előtt

A Szent János Katolikus Általános Iskola
„A nevelés az élet szolgálata”
– ez Uzsalyné dr. Pécsi Rita pedagógiahitvallása.
Túllépve a mindennapi tanítást, az előadó tantárgygondozó, tanári koordinátor,
módszertani fejlesztő, a Pécs egyház
megye igazgatója, a neveléskutatás egyik
doktora.

Az előadáson részt vettek a Mesevár, az
Új Bóbita és a Szivárvány Óvoda pedagógusai is. Kulcsfontosságú szavakként jelentek meg az érzelmi intelligencia és érzelmi
háló fogalmai. Az IQ a tudatos információk
elraktározódásáért felel az agyban, melynek mértéke 11 mm-nek felelne meg, míg
az EQ a tudatallatti információkért felelős,

szer, melyben az érzelmek játszanának
fontos szerepet.
Az a tudásközvetítés, amely egyidejűleg nem jár érzelmekkel is, nem rögzül a
hosszú távú memóriában. A leghatékonyabb módszere az élmény–tapasztalat–
azonosulás alapján történő tanulás. Az
ismeretek elsajátításában sok szerepe van
a játékoknak, a daloknak, a sokszorosan
és közösen átélt élményeknek.
A gyerekek és a saját boldogulásunk
érdekében jövőre is szeretettel várjuk Pécsi

Munkájának fő célja, megtalálni a
választ arra, hogyan lehet életrevaló, teljes
embert nevelni, és milyen szerepet kell
ebben az oktatásnak, az iskolának vállalnia
a szülői feladatok mellett.

melyet, ha kiterítenénk, 16 km hossznyi
területet kapnánk. Gondoljunk bele, hogy
a mai oktatási folyamatokban, amíg azt a
11 mm-t terheljük (felső határral), mennyivel hatékonyabb lenne az a tanulási mód-

Ritát, aki reményeink szerint, akár évről
évre,egyre nagyobb közönség előtt adhat
tájékozódást a nevelés – tanulás újabbnál
újabb folyamatairól.
Batta Kinga – Erős Annamária – Kovács Kinga

szakmai napja
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Átrium-hírek

H

úsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, melyen Krisztus
szenvedésére, halálára és feltámadására
emlékezik a hívő ember. Ehhez az ünnepkörhöz, a vallási szertarásokon túl, számos
népszokás és hagyomány is társul. E kettő
ötvözete teszi teljessé az ünnepet. Az
Átrium Idősek Otthona lakói az ünnepi
készület jegyében fölidézték a húsvéthoz
kapcsolódó tavaszi népszokásokat, majd a
megújuló természet szimbólumaként
virágdíszeket készíttettek, melyek a lakószobák bejáratát díszítik. A lélek megtisztulása sem maradt el. Nagyböjtben hétről

hétre keresztúti ájtatosság elvégzésével
idézték fel Krisztus kínszenvedését, az
istentiszteleteken lélekben készültek a feltámadás misztériumának befogadására.

A Szent Ünnepen Szent Márk evangéliuma alapján készült film megtekintése
hozta közel hozzájuk Húsvét szent titkát.
Tibay László

Kedves Barátaink!
A mentőorvosi kocsival elértük a 800-dik kivonulásunkat
(ZK, GG) a közel kétéves tevékenységünk alatt.
Köszönjük minden résztvevő kollégának, támogatóinknak,
hogy ennyi esetben tudtunk a bajba jutott embereken segíteni.
Kérjük, támogassa munkánkat továbbra is adományával!
A MOK csapata
www.dabasmok.hu

Kedves Érdeklődők!
Dabas Város Önkormányzata jóvoltából lehetőség nyílik arra,
hogy az ELSŐSEGÉLY táborunkban szociálisan rászoruló gyerekek
kedvezményesen vegyenek részt.
A tábor részletes programja, a jelentkezési lap és a szociális
kérvény letölthető a www.dabasmok.hu honlapunkról!
Várjuk a gyerekeket szeretettel!
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Áprilisi rangos események
az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiumában

Á

prilis 6-án iskolánk adott otthont
az első alkalommal kiírt Országos
Centrum Futsal Bajnokság Pest megyei
döntőjének. A tornán öt csapat vett részt.
A bajnokság a csapatok számára való
tekintettel körmérkőzéses rendszerben
került lebonyolításra, így összesen tíz magas
színvonalú mérkőzést láthattak az érdeklődők. Az országos döntőben való szereplés
lehetőségét iskolánk csapata nyerte el.
A tornával párhuzamosan került megrendezésre egy megyei szintű, főigazgatói
és tagintézmény-vezetői értekezlet, amelyen hasznos eszmecserét folytattunk a
szakképzés jelenét és jövőjét érintően.

Az ÉSZC Kossuth Zsuzsanna Szak
képző Iskolája és Kollégiuma az idei
évben is csatlakozott a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett Szakmák

Éjszakája rendezvényhez, amely április
21-én kerül megrendezésre. Iskolánk az
alkalomra huszonegy izgalmas és szórakoztató programmal készült, melyeken
valamennyi szakmánk képviseltette
magát. A környezetvédelemmel kapcsolatos programunk a határon túli
„Politechnikai Iskola Szabadka” online
részvételével valósult meg. A kezdeményezés révén mindenki bepillantást nyerhetett a szakképzés rejtelmeibe. Interaktív
feladatokon keresztül mutathattuk be az
egyes szakmákat, ezzel is kedvet csinálva a
pályaválasztás előtt álló fiataloknak és az
átképzés iránt érdeklődőknek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az ide látogató vendégnek a részvételért, valamint stratégiai partnereinknek,
a Her-Csi-Hús Kft.-nek és a D-Meat Kft.nek a támogatásért.
Szűcsné Balázs Julianna igazgatóhelyettes
és Herman Róbert szervező

Közlekedj okosan!

