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A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! –
Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet!
Dsida Jenő

Fotó: Karlik Dóra

rendezvényeink

Újszülöttek köszöntése
Április 5-én, szombaton került sor a 2013 első félévében született
csecsemők köszöntésére a sári Szivárvány Óvodában. A rendezvényen közel 70 család volt jelen, szinte kicsinek bizonyult az intézmény zsibongója. Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjét követően a szülők átvették a csecsemők emléklapját, ajándékutalványát és
egy szál fehér rózsát.
A rendezvény 14.00 órakor az Újszülöttek Ligetében faültetéssel
folytatódott.			
– szerk. –

A Szent Jakab sétány átadása és az Újszülöttek Ligete

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata április 5-én 14.00 órakor tartotta a
Szent Jakab sétány avatóünnepségét Sáriban, a Mánteleki út és a Láp
utca kereszteződésében. A Magyar Zarándokút részét képező cölöpjárdát Kőszegi Zoltán polgármester és Pánczél Károly országgyűlési
képviselő avatta fel, de a szalag átvágásában közreműködött minden
ott dolgozó mester és vállalkozó, valamint a Képviselő-testület tagjai.
Az ünnepség résztvevői – akik elfogadták az önkormányzat meghívását –, az újszülöttek és családjaik, a 25 éves fiatalok, a 2000-ben születettek és mindazok, akiknek szülei 2001-től fát ültettek az Újszülöt
tek Ligetében, átsétáltak a cölöpjárdán. Ezt követően minden meghívott csoport elültette a maga fáját a ligetben vagy felkereste azt az erdőrészt, ahol az ő facsemetéje növekszik.
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A rendezvény a csati-parton felállított színpadon folytatódott, ahol
a Borostyánfelhő zenekar és a Kéknefelejcs Citerazenekar adott koncertet. A jelenlévők meghallgathattak egy székely népmesét is Pflutzer
Zsófia előadásában.
A program teljes időtartama alatt a Rádió Dabas a helyszínről közvetítette az eseményeket. 				
K. Á.

rendezvényeink

Koszorúzás Eric Fernihough emlékére

Fotók: Karlik Dóra

Április 26-án Eric Fernihough angol motorversenyzőre emlékezett a
dabasi és a fóti motorosok közössége, aki 1938. április 23-án a gyóni
betonon vesztette életét egy gyorsulási világrekord felállításának
kísérlete alakalmával. A 33 éves versenyző halála megrendítette a
sportot kedvelő közösséget. A motorsport hőskorának és a gyóni
beton eseményeinek vannak még szemtanúi Dabason, akik gyermekként végignézték a versenyeket és eleven emlékként él bennük néhány
izgalmas pillanat.
2009-ben Dabas Város Önkormányzata és a motorosok közössége egy motoros emlékkört szervezett az elhunyt versenyző tisztele
tére, és az ünnepség keretében felavatták a London étterem falán
elhelyezett emléktáblát.
Azóta minden esztendőben, a tragikus áprilisi eseményhez közel
eső időpontban emlékezik meg ez a közösség Eric Fernihough-ról.
Így történt ez idén április 26-án szombaton, amikor is a kistérség
sportkedvelői koszorúzással és egy közös motorozással adóztak a
bajnok emlékének.				
szerk.

Átvette képviselõi megbízólevelét

Pánczél Károly
Átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét Pánczél Károly a Pest megyei 11. számú
Országos Egyéni Választókerület Választási Bizottságának elnökétől, dr. Pacsirta
Istvántól.
Az ünnepélyes átadón a választási bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket, majd a képviselő életútjának, munkásságának bemutatását követően Pánczél Károly
megköszönte a választásokkal foglalkozó hivatali apparátus munkáját és a választók
jelentős többségének bizalmát, amellyel immáron ötödik képviselői ciklusát kezdheti
meg az Országgyűlésben a Fidesz-KDNP pártszövetség képviselőjeként.
Feldman László

Az áprilisi választások dabasi eredményei
Jelölt
1.
2.
3.
4.
Pánczél Károly
247 304 332 272
Bódiné Berényi Ágnes
1
1
0
0
Zábrácki László
146
98 167 119
Zsigár József
2
0
0
0
Rapcsák Győző
0
0
0
0
Dankó Géza Gábor
2
1
0
1
Lakos Veronika
1
1
0
0
Zagyva Gabriella
9
22
14 14
Orosz István Gábor
1
3
7
2
Marján Péter György
1
0
0
1
Szentes János
0
0
1
0
Székely Orsolya
3
2
2
0
Kreisz Katalin Erzsébet
0
0
1
1
Dr. Bakó Krisztina Katalin 63
92
77 80

Érvényes szavazatok száma szavazókörönként
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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0
1
0
2
0
0
125 112
96 308 105
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0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
9
0
4
3
2
2
0
1
4
1
0
0
4
18
24
14
84
32
30
15
19
1
3
5
11
0
2
4
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
2
9
3
3
8
1
2
3
0
2
3
1
1
3
79 118 144 322 137
97 112
118

Össz.
13.
235
1
115
0
1
0
1
23
7
3
0
1
1
93

14.
210
0
85
0
1
1
0
16
2
0
0
0
0
66

15.
272
0
143
0
0
4
5
23
2
2
1
4
0
100

2014. május

16.
162
1
87
0
1
0
0
9
4
2
0
2
0
49

4252
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2022
3
5
29
20
366
57
11
4
43
18
1747
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Gyermeknapi játékvásár
Nálunk egész májusban Gyermeknap van!
Régi játékodat most újra cserélheted!
Ha üzletünkbe behozol egy jó állapotban lévő, megunt játékot, a készleten lévő játékainkból választhatsz egyet, és az árából –10% kedvezményt adunk. Az összegyűjtött játékokat a rászoruló gyerekeknek ajándékozzuk. Minden hozzánk betérő gyerkőcöt apró ajándékkal várunk.
Május 24-én szombaton, 9.00–12.00 óra között Gyermeknapi Játékklubot tartunk, ahol társas-, logikai, fejlesztő és kreatív játékokat próbálhatsz
ki családoddal együtt. A program ingyenesen látogatható!

