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Garajszki Margit

író, rendezô, dramaturg (lásd bôvebben a 20. oldalon)

„A fából faragott királyfi egyik szeme sírt, a másik
nevetett. A bal szeme azért sírt, mert sajnálta, hogy
elveszíti Bartókot. Tudta, hogy ôt nem viszi magával
Budapestre, mert már nagyfiú lett. Sértve érezte
magát, hogy a sok együtt töltött év után Bartóknak
már nincs rá szüksége. A fából faragott királyfi jobb
szeme vidáman kacagott, mert Bartóknak sikerült
elérnie a célját. Zongorista és zeneszerzô lesz belôle!
A fából faragott királyfi tehát kifogástalanul teljesítette a küldetését, és betartotta a fôerdésznek tett
ígéretét.”
Részlet Garajszki Magit Bartók és a fából faragott királyfi
címû meseregényébôl

Pizzaparti az utánpótlásközpontban
rendezvényeink

Fotók: Karlik Dóra

Az önkormányzat idén az FC Dabas frissen átadott utánpótlásközpontjában tartotta a jó tanulók köszöntését, a Pizzapartit.

A rendezvényen közel 250 kitűnő diák vett részt a város minden iskolájából, minden korosztályból. A gyerekeket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte és személyesen adta át az elismerő oklevelet minden tanulónak. A délután meglepetésvendége Makkai Miklós bűvész
és segítőtársa volt, akik lenyűgöző trükkökkel, mutatványokkal kápráztatták el a gyerekeket.
Az ünnepség záró részében a Nautilus étterem ízletes pizzáiból idén
is kedvükre falatozhattak a résztvevők. A diákok a program során, a
foci Európa-bajnokság hevében egy kisfilmet is készíthettek, amellyel
a magyar csapatot buzdították a mérkőzéseken.
– szerk –

a Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 96. évfordulója alkalmából, a
Nemzeti Összetartozás Napján tartotta
trianoni megemlékezését Dabas Város
Önkormányzata az OBO Aréna melletti
történelmi emlékparkban. A megemlékezés műsorában föllépett a Pilinke
Énekegyüttes és Solymosi Borbála,
Dabas kultúrájáért díjjal kitüntetett
népzenész, valamint Mész Adrienn színészhallgató. Az esemény szónoka, váro
sunk díszpolgára, Murányi László volt,
aki nagy ívű megemlékező beszédében a
magyar történelem Trianonhoz vezető
katasztrofális időszakáról, a békediktátum
következményeiről szólt.
A résztvevők egy közös koszorút helyeztek el Wass Albert szobránál, majd együtt
énekelték el a nemzeti összetartozás jegyében a Székely Himnuszt.
Feldman
Fotók: Karlik Dóra
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Géza Emlékév
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Dabas Város Önkormányzata és a Gyóni Evangélikus egyházközség
június 26-án, vasárnap, egy emlékműsor keretében ünnepelte a
Gyóni Géza Emlékév megnyitását. A költő születésének 132., halálának 99. évfordulóján mintegy 200 fő gyűlt össze, hogy együtt
emlékezzen a világháború lantosára, „a béke katonájára”.
A rendezvény ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd ezt követően az egybegyűltek megkoszorúzták a költő szülőházának falán
lévő emléktáblát. Az ünnepség nyitányaként Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a közösséget, majd prof. dr Szakály Sándor, a
Veritas Történetkutató Intézet igazgatója mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség egyik emelkedett momentuma Gyóni Géza Csak
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Koszorúzás az emléktáblánál

egy éjszakára című verse volt Murányi László, Dabas díszpolgára
előadásában, valamint Dinnyés József daltulajdonos két megzenésített költeménnyel tette még meghittebbé a megemlékezés hangulatát.
A rendezvényen megszólalt még Törőcsik Attila, a Szózat című
irodalmi lap kuratóriumának elnöke, ugyanis a folyóirat társszervezői szerepet vállalt az emlékév lebonyolításában. A jelenlévők egy
perces néma csenddel emlékeztek meg Zlinszky János professzorról,
Dabas díszpolgáráról, akit épp egy esztendővel ezelőtt vesztett el a
város közössége.
Kapui Ágota

Hadtörténeti kiállítás a Gyóni Géza-emlékszobában
Az ünnepség keretében egy hadtörténeti kuriózumnak számító
kiállítás is megnyitotta kapuit a közönség előtt. A Gyóni Gézaemlékszobában kapott helyet a Sternegg-hagyaték egy értékes részlete, amelyet a Zlinszky család bocsátott a szervezők rendelkezésére. Még két hétig megtekinthető tehát az a tárlat, amely Bató József
első világháborús haditudósító grafikáiból jött létre, valamint értékes térképek, háborús karikatúrák, rajzgyűjtemények egészítik ki a
kiállított anyagot. A kiállítást dr. Szabó József János hadtörténész
nyitotta meg, aki a grafikus életútját ismertette a közönséggel.
Az előttünk álló emlékévben számos nagyszabású program vár
még megvalósításra, amely Gyóni Géza költői nagyságát, irodalmi
jelentőségét lesz hivatott népszerűsíteni országhatáron innen és túl.
K. Á.
2016. július
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Megnyílt a Remeteistálló II.
Június 3-án a Luther utcai Miloszerni Vendégház udvarán rendhagyó
kiállíásmegnyitóra került sor. Orci József dabasi festőművész és költő egy
különleges helyszínen kapott lehetőséget arra, hogy műveit kiállíthassa, a tárlatot kedve szerint állandóan frissíthesse.
Az alkotó szokásainak, világnézetének, egyéni stílusának megfelelően megnyílt tehát a Remeteistálló II., amelynek furcsa, egyedi nevét maga Orci tanár
úr adta, ugyanis ez a helyszín nem más, mint a Miloszerni Vendégház gazdasági épülete, „istállója”.
Az esemény meghitt, baráti hangulatban zajlott, és a művész népszerűségét
bizonyítja, hogy a Luther utca lakói, szomszédok, ismerősök szép számban
megjelentek a megnyitón.
A rendezvényt Ligetvári István építész nyitotta meg, majd Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester átadta a Remeteistállót és átnyújtotta Orci
Józsefnek a kulcsokat, hogy kedvére alkothasson mindannyiunk örömére.
– szerk. –

Köztisztviselők napja

a Zarándokközpontban

A Polgármesteri Hivatal dolgozói június
30-án, csütörtökön tartották ünnepségüket
köztisztviselők napja alkalmából.
A rendezvényt Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester nyitotta meg , majd a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői rövid műsorral köszöntötték a jelenlévőket. Az esemény díjátadással folytatódott,
idén Sós Gáborné, a Pénzügyi és Gazdasági

Fotók: Karlik Dóra
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Főosztály volt munkatársa vehette át a
Dabas Közszolgálatáért Köztisztviselői
Díjat Dabas város alpolgármesterétől. A
kitüntetett 2001 óta dolgozik a hivatal kötelékében, mindig példamutató, precíz munkájával a település lakóit, az ügyfelek érdekeit szolgálta. Az ünnepség Rigóné dr. Rojcsik
Renáta köszöntőjével folytatódott, aki a köztisztviselők és a hivatali dolgozók szakmai
felkészültségét és emberi sokoldalúságát
méltatta. A rendezvény különleges színfoltja
volt az a kiállítás, amely megmutatta a hiva-

tali dolgozók másik arcát, egyéniségük
kevéssé ismert oldalát is: kreativitásukat,
művészi hajlamaikat, hobbijukat, kedvelt
szabadidős tevékenységeiket, amelyeket
egyesek egészen magas színvonalon űznek.
Tárgyak, fotók, műalkotások, könyvek,
oklevelek, gyűjtemények tanúskodnak arról,
hogy egy tisztségviselő, aki elsősorban az
ügyfelekért dolgozik és a szolgálatot választotta hivatásául, magánéletében színes, kreatív, alkotó egyéniség.
– szerk. –

intézményeink hírei

Madárlátta iskola

Dabason

„….értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő édesanyjához a természethez...”			
Hermann Ottó
„A matematikai, a természettudományos, a
technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című Nemzeti Tehetség
Program által meghirdetett pályázat keretében
iskolánk a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium a
„Madarat tolláról – avagy madárlátta iskola
Dabason” elnevezésű pályázatával nyert.
A 60 órás komplex tehetséggondozó programban 12 tanuló vett részt, akik betekintést
nyertek a madarak életébe, a madárvédelem
fontosságába. Az Öveges Laboratóriumban
kísérletezhettek, melynek különlegessége,
hogy nemzetközi laborórákon vettek részt, a
Finnországból érkezett tanulókkal és tanáraik
társaságában. A korszerű eszközökkel a szerves vegyületek kimutatását és élettani vizsgálatokat végeztek, a kémia laborban színes csapadékokkal kísérleteket végeztek, valamint
saját készítésű krémet készítettek.

Komplexitását a művészet bevonásával tettük egésszé. Nem maradt el a művészeti, esztétikai élményeket nyújtó kiállítássorozat,
amelyben az Ócsai Tájvédelmi Körzet védett
állatait, növényeit bemutató fotókiállítás, a
gimnázium tanulói által „Az év madarai 1979–
2016-ig” megrajzolt alkotások és a repülés
könnyedségét illusztráló festett selyemképek
színesítették iskolánkat. Tanulóink munkáit
örömmel és elismeréssel fogadtuk.

témahéten a tanulók, majd ellátogattak az
Aeroparkba és a Liszt Ferenc Repülőtérre, ahol
a repülés mindennapjait és az itt dolgozó szakemberek munkáját figyelhették meg. Egy
dabasi helikopter-feltalálót látogattunk meg,
akinek egyedülállóak az újításai, munkája és
elhivatottsága példaértékű. A „Madarak és fák
napja” alkalmából az Újlengyeli Általános
Iskolával közösen megrendezett projektzáró
keretében mindkét iskola tanulói a madarak,

A projekt részét képezték a tanulmányi
kirándulások, melyek keretében ellátogattunk a
Hortobágyi Nemzeti Parkba, a Tisza tavi
Ökocentrumba, a Hortobágyi Madárkórházba,
ahol az állatorvosi szakma „madárgyógyító”
tevékenységét ismerhették meg a diákok.
Összehasonlították a pusztán élő, a vizek és
vízpartok, valamint az ártéri területek madárvilágát, táplálkozási szokásaikat, életmódjukat.
A madarak repülésének fizikáját és a repülés
történetét, technikai hátterét hallgatták meg a

fák és a természetvédelem jegyében, élményeik és tapasztalásaik alapján előadásokat
tartottak. A projekt témája átfogó kezdeményezéssé vált, mert nemcsak a 12 tanulót,
hanem az egész iskolánkat és a környékbeli
iskolák tanulóit, pedagógusait is érintette.
Köszönet és hála mindazoknak a pedagógus
kollégáknak, akik segítették és támogatták
munkájukkal ezt a programsorozatot.
Hádáné Fehértói Lívia
projekt koordinátor

Gyerekmaros az irgalmasság jegyében – jó itt lenni
A cím olvasása közben három külön dolog
vetődhet fel az olvasóban. A „gyerek” mindenki számára érthető, bár ez esetünkben a 3
éves picurkától kezdve a huszonéves kamaszokat is magába foglalja. Majd a „maros” szó
üt szöget a fejünkbe, ám ilyenkor nem egyik
folyónkra, hanem az évente kétszer megrende zésre ke r ü lő Nag y ma rosi If júság i
Találkozóra illik gondolni. Ha már megfejtettük az elnevezést, akkor érthetővé válhat,
vagy legalábbis érdeklődésre tarthat számot,
hogy miért és hol is jó lenni.
1989 ősze óta a Nagymarosi Ifjúsági
Találkozók részeként működik egy gyerekeknek szóló lelki nap „Gyerekmaros” néven,
ahol évente körülbelül 800 fiatal és gyermek
vesz részt. A fiatalokat altáborokra, majd az
altáborokat csoportokra osztják. A csoportokat olyan lelkes fiatalok vezetik, akik szabadidejüket arra teszik fel, hogy a fiatalok ne csak
egymással, de Jézussal is találkozhassanak a
nap folyamán. Úgy tartják, hogy Jézust követve tudják a fiatalokat közelebb hozni a hithez,
hiszen Jézus sem csinált többet, csak ölébe

vette és egyenként megáldotta a hozzá érkező
gyermekeket.
A nap folyamán a szervezők is ezt a példát
követik. A nap elején az iskolában korcsoportok szerint várják a gyerekeket, ahol a
regisztráció ideje alatt játékkal, beszélgetéssel, rajzolással és énekléssel töltik az időt. A
regisztráció végeztével közösen kisétálnak az
úgynevezett nagyrétre, ahol a nap hátralevő
részét töltik. Napközben játék, előadás és

sok-sok nevetés várja a fiatalokat. A nap lezárásaként külön a fiataloknak szóló misén
vesznek részt a gyerekek, majd következik a
nap fénypontja, amikor is a felnőtt résztvevők
köszönthetik a fiatalokat. Az ifjak zenés felvezetéssel bevonulnak a felnőtt misére, ahol
hatalmas taps és szeretet fogadja őket.
A Gyerekmaros vezetői néhány szóban összefoglalják a nap eseményeit, majd visszavonulnak az iskolába, ahol a szülők átvehetik a gyerekeket.
Már több éve szervezetten vesznek részt
tanulóink ezen a lélekemelő, léleképítő
napon. Idén a két 4. osztály részesülhetett
ebben, melyre Farkas Zsuzsanna, Dori Márta
és Jankulár Margit tanítók kísérték a gyerekeket.
A tanulók, szülők visszajelzései, és az
egyre növekvő létszám igazolni látszik azt a
küldetést, amelyet ez a maroknyi lelkes fiatal
vállal találkozóról találkozóra, évről évre.
Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a kis
földi mennyországnak.
Heinczinger Zorán és a kísérő pedagógusok
2016. július
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Külkapcsolatok ápolása

a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban, a 2015/2016-os tanévben

