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Szeretettel
köszöntjük az

Fotó: Karlik Dóra

Édesanyákat!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

(Dsida Jenő: Hálaadás)

rendezvényeink

TÁLTOSOK FIAI
A Tánc Világnapja közeledtével színvonalas
táncszínházi produkciót láthattunk április
25-én este az OBO Arénában. A 2007-es
István, a király, és a 2013-as Honfoglalás
bemutatója után a trilógia harmadik része, a
Táltosok fiai című táncjáték teljesítette be
maradéktalanul azt a küldetést, amelyet
Farkas Pál rendező, Farkas Gábor és
Zsírosné Mráz Mária koreográfus vállalt
magára. A történelem előtti lét misztikus
ködéből kibontakozó, ősi szimbólumrendszerre épülő sejtelmes világ mindig izgalmas
téma egy koreográfus, egy rendező számára.
A mozdulatok a tánc és a zene változatos

tettek meg, csodás harmóniában mozogtak
együtt. Kifinomult, emelkedett gesztusviláguk tökéletesen érzékeltette, hogy egy másik
társadalmi réteg, egy elit világ képviselői, a
hit, a tudás és a hozzá tartozó szimbólumrendszer őrzői ők. Lágyság és erő együttes
jelenléte tökéletesen kifejezte egy ősi nőalapú társadalom minden jellemvonását.
Az előadás különleges színfoltja a Hende
Máté - Babos Eszter páros volt, akik a latin
tánc magyar bajnokaiként profizmusukkal,
jól megalapozott tánctudásukkal tökéletesen képviselték a történet lírai szálát: a megszületett reményt, a folytonosságot, a hitből

eszköztárával fejezik ki az eszmélés és a
tudatos nemzeti lét közötti folyamatot,
amely az ősiség kaotikus összevisszaságától
az egység harmonikus rendjéig vezet. Egy jó
rendező feladata az egyes részletek, a különböző hangulatok és az eltérő stílusok egységesítése, a zökkenőmentes átmenet és az
összhang megteremtése. Farkas Pálnak ez a
küldetés maradéktalanul sikerült, a táncjáték üzenete rátalált a közönségre, mondanivalója célba ért.
A magyar néptánc sokszínűsége tökéletes
eszköz az érzelmek és események kifejezésére. A különböző tájegységek ősi tánckultúrája nagyon széles skálán mozog, képes megjeleníteni a líraiságot és a mindent elsöprő
szenvedélyt. E mozdulatokkal lehet szeretni,
mulatni, csatázni, elringatni és feltüzelni,
tombolni és elcsitulni, lázadni és behódolni.
Ilyenkor válnak érvényessé és érthetővé
Kányádi Sándor versének sorai: „Honnan
járják / Honnan hozzák, / honnan e mozdulat ország? / Szétlőtt várak piacáról, / csűrföldjéről, még a sátor vagy a jurta tüze mellől,
/ röptette föl a csípők, a csuklók, térdek
katapultja? / Vagy régebbről, húszezerből? /
Még a nyelv előtti ködből teremti újra – az
ösztön? / Akár a szemek mandula-metszését
/ az anyaméh szent laboratóriuma?” Ezt a

táplálkozó jövőt.
Jó volt látni, hogy akik részt vettek a produkcióban, mind ennek a folytonosságnak a
képviselői: diákok és tanárok, régi, képzett
néptáncosok, családok, apák és anyák, akik
egy stabil értékrend szerint nevelték gyermekeiket, akikkel most együtt táncolhattak,
muzsikálhattak a színpadon. A Szlama család, a Szlama László által népzenére nevelt
fiatalok, a Pásztor család apraja-nagyja és
még sokan mások, egymást követő, a folytonosságra épülő generációk.
A produkció minden egyes szereplője
önzetlenül, pusztán adni vágyásból, minden
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejét feláldozva járt el a próbákra, hogy szorgalmával,
tehetségével, odaadásával hozzájáruljon az
előadás létrejöttéhez. A Jó cselekedetek évében szép gesztus valami maradandót alkotni, és ezzel megajándékozni egy közösséget.
A rendezvény bevételéből a Táltosok fiainak
csapata a kárpátaljai magyarságot kívánja
támogatni.
Kapui Ágota
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mozdulatvilágot használta ki és alkalmazta
Farkas Gábor, aki szólótáncosként és a
Forgatós néptánccsoport, valamint a Tilinkó
gyermek néptánccsoport koreográfusaként
megalkotta a táncjáték vázát és bázisát képező alapot, és végigvezette kis és nagy táncosait az őskáosztól a nemzetté válás útján.
A MarArt Mozdulatműhely táncosai egy
lágy, nőies, keleties motívumvilágot elevení-

A Tilinkó gyermek néptánccsoport kis táncosai
fegyelmezetten és odaadással állták a próbákat és az előadáson is a maximális koncentrációval és pontossággal táncolták végig a majd
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– táncjáték a Kormorán zenekar albuma nyomán –
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másfél órás produkciót. Köszönjük a szülők
türelmét és segítségét és a gyerekeknek azt,
hogy iskolai kötelezettségeik mellett ilyen
komolyan vették ezt a közösségformáló feladatot. Az előadás kis néptáncosait név szerint is
felsoroljuk az alábbiakban:
Bán Luca, Bán Rea, Bodrogi Réka, Csillag
Dóra, Erdélyi Dóra, Fülöp Levente, Háda
Zsófia, Jozic Jelena, Kajli Zsolt, Kosztolányi
Bence, Kővári Lilla, Misek Bettina, Móricz
Viola, Nagy Dorottya Jázmin, Novák Zsolt,
Pálfi Nikolett, Pásztor Bendegúz, Pásztor
Csenge, Pásztor Levente, Pásztor Sára,
Pásztor Zalán, Pesti Benedek, Sponga Laura,
Surman Kata, Surman Lili, Zsíros Zsombor.

Újszülöttek köszöntése
Április 18-án, szombaton, a délelőtti órákban ismét az Új Bóbita Óvoda adott otthont a
2014. második félévben született babákat köszöntő önkormányzati rendezvénynek. A múlt
év ezen időszakában 118 csecsemő született városunkban, ami igen jó aránynak számít a
település fiatalodása szempontjából.
Az érintett családok mintegy 80%-a volt jelen az ünnepségen, a babákat a nagyobb testvérek és sok esetben a nagyszülők is elkísérték erre az eseményre.
A rendezvényt az óvoda növendékei nyitották meglepetésműsorukkal, majd Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Ezt követően a szülők átvehették az önkormányzat ajándékát, majd az ünnepség közös fotózással, csoportképek készítésével zárult.
A program délután az Újszülöttek ligetében folytatódott, ahol a szülők facsemetét ültettek babájuk érkezésének örömére. A borongós időjárás ellenére az érintett családok mintegy 70 %-a vett részt a közös faültetésen. 			
– szerk –

– szerk. –

Fotó: Karlik Balázs

Koszorúzás és motoros emlékkör

Fotó: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata és a Fóti Motorbarátok Köre idén április 25-én emlékezett
meg Eric Fernihough versenyzőről, aki 1938. április 23-án a gyóni betonon vesztette életét egy rekordkísérletben. A tragikus sorsú motoros emlékére Dabas Város
Önkormányzata emléktáblát helyeztetett el a London étterem falán. Idén Kőszegi
Zoltán polgármester, Pálinkásné Balázs Tünde és Zelenák András alpolgármesterek,
Feldman László, a körzet képviselője, dr. Kiss Miklós szervező, a Fóti Motorbarátok
Körének tagja, a motorosklubok képviselői és a nyugdíjasklubok tagjai helyeztek el koszorút a domborműnél. A koszorúzás után a motorosok folytatták útjukat Újhartyánba, majd
Pusztavacsra, ahol a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Old Főnix Motoros Klub látta
vendégül az emlékkör résztvevőit.					
–szerk–
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Jubileumi hét
és nap
a Táncsics Mihály Gimnáziumban

Fotó: Karlik Dóra

Iskolánk tanulói március elején egy különleges projekthét keretében
készültek a gimnázium 50 éves születésnapjára. Ezen a héten sok dolgunk akadt. Készültünk a kiállításra, megtanultuk az István, a királyban a táncokat, a dalokat. Az udvaron egy emlékkertet alakítottunk
ki. Bekapcsolódhattunk a média munkacsoport kisfilm-, és iskolaújság készítésébe, vagy fizikai kísérleteket mutathattunk be. A 10. A
osztály külön feladatot is kapott, díszletet építettek az előadáshoz.
A nagy munka után eljött végre a várva várt április 11-i nap, a
jubileum napja. Délelőtt családok és baráti társaságok látogattak el
hozzánk. Barátságos sportösszecsapásokra került sor a tornateremben és az udvaron. Lehetett gokartozni, kávézni, beszélgetni egy
sütemény mellett. Délután sok egykori diák és tanár érkezett az

osztálytalálkozókra. Este már komoly szerepet
kaptunk mi is, hiszen az OBO Arénában előadtuk az István, a királyt, amire annyit készültünk.
Jó volt látni a sok-sok embert, akik gyülekeztek a
lelátón. Fiatalok és idősebbek egymás mellett
ülve, várakozva figyelték a színpadot, a különleges dekorációt, és türelmetlenül várták a kezdést.
Változatos volt az est. Verssel, palotással, beszámolókkal, emlékezésekkel zajlott az „első felvonás”, amelyet a korábban begyakorolt tapsrondónk is színesített. Az este során a fellépések
előtt nagyon izgultunk, ugyanakkor izgalmas
volt ennyi néző előtt szerepelni, nem adatik ez
meg túl gyakran, éppen ezért igen felemelő érzés
is volt mindannyiunknak. A sok próba az órá-
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MEGHÍVÓ
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
(Juhász Gyula: Trianon)

Ezúton szeretnék meghívni minden dabasi
és kistérségi polgárt
a trianoni békediktátum 95. évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésünkre,
amelyre június 4-én, csütörtökön 17.00 órakor
kerül sor
Dabas-sáriban, az országzászlónál
(a Szent János u. és Hajcsár u. kereszteződése).
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
– a vargyasi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (Erdély)
ünnepi műsora
– polgármesteri köszöntő
– ünnepi szónok: Popovics Béla munkácsi történész
(Kárpátalja)
A műsorban közreműködik a Kistérségi Fúvószenekar
– koszorúzás
(Egy közös koszorú elhelyezése, koszorúzási szándék bejelentése: 29/561-230, kapui.agota@dabas .hu)
– 18.30-kor kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a Táncsics
Mihály Gimnázium Öveges-laborjának előadótermében.
A beszélgetésben helyi és határon túli történészek vesznek részt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

kon, az órák után, a projekthéten végül meghozta a sikert számunkra. Többször is zengett a csarnok a tapsvihartól. Hatalmas élmény
volt részesévé válni egy ilyen különleges ünnepnek és tanévnek, és
reméljük a 100. évfordulón is ott lehetünk majd.
Bálint Bence és Zsiros Boldizsár
8. A osztályos tanulók

Fedezze fel Dabast
kisvonattal!
Május 13. (szerda) – Borzasi kápolna
Május 20. (szerda) – Nemes-kúria
(az aktuális kiállítás megtekintése)
Május 27. (szerda) – Szlovák Udvar és Sári Rétesház
(rétesvásárlási lehetőség)
Idegenvezetők: Krigel Viktória, Kancsár Krisztián és Erdélyi Zsolt
Minden héten szerdánként ugyanebben az időpontban a város különböző
pontjaira látogathatnak el
az érdeklődők!
Információ:
06-29/ 561-212
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A Dabasi Strand
májusi programjai

Május 23. – szombat
Városi GYEREKNAP ÉS STRANDNYITÓ
13.00–13.30
13.00–13.30 TTop
op Fitness
Fitness SE
SE növendékeinek
növendékeinek bemutatója
bemutatója
Géczi
Géczi Roland
Roland és
és Gecser
Gecser Eszter
Eszter közös
közös táncprodukciója
táncprodukciója
13.35
13.35 Pilinke
Pilinke Énekegyüttes
Énekegyüttes
13.45
13.45 Tilinkó
Tilinkó Néptánccsoport
Néptánccsoport
14.00
14.00 Múzsák
Múzsák Alapfokú
Alapfokú Művészetoktatási
Művészetoktatási Iskola
Iskola kis
kis táncosai
táncosai
14.15
14.15 Zumba
Zumba bemutató
bemutató
14.30
14.30 Dabasi
Dabasi Táncszínház
Táncszínház produkciója
produkciója
15.00
15.00 NNagy
agy akarok
akarok lenni
lenni c.
c. zenés
zenés bábelőadás,
bábelőadás, aa FABULA
FABULA SZÍNHÁZ
SZÍNHÁZ
előadásában
előadásában
16.00
16.00 Vándormaci-vetélkedő
Vándormaci-vetélkedő aa dabasi
dabasi óvodások
óvodások számára
számára
16.30
16.30 „„Én
Én strandom,
strandom, az
az én
én városom”
városom”
c.
c. rajzverseny
rajzverseny eredményhirdetése
eredményhirdetése

Meghívó

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
Kerekes Péter előadására,
amelyre a Születés–szülés hete alkalmából kerül sor
a Nemes-kúriában.
Időpont: május 27., szerda 14.30
Az előadás főbb témái:
– a születés lelki oldala
– a szülési folyamat
– pszichés tapasztalatok
– az egészséges fejlődést támogató történések
– a kismama szerepe
– a kompetens újszülött
Jöjjön el és bátran tegye fel kérdéseit!
A belépés díjtalan! (Hozzon magával jegyzetfüzetet és tollat!)