D

abas Város Önkormányzata és a
Dabasi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya Közlekedj
okosan! címmel hirdetett meg egy közlekedésbiztonsági szemléletformáló programot gyermekek részére.
Az elmúlt év végén az önkormányzatnak saját forrásból lehetősége nyílt egy
Mini KRESZ-park megvásárlására, amellyel
célunk, hogy a kisgyermekek életkorának
megfelelő szinten és formában szerezzék
meg a gyalogos és kerékpáros közlekedés
témakörével kapcsolatos ismereteket és
normákat. Szeretnénk, ha játékos formában tapasztalnák meg, hogy szabályok nélkül nincs működőképes közlekedés, ezért a
szabályokat ismerni, azokat alkalmazni kell.
A modellt egy olyan KRESZ-pálya köré épí-
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tettük, mely tartalmaz minden olyan elemet, amellyel egy óvodás és iskoláskorú
kisgyermek nap mint nap találkozhat az
óvodába, iskolába menet.
A KRESZ-táblákat és a nyomógombos
jelzőlámpát mobil – beszedhető-kihelyezhető – kivitelben adtuk át, hogy a betonplacc más célokat is ki tudjon szolgálni,
amikor nem KRESZ-pályaként üzemel.
A burkolati jeleket a meglévő betonaljzatra
festettük fel, így a gyerekek bármikor szabadon használhatják a felületet. Tudták, ha
a táblák és a jelzőlámpa is kint van a pályán,
akkor azonban csak szabályosan, egymásra odafigyelve közlekedhetnek.
A gyermekek KRESZ-oktatása során
nemcsak játékos formában tanítjuk a biztonságos közlekedést, hanem gyakorlat-

ban is kipróbálhatják a tanultakat. Varga
Hajnalka rendőr őrnagy asszony és Del
Medico Mihály alezredes úr segítségével
megismerkedhettek a rendőri karjelzésekkel, a közlekedési táblák jelentésével és
azok gyakorlati alkalmazásával.
Köszönjük, hogy a város összes iskolája,
óvodája csatlakozott programunkhoz!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

2017. május 									
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Testületi hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület március-április havi üléseinek főbb döntéseiről
Pályázatok:
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 pályázatot nyújtott be
az Dabas-Gyóni Lurkó Tagóvoda épületének energetikai korszerűsítése és felújítása
című felhívásra, valamint a Nemzeti OviSport Programra.
A Dabas, Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha felújítása” és a Dabas
város zöldterületeinek karbantartása, tisztán tartása 2017-ben” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének megállapítására is sor került.
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 helyi
iparűzési adóról és a szociális ellátásokról
szóló rendeleteit, az épített és természeti
környezet helyi védelméről szóló rendeletet, elfogadta 2016. évi pénzügyi beszámolóját, módosította a 2017-os költségvetési rendeletet, és megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásáról,
átvételéről szóló rendeletét. E rendeletek a
www.dabas.hu honlapon olvashatók.
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a
Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,
a Rendőrkapitányság, a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézet, a Dabasi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ, a Babaház és Szivárvány Családi
Napközik, Dabas város polgármesterének,
jegyzőjének 2016. évre vonatkozó beszámolója.
A Dabason található közművelődési,
közgyűjteményi intézmények (Kossuth

Művelődési Központ és Halász Boldizsár
Városi Könyvtár, Halász Móricz-kúria,
Dabasi-szőlősi Közösségi Ház, Sári
Zarándok- és Kulturális Központ, Nemes
Kúria, Gombay–Dinnyés-kúria) 2016. évi
beszámolóit és 2017-es évre vonatkozó
munkaterveit, a temetők 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót, a Dabas
Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről
szóló tájékoztatást, valamint a 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést is
jóváhagyták a képviselők.
Személyi kérdések:
A Képviselő-testület döntött a DabasGyóni Óvoda intézményvezetői megbízással és az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott
pályázattal kapcsolatban.
Támogatások:
Dabas Város Képviselő -testülete a
Királyfiakarcsán 2017. augusztus 20-án felavatandó Nagyboldogasszony szobor felállításához 100 000 Ft, a Dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium első kézilabdás sportosztályának révfülöpi üdülőtáborba szervezett osztálykirándulásának utazási költségeihez 50 000 Ft, a „Miénk itt a tér!”
nyári program megvalósításához szükséges sporteszközök megvásárlására, felújítására 100 000 Ft összegű támogatást
állapított meg.
A Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona részére 1 732 500-Ft támogatást
szavazott meg 9 hónapra, 5 fő fejlesztő

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

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

foglalkoztatásának megfinanszírozására a
testület.
Egyebek:
Sor került a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár könyvtárhasználati szabályzat
módosítására, a 2017. évi közbeszerzési
terv elfogadására, a fásításból származó fa
kitermelésével kapcsolatos határozat
meghozatalára.
A Képviselő-testület elrendelte a
Berkenye utca súlykorlátozását 7,5 tonnára
(kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete külterületi tanyák elnevezésére tett javaslatokat, melyről a tulajdonosokat külön értesítjük, emellett a
Dabas 0157/6 és 0157/42. hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában álló kivett utat
Szabadság köznek nevezte el.
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló köztemetőkben 2017.
április 17-i határidő tűzésével a lejárt rendelkezési jogú sírhelyek elé táblát helyeztetett el, amely tájékoztatja a rendelkezési
jog jogosultját kötelezettségéről, valamint
annak teljesítésének módjáról.
A Képviselő-testület módosította az Érd
és Térsége Regionális Hulladékg azdál
kodási Önk. Társulással kötött megállapodást, emellett elfogadta az NHSZ Hulladék
gazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos előterjesztéseket.

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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GYIÖK-VÁLASZTÁS
Április 7-én, rendkívüli esemény nélkül lezajlott a VII. Gyermek- és
Ifjúsági önkormányzati választás. A választás szabályzata a korábbi
évekhez képest egy pontban változott. A képviselőtisztség mandátumi ideje 2 évről 3 évre módosult.
Továbbiakban is az általános iskolák GYIÖK-képviseletét a helyi
diákönkormányzatok mindenkori elnökei látják el. A választáson így
csak a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium diákjai, és a városi képviselőjelöltek
mérettették meg magukat.
A két iskolában 2-2 iskolai képviselő indult, a városi képviselő
tisztségre szintén 2 jelöltajánlás érkezett. Az iskolákba a jelöltekre
az adott intézmény 15–22 éves tanulói, míg a városrészi képviselőkre szintén 15–22 éves korú, állandó dabasi lakcímmel rendelkező, de
tanulmányaikat nem Dabason folytató, vagy esetleg már dolgozó
személyek adhatták le a szavazataikat.
A fentiek tükrében a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
képviselő-testületének tagjai a következő diákok lettek:

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 telefonszámon, e-mailben a
kabinetiroda@dabas.hu-n, vagy személyesen a Polgármesteri
Kabinetirodában, legkésőbb június 30-ig.

