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„Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk boldog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.
Félre irka, félre táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.”
Csukás István: Tanévzáró

Minden kedves dabasi diáknak jó bizonyítványt és kellemes nyarat kíván
Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége!

rendezvényeink

Városi majális és anyák napja

nap minden órájában. Az este azonban a felnőtteké volt, a Presso
Band és a Jerzsele Zenekar koncertjeire annak ellenére sokan kilátogattak, hogy akkor már készülődött az aznapra ígért kiadós eső.
Zoltán Erika koncertjének nem kedvezett az időjárás, mint ahogy a
tavalyi Rétes-utcán sem, de reméljük, az idei Sári Napokon mégis
megtarthatjuk, a rajongók örömére.
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

Május 1-jén benépesült a Jubileumi park gyerekekkel, családokkal,
szórakozni, kikapcsolódni vágyó dabasiakkal. A rendezvény babakocsis felvonulással indult, majd egész nap a fellépő csapatoké volt a színpad. A Top Fitness SE csoportjaira mindig számíthat a közönség, de
volt Zumba-bemutató, hip-hop tánc, majd népi blokk is, ahol a város
néptáncosai és citerásai mutatkozhattak be. A délutáni bábelőadás
sok gyereket vonzott, és az alternatív programokon is teltház volt a

Pedagógusnap

az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolájában

Május 27-én, pénteken a szakképző iskola TISZK termében tartotta pedagógusnapi rendezvényét Dabas Város Önkormányzata.
A rendezvény Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjével kezdődött, majd az iskola diákjai ünnepi műsorral köszöntötték tanáraikat (felkészítő tanárok: Molitor Erika és Garajszki Erika).
A rendezvény szép pillanata volt, amikor az intézmény alapítója
és volt igazgatója, Kosztolányi Gyula átvette aranydiplomáját
Kőszegi Zoltán polgármestertől. Minden évben ezen a jeles eseményen kerül átadásra a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj, ame-

lyet idén a szakképző iskola pedagógusa, Ambrus Imre vett át a
város vezetőjétől. A díjátadás után egy meglepetés műsorszám
következett, Ambrus Lehel és zenésztársa, Kóti Sándor, egy színvonalas zenei produkcióval köszöntötte a díjazottat.
A rendezvény szerény vendéglátással zárult az iskola aulájában,
ahol a pedagógusok megkóstolhatták az intézmény cukrásztanulóinak tortakülönlegességeit.
–szerk–
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Dabas–Munkács

testvérvárosi megállapodás

Gyóni Géza Emlékév

Fotó: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata
és a Szózat keresztény,
konzervatív irodalmi és
társadalomkritikai folyóirat

Május 5–7. között Andriy Baloha, polgármester vezetésével érkezett
városunkba egy öttagú munkácsi delegáció, hogy megismerkedjenek
Dabassal és a sokéves intézményi, közösségi együttműködést megerősítsék a testvérvárosi megállapodás aláírásával.
A küldöttség tagjai több intézményben is látogatást tettek, elsőként
a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban, amely 2004
után elsőként vette fel a kapcsolatot a kárpátaljai település magyar
iskolájával és Schink István igazgató úrral, aki a delegáció tagjaként
érkezett hozzánk. A 3–4 D technológiával Kosztolányi Gyula képviselő úr, az intézmény egykori igazgatója ismertette meg a látogatókat,
majd az Új Bóbita Óvodában és az OBO Arénában tettek látogatást
vendégeink, és megtekintették a főváros nevezetességeit is.
A három nap során a delegáció tagjai több helyi vállalkozást is meglátogattak, így megismerkedhettek a Wellis Magyarország Kft., a
Kingstone Kft., a Vitafort Zrt. valamint a Lakto Kft. tevékenységével,
valamint bejárták az épülő FC Dabas Utánpótlás Sportközpontot.
Az ünnepélyes aláírási ceremónia a nemzeti himnuszok eléneklésével kezdődött, majd Kosztolányi Gyula képviselő úr, egykori iskolaigazgató idézte fel a dabasi intézmények és Munkács közötti kapcsolat
alakulását. Ezt követően a két település vezetőjének köszöntője hangzott el. Kőszegi Zoltán a testvérvárosi kapcsolatok értékéről és hasznosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy a munkácsi magyarság egy
olyan közösség, amelyre Baloha polgármester úr bátran építhet. Külön
kiemelte, hogy a munkácsi magyarság hűséges a városához,
Kárpátaljához, jó állampolgára kíván lenni Ukrajnának, ezért külön is
kérte Baloha polgármester urat, hogy segítse őket a szülőföldön maradásban, az ottani boldogulásban. Andriy Baloha az egymástól való
tanulás, a fejlődés jelentőségét hangsúlyozta, jelezve, hogy a dabasi
benyomásai alapján tervezi a 3-4 D-s oktatási eszközök bevezetését a
település iskoláiban.
A testvérvárosi szerződéssel együtt egy háromoldalú megállapodás
is született, amely a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
partnerségi együttműködését rögzíti a két településsel, ennek jelentőségéről Marjai Gyula, a szervezet budapesti és Pest megyei elnöke
beszélt.
Az ünnepélyes alkalmon tiszteletét tette Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke, aki gondolatait megosztva elmondta, hogy Magyarország Kormánya külön
figyelmet szentel Ukrajnának és azon belül Kárpátaljának. Ennek jele
az a széleskörű összefogás, amellyel az elmúlt évben pénzügyi támogatást nyújtottak a rendkívüli szociális helyzet rendezéséhez. Mindezek a
támogatások, közösségi és személyes kapcsolatok tovább erősítik a
Kárpát-medencei nemzetek összetartozását. 		
–szerk–

2016–2017-re
Gyóni Géza Emlékévet
hirdet

(Gyón, 1884. június 25. –
Krasznojarszk, Oroszország, 1917.
június 25.)
a költő halálának 100. évfordulója
alkalmából.
Az emlékév nyitórendezvényét
június 25-én tartjuk egy koszorúzással egybekötött megemlékezés
keretében a gyóni főtéren elhelyezett
szobornál.
Az emlékév rendezvényeiről, eseményeiről
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket
a Dabasi Újság hasábjain.

Gyóni Géza-megemlékezés
Dabas Város Önkormányzata
és a Gyóni Evangélikus Egyházközség
ünnepi megemlékezést szervez
június 26-ra (vasárnap),
Gyóni Géza költő születésének 132.,
halálának 99. évfordulójára.
Ez az esemény a Gyóni Géza Emlékév
nyitórendezvénye.
Program:
10.00: Istentisztelet az evangélikus templomban
(Luther u.)
– koszorúzás az emlékfalnál
11.00: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
a Gyóni Géza-szobornál (gyóni városrészközpont)
11.45: E lső világháborús kiállítás báró Sternegg Ferenc
hagyatékából (a Zlinszky család felajánlása)
A rendezvény részletes programját meghívóinkból,
plakátjainkról, a Rádió Dabas és a Dabas Televízió
híreiből ismerhetik meg.
2016. június

Dabas 3

rendezvényeink

Madarak és Fák Napja a Táncsics Mihály Gimnáziumban
következett. A nagycsoportosok szívesen válaszoltak az írónő kérdéseire, és maguk is elmesélték egy-egy élményüket a madarakkal
kapcsolatban.
A délelőtt végén a gimnázium által meghirdetett rajzpályázat nyerteseit díjazták, így sok gyerek vihetett haza az írónő könyveiből, de
senki nem maradt ajándék nélkül, mert a diákok és tanárok kis
meglepetéssel készültek az óvodások számára.

A Táncsics Mihály Gimnázium Metelka-terme zsúfolásig megtelt
óvodásokkal május 17-én délelőtt. A Madarak és fák napja alkalmából a szervezők meghívták Telegdi Ágnes írónőt, aki köztudottan a
gyermekek és a természet nagy rajongója, így könyvei gyermekeknek szólnak, amelyekben az állatok szokásait, életét jeleníti meg a
kicsiknek képekben és mesék formájában.
A rendezvényen az írónő saját fotóiból mutatott be a gyerekeknek egy sorozatot, és a madarak életének ellesett pillanatait osztotta
meg közönségével, majd egy szépen illusztrált, érdekes vidra-mese

Dabasi sikerek

A rendezvény főszervezője Péntekné Hegedűs Rita tanárnő, a gimnázium könyvtárosa volt, társszervezőként az Öveges-labort pedig
Hádáné Fehértói Lívia tanárnő mutatta be az óvodásoknak.
K. Á.

a lajosmizsei VII. Grillázs és Mézeskalács Majálison
Május 8-án, Lajosmizsén ismét megrendezték a VII. Grillázs és
Mézeskalács Majálist.
A rendezvénynek a lajosmizsei Művelődési Ház adott otthont, kb.
90 műalkotás érkezett a versenyre, ahol nemcsak magyarországi, de
határon túli résztvevőkkel is találkozhattunk.
Dabast ismét két versenyző képviselte. Józsáné Erős Edina, a Jávor
Cukrászda munkatársa arany fokozatot ért el grillázs alkotásával.
Kajliné Ludányi Margit a képzett cukrászok mellett mint amatőr ért
el ezüst fokozatot egy mézeskalácsból készült virágcsendélettel.
Résztvevőinknek gratulálunk, a következő megmérettetésről várjuk a további sikereket, amelyet október 9-én, Pándon tartanak.
Mráz Diána Leila
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Egy kopjafa kálváriája
az Istenek havasán
Varga Csaba hegymászó május 11-i előadásán két izgalmas és érdekes témával ismerkedhettek meg a hallgatóság tagjai. A világ egyik
legveszélyesebb hegycsúcsa a K2 a Himalája pakisztáni részén,
ennek a csúcsnak a meghódítását tűzte ki célul az alig harmincéves
nagyváradi hegymászó, aki idén nyáron készül következő csúcshódítására.
Korábbi K2 expedíciójáról és az általa szervezett Bethlen Gábor
Emléktúráról is beszámolt a megjelenteknek. Az Istenek havasára
néhány évvel ezelőtt egy román-magyar nyelvű kopjafa felállítását
tervezték, jelzőpontként a bihari túrázóknak. A bürokratikus
nehézségek miatt a mai napig nem sikerült engedélyt szerezniük a
román hatóságoktól. A nehézségek eredménye, hogy évről-évre
egyre többen vesznek részt a Bethlen Gáborról elnevezett emléktúrán, amelyen a résztvevők közösen hordozzák a kopjafát a hegycsúcsra és vissza.
Hazaszeretetéről, a Nagyvárad és a Partium magyarsága iránti
őszinte hűségéről tanúskodott megannyi hegymászó sikere, hiszen
mindig a nemzeti színű, Nagyvárad feliratú zászlóval hódította
meg a csúcsokat. Ezzel a gesztussal igyekszik példát adni a kisebbségben élő, de jelentős lélekszámú határ menti nagyváros magyarságának.
Bízunk az idei csúcshódítás sikerében, abban a reményben, hogy
a K2-t meghódító hegymászó elérheti célját, hogy a kálváriás út
véget érjen, és a kétnyelvű zsoltár feliratú kopjafa otthonra lelhet az
Istenek havasán.			
Feldman

Fedezze fel Dabast
kisvonattal 2016-ban is!
Június 8. – Levendulás Ház – városi nappali
Június 15. – K
 ossuth-koszorú és a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár
Június 22. – Szlovák Udvar és Sári Rétesház
+ rétesvásárlási lehetőség
Június 29. – Szent Jakab sétány + kilátó megtekintése
Július 6. – Zarándokház + aktuális kiállítás megtekintése
Július 13. – Térségi Holokauszt Emlékpont
Minden szerdán 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból
indul a városnéző kisvonat!
További információ: 06-29/561-212

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
Juhász Gyula

Tisztelettel meghívom Önt, barátait és ismerőseit

a trianoni békediktátum
96. évfordulója

alkalmából tartandó megemlékezésünkre
Kőszegi Zoltán
polgármester

Időpont:
2016. június 4., szombat, 10.30 óra
Helyszín:
Kegyeleti park – Wass albert-szobor
(az OBO Aréna szomszédságában)

Program:

Ünnepi szónok: Murányi László nyugalmazott újságíró,
Dabas díszpolgára
a műsorban közreműködik: a Pilinke Énekegyüttes és
Mész Adrienn
Egy közös koszorú elhelyezése a Wass albert-szobornál

2016. június
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Idén is

HATÁRTALANUL!