Cím: Kölyöksziget Játéktár, Dabas, Zlinszky u. 6.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–18.00 óra • szombat: 9.00–13.00 óra

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR nyári táborai:
Ha szeretnéd a nyári szünetedet hasznosan eltölteni, jelentkezz táborainkra!

A szórakozás mellett tanulunk is, játszva sajátítunk el sok-sok érdekességet, tudományos ismeretet, a kisebbekkel a mesék világába kalandozunk,
közben fejlődik képzelőerőtök, kézügyességetek.

ŐSLÉNYKUTATÓ tábor (7–12 éveseknek)

Legyél te is paleontológus, tarts velünk a dinoszauruszok rejtélyes világába és a jégkorszak
zimankós évezredeibe!
Dínólábnyom-olvasás, régészkedés, őskövületkészítés, érdekes kvízkérdések, vetélkedők várnak rád.
Elkészítheted az ősvilág csodálatos lényeinek
élethű modelljeit, melyekkel benépesítheted a
szobádat.
A tábor végén a Magyar Természettudományi
Múzeumba látogatunk, ahol a „Patagónia óriásai–argentin dinoszauruszok” kiállítást tekintjük
meg, és részt veszünk a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson.
Időpont: 06. 30.–07. 04., 13.00–17.00 óra között

ANGRY BIRDS tábor (5–10 éveseknek)

Ki ne ismerné a mérges madarakat, akik miközben tojásaikra vigyáznak, szembeszállnak a malacokkal?!
Ha te is szeretnél részt venni ebben a mulatságos, ügyességi feladatokkal tarkított táborban,
gyere el hozzánk!
Elkészítheted az Angry Birds figuráidat, sokat
nevethetsz, kalandozhatsz velünk!
Időpont: 07. 07–11., 13.00–17.00 óra között

HERCEGNŐ tábor (5–10 éveseknek)

Minden kislány arról álmodik, hogy egyszer
belőle is hercegnő lesz, csillogó ruhát, koronát
vehet fel, melyben a bálon táncolhat.
Mi valóra váltjuk ezt a kívánságot: mindennap
más-más hercegnővé varázsolódunk: Hófehérkétől Csipkerózsikáig, Hamupipőkétől Bellig.
Elkészítjük a hercegnői kellékeket, táncolunk,
énekelünk, majd a hét végén szüleinknek egy báli
bemutatóval készülünk.
Időpont: 07. 14–18., 9.00–13.00 óra között

JOBB AGYFÉLTEKÉS GYERMEK RAJZTÁBOR kezdőknek (8–13 éveseknek)

Különleges trükkökkel és technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, olyanokkal, amikkel az iskolában vagy egyéb rajzfoglalkozásokon
nem. 4 napon keresztül bővítjük ismereteinket,
hogy minél élethűbb alkotások születhessenek.
Ráadásul a gyerekek nem csupán a rajztudásukban fognak fejlődést mutatni, hanem számos
más területen is hasznukra válik a jobb agyféltekés rajztábor. A tábor segíthet fejleszteni a koncentrálást, ami a tanulásban is fontos, valamint
javíthat a gyermek kézügyességén és az írásképen is.
Időpont: 07. 21–24., 9.30–16.30 óra között

CSENGŐ-BONGÓ tábor (4–7 éveseknek)

Induljunk útnak a hangok segítségével a zene varázslatos világába! Ismerkedjünk meg a különböző hangszerekkel és szólaltassuk meg együtt
őket. A zene dallamára különböző alkotásokat
készítünk, zsírkrétával, festéssel, gyurmázással. Mesés mozgásfejlesztő játékokat játszunk a
zene segítségével. Hangszereket készítünk természetes anyagokból és kipróbáljuk, hogy a

mindennapi használati tárgyak közül mivel tudunk zenét varázsolni. A hét végére zenekarrá
formálódunk.
Időpont: 07. 28.–08. 01., 13.00–17.00 óra között

STAR WARS tábor (5–10 éveseknek)

Kalandozz velünk a Star Wars világában!
Tölts el öt napot a kedvenc hőseid, Jedik, klónok,
droidok, shitek között! Tudj meg minél többet a
Star Warsról, miközben egyéni és csapatversenyek, kvízjátékok, izgalmas csaták várnak rád.
Emellett űrjárműveket, bolygókat, birodalmi eszközöket készíthetsz.
Időpont: 08. 04–08., 9.00–13.00 óra között

EGYIPTOMI tábor (7–12 éveseknek)