M

ájus 7-én, vasárnap világszerte az
édesanyákat ünnepelték. Itthon
az anyakultusz a májusi Mária-tisztelet
hagyományaiban gyökerezik, és
Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt honosított meg ezt a
szép szokást.1928-ban már miniszteri rendelet is megerősítette és a hivatalos iskolai
ünnepélyek közé sorolta az anyák napját.
A Dabasai Újság szerkesztősége egy
klasszikus anyák napi Márai Sándor-verssel
köszönti az édesanyákat.
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Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium:
78 szavazat, 70 érvényes, 8 érvénytelen
Mátyus Dániel
32
Szikora Katinka
38
Városi képviselők:
Pokornyik Lilla
Bennárik Tamás
Gyóni Géza Általános Iskola
Szent János Katolikus Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Általános

–
–
–
–

városunk legidősebb lakói

Felhívás

Anyák napja

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium:
245 szavazat, 231 érvényes, 14 érvénytelen
Nagy Zsolt
82
Tar Petra
149

Mráz Orbánné (Kiss Ágnes)
Nagy Józsefné (Dinnyés Julianna)
Pocsok Lászlóné (Márta Ilona)
Kránicz Flórián
Fabók Jánosné (Farkas Mária)

1927. 05. 12.
1926. 05. 01.
1925. 05. 14.
1925. 05. 16.
1924. 05. 20.

90 éves
91 éves
92 éves
92 éves
93 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Márai Sándor:

Anya
Amit egy titkos kéz irat:
lágy arcod fonódott redője
bonyolult, fakult kézirat,
nézem, betűzgetem belőle:
mit írtak az évek, az élet?

Szobákban éjjel, idegen
tükrök előtt néha megállok:
nézd anyám, fiad idegen
arcán indulnak már a ráncok,
hasonlók, mint a tieden,

Ez én vagyok, az én sorsom,
e mély sor a homlokodon:
bocsáss meg,
nem így akartam, ennyi lett,
ki sorsa ez, enyém, tied?
nem tudom.

és kopva, elomolva, mállva
két testünk visszaporlik lassan
egy testbe, egy porba, egy anyába.

2017. május 										

hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

református egyházközségeink

Gyóni Katolikus Egyházközség

Gyóni református Gyülekezet

– A hónap minden esti szentmiséje után együtt imádkozzuk a
Loretói litániát.
– Szentmisénket 21-én 08.30-kor a Szőlőkben a 10 éve májusban
elhunytjainkért ajánljuk fel; a 10.30-as gyóni szentmisében pedig
a havi kereszteléseinket ünnepeljük.
– Gyermeknapon, 28-án 10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk,
melyben külön megáldjuk a gyerekeket. A szentmisét családi
délutánnal folytatjuk.
– 29-én, hétfőn 19.15-től egyházközségünk történetében először
elimádkozzuk a Fény Útját (Via Lucis). A nagyböjti keresztúthoz hasonlóan 14 stációnál elmélkedünk, de a húsvét utáni
eseményekről. A stációk helyét a templomkertben földbe szúrt
fáklyákkal fogjuk kijelölni. Mindenkit szeretettel várunk erre az
Úr Jézus feltámadásának következményeiről szóló, hangulatos,
kültéri elmélkedésre.
– Június 4-én, pünkösd előestéjén a szentmise után gitáros/csendes dicsőítő szentségimádással készülünk a Szentlélek eljövetelének ünnepére.

– Május 14., vasárnap, 11 óra: Istentisztelet a templomban, helyettesítő
szolgálattevő: Csontos József dabasi lp.
– Május 19,. péntek, 19 óra: Bibliatanulmányozás és imaközösség,
Márk evangéliumának tanulmányozása
– Május 25., áldozócsütörtök, 18 óra: Mennybemenetel ünnepi istentisztelet a templomban
– Május 29., hétfő, 10 óra: Ökumenikus pünkösdi istentisztelet a
Zárdakert-otthonban
– 11 óra: Ökumenikus pünkösdi istentisztelet az Átrium Idősek
Otthonában, úrvacsoraosztás mindkét helyen
– Június 3., szombat, 16 óra: Konfirmáció vizsga istentisztelet a templomban
– Június 4., vasárnap, 10 óra: Pünkösd ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás a templomban (konfirmandusok hitvallás- és fogadalomtétele,
felnőtt keresztelés, konfirmáció, valamint 60, 50, 40 , 30 20 10, éve
konfirmáltak találkozója)
– 15 óra: Pünkösd ünnepi istentisztelet a tatárszentgyögyi r.kat templomban, úrvacsoraosztás
– Június 5., 10 óra: Pünkösd hétfői ünnepi szabadtéri istentisztelet,
úrvacsoraosztás; várható helyszín: a gyóni 56-os emlékpark
– Június 11., vasárnap, 10 óra: Tanévzáró istentisztelet a templomban

dabasi református Gyülekezet

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor nagymise
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise;
- Május hónap folyamán az esti szertartások előtt negyedórával
loretói litániát imádkozunk.
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
– Május 20.: térségi Protestáns Családi nap a Reformáció 500.
évfordulójának tiszteletére az inárcsi Nagycsaládos táborhelyen
– Május 25., délelőtt 10 óra: Áldozócsütörtöki ünnepi istentisztelet
– Június 4., vasárnap délelőtt 10 óra: Pünkösd ünnepi istentisztelet
– Június 5., hétfő délelőtt 10 óra: Pünkösd ünnepi istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet, Csontos József lelkipásztor
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg
Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elhunyt
szeretteinket, Majoros Istvánt és fiát, Lászlót elkísérték
utolsó útjára, sírjára virágot és koszorút helyeztek
és gyászunkban osztoztak.
A Majoros család
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Gyóni Evangélikus Gyülekezet
– Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00 órakor kezdődnek,
melyekre szeretettel hívjuk és várjuk.
– A svájci gyülekezeti kirándulásra jelentkezetteknek
megbeszélés: máj. 12., 18.00 óra
Kedves Testvéreink! Befejeződött az orgonánk felújítása. Ennek örömére szeretettel meghívjuk hálaadó istentiszteletünkre, melyet 2017. május 14-én, vasárnap, 10.00
órakor tartunk.
Az istentiszteleten közreműködnek: Magdala kórus (maglódi evangélikus kórus), az Ökumenikus furulyakör, orgonál: Thiering Etelka.
Köszönjük mindazok segítségét, akik adományaikkal
támogatták az orgonánk felújítását. Alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk.
A gyülekezet vezetősége nevében: Balog Eszter lelkész
– Baba-mama kör: máj. 15. és 29. hétfői napok, 10.00 óra, gyülekezeti ház
– Asszonykör: máj. 15., hétfő, 17.00 óra.
– Térségi családi nap: máj. 20., Inárcs-Pótharaszti. Egésznapos
gyerekprogram, vetélkedővel, a Reformáció 500 jegyében.
– Presbiteri továbbképzés: máj. 20., Pilis
– Mennybemenetel ünnepén istentisztelet: máj. 25.,
csütörtök, 18.00 óra.