A HATÁRTALANUL! pályázat keretében idén tavasszal
újra a Székelyföld szívébe, Erdôvidékre látogattak a
dabasi és környékbeli iskolák hetedikesei. Dabasról öt
intézmény képviseltette magát, a régióból pedig még
négy csoport indult felfedezô útra testvérvárosunkba,
Barótra és annak legendás környékére. A dabasi diákok
és tanárok a következôképpen vallanak élményeikrôl,
a határon túli magyarokkal való találkozásaikról, a
természeti csodákról és kultúrtörténeti értékekrôl.
A Gyóni Géza Általános Iskola beszámolója (részlet)
Az emberek egyszerű közvetlenségét és az égig magasodó hegyek

látványát egyaránt szívükbe fogadták a résztvevő tanárok és diákok.
Sok nevezetes helyen helyeztünk el szalagot vagy koszorút
népünk szülötteinek emlékhelyein. Szemkápráztató tájakon kirándultunk, s ezekhez fűződően sok érdekes mondát, legendát hallottunk, ami még élvezetesebbé tette a kiruccanásainkat.
A búcsúesten a barótiakkal együtt énekeltünk – többek között a
Székely Himnuszt – majd könnyes búcsút vettünk tőlük.
Élményekkel telt szívvel, és emlékekkel feltöltődve tértünk haza,
azzal a kívánsággal, hogy bárcsak visszamennénk még egy hétre.
Farkas Katalin 7. a osztályos tanuló
A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az Újhartyáni
Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak beszámolója
(részlet)
Kirándulásaink során látogatást tettünk Kézdivásárhelyre, Segesvárra,

nagy élmény volt, de a Torjai büdös barlang volt mindenki kedvence.
A Baróton és környékén élő emberek mindennapjaiba is betekintést
nyerhettünk. A Székely Nemzeti Múzeum, a Benedek Elek Emlékház,
a Mikes Kelemen Emlékkiállítás és még megannyi program hosszú
távra töltött fel bennünket élményekkel. Az egyik legjobb élményünk
csütörtökön volt, amikor elmentünk a Vargyas-völgybe lovas szekerekkel. Tudatunkban és szívünkben is győztesként tértünk haza: győztesek vagyunk a magyarságunk és összetartozásunk erősítésében. Most
már érzik a határon túli barátaink is, hogy lélekben a történelmi
Magyarország mindig is összetartozott, összetartozik és ezután is
össze fog tartozni.
Buzek Vivien 7. osztályos tanuló
A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak beszámolója
(részlet)
Bejártuk Erdővidék lenyűgöző hegyei közti kisebb-nagyobb települé-

seket, meglátogattunk templomokat, a magyar történelemből ismert
helyszíneket, emlékműveket. A legmeghatóbb pillanat egyértelműen
a Nyerges-tetőn tartott megemlékezés volt, ahol szalagot kötöttünk a
dabasiak kopjafájára. Megismertük a székely népművészetet, a
korondi kerámiákat és olyan jelentős történelmi személyek életútját,
mint Gábor Áron vagy Orbán Balázs. Csak ámultunk az olyan természeti csodákon, mint a Szent Anna-tó, a Mohos láp, a Torjai büdös
barlang, vagy az Apor lányok feredője.
Bár csak kevés időt töltöttünk együtt az ottani diákokkal, mégis
nehéz volt a búcsúzás. Szeretnénk megköszönni kísérő tanárainknak
ezt a hetet, a barótiaknak, akik hatalmas szeretettel fogadtak minket,
illetve a Határtalanul! program szervezőinek ezt a rendkívüli élményt,
amiben osztályunk részesülhetett.
Mráz Viktória és Papp Viktória, 7. a
A Szent János Katolikus Általános Iskola kísérőtanárának
beszámolója (részlet)
„Másképp csillog a szeme annak, aki tényleg menni akar.”

Sepsiszentgyörgyre. Voltunk nevezetes felekezeti egyházak templomaiban, a bodvaji vashámorban, vízimalomban, de az sem volt mellékes, mikor a boltba is elmehettünk. A Szent Anna-tó és a Mohos láp
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Igazi tanulmányi kirándulás volt ez az út. Nagyon sok új ismeretet
szereztek, sokat tanultak diákjaink a hat nap alatt. De az élmények
maradtak meg leginkább. Kísérőnk, Pajer György és a helyi emberek,
gyerekek kedvessége, vendégszeretete elvarázsolt bennünket.
Időnként nagyon kellett figyelnünk, hogy megértsük az ízes székely
beszédet, a székely viccet. Megkóstoltuk, megszerettük a csorba
savanykás ízét, a házi csokoládé édességét, a borvíz csípős frissességét.
Az előkészítő órán Szabó József János tanár úr azzal zárta előadását, küldetésünk van erdélyi utunk során: meg kell erősítenünk határon túli magyar testvéreinket abban, hogy fontosak nekünk, értékeljük, támogatjuk igyekezetüket innen az anyaországból.
Füzy Éva tanárnő
A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjának beszámolója
(részlet)
Az úti célunkig hosszú út vezetett, de a buszon sem telt el az időnk
semmittevéssel, hiszen előadásokat hallgathattunk az érintett településekről. A hatnapos tanulmányi kirándulásunk ideje alatt meglátogattuk az Erdővidéki-medence legcsodálatosabb falvait és városait,
bejártuk a titokzatos Hargita hegyeit és völgyeit. A látnivalók közelebb hozták hozzánk az iskolai tanórákon elsajátított irodalmi, törté-

nelmi, földrajzi és egyéb ismereteket. Igazi élmény volt, hogy új barátokat találtunk a baróti testvériskolánk diákjai között.
Az idő gyorsan elrepült, de feledhetetlen élményekkel gazdagodva

tértünk haza. Köszönjük tanárainknak – Marcsi néninek, Anett
néninek, Zsuzsi néninek - és az idegenvezetőnknek, Gyurinak, hogy
ilyen nagyszerű programokban részesülhettünk.
Horváth Petra, 7. a

Átrium-hírek
Székely testvéreink és a Kárpát-medence magyarsága
az évszázadok viharai közepette is immáron 449. alkalommal zarándokolt el a csíksomlyói Szűzhöz, hogy
teljesítse fogadalmát.
Ezt az élményt a helyszínen átélő több százezer
ember mellett a technikának köszönhetően azok is
befogadhatták, akik személyesen nem tudtak megjelenni ezen a lélekemelő eseményen.
Az Átrium Idősek Otthona lakói közösen kapcsolódtak be a búcsúi szentmise közvetítésébe, részesedve
abból az élményből, amelyet a személyesen jelenlévők
megtapasztalhattak. Egy-egy ismert éneket közösen
énekelve, egy-egy személyes élményt felidézve váltak
együtt lélegzővé az összmagyarsággal a Szent Szűz és
az Egyház ünnepén.
Tibay László

Solymosi Borbála

nemezkiállítása

a Halász Móricz-kúriában

Rendhagyó anyák-napi kiállítás
megnyitónkon Solymosi Borbála
eg yedi készítésű nemezcsodáit
tekinthették meg a résztvevők. A
mesefigurák mellett, ruhadarabokkal és csodás képekkel is találkozhatnak a kiállításra látogatók, többek
között Monet Nő napernyővel című
alkotását is.
Sok szeretettel várjuk vendégeinket kiállításunkra, amely június 5-ig
tekinthető meg.
Mráz Diána Leila
2016. június
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A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Kossuth Mûvelôdési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda: 8.00–19 óráig •
csütörtök: 8.00–16.00 óráig • péntek: 8.00–22.00 óráig •
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK
Az Erkel Ferenc Zeneiskola évzáró
ünnepsége
június 13., 17.00 órától

Intézményi évzáró és táncház
A művelődési központ csoportjainak év végi bemutatkozó műsora,
majd ezt követi élőzenés táncház és kézműves foglalkozás.
Időpont: június 16.; Évzáró műsor: 17.00 órától
Táncház és kézműves foglalkozás: 18.00 órától
A táncházat vezetik: a Kéknefelejcs és a Mákvirág citeracsoportok
A belépés díjtalan!

Örökmozgó napközis tábor

Mákvirág és Kéknefelejcs Citeracsoportok:
péntek, 19.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Haladó citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
június 1., 10.00 órától
Kezdő citeracsoport:
péntek, 18.00–19.00 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő zumba:
hétfő, 9.00–10.00 óráig oktató: Opóczki János
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
július 3., vasárnap, 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László alkotóház

Időpont: július 4–8. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Korosztály: 6–14 éveseknek
Részvételi díj: 7000 Ft/fő (tízórai, ebéd, uzsonna)
Program: Kreatív interaktív foglalkozások (múzeumpedagógiai
alapokkal), kézműves foglalkozások, városi kirándulás,
könyvtárlátogatás, csapatépítő játékok.
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, hagyományos szabadtéri
játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 17., péntek
Tel./fax: 29/360-237; szervezes@kmkdabas.hu
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Kerekes László Emlékkiállítás

Forgatós néptánc:
péntek, 19.00–21.00 óráig, oktató: Farkas Gábor

Aranypáva-minôsítés
a Mákvirágnak
A Kossuth Művelődési Központ Mákvirág citerazenekara nagy
megmérettetésen vett részt május 6-án. A Cívis Népzenei
Fesztiválon léptünk fel Debrecenben, mely egyben országos minősítő verseny is volt. A fesztiválon összesen 43 fellépő vett részt,
szerte a Kárpát-medencéből, a Dunától keletre. Az esemény színvonalát jellemzi, hogy a szakmai zsűri elnöke Sebő Ferenc volt,
tagjai pedig Eredics Gábor és Birinyi József.

8 Dabas 2016. június

Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

RENDEZVÉNYEK
A kiállítás megtekinthető: június 10-ig

intézményeink hírei

június havi programjai
Építészeti értékek Dabason –
a klasszicista kúriák múltja és jelene
Dabas, a nyolc torony városa –
templomaink építészeti és belsőépítészeti értékei
A kiállítás június 20.–augusztus 12. között tekinthető meg.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
június 4.(szombat), 10.00–18.00 óra,
szakmai vezető: Fiók László
június 25. (szombat), közösségi program

Dabasi Fotóklub Egyesület:
Az 5. Házunk–Hazánk országos fotópályázat személyes leadásának határideje: július 4–8. között, nyitvatartás szerint.
További információkért érdeklődni a galéria elérhetőségein lehet.

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
nyitvatartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00 óráig

szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu

RENDEZVÉNYEK, programok
Apróságok
– diafilmek vetítése kicsiknek
minden hónap első szombatján 9.00–11.00 óráig

Olvasótábor
Időpont: június 27.–július 1. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Korosztály: 7–14 éveseknek (tízórai, ebéd, uzsonna)
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2016. június 8., péntek
További információk: a 06-29/360-529es telefonszámon
vagy személyesen a könyvtárban.

Előadásunkkal sikerült kivívni a zsűri elismerését: a verseny
saját minősítési rendszerében gyémánt fokozatot értünk el, és
KÓTA országos Aranypáva-minősítést szereztünk, amire igazán
nem számítottunk, hiszen ez mindkét rendszerben a legjobb
minősítést jelenti. A legnagyobb köszönet mindenki Szlama Laci
bácsiját illeti, hiszen ő készített fel, és kísért el minket a megmérettetésre.
A zenekar tagjai: Misek Bettina, Novák Zsolt, Pásztor Csenge,
Pásztor Sára, Pásztor Zalán és Pásztor Bendegúz
Pásztor Bendegúz

A SÁRI Zarándok- és
Kulturális Központ
júniusi programjai

2371 Dabas, Mánteleki u. 8., telefon: 06-70/396-2860 • e-mail:
sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint •
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Rendszeres programok:

Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc
csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
(táncoktató: Szilágyi Katalin)
Borovenka Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
(táncoktató: Korom Zsolt)
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Kyokushin karate
kedd, csütörtök 18.30–19.30 (Bábel Csaba)

Június 3., 10.30–16.00-ig
Országos Szlovák Népdaléneklési verseny

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai

Hétfő:	 9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Fajtné Harmincz Dóra)
14.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
15.00–17.00 Baba-mama klub (Fajtné Harmincz Dóra körzeti védőnő) – minden hónap utolsó hétfőjén
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett-csoport, táncpróba
Szerda: 11.00–12.00 O
 rvosi rendelés kisgyermekes családoknak
(dr. Berze Éva)
17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 17.00–20.00 B
 átki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
A szőlősi Tájház látogatásával, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon
érdeklődhetnek.

Közlemény
Június 1-jétől nyugdíjba vonulok.
Ezúttal köszönök el minden kedves betegemtől,
valamint azoktól, akikkel munkám során orvosbetegként találkoztam. Utódom dr. Nagy Izabella
háziorvos.
Dr. Radvánszki Ida háziorvos

2016. június
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Halász Móricz-kúria
június havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863
E-mail: tajolo@dabas.hu
halaszmoriczkuria@gamil.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig
hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné,
Kajliné Ludányi Margit, Mráz Diána Leila
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
A kúria díszparkja díjmentesen várja a házasulandó párokat
esküvői fotózásra.
A nyitvatartás miatt előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

Papírcsodák címmel nyílik kiállítás
június 7-én, a kúria kiállítótermében.
Kreálom
Június 10., péntek 17.00 – Homokmandalázás
vezeti: Mráz Diána Leila
A homokmandala a tibeti buddhista hagyományban színes
homokból készített, majd szertartásosan lerombolt mandala.
A homokmandala szimbolikusan kifejezi azt a buddhista nézőpontot, hogy a valóságban az anyagi dolgok átmenetinek tekinthetők, semmi sem állandó.
Ingyenes Szüléselőkészítő tanfolyam
június 17-ig minden pénteken, 17.00–20.00 óráig
Vezeti: Jurácsik Andrea
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért
vezeti: Botta Ilona jógamester

PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök, 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
június 13. (hétfő) 16.00–18.00 óráig; vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
június 20. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
MI MÉG OLVASUNK KÖR
június 30., 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Szabó Magda Tündér Lala című meseregényéről beszélgetünk.
Kérjük, hozza magával nyári olvasásra ajánlott könyvét!
Júliusban is olvasunk, de nem jövünk össze beszélgetésre.
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
szerda: 11.00–12.00 óráig
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen? Akkor
csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és
elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és
a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: Halász M-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Június 3., Orci József-kiállítás
Június 17. Konyakos meggy lekvár készítés
A hungarikumnak számító konyakos meggyet már nemcsak bonbonként, hanem lekvárként is fogyaszthatjuk.

Aranyesô Dunapatajon
Dunapatajon, a Vass Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett felmenő rendszerű verseny középdöntőjén a város három
citeracsoportja: a Mákvirág, a Fialecska gyermek-, és a
Bazsalicska felnőtt zenekar kiemelt arany fokozatot ért el. Így
mindhárom csoport részt vehet a novemberi döntőn. Köszönjük
Szlama Lászlónak a felkészítést, és az önkormányzatnak a támogatást!