17.00
17.00 BBÁBSZÍNHÁZ
ÁBSZÍNHÁZ –– Fabula
Fabula VITÉZ
VITÉZ LÁSZLÓ
LÁSZLÓ
(vidám,
(vidám, vásári
vásári hagyományőrző
hagyományőrző bábjáték
bábjáték 50
50 percben)
percben)
18.30
18.30 Tábortűz,
Tábortűz, KONCERT
KONCERT aa Hyde
Hyde zenekarral
zenekarral
Alternatív
Alternatív programok:
programok: gokart,
gokart, trambulin,
trambulin, kisvonatozás,
kisvonatozás, ugrálóvár,
ugrálóvár,
kézműves
kézműves foglalkozások,
foglalkozások, arcfestés,
arcfestés, csillámtetoválás,
csillámtetoválás, nemezelés.
nemezelés.
AA Rádió
Rádió Dabas
Dabas 93.4
93.4 élőben
élőben jelentkezik
jelentkezik aa helyszínről
helyszínről
–– lesz
lesz élő
élő kívánságműsor,
kívánságműsor, és
és sok-sok
sok-sok nyeremény
nyeremény !!

Május 24. – vasárnap
STRANDBÁL
Sztárvendég:
Sztárvendég: Pál
Pál Dénes
Dénes
Zenél
Zenél aa Szőnyi
Szőnyi Zenekar;
Zenekar; Shotterhand
Shotterhand &
& DB
DB

Május 31. – vasárnap
Nemzetközi Gyereknap
15.30
15.30 Mesél
Mesél és
és dedikál
dedikál Herman
Herman Marika
Marika gyermekmese
gyermekmese író
író
17.00
17.00 Az
Az állatok
állatok nyelvén
nyelvén tudó
tudó juhász
juhász c.
c. gyermekmese
gyermekmese
aa Mesekocsi
Mesekocsi Színház
Színház előadásában
előadásában
Közben:
Közben: agyagozás
agyagozás és
és kézműves
kézműves termékek
termékek vására
vására az
az Örkényi
Örkényi
Kézművesház
Kézművesház közreműködésével
közreműködésével
18.30
18.30 TÁBORTŰZ
TÁBORTŰZ Koncert
Koncert –– Kancsár
Kancsár Krisztiánnal
Krisztiánnal
AA Rádió
Rádió Dabas
Dabas 93.4
93.4 élőben
élőben jelentkezik
jelentkezik aa helyszínről
helyszínről
–– lesz
lesz élő
élő kívánságműsor,
kívánságműsor, és
és sok-sok
sok-sok nyeremény
nyeremény !!
Júniusban
Júniusban még
még több
több meglepetéssel
meglepetéssel várunk
várunk mindenkit!
mindenkit!
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önöket az új gyóni
ravatalozó felszentelésére, amelyre május
17-én, vasárnap 11.30-kor kerül sor a gyóni
temetőben.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Meghívó kápolna-koncertre
A „Kisdabasért” Egyesület szeretettel meghív minden érdeklődőt
hagyományos kápolna koncertjére,
amelyre május 31-én, vasárnap 18.00 órakor kerül sor
a Lakrovics-kápolna előtti területen
(Bojt u.)
(Az időpont-változtatás jogát fenntartjuk, amelyről a Rádió Dabas
és a Dabas Tv híreiből értesülhetnek.)

önkormányzati hírek

Sajtótájékoztatót tartottak

a várható kormányzati intézkedésekrõl

Április 30-án, csütörtökön Pánczél Károly országgyûlési képviselõ sajtótájékoztatót tartott a Dabas Tv stúdiójában. A beszélgetés fõ irányvonalát a
jövõ évi kormányzati költségvetés, az adórendszerben bekövetkezõ változások és a várható intézkedések értelmezése, a lakossággal való megismertetése képezte. Beszélgetõtársa Kõszegi Zoltán polgármester volt, aki a helyi viszonyok tükrében magyarázta a családokat és a város közösségét érintõ
változásokat. Az alábbiakban egy-egy részletet közlünk az elhangzottakból:
Pánczél Károly: „2015-ig az volt a gyakorlat,
hogy a kormány késő ősszel benyújtotta a költségvetést, amit az év végéig elfogadtak. Az
önkormányzatok pedig következő év elején
alkották meg saját költségvetéseiket. Az elmúlt
évek stabilitása, az ország jó gazdasági helyzete
lehetővé tette, hogy a kormány május 13-ig
beterjeszthesse a 2016-os évi költségvetést, és
így az Országgyűlés június végén, július elején, el
tudja azt fogadni. Ez a biztos, kiszámítható
költségvetés az adócsökkentés költségvetése
lesz. Ebből a javaslatból két-három fő elemet
érdemes kiemelni. Egyrészt a 2010-et követő
ciklusban került bevezetésre az egykulcsos
SZJA, amelynek a mértéke 16% volt, ez most
1%-kal csökken. Szintén az előző ciklusban kezdődött el a gyermeket nevelő családok adókedvezményének bevezetése, ami gyermekenként
mintegy 10 000 Ft-ot jelentett havonta. Ez a jövő
esztendőtől 2500 Ft-tal nő, így a ciklus végére
10 000 Ft helyett gyermekenként már 20 000 Ft
lesz. A napi sajtóban olvashatták már azt a felvetést, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni kell. Egyszerre mindezt nem lehet megtenni, elsőként a sertéshús áfájának 27-ről 5%-ra
való csökkentése lép be a rendszerbe, ami a
magyar háztartásokban érezhető lesz…”
„…A kormányváltást követő időszakban
sikerült csökkenteni az államadósságot. Már
ötödik esztendeje tartósan 3% alatt van a költségvetési hiány, amit az Európai Unióban is
elvárna k tőlünk. Ennek következtében
Magyarország kedvezőbb minősítést is kapott.
Fontos lépés volt a kormány részéről az önkormányzatok adósságállományának konszolidálása. Az előző ciklusban bevezetett adócsökkentés és a rezsicsökkentés következtében, az
adóból befolyó 300 milliárd Ft-tal együtt,
mintegy 500 milliárd forint marad a családoknál. Az országban gazdasági biztonság van,
gyakorlatilag nincs infláció, ami várhatólag az
év végére sem lesz magasabb mint 1-1,5%.
Nincs pénzromlás, a gazdaság stabil, így a jövő
év is kiszámítható. Ezek az intézkedések azt
üzenik a befektetőknek, a pénzügyi világnak,
hogy Magyarország biztos pályán áll. A mun-

kanélküliségről szóló legutóbbi adatok szerint
soha nem volt ilyen alacsony a regisztrált munkanélküliek száma, illetve most már több mint
egy esztendeje tartósan 4 millió fölött van a
munkát vállalóké…”
Kőszegi Zoltán: „…Mindez az intézkedéssorozat, amely a 2010-es választások után az új
kormány jóvoltából bevezetésre került, jobb
helyzetbe hozta az önkormányzatokat. A legnagyobb lépés az összes magyarországi önkormányzat teljes adósságállományának az átvállalása volt. A költségvetés jóval korábbi elfogadásának terve bőven ad időt arra minden
önkormányzatnak, hogy jól átgondolja az előtte
álló feladatokat. Mindig az állami költségvetés
határozza meg az önkormányzatok költségvetését, mert bevételeiknek a 80-90%-a állami
bevétel. Ez óriási felkészülési időt ad az önkormányzatoknak, hogy helyesen alakítsák a
következő évi terveiket. A családi adókedvezmény bevezetése után mi konkrét számítást
végeztünk, hogy hogyan hat a helyi közösségünkre ez az intézkedés. Az első esztendőben a
dabasi családoknál több mint 500 millió forint
maradt. Ez tovább növekedett azzal, hogy
egyre több családtag állt munkába. Most már
ez a szám megközelíti éves szinten a 700 millió
forintot, ami itt marad a városban. A Parla
mentben született jó intézkedéseknek köszönhetően, a rezsicsökkentéses program és egyéb
költségmegtakarítások bevezetésével ez éves
szinten 1 milliárd forint fölötti összeget jelent.
Mindez már negyedik esztendeje folyik (a
rezsicsökkentés csak 3. éve), tehát éves szinten,
hogyha 1 milliárd forinttal több pénz marad a
dabasi, elsősorban a gyermeket nevelő családok
zsebében, akkor könnyen ki lehet számítani
azt, hogy helyben mennyivel több pénz jut egy
önkormányzati ciklusban az itt élőknek. Ez a
helyi gazdaságra is hatással van, és az itteni
életben, az életminőségben is tükröződik. A 4
mill ió munkavállaló a gazdaság folyamatosan
javuló teljesítményének köszönhető. Több
tucat dabasi vállalkozásnál is folyamatosan nő
a foglalkoztatás, és a közfoglalkoztatási program is széles körnek nyújt biztos megélhetést.

Ezek a polgárok adóterhet is vállalnak és így
jogosulttá válnak az adókedvezmény igénybevételére. Az adó a tervek szerint 16-ról 15%-ra
csökken, az SZJA, illetve a családi adókedvezmény is tovább bővül, ez pedig további forrásokat jelent a családoknak…”
P. K.: „…Ki szeretnénk terjeszteni a gyermekétkeztetésnek a rendszerét is. Az önkormányzat is fog ezzel találkozni a jövő esztendőben, hiszen itt is a kormány nagyságrendileg
többet, megközelítőleg 60 milliárd forintot szán
erre a területre. Ezt a támogatást részben normatív alapon juttatja el az önkormányzatokhoz,
amelyeknek a településen gondoskodniuk kell a
közétkeztetésről. A nettó minimálbér (durván
90 000 forint) alatt keresők gyermekei ingyenesen étkezhetnek az óvodában, iskolában. A
három vagy több gyermekes, vagy a beteg gyermeket nevelő családoknak eddig is ingyenes volt
az étkezés. Most ezzel az új jövedelemhatárral
bővül a kör, tehát még több gyermek fog ingyenesen étkezni. Ősztől indul a hároméves kortól
kötelező óvodáztatás, tehát a gyerekek közétkeztetése iskolás korukig meg van oldva. Ezt a
feladatot az állam az önkormányzatokon
keresztül látja el...”
K. Z.: „…Egy ország életében nagyon fontos, hogy a helyi társadalompolitika, családpolitika, és az országos politika egymást erősítse
és segítse. Mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy itt érdemes legyen családot
alapítani, gyermeket vállalni, nevelni. Jó úton
járunk, mert folyamatosan növekszik a gyermekek születési száma. Tavaly rekordot döntöttünk: 204 gyermek született. A gyermekvállalási kedv növekedése a Fidesz által évekkel
ezelőtt bevezetett családtámogatási rendszernek a következménye. Ez egy átlagos családra
lefordítva (két gyermeket nevelő kétkeresős
családmodellről van szó) havonta 30 ezer
forintnyi többletbevételt von maga után. Egy jó
erős átlagjövedelmű, három-négy gyermeket
nevelő családban 60-70 ezer forintot is jelenthet, de az alacsonyabb jövedelmű kategóriákba
tartozók is igénybe tudják venni ezt a támogatást. A közfoglalkoztatás keretében vannak
oktatási programok, tehát szakmát lehetett
szerezni. Ennek köszönhetően többen is bekerülnek a piaci munka világába, és jóval magasabb bérekhez juthatnak. Dabason 150-en
vesznek részt éves szinten a közfoglalkoztatási
programban, 15-20%-uk egy éven belül el tud
helyezkedni a piaci munka területén. Ezeknek
a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően
a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek
van esélyük a jobb megélhetésre, és nem ragadnak bele a segélyezés állóvizébe…”
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április
29-én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta.
– Az első pontban Dabas Város Képviselő-testülete módosította az
önkormányzat SZMSZ-ét, megalkotta a településkép véleményezési
eljárásról szóló rendeletét, majd elfogadta a térfelügyeleti rendszer
beindításáról szóló előterjesztést, az ahhoz kapcsolódó rendelettervezetet, és a lakossági tájékoztatót.
– Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi
pénzügyi beszámolóját.
– Ezután a testület a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról
készült jelentést és a dabasi Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolóját fogadta el.
– A Képviselő-testület megválasztotta a járási bíróság népi ülnökeit és
pedagógus ülnökeit.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalánál végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2014. évi ellenőrzési jelentést is elfogadta.
– Elfogadta a Babaház és Szivárvány Családi Napközik, a Társult Önkor
mányz atok „Együtt” Segítőszolgálata, a Kossuth Művelődési Központ és
Halász Boldizsár Város Könyvtár, a Halász Móricz-kúria, a Dabasi-szőlősi
Civil Közösségi és Művelődési Ház, a Sári Közösségi Ház, valamint a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi beszámolóját.
– Ezután pótelőirányzatot biztosított a volt Tüdőgondozó épületében lévő
röntgenkészülékek leszerelésére, valamint támogatást szavazott meg
a városi strand fejlesztésére és programok szervezésére.
– Dabas Város Képviselő-testülete ingatlanügyekről szóló előterjesztéseket és társulási megállapodás-módosítást vitatott meg.
– A Képviselő-testület hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be a nyári gyermekétkeztetés támogatására, valamint ahhoz, hogy Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk állandó
irodával rendelkezzen a Dabasi Polgármesteri Hivatalban.