– „Barátság háza” gyerekdélután: máj. 26-án, pénteken
16.00 órakor. A játékok mellett korongozási lehetőség agyaggal
(max. 20–25 fő), a foglalkozást vezeti: Gugyerásné Nagy Ágnes
– Évzáró szalonnasütés: június 2-án, pénteken, 18.00 órától.
A hittanosok részére sütemény-zsűrizés, nyereményekkel: saját
készítésű sütikkel lehet benevezni.
Pünkösdi istentiszteletek:
– június 4., pünkösdvasárnap, 10.00 óra (úrvacsora),
– június 5., pünkösdhétfő, 10.00 óra (úrvacsora)
– Évzáró istentisztelet a hittanosok részére: június 11-én, vasárnap,
10.00 órakor.
A nyári napközis gyermektábor időpontja: július 10–15.
Jelentkezés a kitöltött űrlapok leadásával, jelentkezési
határidő: május 27.
Irodai ügyintézés:
– egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00.
Az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló
jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló esetében.
Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019

Evangélikus képeskönyv
a Szent István téren

D

abas főterén május hónapban
megtekinthető egy kültéri nevezetesség, egy nagy könyv, amely 600 kg
és 2 m magas.
Mindez az Evangélikus képeskönyv
címet viselő, lapozgatható könyv, amelyet
a Gyóni Evangélikus Gyülekezet pályázaton nyert meg egy hónapra a Magyar
országi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és
Missziói Osztályától. Ez egy vándorkönyv,
hozzánk Budapest-Zuglóból érkezett, és
Balatonboglárra megy tovább
A könyv bemutatja Luther Mártont,
akitől a reformáció korát, az evangélikus
egyház kialakulását eredeztetjük, valamint
az evangélikusság múltját, terjedését
Magyarországon, és az egész világban.
Megismerhetjük belőle még többek
között az evangélikus egyházunk jelenét
is: legszebb, legmodernebb templomait,
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valamint az egyházunk sokszínű munkáját. Hangsúlyt kap a könyv végén a lelkészképzés is, Isten mai elhívása az ő szolgálatára.
A könyvet május 1-jén ünnepélyesen
lapoztuk fel. Ez alkalomból az ökumenikus
furulyakórus szolgált, Szénási Boglárka
vezetésével. A meglepetés a Luther-linzer
kiosztása volt, melyet evangélikus asszonyok sütöttek a Miloszerni-házban,
Ludányi Margit vezetésével.
Szeretnék köszönetet mondani Kőszegi
Zoltán polgármester úrnak azért, hogy a
reformáció 500. jubileumi évében Dabas
főterén kaphatott helyet ez a kültéri látványosság. Személyes örömöm, hogy Dabas
városa ilyenformaképpen is bekapcsolódhat a reformáció szellemi, kulturális és hitbeli ünnepségsorozatába ebben az eseménydús, jubileumi esztendőben.

Fotó | Karlik Dóra

Balog Eszter evangélikus lelkész

2017. május 										

Elbúcsúztunk

Tisztelt
temetőlátogatók!

Kollárikné Szabó Ilonától
Hosszantartó betegség után elhunyt Kollárikné Szabó Ilona, a Dabasi Polgármesteri
Hivatal nyugalmazott köztisztviselője.
Ilonka Dabason született 1952. július 10-én, itt végezte általános és középiskolai tanulmányait is, majd Bugyin a Telefongyárban helyezkedett el. Ezt követően Gyónon egy
Építőipari Szövetkezetnél bérelszámolóként, majd munkaügyesként 20 évig dolgozott.
1991-ben került a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára, az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyek intézője volt. 2011-ben, húszévi közszolgálat után vonult nyugdíjba. Munkájában mindig pontos, lelkiismeretes volt, munkatársaival, ügyfeleivel jó kapcsolatot ápolt.
A hivatal munkaközössége szeretettel és tisztelettel emlékezik rá.
Szerk.

Végső Búcsú
Név
Nagy Lóránt
Dori László
Szabó Istvánné
(Márton Erzsébet)
Ködöböcsz Mária (Pekár Mária)
Fraunberger Józsefné
(Gulyás Erzsébet)
Tóth László Jenőné (Kiss Ilona)
Netz Károly István
Varga István
Iványi György
Lakatos József
Dr. Halász Jánosné
(Sántics Ilona)
Zajácz Mihályné
(Novák Emerencia Anna)
Majoros István
Szücs György
Stubner Antal
Janicsák Istvánné
(Gombár Ilona)
Zsíros Judit
Sédli József
Martin Gyula László
Buzás Béláné (Kovács Erzsébet)
Janicsák István
Krizsán Mihályné
(Ruszinkó Julianna)
Zetye Jánosné (Oláh Margit)
Horváth Károlyné
(Szegedi Katalin)

hit–vallás

Születési idô Halálozás idôp.
1993. 03. 27
2016. 1 1. 21.
1946.04.04
2017. 03. 01.
1941. 09. 10
1923. 12. 06.

2017. 03. 02.
2017. 03. 07.

1940. 01. 24
1929. 12. 02.
1968. 08. 21.
1949. 01. 10.
1967. 01. 06.
1975. 04. 12.