Irodahelyiség kiadó!
A Dabasi Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) épületének
földszinti részében 42,41 m² irodahelyiség és hozzá kapcsolódó szociális helyiség kiadó.
Az irodahelyiség a gimnázium felől közvetlenül, bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy a 29/561-250 telefonszámon lehet.
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135 éves

a Magyar Vöröskereszt

Kedves Barátunk!
A mentőorvosi kocsival eddig 376 esetfeladatot láttunk el, az esetek
70%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 20%-ában pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el. Márciusban főleg a közúti eseményeknél, valamint szív- és érbeteg idősebb embereken (is) tudtunk
segíteni. Az M5-ös autópályán súlyos, életveszélyes sérült ellátásában is tevékenykedtünk az OMSZ egységeivel együtt.
– Áprilisban egy ötéves, agyhártyagyulladásos kisfiúnak segítettünk,
azóta a mentőorvosi kocsi gyógyszereit egy, az agyhártyagyulladásban speciális és életmentő antibiotikummal bővítettük is.
– Szintén áprilisban a kollégáink továbbképzésen vettek részt, így a
mentőorvosi kocsi dolgozói kiképzést és engedélyt kaptak az
OMSZ-nál is hivatalos, emelt szintű légútbiztosításra (RSI).
– Súlyos, életveszélyben lévő betegekhez gyakran riasztanak, és a változékony idő, a fronthatások is sok feladat elé állítják kollégáinkat:
cukorbetegek gyakran vannak rosszul, STROKE és szívinfarktus
is gyakrabban fordul elő.
– Dabas Város Polgármesteri Hivatala jóvoltából új telephelyre költözhettünk, amit cégek és magánszemélyek, a gimnázium diákjai és
barátaink jóvoltából felújítottunk. Hálásan köszönjünk mindenkinek! A támogatóink névsorát a Facebook-oldalon olvashatják!
– Május elsején a dabasi majálison bemutatót tartottunk újraélesztésből és a mentőkocsinkat is bemutattuk, sok érdeklődő volt.
Június 1-jén egyéves lesz a mentőorvosi (mentőtiszti) szolgálat!
Nagyon köszönjük a támogatóknak és a dabasi OMSZ mentődolgozóinak is az együttműködést!
Látogasson el facebook-oldalunkra, ahol beszámolunk a legújabb tanulságos eseteinkről!
ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁS szolgáltatásunkat.
Támogató cégek segítségével áprilisban elindítottuk a betegszállításunkat is, ezért kedvezményesen tudjuk a betegeket szállítani,
akár Budapestre és Kecskemétre is. A betegszállítás költségtérítéses!
A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön
a www.dabasmok.hu honlapon vagy a 06-30/857-9000
mobilszámon.
Továbbra is számítunk az önök nagylelkű támogatására!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és nem tudnánk
ennyi emberen segíteni!
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006

Az 1881. május 16-án tartott alakuló ülésen kimondták a Magyar
Szent Korona Oszágai Vöröskereszt Egyletének megalakulását. A
kezdeményezés és az összefogás létjogosultságát az elmúlt több mint
száz esztendő békében és háborúban is bizonyította, mára a segélyszervezet jelképe a világon mindenhol a pártatlanság, az egyetemes
emberiesség szimbólumává vált.
A Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete május elején méltóképpen megemlékezett a jeles évfordulóról, hiszen az igazgatóság
székházában először felavatták Jean Henri Dunant, a Nemzetközi
Vöröskereszt alapítójának mellszobrát, majd a Megyei Világnapi
Ünnepség keretén belül kitüntetéseket adtak át.
Elismerő oklevelet kapott dr. Katona Edit gyermekorvos, aki már
20 éve végez önkéntes munkát, segíti a rendezvények és gyűjtések
lebonyolítását. Hosszú évek óta a területi csecsemőápolási versenyek
zsűritagja és -elnöke, a területi egészségnevelési programok szervezője. Munkájából adódóan szakmai tudását felhasználva mozgósít véradásra, annak fontosságát és életmentő funkcióját népszerűsíti.
Elsősegélynyújtás Népszerűsítéséért Ezüst Emlékéremmel tüntették ki Pergel Lászlót, aki a dabasi mentőállomás mentőtisztjeként
segít a rászorulókon. Pergel László több mint 20 éve a területi és
meg yei ESNYU versenyeken kimagasló szakmai tudással
zsűrielnökként és -tagként vesz részt. Területi rendezvényeken, szabadidejét feláldozva, elsősegélynyújtó bemutatókat tart.

Az Év Önkéntese Elismerő Oklevelet vehetett át dr. Talabér
János, aki 1990. óta végez vöröskeresztes munkát. Talabér János
személyiségének köszönhetően kiemelkedően magas az aktív tagok,
illetve az aktív önkéntesek száma az alapszervezetben. Kiváló szervező tevékenységének köszönhetően számos helyi, területi és megyei
program lebonyolítása köthető az ő, illetve az alapszervezet nevéhez,
többek között a 2014. évi Megyei Csecsemőgondozási Verseny.
2014-ben, a KENEDI alap pályázatán 315 000 Ft-ot nyert, amiből
egyhetes gyermektábort rendezett 50 szociálisan rászoruló gyermek
számára. Szociális érzékenysége révén figyelemre méltó tevékenységet fejt ki adományok gyűjtése terén. Véradások aktív szervezője, a
véradások sikere nagyrészt az ő munkájának köszönhető. Az egész
közösség mintaképe és megbecsült tagja.
Gratulálunk minden díjazottnak és szívből kívánjuk, hogy minél
többen kövessék nagyszerű példájukat.
Forrás: pestmegye.voroskereszt.hu
2016. június
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DABASI SIKEREK
NAGYKOVÁCSIBAN
Több hónapos felkészülés után április, 23-án képviselhettük Dabas
várost a rangos népzenei verseny A DUNÁN INNEN TISZÁN
TÚL GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI ÉS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY Pest megyei elődöntőjén
Nagykovácsiban. Az öreg iskola és könyvtár nemrég felújított
modern termeiben kategóriánként zajlott a megmérettetés, hiszen a
több száz résztvevő népzene, néptánc, népmese, népdal produkcióval is indulhatott a versenyen.
Elsőként a 6-12 éves korosztályban Bölöni Balázs lépett egyénileg színpadra dalcsokrával. Majd a Pilinke Énekegyüttes apróságai
– név szerint: Móricz Emese, Czakó Csenge, Kocsis Petra, Pesti
Lili, Móricz Iringó, Bölöni Balázs, Danyi Zsófia, Fabók Vivien,
Jozic Ivana és Lovistyek Lili – mutathatták be somogyi népdalaikat.
Nem sokkal 13 óra után léphettek színpadra a Pilinkék nagyjai,
azaz Surman Lili, Surman Kata, Móricz Viola és Pásztor Csenge.
Végül egyénileg énekelt a nagyok közül Surman Lili, aki szintén

méltón képviselte Dabas városát.
Az eredményhirdetésre délután 5 órakor került sor. Méltán lehetünk büszkék a Pilinke Énekegyüttes minden tagjára és természetesen felkészítő tanárukra, Solymosi Borikára, aki időt és energiát
nem sajnálva szervezte a próbákat és tartotta össze a gyerekeket.
Elért eredményeink:
I. korcsoport (6–12 éves korig)
Bölöni Balázs (egyéni fellépő) EZÜST minősítés
kis Pilinkék (csoportban) ARANY minősítés
II. korcsoport (13–18 éves korig)
Surman Lili (egyéni fellépő) ARANY minősítés
nagy Pilinkék (csoportban) EZÜST minősítés
A színvonalas szervezés és kísérő programok által a gyerekek és
azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy még mi, felnőttek is maradandó élményeket szereztünk!
Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának, hogy utazásunkat
támogatta és ezáltal részesei lehettünk egy felejthetetlen hagyományőrző és népművészeti fesztiválnak!
Pesti Cecília és Dömők Adél
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A GYIÖK a Kossuth-napon
Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata csatlakozott a
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola május 21-én, szombaton
Kossuth hetének záróeseményeként megrendezésre kerülő
Családi Napjához. A jó időnek és a színvonalas programoknak
köszönhetően, a nagyszabású rendezvényen több százan vettek
részt, az óvodás gyermekektől a felnőttekig. Tamás Roland intézményvezető azzal a kéréssel fordult a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzathoz, hogy segítségükre legyünk iskolájuk rendezvényének gördülékeny lebonyolításában.

A GYIÖK többféle feladatot is ellátott a nap folyamán. csocsóés pingpongbajnokságot rendezett, ahol a gyermekek egyedül
vagy szüleikkel egyaránt megmérethették magukat értékes nyereményekért. A dalmás (Dabasi Alma) egészségnevelő program
vetélkedőiben, kézműves foglalkozásain, a lövészeti pálya biztosításában és pakolásban is egyaránt segített. A megjelent családok
megtekinthették az iskola tanulóinak mazsorett bemutatóját, a
kerékpáros ügyességi versenyt, részt vehettek az önkormányzat és
a Kölyöksziget Játéktár közös szervezésében megrendezett vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon, focibajnokságon, felülhettek rendőrmotorra, igazi, működőképes tankra és a nap fénypontjaként repülőről ledobott cukorkát is gyűjthettek!
Az osztályközösségek pedig nagy izgalommal készültek a főzőversenyre, ahol finomabbnál finomabb ételekkel varázsolták el a
zsűri tagjait és okoztak nekik alapos fejtörést a győztes osztályok
kiválasztásában.
A diákönkormányzat tagjait a 2.a osztály közössége vendégelte
meg, ezúton is köszönjük nekik.
A nap végén, az eredményhirdetésen sor került a díjak átadására, kihirdetésére, ahol sok vidám arcot láthattunk.
Köszönjük a Gyermek és Ifjúsági Önkormányz at nevében az
intézményvezető úrnak, Tamás Rolandnak, valamint a Kossuth
Lajos Általános Iskolának, hogy részt vehettünk a programon és a
későbbiekben is szívesen eleget teszünk hasonló felkéréseknek.
Pokornyik Lilla, ifjúsági polgármester

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk, Barta Sándorné, született Mándi Mária
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
osztoztak a család fájdalmában.
a Barta család

önkormányzati hírek

Testületi hírek

Kötelezô gyommentesítés!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április
28-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi pénzügyi beszámolóját és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült
jelentést.
– A képviselők elfogadták a Rendőrkapitányság, Babaház és Szivárvány
Családi Napközik, a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet és a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 2015. évi
munkájáról készített beszámolót.
– A döntéshozók elfogadták az önkormányzatnál és a Polgármesteri
Hivatalnál végzett ellenőrzésekről készült 2015. évi jelentést és a
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi értékelést.
– Ezt követően a Képviselő-testület praxisjog átruházásához járult
hozzá.
– A testület elfogadta a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását és a 2016. évi közbeszerzési terv módosítását.
– A Képviselő-testület forrást biztosított az OBO Aréna bővített lelátójának megtervezéséhez, majd támogatta az FC Dabas SE által építendő
fedett labdarúgó csarnok építését és biztosította a TAO pályázathoz
szükséges támogatást. A testület az FC Dabas SE részére támogatást
nyújtott az Utánpótlásközpont berendezésére.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint működtető
önkormányzat támogatja, hogy a Sugár Rezső Dabasi Tagintézmény
kiváljon a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából és beolvadjon telephelyként a KLIK Dabasi Tankerületében lévő Múzsák
Alapfokú Művészeti Iskolába.
– Az ülés végén a Képviselő-testület ingatlanügyekben és kitüntetés
adományozásáról döntött.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 4-én
tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– A Képviselő- testület a Dabasi Otthonteremtő Korlátolt Felelősségű
Társaság részére az ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitel fedezetéül
ingatlant biztosított.
– A testület az önkormányzat tulajdonában álló, korábban Levél utca
elnevezését Park közre módosította.
Rigóné

Mint ismeretes, a termőföld használója, illetve tulajdonosa köteles az
adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét a gyommentesítési kötelezettségükre, amely nem csak az ingatlan határáig tart, a tulajdonosnak az ingatlan előtti közterületet is gyommentesítenie kell, egészen
az út széléig, tehát ha a telek előtt árok, útszegély található, annak a
gyommentesítése felől is intézkedni kell. A legnagyobb veszélyt
okozó parlagfű irtását elmulasztók közérdekű védekezés elrendelésére és bírságra számíthatnak. 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. A felvett jegyzőkönyv alapján az
illetékes hatóság és a jegyző parlagfű-mentesítési kötelezettségre
való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.
Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet
kül- és belterületen egyaránt.
Nem árt tudni azonban, hogy belterületen az ingatlan méretéhez
képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon. Ez persze nem véletlen, a lakóövezetben virágzó parlagfű
ugyanis nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.
Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az „ügyfélnek” kell megfizetnie. Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény-és
Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat
jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukba foglalják a vállalkozó költségét (ha a közérdekű
védekezést végrehajtotta), a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga
elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre), valamint a
felmerült hivatali költségeket.
A fentiek alapján ismételten szeretném jelezni, hogy az önkormányzat
a település területén található összes ingatlant napi rendszerességgel
fogja ellenőrizni. Városunk önkormányzata június 30-tól a parlagfűvel
szennyezett ingatlanon közérdekű védekezés elrendeléséről és kényszerkaszáltatásáról intézkedik az ingatlantulajdonos terhére.
Dabason a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet /27/2012. (III. 30.)/ értelmében tűzgyújtás
és égetés belterületen április 30-tól szeptember 1-ig szigorúan tilos!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Folytatódik a házszámrendezés
Dabas-Gyón városrész esetében az alábbi utcák lakói számíthatnak értesítésre házszámváltozás miatt: Öreg országút,

Segesvári út, Park utca, Mogyorós köz, Toldi Miklós utca
A házszámrendezések továbbra is folytatódnak. Aki nem kap
értesítést, annak nem változott a házszáma.
Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcím-változás miatt keressék fel 30 napon belül (a határidő túllépése
esetén lakcímét igazoló okmánya érvénytelen lesz) az okmányirodát (Dabas, Szent János út 120–122.) az új lakcímkártyák
kiadása céljából, mellyel sok további kellemetlenségtől kímélik
meg magukat.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető. A tennivalókról bővebben a
www.dabas.hu honlapon olvashatnak.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Buncsák Botond Mihály
Bálint Alíz
Sárospataki Gergő
Kaldenecker Áron
Német János Gusztáv
Rapcsák Ákos
Vácz Márton István
Muzsik Jázmin
Szabó Sándor
Csernák Viktória
Saláta Zoltán
Varga Bence Zoltán
Karsza Nóra
Bihari Botond Ádám
Szabó Károly