Bár a nyári szünet kellemes órái már elkezdődtek, mégis szívesen emlékezünk vissza
tanévünk gazdag eseménysorozatára, ezen
belül is a külföldi partnereinkkel együtt
megélt iskolai programjainkra. A korábbi
időszakokra is jellemző rendkívül intenzív
külkapcsolati, testvériskolai események, a
rendszeres kapcsolattartás, a vendégfogadás
és a külföldi utazások teendői továbbra is
kiemelt feladatot jelentettek a számunkra.
A szülők, a diákok, a kollégák, a támogatók
és Dabas Város Önkormányzatának segítségével több mint tíz külföldi programot
bonyolítottunk le. Tanítványaink a 7., 8. és a
9. évfolyamból szeptemberben egy hetet töltöttek Szlovéniában. Ősszel fogadtunk egy
20 fős német cserediák csoportot, akikhez a
tanév során visszalátogattunk Bad Dri
burgba. A Helsinki közelében fekvő

Kausalaban is jártunk novemberben, ahol
finn testvériskolánkban tanultak 8–12.
évfolyamos diákjaink, a finnek pedig áprilisban voltak itt nálunk Dabason. A tanulók
minden esetben családoknál szálltak meg,
szervezett programokon (pl. városnézés,
üzemlátogatás, kalandpark)vettek részt.
Angol és német nyelven beszéltek, tanultak,
gyakoroltak. Idén is életre szóló élmény volt
a 7. évfolyamosoknak a Határtalanul program keretében, hogy Erdélybe, Barótra utazhattak. Tanulmányi versenyen járt csapatunk Ukrajnában, a munkácsi II. Rákóczi
Ferenc Középiskolában.
Tartottuk a kapcsolatot volt Comeniuspartnereinkkel is egy tervezett ERAS
MUS + projekt előkészítése témájában, illetve megismerkedtünk egy angliai középiskolával Wolverhamptonban. A modern technika eszközei lehetővé teszik velük a folyamatos egyeztetéseket. Az új tanév őszén testvériskolai megállapodást szeretnénk kötni iskolánk és az angliai gimnázium között.
A Rotary Clubbal folyatott együttműködés keretében 2 amerikai és 1 mexikói diák
tanult nálunk a 11. évfolyamon és 2 tanítványunk tölthetett egy egész tanévet Brazí
liában.

Ádventi vásáron Pozsonyban, kihelyezett történelemórán Londonban a British
Múzeumban, hosszú hétvégére az olaszországi Velencében a karneválon és rendhagyó német és angol órán egy budapesti
buszos városnézésen járhattak a gimná
zium diákjai.
Voltunk, láttuk, de visszavág yunk
Amerikába is! Egy 2017 nyarára esedékes 2
hetes tengeren túli út tervezése és előkészítése is zajlott az év során skypon és e-mailekben amerikai barátainkkal.
Örömmel tekintünk vissza a sok szép
élményre és köszönjük, hogy részesei lehettünk! Szeptembertől újra indulnak programjaink, minden érdeklődőt és támogatót
szeretettel várunk!
Talabérné Kontra Hajnalka igazgatóhelyettes
Talabér János külkapcsolatok koordinátora

Gyermeknap másként
A Szent János Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjai gyermeknapi programon vettek részt május 27-én Vácott.
A rendezvény programja tartalmas és érdekes volt.
Az eseményre a Váci egyházmegye katolikus iskolái küldhettek
képviselőket. A mi iskolánk 35 fővel képviselte magát.
A lelki feltöltődésre a püspöki szentmisén került sor a
Székesegyházban. Püspök atya kiemelte, hogy a tanév végén adjunk
hálát elsősorban Istennek, tanárainknak, szüleinknek. Szeretetben
töltsük együtt a napot.
A Duna-parton akadályverseny, foci, méta várt bennünket és
finom ebéd.
A program délután a Fehérek templomában ért véget. Sillye
Jenővel, az egyházi könnyűzene jeles képviselőjével énekelhettünk
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együtt. Felemelő érzés volt, amikor kb. 500 gyerek együtt énekelte
az Istent dicsőítő gyönyörű dalokat.
Telve élményekkel, szeretettel, örömmel tértünk haza.
5. osztályos tanulók

intézményeink hírei

Együtt a hitért, a tudományért, egy szebb jövôért
Egyházmegyei, határon túli, kistérségi és városi rajz-, és természettudományi-,
illetve ökumenikus hittanverseny és Szent János labdarúgótorna
„Bárhová nézünk, sohasem találunk ellentmondást a vallás és a tudomány között,
inkább teljes összhangot minden lényeges
pontban.” – fogalmazta Max Planck, aki nem
állt messze a valóságtól. A Szent János
Katolikus Általános Iskola immár hagyománnyá vált rendezvényén, melyre május 6-án
került sor, sem volt ez másként. Versenyeink
igen sokszínű palettáján mutathatták be a
határon innen és túlról egyaránt érkezők
tehetségüket.
A tanulmányi versenyt délelőtt 9 órakor
dr. Csáki Tibor atya, az Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója nyitotta meg, aki először tisztelt meg
bennünket jelenlétével. Az ünnepségen iskolánk igazgatója, Kollár László, iskolánk lelki
vezetője, Pásztor Győző esperes kanonok és
városunk polgármestere, Kőszegi Zoltán is
szólt a tanulókhoz. Az első sorban helyet
foglalt Fekete László tiszteletes úr, illetve a
határon túli iskolák igazgatói Erdélyből és
Felvidékről. Szatmárnémetiből, a Hám

János Líceumból Ádámkó István, Szepsiből,
a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű
Iskolaközpontból Nagy István igazgató úr,
és Nagyk árolyból, a Kalazanci Líceumból
Dohan Mircea igazgatóhelyettes úr.
A köszöntő után a felső tagozatos diák
jaink műsora nyitotta meg a versenyt, melynek
témája az irgalmasság évében az ember volt.
Az 5. b osztályos tanulóink Madách Imre,
Az ember tragédiája című művét dolgozták
fel, rámutatva korunk társadalmi problémáira. A negyedórás műsor célja nemcsak a szórakoztatás volt, hanem tanulság a felnövekvő
generációk és a felnőttek számára egyaránt.
A tanulmányi versenyekre rekord mennyiségű tanuló adta be nevezését. Több mint 200
tanuló mérhette össze tudását. Határon túlról
60 tanuló érkezett a versenyre. Az ökumenikus hittanversenyre tíz iskola nevezett, három
korcsoportban, 72 tanulóval (ebből négy
református iskola látogatott el hozzánk 14
diákjával). Természettudományi tantárgyakból nyolc iskola jelentkezett, három korcso-

Nemeskosztolányban jártunk
Június 25–26-án tartották a Nemeskosztolányi Napokat Szlovákiában.
Ez az a felvidéki település, ahonnan a mára már szerteágazó dabasi
Kosztolányi család származik.
A Kosztolányikat négyen képviseltük a rendezvényen, Kosztolányi
Károly (Nancy, Franciaország), Kosztolányi István és István unokája
Mácsodi Gergő (Bátorkeszi) és jómagam. A falu vezetősége, Jana
Skoliková polgármester asszony és az ünnepség résztvevői szombaton
kiemelt tisztelettel fogadtak. Díszvendégként vettünk részt a rendezvényen és lehetőséget is kaptunk arra is, hogy beszéljünk a helyiekhez.
Vasárnap a Keresztelő Szt. János templomban ökumenikus misén vettünk részt és díszvendégnek kijáró módon, az első padsorban kaptunk
helyet. A mise alatt odajött hozzánk a plébános úr és megköszönte a
Kosztolányi családnak a templom felépítését és szólhattunk a hívőkhöz
is. Utána szeretetvendégség következett, majd az evangélikus lelkészas�szony is meghívott bennünket egy agapéra, ahol ismét megtapasztalhattuk a nemeskosztolányiak vendégszeretetét.
A faluban a Kosztolányik emléket ma is tisztelettel őrzik, amit a község első hivatalos említésének 685. évfordulója alkalmából kiadott mono-

portban, 48 diákkal. Rajzpályázatunkra,
melynek címe Magyar Szentek, összesen 13
egyházi iskolából 320 alkotást nyújtottak be a
tanulók. Végül, de nem utolsósorban, a Szent
János Labdarúgótornán kilenc csapat (81
tanuló) mérkőzhetett meg egymással (DabasSári, Balassag yarmat, Újlengyel, Dabas,
Dabas-Gyón, Szatmárnémeti, Szepsi, Pécel,
Nagykároly).
Iskolánk köszönetet szeretne mondani
Püspök úrnak, Főigazgató úrnak, Győző
atyának, polgármester úrnak, a Szlovák
Önkorm ányzat vezetőjének, akik nagylelkű
támogatásukkal lehetővé tették, hogy megvalósulhasson ez a verseny. Szintén köszönet
illeti az iskola pedagógusait a verseny megrendezéséért és lebonyolításáért, a szülői munkaközösség vezetőjét, a közösség tagjait, az iskola dolgozóit, a diákokat és szüleiket a határon
túli testvéreink szeretetteljes fogadásáért.
Köszönet minden egyes résztvevőnek és
támogatónak, aki segített abban, hogy megvalósulhasson ez az élményekben és sikerekben
gazdag nap.
(A verseny eredményeit megtekinthetik a
www.dabas.hu honlapon.)
Batta Kinga tanárnő

gráfia is bizonyít. Ugyancsak ez
tapasztalható az egyik felújított
és múzeummá alakított
Kosztolányi kúriában kiállított
tárlaton is. Küldöttségünk valamennyi tagja ajándékba kapta a
most kiadásra került monográfiát és más tájékoztató anyagokat. A monográfia egy példányát a dabasi könyvtárnak adományoztam,
hogy a szlovákul tudó könyvtártagok is elolvashassák.
A látogatás előkészítését célzó levelezést
Pataki Kálmán barátom fordította, amit
ezúton is köszönök neki. Örülök, hogy
részt vehettünk a nemesk osztol ányiak
ünnepén, életre szóló élményekkel, pozitív
tapasztalatokkal gazdagodtunk a Kosztolányi család ősi földjén.

Kosztolányi Gyula képviselő
2016. július
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Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat Nevelôszülôi hálózata
– nevelőszülői feladatok ellátására keres családokat –
A nevelőszülői hálózatunk sajátos jellemzője, hogy két körzetközpontban működik, mely lefedi a Pest megyei térséget, jelenleg közel 300 nevelőszülői családdal dolgozunk.
• Budapesti Körzetközpont 1148 Budapest, Fogarasi út 22. sz.
• Cegléd Körzetközpont 2700 Cegléd, Népkör u. 45. sz.
Jelentkezz nevelőszülőnek, ha
• Szereted a gyerekeket és szeretsz velük foglalkozni.
• Vannak saját gyermekeid, de – saját lakásodban – egy-két gyerekről még szívesen gondoskodnál.
• Vagy éppen a saját gyermekeid már kirepültek, de hiányoznak
a kicsik otthonról.
• Szeretnél nehéz sorsú gyerekeken segíteni, megnyugtató, érzelmi biztonságot nyújtó, családi környezetet biztosítva számukra, segítve személyes kapcsolatainak ápolását.
• Képes vagy a családi értékrend továbbadására.
• Elmúltál 24 éves, a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és
legfeljebb 50 évvel vagy idősebb.
• Legalább középfokú iskolai végzettséged van.
• Büntetlen előéletű vagy.
• Ha elhivatott vagy, kitartó és türelmes.
• Jól bírod a váratlan helyzeteket és a 24 órás igénybevételt.
• Személyiséged, egészségi állapotod és körülményeid alapján
alkalmas vagy a nálad elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására.
• Veled együtt élő családtagjaid támogatnak elhatározásodban.
• Hajlandó vagy egy felkészítő tanfolyam elvégzésére.
Mi a nevelőszülő feladata?
• A rábízott gyermekekkel sajátjaként törődik, gondoskodik testi-lelki szükségleteikről.
• Szükség esetén gyógykezelésre, fejlesztésekre, külön foglalkozásokra, tehetségfejlesztő és érdeklődésének megfelelő szabadidős programokra viszi a gyermeket.
• Vezeti a háztartást, vásárol, főz, mos a gyerekekre.