2017. 03. 08.
2017. 03. 08.
2017. 03. 08.
2017. 03. 09.
2017. 03. 09.
2017. 03. 09.

1936. 08. 07.

2017. 03. 10.

1944. 03. 31.
1954. 10. 10.
1945. 09. 03.
1948. 04. 05.

2017. 03. 12.
2017. 03. 12.
2017. 03. 15.
2017. 03. 16.

1939. 08. 04
1932. 02. 23.
1926. 08. 19.
1958. 01. 29.
1922. 09. 14
1941. 08. 01

2017. 03. 16.
2017. 03. 20.
2017. 03. 22.
2017. 03. 23.
2017. 03. 24.
2017. 03. 24.

1934. 11. 12.
1933. 10. 08.

2017. 03. 24.
2017. 03. 25.

1921. 05. 02.

2017. 03. 27.

Az 1992 előtt váltott sírhelyek és
a 2007 előtt váltott urnafülkék
rendelkezési joga lejárt!
Az újraváltás céljából, kérem,
keressék fel irodánkat!
Cím: Dabas, Szent István tér 1.
(Polgármesteri hivatal)
Tel.: 06-29/561-259
06-70/703-0506

Kovács Andrásné
(Székely Krisztina)
Zubai Gyuláné (Lendvai Etel)
Kránitz Sándor József
Simon Ödön
Schinzel Holba Ferencné
(Hadzsi Erzsébet)
Pecsenyi Józsefné
(Farkas Magdolna)
Czibula Mihályné (Balló Ida)
Kopf József
Gáspár Hajnalka
Sallai Márton
Hornyák Ferenc
Rácz Kálmán
Bózsik Jánosné
(Faldina Kamilla Veronika)
Prauda István
Maczkó Istvánné
(Panyik Sarolta)
Hodosi Imréné (Vida Eszter)
Kövesi Zoltánné
(Kovács Magdolna)
Kecskés István
Feith Jánosné
(Ambrus Anna Mária)

1945. 09. 18.
1942. 05. 17.
1943. 10. 17.
1924. 02. 06.

2017. 03. 27.
2017. 03. 27.
2017. 03. 28.
2017. 03. 29.

1950. 08. 21.

2017. 03. 30.

1939. 10. 14.
1933. 09. 21.
1941. 05. 09.
1971. 04. 11.
1928. 06. 21.
1954. 09. 11.
1940. 10. 06.

2017. 03. 30.
2017. 03. 30.
2017. 04. 01.
2017. 04. 02.
2017. 04. 03.
2017. 04. 03.
2017. 04. 07.

1946. 10. 22.
1952. 10. 22.

2017. 04. 07.
2017. 04. 10.

1935. 05. 21.
1920. 10. 16.

2017. 04. 15.
2017. 04. 15.

1954. 03. 17.
1927. 07. 05

2017.04.16.
2017. 04. 23.

1922. 07. 25.

2017. 04. 25.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Balog Ferenc temetésére eljötte, sírjára virágot,
koszorút helyetek, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
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„kinek szíve melegebben ver, áldozzon többet”

Báró Wesselényi Miklós felhívása
180 éve, 1837. május 5-én éjszaka tartóztatták le Kossuth Lajost,
akinek eltartó nélkül maradt családját báró Wesselényi Miklós
azonnal oltalmába vette. A történetet Dabason ma is számon
tartjuk, és a Vasárnapi Ujság 1870. február 13–i számának köszönhetően most az „árvízi hajós” levelét is megismerhetjük, mellyel
negyven arisztokrata barátjához fordult, segítségüket kérve:

22

„Kedves Barátom!

fosztva, elhagyatva állanak ínség és nyomo-

Kossuthot tegnap éjjel elfogák. Csak őtet ér-

rúság szélin egy borzasztó jövendő örvényé-

te-e e sors, vagy lettek-e mások is áldoza-

be tekintve. Szent kötelessége most minden

ti az erőszakot szülő azon fonák nézetek-

magyarnak, s becsületes embernek és Tör-

gyászba borult háza népét kétségbeeséstől

nek, melyektől a hatalmasok magokat Haza

vényhatóságnak a hazafiság és törvényesség

menteni fogja, hanem az egész Hazára is

s Király veszélyére vezéreltetik, nem tudom.

ezen nemes lelkű Martyrja családját e si-

malaszttal teljesen hatand; a Kormány ke-

Lehet, hogy egypár nap múlva talán több

ralmas állapotjában résztvevő gyengédség-

zében vannak ugyanis az ijesztő s bünte-

másokkal én sem fogom már Isten szabad

gel, önmegerőltetéssel s áldozattal is segí-

tő eszközök, őnála minden csábító módok,

levegőjét szívni. Bármi történjen, nekem s

teni. Ők most a mi rokonink, mi vagyunk

s csillámló jutalmak, csak egy puszta hely-

minden velem egyetértőknek keblünk tisz-

nékik testvéreik s gyermekeik. Erkölcsi jaj s

benhagyás az, mivel a Nemzet az érte küz-

ta s polgári törvényes kötelességeink teljesí-

gyalázat lenne az mindnyájunknak s Tör-

dőket jutalmazhatja, legyen ezen küzdők-

tésének érzete ád elég erőt arra, hogy a tör-

vényhatóságainknak, ha azon ésszel, tudás-

nek bár azon vigasztalásuk, hogy ha ve-

vényes jussok törvényes oltalmazásáért re-

sal s akarattal tündöklő hazafinak család-

szély teljes pályájukon áldozatul esnek is,

ánk mért bármi üldözéseket s csapásokat

ja, ki mindenét feláldozta törvényes köte-

legalább házas népök az ínség martalékjává

férfiasan eltűrjük. Kik a kormányt az erő-

lessége teljesítéséért, szemünk láttára ínség-

nem válnak. De nem merítek bús lelkem-

szak botránkoztató s veszélyes útjára bírták,

gel küzködne. Nehány embernek alamizsna

ből több szavakat, hogy az ügyet szíved-

kettőt vehettek célba: vagy azt, hogy min-

formában s mennyiségben történő adakozá-

re kössem, tudom szinte oly melegen érzed

denkit a szabadszólástól s alkotmányunk és

sa: igaz, hogy mind szerencsétlen barátun-

azt, mint én, tegyél tehát s tegyetek amit

nemzeti kifejlődésünk melletti törvénysze-

kat, mind nemesen érző háza népét sértené,

csak lehet. Hazafiúi válaszodat minél előbb

rű törekedéstől elrettentsenek, s így most a

gyalázná; de egy nemzeti adózás, melyet

kikérvén s várván maradok Pesten május

Törvényhatóságokat, majd az Országgyűlést

hazafiak s Törvényhatóságok az értök szen-

6-án 1837. barátod

szolgai szelleműekké varázsolják, vagy pedig

vedő hazafinak szentelnek, illik hozzánk is,

Wesselényi”