Születési idô 	Anyuka neve
2016. 04. 13.
Inoka Melinda
2016. 04. 27.
Liga Mónika
2016. 04. 28.
Sárospataki Anett
2016. 04. 29.
Mráz Julianna
2016. 04. 29.
Német Annamária Noémi
2016. 04. 30.
Kozma Andrea
2016. 05. 05.
Sós Melinda
2016. 05. 05.
Papp Erika
2016. 05. 09.
Steiner Alexandra
2016. 05. 09.
Kovács Tímea
2016. 05. 09.
Schuszter Margit
2016. 05. 09.
Schudabek Dóra
2016. 05. 17.
Szalay Zsófia
2016.05.20.
Ozsváth Orsolya
2016. 05. 20.
Kleineisel Bettina

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
június 4.
Majoros József–Pucsinszki Borbála
		
Kulcsár László–Majoros Anna
június 12.
Jakab Imre–Panek Éva
június 19.
Nagy Sándor–Pribelszki Erzsébet
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
június 6.
Kmetyó Gábor–Szabados Mária
		
Oláh Géza–Szabó Eleonóra
június 20.
Ballai József–Durai Olga
június 27.
Kveták Vilmos–Farkas Anna Júlia
25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
június 1.
Vizer István–Somogyi Mária
június 7.
Györgyövics István–Babos Margit
június 8.
Huszák József–Pazsitka Csilla
június 14.
Kollár Endre–Danyis Erzsébet
június 21.
Tomona Tibor–Miloszerni Márta
június 22.
Dr. Fazekas Tibor–Kelemen Rozália
		
Medve László István–Nagy Anita
		
Béki Imre–Magyar Györgyi
		
Rohr Zoltán–Kancsár Györgyi
június 28.
Talapka Jenő–Szabados Zsuzsanna
június 29.
Forczek Attila–Roskó Anikó
		
Garajszki Gábor–Roskó Ildikó
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
június 1.
Fülöp György–Farkas Ilona
június 22.
Deli Mihály–Harmincz Georgina Beáta
		
Schäfer Péter György–Sidó Erika Ágnes
		
Holecz Ferenc–Szabó Mónika
		
Bukovszki Péter–Szikora Erika
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
április 29.
Buncsák Gábor–Inoka Melinda
június 10.
Lehóczki Anita–Gáspár László
		
Fojta Zsolt–Greman Éva Lívia
június 17.
Hernádi László Endre–Antalffy Erzsébet Zsuzsanna
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június 24.
Faldina Attila–Sponga Tünde
június 27.
Gattyán Sándor–Pál Enikő
2016 áprilisában kötöttek házasságot:
április 30.
Gutai Katalin Andrea–Elliott Jordan Pierre
		
Kuklics Linda–Kis Gábor
2016 májusában kötöttek házasságot:
május 6.
Balogh Andrea–Szilveszter Szilárd
május 7.
Gecser Lilla–Kósa Gergő
		
Zelovits Nikolett–Nyiri Gyula
		
Tukodi Zsuzsanna–Maksa Péter
május 12.
Ugrin Aranka–Borsi Béla
május 13.
Hornyák Anikó–Opóczki Gábor
		
Belecz Petra–Baranyai Ferenc
május 14.
Kucsera Vanda–Kocsi András Bálint
		
Petrik Alexandra–Balogh László
május 20.
Vitányi Ágnes–Fábián Zsolt
		
Kovács Tünde–Kronvalter Ferenc Zoltán
május 21.
Sikari Tünde–Lovas József
		
Szőnyi Barbara–Kohut Zoltán

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Dr. Szekeres Sándorné, Márkus Emma 1923. 06. 20.
Fiala Róbertné, Gyöngyösi Vilma Karolina 1923. 06. 11.
Balog Vincéné, Gombár Ilona
1925. 06. 12.

Életkor
93 éves
93 éves
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Molnár Ferenc
Sidó Árpádné (Pető Mária)
Drozdik Sándor
Hegyesi Sándorné (Orbán Ilona)
Suhajda János
Pasztyerik Józsefné (Bálint Mária)
Kovács Ferencné (Varga Teréz)
Simon Sándorné (Lakos Mária)
Fabók György
Pavlikowski Andrásné (Kalicza Mária)
Erdélyi Sándorné (Császár Erzsébet)
Pap István
Zöld Józsefné (Mészáros Erzsébet)

1944. 11. 20
1920. 04. 01
1951. 01. 30.
1941. 12. 27.
1965. 03. 13.
1923. 07. 22.
1929. 04. 08.
1923. 02. 28.
1927. 04. 13.
1941. 09. 02.
1922. 12. 15.
1957. 08. 29.
1925. 07. 02.

2016. 03. 18.
2016. 04. 01.
2016. 04. 21.
2016. 04. 23.
2016. 04. 23.
2016. 04. 27.
2016. 04. 30.
2016. 05. 02.
2016. 05. 02.
2016. 05. 06.
2016. 05. 11.
2016. 05. 12.
2016. 05. 15.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik Béres Árpádné Havasi Mária
(élt 50 évet) szerettünk temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, örök nyughelyére koszorút, virágot helyeztek,
a mély gyászunkban együttérzésükkel osztoztak.
A gyászoló család

önkormányzati hírek

Szerencsés?
Akkor malaca van...!
Ezt a szólást szó szerinti értelemben is elmondhatta tizenegy család
idén, május elején. Ekkor vehették át ugyanis az egyenként 20 kg
körüli süldőcskéket a városi önkormányzattól azok, akiket a szociális
kertprogram keretében kiválasztottak.
A program 2013 óta zajlik, az önkormányzat évente mintegy egymillió forintot fordít rá. A program keretében rászoruló családok
kapnak évről évre konyhakerti vetőmagokat támogatásképpen, ha
vállalják ezek elvetését és a kertjük gondozását, és így egészséges és
biztonságos zöldségekkel, fűszerekkel gazdagíthatják a családi asztalt és kamrát.
Az első évben 25 család, 2014-ben már 50 család kapott így támogatást; ebben az évben a vetőmagok mellé gyümölcsfákat is adtunk.
2015-ben a vetőmagok mellett palántákat és tojó tyúkokat adott az
önkormányzat, idén pedig mintegy 60 család kapott vetőmagot és
palántát, és első alkalommal, kísérleti jelleggel, a fent említett süldőket. A malacokhoz némi takarmány-támogatás is járul: az önkormányzat a tavalyi évben kukoricát termesztett saját földjein; ezt a
VITAFORT-nak adta át azzal, hogy a vállalat a beszállított kukorica

értékében idén süldő- és hízótáppal támogatja a programot.
A malacok jövője így biztosítottnak látszik. Kíváncsian várjuk,
hogy a szorgalmas gondozás és a takarmány otthoni kiegészítése
mellett, úgy karácsony táján kinek lesz a legszebb hízója és a legfinomabb kolbásza...				
zf

Tájékoztató a nyári szünidei étkeztetéssel kapcsolatban
A nyári szünidőben is lehetőség van a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeknek a szünidei étkezésre.
Amennyiben a szülő úgy nyilatkozott, hogy gyermeke részére
igénybe kívánja venni a nyári étkeztetést, akkor annak a gyermeknek a számára kijelölt oktatási-, nevelési intézményben kell elfogyasztania az ételt. Az előre nem látható hiányzás, betegség, egyéb
ok miatt nem tudja az elfogyasztani, akkor a szülő, vagy a szülő
által megjelölt személy az ételt a gyermeknek hazaviheti. Ha a
szülő nem jelenti be a hiányzást, akkor az ételt más gyermek
fogja megkapni!
A étkezés pedagógus felügyelete mellett biztosított 12.00 –
13.00 óra között a kijelölt oktatási, nevelési intézményekben!

FONTOS: Amennyiben az előzetes felmérésben a szülő úgy
nyilatkozott, hogy a gyermeke igénybe kívánja venni a szünidei
gyermekétkeztetést, és időközben rendkívüli eset miatt nem tudja
igénybe venni a gyermek, úgy azt a 06-29/367-236-os telefonszámon, vagy személyesen az „Együtt” Segítőszolgálatnál kötelező
lemondani!
Felhívjuk az érintett szülők figyelmét arra, hogy ha igényelték a
nyári étkeztetést, akkor azt vegyék is komolyan, küldjék el a gyermeküket az intézménybe, hogy elfogyaszthassák a számukra elkészített ételt!
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző

Tisztelt Ügyfelünk!
A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!
1/32 oldal
(fekete-fehér)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
1/8 oldal
(fekete-fehér)
1/4 oldal
(fekete-fehér)
1/2 oldal
(fekete-fehér)
A/4 oldal
(fekete-fehér)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

7260 Ft/hó
8710 Ft/hó
14 520 Ft/hó
24 690 Ft/hó
37 750 Ft/hó
60 990 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

8 710 Ft/hó
11 620 Ft/hó
20 330 Ft/hó
31 945 Ft/hó
49 370 Ft/hó
90 030 Ft/hó

(40,5 5 29 mm)
(86,5 5 29 mm)
(86,5 5 63 mm)
(86,5 5 126 mm)
(178 5 126 mm)
(210 5 297 mm)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
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Az Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Kedves Testvérek! Elérkeztünk az
Irgalmasság Jubileumi Szentévének
feléhez. Ez egy nagyszerű alkalom arra,
hogy új lendületet vegyünk, és mostantól még tudatosabban gyakoroljuk az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.
Mindnyájunknak sok áldást és eredményességet kívánok ehhez: Balázs atya
• Június 12-én 10.30-kor tartjuk Gyónon a
tanév végi hálaadó szentmisénket, a Te
Deumot. Ez lesz egyben a tanévünk utolsó
gitáros gyerekmiséje, melyre szeretettel
várunk minden gyermeket, pedagógust, szülőt és nagyszülőt.
• 18-án, 10.00 órakor kezdi Beer Miklós
megyéspüspök atyánk a papszentelést a váci
székesegyházban. Ennek a szentmisének
keretében ünnepli saját aranymiséjét, 50
éves papi jubileumát is. Adjunk hálát vele
együtt az Úrnak az 50 papi év kegyelmeiért.
Egyben imádkozzunk Püspök Atyánkért, aki
az 50 évből 13-at a mi egyházmegyénk püspökeként szolgált.
• 19-én, a hónap 3. vasárnapján a 8.30-as
szőlősi szentmisénket a 10 éven belül június
ban elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel, a
10.30-as gyóni szentmisében pedig a havi
kereszteléseinket tartjuk.
• 20–24-ig, a napközis hittanos táborunk idejére a miserend változni fog, figyeljük a hirdetéseket.
• 25-én Vecsésen tartjuk a XII. Egyházmegyei
Napokat. A program a faliújságon olvasható,
jó szívvel ajánlom mindenkinek ezt a változatos szombati programsorozatot akár családi,
akár lelki pihenő-, töltekező napnak.
• Gyóni templombúcsúnkat július 3-án ünnepeljük. A kezdés időpontjáról tájékozódjunk a
későbbi hirdetésekből. Aznap a szőlősi
szentmisénk elmarad.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, diákmisék a nyár folyamán elmaradnak. Egy diákmise lesz még: június 19-én
11.00-kor, amely TeDeum, tanév végi hálaadó szentmise.
• Csütörtökönként 19.00-kor igeliturgiát;
pénteken és szombaton 19.00-kor szentmisét tartunk.
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Részletes információk a templom előtti hirdetőt á blá n é s a h o nla p u n ko n: w w w.
alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
Nyári táboraink:
Kölked, elutazós tábor.
06. 27.–07. 01-ig
Kölked Mohácstól 4 km távolságban fekvő
kis falucska, a református parókiát alakították
át konferenciateleppé, ahol ez a tábor is szerveződik a baranyai gyülekezetekkel közösen.
Várható költsége kb. 16 000 Ft/fő, mely
magába foglalja a teljes ellátást és az útiköltséget is.
Helyi táborunk: Hittanos kézműves tábor
07. 18–07. 22-ig
Helyszín: a gyóni református gyülekezeti ház
A héten három nap 8.00–12.30-ig,
két nap egész napos 8.00–16.00-ig
programot szervezünk a gyermekeinknek.
Terveink között szerepel a 3D-s mozi, kajakozás a Csatin, strand, kézműves foglalkozás
csodaszép munkákkal és játék, vetélkedő.
Előrelátható költsége 7000 Ft, mely magába
foglalja az öt tízórait, két ebédet, két uzsonnát, belépőket, a vetélkedő jutalmait és a
kézműves eszközök anyagköltségét.
Helyi kézműves táborunk
07. 07–07. 09-ig.
Ez egy 3 félnapos ingyenes tábor lenne elsősorban olyan gyerekeknek, akiknek a szülei
anyagi nehézségek miatt nem tudnak táborköltséget fizetni. Terveink szerint a programban szerepel kajakozás, bringatúra, sok játék
és sok kézműves program. Tízórait minden
nap kapnak a gyermekek.
Állandó alkalmaink:
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
A nyári időszakban gyermekistentiszteleteket
nem tartunk.
• június 5-én, vasárnap tanévzáró istentisztelet
– este 6-kor szalonnasütés, beszélgetés a hittanos gyerekekkel és szüleikkel. (Kérjük, aki
tud, segítsen be ebbe az alkalomba, szalonnával, kenyérrel, hagymával, paradicsommal.)
• A bibliaórák is szünetelnek a nyári időszakban.
Mindenkinek jó pihenést, teljes kikapcsolódást, feltöltekezést kívánok a nyárra!