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
Városunkban zajlik az ebek összeírása, kérem a lakosság
szíves közreműködését ennek sikere érdekében.

Mezõõrök elérhetõségei:

Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456 •
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869 • Vörös József: 06-70/330-7668,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
Mezőőreink kérése, hogy a gazdák gondosan ügyeljenek földjeik
határának betartására, ne szántsák be az utat, hiszen az a közlekedést
szolgálja, ill. kérem a földművelőket, amennyiben észlelik, hogy a
földút az időjárás vagy egyéb tényező miatt megrongálódott, állítsák
azt helyre, hogy a későbbiekben a földekre történő eljutás akár személygépjárművel is megoldható legyen.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án
(kedden) a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében 18.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Témája a Dabas város területén keletkezett belvíz és
csapadékvíz elvezetése, valamint kezelése és a 2015.
március 1-jétől hatályos égetési szabályok ismertetése. A fórumra mindenkit tisztelettel várunk.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Felhívás gyommentesítésre
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
Törvény 17.§. (4) bekezdése a földhasználó, tulajdonos kötelességévé
teszi, hogy az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű és
egyéb gyomnövények virágbimbó kialakulását akadályozza meg és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig tartsa fenn.
Dabas Város Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a
helyi környezet védelméről és a köztisztaságról) értelmében a tulajdonos gyommentesítési kötelezettsége nem csak az ingatlan hatá
ráig tart. A tulajdonosnak az ingatlan előtti közterületet is mentesítenie kell a gyomtól, egészen az út széléig, tehát ha a telek előtt árok,
útszegély található, annak a gyommentesítése felől is intézkedni
kell. A gyommentesítési kötelezettség elvégzése nem csak a parlagfű
szezonra vonatkozik, azon kívül is el kell végezni.
Fentiek alapján szeretném jelezni, hogy az önkormányzat a település területén található összes ingatlant rendszeresen fogja ellenőrizni. Városunk önkormányzata a parlagfűvel, gyomnövénnyel
szennyezett ingatlanon közérdekű védekezés elrendeléséről és
kényszerkaszáltatásáról intézkedhet az ingatlantulajdonos terhére.
Köszönjük együttműködését!
Közterület-felügyelet

Utcanévváltozás
Felhívjuk a tisztelt Gorkij utcai lakosság figyelmét, hogy utcájuk
neve törvényi kötelezettség miatt Mádencia utcára változott.
Kérjük, fáradjanak be a Dabasi Járási Hivatal Okmányirodájába,
ahol ingyenesen kicserélik a lakcímkártyákat (egy családtag is
elintézheti), emellett a lakcímváltozásokról tájékoztatni kell a
közműszolgáltatókat, illetve egyéb, Önökkel kapcsolatban álló
szervet (pl: iskola, munkahely, stb.). Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal

Magánfőzők figyelmébe
Január 1-jétől a magánfőző, desztillálóberendezés vásárlása
esetén, azt 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
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Házasulandók figyelmébe
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben
egy részfoglalkoztatású anyakönyvvezetővel bővül a
hivatal állománya, aki a megnövekedett számú esküvők
megtartásában lenne segítségünkre. Így a házasulandók
Hernád község jegyzőjével, Árva Szilviával találkozhatnak. A ceremónia részleteit továbbra is Józsáné Bardócz
Imelda kolléganőnk szervezi. Megértésüket köszönjük.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

Beindul A
TÉRFIGYELõ RENDSZER
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 4-től
Dabas városban közterületi térfigyelő rendszer működik. A térfigyelő rendszer összesen 11 db fix kamerából áll, valamint az
önkormányzat a dabasi vasútállomás – Vonat u. 5. – P+R parkolóban létesített 7 db kamera üzemeltetését is átvette.
A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános
rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen
található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városban dolgozók, a városba látogatók biztonságérzetének
növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a
továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk
alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk
(az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):
Sorszám
Megnevezés
Kamerák száma
1.
Tatárszentgyörgyi út–Kossuth Lajos út sarok
2
2.
5. sz. főút–Vasút u. sarok
2
3.
5. sz. főút–Bartók Béla út sarok
2
4.
5. sz. főút–Inárcsi út
2
5.
Tabáni út vége a Bugyi felé vezető úton
2
6.
Kapisztrán-torony
1
7.
Dabasi vasútállomás (Vonat u. 5.)
7
Az üzemeltetést a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége, a közterület-felügyelet végzi.
A rendszer használata a Ktftv., az adatvédelmi törvény, valamint
az ezek rendelkezései alapján a jegyző által kiadott Városi térfigyelő
rendszer szabályzat alapján történik. A szabályzat a www.dabas.
hu honlapon megtalálható.
A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő
cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják,
ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.
Lakossági tájékoztató részleteiben a www. dabas.hu honlapon
olvasható.
Bízunk benne, hogy a térfigyelő rendszer nagyban hozzájárul a
város közbiztonságának javításához.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Általános tájékoztató
a 2014. évi iparûzési adóbevallás
kitöltéséhez
Az adó mértéke:
– Állandó jelleggel végzett iparűzési adónál: az adóalap 2%-a.
– Ideiglenes jelleggel végzett építőipari tevékenységnél az adóátalány
naptári naponként 5000 Ft.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található a
Gazdasági Iroda letölthető nyomtatványai között, ugyanitt kitöltési útmutató is elérhető.
Az adóbevalláson az adózónak – a törvényi változásoknak megfelelően a megfizetendő adóelőlegeit is be kell vallania (2015. 09. 15-i és 2016.
03. 15-i), az Adóhatóság pedig nem készít fizetési meghagyást részére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aláírás nélkül benyújtott iparűzési
adóbevallás érvénytelen, az Adóhatóságnak azt be nem nyújtottnak kell
tekintenie és az adózóval szemben ennek megfelelően kell eljárnia.
Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2015. június 1.
A bevallás késedelme, valamint elmulasztása miatt mulasztási bírságot
kell megállapítani az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak alapján.
Az őstermelőknek helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket szintén
ezen időpontig kell teljesíteniük, illetve amennyiben az őstermelői tevékenységből származó jövedelmük a 600 000- Ft-ot nem haladta meg a
2014. évben, nyilatkozatot kell tenniük erről.
A vállalkozás megszüntetése, illetve szüneteltetése esetén záró iparűzési adóbevallást kell beadni az okmányirodai/cégbírósági bejelentés
dátumával, az eseményt követő 15 napon belül.
A vállalkozónak a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó különbözetét az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie adóhatóságunkhoz, illetve ezen időponttól igényelheti vissza azt.
Az esetleges túlfizetés visszaigényléséről, vagy annak az önkormányzati
adóhatóságnál lévő más adójának a számlájára való átvezetéséről az
iparűzési adóbevallás „G” jelű betétlapján nyilatkozhat (számlaszám feltüntetésével) minden adózó. Írásos kérelem hiányában a túlfizetés az
iparűzési adó számlán marad.
Az adókülönbözetet Dabas Város Önkormányzatának 6440009910980264-00000000 sz. helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell
megfizetni. A késedelmi pótlék, a befizetési határidő lejárta után válik
esedékessé és összege egészen a tőketartozás rendezéséig növekszik a
jegybanki alapkamat változásai szerint.
További felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal II. emelet 213. számú
szobájában, a 29/561-265 telefonszámon,
valamint az iparuzesi@dabas.hu e-mail címen kérhet.
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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Változások
a hulladékszállításban
Dabas Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy jogszabályváltozás miatt július 1-jétől lehetőség lesz az egyedülálló lakosoknak 60 literes, a 2 tagú családoknak 80 literes
kukát igényelniük. A kisebb kuka arányosan kisebb díjfizetési
kötelezettséggel jár. E lehetőségnek köszönhetően értelmetlenné
válik a jelenlegi hulladékszállítási díj kedvezmények rendszere, így
az eddigi nettó 300 Ft-os kedvezmény a 62 év feletti egyedülállók
számára, illetve a 70 év felettiek 50%-os díjkedvezménye is átalakul.
A kisebb edények mellett a lakosság terhei sem növekednének, és az
önkormányzat költségvetését sem terhelné e magas szociális kiadás.
Így aki most 120 literes kuka mellett 50%-os díjat fizet, az a későbbiekben is ekkora számlát kap majd a szolgáltató NHSZ OKÖT
Nonprofit Kft.-től azzal, hogy az edényét kicseréli és elég lesz neki a
kisebb edény is.
A korábbi mentességgel rendelkező ügyfelek és a kedvezménnyel
rendelkező időskorú lakosaink számára igyekszünk megkönnyíteni
a kukák cseréjét és az azzal járó adminisztrációt azzal, hogy otthonukba megy ki a hivatal és a szolgáltató ügyintézője.
A cél az, hogy aki eddig kedvezményt kapott, továbbra se fizessen többet, mint eddig.
Természetesen a 60 vagy 80 literes edényekre csak az önkormányzattól kapott igazolással együtt lehet jogosultsága kortól függetlenül bárkinek, amely tartalmazza azt a feltételt, hogy az ingatlanba csak 1 vagy 2 fő van bejelentkezve.
Edénycserével kapcsolatban 2015. július 1-jétől keressék az
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. Szent István úti ügyfélszolgálatát.
Az igazolással kapcsolatban keressék a Polgármesteri Hivatalt.
Társasházak esetén kérjük a közös képviselők intézkedését.
Kérdéseiket az alábbi elérhetőségen várjuk:
29/561-218, 29/561-268
Polgármesteri Hivatal
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

Orbán-napi BORNAP

Május 16-án, szombaton újra lesz Orbán-napi BORNAP az ócsai
öregpincéknél
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Gyermek- és Ifjúsági
önkormányzati választás 2015
Hivatalos végeredmény

Április 24-én lezajlott Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzatának képviselő-testületi választása. A korábbi évekhez képest több ponton is módosult a GYIÖK választási szabályzata, így a jelöltek és jelölők életkora. Továbbiakban is az általános
iskolák GYIÖK-képviseletét a helyi diákönkormányzatok mindenkori elnökei látják el. Választáson így csak a két középiskola diákjai,
és a városi képviselő-jelöltek mérették meg magukat. A fentiek tükrében a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselő-testületének
tagjai a következő diákok lettek:
Táncsics Mihály Gimnázium
312 szavazat, 307 érvényes, 5 érvénytelen
Kőszegi Blanka
128
Radácsi Viktória
104
Tar Petra
39
Svájer Orsolya
36
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
68 szavazat, 68 érvényes, 0 érvénytelen
Bennárik Tamás
37
Majoros Annamária
31
Városi képviselők
Pokornyik Lilla
Kossuth Lajos Általános Iskola
Turi Adél
Gyóni Géza Általános Iskola
Harmincz Lili
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Volentér Nóra
Szent János Katolikus Általános Iskola
Zsolnai Diána
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat polgármesterét és alpolgármesterét a fenti képviselők maguk közül választják meg az eskütétellel egybekötött alakuló ülés alkalmával, amelyre előreláthatólag
május 21-én, csütörtökön kerül sor.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
Dabas város jegyzője
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Dabas Város Önkormányzata az idén is megszervezi a nyári
napközis táborokat június 16–19., illetve június 22–26. között.
A nyári szabadidős programokra május 5-től június 1-jéig lehet
jelentkezni a szervezőknél:
Morva Ágnes, Szeltner Klára, Kuliné Bozsik Erzsébet,
Székelyné Mészáros Judit, Mrázné Kosztolányi Judit, Kuli
Imre, Székely Zoltán.
Jelentkezni bármely városrészben megrendezésre kerülő
foglalkozásra lehet. A csoportok minimum 15 fő jelentkezése
esetén kezdik meg működésüket. A jelentkezés feltételeiről, a
részletes programról a tisztelt szülők és gyerekek a szervezőknél,
Dabas Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.
dabas.hu), illetve a dabasi iskolákban informálódhatnak.