• Kapcsolatot ápol a vér szerinti szülőkkel, a találkozókra elviszi
a gyerekeket.
• Segíti a gyermek visszakerülését a vér szerinti családba, vagy ha
ez nem lehetséges, akkor az örökbeadás folyamatát támogatja.
• A gyerekek ellátmányából fedezi az étkezésük, ruházkodásuk,
oktatásuk költségét.
• Elvégzi a gyerekekkel kapcsolatos adminisztrációt, fejlesztésük
dokumentálását.
• L egfeljebb 5, saját gyerekeivel együtt legfeljebb 6 gyereket
nevelhet. (Ezt csak a testvérek együtttartása érdekében lehet
túllépni.)
• Munkáját a felettesei, a nevelőszülői tanácsadó, a gyám és más
szakemberek segítik és ellenőrzik.
Milyen segítséget kapsz?
• nevelőszülői tanácsadó
• pszichológus
• g yermekvédelmi gyám
• a hálózat szakmai vezetője
• fejlesztő pedagógus
• egyéni- és csoportos szupervízió
• továbbképzés
• munkádért – nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban –
fizetést kapsz
• szabadságod idejére segítő gondoskodik a gyerekekről
Hogyan jelentkezz?
• e-mailben: nszhalozat@pmtegyeszi.hu,
• levélben: 1148 Budapest, Fogarasi út. 22. sz.
Mindkét jelentkezésnél kérünk egy önéletrajzot és egy motivációs
levelet.
Telefonon érdeklődni lehet:
• Budapest Körzetközpont vezető:
Deák Miklós 06-20/669-0926
• Cegléd Körzetközpont vezető: Csónaki Mónika 06-20/669-0865
• A hálózat szakmai vezetője:
Bartusné Kondor Andrea 06-20/669-0926

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ rendszeres programjai
Hétfő:	 9.00–11.00 Védőnői tanácsadás (Fajtné Harmincz
Dóra)
14.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
10.00–12.00 Baba-mama klub (Fajtné Harmincz Dóra
körzeti védőnő) – minden hónap első hétfőjén
13.30 Orvosi rendelés (dr. Nagy Izabella)
Kedd:

17.00–18.30 Mamorett-csoport, táncpróba

19.00–20.00 Alakformáló torna Berényi Mónikával
Szerda: 11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)
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17.00–18.30 B
 átki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi,
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az
intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

intézményeink hírei

A Malév–Dabas
Horgászegyesület hírei
Sikeresen lezajlott a június 19-én megrendezett FEEDER-kupa
horgászversenyünk.
Nevezni lehetett férfi, női, ifi, illetve gyerek kategóriákban.
Sok horgásztársunk jeleskedett a fogásokban, de mindenki
„sajnos” nem állhatott dobogóra.
Helyezetteink:
1 szektor: Férfi I. helyezett: Radnai István
Férfi II. helyezett: Deák Zsolt
Férfi III. helyezett: Bábel Pál
2 szektor:

Férfi I. helyezett: Sódar Tamás
Férfi II. helyezett: Forgács Péter
Férfi III. helyezett: Krigel János
Női I. helyezett: Bálint Ferencné
Gyerek: I. helyezett: Krigel Zoé
Gyerek II. helyezett: Dori András
Gyerek III. helyezett: Bajusz Sándor

A legnagyobb halat, 10,70 kg-ost Forgács Péter fogta.
Abszolút győztes: Sódar Tamás 29,85 kg-mal.
Gratulálunk helyezetteinknek!

Egyben szeretnénk jelezni horgásztársainknak,
hogy július 23-án kerül mgrendezésre
a sok éve sikeres nyílt
VÁNDORKUPA horgászversenyünk.
Nevezni lehet: férfi, női, ifi és gyermek kategóriákban.
Díjazásra kerülnek minden kategóriában
az első három helyen végzett horgászok.
Nevezés reggel 6.00 órától a helyszínen.
A verseny reggel 8.00 órakor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk,
akinek a 2016. évre érvényes horgászengedélye van.
a HE. vezetősége

Átrium-hírek
A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan az Átrium
Idősek Otthona képviseletében több lakó tette tiszteletét a
Jubilumi parkban található Trianon-emlékműnél, megemlékezve a békediktátum aláírásának évfordulójáról. A lakók
többségében eleven él az akkor gyermekként átélt igazságtalanság kényszerű elfogadtatása, amit az akkori emberek összetartozása és együtt gondolkodása segített némileg feloldani. A
látogatás végén a lakók elhelyezték a megemlékezés virágait,
üzenve a mai ifjúságnak: egyedül az összetartozás mentheti
meg a nemzetet.
Tibay László

A SÁRI Zarándokés Kulturális Központ
júliusi 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)
Borovenka Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
2016. július
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A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
júLius havi programjai
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: 8.00–16 óráig •
csütörtök: 8.00–16.00 óráig • péntek: 8.00–16.00 óráig •
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK

Mozgó-mozi

– moziélmény a Művelődési Központban!
Időpont: július 21., csütörtök
(műsor az újság hátoldalán!)
A pénztár nyitvatartása: Az adott vetítések előtt félórával.
További információk a jegyvásárlással és programmal
kapcsolatban: www.mozgomozi.hu,

e-mail: info@mozgomozi.hu,
tel.: 06-20/423-4228

Örökmozgó napközis tábor 2.
Időpont: július 25–29. (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: július 20., szerda
Tel./fax: 29/360-237; szervezes@kmkdabas.hu
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
augusztus 6., szombat, 16.00 óra
Dabasi Táncszínház: kedd, csütörtök 09.30 órától
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig

Kutyabarát albérlőtársat keresek
egy Dabas központjában lévő,
klímával ellátott,
48 nm-es lakásba.

Tel.: 30/5757736
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Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László alkotóház
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
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

RENDEZVÉNYEK
Kerekes László Emlékkiállítás
A kiállítás megtekinthető: augusztus 12-ig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Kerekes László alkotókör
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
Nyári szakmai tábor: június 25–29.
Helyszín: Kossuth Ház Galéria

Dabasi Fotóklub Egyesület:
Az 5. Házunk–Hazánk országos fotópályázati anyagok
áttekintése, megbeszélés
Nyári szakmai tábor: július 18., 18.00 órától.
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
1134 m2 -es, bekerített

építési telek,

közművesítve, gyümölcsfákkal

eladó!
Cím: Dabas, Öreg országút 7/A

Tel.: 06-30/215-0218

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria
július 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.

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!

Július 20-án és 21-én a baba-mama, angol, jóga és a színjátszó elmarad.

Július 15., péntek, 15.00 óra
frissítô levendulaszörp készítése

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
HORGOLÓKLUB
július 11. (hétfő) 16.00–18.00 óráig; vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
július 18. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!

A levendula használata és ismertsége majdnem egyidős az
emberiséggel. Több mint 2500 éve használják gyógynövényként, amit írásos források is rögzítenek. A levendula a citromfű,
borsmenta, zsálya és a kakukkfű rokona. Lazító, görcsoldó és
fertőtlenítő hatása miatt a levendulavirág leforrázásával készült
tea nyugtalanság, alvási zavar, étvágytalanság és bélbántalmak
esetén hoz enyhülést. A szárított levendula virága és levele egész
évben különleges fűszere lehet a legkülönfélébb ételeknek. A
levendula virágát elsősorban édes ételek és italok ízesítésére
használhatjuk. Gyógyhatását nemcsak tea, hanem szörp formájában is élvezhetjük.

Kedves Barátunk!
A mentőorvosi kocsival eddig 434 esetfeladatot láttunk el, az esetek 70%-ában orvosi
beavatkozásra volt szükség, 20%-ában
pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el.
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!
Június 1-jén volt egyéves a mentőorvosi
(mentőtiszti) szolgálat! Nagyon köszön-

jük a támogatóknak és a dabasi OMSZ
mentődolgozóinak is az együttműködést!
Látogasson el Facebook-oldalunkra,
ahol beszámolunk a legújabb tanulságos
eseteinkről!
ELI N DÍ TOT TU K A Z ŐR ZÖT T
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.
„OKJ GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ
KÉPZÉST” indítunk

2016 augusztusától

Részletekről a honlapunkon és telefonon
tudunk tájékoztatást adni. A felnőttképzés,

iskolarendszeren kívüli, költségtérítéses!
A mentőorvosi (mentőtiszti) kocsi szakembercsapata és neves tanárok, oktatók közreműködésével szeretnénk ezzel is hozzájárulni mentőszakemberek képzéséhez.
Ha szeretnél életmentő lenni és egy profi
csapathoz tartozni (OMSZ, DKMK),
akkor várunk szeretettel!

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
2016. július
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TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május
24-én tartott üléséről
– D abas Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította az
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletét, a
Város Helyi Építési Szabályzatát és a közösségi együttélésről szóló
rendeletét.
– A Képviselő-testület ezt követően elfogadta a Dabas Sportcsarnok
Beruházó és Szolgáltató Kft., a Pantheon Kft. és a DASZOFE Nonprofit
Kft. 2015.évi beszámolóját.
– A testület elfogadta a Malév-Dabas Horgászegyesület 2015.évről
szóló beszámolóját, és döntött arról, hogy a Malév-Dabas
Horgászegyesület 2016. évre vonatkozó bérleti díjának 50%-át elengedi azzal a feltétellel, hogy az egyesület az elengedett bérleti díjat
halasításra fordítja. A fennmaradó bérleti díjjal kapcsolatban a testület
szeptemberben dönt.
– A Képviselő-testület alapítványi kérelmeket bírált el, majd ingatlan
ügyekben döntött.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas
Sportegyesület részére az utánpótlásközpont építésére fordított pályázati forrás előfinanszírozására, visszatérítendő támogatást biztosított.
– A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.
3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra két témában:
– A Dabas-Gyóni Óvoda, Lurkó Tagóvoda épületének energetikai
korszerűsítésére és felújítására, valamint
– A Dabas, Zlinszky utca burkolatának felújítása (Dinnyés L.
és Széchenyi u. között).
– A Képviselő-testület jóváhagyta a Munkács Város Önkormányzata,
Dabas Város Önkormányzata és a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének (VOSZ) Budapesti és Pest Megyei
Regionális Szervezete között létrejött együttműködési megállapodást.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy
Dabas Város Önkormányzata mint együttműködő partner társult tagként a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségébe (VOSZ)
belépjen, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Stégner
Péternek, az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezetőjévé történő megbízását támogatta.
– Z árt ülésen a Képviselő-testület NAK állásfoglalással szembeni kifogásokat bírált el és kitüntetést adományozott.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 8-án
megtartott üléséről:
– Első napirendi pontként a Képviselő-testület közbeszerzési ügyekben
döntött. Az Épületenergetikai beruházások Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította az 1. rész: Szivárvány
Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) és a 2. rész: Mesevár
Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) tekintetében, s az eljárás
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nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki (pályázat eredményétől függően, előzetesen): Közös ajánlattevők: vezető: TESZ-97 Szerelő,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2371 Dabas, Fehérakác u. 3., tag:
Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., 2370 Dabas, Bartók Béla út
90.
– A testület az Útfejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint
hirdette ki:
– 1. részajánlat: Rákóczi, Árpád, Tinódi, Kör, Zrínyi, Szőlőhegyi utcák
DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
– 2. részajánlat: Sári futballpálya bekötőút fejlesztése DARUS FUVAR
Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
– D öntött arról is, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző,
a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozásának támogatására.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy
a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatot nyújtson be „Az
1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket
állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatásra.”
A pályázat megnevezése: „Dabas-Gyón központjában ’56-os emlékszoba kialakítása – Térségi Büszkeségpont létrehozása.” Fejlesztés
megvalósítási helye: 2373 Dabas, Vasút u. 1/A,
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási
kérelmet nyújtott be a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra. A pályázat megnevezése: „Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése”. A fejlesztés megvalósítási helye: Dabas-Sári, Mánteleki út 6.;
valamint Dabas-Gyón, Benedek E. u. 2.,
– A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Dabas 7118
hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló, korábban Egyház köz elnevezését lakossági kérelemre Liliom közre módosította.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonta a
214/2013. (X. 3) számú önkormányzati határozatát, és elhatározta,
hogy a „Dabasért” Közalapítványt közhasznú szervezetként kívánja
működtetni, ennek megfelelően módosítja a közalapítvány alapító
okiratát.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
részére ingyenesen felajánlott dabasi 4328/1 hrsz.-ú, 781 m² nagyságú, irodaház, udvar megnevezésű, természetben Dabas, Gróf Vay
Sándor utca 2/A szám alatt található ingatlant, melynek értéke 8 MFt.
A felajánlás miatt a Dabasi Ipartestületet e tekintetben semminemű
költség nem terheli, azt az önkormányzat átvállalja.
– A Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 1 db takarítógép
beszerzéséhez beruházói jogkört engedélyezett 931 545 Ft összegben.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi
Kézilabda Klub Városi Sportegyesület részére a TAO önrészének finanszírozásához kölcsönt nyújtott. A kölcsönt az egyesület október 30-ig
visszafizeti.
– A Képviselő-testület a Dabasi Sportcsarnok Kft. részére működési
támogatást nyújtott a Városi Stranddal kapcsolatosan.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gombay–
Dinnyés-kúria (2370 Dabas, Bajcsy Zsilinszky út 14.) homlokzatfelújításához önrészt biztosított.

intézményeink hírei

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,
Templom utca, Beton út, Fenyves utca, Füves utca, Liliom köz.
Aki nem kapott értesítést, annak nem változott a házszáma.
Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás 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. Egy lakásban élők esetén elég, ha egy
személy jelenik meg az Okmányirodában a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén (ha nem
rendelkezik személyi igazolvánnyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Eg yben kérjük, hog y vig ye magával a
Polgármesteri Hivataltól kapott hatósági bizonyítványt is (a
gyorsabb intézkedés miatt).
Dabas Város Jegyzőjének kérésére Dabason az NHSZ OKÖT
Nonprofit Kft. és a Daköv Kft. átírja az érintett ingatlanok esetében a lakcímváltozást, így őket nem kell felkeresni. Kérem
azonban, hogy az Okmányiroda felkeresése mellett a lakcímváltozást, az egyéb közművek (áram, gáz, telefon, kábel tv) felé
haladéktalanul jelezni szíveskedjék. A közelgő népszavazás
miatt feltétlenül szükséges!
Sajnos azonban a házszámozást átmenetileg fel kell
függesztenünk. A népszavazás kiírásától a választás lebonyolításáig sem utcát, sem házszámot nem lehet módosítani.
A város utcáinak átszámozása, felülvizsgálata megtörtént,
örömmel jelenthetem, befejeztük! Bár korántsem végeztünk,
még a társasházak házszámozása hátravan, melyet a nyár folyamán előkészítünk, közös képviselőkkel leegyeztetünk, véglegesítésére azonban csak a népszavazást követően kerülhet sor.
Megértésüket köszönjük!
Rigóné

