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Befejeződött a második
dabasi Barça-tábor
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D

abas Város Önkormányzata június
2-án, pénteken tartotta trianoni
megemlékezését az OBO Aréna melletti
Kegyeleti parkban, Wass Albert szobránál.
A kegyetlen békediktátum 97. évfordulóján mintegy 150-en tartották fontosnak,
hogy jelen legyenek az eseményen. Jó volt
látni, hogy mennyi diák és fiatal jött el a
megemlékezésre, ami azt bizonyítja, hogy
a hét éve zajló Határtalanul program meghozta a remélt eredményt. A pályázat
keretében Erdélybe, a Székelyföldre látogató hetedikes diákok és tanáraik élményekkel feltöltődve érkeztek a rendezvényre.Részvételüket nem a kényszer szülte,
hanem a nemzeti összetartozás fontosságát értő és átérző szándék.
A rendezvény nyitányát a Múzsák

Művészeti Iskola rézfúvósai játszották el
Serfel Viktor tanár úr vezetésével, és
ugyancsak az ő előadásukban hangzott el
a Himnusz, majd a végén a Szózat is. Az
egybegyűlteket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd a Vargyasi Dávid
Ferenc Ifjúsági Egylet (Erdély, Erdővidék)
fiatal színjátszói fejezték ki az összetartozás fontosságát megható verses-zenés irodalmi összeállításukkal.
A megemlékezés szónoka Farkas Gábor,
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium történelemtanára volt, aki friss élményekkel feltöltődve, diákjai körében érkezett a rendezvényre, egy Baróton és Erdővidéken
eltöltött hét után. Lelkesítő és lendületet
adó beszédére rányomta bélyegét ez az
élményszerűség, így arra biztatta a jelenlé-

emléktábla-avató
Helyreállították Gyóni Géza dabasi-szőlősi emléktábláját

A

Gyóni Géza Emlékév jegyében
helyreállították a költő egykori
szőlősi emléktábláját, amely a Parraghbirtokon állt. A táblát, amely a Közösségi
Ház falán kapott helyet, az eredeti dokumentumok alapján Pataki Miklós csobánkai
szobrászművész készítette el. Az avatóünnepségen Feldman László, a településrész
képviselője köszöntötte az egybegyűlteket.
Az ünnepi műsorban a Szőlőkert Óvoda
óvodásai, a Gyóni Géza Általános Iskola
volt és jelenlegi diákjai, Petróczy Attiláné a
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Gyóni Géza Nyugdíjasklub vezetője, valamint Kapui Ágota költő, szerkesztő is közreműködött. Az emléktábla történetét
Valentyik Ferenc helytörténész tolmácsolásában hallgathatták meg a megjelentek.
Az eredetileg 1927-ben felavatott emléktábla Dabasi-szőlők egyik első mementója
volt, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával állított helyre a város önkormányzata. A tábla azt az eseményt örökítette meg, hogy Gyóni Géza itt ünnepelte
meg a kecskeméti Kossuth-szobor leleple-
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Trianoni megemlékezés

vőket, hogy a múlt sérelmeinek begyógyítása érdekében forduljanak a jövő felé, a
határokon átívelő kulturális, lelki, szellemi
újraegyesítés szabjon irányt a fiataloknak,
a következő nemzedéknek a trianoni trauma feldolgozásában. A rendezvény a Wass
Albert-szobor és a trianoni jelképek megkoszorúzásával és a Székely Himnusz közös
eléneklésével zárult.
K. Á.
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Pizzaparti a strandon
Június 17-én kétszáznál is több dabasi diák gyűlt össze
az önkormányzat Pizzapartiján, a gyóni strandon. A rendezvényre, mint minden évben, idén is a kitűnő tanulók
voltak hivatalosak, és azok, akiket csak egy-két 4-es osztályzat választott el a kitűnő eredménytől.

A

rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a diákokat,
majd átadta az önkormányzat ajándékait,
a Gyóni Géza centenárium kapcsán egy
dabasi képzőművészek által illusztrált verseskötetet, egy könyvjelzőt és egy emléklapot.
Idén először itt a Pizzapartin, széles
diákközönség előtt adták át Az Év Dabasi
Diákja kitüntető címet, amelyet a Gyóni
Géza Általános Iskola tanulója, Misek

Bettina és a Kossuth Lajos Általános Iskola
tanulója, Faragó Ádám (mindketten nyolcadikosok) vehetett át városunk polgármesterétől.
A Nautilus Étterem, mint minden évben,
idén is többféle ízesítésű pizzával kínálta a
gyerekeket, majd a délután Nádas Babara,
Naren rövid koncertjével zárult.
Minden meghívott diáknak gratulálunk
és további szép sikereket kívánunk!
– szerk. –

zését több barátjával. Az emlékhely sokáig,
egészen pusztulásáig meghatározó helyszíne volt az évente megtartott Gyóni Gézamegemlékezéseknek.
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Idén, a költő halálának centenáriuma
alkalmából ismét elnyerte méltó helyét,
ahol a közösség emlékezetének szerves
része lehet.
szerk.

3

GYÓNI Géza centenárium
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Június 25-én, a költő születésének 133. és halálának 100. évfordulóján tartotta Dabas önkormányzata a Gyóni Géza Emlékév centenáriumi ünnepségét. Az esemény ünnepi istentisztelettel
kezdődött az evangélikus templomban, amelyet Győri Tamás József esperes helyettes, megbízott lelkész mutatott be. Ezt követően a résztvevők néma főhajtással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Sztavinovszky Győző tanár úrról, aki a 15 évvel ezelőtt létrehozott Gyónigyűjtemény egyik kezdeményezője, mecénása volt. A zsúfolásig telt templomban zajlott az évfordulós ünnepség is, amelynek keretében a résztvevők meghallgathatták az Országos Gyóni Géza
Versmondó Találkozó díjazottjait, Kiss Judit, Strich Lászlóné és Kurucz Ádám Konrád szavalatát.

2017. július								

A

rendezvények, események

megjelenteket Kőszegi Zoltá polgármester köszöntötte, megköszönte az emlékév megvalósításában közreműködő szervezetek, irodalmi lapok,
szakemberek segítségét, kiemelte, hogy az
emlékév megvalósításához elengedhetetlen volt a kormányzati támogatás, amelyet
Balog Zoltántól, az emberi erőforrások
miniszterétől kapott a város közössége.
A támogató minisztérium képviseletében
Krucsainé Herter Anikó, kultúráért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár
asszony mondott ünnepi köszöntőt.
Beszédében elismerően szólt az emlékév

jegyében megvalósított fejlesztésekről,
programokról, amelyek, ahogyan fogalmazott, arról tanúskodnak, hogy a
dabasiak megértették és magukévá tették
a kormányzat törekvéseit. A centenáriumi
alkalom ünnepi szónoka az emlékév
fővédnöki tisztét vállaló prof. dr. Szakály
Sándor, a Veritas Történelemkutató Intézet
igazgatója volt. Professzor úr a Gyónikultusz ápolásáról, a költő irodalomtörténeti jelentőségéről beszélt, hangsúlyozta,
hogy sokáig az irodalom perifériájára szorították őt, azonban most ismét felfedezik
műveit, rangja van Gyóni költészetének.