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Horpáczi Tamás
Janicsák Milán
Rábai Rebeka
Kaltenecker Gábor Alex
Valaszkay Ádám
Sikari Áron Gábor
Kővágó Balázs
Kocsó Blanka
Paczu Kitti
Fentor Benett István
Balog Domonkos
Balogh Dóra Jázmin
Krigel Márk
Kalmár András
Kancsár Zsombor

Anyuka neve	Születési idô
Danyis Zita
2015. 02. 21.
Durai Nikolett
2015. 03. 31.
Csokó Nikolett
2015. 03. 31.
Herman Nikoletta
2015. 04. 02.
Mráz Mónika
2015. 04. 09.
Komáromi Anikó
2015. 04. 10.
Andrasics Anita
2015. 04. 16.
Herczeg Nikolett
2015. 04. 17.
Kronovics Angéla
2015. 04. 20.
Bálint Petra
2015. 04. 21.
Majeczki Zita
2015. 04. 22.
Tarnóczi Zsuzsanna
2015. 04. 22.
Trpik Alexandra
2015. 04.23.
Szép Katalin
2015. 04. 24.
Arany Andrea
2015. 04. 29.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Pocsok Lászlóné Márta Ilona
1925. 05. 14.
90 éves
Kránicz Flórián
1925. 05. 16.
90 éves
Búsi Józsefné Kállai Eszter Margit
1924. 05. 09.
91 éves
Szücs Ödönné Major Irén
1924. 05. 18.
91 éves
Dr. Lelik Ferenc
1924. 05. 20.
91 éves
Fabók Jánosné Farkas Mária
1924. 05. 20.
91 éves
Babós Ferencné Borbás Mária
1923. 05. 11.
92 éves
Farkas Elemérné Juhász Ilona
1922. 05. 08.
93 éves
Dr. Horváth Károlyné Szegedi Katalin
1921. 05. 02.
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Múlt havi számunkban tévesen jelentettük meg Havasi
Ferencné Sallai Julianna nevét. A hibáért elnézést kérünk.
92. születésnapja alkalmából jó egészséget kívánunk!
Házasságkötések
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
május 7.
Gera Péter-Körmendi Erika
május 14.
Csernák István-Szabados Marietta
május 21.
Csinos Tamás-Antal Andrea
május 21.
Zöld Ferenc-Szabó Andrea
május 28.
Gula Miklós-Volenszki Éva
Bukodi Pál-Kiss Erzsébet
Marinov Ferenc-Varga Éva Katalin
Kancsár Attila-Duhaj Anita
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
május 6.
Vásáreczki Attila-Kancsár Tünde
május 12.
Mráz Gábor-Marosi Zsuzsanna
május 19.
Répás Lajos-Garajszki Ágnes
május 20.
Szür Szabolcs-Kancsár Mónika Erzsébet
május 27.
Abonyi László-Hornyák Szilvia
Sári Gábor-Kecskés Ildikó
Saskó Attila-Kovács Márta

25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
május 4.
Nyers Zsolt László-Mráz Anna
május 5.
Pálinkás János-Balázs Tünde Ilona
május 18.
Mackó László-Kovács Irma
május 19.
Belényesi István-Nagy Mária
Tunner György-Pozsár Mária
Dombi János-Niklesz Tünde
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
május 3.
Kmetyó Ferenc-Uj Borbála
május 10.
Danyis József-Ponokai Margit
Kalecz Miklós-Garajszki Mária
május 11.
Takács László-Veil Ildikó
május 17.
Dombi György-Karlik Rozália Mária
május 24.
Kővágó István-Pallagi Mária
május 31.
Sikari Tamás-Nagy Marianna
Lovistyek Mihály-Panczák Rozália Györgyi
Bálint Gábor-Lantos Klára
Kancsár Ferenc-Kovács Mária
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
április 26.
Zsitva Imre–Dormány Júlia Rozália
május 3.
Kölesz József-Kancsár Erzsébet
május 9.
Sikari István-Mráz Anna
május 10.
Lajó László-Zsolnai Ilona
május 17.
Kosztolányi Ferenc-Balázs Erzsébet
május 24.
Lovestyán János-Svébis Mária
május 31.
Havasi Zoltán Olivér-Batuska Mária
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
május 1.
Balogh János-Homola Mária
május 15.
Veil Ferenc Károly-Luzsák Julianna
május 29.
Dori Mihály-Szaller Mária
2015. április hónapban kötöttek házasságot:
április 11.
Steckl László-Kovácsik Dóra
Zsolnai Attila-Lajó Zita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Valentényi Jánosné (Kecskés Rozália)
Nyiri Miklósné (Bognár Piroska)
Bíró István
Kiss Mihály
Kálvin Lászlóné (Biros Katalin)
Kosztyu Józsefné (Flugyik Mária)
Simon Antal Tibor
Lestár Sándorné (Zöld Éva)
Győri Sándor
Gubicza Sándor
Suló Lajosné (Domozi Erzsébet)
Michnya Ilona
Homonnay László

1949. 02. 12.
1939. 01. 19.
1931. 10. 07.
1935. 05. 07.
1930. 06. 04.
1929. 02. 16.
1959. 11. 14.
1926. 03. 24.
1936. 03. 28.
1958. 08. 28.
1915. 01. 26.
1922. 06. 07.
1929. 10. 04.

2015. 03. 09.
2015. 03. 18.
2015. 03. 21.
2015. 03. 30.
2015. 04. 06.
2015. 04. 09.
2015. 04. 11.
2015. 04. 17.
2015. 04. 18.
2015. 04. 19.
2015. 04. 21.
2015. 04. 23.
2015. 04. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
2015. május
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50 éves jubileumi osztálytalálkozó
Az 1965-ben végzett 8. a osztály április 24-én 50 éves jubileumi
találkozót tartott a Halász Móricz-kúriában.
Az előkészületek nagy izgalommal zajlottak, ugyanis szervezőként
elhatároztam, hogy ennek a találkozónak nagyon emlékezetesnek
kell lennie.
Már a bejáratnál óriási meglepetésként plakát méretben kinagyított elsős osztályképünk várt. Ez a fotó, annak idején, 57 éve, a kúria
egyik öreg fája alatt készült. A díszteremben vetítőn néztük az osztálytársakkal összegyűjtött fotókat. A vacsora és a fényképezkedés
után (amit Karlik Dórának köszönhetünk) éjfélig tartó beszélgetés
következett. Erre a néhány órára számunkra megszűnt a világ. Ott
tudtuk folytatni a beszélgetést, ahol 50 éve abbahagytuk, jót nevettünk a felelevenített diákcsínyeinken. Hálás szívvel emlékeztünk
vissza nagy tudású, jól felkészült tanárainkra. Nekik köszönhetően
van köztünk ma érsek, közgazdász, diplomata, tanító, óvónő,
vegyész és sok becsületes szakmunkás.

„Minden emberi élet, akár egy hópehely:
távolról egyformának tűnik, de rejtélyes erők
egyszerűvé, egyedivé és ismételhetetlenné formálják.”
(Orhan Pamuk)

Sajnos már 11-en nem lehettek közöttünk. Azzal a fogadalommal váltunk el, hogy 5 év múlva újra találkozunk. Úgy legyen!
Minden öregdiákot arra biztatok, hogy ne hagyják ki az életükből ezeket az élményeket, szánjanak egymásra időt.
A szervezésben a Halász Móricz-kúria csapata segített. Sok
ötlettel tették még színesebbé az estét, és ezt a segítséget minden
jubiláló osztálynak szívesen megadják, ha a kúriát választják osztálytalálkozójuk helyszínéül. Ezúton szeretnék köszönetet mondani nekik, hiszen nélkülük nem lett volna ilyen színvonalas és emlékezetes ez az este.
Janicsák Józsefné Jóri Julianna

Osztálynévsor
Bagyinszki Mária
Balázs Teréz
Bábel Balázs
Bábel Erzsébet
Bednárik Pál
Borsiczky Éva
Czagányi Annamária
Debreczeni Gyöngyi
Demeter Vass Irén
Dobos Mária
Farkas Pál †
Ferenczy Hajnal
Gattyán Mária
Gergő Pál
Gergelyfi József
Gémesi Ágnes
Jarábik Ferenc †
Jarábik János

Dabasi gyerekek sikere Üllõn
A Gyóni Géza Általános Iskola tanulóival kiegészült Pilinke
Énekegyüttessel területi népdalversenyen vettünk részt március 31-én
az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Az első-másodikos korosztályban Bölöni Balázs kezdte a bemutatkozást szólóének kategóriában, utána Czakó Csenge, később a harmadik-negyedikeseknél Jozic
Ivana lépett színpadra. Nagycsoportos kategóriában a gyóni felsős csoport lépett fel Anita néni vezényletével egy másik helyszínen. Minden
egyes dabasi gyerek előadásánál a település polgármester asszonya elismeréssel bólogatott. Jó érzés volt ez a figyelem, amely diákjainkat övezte.
A színvonalas szereplésnek szép eredménye lett. Bölöni Balázs 1. helyezést, Jozic Ivana 3. helyezét, a Pilinke-csoport szintén1. helyezést ért el.
Köszönjük a Gyóni Géza Általános Iskola támogatását, hogy ott
lehettünk ezen a rangos versenyen.
a Pilinkék és Solymosi Bori
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Jóri Julianna
Juhász Ágnes
Kancsár Gyula †
Kolompár István †
Kucsák István
Losonczi Balázs
Maczkó János
Medve Julianna
Molitor Erzsébet
Nagy István †
Oláh György †
Opóczki József †
Paczu János †
Péter Pál †
Szabó Katalin
Vajda Benjámin †
Varga Zsuzsanna
Vellai Ferenc
Zelovits István

intézményeink hírei

Kedves Végzõs Diákok!
Elérkezett a ballagásotok napja, amelyre egész évben készültetek.
Izgatottan vártátok, ugyanakkor kis szorongással gondoltatok rá,
hiszen ez a nap egy új, reményteljes időszak kezdetét, de egyben a
középiskolai évek végét is jelenti számotokra.
A ballagás a ti ünnepetek, éljétek meg maximális odaadással,
mert a mai napon minden értetek történik. Összegyűlnek a szülők,
rokonok, barátok, virágtenger árasztja el az iskolát. Virágba borult
osztálytermeken, folyosókon vonultok végig, felidézve sok szép eseményt, egy-egy felelés, dolgozat emlékét, egy-egy diákcsíny vidám

pillanatát vagy kevésbé vidám következményét. Az iskola minden
zegzuga őrzi a lépteiteket, barátságok köttettek, szerelmek szövődtek, nagy döntések születtek ezeken a helyeken. Személyiségetek,
jellemfejlődésetek nyomot hagyott mindenütt, ahol jártatok, ti is
formáltátok iskolátok szellemiségét, ahogy az iskola is alakított
titeket.
Ballagásotok alkalmából sok boldogságot, egészséget és teljes
életet kívánok nektek. Remélem, hogy az itt szerzett tudás és
tapasztalat segít majd a boldogulásban, céljaitok elérésében.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabasi gitáros siker Székelyudvarhelyen
Április 15–18. között immáron 8. alkalommal krendezték meg a Terra Siculorum
Nemzetközi Klasszikusgitár Fesztivált,
amelyet azonban még emelkedettebb zenei
eseménnyé varázsolt az a tény is, hogy keretei között zajlott le Románia legnagyobb
volumenű nemzetközi gitárversenye is,
mégpedig a Harmónia Cordis egyesület
szervezésében. Ezen a nem mindennapi,
húr-centrikus megmérettetésen 80 versenyző, 5 kategóriában lépett a műértő zsűri,
illetve hallgatóság színe elé.
Ezen rendezvény azonban nem csupán a
fentiek miatt volt rendkívül különleges,
hanem azért, mert idén egy olyan eredmény
is született, amelynek dabasi vonatkozása
van, és amelyre méltán lehet büszke városunk egész közössége.
Junior kategóriában ugyanis a 8 esztendős dabasi Latyák Domon
kos olyan zenei élményt nyújtott, amely a döntőbírák részéről
„Kiváló” minősítést hozott a számára. Ebben a csoportban, a 16 versenyzőt számláló nemzetközi mezőnyben, csupán másik két résztvevő mondhatott magáénak hasonló besorolást. Ugyanakkor azt is meg
kell jegyezni, hogy a zsűritagok szóbeli értékelésük során egyértelműen őt tartották a legjobbnak, így 1. helyezést ért el.
Mindezek mellett a résztvevőket a fesztivál során, a nemzetközi
porondon már jól ismert művészek és szakemberek is oktatták mesterkurzusok formájában, illetve véleményezték is őket. A fiatalember
játéka, valamint az ifjú kora ellenére máris kibontakozó tehetsége, a
zene iránti mély fogékonysága a személyes meghallgatások során is
erőteljesen pozitív visszajelzést kapott a bukaresti Zeneakadémia