Tisztelt Földtulajdonosok!
Mezőőri szolgálat a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
alapján 1998-tól működik városunkban, és ettől az időponttól kell
mezőőri járulékot fizetni.
A mezőőri járulékot az a földhasználó, illetve a földtulajdonos fizeti,
aki január 1-jén a használó, illetve a tulajdonos. 2015-ben a mértéke
minden aranykorona után 100 Ft/év.
A járulékot minden év augusztus 1-jéig kell megfizetni, amelyről minden tulajdonos és földhasználó értesítőt, a befizetéshez szükséges csekket kap. A mezőőri járulékkal kapcsolatosan érdeklődni az 561-234-es
telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal II. emeleti
206-os szobájában lehet.
Mentes a járulék fizetése alól az erdő és a természetvédelmi terület, az,
akinek a belterületi ingatlanával határos külterületi földje van, valamint
akinek az összes földhasználata a 7 aranykoronát nem haladja meg.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat és használókat, hogy segítsék azzal
a mezei őrszolgálat működését, hogy a járulékot határidőre befizetik.
Gazdasági Iroda

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
Dabas város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján 2016-os évben az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az
összeírás 3 évente kötelező. A jelenleg fennálló adatállomány felülvizsgálatára, pontosítására van szükség.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az ebre
vonatkozó adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás elsősorban elektronikus formában és helyszíni
összeírás során valósul meg. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben lehetősége van rá, elektronikusan, az ugyfelkapu.
ebnyilvantarto.hu honlapon egy egyszerű regisztrációt követően rögzítse a felügyelete alatt élő ebek adatait. Aki nem szeretné elektronikusan regisztráltatni a kutyáját, és napközben nem tartózkodik
otthon, annak lehetősége van a Dabasi Újság mellékleteként
megjelenő adatlapot kitöltve visszajuttatni. A nyomtatványt
ebenként kérjük visszaküldeni, amennyiben szükség van újabb
adatlapra, az a www.dabas.hu oldalról letölthető, ill. a Hivatal
ügyfélszolgálatán lehet igényelni. Az adatlapokat, kérjük, július
31-ig visszajuttatni szíveskedjenek.
A helyszínen az ebösszeírást kiegészítő jelleggel az önkormányzat által
megbízott diák munkások végzik, akik az ingatlanon otthon talált lakos
kikérdezésével töltik ki a nyomtatványt. Az összeírás tervezett időpontja
július 5-től augusztus 31-ig tart.
Amennyiben nem tart ebet, úgy az erre vonatkozó nemleges
NYILATKOZATÁT névvel, címmel ellátva kérjük a Polgármesteri
Hivatalba eljuttatni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dabas Város Önkormányzata NEM
TERVEZI ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás miatt
2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy
szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket
magánállatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba történő regisztráció díját. Az ebek oltása szintén KÖTELEZŐ!
Az adatszolgáltatás megtagadása minden esetben szabálysértési eljárást von maga után. A chip nélkül vagy oltás nélkül tartott állatok után az
állatvédelmi hatóság bírságot szab ki az oltás vagy chip beadatására
való kötelezettség mellett. A bírság adók módjára behajtható.
Kérjük, tegyen eleget ebtartásból fakadó kötelezettségeinek, és segítse
elő ebnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségünk végrehajtását. További
információ a hivatal ügyfélszolgálatán vagy a közterület-felügyelőktől
kérhető. Tel.: 29/561-200
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Gyermek neve
Mráz Máté
Mráz Ákos
Kovács Leila
Fehér Boglárka
Halupka Anna
Szabó Edina
Gosztonyi Simon Kornél
Kálcza Emese
Somogyi Szofi Hanka
Sziráki Linett
Zelenák Dorka
Deminger Dóra
Török Patrícia
Italia Lorenzo Aurél
Gulyás Balázs
Méhész Maja
Steingruber Sanel Margit
Demjén Zília
Szalontay Bence
Karlik Zselyke
Suhajda Lujzi
Walter Dávid

Születési idô
2016. 02. 03.
2016. 02. 03.
2016. 05. 19.
2016. 05. 20.
2016. 05. 20.
2016. 05. 27.
2016. 05. 29.
2016. 06. 04.
2016. 06. 04.
2016. 06. 06.
2016. 06. 06.
2016. 06. 09.
2016. 06. 09.
2016. 06. 09.
2016. 06. 10.
2016. 06. 13.
2016. 06. 16.
2016. 06. 17.
2016. 06. 18.
2016. 06. 19.
2016. 06. 19.
2016. 06. 21.

Anyuka neve
Lovassy-Stürmer Mónika
Lovassy-Stürmer Mónika
Csorba Nikolett
Budai Gizella
Merczel Krisztina
Bíró Mária
Papst Tímea
Czető Nikoletta
Molitor Melinda
Pucsinszki Brigitta
Bálint Brigitta
Gecser Ibolya
Hasznos Beáta
Szolnoki Judit
Tóth Tímea
Spanyiel Lili
Kolompár Amália
Holecz Linda
Gogolák Csilla
Hegóczki Helga Ibolya
Hernyes Magdolna
Hornyák Regina

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Böcsödi Lászlóné (Bodzsár Mária)
Nyíri Józsefné (Nyujtó Terézia)
Balázs Imre
Sikari Jánosné (Talapka Terézia)
Opóczki Sándorné (Sziráki Mária)
Virbling Ferencné (Kovács Mária)
Kovács János

Születési idô
1920. 07. 05.
1922. 07. 10.
1922. 07. 27.
1923. 07. 08.
1923. 07. 15.
1925. 07. 07.
1926. 07. 19.

Életkor
96 éves
94 éves
94 éves
93 éves
93 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
július 16.
Farkas Ilona–Solymosi József
július 30.
Suhajda Erzsébet–Danyis István
július 31.
Molitor Erzsébet–Krekács András

Gyermekétkeztetés
Dabas Város Önkormányzata idén is biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári étkeztetését. Aki igényelte,
településrésze iskolájában jogosult egész nyáron a meleg egytálétel
elfogyasztására 12.00 óráig. Óvodások estében, aki étkezést igényel,
kérem, járassa óvodába gyermekét a nyáron is, mert csak így juthat
hozzá az ingyenes gyermekétkeztetéshez.
Minden városrészben nyitva tart az óvoda nyáron, kérjük,
vegyék minél többen igénybe!
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző
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Anyakönyvi hírek

30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
július 4.
Fabók Irén–Fekete István
július 5.
Ujvári Andrea–Hende Pál
Ihászi Tünde–Szandhofer János József
július 12.
Mohos Katalin–Kiszel István
július 19.
Ágoston Beáta–Protzeller Zsolt József
Kovács Éva–Varga László
július 26.
Medve Erika–Cseh Zoltán
Juhász Györgyi–Morva Attila Sándor
25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
július 5.
Pacsirta Magdolna–Balogh Miklós
július 13.
Serfőző Magdolna–Varga Zoltán
július 19.
Csernák Erzsébet–Duhaj Róbert
Kovács Erzsébet–Szabó Tamás
július 20.
Maris Krisztina–Kmetyó László
július 26.
Mráz Éva–Lovas László
július 27.
Bernula Judit Erzsébet–Cziróczki Tibor
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
július 6.
Balázs Ágnes–Vörös Kálmán
Szmrek Valéria–Bojtos Károly
július 13.
Tóth Edit–Botlik Béla
július 20.
Iszák Éva–Botlik Ferenc
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
július 1.
Márton Henrietta - Kalina Tibor
július 8.
Tímár Katalin–Szabó Sándor
Szűcs Andrea - Kohán György
Gajda Rita–Kaldenekker Attila
2016 májusában kötöttek házasságot:
május 27.
Kovács Rita–Oláh István
Kolompár Amália–Steingruber Zsolt
Rizmajer Bernadett–Pelikán Márton
Szemes Dorottya–Sárosi Gábor
május 28.
Borbély Anita–Jelenek Ferenc
Adamecz Melinda–Szatmáry Krisztián Gábor
2016 júniusában kötöttek házasságot:
június 03.
Szabó Erzsébet–Zimonyi József
június 04.
Hell Kinga–Jernei Zsolt
Fehér Gabriella–Mulató Szabolcs
június 10.
Varga Anita–Pataki Imre
Lánczy Mónika–Meszler József
június 11.
Kun Melinda–Karnai András
Gruber Melinda–Somogyi Sándor Zsolt

Kedves kisgyermekes családok!
Gyermekszállító kerékpár-utánfutó
igényelhető a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni lehet az 561-260-as
telefonszámon Unyi Erzsébetnél.
A kérelmet augusztus 19-ig lehet benyújtani.

önkormányzati hírek

Az otthon melege

Anyakönyvi hírek
június 11.
június 17.
június 18.
június 21.
június 24.

június 25.

Július 15-én (pénteken) a Kossuth Mûvelôdési Központban (2370 Dabas, Szent István út 58.) 18.00–
19.30-ig tájékoztatást tartanak a családi házak
korszerûsítésére kiírt, vissza nem térítendô támogatás igénylésérôl.

Icsó Tímea–Valóczky Richárd Róbert
Tarnai Anita–Pregi Mikulás
Péntek Beatrix–Szenyai Zsolt
Horváth Katalin–Mészáros Zoltán
Póra Karolina–Felföldi Zoltán
Székely Csilla Anikó–Bese Antal
Hornyák Emese Mária–Nagy Sándor
Szeibert Anikó–Bennárik István

A pályázati konstrukció tárgya, célja

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Barta Sándorné (Mándi Mária)
Csernák József
Végh Sándorné (Botlik Margit)
Vándori Tiborné (Harmat Erzsébet Etelka)
Trikkal Istvánné (Guttyán Mária)
Kovács Árpádné (Danó Anna)
Vida Jánosné (Süveg Mária)
Dormány Dániel
Kain Ferencné (Vecsei Ida)
Sztakó Istvánné (Lovistyek Erzsébet)
Huber István
Bennárik József
Molnár Pál
Kiss Pálné (Michna Anna)
Homola Istvánné (Guttyán Mária)

1950. 12. 20.
1950. 08. 27.
1924. 08. 13.
1942. 10. 27.
1941. 12. 29.
1955. 05. 20.
1921. 01. 08.
1992. 03. 21.
1932. 09. 24.
1935. 08. 10.
1934. 11. 05.
1938. 11. 20.
1931. 06. 11.
1928. 10. 25.
1926. 03. 01.

2016. 04. 29.
2016. 05. 03.
2016. 05. 08.
2016. 05. 13.
2016. 05. 14.
2016. 05. 18.
2016. 05. 18.
2016. 05. 22.
2016. 05. 24.
2016. 05. 24.
2016. 05. 28.
2016. 06. 03.
2016. 06. 04.
2016. 06. 14.
2016. 06. 18.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Janicsák
Sándor temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

ABBC
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk, Gebura Györgyné, született Tóth Anna
temetésén részt vettek, sírjára, virágot, koszorút helyeztek,
osztoztak a család fájdalmában.

(Pályázat kódszáma: ZFR-CSH/2016)
A családi házak elavult fűtés-, melegvíz-, és energiaellátó
rendszerei, továbbá a gyenge minőségű hőszigetelés jelentős
energiaveszteséget és ezáltal, többlet széndioxid kibocsátást
okoznak.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a családi házak részére
energiahatékonyság növelését, széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.
Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő
lakosság számára – 40-55%-os vissza nem térítendő támogatás felhasználásával – lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.
( for rás: www.k or many.hu/download/2/2b/a0000/

Palyazati%20Felhivas.pdf)

Alapfeltételek:
1. 135 m² alatt fűtött alapterületű
2.	1996 előtt épült egylakásos családi házak (1995. december
31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező)
3.	Energetikai korszerűsítésre (CO₂ kibocsátást csökkentő –
szigetelés, fűtés, megújuló energia)
4.	Önerő
5.	Ügyfélkapu
6.	Szolgáltatásunk nem csak 135 m² alatt, nem csak pályázattal megvalósítható megoldásokkal szolgál!

A gyászoló család

A közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

A mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869 • Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr: 06-70/3307667
2016. július
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Hivatali hírek
A Dabasi Polgármesteri Hivatal augusztus 15-től augusztus 19-ig igazgatási szünet
miatt zárva tart, ügyfélfogadás nincs. Az anyakönyvi ügyelet és a temetkezési iroda
elérhetősége miatt érdeklődjenek az ügyfélszolgálaton. A hivatal augusztus 22-től a
megszokott rendben várja ügyfeleit. Megértésüket köszönjük.

40 éve szentelték
pappá

Bábel Balázst

Parlagfűirtás, még nem késő! Kérek mindenkit ingatlana és a hozzá tartozó közterület gaz- és
gyommentesítésére! Elmulasztása esetén közérdekű védekezés és bírság kiszabása várható
figyelmeztetés nélkül! Egészségünk védelme mindannyiunk kötelezettsége!

Az avar és kerti hulladék égetése május 1. és szeptember 1. között TILOS! Tűzgyújtási
tilalom esetén a kijelölt tűzgyújtó helyen is tilos tüzet rakni!
jegyző

Dabas Város Önkormányzata támogatást nyújtott a település egyesült polgárőrségének
új személygépkocsi vásárlásához, hogy ezzel is megkönnyítse a faladatainak ellátást a
lakosság biztonságérzetének növelése érdekében

A városi kisvonat menetrendje
– július, augusztus –

Július 13.
Július 20.