Az esemény zárásaként a résztvevők
kisétáltak a megújult evangélikus templomkertbe, amelyet Ligetvári István és leánya, Dorottya tervei alapján készítettek el.
A Luther-udvarban helyet kapott Balogh
Eleonóra Ferenczy-díjas üvegművész
Gyóni Géza-üvegportréja. A jelenlévők jelképes szalagvágással adták át az emlékév
fejlesztéseit: a megújított emlékszobát és
a Luther-udvart, majd az ünnepélyes
áldást követően Dévai Nagy Kamilla érdemes művész három dalt adott elő az
ünnepség zárásaként.
Feldman

A Gyóni Géza Emlékszoba és az evangélikus templomkert felújításában
a következő személyek vettek részt:
– Az emlékszoba bejárata Orci József festőművész grafikája alapján készült
– Az ünnepségen jelen volt Gyóni Géza ma is
élő rokona, Szakolczay Katalin nyugalmazott magyartanár, aki értékes dokumentumokat, családi ereklyéket ajándékozott az
emlékszobának.
– Az emlékszoba szakmai hátterének anyagát: Valentyik Ferenc, Feldman László és
Kapui Ágota biztosította.

Luther-udvar:
Ligetvári István és Dorottya – tervezés
Keindl Csaba – Trans IT Kft. Fővállalkozó
Spanyiel Tibor – kőműves
Pálinkás János – lakatos
Sikari Orbán – kertészet
Pacsirta András – villanyszerelés
Márton Péter – bádogos
Daköv/JSP Kft. – csapadékvíz
Majeczki Miklós – csapadékvízterv
Podoba Kft – gránitobeliszk áthelyezése
Farkas és Társa Kft. – lézergravírozás
Metál 99 Kft.

Emlékszoba:
Kovács Dóra – enteriőrtervező
RGB Print Kft. – Vízer Mihály
Fabók János – festő
Garajszki Tamás – asztalosmester
Harmincz István – villanyszerelő
Szűcs Mária – grafikustervező
A Gyóni Géza Emlékszoba előzetes
egyeztetés alapján látogatható.
Bejelentkezés az alábbi telefon
számon: 06-20/2412363
(Janicsák Jánosné Marika néni)
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Az otthon hangja – a másodikDabasi
otthonÚjság
Mindennapi életünk									
A rádió társ – társ a hétköznapokban, és az ünnepnapokban egyaránt…
útitárs az autóban, edzőtárs sport közben és munkatárs.
Közösség – amelyhez közös emlékek fűznek, amelyben egy nyelvet beszélünk és ahol közös érdekek és értékek mentén haladhatunk.
10 éve a Rádió Dabas valami új dolognak a kezdetét jelentette – ismeretlen
munkakörökkel, ismerős, mégis ismeretlen emberekkel… azóta ez a munka
az életünkké vált… az ismeretlenekből barátok, a Hallgatókból ismerősök
lettek… a rádió pedig a második otthonunkká vált, ahova mindig jó hazajönni!
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2017. július									

kapcsolatok éve

H atá r ta l a n u l! a gim n á zi u m ba n
A „Határtalanul program” keretében a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
idei 7. osztályosai is eljuthattak Erdélybe. Az utazás előtt különböző előkészítő órákon, kirándulásokon vettünk részt, majd május 22-én – négy
tanár kíséretében - útnak indultunk. Az út meglehetősen hosszú volt, de
mindenki talált magának elfoglaltságot, közben gyönyörködhettünk az
elénk táruló táj szépségében. Számtalan programon vettünk részt és sok
új hellyel ismerkedtünk meg. Az osztálynak egyértelműen a Vargyasszoros tetszett a legjobban. Az ott kapott ételek ízei újak és különlegesek
voltak, de ennek ellenére nagyon finomak. Sok kedves és segítőkész
emberrel ismerkedhettünk meg, akik nagyon örültek az anyaországi diákokkal való találkozásnak. A nagy távolság ellenére is otthon éreztük
magunkat. A táj egyszerűen csodás volt, lélegzetelállító helyeken jártunk.
Az idegenvezetőnk, Pájer Gyuri is nagyon aranyos volt. Reméljük, egyszer
még viszontláthatjuk Erdélyt.
Szilágyi Noémi és Gombár Boglárka 7.a

Gyó n i m o t o r o s o k P r z e m yŚl b e n

J

únius 16-18. között gyóni motorosok
és barátaik látogattak el a lengyelországi Przemyslbe, ahol az erőd ostromának évfordulója alkalmából városi rendezvényen emlékeztek meg az első világháború e fontos eseményéről.
A gyóniak 15 motorral indultak útnak,
hogy Gyóni Géza költő halálának 100.
évfordulója alkalmából leróják kegyeletüket és koszorút helyezzenek el az erőd
falán lévő emléktáblánál.
Különleges érzés volt látni a korhű
ruhába öltözött hagyományőrzőket és
egyetemistákat, akik díszőrséget álltak a
falaknál, és felemelő volt hallani, hogy az
ünnepi megemlékezésen Gyóni Géza
neve is elhangzott.

Köszönjük a gyóni motorosoknak és
barátaiknak, hogy képviselték a város
közösségét, és főhajtásukban benne volt a

ma élő honfitársak,
gyóniak-dabasiak üzenete is.
-szerk-

Fedezze fel Dabast kisvonattal 2017-bEn is!
Július 12. – Szlovák Udvar és Sári Rétesház
– rétesvásárlási lehetőség
Július 19. – Térségi Büszkeségpont – 56-os emlékszoba
Július 26. – Dabasi-szőlősi tájház
Augusztus 2. – Levendula-ház városi nappali
és 4 Szirom Családi Bölcsőde

Augusztus 9. – A felújított Gyóni Géza-emlékszoba
és Luther-udvar
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból
indul a városnéző kisvonat. Minden héten a város különböző
pontjaira látogathatnak el az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282
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Dabasi Újság

kapcsolatok
Barót, Dabas és Zenta fiataljainak találkozása
a Vajdaságban és a Székelyföld szívében

A

Bethlen Gábor Alap 1.9 millió forintos támogatásával 15 dabasi és 15
zentai fiatal utazik Barótra, ahol a helyi fiatalokkal közösen vesznek részt különböző
programokon. A dabasi fiatalok kiválasztásában Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzata, a zentaiakéban pedig a
helyi önkormányzat működik közre. Az
erdővidékieket Pájer György, az unitárius
közösség ifjúsági vezetője toborozza. A
találkozó időpontja: 2017. július 10-15.
A projekt célja, hogy a dabasi és zentai
fiatalok minél jobban megismerkedjenek

egymással, Zenta községgel, illetve leginkább Baróttal és környékével. A dabasi fiatalok Zentára érkezésük után megebédelnek, majd megtekintik a kilátót, a közelben lévő múzeumot, és a rakparton végigsétálva a zentai csata helyszínét. Ez teljes
egészében a 320 éves csatával kapcsolatos történelmi út lesz. Az esti órákban
megtekintenek egy színházi előadást vagy
más kulturális produkciót. Másnap
továbbutaznak Barótra, ahol a három település fiataljai bemutatják egymásnak a
saját településeiket. A cél, hogy a kirándu-

lások, beszélgetések, egyéb közös tevékenységek során fedezzék fel a nyelvi azonosság, a közös történelmi, kulturális és
gazdasági múlt nyújtotta lehetőségeket a
jelenre és jövőre nézve. Ezen törekvések
elérését elsősorban helyi szakemberek
segítik. Többek között Demeter László, az
Erdővidék Múzeum igazgatója, Lőrincz
Sándor pedagógus, Demeter Zoltán, az
Elveszett Világ Egyesület elnökhelyettese,
Pájer György unitárius ifjúsági vezető.
Szandhofer János
alpolgármester