professzorától, Liviu Georgescutól, valamint Pavlovits Dávid magyar gitárművésztől is.
A dolog további érdekessége, hogy
Dávidnak a fent említett dabasi fiatalember
egy saját maga által szerzett darabot játszott. Ezt követően a zeneszerzőként is elismert művész arra buzdította Domit, hogy
ne hagyja abba a komponálást, illetve a két
mesterrel természetesen a játékához kapcsolódó technikai dolgokról is beszélgettek.
Ez az egyedülálló eredmény nem valósulhatott volna meg az érintett fiatal zenész
kitartása, szenvedélye és korát meghazudtoló elhivatottsága nélkül. Mindezeken túl, a
fenti sikerben hatalmas szerepe volt Sófalvi
László felkészítő tanárnak, a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolának,
valamint a gyermeküket minden tekintetben támogató családnak,
amely az összes nehézséget leküzdve önállóan szervezte meg a kiutazást.
Kedves „Latyák művész úr”, remélem, hogy néhány évtized múlva
már egészen komoly gyűjteményed lesz olyan cikkekből, amelyek
tevékenységedet taglalják, és valahol ebben a vaskos laprengetegben
egy megsárgult oldalon ez a mostani cikk is helyet kap majd!
Ám ahogy a mondás is tartja „Zenéről írni olyan, mint az építészetről táncolni!”, így kívánom, hogy a főszerep mindig legyen a
muzsikáé, valamint azoké a szavakkal meg sem közelíthető érzéseké,
amelyek a játékod nyomán a hallgatóság lelkében keletkeznek!
Kedves Domi, szívemből gratulálok és csak így tovább!
Kancsár Krisztián
2015. május
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XXV. Dabasi kistérségi

vers-, mese- és prózamondó találkozó

a Kossuth Mûvelõdési Központban

Április 25-én 25. alkalommal rendezte meg a Kossuth
Mûvelõdési Központ a kistérségi vers-, mese- és prózamondó találkozót, amelyen tíz környékbeli iskola 85 tanulója vett részt az alsó–felsõ tagozatos és középiskolás korosztályból.
A felső tagozatosok zsűrijének elnöke Papp János színművész volt,
akit munkájában Ordasi Brigitta rádiós műsorvezető és Tóth
Istvánné könyvtáros, pedagógus segített.
Alsó tagozatos kategóriában Beséné Lakatos Éva magyar szakos
pedagógus volt a zsűrielnök, aki Bakkai Éva magyar szakos pedagógussal és Turcsány Andrea művelődésszervezővel együtt döntött a
gyerekek teljesítményéről. A díjazottak 3000–5000 Ft értékben
könyvutalványt kaptak.
A találkozó dabasi győztesei kategóriánként:
1–2. osztályos kategóriában nem volt dabasi díjazott.
3–4. osztályos kategóriában két helyi eredmény is született. 2.
díjat kapott Latyák Domonkos, a Gyóni Géza Általános Iskola 3.
osztályos tanulója (felkészítő tanára Latyákné Rádi Erika), különdíjban
részesült Karlik Beatrix 4. osztályos tanuló, szintén a Gyóni Géza
Általános Iskola növendéke (felkészítő tanára Kollárné Cs. Szilvia)
5–6. osztályos kategória: harmadik lett Báki Vivien, a Kossuth
Lajos Általános Iskola 6. osztályos tanulója (felkészítő tanára Kotán
Sándorné).

GREEN-Comenius

Nemzetközi természettudományos környezet
védelmi projekt folytatása és Mobilitás projekt a
Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskolában
Iskolánk az elmúlt hónapban egy igazi török hónapot tudhat maga
mögött. Elsőként március elején, az ERASMUS+ KA1 Mobilitási
pályázat (Projekt azonosítója: 2014-1-HU01-KA102-000113) keretén
belül utazott ki egy 14 főből álló csapatunk, 12 diákkal és két kísérő
tanárral.
Kereskedelem-marketing és informatika szakos diákok számára a
Németországban és Törökországban megvalósuló, egy hónapos szakmai gyakorlat ismereteik fejlesztésén túl nyelvi kompetenciáik gyarapítását is szolgálja. A pályázat támogatási összege biztosítja az utazási és
megélhetési költségeket is. A kiutazást megelőzően a diákok felkészítő
oktatásban részesültek és több szempont szerint, kiválasztási eljárás
során kerülhettek a kiutazók közé.
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7–8. osztályos kategóriában két dabasi diák végzett az első és
második helyen: 1. díjat kapott Bánszki Bence, a Kossuth Lajos
Általános Iskola 7. osztályos tanulója (felkészítő tanára Kotán
Sándorné) és 2. díjat kapott Hornyák András, a Gyóni Géza
Általános Iskola 8. osztályos tanulója.
Középiskolás kategória első díjat nyert Kukk Edit Luca, a
Táncsics Mihály Gimnázium 11. osztályos tanulója, másodikként
végzett Huszár Emese, a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
növendéke (10. osztályos).
– szerk –

A diákok a külföldi munkát követően Europass Bizonyítványt kaptak, mely a későbbiekben előnyt jelenthet számukra a munkavállalásban. Felkészítő- és kísérőtanárok: Bara-Miklós Éva és Budai Tamás
(német nyelvterület), Jamrik Katalin, Kiss Irén, Revák Bernadett és
Salacz András Törökország.
Szorosan a mobilitási programot követve vette kezdetét harmadik
projekttalálkozónk, az Európát behálózó, (GREEEN Comenius
539963-LLP-1-2013-DE-COMENIUS-CNW számú projekt) környezetvédelmi projektünk keretei között.
Most egy kilenc országból álló csapattal dolgozunk ismét egyedüli
magyar partnerként, melyre nagyon büszkék vagyunk. Ankarában
került megrendezésre a szakmai tanácskozás, melynek a METU
(Middle East Technical University) egyetem és iskola voltak házigazdái.
Az intézmény szerepvállalásához az is hozzátartozik, hogy saját oktatási rendszerünkben (még) szinte elképzelhetetlenül magas, 35 000 fős
diák-dolgozói létszámmal rendelkező, közép- és felsőoktatási intézményről van szó. A kampusz területe egy önálló nagyváros területének
felel meg.
A konferencián nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelmi nevelés
kellő időben történő bevezetése. Ennek tanúbizonyságaként a képen is
látható, alsó évfolyamos tanulók egy tökéletes, figyelemfelkeltő angol
nyelvű kisszínművet mutattak be. Az intézményt Nemes Gábor projektmunkatárs és Stégner Péter projektmunkatárs-intézményvezető
képviselték.
Továbbra is folytatjuk munkánkat mind a mobilitás, mind a környezetvédelmi projekt kapcsán. 		
Stégner Péter intézményvezető
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
Május havi programok

Kossuth Ház Galéria

Kossuth Művelődési Ház, 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

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

Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

rendezvény

Pünkösdi Táncház és
kézműves foglalkozás
Május 22. (péntek) 18.30 óra
Vezeti: a Szlama Band
A belépés ingyenes!
A Szlama Band 2011 őszén alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatóiból. Egyedi és autentikus hangszereléssel tárják
elénk a magyar dallamokat, „megbolondítva” a szomszédos népek
zenéjének stílusjegyeivel.

IX. Pest megyei versmondó verseny
Május 30. (szombat) 10.00 óra
(Regisztráció 9.00 órától)
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája idén kilencedik alkalommal rendezi meg az általános iskoláskorú
gyermekek számára a területi vers- és prózamondó versenyek
Pest megyei döntőit, ebben az évben Dabason, együttműködve
a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi
Könyvtárral.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 16.00–17.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
Forgatós Néptánccsoport: péntek, 20.00–23.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek, 19.30–20.30 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG, gyermek citeracsoport: péntek,18.00–19.30 óráig
oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
június 7. vasárnap, 16.00
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

rendezvény

I. Dabasi nemzetközi fotópályázat
FIAP 2015/113 kiállítás
A kiállítás megtekinthető: május 29-ig

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

Nyitva tartás:
hétfő–péntek 10.00–18.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt, családját, barátait

a „Benned a létra”

című portréfilm bemutatójára,
amely városunk díszpolgára,
dr. Lelik Ferenc
91. születésnapja alkalmából
a Mag Televízió szerkesztésében készült el.

Időpont: május 20. (szerda) 15.00 óra
Helyszín: a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet tetőtéri konferenciaterme,
Dabas, Bartók Béla út 61.
A filmbemutatón köszöntjük születésnapja
alkalmából Lelik doktor urat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba
folyamatos munkarendbe, 3 műszakba!
Ingyenes buszjárat:
Alsónémedi, Dabas, Ócsa, Bugyi
Jelentkezés: 06-30/338-2005
2015. május
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A Halász Móricz-kúria májusi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné, Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
FotóKÖR
május 26. (kedd) 18.00–19.30 óráig, vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
május 18. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
KreÁlom
május 18. (hétfő) 16.30–19.00
vezeti: Krigel Viktória
MI MÉG OLVASUNK KÖR
május 26. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Mitták Ferenc Nyíló ablakok c. könyvéről beszélgetünk
INGYENES ANGOLKÖR – szerda 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen?
Akkor csatlakozz alapfokú
nyelvvizsga felkészítő kurzusunkhoz!
szerda: 11.00–12.00, tanár, Juhászné Balog Petra
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik nyelvi szintje már megközelíti
a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét és elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és a vizsgatechnika

100 évest

ünnepeltek az Átriumban

Április 13-án századik születésnapját ünnepelte Kerekes Sándorné
Marika néni, az Átrium Idősek Otthona lakója. Ebből az alkalomból az otthon közössége kis ünnepséget rendezett Marika néni tiszteletére, amelyen részt vettek lakótársai, családtagjai, az intézmény
személyzete és vezetősége. Az ünnepeltet Kőszegi Zoltán, Dabas
város polgármestere is köszöntötte.
Marika néni 1915. április 13-án született szegény családban,
ahol heten voltak testvérek. Átélt két világháborút, forradalmat,
rendszerváltást, így sorsa összefonódott 100 esztendő történelmével.
Az akkori elvárásoknak megfelelően korán férjhez ment. Hét
gyermeke született, melyből két kislány csecsemőkorában meghalt.
Öt gyermekét négy évig egyedül nevelte, hiszen férje a II. világháborúban hadifogoly volt.
Családja, gyermekei jelentették számára az életet.
A háború után is sokat dolgozott napszámban. Sorsa akkor lett
könnyebb, amikor gyermekei családot alapítottak, és ő egyik lányához költözött férjével.
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fejlesztésére és vizsgatippekre van szükségük.
Dalkör – csütörtök: 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin

A Társult Önkormányzatok ,,Együtt’’ Segítőszolgálatának
KOSÁRFONÓ KLUBJA
május 21. (csütörtök) 16.30–19.00 óráig
csoportszervező: Nyíriné B. Katalin

BABA-MAMA KLUB – szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
A HYDE zenekar próbái
péntek 17.00 – 21.00 óráig