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
• Kóruspróbákra keddenként, 18.00–19:30
között a hernádi általános iskola ebédlőjében várjuk szeretettel az énekelni szerető
leendő és régi kórustagjainkat
Alkalmaink
• Június 12. tanévzáró istentisztelet
• Június 20–24. hittanos tábor Pótharaszton
• Június 26. vendég igehirdető Szemők
Andrea örkényi lelkész
• Augusztus 1-5. napközis tábor a gyülekezeti
házban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
Csontos József lelkipásztor
Táboraink:
A pótharaszti hittanos tábor június
20–24. (hétfő–péntek) között lesz. A tábor
célja játékos pihenés és tartalmas szabadidő
eltöltés. Pénteken egész napos buszkirándulást szerveztünk Kecskemétre. A tábor költsége 7500 Ft/fő. (Ez tartalmazza a buszkirándulás díját is.) Ha valakinek a családja tud a
főzéshez való élelmiszert vagy gyümölcsöt
adni, amit nem boltban kell vásárolni, hanem
a kertben termett, azt köszönettel elfogadjuk.
Azt, hogy mire lesz szükség a táborban június 19-én délelőtt 10.00 órakor a vasárnapi
istentisztelet után a templomban fogjuk megbeszélni.
Csodavilág napközis gyermektábor
a gyülekezeti házban augusztus 1-5. között.
A tábor költsége 10 000 Ft/fő. Jelentkezni
lehet 3000 Ft előleg befizetésével Nagyné
Hor váth Anitánál (06-70/325-74- 03,
vinazso@freemail.hu).
Minden nap 7.30 és 17.00 óra között 3-szori
étkezést biz tosítunk a gyerekek nek,
kézműveskedünk, sokat sétálunk, játszunk,
mesélünk és keressük nap mint nap a világ
és a magunk csodáit.
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Rendszeres alkalmaink:
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• július 3-án, 10.00 órakor istentisztelet –
úrvacsora vételi lehetőséggel
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• július 3-án 17. 00 órakor Kárnyáczki Eszter
lelkészavató istentisztelete, melyre szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait
Egyéb ünnepünk:
• június 26-án 10.00 órakor istentisztelet,
melynek végén emléktábla koszorúzás,
majd városi ünnepség
a Gyóni Géza-szobornál
Napközis tábor:
• július 11–15-ig, a templomkertben Szere
tettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat.
A konfirmációi oktatás október 3-án, hétfőn
kezdődik, 15.00 órakor.
Szeretettel hívjuk és várjuk a 7. osztályt megkezdő evangélikus fiatalokat új csoportunkba.
• Irodai ügyintézés:
egyházfenntartói járulék befizetése: szerdánként, 16.00–18.00-ig
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az
alábbi Facebook oldalon: Gyóni
Evangélikus Egyházközség

Négysoros
Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky János

Megújult a sári temetô keresztje
Suhajda Józsefné Irénke saját bevallása szerint, valahányszor a temetőben járt, nézegette az igencsak felújítása szoruló keresztet, és
mintegy belső sugallatra, megfogalmazódott
benne egy érzés, hogy neki ezt fel kell újítania. Négy éve már, hogy hozzá szegődött a
gondolat, és napról napra erősebbnek érezte
magát ahhoz, hogy ezt a nemes cselekedetet
véghezvigye. Még húsvét tájékán találkozott
Sikari Józseffel, a templom gondnokával, akitől megerősítést és segítséget is kapott.
Húsvét előtti pénteken elszállították a lakására a Mária-szobrot, ő pedig ihletet merített
ehhez a szép, de nehéz feladathoz, és újrafestette a Szűzanya megkopott ruháját aprólékos, precíz, restaurátori munkával.
Irénkének nem volt idegen ez a kihívás,
hiszen ő maga is festő, olajképeit öt alkalommal is láthattuk a Kossuth Ház Galéria tárlatain, a Dabasi kistérség műkedvelő alkotóinak soraiban. Férje tavalyi halála nagyon
megviselte, így mostanában nem vette elő az
ecsetet, művészete mintha megtorpant volna.
Úgy érzi, hogy a Szűzanya segített neki
abban, hogy újra rátaláljon festői vénájára, és
alkotni kezdjen.
A feladat másik része, a kereszt restaurálása még nehezebbnek ígérkezett, mert azt nem
lehetett a lakására szállítani, hanem neki
magának kellett létrára másznia és a magasban dolgoznia. A közösség tagjai mellette álltak, biztatták, segítették, ki szóval, ki tettel.
Mindenki bízott benne, hogy véghez tudja
vinni küldetését. Jurácsik Zoltán és Petrányi

József is segített, létrákat hoztak neki, hogy a
magasban is biztonságosan dolgozhasson,
eltávolíthassa a festéket, és ezáltal újjászülethessen a kereszt. Az aranybetűk átírását
Gogolák Józsefné Kurta Éva vállalta magára.
A felújítás különböző fázisait a fia dokumentálta fotókkal. Édesanyja kérte meg erre,
mert maga sem hitte el, hogy végig tudja csinálni, és ha majd a képeket visszanézi, jó lesz
újra felidézni a nehéz, de felemelő munka
egyes részleteit.
Vannak hétköznapi hősök, nagy vállalások, amelyek az egyén szempontjából teljesíthetetlennek tűnhetnek. Az akarat és a hit
azonban nem ismer lehetetlent, és erre Irénke
az élő példa.
Kapui Á.

Jótékonysági koncert a Lakrovits-kápolnáért
A Kisdabasért Egyesület idén is megrendezte
kápolna-koncertjét, amely a közönség egyre
gyarapodó számából ítélve, évről évre sikeresebb és látogatottabb lesz. A szép napos koraestében, a hatalmas fák alatt igazán jólesett
üldögélni és hallgatni a nagyszerű muzsikát,
amely betöltötte a kegyeleti hely minden zugát,
különös érzéseket keltve a hallgatóban.
A rendezvény visszatérő fellépője idén is a
Salon Brass Kvintett és a Pátria Együttes volt,
akik igényes, az alkalomhoz és a helyhez illő
repertoárjukkal elvarázsolták a jelenlévőket. A
koncert bevételét a szervezők, szokásukhoz
híven, a kápolna és a környező temető karbantartására fordítják.
szerk.
2016. június
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Gyóni Géza

és a dabasi sajtótörténet kezdetei

Bár publikáló szerzőkből már korábban is
adtunk a magyar sajtótörténetnek, a dabasi
sajtó közvetlen előzményei mégis leginkább
Gyóni Gézához kötődnek. 110 évvel ezelőtt,
1906. június elején a kunszentmiklósi
nyomdász, Schwarz Lipót, megfogadta
ajánlói tanácsát és felkereste Gyónon a jegyzői iroda gyakornokát. Az volt az elképzelése, hogy a Kiskunsági Híradó keretein belül
az alsódabasi járás közönsége részére is
lapot indít Alsódabas és Vidéke címmel,
melyet az akkor egy kötetes költő, Gyóni
Géza szerkeszt majd. Évtizedekkel később,
egy 1937. évi riportban így emlékezett vis�sza a találkozásra:
„– A papi lak tornácán fogadott – mondja
már emlékei közt kutatva – és ott kötöttük
meg szóval a megállapodást, hogy cikkeket,
tudósításokat és verseket fog írni az én
lapomnak. A díjazásra már nem emlékszem, de igen szerény lehetett, mert hiszen
az ilyen kis lap nem tudott fizetni. Lelkes
tollforgatókból alakult munkatársi gárdája a
díjazásra nem is igen tartott igényt. Jól
emlékszem rá, nem éppen magas ember
volt, ha festő volnék, híven le tudnám festeni. Sajnos, nem volt valami nagytekintélyű
ember, bohém volt (szabadkozva elmosolyodik a szóért), költő, s falun az ilyet nem
veszik sokba.”

Gyóni Géza még Pozsonyban, a Nyugat
magyarországi Híradónál szerzett szerkesztőségi gyakorlatot, és a szűkös anyagiak ellenére örömmel tett eleget a felkérésnek.
Többen is segítették, de legfőbb támaszának
Ruzsinszky László, a gyóni katolikus tanító
bizonyult. A csapatmunkára, helyettesítésre
különösen az ifjú jegyzőgyakornok budapesti közigazgatási tanfolyamának időszakában
volt szükség. A szerkesztőség az alsódabasi
Zisek-vendéglő egyik kisebb különtermében
működött, az éttermet a század-eleji képes-
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lapokon Vigadó elnevezéssel jelölték, később
itt létesült a dabasi mozi (ma pedig a
Remondis Kft. székhelyéül szolgál). A
tulajdonképpen megfelelő anyagi háttér
híján lelkesedésre alapozott fióklap végül
1907 végén megszűnt. Összegzését, mérlegének megvonását nagymértékben nehezíti
az a tény, hogy Schwarz Lipót sajnos elmulasztotta a kötelespéldány beszolgáltatását,
így nincs olyan kutatóhely, ahol tanulmányozható lenne. A legtöbbre a versek vonatkozásában és dr. Szolár Ferencnek köszönhetően jutunk, ugyanis ő magángyűjteményből rögzíteni tudta a közölt verseket. A költő
1909-ben „Szomorú szemmel ” címmel
kiadott második kötetében a lapban közreadott költemények közül tizenkettő kapott
helyet: Fölöttem az árnyak; A szívem; A vétkünk; Méntás ablakok; Anakreón a bölcsekhez; Én; Fogantatás; Gábor és a lányok;
Örökre; Ó ne sirasd; Legenda; Betleheme
sek. További hatot viszont nem válogatott
be: Fogadalom; A dalok; A királyért;
Magyar rónán; Petőfi; Márciusi strófák.
A vezércikkek és más prózai írások tekintetében sajnos még ennyi sem áll a rendelkezésünkre, a munkatársak szerzeményeiről nem
is beszélve, pedig például az egyik korábbi
Múzsa, Solarszky Micike verseit és novelláit
szívesen olvasnánk ma is. Egyes visszaemlékezések az Alsódabas és Vidéke féltve
őrzött, bekötött lapszámairól adnak számot,
csak remélni tudjuk, hogy a dabasi sajtótörténet alapja még valóban létezik valahol, és
előbb-utóbb újból hozzáférhetővé válik legalább a kutatók számára.
V. F.

Levelek a Kálváriáról
Száz évvel ezelőtt, 1916 nyarán, a hazai irodalmi körökben az Ady-Rákosi vita hullámai már csendesültek. A könyvpiacnak, az
őrjítő krasznojarszki távolság ellenére,
Gyóni Géza volt a meghatározó szerzője.
Közel egy időben három kötetét hozták forgalomba, ebből kettő még az országos
ismertséget meghozó przemysli kiskönyvhöz kötődött. Először az 1915 végén befejezett német fordításkötet került az olvasók
kezébe „ Auf polnischen Fluren, am
Lagerfeuer: przemysler Gedichte.” címmel.
A köte t Ác h i m M i h á ly f őh ad n a g y
Drezdában élő sógora, Wotocsek Rudolf
támogatásával jött létre, aki 1915 nyarán
hazajött Besztercebányára, és Sigmar
Mehring, Horvát Henrik, Ignatz Schnitzer,
Heinrich Glücksmann, továbbá Vészi József
részvételével valóságos fordítóműhelyt
működtetett. A magyarul nem tudó fordítók munkáját Somogyi Péter és Böhm
(Bánkúti) Dezső segítette. Az Athenaeum
Kiadó júniusban hozta kereskedelmi forgalomba a „Lengyel mezőkön, tábortűz mellett” újabb, már a harmadik itthoni kiadását, ezúttal 4.000 példányban. Az igazi
könyvszenzációt azonban a Szibériából
regényes utakon hazajuttatott költeményekből összeállított „Levelek a Kálváriáról”
jelentette. Gyóni (Szolár) Ferenc jegyzeteiből tudjuk, hogy a kötet kéziratának
nagyobb részét (33 verses levél + 12 új vers,
melyek 1915-ben készültek) a Vöröskereszt
megbízottja, Rostyné Forgách Ilona grófnő
juttatta haza a frontvonalakon keresztül az
emlékkönyvébe és a költő egyik füzetébe
jegyezve. További hét verset hozott hozzá

kultúra

Baky István gyönki tanár, aki csererokkantként térhetett vissza hazájába. (Gyóni Géza
mindkét segítője alakját megörökítette az
„Egy gyöngéd lelkű grófnőhöz” és a „Baky
testvérnek” című alkotásaiban.) A kötet
valamennyi értékelője azonnal érzékelte,
hogy megváltozott a versek alaphangja,
melyekben mindenütt ott van a fagyos-jeges
Szibéria, a szenvedés, a fájdalom, a férfi
bánat, a magyar elbúsulás és a hazavágyódás. Hogy a szerző már nem a körülzárt
Przemysl modern harci bárdja, nem hős,
csak szürke rab, „Egy hadifogoly, semmi
más”, s hogy a patetikus harci énekekből
végérvényesen csöndes, mély, fájdalmakkal
teli hangú líra lett. A kötet legmaradandóbb
értékelése Kristóf György kolozsvári kötődésű irodalomtörténész tollából született,
aki a következőképpen összegezte benyomásait: „A tartalom, az érzés mindig szívéből ömlik elő. Ha sorsa, élete, nemzete forog
kockán, egyenesen és közvetlenül beszél.
Ha boldogságának vívódásai lepik meg, azt
e boldogság hordozójának személyében, a
hitves kálváriájában tünteti föl. Költe
ményeinek hangulata jellemzően magyar s
ebben, valamint a versformában és stílusban
nem egyszer az ódonság kedves patinája, a
kuruc költészet utórezgése jelenik meg.
Mély érzésű, melegszívű, minden ízében
magyar poétalélek Gyóni, kinek költeményei a mai magyar líra legbecsesebb és maradandó értékű termékei közé tartoznak.”
Valentyik Ferenc

Gyóni Géza:

Baky testvérnek!
Testvér, kit visz már boldog végzeted,
Vezessen haza Őrangyalod szárnya!
S ha békén ölelsz nőt és gyermeket,
Gondolj majd néha bús Szibériára!
Testvér, kit visz már boldog végzeted,
Áldd meg helyettünk a Tisza vidékét,
S kiknél többet bűnös sem szenvedett,
Küldd el nekünk a boldogságos békét!
(1916. jan. 5.)