A Dabasi Újság júliusi számától utólag adunk tájékoztatást a 90. életévüket betöltött állampolgárok születésnapi adatairól és a házassági évfordulójukat ünneplő párokról. Amennyiben saját,
illetve családtagjuk életeseményét nem kívánják nyilvánossá tenni az újságban, kérem, közöljék
a szerkesztőséggel a 29/561-230-as telefonszámon, vagy a kapuiagota@gmail.com email címen.

városunk legifjabb lakói
Baba
Podoba Petra
Szabó Izabella
Kocsír Patrik
Kovács Zselyke
Stiaszni Gréta
Tippai Tímea
Szigeti Szabolcs
Piróth Kristóf

Anya	Született
Ordasi Erika
2017. 05. 21.
Kubik Anita
2017. 05. 26.
Kancsár Anita
2017. 05. 30.
Sipos Vivien
2017. 05. 31.
Tóth Tímea
2017. 06. 02.
Hódi Mária
2017. 06. 04.
Lenkai Rozália
2017. 06. 05.
Lakos Alexandra
2017. 06. 10.

városunk legidősebb
születésnapos lakója
Juhász Ferencné (Naszvagyi Julianna)

1927. 06. 24.

Isten éltesse sokáig!

8

Jakab Nimród
Miták Hunor
Pozsonyi Zsombor
Erős Maja
Jaksi Marcell
Lámpi Lóránt
Strupka Adrián
Horváth Máté

Harmati Katalin Beáta
Kovács Dóra
Tolnai Beáta
Földes Anna Kitti
Dr. Tóth Fanni
Kátai Beáta
Gulyás Petra
Milák Pálma

2017. 06. 14.
2017. 06. 14.
2017. 06. 14.
2017. 06. 15.
2017. 06. 16.
2017. 06. 19.
2017. 06. 21.
2017. 06. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

GYERMEKSZÁLLÍTÓ KERÉKPÁR-UTÁNFUTÓ
BÉRELHETŐ!
90 éves

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.

2017. július 								

Házassági évfordulók

60 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
Június 08.
Szikora Rozália–Horváth Bálint
50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
Június 3.
Kiripóczki Erzsébet–Bukodi Pál János
Június 24.
Kollár Anna–Gebura Mihály
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Június 17.
Volenszki Terézia–Volenszki János
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Június 19.
Furi Anikó–Kmetyó József
Stróbl Erzsébet–Balogh Lénárd
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Június 19.
Garajszki Zsuzsanna–Majer Gábor
Kozma Judit–Sinkó László
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Június 21.
Bozsik Erika–Farkas László
Június 27.
Tanács Ilona–Bálint Lénárd
Június 28.
Berkes Marianna–Podoba István

Nemes-kúria

10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Június 2.
Dr. Brandenburg Karina Felícia–Hamza Gábor Madocsa
Június 15. Kocsis Edit–Zelovics Zsigmond
Június 16. Szmazsák Mónika–László Krisztián
Június 30. Katona Katalin–Fridrich István
Podoba Erzsébet–Volenszki István
2017 júniusában kötöttek házasságot
Május 31. Fekete Dóra–Horváth Norbert
Június 02. Miták Margit Bernadett–Mészáros István
Június 03. Juhász Barbara–Körmendi Attila
Tóth Adrienn–Kovács Béla
Korhut Szabina–Steinbacher Attila
Június 09. Révész Gyöngyi Márta–Papp-Kovács Róbert
Simon Ágnes–Felházi Sándor Miklós
Június 10. Bak Alíz–Répás Balázs
Nagy Judit Petra–Ancsin Csaba Gábor
Június 15. Rojcsik Márta Henrietta–Dobos Dávid
Szélesi Annamária–Csikány Bálint
Június 17. Mezei Alexandra–Kecskés Péter
Június 23. Angyal Adrienn–Mati Péter

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

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

Programok:
– július 10. (hétfő) 10.00–12.00 óráig: Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– július 21. (péntek) 15.00–18.00 óráig: kézműves foglalkozás,
vezető: Kajliné Ludányi Margit
– július 24–28.: A felsődabasi Karitász-csoport napközis tábora
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Mindennapi életünk

A kúria dísztermében szalvétakiállítást tekinthetnek meg
az érdeklődők!
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények szervezésére.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy emailben lehet érdek
lődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria
parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Június 2-án, a Nemes-kúriában a
II. világháború dabasi eseményeiről tartott előadást Szabó József
János hadtörténész
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
július havi programok

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: 8–16 óráig | kedd: 8–16 óráig | szerda: 8–20 óráig | csütörtök: 8–16 óráig
péntek: 8–16 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
Hyppolit, a lakáj – zenés vígjáték 2 részben
Időpont: július 9., 19.30
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
udvara
Jegyár: 2700 Ft
Jegyeket elővételben lehet vásárolni a
művelődési ház irodájában.
Tovább részletek az előadásról: www.
kmkdabas.hu
Örökmozgó napközis tábor II

Időpont: július 24–28. (naponta 8-16
óráig)
Korosztály: 6-14 éveseknek
Részvételi díj: 7 000 Ft/fő (tízórai, ebéd,
uzsonna)
Program: Kreatív interaktív foglalkozások
(múzeumpedagógiai alapokkal), kézműves foglalkozások, városi kirándulás,
könyvtárlátogatás, csapatépítő játékok.
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés,
hagyományos szabadtéri játékok, foci,
pingpong, tollaslabda.

Jelentkezési határidő: július 10., hétfő
Tel/fax: 29/360-237. szervezes@
kmkdabas.hu,
A programokban a változtatás jogát
fenntartjuk!

egyéb FOGLALKOZÁSok:
Orchidea Népdalkör:
szerda, 17–19 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete:
augusztus 13., vasárnap 16:00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás:
H ét fő, péntek: 13 –17 órá i g | Kedd – c sü tör tök: 9 –17 órái g | H ét vé g én el őre eg yez tetet t i d őpontb an
RENDEZVÉNYEK:

Kerekes László Alkotóházban:

Kossuth Ház Galériában:

Kerekes László kulturális plakátjai
Megtekinthető: augusztus 4-ig

Dabas építészeti értékei, a klasszicista kúriák múltja
és jelene
– Dabas, a nyolc torony városa – állandó kiállítás
Megtekinthető: augusztus 4-ig

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

Közterület-felügyelõk elérhetõségei

10

Lázár László:

06-20/570-5439

Völgyi Géza:

06-70/334-8022

Zsákai Lénárd:

06-70/396-2866

|

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

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

2017. július 								
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Halász Móricz-kúria
július havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | Email: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Kovács Ferencné | Kajliné Ludányi Margit
Horgolóklub
Július 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

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

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Július 17. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria

Mi még olvasunk kör
Augusztus 31., 18.00 óra
Beszélgetés Jókai Anna Éhes élet című regényéről
Vezeti: Bakkai Éva

Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is
bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival
várja a látogatókat!