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

Június 19. (péntek)
Lekváros bukta-készítés
15.00–18.00 óráig
A lekváros bukta újra divat! Egy igazi hungarikum, amit bármilyen ízű lekvárral ízesíthetünk. A végeredmény biztosan nagy
örömet szerez kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hamarosan eltemette
férjét és két fiúgyermekét
is.
A nyári szünetekben
unokái felváltva nála nyaraltak, és ezek a nyarak
örök emléket jelentenek
számukra. Sosem felejtik
el a szilvás gombócot,
rétest, süteményt, amit
nekik készített.
Végtelenül jó természete, nyugodtsága nem hagyta cserben a sok megpróbáltatás során sem. Talán ez segítette
hozzá, hogy ilyen hosszú életet élhessen. Öt gyermeke, kilenc unokája, és tizenkét dédunokája gondol rá hálával.
Népes családja szeretettel köszöntötte 100. születésnapján, és jó
egészséget kívánt neki.
Születésnapja alkalmából erőt, boldogságot és egészségben eltöltött jövendő éveket kíván Marika néninek:
a Dabasi Újság szerkesztősége

intézményeink hírei

Elsõ világháborús történelmi verseny
Hol sírjaink domborulnak címmel első világháborús vetélkedőt hirdetett a Kossuth Lajos Általános Iskola humán munkaközössége Kotán
Sándorné vezetésével. A versenyre a tankerület általános iskolás diákjain kívül Ócsáról is érkeztek hozzánk versenyzők, így összesen kilenc
intézmény kis történészei gyülekeztek a Kossuth Művelődési Házban
az ünnepélyes megnyitóra.
Kotán Sándorné gondolatébresztő szavai után a verseny meghívott
vendégei közül Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony, a
zsűri tagjai közül dr. Szabó József hadtörténész, Mitták Ferenc történész, Kiss István történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, majd
Tamás Roland intézményünk igazgatója üdvözölték a megjelent kísérő
tanárokat és a versenyre érkezett mintegy negyven diákot.
A csapatok versenyzői három fordulóban mérték össze a tudásukat.
Előzetes feladatukat prezentáció formájában hozták magukkal, majd
szóban bemutatták azt kiselőadás formájában. Azt a feladatot kapták,
hogy gyűjtsék össze a településükön meglévő I. világháborús emlékhelyeket és mutassák be azokat fotók és szöveges részek segítségével. A
második feladatkör írásbeli feladatokat tartalmazott az I. világháború
eseményeiről. A harmadik fordulóban pedig szóbeli feladatokban kellett helyt állniuk a csapatok tagjainak.
A verseny közben Kabai Zsuzsa tanárnő irányításával a hangulatnak megfelelő dalokat énekeltek a versenyzők, így pihenhettek és erőt is
gyűjthettek.
A zsűri tagjai Székelyné Mészáros Judit segítségével folyamatosan
értékelték az írásbeli és a szóbeli teljesítményeket, a kivetítőn pedig
megjelentek az összegyűjtött pontszámok.
Az eredményhirdetés előtt finom pogácsák, sütemények és frissítők
várták a csapatokat, majd Mrázné Kosztolányi Judit tanárnővel elindulhattak a kisvonattal a város nevezetességeinek felfedezésére. A kisvonat
végállomása egy új helyszínen, a közelmúltban helyreállított Nemeskúriánál volt, ahol Kosztolányi Gyula képviselő várta a diákokat.
Szeretettel és nagy büszkeséggel mutatta be a közös összefogással elké-

szített I. világháborús képkiállításukat. Ebben a gyönyörű környezetben került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre.
Kotán Sándorné, a verseny megálmodója, kihirdette a végső sorrendet, és a versenyzők átvehették a Szabóné Kökény Mária által előkészített csodálatos könyvekből álló jutalmakat.
Az első helyezett az ócsai Bolyi János Gimnázium csapata lett Tóth
Priszcilla, Poszlovszky Petra, Takács Adrián és Hajdu Ákos. Felkészítő
tanáruk Zsákai Dávid volt.
A második helyen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai
végeztek: Podoba Gábor, Praszna Sára, Szabados Gabriella és Suhajda
Katalin. Felkészítőjük Péntekné Hegedűs Rita tanárnő volt.
A harmadik helyen a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai közül
Cseh Vivian, Farkas Ronald, Boros Zsombor és Serény Csaba végeztek.
Felkészítő tanáruk Kotán Sándorné volt.
A rendezvényünk elérte a legfontosabb célját, hiszen a tanulók elméleti ismereteinek bővítését, valamint az önálló munkára és csapatmunkára nevelés ügyét tartottuk a legfontosabbnak.
Emlékezetes napot zártunk támogatóink segítségével, őszinte köszönettel fogadtuk segítő szándékukat. Köszönetet mondunk Dabas Város
Önkormányzatának, a dabasi tankerület igazgatójának, Baranyi Bélának,
Pálinkásné Balázs Tündének, Szandhofer Jánosnak, a Dabasért
Közalapítványnak, a Vogtland Pékségnek, Farkas Pál vállalkozónak és a
Kossuth Művelődési Háznak.
Beséné L. Éva, mk.vezető

Határtalanul
Idén negyedik alkalommal tudtunk a Dabasi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolával a Határtalanul program keretében Erdélybe,
Erdővidékre eljutni. Rendkívül tartalmas hetet töltöttünk el, soksok barátság, sőt szerelem is szövődött székely testvéreinkkel.
Hazafelé többen a könnyüket törölgették, azzal az ígérettel váltak
el, hogy ha felnőnek, ezt a földet újra fel fogják keresni!
Söveg Péter

BABABÖRZE
Június 13-án ismét BABABÖRZE
a dabasi PIACCSARNOKBAN
Árusítás asztalonként 500 Ft
Érdeklődni lehet
a 06-70/624-3706-os telefonszámon!
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•Májusban minden esti szentmisénk előtt 1/4
órával gyónási lehetőség van, a szentmiséhez
kapcsolódóan pedig a Loretói litániát imádkozzuk. Utóbbit hétköznaponként a mise után,
szombaton a mise előtt, azaz: hétfőn, szerdán
és pénteken 18.30-tól, szombaton 17.30-tól.
Már minden egyes Üdvözlégyben is annyi
mindent kérünk a Szűzanyától, most a litániák
alkalmat adnak a személyes köszönetre. Hálás
szívvel szánjunk rá 15 percet az életünkből...!
• 17-én, a hónap 3. vasárnapján a szőlősi
szentmisénket a 10 éven belül májusban
elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel, a
gyóni szentmisénkben pedig a havi kereszteléseinket tartjuk.
• 23-án, pünkösd előestéjén, a szombat esti
szentmise után, 19.15-kor kezdjük szokásos
kéthavi gitáros/csendes dicsőítő szentségimádási óránkat. Mindenkit szeretettel hívunk
a Szentlelket befogadó, tüzes, lelkes virrasztásunkra!
• Tanévünk két utolsó gitáros vasárnapi gyerekmiséjének időpontjai:
– május 31., gyereknap (a szentmisében a
gyerekek megáldásával »életkortól függetlenül!«, egyben ekkor gyűjtünk hittanosaink
napközis táborozására)
– és június 21-e (Te Deum, azaz tanév végi
hálaadás, ekkor a hittanosaink esztergomi
táborozására gyűjtünk).
• Június 7-én, a szentmise végén úrnapi körmenet (esőben sem kérdéses).
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
•A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus
próbái a Hernádi Általános Iskolában pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Május 14. délelőtt 10.00 órakor áldozócsütörtöki istentisztelet
• Május 16. vasárnap, délelőtt 10.00 órakor
konfirmáció
• Május 24. pünkösdvasárnapi úrvacsorai
istentisztelet
• Május 25. de. 10.00 órakor pünkösdhétfői
ünnepi istentisztelet
• Június 7. vasárnap, de. 10.00 órakor tanévzáró istentisztelet
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• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, 11.00-kor pedig diákmisét.
Az esti szertartásokat ettől a hónaptól már a
nyári rend szerint, 19.00-kor tartjuk,
így tehát
• csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia
• pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise
Május hónap a Szűzanya hónapja, így az esti
szertartások előtt negyed órával Loretói litániát
imádkozunk.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu

– 15.00 óra: PÜNKÖSDHÉTFŐI ünnepi istentisztelet a tatárszentgyörgyi római katolikus
templomban – úrvacsoraosztás
• M ájus 3 0., s zom b a t, 19.0 0 ór á tól:
JÓTÉKONYSÁGI BÁL a Halász Móriczkúriában.
Jegyek kaphatók: 3500 Ft-ért a lelkészi hivatalban és Kajdácsi Ferencné Jolikánál
Pártoló jegyek: 1000 Ft-ért
• Június 7., vasárnap 10.00 óra: TANÉVZÁRÓ
istentisztelet
ÁLLANDÓ ALKALMAK
• Vasárnap: 10.00 óra istentisztelet, 10.00 óra
gyermekistentisztelet (május 31-ig, utána
nyári szünet)
• Péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás,
imaközösség a gyülekezeti teremben (minden hónap 2. péntek)

A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei

Pünkösdi várakozás

www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei

Rendszeres alkalmaink:
• péntek: 15.30 ifjúsági óra, 17.00 kóruspróba
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet,
ezzel egy időben Kistemplom-foglalkozás a
gyermekek részére
• május 18-án hétfőn istentisztelet a Zárdakert
Idősek Otthonában 9.30 órakor, majd az
Átrium Idősek Otthonában 10.30 órakor.
• május 14-én, csütörtökön, mennybemenetel
ünnepén istentisztelet 18.00 órakor
• május 17-én vasárnap családi istentisztelet
• május 24-én pünkösd ünnepén istentisztelet
10.00 órakor (úrvacsora)
• május 25-én hétfőn, pünkösd másodnapján
istentisztelet 10.00 órakor (úrvacsora)
• május 31-én vasárnap Szentháromság ünnepén 10.00 órakor istentisztelet.
• Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00.
Elérhetőség:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Május 14., 18.00 óra: mennybemenetel
ünnepi istentisztelet
• Május 24., 10.00 óra: PÜNKÖSDVASÁRNAPI
ünnepi istentisztelet – konfirmandusok ünnepélyes hitvallás és fogadalomtétele, úrvacsoraosztás, valamint konfirmáltak találkozója
(60, 50, 40, 30, 20, 10 év)
• Május 25., 10.00 óra: PÜNKÖSDHÉTFŐI
ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás,

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
Dsida Jenő

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Kálvin Lászlóné, született Biros Katalin
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el és osztoztak fájdalmunkban.
A család

kultúra
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szabadult börtönébõl Kossuth Lajos

1840. május 10. városunk történetének egyik alapdátuma: több mint
három év fogság után ezen a napon nyílt meg Kossuth Lajos tömlöcének kapuja, ahonnan első útja családjához és édesapja sírjához,
Alsódabasra vezetett. A kor kül- és belpolitikai háttérfolyamatai
együttesen kényszerítették amnesztiarendelet kiadására a bécsi kormányzatot, melynek égetően sürgősen szüksége volt Magyarország
adópénzeire és katonáira. Az 1840. évi II. törvénycikkben V. Ferdinánd
kérelmére a pozsonyi országgyűlés 38 000 újonc felállítását fogadta el.
„Ezen az országgyűlésen is Deák vezette az ellenzéket, amely a közbeeső évek alatt országszerte jelentős mértékben megerősödött” – rögzíti
emlékiratában Kászonyi Dániel (*1813 †1886). Más források is Deák
Ferenc érdemeit hangsúlyozzák abban, hogy a bécsi udvar számára fontos törvények elfogadásáért cserébe sikerült elérni a szólás- és sajtószabadságért börtönben sínylődők (Lovassy László, báró Wesselényi
Miklós, Kossuth Lajos) amnesztiáját. A krónikások közül Várnai
(Böhm) Sándor (*1855 †1913) kolozsvári születésű hírlapíró részletesen foglalkozott Kossuth rabságával és szabadulásával. A „Kossuth a
fogságban” című cikksorozat 1894-ben, a „magyarok Mózesének” halála után jelent meg a korszak mértékadó lapjában, a Vasárnapi Újságban,
és számos olyan adalékot tartalmaz, melyek bővítik eddigi ismereteinket. A szerző az események láncolatát Vörös Antal (*? †1874) ügyvéd,
Kossuth jurátusának, majd személyi titkárának irathagyatéka alapján
állította össze. Ő kezelte a család megélhetését támogató, Wesselényi
Miklós kezdeményezésére összegyűlt pénzösszeget, s leírása szerint
Kossuth a börtönben 1840. április 9-én írta utolsó levelét édesanyjának. Szabadulása, akkor úgy tűnt, hogy már csak napok kérdése. A
színfalak mögött azonban politikai patthelyzet alakult ki. A bécsi
udvar ugyanis presztízsokokból elvárta, hogy kegyelmi kérvénnyel kezdeményezzék az intézkedést, de erre a pozsonyi országgyűlés nem volt
hajlandó, hiszen az a bebörtönzések törvényességének elismerését
jelentette volna. Végül valóban Deák Ferenc dolgozta ki a kompromis�szumos megoldást, továbbá Gróf Mailáth Antal (*1801 †1873) főkancellár és Mailáth György (*1786 †1861) országbíró lemondásukat kilátásba helyezve együttesen érték el, hogy az április 29-én keltezett királyi rezolúciót József nádor (*1776 †1847) 1840. május 1-jén kihirdette.
Az örömhír már másnap eljutott Pestre, de a gyakorlati végrehajtás
továbbra is késett. Pest megye főispáni helytartója, báró Prónay Albert
(*1801 †1867) május 7-én magához hívatta Vörös Antalt, és megkér-