Kegyeleti parkká alakul
a felsôdabasi öregtemetô
Dabas Város Önkormányzata egy 2010-es és
a 17/2013. (V. 01.) azt módosító rendeletével
védetté nyilvánította többek között a
felsődabasi öregtemető egyházi és önkormányzati tulajdonú részeit.
A temetőrendezési folyamat Major Attila
szervezőmunkájával, a Lakrovits-kápolna
felújításával kezdődött. Ez jó példával szolgált arra, hogy az önkormányzat és civilek
összefogásával milyen szép eredményt lehet
elérni. A kápolna belső felújításának segítése
céljából a felsődabasi búcsú napján délután
(most már hagyományosan) a Kisdabasért
Egyesület ún. kápolna-koncertet rendez,
ahol adományokkal lehet segíteni a kápolna
belső felújítását.
A 3. sz választókörzet képviselőjeként
2015-ben sikerült felgyorsítanom a temető
kegyeleti parkká alakításának folyamatát. A
lakosság köréből nagy létszámú érdeklődő
csoporttal 2015-ben SWOT analízist végeztem. Az ott elhangzottaknak megfelelően
elkezdtük a kitűzött cél megvalósítását civil
összefogás segítségével.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe nem sikerült támogatási összeget beterveztetni, de halaszthatatlan értékmentési feladatok miatt elkezdtük a munkálatokat civilek (Kecskés Róbert és Molnár Ilona vállalkozók) anyagi támogatásával. A megvalósításban sok önkéntes segítségére támaszkodtunk (Szever Pálné, Pál Jánosné, Gogolák
Lénárd, Lajó László, Majeczki Pál) és közösségek közreműködését is igénybe vettük
(K isdabasér t Eg yesü let, Felsődabasi
Karitász). A megvalósításban felbecsülhetetlen segítséget nyújtott Ambrus Imre területi
vezető az Érdi Szakképzési Centrum
Kossuth Zsuzsanna Dabasi Iskolájának
bevonásával.
Tavaly halottak napjára már a sírok zömét
megközelíthetővé tettük. A kb. 150 sírból
még 90-et felkeresnek a hozzátartozók.
Sikerült, a valószínűleg lopásra valakik
által előkészített, a temető kijáratához közel
rakásra hordott síremlékeket Hostyinszki
Attila restaurátor közreműködésével felújítani, és egymás mellett felállítani. A felújított
síremlékek megtekinthetők. Sajnos nem tudjuk a temető mely sírhelyeihez tartoznak,
ezért jól látható helyen, a Lakrovics-kápolna
előtt állítottuk fel őket. Ismeretlen személyek az öregtemető nagy részén letördelték a

keresztek vízszintes részeit és a síremlékek
jelentős részét ledöntötték. Sokan a közelben
és a távolabb lakók közül is szemétlerakó
helynek tekintették a temető területét. A
Bíbor utca felől a sárga homok lelőhelyeket
sittel és más szeméttel rakták teli. Dabas
Város Önkormányzata a sittet elszállíttatta
és talajcserét végzett a sok vegyes szemét
miatt. A terület szépítése még kézi szemétösszeszedést is igényelt, amit Rizmajer
Antalnéval, a szakképző iskola önkéntes
tanulóival és Rudas Anita kollégiumvezetővel végeztünk el. A további szennyezések
lerakásának akadályozása céljából, vadhálót
szereltünk fel a Bíbor és a Bojt utcák felől.
A temetőfelújítási munkálatok oroszlánrészét a Szakképző Központ Nonprofit Kft.
kőműves tanulói végezték Józsa Ferenc szakoktató vezetésével, aki minden dabasi számára jó példát mutat az önzetlenség éve alkalmából. A kerítésépítést a kft. is társadalmi
munkában végezte.
A karbantartási munkákat a közmunkások csapata folyamatosan végzi. Köszönet
illet minden közreműködőt.
Eg yébként a temetőben zömében a
Felsődabason valaha élt emberek földi
maradványai nyugszanak.
A temetőben az ökumenikus temetkezés
kezdetektől fogva tényekkel igazolható. A
felsődabasi városrész ezen a területen történelmi példát mutat, hiszen ezek az emberek a
városrészben mindig is egyetértésben éltek.
Az eddigi adataink alapján a legrégebbi
temetés 1818-ban történt. A régi kő síremlékek mellett még néhány faragott fakereszt is
fellelhető. Vigyázzunk rájuk!
Az előttünk álló feladatok még sok támogatót igényelnek. Szakszerű megtervezésre
vár még a teljes kegyeleti park, és költségigényes lesz annak megvalósítása is.
Szükséges a síremlékek rendbetétele, ami
elsősorban a hozzátartozók feladata is. A
sírok megközelíthetőségének szempontjából
fontos az utak biztonságossá tétele is. A régi
időkből fennmaradt értékes síremlékek megmentése az egyik legsürgősebb feladat, mivel
ezek állaga gyorsan romlik.
Kérem a lakosságot, hogy adják meg az
elképzeléshez a segítséget és méltó tiszteletet
az ide temetett elhunyt emberek emlékének,
s ebben a szellemben látogassák a temetőt.
Kosztolányi Gyula képviselő
2016. június
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„A főzés könnyű fejet, nyitott lelket és meleg szívet kíván.” –Paul Gauguin

Arcok a hétköznapokból III.
Miták Csaba mesterszakács

Ismerôssel interjút készíteni sokkal nagyobb kihívás, mint ismeretlennel, hiszen
fennáll az elkalandozás veszélye, a kötetlenebb beszélgetés és a rendelkezésünkre álló oldalmennyiség túllépése. Csabival évfolyamtársak voltunk az általános iskolában, és bár az élet más irányba sodort bennünket, a közösségi médiának
köszönhetôen láttuk, hogy ki, merre halad épp az életben, és egy „lájkra” megállva nyugtáztuk a másik sikerét, örömét. A komolynak induló rövid beszélgetés,
gyorsan átcsapott baráti, könnyed csevegésbe, aminek csak az vetett véget, hogy
az óránkra pillantva hagytuk, hogy az élet újra visszazökkentsen bennünket a körforgásba és tovább menjünk az utunkon. (Egy fôszerkesztô pedig fejcsóválva próbálja meghúzni a cikket.)
– Elég rég óta ismerjük egymást és az iskolában
te inkább a rajz, a képzőművészetek felé fordultál, hogyan kerültél az egyébként nem kevésbé
kreatív gasztronómiai vonalra?
– Te ilyenekre emlékszel? Bánom, hogy
abbahagytam a rajzot, de ez egy másik kreatív
szakma, amiben ki tudom élni magam. A
konyha irányába a nagymamám terelgetett,
aki mindennap változatosan, ízletesen főzött
és örömmel tette mindezt, ami valahogy rám
is átragadt. Mindig figyeltem, ahogy a kelt
tésztákat, a hagyományos alapanyagokból
készült ételeket, süteményeket készítette és
egyre jobban megtetszett. Tízéves lehettem,
amikor én is elkezdtem főzni. Szüleim sokat
dolgoztak, piacra jártak és mindig igyekeztem
meglepni őket, mire hazaérnek, legyen az asztalon egy tál étel. Ne gondolj semmi különlegesre, egyszerű pörköltek, rántott hús, ilyesmi.
– Tízévesen egy pörköltet összedobni az minden, csak épp nem egyszerű. Mondom én, aki
viszonylag későn fedeztem fel a konyha elnevezésű részt a lakásban.
– Persze nem minden nap, de fokozatosan
egyre jobban ráéreztem az ízére, később már
süteményeket is sütöttem. Nem készültem
szakácsnak, egyszerűen csak szerettem főzni.
Ma már nem dolgozom 14-15 órákat naponta,
de még olyankor is élveztem a főzést és maximum a testem fáradt el. Az alkotás is nagyon
feltölt, kikapcsol, hiszen rengeteg apró részlete
van annak, hogy a kész ételig eljuss.
– Az iskola, a szakma választásnál mi volt a
motivációd?
– Amikor anyuék megkérdezték, mi szeretnék lenni, rögtön tudtam, hogy szakmát szeretnék tanulni. Mivel a főzés állt hozzám a legközelebb, gyorsan megszületett a döntés.
Belevágtam és húsz éve folyamatosan főzök.
Most, hogy belegondolok, azért lehet, ha előtte
felvilágosít valaki, hogy ez milyen nagy kitar-
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tást igényel, akkor nem biztos, hogy ezt választom. Ugyanakkor a mai napig nem bántam meg
a döntésem, de néha nagyon megterhelő ez a
munka is. Az iskola után rögtön konyhafőnöknek mentem el, ami így viccesen hangzik, de
egy váltótársam volt, így lényegében minden
nap a magam főnöke lehettem egy kis étteremben. Utána Dabason, először az El Diabloban,
majd a Motelban dolgoztam mint konyhafőnök. Később jött egy lehetőség és Budapestre
mentem a Kárpátia étterembe dolgozni. Még
ugyanabban a hónapban az örkényi szakképző
iskolából hívtak, hogy lenne-e kedvem tanítani.
Először mint gyakorlati oktató, később már
elméletet is taníthattam, amit hat évig csináltam egészen a közelmúltig. A Kárpátia étteremben is szívesen foglalkoztam tanulókkal, jó
látni olyan diákokat, akiknek van érdeklődésük
is a szakma iránt. Versenyekre is jártunk a gyerekekkel, három évvel ezelőtt például a kecskeméti Ifjúsági Szakácsolimpán második helyezést értünk el, amivel kimehettünk egy hétre a
tavalyi luxemburgi világbajnokságra, mint a
magyar versenyzők segítői. Sajnos nem tudtam
elmenni, mert akkor mestervizsgáztam.
– Jól látom, hogy kisebb gasztroforradalom
van kibontakozóban? Főzőcsatornák, tematikus
blogok, szakácsokról szóló filmek jelennek meg
világszerte, és óriási a kereslet rájuk. A nagy
séfek igazi világsztárok lesznek, mint péld ául
Gordon Ramsay vagy Jamie Oliver. Ezek segítenek, vagy ártanak a szakmának?
– Mindenképpen segít, hiszen minél többet lát az ember, annál inkább megismerkedik
más ételekkel, stílusokkal, ízekkel.
– A vendégek hozzáállása is változott ezzel?
Mondjuk kritikusabban néz egy ételre, magasabbra emeli a mércét?
– Attól függ, hogy hol vagyunk. Vidéken
– és nem rossz értelemben – nincsenek túl
nagy elvárások, együnk egy jót, lehetőleg
kiadós adagot. Nem nagyon tudnak újat

mutatni, vagy talán nem merik bevállalni,
hogy jelentősebb mértékben átalakítsák az
étlapot. Sok szakács belefásul a munkájába és
nem fogla lkozik azza l, hog y a kár az
internetet böngészve, műsorokat nézve új
ötleteket merítsen, új alapanyagokat próbáljon ki. Ennek apropóján is merült fel bennem
az, hogy egy lakáséttermet hozzak létre csak
a szombat estékre, ahol kiváló alapanyagokból készült, változatos menüsort állítanék
össze. Nagyon kicsi az a réteg, aki igényli ezt
a fajta étkezést, a „fine diningot” (nincs még
pontos magyar megfelelője ennek az angol
nyelvű jelzőnek, talán a „nem a mennyiség,
hanem a minőség a lényeg” írja le a legjobban
– a szerk.). Ezektől az ételektől biztos, hogy
nem laksz jól, csak ha egy 6–8 fogásból álló
menüsort végig kóstolsz. A hangsúly itt az
élményfaktoron lenne. Ezért egy éttermet
nyitni óriási beruházás lenne, de 15–20 vendéggel hétvégente egy kellemes helyen akár
helyi gasztroforradalmat is el lehetne indítani. Már a helyszín is körvonalazódik és reményeim szerint még idén elindulhatok ezen az
úton.
– Már öt Michelin-csillagos étteremmel büszkélkedhet kis hazánk. El szoktál járni ihletet
meríteni ilyen helyekre?
– Michelin-csillagos étteremben még nem
voltam, de a hétvégéken szívesen kerekedünk
fel Dórival és barátokkal, hogy egy jó ízűt
együnk. Legutóbb épp Villányban voltunk pár
napot, ahol megfordultunk néhány étteremben
– nagyon jóban is. Az ember mindig tanul,
minden szakácstól lehet valamit tanulni.
– Mennyire követted figyelemmel a Bocuse
d’Or budapesti európai döntőjét, amin Széll
Tamás történelmi győzelmet aratott?
– Szeretem a szép dolgokat, szeretem
nézni a képeket, azt is ahogy mások dolgoznak. Sajnos magát a versenyt nem tudtam élőben figyelemmel kísérni, de az összefoglalót
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A Luther udvar

– ahol érdemes családot alapítani!