másfelől, hogy ily égető fájdalmat okozó

hozzá is; ki többet tehet; kinek szíve mele-

ingerlés s keserítés által itt vagy amott tett-

gebben ver, áldozzon többet; ki ezt nem te-

leges kitörést eszközöljenek, melyet nemze-

heti, annak kis adománya is szint oly ál-

ti létünk s alkotmányunk letiprására kívánt

dást szülő és érdemlő. Külföldön hazájokért

ürügyül használhassanak; mentse az első-

szenvedő több nemes férfiak családjai szá-

től a Magyarok Istene nemzetünket, ment-

mára gyakran történtek aláírások, s azo-

sen a másodiktól ön-okosságunk, törvény

kat a dúsnak ezerei éppen úgy díszesítik,

iránti határtalan hódolás s azon meggyőző-

mint a szegény napszámosnak egy-két fillér-

dés, hogy az elnyomottnak ügyét s igazsá-

je. Meg vagyok győződve, hogy mind a me-

gát minden újabb elnyomás tisztábbá s erő-

gye Rendeit e nemes áldozatra bírni, töre-

sebbé teszi. Szegény Kossuthnak Apja, Any-

kedni fogsz, mind pedig tenmagad leteszed

ja s Testvérei szánakozást gerjesztő állapot-

azt e szent oltárra. És ezen áldozatnak si-

ban vannak, ez életbeli minden örömük-

kere és haszna nemcsak szerencsétlen ba-

től, reményüktől s egyedüli istápjoktúl meg-

rátunk börtöne kínjait enyhíteni, nemcsak

A körlevél eredményeként 7166 forint készpénz és 6900 forint értékű kötelezvény
megfizetése valósult meg. A legnagyobb,
ezer forint feletti összeg adományozása
Deák Ferenc nevéhez fűződik, de a nemes
ellenfél, gróf Széchenyi István is felajánlott
száz forintot. A pénz kezelésével Wesselényi
Vörös Antalt bízta meg, akihez Kossuth
Zsuzsanna az éjszaka csöndjében, mécsesfényben gyakran írt levelet Alsódabasról. A
báró a saját sorsát jól érezte: 1839. február
9-én bebörtönözték, s fogságából szeme
világát szinte teljesen elveszítve került ki.
Valentyik Ferenc

2017. május 										

kultúra

Verspillanatok
S

zerző és kiadó kapcsolata a legegyszerűbben a számok nyelvén érzékeltethető. Kapui Ágota és a Hungarovox
Kiadó együttműködése két éven belül már a
második verskötetet eredményezi, és ez a
pozíció az ígéretes folytatást is magában
hordozza. „A lélek szárnycsapásai” címmel
ezúttal az alig néhány hónapja magunk
mögött hagyott 2016-os év alkotói termését ismerhetik meg a kortárs líra kedvelői. A
kiemelkedő „évjáratot” maga a költő is jelzi,
miszerint az esztendő kegyelmi állapotában
több műve született, mint a megelőző időszakokban összesen. A több mint 150 vers
tényként igazolja a „termékeny esztendő”
minősítést, mely átlagosan heti három
kötetképes alkotást takar. Ez a helyzet
önmagában is izgalmas kérdéseket indukál,
melyekre részben jó válasz az előző kötet
sikere, számos megnyíló szerkesztőségi ajtó
ösztönzésével (A Hetedik, Háromszék,
Hetedhéthatár, Holdkatlan, Jel, Lenolaj,
Szegedi Lap, Szózat stb.). A mélyebb magyarázat azonban az elveszettnek hitt vers vis�szatérése, „a versírásnak bódító csodája”,
„az új érzékelés / új küldetés és új dimenzió”,
továbbá a félelem, hogy „Jönnek a szürke,
verstelen napok”, „s a szavak is már ritkábban ölelnek”. A költemények sokféle hangu-

Kedves Gyerekek!
Vaddisznó Valter csemetéinek kedvenc csemegéje a makk. Melyik tölgy
lehet a kedvenc fájuk? Karikázzátok
be a vaddisznókra jellemző állításokat, és megkapjátok a beküldendő
megoldást. Ezt a szót küldjétek be
május 28-ig a kapuiagota@gmail.
com email címre.
A helyes megfejtők között az Izgő-mozgó
Játszóház felajánlását sorsoljuk ki.

latot tükröznek, témaválasztásuk széles skálájú,
ami közös bennük: valamennyi benső, értékteremtő csendben született,
s fogantatásukat az sem
zavarta, ha „Kint reklámk u t y á k ü v ö l t e n e k ”.
Fotó | Karlik Dóra
Számos esetben forrásul
a számadásos percek szolgáltak az erdélyi
gyökerekkel és látásmóddal, hiszen „Amit
hoztál, csak azt viszed tovább”. A keresztény
szellemiség az egész kötet jellemzője, mert
„van váram és van hitem”, a legmarkánsabb
művekből akár önálló fejezet is kitelne.
Megjelennek egy-egy alkotás tisztelgő
főhajtásában a jeles elődök: Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Petőfi
Sándor, Arany János, Ady Endre és legfőképpen József Attila, aki mellett Szárszón az
„őrzőangyal épp nem volt jelen”. A közösségi gondok, hazaféltés intelmekben, előérzetekben jelenik meg, mert „pállott rendje
moccan a világnak”. Kimondani és hirdetni
egyaránt fontos, hogy „A gondolat, az mindenkor szabad.” , és „a szabadság mivé lesz
nélküled”.
A szerzemények közül Dinnyés József
zeneszerző-előadóművésznek köszönhető-