Egy izgalmas kalandtúra vár rád, fedezd fel
a fáraók titokzatos világát és keresd meg
Tutanhamon kincsét!
Legyél te az archeológus, akinek a kezében életre kelnek az antik tárgyak: a fáraó maszkja, piramisok, szfinx, ékszerek és amulettek.
Megismerheted az ókori egyiptomiak történetét,
a hieroglifák titkát, az istenek dicsőítését és az
életet a Nílus partján.
A tábor utolsó napján pedig részt vehetsz velünk
a „Fáraó titkai”élményprogramon a budapesti
Babylon Centerben.
Időpont: 08. 11–15. 13.00–17.00 óra között
A táborokra előzetes bejelentkezés szükséges a
06 20/577-8548-as telefonszámon; személyesen a Játéktárban;
e-mailen: kolyoksziget@freemail.hu
vagy a facebook oldalunkon.
Jelentkezési határidő: 2014. június 15.
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Testületi Hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március
17-én tartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a rendőrkapitányság, a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, a városi polgárőr
egyesületek 2013. évi munkájáról készített beszámolót és a temetők
2013. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
– Ezt követően elfogadta a Malév Horgász Egyesület 2013. évről szóló
beszámolóját, azzal, hogy a 2014. évi bérleti díj fizetése alól mentesíti az egyesületet, egyben kötelezi az egyesület vezetőjét, hogy az így
felszabadult forrásból haltelepítést végezzen, tagtoborzásra fordítsa,
valamint tagságának egyéb kedvezményt nyújtson.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz. Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető) megbízás betöltésére pályázatot írt
ki. A pályázatról további információ a www.dabas.hu honlapon szerezhető.
– A Képviselő-testület a Dabas Városi Polgárőr Egyesület részére – a
tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezte a Dabas
Városi név felvételét és használatát.
– A testület a fogorvosokkal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény 2/B. §. (1) bekezdésének történő megfelelés érdekében
a határozat melléklete szerinti tartalommal köti meg a feladat-ellátási
szerződéseket.
– Az önkormányzat 7 000 000 Ft előirányzatot biztosított a tervezési feladatok ellátására (református temető kerítésépítési terve, a Zlinszkykripta kerítésépítési terve, úttervezés, Zsidó Emlékház tervezés),
amelynek fedezete az általános tartalék.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meleghegyi
gazdasági területre vonatkozóan az államigazgatási szervek véleményét megismerte és elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
településrendezési eszközök további egyeztetési eljárását, a jogszabályokban foglaltak alapján folytassa le és jóváhagyásra terjessze a
Képviselő-testület elé.
– A testület ingatlan adás-vétel és bérlet ügyekben döntött,
– jóváhagyta a 2014. évi közbeszerzési tervet.
– Az önkormányzat engedélyez a Galéria Alapítvány részére 5 millió
forint visszatérítendő támogatást a Kerekes László Alkotóház létrehozására nyert Leader-pályázat előfinanszírozására.
– Ezt követően alapítványi támogatásról döntött.
– A testület április 8-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén a
Szent István u. 34. sz. alatti ingatlanon Bóbita Óvoda kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás
nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: Patina Bt., 2373 Dabas,
Kölcsey u. 6/A.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be – az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítő Programra
„Dabas város területén műfüves sportpályák létesítésére”, valamint
„Dabas város területén közbiztonság növelését szolgáló ellátó térfigyelő kamerarendszer kiépítésére”

Dabasi könyvelőiroda
keres adatrögzítő könyvelői munkakörbe 8 órában
gyakorlattal rendelkező hölgyeket!
Jelentkezni a
konyveles2370@gmail.com e-mail címen fizetési
igény megjelölésével lehet!

Tájékoztató a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel
kapcsolatban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 14961997. (IX.
10.) Kormányrendelet értelmében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti
kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve
nagykorú jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
Kérem a tisztelt kedvezményben részesülő szülőket, hogy a
korábbi megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék
figyelemmel, és a lejárat előtt legalább 1 hónappal korábban
nyújtsák be a kérelmüket, mivel az ügyintézési határidő 21 nap.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségben.
A gyorsabb ügyintézés érdekében az alábbi dokumentumok at szíveskedjenek a kérelem he z becsatol n i:
1) Jövedelemigazolásokat:
– A családban jövedelemmel rendelkezők esetén a kérelem
beadását megelőző 3 havi átlagkeresetéről munkáltatói igazolás (betegállomány esetén is szükséges kereseti igazolás)
– Postai szelvény vagy folyószámla-kivonat (gyes, gyed, nyugdíj,
családi pótlék, árvaellátás stb.), tartásdíj összegéről igazolás.
Igazolás, ha munkanélküli segélyben részesül – ha munkanélküli ellátásban nem részesül, akkor a Munkaügyi Központtól
igazolás, hogy regisztrált munkanélküli.
– Évi személyi jövedelemadó-bevallás másolata (vállalkozók esetén) vagy az APEH-től jövedelemigazolás.
2) Tanulmányok igazolását:
– Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a tanulói jogviszonyról, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a hallgatói jogviszony fennállásáról.
3) Amennyiben a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos, egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolás.
4) Egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére
vonatkozó nyilatkozat. A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon,
nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.
5) Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata
6) Lakcímkártya
7.) TAJ kártya
8.) Családba fogadás tényéről szóló okirat
Serfelné Balog Zsuzsanna
2014. május
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Zöldhulladék elhelyezése
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a tavaszi kerti munkálatokból származó gally, nyesedék, tehát kifejezetten csak a
zöldhulladék a Tipo Boksz Kft., Dabas, Luther utcai telephelyén kedden és csütörtökön 8.00–16.00, valamint minden hónap
páros szombatján, azaz minden második szombaton 8.00–
12.00 óráig ingyenesen lerakató, tehát, aki nem tudja otthonában a metszésből származó zöldhulladékot kezelni, beszállíthatja a kft. udvarára, ahol aztán a kft. feldolgozza. Szállítást a kft.
nem tud vállalni. Kérjük önöket, hogy csak ágat, nyesedéket hulladékot vigyenek, egyéb zöldhulladékot a cég nem vesz át. Az
átvételre nem alkalmas hulladékot a beszállító köteles máshová
elszállítani. További információ a 06-20/931-1984-es telefonszámon Kosztolányi Balázsnénál kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Lomtalanítás
Ezúton értesítjük Önöket, hogy május 24-én, szombaton 8 és 16
óra között a város lakossága ingyen kiszállíthatja a Dabasi
Regionális Hulladékkezelő Központba (2370 Dabas, Öregországút
0108/2. hrsz.) a háztartásában képződött lomhulladékot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beszállított lomhulladékot
csak abban az esetben tudjuk ingyenesen átvenni, amennyiben személyigazolványával és lakcímkártyájával igazolja dabasi illetékességüket.
LOMHULLADÉK: A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási, berendezési, felszerelési, használati tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzetben nem helyezhető el és a rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
NEM VESSZÜK ÁT: a zöldhulladékot, építési törmeléket,
vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradtolajat, növényvédő
szert és ezek göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes
hulladékok listáján szereplő egyéb hulladékokat) és a rendszeres
szolgáltatás keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.
Bővebb információért keressék meg a Szent István út 133.
szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkat, vagy hívják a
29/560-290 telefonszámot.