– Térségi Holokauszt Emlékpont
– Kegyeleti park –, Kossuth László síremléke, II. világháborús
emlékmű és a parkoló falfestményei
Július 27.
–Miloszerni Vendégház –, népi játékok kipróbálása, Kör utca és
a Mária-kegyhely megtekintése
Augusztus 3. – Halász Móricz-kúria –, a díszpark, az aktuális kiállítás és a
RomKonyha megtekintése
Augusztus 10. – Gyóni Géza-emlékszoba –, evangélikus templom megtekintése
Minden szerdán 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból indul a városnéző kisvonat!
Információ: 06-29/561-212
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Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek
június 19-én ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját. Érsek atya ebből
az alkalomból a gyóni katolikus templomban, a templom védőszentjeinek,
Szent Péter és Pál apostolok ünnepén
celebrált szentmisét. Ünnepi prédiká
ciójában hálát adott a teremtőnek mindazokért, akik eddigi papi pályáján segítették. Beszélt a templom építésének
történetéről, a Vay, Lindmayer családok
és a gyóni közösség áldozatvállalásáról,
valamint visszaemlékezett szolgálatai
helyszíneire. Kiemelte, hogy az elmúlt
40 évben sokat változott a világ, a fiatalság elhivatottsága, bátorsága, tettrekészsége, de a sok-sok változás mellett van
állandóság is, Krisztus tanítása, az Isten
szeretete, amely egybeköti az egyház
tagjait, papokat és híveket.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében hálát adunk a jó Istennek az érsek
atyáért, az ő 40 éves papi szolgálatáért,
hosszú életet és jó egészséget kívánunk
neki!
F. L.

hitélet

A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• 17-én, a hónap 3. vasárnapján a 10.30-as
szentmisében tartjuk a havi kereszteléseinket.
• 30-án, szombaton az esti szentmise után,
19.00 órai kezdettel kerül sor a kéthavi gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkra,
amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Megköszönjük mindazok segítségét, akik hittanosaink nyári táborait lelkileg, fizikailag,
illetve anyagilag támogatták/támogatják.
A hétköznapi szentmisék rendjének alkalmi
módosulásaival kapcsolatban figyeljék a hirdetéseket!
Foglaljuk imáinkba idén nyáron jubiláló papjainkat: XVI. Benedek emeritus pápát 65, Pásztor
Győző atyát 55, Beer Miklós püspök atyát 50,
Bábel Balázs érsek atyát 40, Tanczik Balázs
atyát 15, Kollár Balázs atyát 5 éve szentelték
pappá, Varga Lajos püspök atyát pedig 10 éve
szentelték püspökké.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, a diákmisék a nyár folyamán elmaradnak.
• Csütörtökönként 19.00-kor igeliturgiát;
pénteken és szombaton 19.00-kor szentmisét tartunk.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
Helyi táborunk: Hittanos kézműves
angol 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.
Mindennap egy óra angolozás egy London
ban élő leánytestvérünkkel!
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.

A tábor tervezéséhez kérem, előre jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban!
Helyi kézművestáborunk 2016. 07. 27–29.
Ez egy 3 félnapos ingyenes tábor lenne
elsősorban olyan gyerekeknek, akiknek a
szülei anyagi nehézségek miatt nem tudnak
táborköltséget fizetni. Előzetes bejelentkezést szeretnénk kérni a tábor tervezésével
kapcsolatban!
Terveink szerint a programban szerepel kajakoz ás, bringatúra, sok játék és sok
kézművesprogram. Tízórait mindennap kapnak a gyermekek. A táborokkal kapcsolatosan kérjük, lehetőség szerinti adománnyal
támogatni szíveskedjenek!

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor
Tábor:
Csodavilág napközis gyermektábor
a gyülekezeti házban augusztus 1–5.
között. A tábor költsége 10 000 Ft/fő.
Jelentkezni lehet 3000 Ft előleg befizetésével Nagyné Horváth Anitánál (06-70/32574-03, vinazso@freemail.hu).
Minden nap 7.30 és 17.00 óra között háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek,
kézműveskedünk, sokat sétálunk, játszunk,
mesélünk és keressük nap mint nap a világ
és a magunk csodáit.

Állandó alkalmaink:
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
A nyári időszakban gyermekistentiszteleteket
nem tartunk.
• A hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Köszönettel vesszük az úrvacsora jegyeinek
felajánlását!
Mindenkinek jó pihenést, teljes kikapcsolódást, feltöltekezést kívánok a nyárra!

A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
• Kóruspróbáink nyáron szünetelnek, ősszel
ismét keddenként 18.00–19.30 között a hernádi általános iskola ebédlőjében várjuk szeretettel az énekelni szerető leendő és régi
kórustagjainkat
Alkalmaink
• Július 10.: vendég igehirdető Maruczán
Attila abai lelkész
• Július 19.: 14.00 óra: tábori nosztalgiatalálkozó a gyülekezeti házban
(Kossuth László u. 2)
• Augusztus 1.: Fiatalok éjszakája konfirmáltak
részére
• Augusztus 1–5.: napközis tábor a gyülekezeti házban
• Augusztus 6–10.: konfirmáltak nyári tábora
Somogytúron

Alkalmaink:
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• augusztus 7-én 10.00 órakor istentisztelet –
úrvacsoravételi lehetőséggel
• augusztus 2–7-ig gyülekezeti kirándulás
Németországba, Luther nyomában
• szeptember 11-én, vasárnap évnyitó istentisztelet. Szeretettel hívjuk a hittanosokat erre
az alkalomra, ahol egy kis ajándékot kapnak.
• szeptember 17-én, szombaton, 18.00 órától
évnyitó szalonnasütés
• szeptember 18-án vasárnap kirándulás az
Operettszínházba
• szeptember 24-én, szombaton gyülekezeti
kirándulás az Alcsúti Arborétumba
A konfirmációi oktatás október 3-án, hétfőn
kezdődik, 15.00 órakor.
Szeretettel hívjuk és várjuk a 7. osztályt megkezdő evangélikus fiatalokat új csoportunkba.
Gyülekezetünk presbitériuma céladomány
gyűjtését hirdeti meg az orgonánk javíttatására és karbantartására. Kérjük, akinek
van rá lehetősége, támogassa orgonánk
rendbehozatalát.
• 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

40 nm-es üzlethelyiség raktárral kiadó!
Cím: Dabas-Sári, Szent János út 188.

Érd.: 06-70/340-1782
2016. július
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Vay Sándor, a kávékereskedô gróf

Vay Sándor/Sarolta életútjában könnyű
olyan eseményeket találni, melyeket szárnyára vett a hír. A 110 évvel ezelőtt, 1906
nyarának végén kezdődő kávékereskedői
epizód talán fenn sem maradt volna, ha
Krúdy Gyula meg nem örökíti a „Kérek egy
feketét!” című történetében. A korabeli
újságok forgatása Krúdy kiváló témaválasztását igazolják. Az akkor már országosan
ismert író megélhetési gondokkal küszködött, azaz a prózai kényszer vitte rá a vállalkozás indítására. A Monarchia legnagyobb
magyar kikötőjét, Fiumét választotta főtelephelyéül, és a piaci kapcsolatok kiépítését
már a cégbejegyzés időszakában elkezdte.
Ennek eszközéül indította el ingyenes lapját, a Kávé Újságot, mely havonta egyszer
jelent meg a magyar fogyasztók bizalmának
megszerzése céljából. A fiumei kis újság, ha
szerényen is, de a témához kapcsolódó irodalmat is közvetítette, ezért nem rokonítható a mai ingyenes hirdetési lapokkal.
Mindenesetre a korabeli magyar sajtó pozitívan reagált Vay Sándor döntésére, melyet
még társadalmi üzenettel is felruháztak.
Az esemény hírértékét jól mutatja, hogy
például a Pápai Hírlap vezércikkben közvetítette olvasóinak. A Nyírvidék tudósítása
ugyan terjedelemben visszafogottabb, de a
lényeget ugyanolyan jól adja vissza:
„Gróf Vay Sándor neve és írói talentuma
révén dupla-mágnás – fiumei kávékereskedő lett. Hevenyében nem dönthetjük el:
irodalmi munkássága, vagy ezen elhatáro-
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zása vet-e ragyogóbb sugarat a mágnási
névre? El tudjuk képzelni mennyi lelkiismereti furdaláson vergődhetik át egy magyar
grófi lélek, míg meghajlik az idők száraz, de
rettentően igazságos követelésének, hogy
csak annak van helye a társadalomban, ki az
élet elevenségét a szó szoros értelemben vett
munkával is fokozza. Nagy tapasztalat kell
ahhoz, hogy ezt megértsük; megfogadásához pedig oly erős lélek kell, mint gróf Vay
Sándor magyar írói lelke. Ami az „esemény”-ben az érdeklődést fölkelti, szenzációssá, sőt pikánssá teszi, az nagyon érthető,
legalább még ma szegény Magyarországon.
„Gróf – és kávékereskedő!” Társadalmi rendünkben inkompatibilisen hangzó fogalmak. Az fölött való csudálkozásnak pedig
érthető oka van. Az örök lusta magyar mágnásság munkára serkentésének ez egyik
szép jele. Ébredése egy napnak, mely sok
melegséget és boldogságot vethetne a nemzetre. Nem is kezdhette meg ezt a hajnalt
más, mint író-mágnás. Ezek között is gróf
Vay Sándor.”
A szerkesztőségek tollforgató kollégái
lelkesen a mintaadó, az úttörő szerepét
adományozták Vay Sándornak. Hogy
ebben azért van túlzás is, arra maga az érintett adta meg a választ egy négy évvel későbbi, 1910. júniusi írásában: „Örök igazságot
mondott csak nemrégen elhunyt költőkirályunk, Mikszáth Kálmán, hogy mi, akik
falun valami ócska kúriában születtünk,
lélekben örökké ott élünk. Ott, ahol édesapánk nézegette a parádés lovait, ahol zsörtölődött a béresekkel. Estére kelve pedig az
ámbituson olvasta az újságot. Ott élünk
lélekben, testben pedig vágyakozunk haza.
É gő, e peke dő n a g y vá g ya koz á ssa l .
Vágyakozunk, és nem érezzük magunkat
jól sehol – és elhagyatottak vagyunk mindenütt, távol a honi rögtől – a buckától.
Pedig engemet sohase fogadott otthon bandérium, se fehérruhás leányok, se üdvözlő
nótárius, mint Mikszáthot Szklabonyán.
Házat se adtak, földet se. Az édesapámnak
füstölög csak ott az ócska kúriája. Talán
még azt sem tudják a jó falusiak, lett-e belőlem valamelyes számottevő író-ember,
avagy sem.
Legföljebb arra emlékeznek, „szörnyen
szeretett nyargalni a kis gróf és jól meg is
ülte a lovat.” A Pegazushoz nekik semmi
közük. Bár nekem se lett volna soha. Bár

maradtam volna otthon gazdának, ahogy
Domián János nótárius uram kommendálta
annak idején, hogy az Isten áldja meg a jó
tanácsáért.
De ha el is szakadtam, ha minden bandérium nélkül, a szőlők alatt, gyalog bandukolva megyek is néha abba az ócska kúriába,
vagy ki a temetőbe szeretteim sírjához, csak
oda húz a szívem – csak egyre látom azt a
kúriát. Egyre nézem azt a bekerített,
agácafás, jázminos sírt – s vetegetek hozzá,
mikor foglalhatom el már az örökös kvártélyt… Addig pedig küzdve, kínlódva, mindig beragyog a boldog gyermekkorom, a
vidám siheder évek emléke. S ez elviselhetőbbé teszi azt a Golgothát, melyre mindannyian cepeljük a keresztet.”
Valentyik Ferenc
Barcsay Ábrahám:

A kávéra
Rab szerecsen véres veríték-gyümölcse,
Melyet, hogy ládáit arannyal megtöltse,
Fösvény anglus elküld messze nemzeteknek,
Nádméz! mennyi kincsét olvasztod ezeknek.
Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab,
Mennyit szenved érted nyugoton is a rab,
A bölcs iszonyodik, látván, egy csészéből
Mint hörpöl ő is részt anglusok bűnéből.
(1780)
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Esküvôi forgatókönyv anno
Bár a lakodalmi szokások már századokkal korábban kialakultak, a
hagyományokra épülő esküvő mégis köztudottan egy teljes esztendőnyi előkészületet igényel. A Nagy napnak valaha is létezett alaposan átgondolt, precíz forgatókönyve, melyre Vay Sándor/Sarolta
jeles drámaírónk és költőnk, Madách Imre édesanyjáról szóló 1911es írásának részlete a legjobb bizonyíték. Az özvegy Madách Imréné
Majthényi Anna irathagyatékából előkerült megsárgult papiros leánya, Mária lakodalmára készült, kultúrtörténeti értékét jó érzékkel
ismerte fel a krónikás, akinek néhány bevezető mondata még a korabeli hangulatot is hitelesen közvetíti: „A sok kísérgetésnek kézfogó,
majd lagzi lett a vége. Hétországra szóló nagy lakodalmat csaptak
1847-ben, amikor Balogh Károly, az elegáns dragonyos örök frigyre
lépett Madách Máriával. Máig is megvan az a „napi rend”, amelyet a
nagyasszony saját kezűleg írt le, s amely nemcsak azt mutatja:
„Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé”, de azt is, mekkora urak voltak a sztregovai Madáchok, keselőkői Majthényiak.