L	A vaddisznók kedvelik a magas hegyeket.
K	A vaddisznó páros ujjú patás állat.
Á	Az újszülött vadmalac kifejlett agyarral
születik.
O	A vaddisznó családi közösségekben él,
amelyeket kondának nevezünk.
C	A vaddisznók jól úsznak.
R	A vaddisznók tudnak fára mászni.
S	A vaddisznók nagyon szeretnek összebújva aludni.
Á	A vaddisznók testét sörte borítja.
F	Az anyakoca vemhessége kilenc hónap.
N	A vaddisznók csíkosak.
T	A vaddisznók ki nem állhatják a sárban
dagonyázást.

en a „Napkeletről jön az ének” már saját
„karrierrel” bír, hiszen a klasszikus egy szál
gitár kísérettel szép sikert aratott az értő
közönség körében 2016 őszén. A „daltulajdonos” egy interjúban Gyóni Géza utódának
nevezte Kapui Ágotát. Ebben is igaza lehet,
hiszen Gyóni Géza csillaga valóban fényesen
ragyogott a „magyar égen” úgy száz évvel
ezelőtt. Ugyanakkor Kapui Ágota költészete
jó esélyt ad arra, hogy Dabas, Pest megye
lendületes és fiatal városa a 21. század
magyar irodalmának térképére is felkerüljön,
különleges történelmi helyzetek és körülmények nélkül, a mindennapok művészi érzékenységgel, sajátos hangon megörökített
verspillanataival.
(Kapui Ágota: A lélek szárnycsapásai.
Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017; 176
oldal. Megjelent Dabas Város Önkormány
zata támogatásával.)
V. F.

Y A vaddisznók látása gyenge, de szaglásuk és hallásuk kiváló.
O	Az újszülött példányok nyitott szemmel
jönnek a világra.
P	A kismalacos kocák szívesen közel engedik az idegeneket kismalacaikhoz.
S	A vaddisznó az orrával keresi a táplálékot.
A helyes megfejtők között könyvnyereményt sorsolunk ki.
Az előző feladvány megfejtése:
szépség
Könyvjutalmat kapott:
Illés Pisti és Gabi
Kapui Ágota és Bábel Antónia
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Bábel Antónia:

V

Reggeli torna

addisznó Valter otthonában igen nagy örömre adott okot az
hat kis csíkos vaddisznó születése. Apjuk alig várta, hogy kivihesse őket a szabadba.
– Amint betöltik a három hónapos kort, azonnal viheted őket, de
addig nem! – tartotta magát Vaddisznómama az elhatározásához. –
Még megfáznának a kis drágáim!
Vaddisznó Valter nagyon türelmetlenül várta a szóban forgó pillanatot. Azonban, amikor letelt a három hónap, boldogan vitte ki a
vaddisznó csemetéket az erdőbe.
Egyik kora reggel aztán furcsa zaj verte fel álmából Medve Móricot.
– Hát, ez meg mi a csoda? – brummogta Medvemamának.
– Egy, két, egy, két… Menetel a malachad, ha lemaradsz, csiga
vagy… Mindenünk a hűs avar, egy kis torna kit zavar… Csülköcskédet
szedd hamar, büszke rád a fő agyar…
– Nahát… – bámult ki Medve Móric az ablakon. – Vaddisznó
Valter és a csemetéi masíroznak a rétre tornázni. – Azzal visszabújt
Medvemama mellé az ágyba, de addigra Borcsa és Öcsi bocs is felébredtek.
Kissé lentebb Nyúlmama sem tudott tovább aludni.
– Mi ez a hangoskodás? – kukkantott ki az ablakon. – Éppen, amikor egy hatalmas káposztával álmodtam…
– Szóval te loptad el azt, amelyikkel én álmodtam – ásított Nyúl
Ubul.
– Egy, két, egy két… Menetel a malachad, ha lemaradsz, csiga
vagy…
Vaddisznó Valter dagadó mellkassal vezette malackáit a tisztásra.
Hamarosan elhaladtak Borzék otthona előtt is.
– Nézd csak, mama! Ugyanolyan csíkosak, mint mi! – ujjongott
Büdi, a kis borz, amikor meglátta a vadmalacokat.
– Mássz inkább vissza az ágyadba, még nagyon korán van! – intette Borzmama.
Az eset megismétlődött másnap, harmadnap is, és ugyanígy történt a negyedik, ötödik napon is. Az erdei állatok nem bírták tovább.
– Valahogyan rá kellene venni Vaddisznó Valtert, hogy ne hangoskodjanak olyan korán! – javasolta fáradtan Nyúlanyó.
– A testmozgás nagyon fontos, és a napirendet tartani kell! Nem
vehetek el időt a délelőtti dagonyázásból, a bemelegítést pedig nem

hagyhatom ki! – ágált a kérés ellen Vaddisznó Valter, amikor az állatok nevében Medve Móric csöndesebb menetelésre intette.
– Ugyan már, Valter! – kérlelte tovább Medvepapa. – A kakukkom
felmond, ha mindennap te ébresztesz helyette.
– Sajnálom, de a csemetéim egészsége mindennél fontosabb!
Azonban bárkit szívesen látunk magunk között, aki sportolni szeretne! – makacskodott tovább a vaddisznó.
Az állatok összedugták a fejüket, hogy mit tegyenek. Csakhamar
ki is fundáltak valamit…
Másnap reggel már messziről hallani lehetett, ahogy a vaddisznócsapat közeledett.
– Egy, két, egy két!
Hirtelen Medve Móric és bocsai ugrottak ki az ajtón, és a menetelők felé integettek.
– Várjatok meg! Mi is jövünk!
Aztán a nyúlodú ajtaja is kinyílt.
– Hahó! Mi is csatlakoznánk!
Kisvártatva Büdi, a kis borz és anyukája is ott lihegett a nyomukban.
– Mi is veletek tartunk!
Kint a réten megkezdődött a reggeli torna. Deréknyújtással kezdtek, aztán farkincakörzéssel, fülhegyezéssel folytatták, utána helyben
futás következett.
– Jól csinálom? – érdeklődött folyton Medvepapa. – Véletlenül
sem szeretnék lemaradni!
– És én? Elég gyors vagyok? – lihegett Büdi. – Remélem, nincs itt a
közelben róka, vagy valami félelmetes, mert az nagyon rossz lenne!
– mondta Vaddisznó Valternek.
– Rám fér egy kis fogyás! – Nyúlmama pedig folyton a derekát
nézegette, és a karcsúságról sutyorgott a mellette tornázó
Borzmamának.
Szegény Valter egy idő után nagyon dühös lett a sok kérdéstől és
nyaggatástól. Képtelen volt mindenre válaszolni. Ráadásul az állatgyerekek egyfolytában rendetlenkedtek.
Aztán egyszer csak Büdi megijedt valamitől. Orrfacsaró bűz terítette be a környéket, amikor önvédelemből felemelte a farkát és
bespriccelt mindent azzal a kibírhatatlan borzparfümmel.
– Fújj, ez elviselhetetlen, fiacskám! – kelt ki magából Vaddisznó
Valter.
– Bocsánat, de szegény kis Büdi nagyon félénk gyerek – szabadkozott Borzmama.
Így telt az első közös torna, aztán a következő reggelen Vaddisznó
Valter így suttogott a malackáinak:
– Itt most csöndesen haladjunk át, nehogy felébresszünk valakit,
még velünk jönne tornázni!
Végül mindenki békésen aludhatott reggel, és Medve Móricék
kakukkja sem mondott fel.