dezte, hog y szabad on
b o c s á t o t t á k- e m á r
Kossuth Lajost? Arra a
válaszra, hogy a várparancsnok eziránt még nem
kapott utasítást, Prónay
jelezte, hogy mivel a katonaságra az ő hivatali jogköre nem terjed ki, haladéktalanul kezdeményezi
a nádor intézkedését.
Egyidejűleg arra kérte:
működjön közre abban,
ho g y Ko s sut h t a r t s a
magát távol az ifjúság által
szervezett teátrális akcióktól, úgyis, mint fáklyás-zenés felvonulás, stb., melyek a kormányt
kellemetlenül érintenék. Vörös Antal ettől elzárkózott, sőt mivel tudta,
hogy Prónay rokona Kossuthnak és hívének, liberális gondolkodásúnak tartja magát, némi jogászhumorral egy aláírási ívet rántott elő a
zsebéből, mely a zenés felvonulás költségeihez való hozzájárulásokat
rögzítette, és kapacitálta a bárót néhány krajcárnyi adomány felajánlására. Prónay ezt megmosolyogta, és úgy tett, mintha nem is látta volna
a papirost. Másnap viszont újból magához rendelte Vörös Antalt és
kérte, hogy Kossuth szabadulásakor azonnal értesítse őt.
A börtönkapu végül május 10-én délután 5 órakor nyílt meg,
Kossuth „egy királyi fiskális kíséretében kocsin egyenesen édes anyja
lakására hajtatott”. Vörös Antal a szabadulás hírével rögtön felkereste
Prónay bárót, aki arra utasította, hogy Ráday Gedeon (*1806 †1873)
grófot huszárja útján levélben tájékoztassa. Kossuth titkára a megbízásnak eleget tett. Prónay Albert manővereivel aznap este megakadályozta a pesti ifjúság megmozdulását: Vörös Antal személyében lekötötte az egyik szervezőt, egyúttal megfosztotta Kossuthot a legfrissebb információktól, miközben a fiskális felügyelete alatt a hintó az est
sötétjében Alsódabasra ért. Öt nappal később azonban „a pesti ifjúság
riadó lelkesedés közt, pattantyús tábori zenével s 101 égő fáklya világa
mellett mutatta be tisztelgését Kossuthnak”. E részletek ismerete teszi
nyilvánvalóvá Kászonyi Dániel összegzését: „Kossuth Lajos volt az
egyetlen, aki erejében töretlenül, változatlanul lépett ki börtönéből,
porából újjáéledt főnixként, ragyogóbb dicsfénnyel, mint bebörtönzésekor. Ausztria a maga fejetlen eljárásával megteremtette Kossuth
népszerűségének és későbbi hírnevének alapjait.”
Valentyik Ferenc

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától
2015. május
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„Nekik örök harangok
hangja kondul”
A magyar települések
sajátos színfoltját képezik az I. világháborús
emlékművek. A kőemlékek állítását az elesett
hősök neveinek megörök ítésével báró Abele
Ferenc vezérkari őrnagy
ke zde ménye z te 1915
július ában. Állhat atos
ságának köszönhetően az
országgyűlés 1917-ben
jogszabályt fogadott el,
mely szerint: „Minden
község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó
e m lé k e n örök ít i me g
mindazoknak a nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.” Városunk jogelőd
települései közül elsőként Alsódabas örökítette meg a község hőseinek emlékét, 1925. május 10-én. Egy évvel később
már Sáriban is felavatták az emlékművet, míg a gyóni
városrész a rendszerváltás után tett eleget ennek az erkölcsi
kötelezettségnek. A kilencven évvel ezelőtti emelkedett hangulatú
rendezvényről a Pesti Hírlap a következőképpen tudósított:
„Hősök emléke: Vasárnap leplezték le Alsódabas községben a hősi
halottak emlékére állított emlékoszlopot. Az ünnep délelőtt a

Az idejében felismert
melldaganat

gyógyítható!

A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Dabason lakó 45–65 éves nők, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 -28/507-126)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823
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Éljen vele!

katholikus és a református templomokban tartott istentisztelettel
kezdődött, utána az ezrekre menő tömeg a községháza előtti térre
vonult. Felsődabas, Gyón, Sári és Újhartyán községek népe is nagyszámban vett részt az ünnepélyen. Az emlékbeszédet Rákóczi Ferenc,
a kerület nemzetgyűlési képviselője tartotta, mely után a katholikus, a
református, az ágh. evang. és az izraelita lelkészek megáldották az
emlékoszlopot, majd dr. Preszly Elemér főispán a kormány és Pest
vármegye nevében fejezte ki hódolatát az alsódabasi hősök előtt.
Koszorút helyeztek: Fördős Vilmos ezredes, az Országos Vitézi szék
nevében, a község elöljárósága, a hadiözvegyek, az ipartestület és a
szomszédos községek elöljáróságai.” A patkó alakú talapzathoz tartozó oszlop gyűrűs hengereire 59 hősi
halott nevét vésték. Az emlékmű még az
1960-as évek első felében is az eredeti
helyén állt, mindennapos találkozóhelye
volt a gyalogosan és kerékpárral csapatostul iskolába tartó gyerekeknek.
Akkoriban nem sok mindent és főleg
nem sok jót tanítottak az I. világháborúról, koszorúzás 1945 után évtizedekig
nem volt, de az emlékművön soha, még
egy eltévedt hógolyó sem csattant. Már
közel félévszázada, hogy a mai Bartók
Béla és Bajcsy-Zsilinszky utcák kereszteződéséből 1966-ban áthelyezték a
Martinovics-térre. Ebben a kevésbé forgalmas környezetben elmélyültebb lehet
akár az egyéni emlékezés is, mert a tisztelet az életüket a Hazáért
áldozó katonáknak – Juhász Gyula címként idézett verssorával egyezően - az idők végezetéig jár…
V. F.

Bringázzunk
az egészségünkért!

A Tour de Defekt Kerékpáros Baráti Kör a (KBK) április 25-én
tartotta idénynyitó tavaszi túráját.
A KBK mindenki számára nyitott, továbbra is várjuk a kerekezni szerető sporttársak csatlakozását csapatunkhoz. Célunk,
hogy minél többen bringázzunk, a városért és az egészségünkért
egyaránt.
Csatári Lajos

sport

Boldog babák, fitt anyukák,
Surman Motor és Bringa
fantasztikus közösség =
12. Dabasi Futónap
Strollfit Dabason
Manapság egyre többet hallhatjuk azt, hogy milyen jelentős szerepe
van a sportnak az ember életében. Ez még inkább igaz azokra a
nőkre, akik babát hoztak a világra. A babavárás időszaka, a szülés,
majd a gyermekágyas időszak rendkívüli módon igénybe veszi az
anyák kondícióját, állóképességét. A strollfit gyakorlatai alkalmazkodnak ehhez a speciális élethelyzethez. Bátran végezhetik a gyakorlatokat azok az anyukák is, akik még anyatejjel táplálják babájukat.
Mi is az a strollfit? A strollfit kisgyerekes anyukák számára
összeállított babakocsis fitneszt jelent. Nincs szükség hozzá másra,
csak a babádra, a babakocsira és egy nagy adag elszántságra.
Nincs kifogás! Csináljuk! A kisgyermekes szülők számára nagy
problémát jelent az, hogy időt teremtsenek saját magukra és a sportolásra. Kedves Olvasó! Ha hasonló problémával küzdesz, a strollfit
neked van kitalálva! Nem kell azon gondolkodni, hogy ki vigyázzon
a babádra, hiszen rá is szükség van. Míg az anyák formálódnak, a
babák vígan nevetgélnek a babakocsiban, a nagyobbak motoroznak,
kekszet majszolnak. Ami a legfontosabb, hogy az anyák és a babák
élvezzék a közösen eltöltött idő minden percét. Az órák vidám hangulatban telnek, hiszen fontos, hogy ne csak testileg, hanem lelkileg
is fel tudjunk töltődni egy-egy strollfit edzés alkalmával. Az óra
közben és után is babás-mamás csevegéseket tartunk, ahol minden
felmerült kérdésre találunk valami megoldást. Jó tudni, hogy soha
nem vagyunk egyedül, és másoknak is vannak hasonló élethelyzetei,
kérdései mint nekünk. A strollfit különlegessége abban is rejlik,
hogy a természet és környezet adta lehetőségeket is próbáljuk
kihasználni egy-egy óra alkalmával (pl. járdaszegély, padok, korlátok, fák, emelkedők, stb.). A legnagyszerűbb dolog pedig, hogy
edzés közben a közös mozgás mellett élvezhetjük a napsütést, a jó
levegőt és a madarak csicsergését.
Ha tehát a szülés után szeretnél minél hamarabb visszatérni
korábbi formádhoz, vagy már több gyerkőc nevelése mellett keresel
időt az edzésre, vagy csak testi-lelki kikapcsolódásra vágysz hasonló
élethelyzetben lévő anyukák társaságában, akkor várunk a dabasi
strollfites mamik közé! Természetesen a gyakorlatok babakocsi
nélkül is végezhetőek, így várjuk azokat az anyukákat is, akik csupán kikapcsolódásra vágynak, nagyobb gyerekek pedig hozhatnak
kismotort, görkorcsolyát vagy bringát is.
Bővebb információ az órákról: a Strollfit – Fuss Babakocsival
– Dabas facebook oldalán
Kucsera Bettina

A Dabasi Lokálpatrióta Egyesület és magánszemélyek szervezésében május 31-én kerül sor a Surman Motor és Bringa 12. Dabasi
Futónap megtartására, amely városunk egyik legnagyobb tömegsport rendezvénye. Idén a futónapot az „Inkább lódulj, mint
bódulj” szlogennel, drogprevenciós jelleggel szeretnénk megtartani. A futónap célkitűzése: Dabas és környékén lévő települések
bevonásával olyan szabadidős programot szervezni főleg a gyermek,
fiatal korosztály részére, amely segíti a drogfogyasztás elleni küzdelmet és mindezek mellett az egészséges életmód szemléletének
kialakulásához is hozzájárul.
A futóverseny 2,5 km-es, negyedmaratoni táv, valamint idén
ismét félmaratoni táv teljesítésére nyújt lehetőséget.
A rajt és a cél az OBO Aréna előtti területen helyezkedik el, a 2,5
km-es távon indulók a Laguna Üzletközpontnál elhelyezett forduló
megkerülésével, a negyedmaratoni távon indulók pedig a sári és a
gyóni városrészben elhelyezett fordulók megkerülésével érkeznek
vissza a Sportcsarnokhoz. A félmaratoni távon indulók a
Vörösmarty u.–Vasút út–Szent Isván út–Bartók B. út útvonalon
fognak többször végigfutni.
Rajt:
félmaratoni táv:
9.00 óra
2, 5 km-es és félmaratoni táv: 9.30 óra
negyedmaratoni táv:
10 .00 óra
Regisztráció és az ajándék póló felvétele 8.00 órától a helyszínen,
közvetlenül a rajt előtt pedig közös zenés bemelegítést tartunk.
Az első ezer regisztráló emblémázott, egyedi pólót kap ajándékba. A futónap keretében drogprevenciós programokat szervezünk a
fiatalok részére.
A résztvevők között 1 db kerékpárt, és értékes szponzori ajándékokat sorsolunk ki. Az első három helyezett nemenként és korcsoportonként a dobogóra állva veheti át a helyezéséért járó emlékérmet. Az idei esztendőben is a létszámarányosan a legtöbb diákkal
résztvevő három iskolát egyenként 70 ezer, 50 ezer és 30 ezer Ft
értékű sportszervásárlási utalvánnyal díjazzuk.
A Dabasi Futónap kezdetektől fogva díjmentes. Támogatóink
segítségével tudjuk a fiatalabb korosztályokat megismertetni a
rendszeresen végzett testmozgás előnyeivel. Támogató felajánlásukhoz a Budapest Bank dabasi fiókjánál vezetett 1010382947338400-01000006 számú bankszámlánk áll rendelkezésre.
A rendezvénnyel kapcsolatban készséggel áll az Önök rendelkezésére: Ferenczy Tamara a 06-20/913-5691-es és dr. Ács Ferenc a
06-30/960-8507-es telefonszámokon.
2015. május
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FÉRFI KÉZILABDA

Felnőtt és junior csapataink áprilisban három mérkőzést játszottak
az NBI/B bajnokságban.
Mérkőzés
Balatonfüredi KSE U-23 – Dabas DIEGO KC
Dabas DIEGO KC – Vecsési SE
Százhalombattai KE – Dabas DIEGO KC

felnőtt
24 : 20
30 : 26
24 : 24

junior
–
35 : 31
32 : 29

A bajnokságból még két forduló van hátra, mindkettőt hazai
pályán vívják csapataink.
Május 9-én a Pécsi VSE, május 16-án pedig a Várpalotai BSK
lesz a mieink ellenfele az OBO Arénában.
UTÁNPÓTLÁS

Serdülő csapataink lejátszották utolsó mérkőzéseiket az Országos
Serdülő Bajnokságban.
Dabas VSE KC–FTC II.
21 : 25
Dabas VSE KC II.–FTC III.
30 : 30
Fiatalabb csapatunk (Dabas VSE KC) a felsőház 8. helyén végzett,
korosztályos csapatunk (Dabas VSE KC II) pedig a 3. helyen fejezte be az idei bajnokságot.
Az U-14/1-es fiúk az országos elődöntő második fordulóját játszották Kecskeméten. Egy győzelemre volt szükségük, hogy bejus-

FC Dabas

Utánpótlásközpont –
Álomból valóság!