Napi rend.
– 6 órakor főzzön a gazdasszony marha húsból jó gulyás lét galuskával.
– 10 órakor egyenek a mi cselédjeink és ki-ki kapjon egy pohár bort.
– 12 órakor egyenek az idegeny inasok, a szobaleány pedig tekincse
meg, jó rend van é ottan. – Ugyanakkor kapjanak az idegeny szobaleányok kenyeret és gyümölcsöt.
– 1 órakor hozzák be a mi két inasaink a nappali szobába a 2 rendbéli likőrt, hozzája 2 tányér kalácsot. – Az urakhoz pedig vigyék a 2
tálcán elkészített tokajit, a két zöld tányéron lévő kaláccsal.
– 2 órakor legyen az ebéd, – az alatt a nappali szobát rendbe köll
szedni. Ha az ebédhez a pecsenyét viszik, hát a nagy kandlikat

kávéval meg kell tölteni. Az egyik inas ossza a findzsákat, – a
másik kínáljon cukrot és tölcsön kávét.
Amint az ebédtűl fölkelünk, azonnal a palotát köll tisztítani. – Az
alatt egyenek a cigányok.
Amint az inasok az ebédlőt rendbe hozták, mindjárt egyenek a szobaleányok, a mi inasaink és a szakácsok.
– 7 órakor lesz az uzsonna a nappali szobába, – és a sárga szobába; –
ide kint mindent a szobaleányok készítsenek el, de be az inasok
hordják.
Az uzsonna olyan rendbe legyen, mint az ide rekesztett papiros
mondja.
– 9 órakor hordjanak az inasok lemonádét és mandola tejet.
Ugyanakkor vacsoráljanak a cselédek.
– 12 órakor lesz a vacsora 3 nagy és 2 kisebb asztalra terítve.
Ha a vacsorát elvégeztük, hát a sárga szobába terítödjön föl a nagy
gömbölyű asztal és rá készítődjön mindenféle pecsenye, bor és
kenyér. Az inas többször tekincse meg és ami kifogyott, újítsák
meg.
A háló szobába álljon a kanapé előtt való asztalon a thée készülék,
– valami sütemény és gyümölcs. Ezt a szobaleány tekincse néha
meg.
– 2 órakor horgyanak az inasok nagy tálcákon, csészikéken fagylaltot.
– 3 órakor legyen a nappali szobába kávé és kalács.
– 4 órakor horgyanak az inasok lemonádét és mandola tejet.
– 5 órakor puncsot horgyanak az inasok.
– 8 órakor lesz a fölöstököm. A palotába 2 négyszegletes asztal legyen
fölterítve, az egyiken legyen minden findzsa, 3 nagy ezüst kandli és
lábasokba tej, – cukor-pikszisek és sok kalács.
A másik asztalon legyen bor, víz, 2 tál sunka sok aszpikkal, 2 tál
bornyú snicli citrommal, egy levese tál korhelyleves, – kenyér, kalács.”
Valentyik F.

Pályázat fegyverzajban, a frontvonalakon át
Pályázni muszáj – tartja napjaink szlogenje. Sok igazságot tartalmaz, hiszen aki a megnyíló lehetőségekkel jól él, az előbbre jut. A
pályázati forma történeti gyökereit a magyar irodalomban olyan
alapművek tanúsítják, mint a Bánk bán és a Toldi, de arra is van
példa, hogy nemcsak az alkotásokat versenyeztették, hanem művészeti elismeréseket is ezzel a módszerrel ítéltek oda. Nem is kell érte
messzire mennünk, mert a 20. század elején a Székesfőváros közgyűlése az általa alapított Ferenc József-díjat így működtette. Az
éppen száz évvel ezelőtti, 1916-os szépirodalmi-díj felhívására,
mely a nyertes számára 2000 koronás pályadíjat tartalmazott, tízen
indultak. Többségük nevét ma már hiába kutatjuk az irodalomtörténet forrásaiban, mert nem hagyott nyomot munkásságuk (Szűcs
Erzsébet, Bartos Pál, Kovács Béla, Lázár István, Pogány Dániel,
Sibrik Antal). Kupcsay Feliciánról (1876-1964) ez már nem mondható el, mert némi kutatás után mégiscsak fellelhető a Magyar
Életrajzi Lexikonban, de a korabeli újságok nagyon szűkszavúan
publikáltak róla. A sajtómunkatársak esélyesnek ítélték a pályája
felívelő szakaszát élő Tormay Cécile (1875-1937) írónőt, aki „A régi
ház” című családregényével párhuzamosan elnyerte a Magyar
Tudományos Akadémia Péczely-díját, ezért nagyon korrekt gesztussal még a döntés előtt visszavonta pályázatát. A világháború
kitörésekor Svájcban rekedt Vay Sándor/Sarolta alapos pályázatot
állított össze és küldött a frontvonalakon át, melyben a sajátos,

egyedi stílusra, közkedveltségre, nagy olvasótáborra épített. A személyes motivációt az irodalmi elismerés igényében és az anyagi
vonatkozásokban egyaránt feltételezhetjük. Külön kérte a bírálóbizottságot, hogy esetében tekintsenek el a kiírásban szereplő negyvenéves felső korhatártól és eddigi irodalmi tevékenységét mérlegelve hozzák meg a döntésüket. A pályázati feltételek megváltoztatására azonban csak közgyűlési határozattal és miniszteri jóváhagyással lett volna mód, ezért az öttagú zsűri nem vehette figyelembe
a fegyverek zajában Budapestre érkezett pályázatot. A díjat így az
ítészek egyöntetű szavazatával a legnagyobb esélyes, a modern
magyar prózaírás mestere, Krúdy Gyula (1878-1933) kapta.
Az eredmény találkozott az olvasóközönség előzetes várakozásával és Vay Sándor/Saroltát sem viselte meg. Erre lehet abból következtetni, hogy továbbra is menetrendszerűen, hetente küldte írásait
a Pesti Hírlap számára, és semmilyen módon nem kommentálta a
pályázat elbírálását. Krúdyról köztudottan egyébként is nagyon jó
véleménnyel volt, és a zsűritagok helyében alighanem ő is rá szavazott volna. Viszont némiképp meglepő, hogy a Szindbáb alkotója a
rengeteg egyéb érdekesség mellett ezt az epizódot nem építette be a
csínyes Vay grófról szóló történeteibe, bár az eset bizonyosan megerősítette a férfiruhás írónő előkelő helyét „a tegnapok ködlovagjainak” panoptikumában.
V. F.
2016. július
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Szükségünk van közös történetekre
Mindannyian, akik gyerekként, diákként ismertük, szeretettel emlékezünk Garajszki Margitra,
aki ígéretes tehetségként minden tanulmányi versenyen kitûnôen szerepelt, nyelvérzékével, íráskészségével és érett versmondásával kitûnt a többi gyerek közül. Tanárai már akkor tudták, hogy
szép jövô áll elôtte, ô az a diák, aki beváltja a hozzá fûzött reményeket, és megvalósítja az álmait.
Dabas-Sáriból, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából indult, és
19 évesen került a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészet
tudományi Karára, ahol szlovák nyelv és irodalom szakon szerzett
diplomát. Az egyetemi évei alatt kezdett el műfordítással foglalkozni, azóta több önálló műfordításkötete is megjelent.
Az egyetem
Foto Veronika Svoradova
elvégzése után egy pozsonyi könyvkiadónál szerkesztőként dolgozott, majd a magyar nagykövetségre került, ahol sajtófigyeléssel foglalkozott. Ekkor érett meg benne a gondolat, hogy milyen jó lenne
az események nyomon követésén kívül hozzátenni valamit, lehetőleg valami pozitív, építő dolgot a szlovák-magyar párbeszédhez. Így
született meg a kassai Thália Színházban A polgári kutya nevelése
c. kétnyelvű szlovák-magyar darab és előadás, amit Márai Sándor
élete és munkássága ihletett. Ennek az előadásnak ő volt a dramaturgja és a sikeren felbuzdulva jelentkezett a pozsonyi Színház
művészeti Egyetemre, ahol tavaly végezett rendezői és dramaturgia
szakon.
„Meseírással véletlenül kezdtem el foglalkozni.” – írja magáról.
„Az első mesémet egy pályázati felhívásra írtam, és „Bobula” címmel jelent meg szlovák nyelven, idén áprilisban pedig magyarul is
napvilágot látott. A második mesémet Bartók és a fából faragott
királyfi címmel felkérésre írtam, amely 2013-ban
magyar és szlovák nyelven is megjelent.
Miután az író-olvasó találkozókon rájöttem, hogy a szlovák gyerekek nem ismerik
Bartók Bélát, annak ellenére, hogy rengeteg
szlovák népdalt gyűjtött össze, egy mélyhege dű-művé s z nő ba r á t nő m me l , Jú l i a
Urdovával készítettünk egy gyerekelőadást
Bartók és a fából faragott királyfi címmel,
2014-ben. Azóta több mint 70-szer játszottuk
az előadást szlovák és magyar nyelven is. Az
idei és a jövő évi Bartók-évre való tekintettel az
előadás alapjául szolgáló mesekönyv most
Magyarországon is megjelent, sőt az idei Varsói
Könyvfesztiválra, ahol Magyarország volt a díszvendég, lengyel fordításban is megjelent májusban.” A mesekönyvet Bartókról szóló monográfiák,
visszaemlékezések alapján írta, így rengeteg információt tartalmaz a zeneszerzőről. Hogy a gyerekek számára is élvezetes legyen, Bartók gyerekkorának történetét a fából faragott királyfival
mesélteti el.
A könyv gyermeknek és felnőttnek egyaránt olvasmányos. Harmonikus, letisztult
nyelvezete, arányos szerkezete mondhatni a klas�-
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szikus mesék színvonalára emeli a fából faragott királyfi, és általa a
nagy zeneszerző első életszakaszának történetét. A helyszínek,
amelyeket bejár, a történelmi Magyarország hangulatos helyszínei,
amelyek meghatározzák Bartók indulását, az események, találkozások, emberi kapcsolatok és meghatározó figurák teljessé és hitelessé
teszik a róla alkotott képet. Közben a fából faragott királyfi egy szerethető, sajátos mesefigurává válik, aki lassan levetkőzi királyi
„allűrjeit”, imitt-amott felfénylő egoizmusát, és teljes egészében
Bartók krónikásává, kísérőjévé, elkötelezett alattvalójává válik. Így
lesz teljes mindkettőjük küldetése.
Szép és átgondolt életcélok, hasznos és érékes művek sorakoznak
a fiatal és sokoldalú alkotó mögött. Érezhető, hogy tudatosan
törekszik az egy térségben élők kultúrájának megismertetésére,
ezért megkérdeztem tőle, mi a hitvallása, mi az a vezérgondolat,
amely cselekvésre készteti. „Ami a hitvallást illeti, azt gondolom,
hogy itt Közép-Európában szükségünk van közös történetekre, és
hogy ismerjük egymás történeteit, mert az egy mélyebb megismeréshez vezet, és általa egy kulturális közeg részének érezhetjük
magunkat. Csak remélni tudom, hogy a műfordítások, a mesék és a
színházi
előadások hozzájárulnak ehhez. Bartók Bélát fontos
példaképemnek tartom, mivel nagy energiát fordított arra, hogy megismerje a közép-európai népek
népdalkincsét, és ezeket – a magyar, a szlovák, a
román, a bolgár népdalokat – beemelve a műveibe,
ezek által inspirálódva lett világhírű.” – hangzott a
válasz.
Áprilisban férjével visszaköltözött Magyar
országra, még keresi a helyét, a feladatát az itthoni közegben. Jó hír, hogy már folynak Bobula és
Ignác című következő meséje színpadi adaptációjának próbái, amelynek július 9-i bemutatója
is közeleg.
A Bartók-mesekönyv színpadi adaptációját több dabasi óvodában és iskolában is
játszották már, június 7-én pedig a Sári
Zarándok és Kulturális Központban
adták elő az itthoni közönség nagy örömére. Sok sikert, beteljesülést és töretlen alkotói pályát kívánunk Garajszki Margitnak, és
visszavárjuk Dabasra vendégként, szerzőként, rendező–dramaturgként, mert kíváncsiak vagyunk nyitott, kreatív egyéniségére, összetartozást és kölcsönös megbecsülést sürgető
gondolataira.
Kapui

kitekintõ

Program a fiatalokért…
VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi
régióban” elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium
irányítása alatt 4.2 milliárd forintos költségvetésből, az Európai Unió
támogatásával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul
meg.
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik
sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek
munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott
segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz,
egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére.
Képzési költség biztosítása során, a támogatás keretében a tanfolyam teljes díját átvállaljuk.
Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam ideje alatt a fiatal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 100%-a
(79 155 Ft). Képzéshez kapcsolódó utazási költség 100%-ban megtérítésre kerül.
A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő
elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.
A programban résztvevő fiatalok foglalkoztatása esetén a munkáltatónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle
bérköltség támogatást igényelni az alábbiak szerint:
a) bértámogatás „legfeljebb 8+4”: A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a
munkaadónak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, amely a támogatás folyósítási időtartama 50%ának megfelelő további időtartam. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a minimálbér
másfélszeresének és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 70%-a.
b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás
e projektben legfeljebb 90 napra.
A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 12 havi bértámogatás is, a
legfeljebb 8+4 havi konstrukcióban.
c) „legfeljebb 10+5 havi” konstrukció: A programrésztvevő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó
(azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, olyan hatósági szerződéssel, amely legfeljebb 10
hónap támogatást és 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg.
d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi
konstrukció szerint, olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg
kötelezettségeket.
A b, c, d, konstrukciónál a támogatott időszakra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó 100%-ban
megtérítésre kerül.
Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az esetben vállalkozóvá válást elősegítő támogatást
kaphat 6 hónap időtartamra, havonta maximum a mindenkori minimálbér összegét (2016-ban bruttó 111 000 Ft/
hó).
Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program keretén belül, akár
3 000 000 forintos tőketámogatáshoz is juthat a jelentkező, 10%-os önrész
megléte mellett. (Bővebb információ: www.ofa.hu)
A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munkanélküli
legyen a fiatal, az állandó lakcíme illetve tartózkodási helye
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