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
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Gyermeknéptánc
– szombat: 13.00–15.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör

– kedd, 17.30–19.00 óráig

Véradás

július 5. (szerda), 14.00–17.00

Divattánc
– szombatonként 09.00–10.00
Ringató foglalkozás gyermekek
és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

Szentjánosbogár Katolikus Családi
BölcsődeHálózat
Kedves Szülők!
Nézzenek be hozzánk kisgyermekükkel!

Családi bölcsődénkben a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását biztosítjuk családias környezetben,
kislétszámú csoportban.
– Zenés, játékos foglalkozások, biztonság, vidám légkör

Szeretettel várjuk személyesen a Halász Bálint-kúria épületében

– Dabas, Szent István út 65. számon. (A művelődési házzal szemben, az Átrium Idősek Otthona előtt)
– Játszóudvarunk az idősek otthona kertjében
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06-30/337-95-72 • E-mail: szjbcsana@gmail.com
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Szőlősi Közösségi Ház júliusi programok, rendezvények
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Hétfő:
13.00–14.00: Orvosi rendelés
– dr. Nagy Izabella
( A hónap utolsó hetében a doktornő
szabadságát tölti)
Kedd:
17.00–18.30: Mamorett-csoport
táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés
kisgyermekes családoknak (dr. Berze É.)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00: Baba-mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–19.00: Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Július 17–21-ig – hagyományőrző
kézműves tábort lesz a Közösségi
Házban

Augusztus 7–11-ig – Újrahasznosító
kézműves gyermektábor a Közösségi
Házban (mindkét táborra Széllné
Feldman Gabriella óvodapedagógus
táborvezetőnél lehet a +36-30/665-5177es telefonszámon)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon a
06-70/396-2861 számon érdeklődhetnek.
A Közösségi Ház melletti műfüves
sportpálya várja a sportolni vágyókat.
A pálya bérelhető, várjuk önszerveződő
közösségek, csapatok jelentkezését!
Pályabérléssel kapcsolatban is kérjük,
hívják a 06-70-396-2861-es telefonszámot.

A gulyás esete a pánkóval
Ebben az évben június 13-a egy keddi napra esett. A Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete ismét remek időpontot választott: kellemes, nyári szellővel kísért napsütésben látták vendégül budapesti sorstársaikat.

A

Halász Móricz-kúria ősfákkal benőtt kertjében már kora
reggel elkezdődött a sürgés-forgás. Roicsik Lászlóné Editke
vezetésével a családtagok és önkéntes segítők asztalokat és székeket cipeltek, zöldséget pucoltak, az épület pincéjében az asszonyok
kelesztették a pánkó tésztáját. Közben az érkező DATLE-tagok régi
ismerősként üdvözölték egymást, majd azonnal beszélgetésbe elegyedtek. Az ócsaiakat polgárőreik szállították Dabasra, hogy a térségi klubbeliek találkozhassanak. 11 óra magasságában megérkezett
a budapesti delegáció Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók
Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke vezetésével.
Ezt követően a csapat kisvonatra szállt és egy közel másfél órás
kirándulást tett Krigel Viktória vezetésével. A városi kisvonat érintette a gyóni, dabasi és sári városrészeket, a vendégek informatív előadást hallgathattak a kúriákról, templomokról, műemlékekről. A
pihenőt a 2014-ben átadott Szent Jakab sétánynál tartotta a csapat,
azonban idő híján a vendégek mindössze a zarándokút elejét járhatták be. Mire a vendégek visszaértek, elkészült a gulyás és a pánkó.
Az ebédet további beszélgetés, majd harmonikaszó zárta.
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Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának, a városi kisvonatot,
egyesületünk tagjainak a részvételt, valamint munkatársainknak,
önkénteseinknek a segítséget! Külön köszönetet mondunk az alpolgármester asszonynak a támogatásáért, a gyóni nyugdíjasklub tagjainak, a Halász Móricz-kúria dolgozóinak áldozatos munkájukért.
DATLE
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Átrium-hírek

E

gy idősotthon sok mindennel büszkélkedhet, de ezek
között nem gyakoriak lakók által elért sporteredmények.
Gábor József, az Átrium Idősek Otthona lakója minderre rácáfol.
Akik rendszeres résztvevői a dabasi futónapoknak vagy látogatói a
tűzoltóság mögötti sportcentrumnak, azok számára minden
bizonnyal ismerős, hiszen eddig egyetlen futónapot sem hagyott ki
és a sportpálya körül mind a mai napig – 67 évesen – heti rendszerességgel alkalmanként 10–12 km-t fut. Szerényen jegyezte meg,
hogy kétszer futotta le a Nyíregyháza–Budapest távolságot, a
második alkalommal 1995-ben 4. helyezést ért el, a Szombathelyen
megrendezett 24 órás futóversenyt pedig elsőként teljesítette.
Elmondása szerint eddig 61 alkalommal futotta le a maratoni távot.
Fenti megmérettetéseit sosem verseny, hanem mozgás iránti
szeretete inspirálta. Kitartása és sportszeretete példát adhat kortársainak és a jövő nemzedékének az aktív időskor megélésére.
Sok sikert kívánunk további sporttevékenységéhez!
Tibay László

Gábor József

A Malév – Dabas Horgászegyesület hírei

E

gyesületünk június 17-én, szombaton rendezte meg a
Vándorkupa nyílt horgászversenyét, amelyre nevezni lehetett férfi, női, ifi, és gyermek kategóriákban. Minden kategoriában
az első három helyen végzett horgászokat díjaztuk.
Szép számban jelentkeztek versenyzőink fogásaikkal , összességében 149.59 kg halat sikerült fogniuk.
Helyezettek:
Férfi I. szektor:
1. helyezett: Gomola Zoltán, 18,30 kg
2. helyezett: Szluka István, 8,86 kg
3. helyezett: Torba Zsolt, 3,97 kg
Férfi II. szektor:
1. helyezett: Halengár Zoltán, 32,55kg
2. helyezett: Fajt Mihály, 19,59 kg
3. h elyezett: Szemők László,
19,10 kg
Női kategóriában
1. h elyezett Zsoldos Erzsébet lett
(1,29 kg)
Ifi versenyzőnk nem volt.
Gyerek kategóriában
1. h elyezett Halengár Bendegúz
lett (3,25 kg).

Abszolút győztesünk, Halengár Zoltán 32,55 kg-mal nyerte a
Vándorkupa horgászversenyünket, illetve a verseny legnagyobb
hala egy 13,31 kg-os ponty volt, amelyet szintén neki sikerült
kifognia.
A horgászverseny minden résztvevőjének és helyezettjeinek gratulálunk!
Horgásztársainkat arra buzdítjuk, hogy vegyenek
részt a Feeder-kupa versenyünkön, amelyet július 22-én,
szombaton rendezünk meg. Nevezés szintén reggel 6.00
órától a helyszínen.
Reméljük, a következő versenyünkről is szép fogásokról számolhatunk be.
További sikeres horgászatot kívánunk!
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Dabasiak
a GYIÖT-közgyűlésen

GYIÖK-tagok
a családi napon

M

M

ájus 19-én, pénteken került sor az Országos Gyermek-és
Ifjúsági Önkormányz ati Társaság küldött közgyűlésére
Budapesten. A Dabas városi GYIÖK, szavazati jogával élve, részt
vett a küldött közgyűlésen, ahol az aktuális napirendek mellett
Felügyelő Ellenőrző bizottsági tagot is választottak.
A küldött közgyűlésen az országból résztvevő tagcsoportok és
az elnökség az Országos Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat
Felügyelő Ellenőrző Bizottság tagjaként Pokornyik Lillát választotta, akinek GYIÖT-beli mandátuma 2 évre.