A mezôôrök elérhetôségei

Agrárgazdasági bizottság Dabason
Megalakult Dabason a Nemzeti Agrárkamara helyi Területi
Agrárgazdasági Bizottsága (TAB). Az alakulóülésen megjelent
kamarai tagok a bizottságba beválasztották Bartuszek Jánost,
Borbély Józsefet, Buzek Józsefet, Horváth Istvánt, Majoros
Katalint, Valentyik Ferencet, a VITAFORT Zrt.-t (képviseli:
Tóth Péter) és a bizottság elnökévé Zlinszky Ferencet.
A Bizottság megtartotta első ülését és saját feladataként mindenekelőtt a helyben lakó, dolgozó kamarai tagok érdekképviseletét
és lehetőség szerint minél jobb tájékoztatását jelölte meg.
Ezért létrehoztunk egy e-mail címet, melyen a bizottság elérhető: tab@dabas.hu.
Kérjük és várjuk, hogy minél több kamarai tag jelentkezzen be
ezen a címen, ill. kérdéseiket, észrevételeiket mindenekelőtt ide
küldjék el. A beérkező levelekből tudunk olyan címlistát összeállítani, amely alapján később kapcsolatot tudunk tartani a tagokkal.
Azok, akik nem rendelkeznek e-maillel, levélben a TAB, 2373
Dabas-Gyón, Kossuth Lajos u. 87. címen érhetik el a bizottságot.
Z. F.

ÉRTESÍTÉS A GÁZELLÁTÁS
SZÜNETELTETÉSÉRôL
A TIGÁZ-DSO Kft. értesíti a fogyasztókat, hogy május 22-én
8.00 órától 14.00 óráig szünetel a gázszolgáltatás. A fenti időtartam alatt a gázmérő előtti főelzárót zárt állapotban kell tartani. A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának
érdekében a szakembereknek meg kell győződniük az elzárók
zárt állapotáról, amit ellenőrizni is fognak. A karbantartási
munkák miatti gázszünetért a cég kéri a lakosság megértését, és
köszöni a zökkenőmentes újraindíthatósághoz nyújtott segítséget.
Rendellenesség esetén a hibát a TIGÁZ-DSO Kft. diszpécserszolgálatán kell bejelenteni, a 06-80/300-300-as ingyenes
számon.

Pályázati kiírás
nyári táborok megszervezésére
Dabas Város Önkormányzata az idei évben
is pályázatot ír ki a nyári táborok

· Homoki Iván: 06-70/332-1455

megszervezésére.

· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

A szervezõk a pályázati kiírás részleteirõl
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Az EP-Választásról
Magyarország köztársasági elnöke május 25-re írta ki az Európai
Parlament tagjainak 2014. évi választását.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A dabasi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelemére az alábbi adatokat lehet rögzíteni:
– fogyatékosságra való tekintettel segítség igénylése,
– személyes adatok kampánycélú kiadásának letiltása,
– az EU más tagállamának Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb május 15-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi
névjegyzékbe vétele az EP tagjainak választására ne terjedjen ki.
E kérelmek benyújtására lehetőség van személyesen a hivatalban,
levélben vagy ügyfélkapun keresztül. Kérelemnyomtatvány a www.
valasztas.hu honlapról tölthető le.
A 16.00 óra után beérkező kérelmeket a következő napon kell elbírálni.
Az EU más tagállamának állampolgára – ha magyarországi lakcímmel rendelkezik – kérheti névjegyzékbe vételét (május 9-ig) vagy névjegyzékből való törlését (a szavazást megelőző 10. napig nyújtható be)
az EP tagjainak választásán.
A szavazóköri névjegyzék már csak az adott választáson választójoggal rendelkező, választásra jogosult állampolgárok adatait tartalmazza.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kaptak. Aki nem kap vagy elvesztette, jelentkezzen
a HVI-nál. Természetesen a szavazóköri névjegyzékhez is lehet kérelmet benyújtani:
– mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. Az erre vonatkozó
kérelmet a HVI bírálja el, és május 23-án 16.00 óráig kell a kérelmeket a hivatalba eljuttatni. A szavazás napján pedig az SZSZBnél lehet azt igényelni 15.00 óráig.
– Külképviseletben történő szavazásra is be lehet nyújtani kérelmet,
ha a dabasi lakos a választás napján éppen külföldön tartózkodik.
Ennek határideje május 17., 16.00 óra.
– Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján
Magyarország területén a jelenlegitől eltérő szavazókörben tartózkodik (településen belül is előfordulhat). Az erre vonatkozó igényt
legkésőbb május 23-án 16.00 óráig be kell juttatni a hivatalba.
Május 23-án 16.00 óra után a névjegyzék lezárásra és kinyomtatásra
kerül, ezt követően abba választópolgárt sem felvenni, sem törölni nem
lehet. A központi névjegyzékbe az állampolgár a saját adataiba betekinthet, arról másolatot kérhet a HVI-nél. A többi állampolgár adataiba történő betekintésre nincs lehetőség.
Választási kampány május 25-én 19.00 óráig, a választás végéig
tart. A kampány eszközei:
– plakát
– jelölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresés
– politikai reklám, politikai hirdetés
– választási gyűlés
Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterület-használatról
szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és a választást
követő 30 napon belül el kell távolítani.
Az új törvény megszüntette a kampánycsend intézményét. A választás
napján azonban a kampány korlátozásokkal gyakorolható, így:

– választási gyűlés nem tarható, és a szavazóhelyiségek bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható,
– továbbra is tilos a szervezett szállítás, ennek érdekében nyilvános
felhívás nem tehető közzé,
– politikai reklámot, politikai hirdetést nem lehet közzétenni,
– Közvélemény-kutatást lehet ugyan végezni, de csak a szavazóhelyiségből kilépőt lehet megkérdezni, és a kutatás eredményét csak
a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
Szavazni kizárólag személyesen, a választási értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás napján reggel 6.00–19.00 óráig lehet szavazni belföldön:
– az állampolgár lakcíme szerinti szavazókörben,
– átjelentkezéssel, ha a szavazás napján Magyarországon de lakcímétől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
Aki a külképviseleti névjegyzékben szerepel, az a külföldön működő diplomáciai konzuli képviseleten szavazhat.
A választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a joguk gyakorlásához
szükséges ideig tartózkodhatnak.
Akinek szükséges, az általa választott segítő közreműködését veheti
igénybe, vagy az SZSZB két tagja segíti az arra rászorulót, vagy elmagyarázza a tudnivalókat.
A választópolgárt a szavazást megelőzően azonosítani kell. Ehhez személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy jogosítványra és minden esetben lakcímkártyára van szükség. Kérem, okmányait mindenki vigye
magával, ellenkező esetben nem szavazhat! Akinek okmányai lejártak,
vagy lakcíme, házszáma megváltozott, de lakcímkártyáját még nem cseréltette ki, az haladéktalanul tegye meg az okmányirodában.
Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lepecsételni. A szavazólapot borítékba helyezi és az urnába dobja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára
lehet, a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést tesznek.
Látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet
igénybe.
Szavazólap elrontása esetén az SZSZB a lapot bevonja, külön e célra
szolgáló borítékba helyezi és a rontott helyett új szavazólapot ad ki. Erre
csak egyszer van lehetőség.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt, csak a választópolgár, és ha szükséges, segítője tartózkodhat a szavazófülkében.
A választást 19.00 órakor le kell zárni.
Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi az urnák sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat külön kötegelik, illetve
többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt. Munkájukat a jegyzőkönyvvezető (a
HVI tagja) segíti.
A kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet ellenőrzés és összesítés
céljából haladéktalanul az HVI-ba kell szállítani .
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy éljenek
választójogukkal, és május 25-én szavazzanak!
Kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak az HVI-hoz: Dabas, Szent
István tér 1/B, tel.: +36-29/561-249, +36-29/561-220. Információt
találhatnak a választással kapcsolatban a www.dabas.hu és a www.
valasztas.hu honlapon.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, a HVI vezetője
2014. május

Dabas 7

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
2014. március, április hónapban kötöttek házasságot
március 21.
Kiss Attila–Gugyerás Erika Zsuzsanna
március 29.
Csepreghy Stefan–Koncz Zsuzsa Erzsébet
április 11.
Turcsán Károly–Lakatos Éva
április 14.
Kalmár Antal György–Antal Zsuzsanna
április 25.
Révész Bence–Lakatos Noémi
április 26.
Szőnyi Csaba János–Bálint Melinda
Tóth András–Keresztes Andrea
Gulyás Ádám–Maksa Marietta
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
május 15.
Tóth Gábor–Szabados Gabriella
Krassó Ákos Levente–Józsa Ildikó
május 22.
Pintér Krisztián–Egerszegi Erika
Pasztyerik Ferenc–Forczek Erzsébet Szilvia
május 29.
Nyeső Zoltán–Kovács Márta
Farkas Lénárd–Füle Erika
Bese Zoltán–Batuska Tünde
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
május 7.
Beretvás Miklós–Jurászik Julianna
Kraicsovszki Ferenc–Zsiros Erika
május 11.
Lakatos Ferenc–Hanyu Gyöngyi
május 14.
Balogh Péter–Kassa Nikolette
Domozi István–Terdik Mónika
május 21.
Varga István–Fekete Ildikó
Balog Miklós–Kocsis Erika
május 27.
Gavló József–Bálint Erika
május 28.
Kovács Zoltán–Surman Éva
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Bózsik Gábor–Szkicsák-Hébel Erzsébet
Vitvindics Ferenc–Sós Rozália
Bábel Péter–Sós Erika
Bartha Imre–Harsányi Nóra
május 12.
Szabados Gábor–Szuróczki Edit
május 19.
Rojcsik János–Deák Márta
Krigel Gábor István–Tatay Edit
Lozsek Imre István–Holecz Katalin
május 20.
Bábel Zotlán–Mártha Mariann
május 26.
Tóth Antal–Magyar Erzsébet
május 27.
Balog Gábor–Balogh Éva
Balogh László–Koncsor Zsuzsanna
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
május 4.
Pap István–Mráz Margit
május 5.
Gácsi Zoltán–Némedi Katalin
Nagy Csaba–Liska Ildikó
május 11.
Maros Béla–Petrányi Erzsébet
Szágos Gábor–Szepsi Anna
Molitor Ferenc–Lacza Judit
május 18.
Podoba Gábor–Bábel Julianna
május 19.
Vitvindics László–Bennárik Erika
május 25.
Kalecz Péter–Arláth Erika
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
május 3.
Balog István–Bukovszki Mária
Gogolák Péter–Farkas Erzsébet
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május 10.