Érdeklődni a pest.munka.hu oldalon, illetve Tóth
Tamásnál a 06-70/198-7558-as telefonszámon
lehetséges.
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560 éve szól a harang
Idén július 22-én ünnepeljük a nándorfehérvári csata 560. évfordulóját. Dabas Város Önkormányzata öt évvel ezelőtt, az 555. évfordulóra tornyot avatott a város szívében, így tisztelgett a Hunyadi János és
Kapisztrán János vezette seregek páratlan hőstette előtt, amely egy
időre megállította a török inváziót a keresztény Európa küszöbén.
A 14. és 15. században rendkívüli gyorsasággal terjeszkedő
Oszmán Birodalom élére 1451-ben II. Mehmed szultán személyében
becsvágyó és tehetséges uralkodó került. Hadserege a 15. század
közepén szervezettségét és harcértékét tekintve felülmúlta a kor
európai hadseregeit.
A török terjeszkedés Magyarországot kedvezőtlen helyzetben
érte. V. László (uralk.: 1440–1457) túl fiatalon ült trónra, és az egymással versengő bárói csoportok befolyása alá került. Az 1455-ös
rendi országgyűlés úgy erősítette meg Hunyadi Jánost főkapitányi
tisztségében, hogy a magyar főurak jelentős része túlzottnak tartotta
a hatalmát. A közeledő török veszély ellenére az 1456 januárjára
összehívott országgyűlés csak április elején ült össze, és amikor megérkezett a szultáni had megindulásának híre, a gyűlés pánikszerűen
feloszlott azzal a határozattal, hogy a magyar had vonuljon a déli
határra. A parancsot végrehajtani képes hadsereg azonban nem létezett. E válságos helyzetben Hunyadi János saját költségén felszerelt
seregével Szegedre vonult, hogy ott várja be az esetleg még csatlakozni kívánó hadakat, Kapisztrán János itáliai szerzetes serege pedig
Péterváradon gyülekezett.
II. Mehmed 1456. július 4-én vette óriási túlerővel ostrom alá
Nándorfehérvárt, amelyet Szilágyi Mihály csapatai hősiesen védtek.
Július 14-én Hunyadi János áttörte a török hajózárat a Dunán, és
Szilágyi seregéhez csatlakozott. Az egyesült magyar sereg július
21-én visszaverte a török támadást, majd július 22-én kitört a várból
és a Kapisztrán János vezette keresztes sereg segítségével hatalmas
vereséget mért a törökre.
Hunyadi a diadal után újabb törökellenes hadjárat tervezésébe
kezdett. Ennek megindítására azonban már nem maradt ideje, mert
az időközben kitört pestisjárványban augusztus 11-én elhunyt.
Október 23-án Kapisztrán János is meghalt a járványban. A siker két
kivívójának halála megakadályozta a további hadjáratot. A nándorfehérvári győzelem így kihasználatlan maradt, ennek ellenére a feudális Magyarország egyik legnagyobb katonai sikerének bizonyult.
A déli harangszó azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet
az egész keresztény világban.
– szerk. –

Szabadidomítás… Varázslat?!
Nem is oly régen, amikor először láttam Hamza Viktóriát lovaival
fellépni, nehezen hittem a szememnek, azt gondoltam, hogy az az
apró lány varázsló, látva a lovaival kialakított összhangot és kapcsolatot, majd elkezdtem azon gondolkodni, hogyan is lehetséges
ez. Mivel ma már nagyon kevesen hiszünk a tündérmesékben, gondoltam, csak van valami racionális magyarázata annak, hogyan
képesek arra, amire. Könyvmoly lévén az első kutakodásom színtere a betűk világa volt, de ott nem jártam sikerrel. Néztem videókat,
megfordultam bemutatókon, az már segített, de az igazi segítőm
végül a saját lovam lett. Bárkit figyeltem, azt a következtetést vontam le, hogy egy jelrendszert alakít ki és alkalmaz következetesen.
„Csak” azt kell megértetnünk lovunkkal, hogy az adott jelre mit
várunk tőle, természetesen erőszakmentesen. Persze ennek is sokféle módja van, de ezek a rendszerek nem oly nagyon különböznek
egymástól, nyilván más az elvárása egy díjlovasnak, mint annak,
aki nyereg nélkül szeretne lovagolni. Tudom, a megértetés a legnehezebb része, de azt vettem észre, hogy lovam sok mindent felajánl
nekem, csak észre kell vennem. Ha figyelek rá, akkor minden kön�nyebb és a sok apró feladat összekombinálásából újabbak és újabbak lesznek. Teszem hozzá, hogy azért minden igyekezetem ellenére sem mindig sikerül ez, mert elég volt egy aprócska pillanat,
hogy arcomat egy kerek lófenék borítsa be, és csekélyke súlyú patásom hátsó lába az én lábamra érkezzen, mert biza neki nincs ma
kedve odafigyelni. De az ilyen pillanatokban sem lehettem ideges,
lovam azonnal érzi energiaszintem változását, és ha tetszik, ha
nem, arra bizony „válaszol” és nem mindig úgy, hogy az feltétlenül
tetsszen nekem. Viszont ha egy feladatot szépen kivitelez, azonnal
hangosan dicsérem, amire boldog „höhö” a válasz, és ő is élvezi az
együttlétet. Mindenkinek más a célja, de pl. Pat Parelli hét játékát
felépítve és továbbgondolva számos dolgot érhetünk el kitartással
és megfelelő hozzáállással. Ebből már kibontakozhat az a varázslat, a kapcsolat, amelyben csak testbeszéddel megértjük egymást,
számomra olyan ez, mint egy tánc a legkedvesebb barátommal,
amikor nem létezik más, csak mi ketten. Azt hiszem, soha nem
fogunk arra a szintre elérni, mint például a Spanyol Lovasiskola
képviselői, de nem is célunk ez, nekünk csak egy kis hétköznapi
mókázás kell, egy feltétlen bizalom és egy hosszú-hosszú tánc,
amíg tehetem. Mert valóban igaz, hogy „Nincs oly bensőséges
titok, mint amely lovas és ló között alakul ki.” (Robert Smith
Surtees)
Katona Beatrix

Nemzeti Összetartozás Napja Munkácson
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, a Munkácsi 3. sz.
II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, a magyar nyelvű oktatás 70 évvel
ezelőtti újraindításának alkalmából nagyszabású ünnepséget rendeztek. Az alkalomból Baloga Andrij, Munkács polgármestere meglátogatta az iskolát és egy laptoppal ajándékozta meg. Dabas város
Önkormányzata egy tabletet, a a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
pedig egy projektort adományozott az intézménynek.. Az ünnepség
az iskola udvarán, a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc mellszobránál igazgatói köszöntéssel kezdődött, majd az iskola tanára,
Popovics Béla mondott ünnepi beszédet. A koszorúzás keretében
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester és Kosztolányi Gyula képvi-
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selő helyezte el Dabas város koszorúját. Ezt követően az ünneplő
közönség az 1889-re felépített Munkácsi Nemzeti Színházba (mostani nevén Orosz Drámai Színház), vonult át, ahol egy fergeteges műsor
vette kezdetét, amit az óvodások, a hajdani és a jelenlegi diákok
mutattak be. A műsorban aktívan részt vett a tantestület és Schink
István igazgató úr is, aki zárszavában a következő idézettel nyomatékosította a magyarság ottani küldetését:
„Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a
gyerekeim hangján, elvenni nem hagyom.” Jó volt részese lenni az
iskola rendezvényének, köszönjük az élményt, az összetartozás felemelő érzését.
– szerk. –
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Öregdiákok találkozója
Ötven év után ismét becsengettek... megszólalt a csengő a volt Sári 1. számú
Általános Iskola folyosóján, ahol az 1966-ban végzett 8. b osztály öregdiákjai
50 éves találkozójukra készülődtek.
A régi osztályteremben mindenki igyekezett megtalálni volt helyét és padtársát, majd a szokásos ceremónia következett. Az érkező osztályfőnököt,
Garajszki István tanár urat harsány „osztály vigyázz!” köszöntötte, majd
Lovistyek Julianna jelentést tett az osztály létszámáról, hiányzókról, és azokról,
akik sajnos már elhunytak: osztálylétszám 34, hiányzik 4, és elhunyt 10...
Garajszki tanár úr is köszöntötte volt diákjait, és örömét fejezte ki, hogy
ennyi év után újra találkozhatott velük. Rövid beszélgetések következtek, majd
egy vendéglőben folytatódott a találkozó, ahol nagyon finom vacsora és sok
sütemény várta az érkezőket. Mindenki röviden beszámolt arról, hogy mi is
történt vele az elmúlt 50 évben, majd kötetlen beszélgetések következtek.
A késő estében végződő találkozó jó hangulatban záródott, ahol a jelenlévők
megfogadták, hogy 5 év múlva ismét találkoznak! Köszönet illet mindenkit, aki
eljött a találkozóra, de külön köszönet illeti azokat, akik mindezt megszervezték: Fojta Margitot, Sós Annát és Lovistyek Juliannát.

Dabasi szerzôk
a 87. Könyvhéten
A június 9–12. között lezajlott ünnepi könyvhét keretében
négy dabasi szerző dedikálta kötetét a különböző kiadók pavilonjainál. Szabó József János hadtörténeti szakíró Mozaikok
Örkénytábor történetéből című könyvét a Pillangó kiadónál,
Valentyik Ferenc helytörténész A földem nem ereszt című
helytörténeti cikkgyűjteményét az Antológia Kiadónál dedikálta olvasóinak, Hegedűs Rita az Aposztróf Kiadó antológiájában megjelent versét, Kapui Ágota pedig a Hungarovox
Kiadónál megjelent verseskötetét ajánlotta az érdeklődőknek.

Fotó: Tihanyiné Bozsik Anna
A gyóni Általános Iskola 1971-ben végzett „a” és „b” osztályos volt
diákjainak, tanárainak 45 éves osztálytalálkozója
A résztvevők névsora: Merczel Mihály, Sári András, Balázs Attila, Prandóczky
András, Póra Béla, Kecskés Magdolna, Katona Edit, Horváth István (tanár), Nagy
Ferencné (tanár), Dömök Antalné (tanár), Rapcsákné Harminc Karolin, Kovács Irén,
Kohuthné Opóczki Jolán, Jurászikné Simári Júlia, Sinkó László, Jávorné Karsai
Mária, Marth Sándorné, Berkiné Jávorszky Mária, Takács Karolina, Forgács
Árpádné, Gémesi Márta, Karsai Béla, Nádasi Péter, Balázs László, Kovács Pál,
Fabók Mihály, Burikné Kosztolányi Anikó, Szegedi Erzsébet, Marosi János, Kovács
Zsuzsanna, Slezák István, Hornyák János.

2016. július

Dabas 23

sport

A dabasi Utánpótlásközpont

a térség labdarúgóbázisa

Június 11-én ünnepélyes keretek között átadták az FC Dabas Sportegyesület új Után
pótlásközpontját. Az eseményen jelen voltak
az egyesület sportolói, szurkolói, támogatói,
az MLSZ megyei vezetői és az együttműködő
egyesületek képviselői.
A közel 400 millió forintos beruházás 31,
TAO támogatást biztosító cég hozzájárulása
és Dabas Város Önkormányzatának önrész
biztosítása révén valósulhatott meg. Az épületben a játékosokat kiszolgáló helyiségek és
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Fotók: Karlik Dóra

szertárak mellett orvosi szoba, kondicionáló
terem, wellness részleg és konferenciaterem is
létesült. Az avatóünnepség az egyesület 6
dobogós csapatának díjazásával vette kezdetét, majd Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte,
hogy a megvalósult beruházás a dabasi térségnek egy akkora léptékű fejlődést jelent, mint
egy évtizeddel ezelőtt a Dabasi Sportcsarnok
megvalósítása.
Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei igazgatója az önkormányzat támogatását emelte
ki, amely elengedhetetlenül szükséges volt
ahhoz, hogy a létesítmény ilyen minőségben
jöjjön létre. Kőszegi Zoltán polgármester, az
egyesület elnöke a sport társadalmi szerepéről, nemzetstratégiai fontosságáról beszélt.
Elmondta, hogy a dabasi egyesületnek több
mint háromszázötven játékosa van, és szeretné, ha ez a létszám akár kétszeresére emelkedne a közeljövőben, hiszen a megépült központ
megfelelő hátteret, 21. századi körülményeket
biztosít az egyesület további fejlődéséhez.
Miután a létesítményt Szalka Mihály plébános felszentelte, a támogató cégek képviselői, az MLSZ Pest megyei igazgatósága és az
egyesület vezetői átadták az intézményt a
népes közönségnek. A szezonzáró sportnap
délutánja a Magyar Öregfiúk válogatott és az
FC Dabas SE öregfiúk válogatott barátságos
mérkőzésével zárult.
– szerk. –