ájus 27-én, szombaton rendezték meg a Dabasi Kossuth
Lajos Általános Iskola családi napját, ahol Dabas Város
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzata is részt vett. A GYIÖK a rendezvényt csillámtetováló eszközök megvásárlásával, majd azok
készítésével támogatta. Nagy örömünkre szolgált, hogy a részesei
lehettünk ennek a napnak, hiszen nagyon sok gyermeknek, odalátogatónak csaltunk örömöt az arcára egy-egy remekművel.
Gratulálunk az intézmény minden munkatársának a lelkes és lelkiismeretes munkájukért!
Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

Parlagfű-mentesítés

A

parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni
védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
Június 30-ával lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és
talajvédelmi hatóság köteles hatósági
eljárást indítani azokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó
nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú
parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű
védekezést kell elrendelni. Ez belterületen
a jegyző, külterületen, Pest megye és
Budapest területén Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
(a növény- és talajvédelmi hatóság) feladata.
A jegyző által elrendelt közérdekű
védekezést az általa megbízott vállalkozók végzi, a felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására
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belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű
védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság
mértéke belterületen és külterületen is
egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig
terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon
túl, a vele szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülő költség
megtérítésére is kötelezett. A költség
köztartozásnak minősül. A közérdekű
védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII. 31.) Kormányrendelet alapján.

Tisztelt
Földtulajdonosok!
Mezőőri szolgálat a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján 1998tól működik városunkban, és ettől az időponttól kell mezőőri járulékot fizetni.
A mezőőri járulékot a földhasználó, illetve
a földtulajdonos fizeti, aki január 1-jén a
használó, illetve a tulajdonos.
2016 -ban ennek mértéke minden
aranykorona után 100 Ft/év.
A járulékot minden év július 31-ig kell
megfizetni, amelyről minden tulajdonos és
földhasználó értesítőt, befizetéshez szükséges csekket kap.
A mezőőri járulékkal kapcsolatosan
érdeklődni telefonon az 561-234-es telefonszámon, személyesen a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti 206-os szobájában lehet.
Mentes a járulék fizetése alól az erdő és
a természetvédelmi terület, az akinek a
belterületi ingatlanával határos külterületi
földje van, valamint akinek az összes földhasználata a 7 aranykoronát nem haladja
meg.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat és
használókat, hogy segítsék azzal a mezei
őrszolgálat működését, hogy a járulékot
határidőre befizetik.
Gazdasági Iroda
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hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
– 16-án 08.30-tól a szőlősi szentmisénket a 10 éven belül júliusban
elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel.
– Havi kereszteléseinket Gyónon kivételesen a 3. helyett a 4. vasárnapon, 23-án 10.30-kor kezdődő szentmisében tartjuk.
– 30-án, Szt. Joachim és Anna emléknapját követő vasárnap 10.30tól tartjuk a nagyszülők és unokák szentmiséjét, ahová szeretettel hívunk minden érintettet.
– Két havonként esedékes gitáros/csendes dicsőítésünket augusztus 5-én, szombaton 19 órakor kezdjük.
Minden olyan pénteken, amikor esti szentmisét ünneplünk, utána
1 órás csendes szentségimádást tartunk, ezzel is készülve a 2020as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, melynek házigazdája
Budapest lesz. Az egy órába bármikor be lehet kapcsolódni, ill. el
lehet menni. Életünk teljes idejét az Úrtól kaptuk: aki nagylelkűen
adja vissza Neki az időt, azt Ő bőségesen meghálálja!

Ennek költsége 7000 Ft.
Minden nap tízórait kapnak a gyerekek, az egész napos alkalommal ebédet és uzsonnát is.
Kérjük a nyári táborra jelentkező gyerekek szüleit, hogy a
jelentkezéseket és a költségeket előre rendezzék a lelkészi
hivatalban!
Kérjük a kötelező hittanoktatásban részesült gyermekek szüleit,
hogy a tanév elején átvett 2–4. és 6–7. osztályos hittankönyveket
a lelkészi hivatalba szíveskedjenek elhozni a nyár folyamán! A munkafüzetek mind maradnak a gyermekek tulajdonában.
Állandó alkalmak:
– vasárnap 10 óra: istentisztelet a templomban

dabasi református Gyülekezet
Állandó alkalmaink
– Vasárnap délelőtt 10-kor istentisztelet a templomban
– A kóruspróbák szeptemberig szünetelnek.
– Az Adománygyűjtő Központunkban augusztusban nyári szünet
miatt nincs átadás-átvétel.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
A diákmisék a nyár folyamán elmaradnak.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
Gyóni református Gyülekezet
– Július 28., péntek, 18 óra: úrvacsora-előkészítő bűnbánati istentisztelet
– Július 30., vasárnap, 10 óra: istentisztelet, úrvacsoraosztás
Táborok:
Helyi táborunk július 10–14-ig a református gyülekezeti ház
ban. A tábor félnapos, egy nap kivételével, amikor kajakozni
szeretnénk menni a Csatira.
Tervezett program: kirándulások, mozizás, fagyizás, biciklitúra,
vetélkedő, kézműves foglalkozás, foci, csocsó, pingpongbajnokság.

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Alkalmaink:
– Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet, melyre szeretettel
hívjuk és várjuk.
– Július 10–14-ig napközis gyerektábor. Ára: 12 000 Ft.
Jelentkezési határidő: június 23, péntek.
– Augusztus 19–26-ig gyülekezeti kirándulás Svájcba: Zwingli és
Kálvin nyomában, a reformáció 500. évfordulója alkalmából.
Gyülekezetünk presbitériuma céladomány gyűjtését hirdeti meg a
templom előtti játszóterünk meghosszabbítása céljából telekrész
megvásárlására, valamint a megújult templomkertünk megvilágítására. Kérjük, akinek van rá lehetősége, támogassa gyülekezetünk
célkitűzéseit.
Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése: szerdánként, 16.00–18.00-ig.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk!
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebook-oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet
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Elhunyt Sztavinovszky Győző
(1932. február 27.–2017. június 11.)

H

osszas,
türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt
Sztavinovszky Győző, Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Évadíjjal és Pro Urbe Dabas elismeréssel kitüntetett pedagógus, biológiatanár, a Táncsics Mihály
Gimnázium alapító pedagóguskarának tagja.
Családjával az 1960-as években költözött Dabasra, és több
mint ötven évet élt, tanított és
alkotott városunkban, amelynek
természeti környezetét, helytörténeti értékeit jobban ismerte,
amint sok tősgyökeres Dabasi.
Sztavinovszky Győző fiatalkorától kezdve gyűjtötte a város
helytörténeti emlékeit, jelentős,
közérdeklődésre is számot tartó
gyűjteményt hozott létre, amelyekből több alkalommal is publikált a Dabasi Újságban. Helybeli szerzőtársaival együtt szerkesztette a Dabas természeti értékei című sorozat négy kötetét.