Gyón központjában, a Luther utcában, az evangélikus templom és parókia mellett álló üres telek beépítési koncepcióját ismertetem, amelyet a Dabasi Otthonteremtő Kft. hirdet. A vállalkozást Dabas Város Önkormányzata egy több évtizedes múltra visszatekintő építőipari kivitelező
vállalkozással karöltve hozta létre.
megnéztem. Már ez alatt a kis idő alatt is rengeteg új dolgot láttam, ami beindította a fantáziám, ötletelni kezdtem, szeretek új dolgokat tanulni.
– Hogyan képzeled a saját szakmai fejlődésed?
– Mindig jár az agyam, hogy mit lehetne
újítani, milyen csavart lehetne még betenni, mi
az, ami már ismert étel, de így még biztos nem
látták elkészítve. A Wellisnél, ahol most
vagyok, egyrészt több száz dolgozó napi étkezését kell változatosan megoldani, úgy hogy
amennyire lehet, mindenki szájízét eltaláljuk,
másrészt 20–25 országból érkeznek külföldi
partnerek, akiknek csúcsminőséget kell prezentálni a tányérjukra. Nehéz mindenki ízlését eltalálni, betartani a különböző vallási,
vagy kulturális sokszínűségből adódó hagyományokat, de egyben csodálatos kihívás is. A
Kárpátia étteremből már séfként jöttem el,
ahol hatalmas rutint szereztem a rendezvényekre való főzéssel. Oda kell figyelni a különböző ételallergiákra, a vegetáriánusokra, a
vegánokra és a sort hosszan lehetne folytatni.
A Parlamentben, a Sándor-palotában, a
Nemzeti Bankban, a Külügyminisztériumban
készítettünk ételeket nívós rendezvényekre. A
Parlamentben a kormányülésekre mindig mi
készítettük a vacsorát és a legtöbb esetben én
mentem ki az ételekkel az Országházba.
– Adja magát a kérdés, volt olyan híres
ember, akinél tudtad, hogy most neki kell főznöd?
– Nem szoktam azon izgulni, hogy kinek
főzök, a napi menüt is ugyanolyan odaadással
készítem mindig, mint amikor a miniszterelnöknek főztem, vagy egy díszvacsorára készültünk. Sok jeles hazai és külföldi politikusnak,
miniszternek, elnöknek főztem már.
– Melyik magyar éttermet ajánlanád, hogy
aki teheti, mindenképpen látogasson el oda?
– Ajánlanám a Macesz Huszárt, ahol egy
kedves barátom a konyhafőnök, valamint az
Onyx és a La Perle Noire Éttermet.
– A rovat alapgondolatát folytatva, kit ajánlanál a következő cikkhez? Ki az az értékes, érdekes dabasi ember, akiről a következő cikk szóljon?
– Surman Nórát ajánlanám, aki egy fiatal,
tehetséges festőművész és nemrégen volt az
első önálló kiállítása.
Karlik Dóra

Az utcában járva néhány épület a 100-200 évvel ezelőtti világot hűen reprezentálja. A 19. és
20. században kiépült központi tengely jelenleg is jelentős szerepet tölt be Gyón életében. Látnivalók közül itt található Gyóni Géza szülőháza, a nádtetős tájház és a Miloszerni Vendégház. A mai
igények által támasztott létfontosságú funkciók is elérhetőek, hiszen családi napközi, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, fodrászat, autószerelő is található a különleges hangulatú utcában. A főtér parkjában gyerekek játszanak, míg a Halász Móricz-kúria színes, kreatív és izgalmas programokat biztosít az emberek számára. Innen néhány perc alatt a boltokat és a strandot is megközelíthetjük. Nem messze található az óvoda és általános iskola is. A Luther udvar egy élettel teli kisvárosi környezetben helyezkedik el, ahol nem véletlenül kerül évente megrendezése a Gyóni Napok rendezvénysorozat is.

Olyan típusház tervek készültek, amelyek a helyi építésfejlődés folyamatát egy területen hivatottak bemutatni. Az utcai oldal két épülete a nagygazda és a polgári világot reprezentálja, míg a
hátsó telkeken a tornác nélküli, majd az abból kifejlődött különálló tornácos népi jellegű ház figyelhető meg. Fő cél, hogy olyan lakóközösség jöhessen létre, amelynek központjában a családalapítás lehetősége áll. A Luther udvar lakásai egy közös használatú belső útról lesznek megközelíthetőek. A közös használatú út elzárható a Luther utca forgalmától, ezáltal intimebb, ligetesebb udvar jön létre. A lakások magyar női nevekkel lettek elnevezve, amelyek kezdőbetűiből a Luther szó
(Lilla-Uzonka-Tünde-Hunorka-Emese-Réka) kirakható.
A lakások eltérő méretűek (nagyságrendileg 65, 75, 90 m2) két-, illetve háromszobásak. Minden
lakáshoz tartozik előtér, konyha–étkező–nappali, WC, fürdőszoba, tároló, terasz és/vagy nyitott
tornác, valamint parkoló is. A házakhoz elválasztható intim kertrész is rendelkezésre áll. Külsőben
hagyományt követő, míg belsőben a modern világ jelenik meg.
A házaknak fő értékessége a látszó famennyezet és egyedi készítésű, jó minőségű fanyílászárók.
Külsőben a lábazati tégla és tornác burkolatok, tagolt meszelt falak, fa nyílászárók, valamint a natúr kerámia cserép kellemes és egységes megjelenést eredményez.
A Luther udvar összegezve olyan projekt, ahol közös cél, hogy a családok otthont alapíthassanak, valamint minőségben kivitelezett épületek épülhessenek úgy, hogy a településképet színvonalasan formálhassuk. A lakások kulcsrakész állapotban kerülnek átadásra.
Ingyenesen és teljes körűen segítünk a CSOK és a lakáscélú hitelek ügyintézésben. A Dabasi
Otthonteremtő Kft. kollégái naprakész információkkal és ismeretekkel tudják segíteni a leendő
ügyfeleket a CSOK- igénylésével, feltételeivel kapcsolatosan. Az ügyvédi költségeket ajándékba
adjuk a leendő tulajdonosok számára.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a lenti elérhetőségeink bármelyikén kapcsolatba léphet velünk:
Honlap: www.dabasiotthonteremto.hu • E-mail: info@dabasiotthonteremto.hu
Telefonszámok: +36 70 605 1993, +36 30 664 2733 		
Kecskeméti N.
2016. június
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Bábel-találkozó

volt Gyónon

Május 16-án, pünkösdhétfőn tartotta második nagy családi találkozóját a Bábel család. Az eseményre Bábel János (1845) és Barócs Anna
(1852) leszármazottait és családtagjaikat hívták a szervezők. A megérkezőket a Halász Móricz-kúria parkjában a Bábel Pál által szerkesztett
családfa várta, a regisztráció során minden leszármazott egy olyan névtáblát kapott, amelyen pontosan szerepelt a leszármazási ága is.

Az egész napos programra nemcsak Dabasról, hanem a térség településeiről, Bugyiról, Hernádról, Taksonyból, Tatárszentg yörgyről,
Kunpeszérről, Újhartyánból, Kunszentmiklósról és a fővárosból is
érkeztek.
A résztvevőket Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye
érseke, Dabas város díszpolgára köszöntötte, majd a városi kisvonattal
ellátogattak a gyóni temetőbe, ahol a leszármazottak egy főhajtással
tiszteletüket fejezték ki a közös ősök emléke előtt. A kisvonaton Bábel
érsekatya beszélt Gyón történetéről, a település és a család kapcsolatáról, a nevezetes történelmi eseményekről és Gyón híres szülötteiről. Az
ebédet követően számos program várta a megjelenteket, a gyermekeket
táncház, kézműves foglalkozás, mesesarok, gokartozás, népi játékok és
pónifogatozás. Az idős dabasi családtagok televíziós szerepléseiről és
az első Bábel-találkozóról szóló összeállítás múltidéző beszélgetések,
anekdotázások alapjául szolgált, de a tánczene sem maradhatott el,
amely megalapozta a jó hangulatot.
A nap folyamán közel százhetven egyenes ági leszármazott és a családtagokkal együtt mintegy háromszáz résztvevő látogatott el a programra. A családfa, amelyben hét nemzedék, 606 családtag neve és születési időpontja olvasható 1845–2016-ig, nyomtatásban megjelent,
remélhetően hamarosan a helyi értéktár része is lesz.
A találkozó célja, hogy a nagy család tagjai megismerjék egymást,
hogy a dédnagyszülők sírját megmentsük, a családi emlékezet értékeit
megőrizzük, és tovább örökítsük, sikerült. Ebből a napból a sok-sok
örömteli találkozásból, a Bábel-családhoz való tartozás élményéből,
aki ellátogatott, az bizonyára sokáig fog töltekezni.
Feldman

SZÉKELYRUHÁBAN

A MOTOROSOK KÖZÖTT

„merre mentél mese-ábel
csillagos a nyikó völgye
csobogása hívó-tiszta
szép domokos anna könnye”

„lekéstem szavát, amikor végre
óriások lába nyomát értem,
örökre árva s kihűlt az Őrhely –
autót mosnak a Nyikó vizében”

(Kapui Ágota: Farkaslaka)

(Agócs Sándor: Farkaslaka, 1983)

A Fernihough-emlékkörök varázsának titka részben a sokszínűségben rejlik, mely a résztvevőkre és járműveikre egyaránt értendő. A
parkolóban letámasztott gépek között járva lépten-nyomon csodára
bukkan a szemlélődő. Az új, modern, több milliós beszerzési értékkel
bíró motormárkák gazdái csalódottan kénytelenek tudomásul venni,
hogy a hozzáértő érdeklődők csődülete rendre a balszerencséjükre
mellettük álló, 1930-as évekből származó veteránjármű körül támad,
és az ő státusz-szimbólumukra gyakorlatilag senki nem kíváncsi. Egy
ilyen közegből nem könnyű kitűnni, de azért van, akinek sikerül.
Az idén nálam a pálmát a székely népviseletbe öltözött hölgy vitte
el, aki szülőfaluja asszonyainak ünnepi ruházatával tisztelte meg a
rendezvényt. Nagyon jó elgondolás volt, hogy a Pest Megyei Értéktár
Bizottság vándorkiállításának dabasi bemutatását az emlékkörrel
párosították, hiszen megyei szintű lajstromba vételre a Gyóni Beton
történetét az elsők között javasoltuk.
A kiállítás megnyitója közben derült ki, hogy a népviseletet stílusosan a megyei bizottság referense öltötte magára. A hivatalos műsort
követő kötetlen beszélgetésben avatta be az érdeklődőket, hogy az ő
fatornyos kis faluja Kecset, mely közigazgatásilag Tamási Áron szülőhelyéhez, a Nyikó menti Farkaslakához tartozik. Kecseti lányként a
népviselete is ebből a környezetből és hagyományból származik. Az
anyagra, a készítésre, egyáltalán minden kérdésként felvetődő részletre alapos választ adott és igyekezett Kecsetről, Farkaslakáról egyaránt
átfogó képet adni az alkalmi közönségnek. Láthatóan megtisztelőnek
érezte az egyszerű udvariasságon messze túlmutató, hosszú percekig
sorjázó kérdéseket, észrevételeket, és állta a sarat, ahogyan az egy jó
székely menyecskéhez illik. Meglepetten nézett rám, amikor elmondtam, hogy két kortárs költőről is tudok, akik az 1980-as években egymástól függetlenül, hasonló, csaknem egyező címnc Úr!
mel írtak Farkaslakáról. Kedves Valentyik Fere
ét, nagyon szépek
Másnap előkerestem a két Erő sen szépen köszönöm a kedvesség
lő, jó érzés járja át
költeményt és e-mailben
a versek és annyira hazaokbeatszéolvastam.
elküldtem őket.
a lelkemet, ahogy e sorszépen.
Rövidesen jött a válasz:
yszer köszönöm

Még eg
i Aranka
Szeretettel köszönti: Kisfalud

Valentyik Ferenc
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KÉZILABDA
Férfi junior és felnőtt csapataink részére befejeződött a 2015–2016-os szezon az NBI/B bajnokság nyugati csoportjában.
Felnőtt csapatunk 19 győzelemmel, 4 döntetlennel és 3 vereséggel,
mindössze egyetlen ponttal lemaradva a tabella második helyén
végzett. Junior csapatunk 16 győzelemmel, 1 döntetlennel és 7
vereséggel a negyedik lett.

Csapatunk így is nagyszerű eredményt ért el, az ország hatodik legjobb serdülő csapata lett. A csapat legjobb játékosa elismerést
Podoba János kapta.

Női csapataink már a helyosztókon szerepelnek a Pest megyei
bajnokságban.
Felnőtt csapatunk a harmadik helyért a Salgótarjáni Strandépítők
csapatával mérkőzik.
Sajnos az első mérkőzésük vereséggel zárult:
Dabas VSE KC–Salgótarjáni Strandépítők
23 : 34
A visszavágót május 29-én, lapzártakor rendezik Salgótarjánban.
Junior csapatunk a budapesti FSZSE csapatával játszik. Az első
mérkőzésen szoros eredmény született:
Dabas VSE KC – FSZSE
24 : 23
A visszavágót május 30-án, lapzártakor, Budapesten játsszák.