Mendi Gusztáv–Zsolnai Anna
Kocsir István–Krigel Erzsébet
május 18.
Molnár László–Garajszki Borbála
Kaposvári János–Kovács Gizella Katalin
május 24.
Garajszki Orbán–Janicsák Terézia
május 25.
Mráz Lénárd–Bózsik Mária
Stefanov Miklós–Zsiros Gizella
május 31.
Gombár Péter–Szabados Julianna
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
május 2.
Katona János–Lakos Terézia
május 16.
Hábli Imre–Luzsák Mária
május 23.
Harsányi László–Kancsár Margit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Név

Murarik Istvánné (Németh Aranka)
Boldizsár Tibor
Koszó Andrásné (Koltai Julianna Vilma)
Gorobics Imréné (Gyurikó Katalin)
Csaba Sándorné (Trikkal Ilona)
Mráz János
Berényi Istvánné (Trapp Rozália)
Váradi Gyula
Bálint Józsefné (Nagy Mária)
Csonki Ferenc
Fojta István
Gulyás Ferenc
Farkas Mátyásné (Sikari Erzsébet)
Kronvalter Jenő
Kohajda Jánosné (Surányi Erzsébet)
Ruttercmidt Ferencné (Balázs Erzsébet)
Safranyik Józsefné (Sarafi Terézia)
Gönczi Sándorné (Pusztai Gizella)
Karlik Klaudia
Kohári Péter Sándorné (Baranyi Mária)
Gugyerás Lászlóné (Molitor Margit)

1929. 12. 08.
1954. 08. 26.
1945. 09. 09.
1929. 01. 20.
1943. 11. 26.
1950. 09. 02.
1926. 08. 04.
1953. 04. 13.
1943. 07. 16.
1971. 09. 15.
1934. 01. 02.
1932. 03. 19.
1945. 01. 10.
1951. 03. 09.
1918. 02. 06.
1923. 11. 21.
1935. 09. 04.
1934. 07. 30.
1998. 03. 04.
1927. 06. 30.
1937. 07. 08.

2014. 02. 09.
2014. 03. 07.
2014. 03. 15.
2014. 03. 16.
2014. 03. 18.
2014. 03. 26.
2014. 03. 30.
2014. 03. 28.
2014. 04. 03.
2014. 04. 07.
2014. 04. 08.
2014. 04. 10.
2014. 04. 12.
2014. 04. 12.
2014. 04. 13.
2014. 04. 15.
2014. 04. 18.
2014. 04. 19.
2014. 04. 20.
2014. 04. 20.
2014. 04. 26.

Osztozunk a családok gyászában.
Gyermek neve
Csiszárik Ádám Erik
Csiszárik Emma Ágota
Tóth Jázmin
Kurta Fanni
Lauter Noémi
Tóth Milán Antal
Gattyán György
Ordasi Andor
Maczkó Milla
Kozma László János
Gogolák Lénárd Ádám
Fazekas Barna
Vidó Zsófia

Újszülöttek
Anyuka neve
Születési idô
Kocsir Ágnes
2014. 02. 02
Kocsir Ágnes
2014. 02. 02
Fekete Mária
2014. 02. 03
Tar Edina
2014. 02. 06
Gyöngyösi Ibolya
2014. 02. 10
Tóth Mária
2014. 02. 11.
Tünner Anett
2014. 03. 02.
Zátrok Bernadett
2014. 03. 09.
Krasnyánszki Zsuzsanna 2014. 03. 19.
Berényi Melinda
2014. 03. 22.
Zsiros Márta
2014. 03. 27.
Kosztolányi Andrea
2014. 04. 01.
Ballai Olga
2014. 04. 03.
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Gyermek neve

Anyuka neve

Születési idô

Garajszki Bianka
Bánszki Nóra
Kozák Gábor Dominik
Muzsik Fanni
Hardi Ákos Gábor
Kovács Dominik
Horváth Kornél
Kecsés Péter
Gosztonyi Zsombor
Beliczki Nikolasz
Szabados Janka
Bordás Döme

Horváth Orsolya
Inoka Magdolna
Kozák Rita
Papp Erika
Kucsik Mónika
Farkas Enikő
Zsákai Éva
Bíró Enikő
Papst Tímea
Beliczki Anita
Fehér Katalin
Zorád Tünde