Sztavinovszky tanár úr közreműködött több helytörténeti tárlat, többek között a 15 évvel ez-

Végső Búcsú
1952.08.28
1978.11.17
1932.08.11
1961.04.07
1943.01.06

2017.04.30.
2017.05.08.
2017.05.15.
2017.05.15.
2017.05.21.

1940.04.07
1925.03.13

2017.05.23.
2017.05.26.

1932.05.06
1939.10.03
1954.10.20

2017.05.27.
2017.05.27.
2017.05.30.

1937.05.28
1957.03.08

2017.06.04.
2017.06.06.

1923.06.20
1932.02.27

2017.06.10.
2017.06.11.

Osztozunk a családok gyászában.
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A Dabasi Újság szerkesztősége

Köszönetnyilvánítás

Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Domahidi János
Varga Róbert
Méhész László
Pucsinszki Miklós
Szvorényi István Menyhért
Volentér Istvánné
(Ujvári Juliánna)
Tomasek Erzsébet
Takács Istvánné
(Virág Mária Magdolna)
Sós Gáborné (Ujvári Mária)
Szőnyi János
Pallagi László Istvánné
(Nagy Zsuzsánna)
Sík István
Dr. Szekeres Sándorné
(Márkus Emma)
Stavinovszky Győző

előtt létrehozott Gyóni Géza
Emlékhely megvalósításában is
élen járt. Vezető szerepet vállalt
a Gyóni Géza Baráti Társaság
létrehozásában és működésében.
Segítette a térség régészeti feltárásait, amelyeket nagy érdeklődéssel figyelt.
Kedvenc helye volt a vizeserdő,
amelynek a megóvását szívügyé
nek tekintette, ugyanúgy mint
a város határában fellelhető
szarvasbangó telepekét. Az ő javaslatára került be Dabas címerébe ez a ritka, értékes, védett
növény.
Sztavinovszky Győző elvesztése betölthetetlen űrt hagyott a
település szellemi életében. Ő is
egyike lett nagy veszteségeinknek, mint dr. Lelik Ferenc, vagy
Zlinszky János professzor.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
Sós Gáborné temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Szőnyi János temetésén részt vettek, sírjára,
koszorút, virágot helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A Szőnyi család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
dr. Szekeres Sándorné (Mimi néni) temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

2017. július 										
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Fagyott könnycseppek

G

yóni Géza halálának 100. évfordulója alkalmából újabb igényes versválogatás jelent meg Valentyik Ferenc
szerkesztésében, Fagyott könnycseppek címmel. A kötet a 88. Ünnepi
Könyvhétre látott napvilágot az Antológia
Kiadó gondozásában, Szakolczay Lajos
tanulmányával.
A kötet legelején Szép Ernő Istenem,
Gyón Géza… című írása található, amely
líraiságával, a költői empátia hangján alapozza meg az a versválogatást, a kiadvány
hangulatát, és kiemeli a Gyóni krónikás
szerepét, azt a küldetést, amely a „vad
világháború magyar dalosának” megadatott. „E zer esztendő legtragikusabb
magyar katonája Ő.” – ismeri el Gyóni
Géza érdemeit a költőtárs, aki „sóhajtva
és megalázkodva” hajt fejet Gyóni emléke
előtt.
A kötet hátsó borítóján a dabasi
Ujjlenyomat található, Borbás Dorka nemrégiben megrongált üvegszobra, amelynek „tekervényeibe” az alkotó Gyóni Géza
Csak egy éjszakára című versét gravírozta
bele. 100 esztendő telt el a költő tragikus
halála óta, a kiadványba foglalt 100 vers
arról tanúskodik, hogy Gyóni Géza életműve minden kor számára figyelmeztető
aktualitást hordoz.
Gyóni Géza-kiadványok, kötetek
A Gyóni Géza Emlékév bővelkedett kiadványokban, a költő emlékét és életművét
felelevenítő kötetekben. A Jajszavas írás
Dabas Város Önkormányzatának kiadásában készült el, míg a Gyóni látomások és a
Gyóni Géza, Tizenkét hónap – tizenkét érv Gyóni Géza mellett című tanulmánykötet szintén az önkormányzat által
megpályázott NKA támogatással látott

napvilágot. A Gyóni látomások, ahogy a
cím is utal rá, a dabasi Kerekes László
Alkotókör művészeik illusztrációira épült

válogatás. Toth János, Huber Erika,
Matetits László, Orci József, Gazsó István,
B. Szabó Gyula, Kemény Zoltán, Lakatos
Emil, S Ferenczi Zsuzsa grafikái különböző
módszerekkel és más-más nézőpontból
láttatják a költő verseinek világát, a háborús borzalmakat, a fogoly-lét kiszolgáltatottságát. Ezekből a művekből állt össze
az a kiállítás, amelyből a kötetben lévő
válogatás készült. Az előszót dr. Feledy
Balázs művészeti író írta, szerkesztette
Tapodi Katalin, a kiadványt tervezte
Scheitz András. A kiadást az NKA támogatta.

*
Szintén a Gyóni Géza centenáriumi ünnepség alkalmából látot t napvilágot a
Jajszavas írás című kétnyelvű kötet,
amelynek verseit válogatta és oroszra fordította Gaál Áron költő, műfordító.
A könyv azzal a nem titkolt szándékkal
készült, hogy Gyóni Géza versei eljussanak
az egykori fogva tartók földjére, Kraszno
jarszkba, az orosz olvasóközönséghez, és
így töltsék be irodalmi és emberi küldetésüket. Szolgálják a megbékélést, a múlt
lezárását és az értékek kölcsönös megismerését.
A kötetet szerkesztette Szűcs Mária és
Kapui Ágota, lektorálta Kszelena Litvinova,
megjelent a Pressman Nyomdaipari Bt.
nyomtatásában.
*
Gyóni Géza, Tizenkét hónap – tizenkét érv Gyóni Géza mellett. Ahogy a
cím is mutatja, a kötetben
lévő 12 esszé szerzője
Gyóni Géza költői nagyságának és irodalomtörténeti helyének, szerepének elfogadtatása mellett
érvel még 100 esztendő
távlatából is. Erre azért van
szükség, mert a költő életében és halálában is számos

vita keringett életműve körül, megítélése
nem volt és máig sem egyöntetű. Számos
méltatója sorolja buzgón gyengeségeit,
összehasonlítja nagy kortársakkal, többek
közt magával Adyval is. Gyóni Géza tehát
még manapság is védelemre szorul, és az
érvelések segíthetnek abban, hogy a
„szakma” felfedezze valódi nagyságát,
amely sorsában, küldetésében, és a katonák, a foglyok életében betöltött szerepében található. Ritka az a költő, aki egyenletes, és kilengések, mélypontok nélküli
életművet hagy maga után. Gyóni Géza
valódi értéke és nagysága a szenvedés
megélésben keletkezett verseiben rejlik.
Tragédiák által beárnyékolt utolsó korszakában klasszicizálódott a költészete, ekkor
születtek azok az igazán nagy versek,
amelyek Gyóni Gézát halhatatlanná teszik.
A kötetet Cságoly Péterfia Béla, a
Szózat keresztény konzervatív irodalmi lap
főszerkesztője szerkesztette, a kötet- és
borítóterv Czipott György munkája. A
kiadvány a Hungarovox Kiadó gondozásában jelent meg. Kapható a Polgármesteri
Kabinetirodában, valamint a Libri és Líra
könyvesboltokban.
Kapui Ágota