Rajz: Rizmajer Krisztina
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KÉZILABDA
Történelmet írt a Dabas VSE KC

Á

prilis 9-én vasárnap a Dabas VSE KC játékosai és szurkolói
kicsit másképpen készültek a délutáni mérkőzésekre.
Mindenki tudta, hogy ha a Vecsés SE ellen nyernek csapataink,
behozhatatlan előnyre tesznek szert és négy fordulóval a bajnokság vége előtt megnyerik az NBI/B Nyugati csoportját.
Az addig veretlen junior csapatunknak papíron könnyebb dolga
volt, hiszen a Vecsés fiataljai a tabella utolsó helyén álltak. A fiúk
már a félidőben 14 góllal vezettek, amit később növelni tudtak és
41 : 21-re megnyerték a mérkőzést és így a bajnokságot is.
Fotó | Lauter Klára

Rövid ünneplés után a felnőtt csapatok foglalták el a pályát. A
mérkőzés első félidejében fej-fej mellett haladtak a csapatok, a
második játékrészt egy gólos előnnyel kezdhette a Dabas (13 : 12).
A második félidő derekán aztán fokozatosan elléptek a fiúk és
a lefújás előtt 5-6 perccel már a pezsgőket is elő lehetett készíteni.
A mérkőzés végeredménye 31 : 25.

Fotó | Negyelszki Erika

Ezúton is köszönjük szurkolóinknak, hogy ilyen nagy számban
kilátogattak a mérkőzésre és osztoztak az ünneplésben.
A következő szezontól csapataink a kézilabda legmagasabb
osztályában az NBI-ben szerepelnek, ahol többek közt a Telekom
Veszprém a Mol-Pick Szeged és a Grundfos Tatabánya KC lesznek
az ellenfeleink.
Csapataink utolsó hazai mérkőzésére május 14-én vasárnap
kerül sor az OBO Arénában 16.00 és 18.00 órai kezdettel.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
Megyei férfi és női csapataink egyaránt bejutottak a bajnokság legjobb négy együttese közé. Lapzártánk idején dől el, hogy
sikerül-e döntőbe kerülniük. A hölgyek a negyeddöntő első mérkőzésén 17 : 17-es döntetlent játszottak az Alsónémedi csapatával. Férfi
együttesünk 3 gólos előnnyel várja az Abony KC elleni visszavágót.
Fiú U-12-es csapatunk veretlenül jutott be a Gyermekbajnokság
Országos Elődöntőjébe, ahol első két mérkőzésüket megnyerték
és nagy esélyük van az ország legjobb nyolc csapata közé, az
Országos Döntőbe kerülni.
Utánpótláscsapataink további eredményeiről folyamatosan
beszámolunk a www.dabashandball.hu oldalon.
HAJRÁ DABAS! 			
Békés Anita

Májusi kerekezés a Tour de Fekt-tel

A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör április 23-án tartotta idénynyitó tavaszi túráját. Az extrém időjárás (fele távon 60-80 km/h-s
szembeszél) ellenére huszonöten vállalták a tavasz nyeregből
való köszöntését.
Minden elismerés megilleti ezt a csapatot. Következő kerekezésünk május 21-én (vasárnap) lesz, amikor is 20 km-t kerekezünk majd a városunkban. Tavaly volt az első ilyen jellegű dabasi
bringázásunk, amely nagyon tetszett a részvevőknek, így igyek-

szünk megismételni. Reggel 9-kor indulunk a Szent István térről
és bejárjuk településünk kisebb-nagyobb utcáit, megnézünk
olyan tereket, parkokat, kúriákat, melyek mellett nap mint nap
elmegyünk, de eddig még nem szenteltünk nekik nagyobb
figyelmet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk korra és nemre
való tekintet nélkül!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője
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A Malév-Dabas
Horgászegyesület
az idei első nyílt
horgászversenyét
május 13-án,
szombaton rendezi meg!
Nevezés reggel 6 órától a helyszínen.
A verseny reggel 7.30-kor kezdődik
és 15 órakor
ér véget.
Ereményhirdetés 15.30 órakor.

- mészkő
- márvány
- gránit

Nevezni lehet: gyermek, ifi, női és
férfi kategóriákban
Mindenkit szeretettel várunk, akinek
a 2017. évre érvényes horgászengedélye van.

a HE. vezetősége

1%
1%
1%
Adója 1%-ának
felajánlása

RUSZTIKUS

Természetes kőből

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

MODERN

Kedves egykori Táborozók,
Szülők, Vállalkozók!

Kérjük, hogy adójuk 1%-át a Dabas
és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány
részére ajánlják fel!

Adószám: 18664658-2-13.

Tisztelettel: Szandhofer János
kuratóriumi elnök
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www.oscarkft.hu
0620/9 283 680
0620/9 344 701
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KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTR ÁLJON
AZ ÜGYFÉLK APUR A!
, adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.

UGYFELK APU.MAGYARORSZAG.HU
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2.
Az elmúlt időszakban
egymást követték
a terrortámadások Európában.
Ennek ellenére Brüsszel
kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális
bevándorlókat engedjük be.
Ön szerint mit tegyen
Magyarország?
Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!
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