Az FCBarcelona hivatalos labdarúgó iskolájából, az FCBEscola-tól június 19-én vasárnap
érkezett meg a hat edző (Pol, Oriol, Xavier,
Roger, Jordi és Manel) és a tábor koordinátora
(Albert). Június 20-án, hétfőn, 18 magyar társuk csatlakozott hozzájuk egy-két helyettesítővel (Balogh Tamás, Bukovszki Balázs, Fodor
Gergő, Kerepeszki Zoltán, Kiss János, Komo
róczi Kristóf, Kovács István, Kovacsik Tibor,
Körmöczy Szebasztián, Ledő László, Mann
Balázs, Mlecsenkov Mátyás, Molnár Richárd,
Nádudvari Zsolt, Pék Richárd, Riesz Péter,
Schilingerné Budai Zsuzsanna, Takács Kornél,
Tóth Ferenc, Turcsik Gergő), hogy 224 gyermeket oktassanak a Barça stílusának megfelelően. Az edzések célja nem csak az volt, hogy a
gyermekek fizikai állóképességüket javítsák,
hanem az is, hogy megtanulják, hogyan lehet
igazán csapatban játszani és játék közben fejben is átlátni a pályán zajló eseményeket.
Hétfőtől péntekig minden táborozó napi 4
edzésen vehetett részt, délelőtt 9.00–10.00
óra és 11.00–12.00 óra között, majd 14.30–
15.30 és 16.00–17.00 óra között. Délelőtt
egészséges tízórai adott lendületet a kimerült
focistáknak, délben a Gagarin Lakodalmas
Ház hűs nagyterme szolgálta az ebédelő gyermekek pihenését, majd a délutáni edzések
között a frissen készült szendvicsek pótolták
az energiát.
A katalán és a magyar edzők minden reggel és délután egyeztetéseket tartottak, s a
pályákon is folyamatosan kommunikáltak.
A spanyol–angol–magyar nyelvi akadályok
leküzdésében 7 tolmács (Huszka Brigitta,
Kemper Marcell, Krispán Gábor, Lázár
Tamás, Pelikán Péter és Rezsek Máté) volt
edzőink segítségére.
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Barça-tábor Dabason

Fotók: Karlik Dóra

A gyermekek felügyeletéről az edzők mellett folyamatosan és fáradhatatlanul figyelő
19 önkéntes (Babos Boglárka, Balogh Petra,
Csézi Adél, Jurácsik Andrea, Kalmár Tünde,
Kőszegi Blanka, Lovistyek Evelin, Medve
Réka, Monok Virág, Mráz Márk, Naszvadi
Reg ina, Palásti Enikő, Podoba Erik a,
Pokornyik Lilla, Sponga Antónia, Szabados
Mónika, Volenszki Lilla, Volentér Nóra,
Zsolnai Diána) gondoskodott. Ők voltak
azok, akik a 18 csapatot a tábor 5 napja alatt
folyamatosan támogatták, a táborban várták
és búcsúztatták a gyermekeket, a sérülteket
ápolták, a Gatorade energiaitalokat és a
Mizse ásványvizeket, a Cerbona szeleteket, a
firss gyümölcsöket és a délutáni szendvicseket kiosztották, valamint minden egyéb felmerülő kérést és kihívást nagy figyelemmel
és szeretettel tejesítettek annak érdekében,
hogy minden táborozó számára ez lehessen
az idei év legkülönlegesebb és legemlékezetesebb tábora.
A tábori események zavartalanságáról a
tábor két hazai koordinátora (Csernus Dóra
és Veres Tünde), valamint a szervezők
(Feczesin István, Kőszegi Zoltán, Kucsák
István, Mari Judit, Mari Zolika, Mari Zoltán,
Schilingerné Budai Zsuzsanna és Zsolnai
Róbert) oldalán további segítők gondoskodtak (Bálint Kata, Bennárik Boglárka, Gecser
Nikolett, Gogolák Mariann, Józsa Nikolett,
Kancsár Krisztián, Kocsis Csaba, Kollár

László, Kőszegi Hajnalka, Molnár Imre,
Rutterschmidt Krisztián, Sásdi Máté, Simon
Kata).
A tábor sikerességét számtalan pozitív
visszajelzés igazolja:
„Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a
profin megszervezett edzőtáborozáson!
Nagyon jól éreztük magunkat! Reméljük,
hogy jövőre újra találkozunk.”
„Szavakkal kifejezni sem lehet azt a sok
élményt, amit a fiam ezalatt az egy hét alatt
kapott! Csodálatos volt! Nagyon szépen
köszönjük! Força Barça!!!”
„Óriási élmény volt! Köszönjük a profi
szervezést! Hihetetlenül igényes és magas
színvonalú tábor volt! Nagyon szépen
köszönjük mindenkinek, aki részt vett
ebben! Jövőre találkozunk!!! Força Barça!!!
Na és hajrá Magyarország!!!”
Még egyszer köszönjük minden közreműködő fáradhatatlan segítségét, mellyel
hozzájárultak a tábor sikerességéhez!
A szervezők
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Tour de Fekt
nyári túrája

Fotó: Klement István

Hetedik nyári túráján van túl a Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör.
Az elmúlt hat év alatt megduplázódott a csapat létszáma. Tizenöt
fővel alakultunk, ma pedig harmincnégyen vagyunk, s egyre többen
érdeklődnek programjaink iránt. Ma is tartjuk magunkat eredeti
célunkhoz, vagyis minél több dabasi és környékbeli emberrel megszerettetni a bringázást és bevonni őket megmozdulásainkba. Az idén
(június 24-25-26.) harmincegyen kerekeztünk a Velencei tó környé-

kén. Sajnos az egész országra kiterjesztett legmagasabb fokú hőségriadó miatt az eredetileg tervezett 240 km helyett csak 200 km-t mentünk, de a meleg miatt ez olyan erőpróba volt, mintha letekertük volna
az eredeti 240 km-t. Külön elismerést érdemel az a tizenhárom hölgy,
akik ezt végigcsinálták energikusan és vidáman. Gárdonyban egy
nagyon kulturált apartman üdülőben volt a szállásunk, onnan szerveztük túráinkat. Az izzadságon kívül a Velencei tóban is fürödtünk,
ami egyik csúcspontja volt a két és fél napnak. A Tour de Fekt KBK
nyitott, továbbra is mindenkit szívesen látunk csapatunkban 14 és
100 év között!
Ezúton is köszönjük a Dabas Újság beharangozóit és tájékoztatásait baráti körünk ténykedéseiről és a Rádió Dabas velünk készített
riportjait, beszélgetéseit.
A kerékpározás olyan sport, amely nemcsak az izmokat mozgatja
meg, hanem szívünket, lelkünket is erősíti, gazdagítja, lehetővé teszi,
hogy új ismerősökre, barátokra tegyünk szert, és bejárhatjuk 100–
200 km-es körzetben szűkebb hazánkat.
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője

Zentai

Strong Body „Túra”
Június utolsó hétvégéjén ismét
Crossfit versenyen vett részt két
dabasi versenyző. Termünk edzője
évek óta jó kapcsolatot ápol sportunk zentai úttörőjével, Zelic
Aleksandarral, a Fit For Life terem
edzője és a verseny szervezője
(képünkön). Így az idén sem volt
kérdés, hogy a Strong Body Dabas
versenyzői is képviseltetik magukat testvérvárosunk versenyén.
A női open kategóriában Szilaj
Lillának a 14. helyre sikerült
beküzdenie magát, egy kimondottan erős női mezőnyben. Lilla első
versenye volt a zentai, nála az
elsődleges cél a versenyrutinszerzés volt.Nagyon jó visszajelzésként értékelhetjük ezt a helyezést arról,
hogy jelenleg hol tart a többi versenyzőhöz képest.
A férfi pro kategóriában Váczi Norbertnek pedig a 15. helyet sikerült megszereznie, egy rendkívül változatos feladatokkal (úszás, súlyemelés, evezés…) tűzdelt versenyben, és nemzetközileg is elismert versenyzők között.
Továbbá szeretnék gratulálni a Strong Body Szeged versenyzőinek is
Schneider Tímeának, Ónodi Ferencnek és Sófi Balázsnak a versenyen
nyújtott kiemelkedő teljesítményükért.
Edzéseinken minden érdeklődőt szeretettel várunk!
SB Team
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sport

Triatlon Ifjúsági Európa-bajnokság

2016-ban Tiszaújváros ad otthont a fiatal
triatlonosok kontinens viadalának. Július
2–5-ig 26 ország versenyzői mérik össze
tudásukat. Nagy örömünkre a magyar ifjúság i vá logatot t tag ja ként két dabasi
triatlonos is részt vesz a rangos eseményen.
A lányoknál Bukovszki Tünde, a fiúknál

Kanyik András harcolta ki a válogatók során
a csapatba kerülést. Az egyesületben végzett
következetes, kitartó munka meghozta a várt
eredményt. A dabasi triatlonosok évek óta az
utánpótlás-nevelés élvonalába tartoznak.
2015-ben az ország 2. legeredményesebb
klubja voltunk a 15 év alatti korosztályban.
Mindkét EB-indulónk közel egy évtizede
triatlonozik. Szorgalmuk, kitartásuk, küzdeni tudásuk példaértékű, nemcsak a sportban, hanem a tanulmányi munkában is.
Eddigi legjobb eredményeik is kimagaslók,
az ORV-n (Olimpiai Reménységek Versenye)
Tünde első, András a hatodik helyen végzett.
Mindketten jó néhány országos bajnoki
címet nyertek már aquatlon, duatlon és
triatlon sportágakban.

dabasi indulókkal

Az idei évben az EB-n korosztályukban ők a
fiatalabbak, így fő célunk a nagy nemzetközi
versenyek hangulatának megismerése,
tapasztalatszerzés, melyet reméljük, a következő években jól tudunk kamatoztatni. Az
EB után még további két Junior Európakupán szerepelnek Tiszaújvárosban és a
csehországi Taborban.
A versenyzők edzői: Lorántfyné Horváth
Ildikó, Lukács István és Várdai Zoltán.
Várdai Z.
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a selejtezők
után mindkét dabasi versenyző bejutott a döntőbe. Gratulálunk eddigi teljesítményükhöz, és sok
sikert kívánunk a folytatáshoz!
– szerk. –

Az egyesület tavaszi idôszakának további kimagasló eredményei
Kaszó, Duatlon Országos Bajnokság
Újonc–fiúk:
12. Gáll Martin
Gyermek–lányok:
8. Nagy Ágnes
Serdülő–fiúk:
15. Kecskés Bence
Ifjúsági–lány:
6. Bukovszki Tünde
Ifjúsági–fiú:
6. Kanyik András
Újonc–fiúcsapat
7. (Gáll Martin, Mezei Bence, Zelenák
Olivér)
Gyermek–lánycsapat
3. (Nagy Ágnes, Szegfi Csenge,
Kecskés Noémi)
Serdülő–fiúcsapat
3. (Kecskés Bence, Farkas Csaba,
Farkas Zsolt)
Tiszaújváros, Országos Triatlon Ranglista
Verseny
Gyermek–lány:
8. Nagy Ágnes

Serdülő–fiú:
10. Farkas Csaba
Ifjúsági–lány:
5. Bukovszki Tünde
Debrecen, Országos Aquatlon Bajnokság
Újonc–I. fiúcsapat
6. (Koblencz Kristóf, Bánvölgyi Bence,
Bánvölgyi Barnabás)
Újonc–I. lánycsapat
5. (Fabók Eszter, Baski Barbara, Bretus
Lara)
Újonc–II. fiú
9. (Gáll Martin, Zelenák Olivér, Mezei
Bence)
Újonc–II lánycsapat
9. (Bretus Lara, Fabók Vivien, Bognár
Anna)
Gyermek–lánycsapat
7. (Nagy Ágnes, Kecskés Noémi, Szegfi
Csenge)

KÉZILABDA

U-14 Hajdu Tamás (edző), Fajth Roland, Hábli Tibor, Nagy Zsolt, Kiss
Péter, Tomori Győző (vezetőedző), Kollár Balázs, Strupka Attila, Kádár
Gergő, Pardi Lajos, Bakos Dávid (erőnléti edző) Sós Bence, Markó Márk,
Czindler Ádám, Feth Balázs, Harazin Dávid, Hermann Ákos, Farkas
Ádám, Bozsik Baldvin, Zsíros Zsolt.
Május utolsó hetében Mezőtúron rendezték meg az Országos
Gyermekbajnokság U-14-es fiú korosztályának döntőjét, ahová a Dabas
VSE KC csapata a tavalyi év után ismét bejutott.

Serdülő–fiúcsapat
5. (Kecskés Bence, Farkas Csaba,
Farkas Zsolt)
Fonyód, Országos Triatlon Ranglista
Verseny
Gyermek–lány:
11. Szegfi Csenge
Serdülő–fiú:
15. Kecskés Bence
Ifjúsági–fiú:
4. Kanyik András
Ifjúsági–lány:
5. Bukovszki Tünde
Balatonfenyves Triatlon MIX Váltó
Országos Bajnokság
Újonccsapat
4. (Fabók Vivien, Zelenák Olivér,
Bognár Anna, Mezei Bence)
Gyermekcsapat
5. (Nagy Ágnes, Gáll Martin, Kecskés
Noémi, Varga László)

A fiúk a Ferencváros, az Éles Kézisuli és a Nyíregyháza csapataival
kerültek egy csoportba. A csoportmérkőzések során két vereséggel és
egy győzelemmel a harmadik helyen végeztek, majd a keresztjátékban a
Várpalota ellen játszottak, ahol 17 : 24 arányban alulmaradtak, így a
hetedik helyért mérkőzhettek. Itt ismét a Nyíregyháza együttesét kapták, ahol szoros mérkőzésen, hátrányból fordítva végül egygólos győzelemmel a hetedik helyen végeztek. A csapat legjobb játékosa elismerést
Harazin Dávid kapta.
Június 18-án az OBO Arénában tartottuk meg hagyományos évadzáró,
éremátadó rendezvényünket.
Több fiú és lány utánpótláscsapatunk, valamint férfi felnőtt együttesünk is itt kapta meg érmeit.
Az évadzáróról készült videós összefoglalót, valamint a fotókat a
„Dabas Diego Kézilabda Klub” Facebook-oldalán tekinthetik meg.
Csapataink jelenleg pihenőjüket töltik, majd július utolsó hetében
kezdik meg a felkészülést a következő bajnoki szezonra.
Gratulálunk a lányoknak és fiúknak az előző év remek teljesítményéhez!
2016. július Dabas
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