Az építkezés kezdetét vette, elindultak az I-es ütem kivitelezési munkái, amelyet a cikkhez tartozó képek is jól fémjeleznek. Az alapozási
munkák után elkezdődött a leglátványosabb munkafolyamat, a szerkezetépítés. Ezt követi majd az épület „bezárása”, a főfalak, födém és
oldalpanelek építése, és a gépészeti beállások. Előreláthatólag június
második felére a kivitelező elkészül az első ütemmel.
A Stefkó Károly és Monus Krisztián által tervezett épület utánpótlásközpont és klubház is lesz egyben, amely elsősorban az FC Dabas
utánpótlás-nevelését szolgálja majd a jövőben.
Az 50520 méteres (mintegy ezer négyzetméter) alapterületű főépület földszinti részén a következő funkciók szolgálják majd a labdarúgókat: 6 csapatöltöző, 2 bírói öltöző, orvosi szoba, tornaterem, kondicionáló terem, szertár, gépészeti és mosodai rész, valamint a nézőtéri szociális helyiségek. Az emeleti részben a következő helyiségek készülnek
el: két edzői iroda, előadóterem, gépészeti tér, szociális helyiségek, valamint egy közel 400 m 2-es tartalék terület, amely a későbbiekben az
igény szerinti továbbfejlődést biztosítja.
A beruházásnak az alapja az FC Dabas sportfejlesztési programja,
amelyet az MLSZ jóváhagyott és ennek alapján TAO forrásból készül
el az UP központ, várhatóan három ütemben. A projekt befejezése
2016 végére várható.			
Bennárik Ferenc
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sanak az országos döntőbe a legjobb nyolc közé. Ezt már az első
mérkőzésen bebiztosították.
Dabas VSE KC 2000–Kecskeméti SI
27 : 19
Dabas VSE KC 2000–Békési NEKA
18 : 22
Még két mérkőzés vár a fiúkra, melyet május 9-én, Szegeden játszanak le.
U-14/2-es (2001) csapatunk a második és a harmadik fordulót játszotta a Régió Bajnoka sorozatban.
Dabas VSE KC 2001–Vecsési SE
19 : 26
Dabas VSE KC 2001–Ceglédi KKSE
26 : 19
Dabas VSE KC 2001–Solymári SC
26 : 18
Dabas VSE KC 2001–Váci KSE
11 : 34
U-12-es csapatunk is a Régió Bajnoka sorozatban játszik.
A fiúk áprilisban három fordulót is játszottak.
Dabas VSE KC–Solymári SC
20 : 15
Dabas VSE KC–Veresegyház VSK
28 : 21
Dabas VSE KC–Dunakeszi Kinizsi USE
26 : 27
Dabas VSE KC–Váci KSE
30 : 25
Dabas VSE KC–Vecsési SE
23 : 16
Dabas VSE KC–Főnix ISE
28 : 19
A bajnokságok májusban még folytatódnak. Minden csapatunknak sérülésmentes és eredményes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
			
Békés Anita

Bozsik intézményi program
Márciusban és az áprilisi hónapban is megrendezésre került az ovisok és a kisiskolások számára a Bozsik intézményi program keretén
belül a mini összejövetel –torna – a Dabas–sári focipályán. A fiatalok profi körülmények között sportolhattak egy jóízűt, valamint labdarúgás iránti szeretetüknek is hódolhattak. A fesztiválokon több
mint 300 gyermek vett részt, ebből a lányok közel ötven fővel képviseltették magukat.
Az FC Dabas SE a Bozsik-programban alközponti szerepet tölt
be, ennek köszönhetően az intézményi programot is az FC Dabas
szakemberei szervezik, irányítják Kucsák István vezetésével. A programban István segítői:
Fodor Gergely, Molnár
Z olt á n, Kör mö c z y
Sebastian.
B. F.
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TOP FITNESS SE

Villámrajt kiemelkedõ eredményekkel

FIT KID
Lezajlottak a szezon első versenyei a Magyar
Fitness Szövetség szervezésében. Sporto
lóink Fit Kid „A” és „B” kategóriákban, egyéni és csoportos gyakorlatokkal is indultak a
megmérettetéseken.
Április 11-én Csongrádra utaztak versenyzőink, ahol először a Fit Kid „B” kategóriás csapatok léptek színpadra. A legnagyobb kihívás előtt a kezdő versenyzőink
álltak. Ők ugyan egyénileg még Fit Kid
Dance kategóriában versenyeznek, de a csapatokat már „B” kategóriában indította
egyesületünk, hogy minél előbb megszokják
a magasabb követelményeket. Szerencsére a
lányok nem ijedtek meg a feladattól és
nagyon szépen szerepeltek: a „Diáklányok”
(Keresztes Kira–Bárány Blanka) duó 4.
helyezést ért el, a „Kalóztündérek” (Kucsák
Alíz–Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni–Nagy
Hédi–Bajusz Sára) nagycsapat pedig korcsoportjában a 2. helyet szerezte meg.

Rutinosabb „B” kategóriás versenyzőink
szintén nagyon eredményesek voltak ezen a
megmérettetésen. A „Szamba” (Bábel Virág
–Forgács Fanni) duó a 3. helyen végzett, a
„Taca-taca” (Farkas Réka–Sikari Sára–Funk
Ajna–Galambos Laura) kiscsapat 4. helyezést
ért el, a „Virtuózok” (Pelikán Petra–Szilágyi
Dóra–Répás Vanda) kiscsapat pedig korcsoportjában megszerezte az 1. helyet.

„A” kategóriás versenyzőink ezen a napon
az egyéni gyakorlataikat adhatták elő. Itt

egyesületünkből újoncként mutatkozott be
Gecser Enikő, aki az előző évi eredményei
alapján léphetett fel az 1. osztályba, és
Harmincz Lili is, aki egy év kihagyás után
indult újra a Fit Kid-ben. Az egyre népesebb
és erősebb mezőnyben újonc és tapasztaltabb sportolóink nagyon szépen helytálltak
és eredményesen versenyeztek.
Helyezéseink: 4. Radnai Réka, 5. Radnai
Zsófia, 6. Harmincz Lili, 7. Dori Renáta, 8.
Gecser Enikő
A nap zárásaként a Senior korcsoport
megmérettetésére került sor, amelyet első
alkalommal az idén hirdetett meg a MAFIT.
Ebben a kategóriában a Top Fitness SE színeiben Gecser Eszter indult, aki többéves
kihagyás után tért vissza versenyezni. Eszter
saját koreográfiájával, lenyűgöző előadásmódjával elkápráztatta a közönséget és a
bírói testületet, és megnyerte a versenyt.
A következő Fit Kid rendezvény április
26-án, Cegléden volt. Itt egy rendkívül hos�szú és fárasztó, de annál eredményesebb

megmérettetésen vettek részt sportolóink.
„B” kategóriában egyéni, „A” kategóriában
pedig csoportos verseny zajlott, melyen külföldi versenyzők is elindultak. A Top Fitnesses lányoknak azonban ez sem okozott gondot, hiszen rengeteg kupát és érmet begyűjtöttek. A nagyszerű eredmények között
kiemelkedett Salga Léna teljesítménye, aki
tavaly még a kezdők között, Dance kategóriá

ban indult, most pedig az első „B” és „A” kategóriás versenyét is megnyerte. Eredményeink:
Fit Kid „B” Egyéni
1. Salga Léna, Szilágyi Réka, Szilágyi Dóra,
Répás Vanda, 2. Pelikán Petra, 3. Forgács
Fanni, 4. Bábel Virág, 13. Mihály Dorina,
14. Farkas Réka, Funk Ajna, 18. Sikari
Sára, 19. Balázs Fanni
Fit Kid „A” csoportos, duó
1. „Zebrák” (Gecser Enikő–Salga Léna) 1.
korcsoport 4. „Batman” (Radnai Réka–Dori
Renáta) 3. korcsoport

SHOW-TÁNC
Az MTMSZ áprilisi pontszerző versenyére
már rutinosabban készülhetett egyesületünk. A Tavasz Kupa tapasztalatai alapján
nyilvánvaló volt, hogy a Fit Kid-es gyakorlatok csak kissé átalakítva lehetnek eredményesek egy ilyen megmérettetésen. Mivel a
szoros versenynaptár miatt erre nem volt
idő, ezért az edzők javaslatára egyéniben
csak „B” kategóriában neveztek kisebb ver-

senyzőink a Magyar Bajnokságra.
Helyezéseink:
1. Bábel Virág, 3. Radnai Zsófia, 4. Gecser
Enikő, 7. Salga Léna, 9. Farkas Réka, 11.
Funk Ajna, 12. Balázs Fanni
A nagyobb versenyzőink ugyan egyéniben nem mérettették meg magukat, de
kilenc sportolónk részvételével készült egy
csoportos koreográfia. Ez egy igazán dinamikus, pörgős tánc, tele akrobatikus elemekkel és alakzatváltásokkal. A lányok
nagy élvezettel adták elő a közös produkciót, igazi show-t varázsoltak a színpadra,
aminek meg is lett az eredménye. A formáció ugyanis megszerezte az első helyet a versenyen és ezzel kijutott a június 19–21.
között Balatonfüreden megrendezendő
Európa-bajnokságra. A győztes csapat tagjai: Mihály Dorina, Pelikán Réka, Szilágyi
Réka, Szilágyi Dóra, Radnai Zsófia,
Radnai Réka, Dori Renáta, Bábel Virág és
Harmincz Lili.
Szép volt lányok, csak így tovább!
R. L.
2015. május
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A Dabas Piaccsarnok rendezésében:

GYERMEKNAP
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TÚL AZ ÓPERENCIÁN

Időpont: 2015.

05. 31. vasárnap 1400-1800 óra között
Helyszín: Dabas Piaccsarnok

PROGRAMOK a KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR szervezésében:
Mesés kalandozás

játékos próbatétel gyerekeknek:
A Tűzokádó Sárkány elrabolta a hercegnőt.
Ha segítesz a bajba jutott mesehősökön, ők
is segítenek Neked megszerezni a várkastély
kulcsait, hogy kiszabadíthasd a hercegnőt!

Átkelés az Óperenciás tengeren
vízi akadálypálya a Tanuszodában
(Úszó felszerelés szükséges!)

1745 próbatétel eredményhirdetése

„Tarka lepke,
kis mese…”
interaktív mesekuckó
Mesebeli
csillámtetoválás
készítése

Mesekincstár
kreatív alkotóműhely,
ahol különböző technikákkal elkészítheted
a mesék szereplőit

1600 „Mese, mese,
mátka” mesébe illő
zenei foglalkozás
piciknek és nagyoknak

Mese-börze
használt mesekönyvek,
diafilmek és játékok
csere-beréje
asztalfoglalás: 70-624-3706

Mesebolt
új mesekönyvek, diafilmek, mesehősök,
mesebeli játékok vására

JÁTÉKSZIGET:
asztal a nagyobbaknak
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nag
yobbak
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baknak
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Mindenkit
szeretettel várunk!

és MIA MANÓ
Fejlesztőközpont
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