17

kultúra											

Dabasi Újság

Jegyzőkönyvezett dabasi betyártámadás

A

betyárvilág nosztalgiáját napjainkban nagysikerű országos betyártalálkozók jelzik, de Vargyas Ildikó erdélyi
kötődésű festőművész jóvoltából már
betyárkártyánk is van. A betyárromantikát
térségünkben leginkább Bogár Imre és
bandája, Dönti Péter, Bartusz Mihály, Baski
György és társai 1860-as évekbeli története őrzi, dabasi, újhartyáni, hernádi és
örkényi epizódokkal. Vay Sándor/Sarolta
1907-ben még az elfogás rigmusát is megö rö k ít e t t e: „ H a ra n g oz n a k d é l r e /
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Féltizenkettőre / Most viszik a
Bogár Imrét / A tör vény
elébe.” Kétségtelen, hogy ez
az időszak volt a betyárvilág
aranykora, de már kétszáz
évvel korábban is működtek
félelmetes bandák ezen a
tájon. A török dúlás után
kialakult hatalmas néptelen pusztaság, a
közbiztonság gyakorlatilag teljes hiánya
kedvezett a rejtekhelyükről, lesből támadó
rablóknak, akik kiválóan ismerték a vidéket
és rajtaütésük után pillanatok alatt eltűntek. Egy ilyen orvul végrehajtott támadásnak esett áldozatul a Budára tartó kecskeméti küldöttség is 1664. július 15-én, mint
azt a városi nyilvántartások őrzik: „Főbíró
uram Csaba Mihály, Kamarás Ambrus etc.
Budára indulván, akarván az Kannékány
urunknak az széna vétel felől végezni, az
maradék pinzt felvitte magával, hogy

városunk szükségét végben
vig ye vel e, de Dabasnál
őkegyelmekre ütvén az túzes
to l va j o k , h a m i s h i tö ke t
elnyer ték, és elvonták
őkegyelmek mind egy
pinzig.” Eskü alatt tett bevallás alapján részletes, személyekre bontott feljegyzés készült az elrabolt javakról. E szerint mindenkitől elvették
a nála lévő készpénzt, az összes kézi és
lőfegyvert a tokokkal együtt, a pecsétnyomó gyűrűket, de volt, akit csizmájától,
dolmányától, övétől, kendőjétől, keszkenőjétől is megfosztottak. 451 tallérral a legnagyobb kár a várost érte. Az emlékeztető
szerint a kártérítést Kecskemét városa
nagyvonalúan magára vállalta és ugyancsak személyre szólóan részletezik annak
módozatait is. A betyárok számáról és személyleírásukról nem szól az írás…
V. F.
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Bábel Antónia:

A

Piknik

z erdő nyári díszben tündökölt.
Roskadoztak az eperfák, illatoztak
a málnabokrok, hízott a zamatos vadkörte. A rétet árvacsalán, zsálya, kamilla és
sok színes virág tarkította.
Medvemama pikniket szervezett a tisztásra. Pokrócokat terítettek le, ki-ki kibontotta
a piknikes kosarát. Borcsa bocs szedres
pitével kínálta a többieket, Nyúlmama
különleges csicsókacsipszet készített,
Borzmama pedig finom málnaszörppel
ö r ven d ez tet te m e g a g yerekeket.
Vaddisznó Valter vadmalacai nyaggatására
lemondott a dagonyázásról, így ők is eljöttek. Felesége szarvasgomba salátát vett elő
a kosarából, míg Valter játékos vetélkedőt
szervezett a gyerekeknek. Medve Móric jó
barátjával, Nyúl Ubullal sakkozott.
– Most mutasd meg, mit tudsz! Legyőzlek,
Medvepapa!
– Arra várhatsz! Az erdei sakkbajnokkal
állsz szemben, Ubul komám! – hencegett
Móric.
– Mama! Mama! A mi csapatunk nyerte
meg a vetélkedőt! – büszkélkedett Lupi
nyuszi.
– De mi nem nyertünk… – szontyolodott
el Öcsi bocs.
– Sebaj, számháborúzzatok, hátha abban ti

lesztek a jobbak! – javasolta Medvemama.
A Mogyoró csapatot a lányok alkották:
Lupi nyuszi, Borcsa bocs és a három
Vaddisznó kislány, Barka, Nasi és Cinca.
Zászlajukat a borókabokorra tűzték. A Dió
csapatba Öcsi bocs, Büdi és a három
Vaddisznó fiú, Tüsi, Dönci és Nudli került.
Az ő zászlajuk pedig a csipkebogyó bokron
lobogott.
A gyerekek a fejükre kötötték az általuk
választott négyjegyű számot, és megkezdődött a harc. Két fő védte a saját zászlót, a
többi három támadta az ellenfélét. Lupi
nyuszi és Borcsa bocs egyik bokor mögül
egy másik mögé ugorva haladtak előre.
Barka olyan gyorsan csörtetett, hogy senki
sem tudta leolvasni a számát. Közben Lupi
nyuszi elkiáltotta magát:
– Egy, kettő, három, négy! Kiestél Nudli!
– Tíz, huszonkilenc! Te is kistél, Lupi! –
vágott vissza Nudli mögül Tüsi.
Borcsa bocs elbújt egy rejtekhelyen, ahonnan jól látott, őt viszont nem látták.
– Nulla, hat, nulla, kilenc! Megvagy, Tüsi!
– Nem igazság! Hová bújtál Borcsa? Nem
igazság! – mérgelődött Tüsi, de szépen
leült a rétre Nudli és Lupi mellé.
Közben Barka előrenyomult a fiúk zászlaja
felé, ahol Öcsi bocs és Dönci feszülten

figyelték a közeledő, röfögő ellenséget.
Sikeresen kikerülte Büdit, aki a lányok főhadiszállását vette célba, de sietségében,
BUMM, nekirohant egy nyárfának. Ó, jaj,
egy hatalmas púp nőtt Barka kobakjára!
– Uiii, uiiiii! – visított az első harci sérült, akit
azonnal kezelésbe vett a hadi mentő, vagyis
Malacmama. Így az a helyzet állt elő, hogy
Nasi és Cinca védték a lányok zászlaját, Öcsi
bocs és Dönci a fiúkét, a harctéren pedig
Borcsa bocs várta elbújva a közeledő Büdit.
– Tizenkilenc, ötvenegy! Kiestél Büdi!
Büdi letörve ült le a többiekhez. Hirtelen
valaki hangosan ezt sipította:
– Húsz, tizenöt! Megvagy, Dönci!
Hohó! Ez Cinca volt! Titokban otthagyta a
zászlót és egészen a fiúk bázisáig jutott!
Már csak Öcsi bocs védte elszántan a zászlót. Cinca közelített, de nem tudta eltakarni
a számát.
– Nulla, három, huszonhat! – Öcsi bocs
kiejtette Cincát. Nagyon szeretett volna
győzni, de ehhez még le kellett olvasnia
valahogy Borcsa és Nasi számát. Tudta,
hogy a fiúk közül csak ő maradt, ezért úgy
döntött, hogy megindul a lányok zászlója
felé. Csendben haladt. Szépen kikerülte a
testvérét, és közeledett Nasihoz, aki időközben talált egy málnabokrot, és nekilátott a csemegézéshez. Annyira belemerült,
hogy fel sem figyelt Öcsi bocsra.
– Nyolcvannyolc, nulla, négy! Megvagy,
Nasi!
Öcsi bocs boldogan oldozta le a Mogyoró
csapat zászlaját a borókabokorról.
– Megvan a zászló! Győzött a Dió csapat!
Győztek a fiúk! – kiabálta Öcsi bocs.
– Hurrá! – kiáltották a tisztáson egyszerre
Nudli, Tüsi, Dönci és Büdi.
Borcsa elszomorodva bújt elő rejtekhelyéről:
– Gratulálok, ügyes voltál, Öcsi. Végül is a
vetélkedőt a lányok nyerték, a számháborút pedig ti. Úgyis az a fontos, hogy együtt
játszottunk, nem igaz? De azért játszhatunk egy visszavágót! – kacsintott Borcsa.
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Kedves Gyerekek!