2014. 04. 04.
2014. 04. 07.
2014. 04. 09.
2014. 04. 10.
2014. 04. 11.
2014. 04. 13.
2014. 04. 14.
2014. 04. 15.
2014. 04. 16.
2014. 04. 19.
2014. 04. 20.
2014. 04. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Karlik Klaudiáról…
sok szeretettel
„A pillanatnak élni annyit jelent, mint elengedni a múltat és nem várni a jövőt. Tehát tudatosan élsz, annak
tudatában, hogy minden pillanat ajándék.”
Ezt az idézetet az egyik képed mellett találtuk.
Fájó szívvel vettünk tudomásul, hogy április
20-án, húsvét vasárnap elindultál a hosszú, végtelen ismeretlen útra, itt hagyva magad mögött a
földi világot. Fájdalmunk és az űr, amit magad
mögött hagytál leírhatatlan, de hiszünk benne,
hogy az emberi életnek nincs vége a „földi zarándokút után”, s hiszünk benne, hogy szeretsz minket és velünk vagy minden egyes másodpercben, percben, órában,
napban, évben, minden egyes gondolatban és ölelésben. Mit is írhatnék rövid, de nag yon tartalmas kétéves ismeretségünkre?
Megtanítottál minket rengeteg jóra, kedvességre, pozitivizmusra és
optimizmusra. Kezdve azzal, hogy már a gólyatáborban kitűntél
aktivitásoddal, azzal, hogy a diákönkormányzat munkáját segítve
szervezkedtél és részt vettél minden csapatfeladatban. Aztán DÖK
tag is lettél, és nagyon aktív szerepet vállaltál a gimnázium életében.
Sorolhatnám, hogy ki ne emlékezne Rád az elsősegély szakkörökről,
az angol filmklubról, a Tesco előtti karácsonyi adománygyűjtésről, a
vöröskeresztes tevékenységeidről, az Átrium Idősek Otthonában
adott műsorokból, az angol könyvet népszerűsítő plakát címlapjáról,
a biatorbágyi megyei elsősegély versenyről, ahol aztán életed egyik
legszebb, örök barátságát kötötted egy fiúval… A Szt. Patrick fesztiválról, ahol mosolyogva, ragyogva énekeltétek a „my Bonnie”-t és harmadik helyezést értetek el, a tavalyi karácsonyi műsorból, ahogy
angyalkáknak öltözve, szakadó hóesésben énekelted, hogy „I love
Christmas time”. A katolikus táborról, ahol napokon át segítettél a
többi osztálytársaddal együtt és kicsi lányom haját minden reggel
megfésülted. Az idei elsősegély versenyről, amely távozásod előtt 10
nappal volt; és rengeteg más emlék, amit felsorolni is nehéz lenne.
Fény voltál és vagy az osztályod életében. A tanulás kezdetekben
nehezebben ment a vártnál, emlékszem, az első évet mi is megküz-

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Dr. Horváth Károlyné Szegedi Katalin 1921. 05. 02.
Kucsák Miklósné Bozsik Erzsébet
1922. 05. 04.
Farkas Elemérné Juhász Ilona
1922. 05. 08.
Balázs Lászlóné Farkas Ilona
1922. 05. 28.
Körmendi Gézáné Zelovics Margit
1924. 05. 06.
Búsi Józsefné Kállai Eszter Margit
1924. 05. 09.
Szücs Ödönné Major Irén
1924. 05. 18.
Dr. Lelik Ferenc
1924. 05. 20.
Fabók Jánosné Farkas Mária
1924. 05. 20.

Életkor
93 éves
92 éves
92 éves
92 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kronvalter Jenő
temetési szertartásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút
hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
Kronvalter család
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
Karlik Klaudia temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük továbbá a temetkezési vállalatnak, a dabasi
gimnáziumnak, a Kancsár lovas farmnak, Dabas Város
Önkormányzatának és miden kedves együtt érző barátnak, ismerősnek a sok segítséget, a vigasztaló szavakat és a lelki támaszt.
A Karlik család

döttük az idegennyelv harcmezején, és matematikából is gördültek
eléd akadályok, de sohasem keseredtél el. Lelkes tanulásba kezdtél,
aminek meglett a gyümölcse. Találtam tanulós képet is rólad, ahol
éppen a tudományok harcmezején küzdesz. A tinédzser élet minden
bohémságával, örömével és keserűségével téged sem került el, élted a
tizenéves lányok életét, ugyanakkor mindig készen álltál édesanyád,
a családod, az osztályod, barátaid és tanáraid szolgálatára.
Visszatekintve az eseményekre, úgy tűnik most, hogy készültél az
útra. Az utóbbi időben minden szavad, képed, gondolatod tartalmazta az „élet” szót. A legjobb barátaidat az „életeim”, „életem” szóval jellemezted. Az egyik legutolsó bejegyzésed: „Néha rombolni kell
ahhoz, hogy építeni tudj”, vagy, hogy: „Ha tudsz más megoldást,
mondd”, mind-mind mintha előre vetítették volna a történteket.
Tavaly, amikor a szintvizsga után beszédet kellett mondani az egyik
diáknak, természetesen Te vállaltad ezt is. A szöveg, amit felolvastál
az „időről” és a „cselekedetekről” szólt, és így végződött: „Az élet
varázslatos dolog, használj ki minden másodpercet, ami megmarad
neked. Minden pillanat kincs, ami a tiéd! És becsüld meg jobban,
mert megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen eltöltheted.” Te
kihasználtad a 16 év adta lehetőségeket. Hiányzol nagyon, kedves
Klaudia! Fény vagy a sötét éjszakában, melegséget és megnyugvást
árasztasz szívünkben.
Isten veled kedves Dia, és csak arra kérünk, lélekben maradj mindig velünk!
Talabér János, osztályfőnök
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 9. E osztálya
és a 12. B osztályos barátod nevében
2014. május
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A Táncsics Mihály úti
óvoda kiváltása

Dabas Város Önkormányzata a 2. számú, Táncsics Mihály utcai
óvodát kiváltja a Szent István u. 34. sz. alatti volt „általános iskola” épületének felújításával, fejlesztésével. A fejlesztéshez a
8/2013. (III. 29.) BM rendelet pályázatának pozitív támogatói
döntése alapján 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást
kapott a város, a fejlesztés háromnegyed részét Dabas Város
Önkormányzata biztosítja.
Április 9-én, az előkészítő munkák, illetve a közbeszerzés
lefolytatása után aláírásra került a Szent István út 34. szám alatti ingatlanon a Bóbita Óvoda kialakítása tárgyú beruházás generálkivitelezői vállalkozási szerződése.
A nyertes ajánlattevő a Patina Bt. (2373 Dabas, Kölcsey F. u.
6/A) lett, nettó 75 683 107 Ft-os ajánlati árral.
A vállalkozónak 170 nap áll rendelkezésre a kivitelezői munkák befejezésére, így várhatólag az óvoda átadása szeptemberben
megtörténik. 				
szerk.