UTÁNPÓTLÁS
Egyesületünk történetében először, serdülő csapatunk bejutott az
Országos nyílt serdülő bajnokság nyolcas döntőjébe, amit május
15–17. között rendeztek Szigetszentmiklóson.
A fiúk az „A” csoportban szerepeltek, ahol a Nemzeti Kézilabda
Akadémia (NEKA), az MVM Veszprém és a B. Braun Gyöngyös
csapatai ellen játszottak.
Az első mérkőzésen a NEKA csapata ellen döntetlent értek el, majd
a Veszprémtől szenvedtek két gólos vereséget. Utolsó csoportmérkőzésükön a Gyöngyöst kilenc góllal győzték le.
Dabas VSE KC–NEKA
18 : 18
Dabas VSE KC–MVM Veszprém
22 : 24
Dabas VSE KC–B. Braun Gyöngyös
35 : 26
A csoportmérkőzések után a csapat az ötödik helyért játszhatott
ahol a TFSE Csanádi csapata ellen léptek pályára. A dabasi fiúk
végig vezettek, de egy kis megingás után végül egy gólos vereséget
szenvedtek.
Dabas VSE KC–TFSE Csanádi
20 : 21

OSB II.
Duleba Norbert (kapusedző), Kiss Attila (edző), Kiss Péter, Balog
Gábor, Bácskai Bálint, Bolyki Dániel, Horváth Patrik, Kádár
Zsolt, Balogh Ádám, Márton Bence, Bakos Dávid (erőnléti edző),
Kovács István (vezetőedző), Torma Krisztina (gyógytornász)
Talabér Bertold, Mráz Zsolt, Szűcs Márk, Harazin Dávid, Podoba
János, Ács Tamás, Katona Alex, Dupsi Dávid, Garajszki Gábor (a
képről hiányzik)
Lány serdülő csapatunknak még egy mérkőzése van hátra az
idei szezonban az alsóházi rájátszásban. Az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül a lányok megnyerték a csoportjukat.
Lány U-13-as csapatunk a Régió Bajnoka sorozatban szerepelt,
ahol harmadik helyen végeztek.
Lány U-11-es csapatunk a Régió III. csoportjában játszott, a lányok
megnyerték a csoportjukat.
Fiú U-12-es csapatunk az országos elődöntőben a csoport negyedik
helyén végzett, tehát az ország legjobb 16 csapata közé kerültek.
Fiú U-14-es csapatunk a tavalyi év után immár másodszor, bejutott
a nyolcas döntőbe az Országos Gyermekbajnokságban. A három
napos döntőt lapzártánk után rendezték Mezőtúron.
Gratulálunk csapatainknak az egész szezonban nyújtott teljesítményükért!
HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita

Lovas siker

Kiskunhalason

Az április 28-án, Kiskunhalason megrendezett regionális versenyen a 14 esztendős Zelenák Adél két versenyszámban indult.
A lovas Faust nevű lovával az R100 kezdő lovas stílus
versenyszámban 7,5 pontot kapott, amely az előkelő 3.
helyezéshez volt elegendő.
Az eredményhez gratulálunk!
szerk.
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A TOP FITNESS SE A MAJÁLISON

A Top Fitness SE műsoraival évek óta rendszeres szereplője a városi
rendezvényeknek. Sportolóink mindig nagy kedvvel, szívesen
készülnek ezekre az alkalmakra, hiszen itt nemcsak versenyzőink
adhatnak számot tudásukról, hanem azok a gyerekek is megmutathatják magukat, akik még csak ismerkednek a fitnesz sporttal. Az
idei majális programjának egy nagy szeletét ismét egyesületünk
adta, amelyen az óvodásaink, a tanfolyamos lányok és az igazolt versenyzőink is felléptek.
A rendezvény - már hagyományosan - a Top Fitness SE tornatermétől indult a babakocsis felvonulással, amelyhez nagy örömünkre
sok család csatlakozott. Mivel az idei majális időpontja éppen május
első vasárnapjára esett, ezért külön ünnepeltük az édesanyákat, és
áldozatos munkájuk elismeréseként ajándékcsomagokat osztottunk szét közöttük.

Köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat:
Gecserné Varró Erika, Kucsákné Zsákai Mária, Bor cukrászda,
Weil Evelin kozmetika, Szabados Kata manikűr, Kucsera Bettina
strollfitness, Borovy Szofi biorezonancia, Kovalik Éva Maminbaba,
Izgő-Mozgó Játszóház, Pentameter könyvesbolt, Kincstár,
Horváth-Bence Erika fotó, Rézangyal Étterem, Beauty Szalon,
Dabas Motel, Jávor cukrászda, Vogtland pékség, Baba bolt, Parfüm
Sarok, Újvári Kertészet, Főnix masszázs, Mariann virág, Díszállat
kereskedés, Negyelszki Erika fotó, Forgi Fotó, Bese italkereskedés,
Simon Fotó, Jurácsik Andrea, Bizsu Varázs, Corner Café, Inn thai
konyhája, Hegyi Gábor tenisz, Arany Kígyó Gyógyszertár,
Kosztolányi Dániel, Jakab Barna.
Radnai Laura
Fotók: Karlik Dóra

Békés Világ

a nyughatatlan földhídon
Kucsera Emil geográfus előadása

Panama, Costa Rica, Nicaragua
a geográfus szemével
június 9-én, 13.30-kor
Táncsics Mihály Gimnázium
Metelka-termében
24 Dabas 2016. június

sport

BAJNOKCSAPATOK AZ FC DABASNÁL!
Aranyeső hullott a hétvégén az FC Dabas csapatinál. Riesz Péter
irányította U14-es csapat a hátralévő két fordulótól függetlenül
megszerezte a bajnoki címet az NB II közép-kelet csoportjában.
Szintén bajnoki címet szerzett a Pest megyei bajnokságban játszó,
Kucsák István által vezetett FC Dabas II-es csapata. A sikernek
köszönhetően Cemmelék feljutottak a Pest megyei első osztályba.

Az U14-es csapat teljesítményére jellemző, hogy egy vereség, egy
döntetlen mellett 56 gólt szereztek és csak hetet kaptak a srácok.
Az FC Dabas II-es csapata imponáló fölénnyel nyerte meg a
bajnokságot, 105 rúgott, 26 kapott gól, három döntetlen és mind-

összesen két vereség a
mérlegük. A hátralévő
két fordulótól függetlenül már biztos a megyei
első osztályú szereplés,
amelyhez licenccel is rendelkezik a csapat. Az alábbiakban a hétvégi 7:0-ás győzelemmel végződött, bajnoki címet eredményező
mérkőzésen készült képek találhatóak.
Gratulálunk a bajnokcsapatoknak!
BF

Meghívó

Dabas Város Önkormányzata és az FC Dabas Sportegyesület nevében
szeretettel és tisztelettel meghívok minden érdeklődőt
az FC Dabas SE egész napos szezonzárójával egybekötött Dabasi Utánpótlásközpont
ünnepélyes átadójára.
Helyszín: FC Dabas SE Sporttelepe (2370 Dabas, Pálya utca 1.)
Időpont: 2016. június 11., szombat, 14.00 óra

Kőszegi Zoltán
polgármester
az FC Dabas SE elnöke

A nap folyamán játékos sportprogramokkal várjuk az érdeklődőket (labdarúgás,
íjászat,
darts,25
2016. június
Dabas
csocsó, pingpong, trambulin, gokart, röplabda, lábtenisz, teqball, strandfoci).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

sport

Strong Body Cross Training Dabas
májusi eredményei/versenyei

A dabasi Strong Body sportolói a terem megalakulása óta először képviseltették magukat
versenyen.
Ha valaki számára ismeretlen lenne, akkor a
legjobban úgy lehetne leírni a Crossfitet, hogy
ez egy funkcionális edzésrendszer, -módszer,
főként olimpiai súlyemelésből, erőemelő és
gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb mozgásformák csoportjába
sorolható.

2016.
július 9.

Csapatunk tagjai ebben a hónapban három
versenyen vettek részt. A hónap elején a mármár hagyományosnak mondható Cross
majálison méretette meg magát Szása Rybak.
Élete első versenye volt, és természetesen
nem az eredmény volt az elsődleges prioritás,
hanem a versenyrutin megszerzése. A 70 induló közül a verseny végére középmezőnybe
sikerült bebiztosítania a helyét. A hónap második hétvégéjén, Szegeden került megrendezés-

II. Dabasi Betyárnap
és Betyártalákozó
CSIKÓSVERSENY

Lovas családi nap és hagyományőrző főzőverseny

Jakab Lovasudvar
DABAS

További programok:

Program:
08:00
08.00
08:30
09:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:30
17:30
18:00

Lovaskocsis „városjárás” a vendégekért
Nevezés, regisztráció
Pályamegnyitás
Ügyességi lovasverseny - I. forduló
Megnyitó műsor – PH köszöntő, néptánc bemutató,
citera zenekar, fríz díjlovas bemutató, stb.
Csikósverseny - I. forduló
Ügyességi lovasverseny - II. forduló
Csikósverseny - II. forduló
Paraszthajtás és terep lovasverseny
Pusztaötös bemutatója
Díjátadás (PH) és tombolahúzás

• Póni lovaglás
• Állatsimogató
• Ugrálóvár
• Lovaskocsis pusztatúrák
• Arcfestés
• Kézműves vásár. Hagyományőrző árusok,
Sári Rétesház, stb.

Tombola fődíj:
Egy csikó
Nevezés a helyszínen
vagy telefonon:
Schwäger Ferenc - 06 30 459 4582
Nevezési díj: 2.500 Ft

A rendezvényre a belépés ingyenes. A szervezőség a műsorváltozás jogát fenntartja!
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re a „The Best Crossfighter” névre keresztelt
verseny, melyen termünk edzője, Váczi Norbert
is indult, ahol is egy előkvalifikáció során sikerült a legjobb 16 közé kerülni, a versenyen
pedig sikeresen elcsípte a még pénzdíjazásos
helyek egyikét.
Edzőnk egy másik versenyre is sikeresen
kvalifikálta magát. A Budapesten megrendezett Hungarian Games-re, amelyen több nemzet sportolói is indultak. Sajnos a döntő feladatokig már nem sikerült eljutnia.
Edzéseinken minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
SB Team

hirdetések

A Malév–Dabas
Horgászegyesület rövid hírei
Egyesületünk május 21-én rendezte meg
az idei év elsô nyílt HORGÁSZVERSENYÉT.
Nevezni lehetett férfi, női, ifi, és gyermek kategóriákban.
Díjazásra kerültek az első három helyen végzett horgászok minden kategóriában.
Szép számban jelentkeztek versenyzőink fogásaikkal de „sajnos” mindenki nem tudott a dobogó fokára felállni. Abszolút
győztesünk 20,01 kg-mal nyerte a versenyt. A verseny legnagyobb hala pedig több mint 3 kg volt.
A horgászverseny minden résztvevőjének és helyezettjének
gratulálunk!
Egyben szeretnénk megragadni az alkalmat a Dabasi Újságon
keresztül is, hogy horgásztársainkat hívjuk következő Feederkupa versenyünkre, mely június 19-én, vasárnap kerül megrendezésre.
Nevezés szintén reggel 6.00 órától a helyszínen.
Reméljük, a következő versenyünk után is szép fogásokról
számolhatunk be.
További sikeres horgászatot kívánunk!
a HE. vezetősége

KISbabás MAMA JÓGA
szerda, 10.30

A szülő és gyermek közötti mozgás adta harmóniában a
baba már korán hozzászokik a mozgásgazdag életmódhoz. A hatha jógapozíciók
a babának háromdimenziós mozgásérzést adnak, a test fejlődését is sokban
segítik. Az, hogy a baba és a mama teljesen szinkronban mozog, a legfontosabb
a babának. A BABA-MAMA JÓGÁBAN megélt közös tevékenység csökkenti a
szülés utáni depresszió kialakulásának esélyét, és a születés traumájának néhány
formáját is jól oldja.

KISMAMA JÓGA
szerda, 17.15

Fizikai síkon a kismama jóga kellemesen átmozgatja, nyújtja a testrészeket,
ellazítja, megnyitja a csípőt (ami a szüléshez elengedhetetlen), és energetizálja
az egész testet. Ezentúl a jóga megtanítja a kismamát figyelni teste rezdüléseit,
az úgynevezett érzeteket, így tudatosabban éli át egész valóját, és ez a tudás a
szülésnél is segíti majd.

NYUSZI GYUSZI Torna
szerda, 9.30

Ez egy 45 perces mozgásfejlesztő foglalkozás, 1–3 éves korú gyermekeknek, akik
nem tudnak egy helyben ülni és szívesen fedezik fel a kúszás, mászás, pörgés,
forgás, gurulás, ringatózás, futkározás, lóbálás, háton zötyögtetés, vagyis s térben
való mozgás örömét.

Oktató: Somogyi-Pinczi Anikó
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FCB Escola Soccer Camp Dabas 2016
2016-ban 65 városban szerveznek FC Barcelona futballtábort,
többek között Tokióban, Melbourne-ben, Amsterdamban,
illetve megannyi amerikai városban, mint például New Yorkban, Miamiban, Bostonban, vagy éppen Las Vegas, Los Angeles,
Seattle városában és most már Magyarországon, Dabason is.
Kőszegi Zoltán polgármester és Kucsák István utánpótlásért
felelős vezető április 29-én reggel interjút adott az M1 reggeli
műsorában, ahol a június 20–24. között megrendezésre
kerülő FCB Escola Soccer Camp Dabas táboráról nyilatkoztak.
Részletesen ismertették az FC Barcelonával történő kapcsolat
kialakulását és a tábor programját.
A műsort követő néhány óra alatt a fennmaradó szabad
helyek azonnal be is teltek, így a táborra való jelentkezést a
szervezők április 29-én lezárták.
Az ezt követő néhány napban tömeges regisztráció érkezett
a várólistára, melyről néhány szerencsés ifjú focista bekerült.

Barça
értéket tanítunk
2016. június 20–24.
Utánpótlásközpont
2371 Dabas, Pálya u. 1.
fcbcamp.cat/dabas
Tel.: 06-70/247-2851
28 Dabas 2016. június

Azonban még így is több száz gyermek várja a lehetőséget,
hogy megüresedjen néhány további hely.
Azok számára, akik nem jutottak be sem a táborba, sem
a várólistára, a szervezők lehetőséget biztosítanak hírlevél
regisztrációra, hogy országszerte minél többen időben
értesülhessenek a jövő évi táborról. Akik nem szeretnének
lemaradni, azok a www.fcbcamp.cat/dabas weboldalon
keresztül feliratkozhatnak a hírlevélre.
A tábor részletes programjáról jelenleg is egyeztetések
folynak, többek között a potenciális díszvendégekkel, ismert
sportolókkal, sportvezetőkkel is. Így a napi edzések mellett
számítunk a Kubala család valamely tagjára, Vince Ottóra, de
Nyilasi Tibor, valamint Dunai Antal látogatására is. Emellett Tajti
Mátyás és ifj. Mari Zoltán is jelen lesz reményeink szerint, hiszen
nekünk ők a követendő példák.
a szervezők