Kedves Gyerekek! A visszavágót a lányok csapata nyerte. Vajon ki szerezte meg a zászlót? Július 28-ig várjuk a megoldást
a kapuiagota@gmail.com címre. A beküldők között egy 2000 Ft értékű családi fagyizást sorsolunk ki Bor Imréné (Bor Cukrászda) felajánlásából.
A Dabasi Újság júniusi számában megjelent rejtvény szerencsés nyertese Szalontay Márk. Nyereményét, a kecskeméti vadasparkba
szóló családi belépőt, átveheti a Polgármesteri Kabinetirodában. A nyereményhez szeretettel gratulálunk!
Bábel Antónia és Kapui Ágota

- mészkő
- márvány
- gránit

RUSZTIKUS

Természetes kőből

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

MODERN

www.oscarkft.hu
0620/9 283 680
0620/9 344 701
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Barça-tábor–2017
Második alkalommal, idén ismét megrendezésre került az FCBEscola, az FC Barce
lona hivatalos labdarúgó iskolájának nyári
football tábora Dabason.

A

Fotók | Karlik Dóra

tizennyolc európai város közül Magyarországon egyedüli
helyszínként az FC Dabas SE utánpótlásközpontja adott
helyet a 7 katalán edző által vezetett tábornak. 230 gyermek,
18 magyar edző és közel 50 önkéntes vett részt a napi 4×1 órás
edzéseken. A 30 fokos, ragyogó napsütésben az orvosi felügyeletet a dabasi Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet orvosa
és ápolói biztosították. A spanyol–magyar kommunikációt
a Kispesti Károlyi Mihály Spanyol–Magyar Kéttannyelvű
Gimnázium hat diákja segítette.
A tábor közel 300 lakóját megannyi kisebb-nagyobb környékbeli vállalat támogatta nagylelkű felajánlásával, melyet a szervezők ezúton is hálásan köszönnek.
Az ismét nagysikerű tábor jó néhány idei résztvevője már jelezte is jövő évi részvételi szándékát a szervezők felé.
– szerk. –
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TOP
FITNESS
SE
Nemzetközi sikerek
J

ú n i u s 2 3 –2 5 .
között Balaton
füreden került megrendezésre az
M TMSZ legrango sabb versenye, az
EurOpen Modern
Dance Championship.
A sikeres show-tánc
évadnak köszönhetően egyesületünkből
összesen négy egyéni
és hét csoportos gyakorlat szerzett kvalifikációt a megmérettetésre.
Pénteken hajnalban nagy reményekkel és hatalmas lelkesedéssel indult a csapat Balatonfüredre. A jó hangulatot már kora reggel megalapozta, hogy gyerekek, edzők, szülők és hozzátartozók
közös busszal utaztak a versenyre. A nemzetközi táncbajnokság
helyszíne, a Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont igen színvonalas körülményeket biztosított mindenki számára. Az egyetlen
probléma a már-már elviselhetetlen hőség volt, ami főként azoknak a sportolóknak a helyzetét nehezítette, akik a nap folyamán
több koreográfiában is szerepeltek.
A program az egyéni versenyekkel kezdődött, melyeken az
indulók nagy létszáma miatt több kategóriában is selejtezőt kellett rendezni. Egyesületünk tagjai végül sikeresen vették az akadályokat és szépen helytálltak. Eredmények:
Free Show Solo Adult 2. hely: Radnai Réka
Free Show Solo Youth 5. hely: Gecser Enikő, 8. hely: Bábel
Virág
Free Show Solo Teen 6. hely: Radnai Zsófia
Délután a csapatoké volt a főszerep, amelyek igen eredménye-

Aréna duó
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Rolling formáció

ABC formáció

sen versenyeztek. A
beérett gyakorlatoknak, a pontos kivitelezésnek és a kifejező
előadásmódnak
köszönhetően egyesületünk szinte minden csoportos koreográfiája dobogós
helyezést ért el. Két
produkcióval még az
aranyérmet is sikerült
megszerezni.
Részletes eredmények:
1. Aréna duó (Radnai Réka–Radnai Zsófia)
1. Rolling formáció (Mihály Dorina–Weil Evelin–Répás Vanda–
Pelikán Petra–Pelikán Réka–Szilágyi Dóra–Szilágyi Réka–Bábel
Virág–Harmincz Lili–Dori Renáta–Radnai Réka–Radnai Zsófia)
2. Rocky duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
2. B razil csapat (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Bajusz Sára–Janicsák
Fanni–Fehérvári Fanni)
2. ABC formáció (Kovács Emese–Rizmajer Boglárka–Nagy Hédi
–Kucsák Alíz–Kövesdi Hédi–Bajusz Sára–Fehérvári Fanni–
Janicsák Fanni–Bárány Blanka–Salga Léna–Gecser Enikő–
Keresztes Kíra–Sikari Sára)
3. A pocalypto csapat (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Dori
Renáta–Radnai Réka–Répás Vanda)
4. Kung Fu duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
A napot a szervezők egy jó hangulatú partival zárták, ahol
sportolóink kiválóan érezték magukat. A buli után a csapat élményekben, érmekben gazdagon, de nagyon fáradtan indult haza.
Radnai Laura

Radnai Réka

Rocky duó
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Fotók | Negyelszki Erika

Kézilabda
Felnőtt és utánpótlássikerek a bajnokság végén

F

elnőtt csapatunk feljutása után a
szezon vége is tartogatott még sikereket mind felnőtt, mind utánpótláscsapatainknál.
A junior fiúknak sikerült véghezvinni
azt, amit az őszi szezon végén elterveztek.
Veretlenül zárták a bajnokságot, 22 mérkőzésből 22-t nyertek.

Megyei női és férfi csapataink is bejutottak a Pest megyei FINAL 24 döntőjébe,
ahol ugyan vereséget szenvedtek, de így is
ezüstéremmel zárták a fárasztó szezont.
Harmadik éve zsinórban mindig van
ut ánpótlá sc s apatunk az Or sz á g os
Gyermekbajnokság döntőjében. Idén
U-12-es csapatunk vitte véghez ezt a bra-

vúrt. A háromnapos döntőben kemény
mérkőzéseket vívtak, végül hatodik helyen
zártak.
Férfi felnőtt csapatunk május 26-án,
megyei felnőtt és utánpótlás együtteseink
június 4-én vehették át jól megérdemelt
érmeiket.
Békés Anita
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