KÉSZÜL AZ ezer DABASI PILLANAT
MÁSODIK KÖTETE
Kedves Dabasiak!
Ha Önök családi fotóikkal szeretnének hozzájárulni az Ezer dabasi pillanat második kötetének létrejöttéhez, kérjük, hozzák be azokat a régi fényképeket a Polgármesteri Hivatalba,
amelyek a II. világháború végétől az 1990-es évekig rögzítik a dabasi mindennapok egy-egy
részletét (családi események, ünnepek, lakókörnyezet, egyházi élet, iskolai élet, utcarészlet, munkaközösségek, munkafolyamatok, a dabasi közélet nagyjai, ismert személyek, stb.).
A képeket listázzuk, archiváljuk és hiánytalanul visszaszolgáltatjuk Önöknek. A kötetben minden adatközlő neve szerepelni fog.
Fényképeikkel jelentkezhetnek Dabas Város Önkormányzatának kabinetirodájában vagy a titkárságon, Feldman Lászlónál.
a Dabasi Újság szerkesztői

Ócsa i Pincena pok
Idén május 17-én szombaton tartják az Orbán-napi pincenapokat
az ócsai pincéknél.
A szervezôk minden érdeklôdôt szeretettel várnak!
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A dabasi szakorvosi rendelőintézet
épületének fejlesztése
Megújuló energetikai beruházás valósult meg a dabasi Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet épületében, mely a KMOP-3.3.3-13-2013-0083 azonosító számú, 41 799 500 Ft támogatási
összegből megvalósuló projekt keretében került fejlesztésre.
Dabas Város Önkormányzata 2013. július 22-én pályázatot nyújtott be a dabasi szakorvosi rendelőintézet épületének energetikai fejlesztésére. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2013. november 6-án került aláírásra.
Az intézet fejlesztésére 41 799 500 Ft pályázati forrást kapott az önkormányzat, 100%-os támogatási intenzitással. A projekt megvalósításának kezdete 2013. december 16. A fotovoltaikus kiserőmű hálózatra csatlakoztatása
és ezzel az üzemszerű villamosenergia-termelés 2014.április 14-től folyamatos.
A projekt általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia szerepének növelése, és ezen keresztül a szén
dioxid-kibocsátás csökkentése.
A projekt során alkalmazásra került fotovoltaikus villamosenergia-termelés primer megújuló energiaforrás
(napenergia) felhasználásával történik. A megvalósult helyszínen az éves villamosenergia-fogyasztás jelentős mértékű, 229 005 kWh/év. A beruházás eredményeként Dabas városban megépült háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia közvetlenül a telepítés helyszínén hasznosul, várhatóan 25 éven át működőképes 49,92 kWp névleges teljesítményű „zöldenergia”-termelő erőmű által.
A megépült háztartási méretű kiserőmű,
tetőre telepített fix tartószerkezetre szerelt kristályos napcellákból felépülő PV
modulok (208 db napelem) által szolgáltatott egyenfeszültség szolár inverterek
általi 0,4 kV-os 3 fázisú, 50 Hz-es szinuszos váltakozó feszültségre emelt energiáját az érintett intézmény belső hálózati
elosztó szekrényén keresztül juttatja a
helyi fogyasztókhoz, közvetetten pedig a
közcélú hálózatra. A rendszer méretezéséből eredően éves szinten a termelt és
vételezett energia szaldója negatív, tehát
energiaértékesítésre nem kerül sor.
A szakorvosi rendelőintézet épülete meg
újuló energetikai beruházásának kivitelezői munkálatait a Newergies Kft. végezte
el bruttó 37 846 000 Ft összegben.
A fejlesztés megvalósulása következtében csökken a hálózatveszteség, az ÜHG kibocsátásának mértéke, valamint az intézmény működési költsége. A működési költségek csökkenése által felszabaduló költségvetési források az egészségügyi ellátás színvonalának további fejlesztésére fordíthatók, mindezért a megvalósult beruházás
közérdekűnek tekinthető.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg.
Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Telefon: 29/561-200 Telefax: 29/561-291
E-mail: dabas@dabas.hu
http://www.dabas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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KOSSUTH LÁSZLÓ-EMLÉKHELY

a városközponban

1839. június 13-án, 175 éve hunyt el Alsódabason Kossuth László,
Kossuth Lajos édesapja. Dabas Város Önkormányzata egy emlékünnepség keretében szeretne megemlékezni erről az eseményről, ezzel
is erősítve a Kossuth-kultuszt a város lakosságának tudatában.
Kőszegi Zoltán polgármester és a testület tagjai tárgyalásokat folytattak a régi református temető tulajdonosával, a dabasi református
gyülekezet presbitériumával abból a célból, hogy Kossuth László
hamvai (amelyek jelenleg az új dabasi temetőben nyugszanak) kerüljenek áthelyezésre egy méltó környezetbe, a városközpontban lévő
temetőbe, amely idővel a református egyházközösség presbitériumának hozzájárulásával egy méltó kegyeleti parkká alakulhat. A szervezés folyamatát a napokban megalakuló emlékműbizottság felügyeli.

Kiállítással emlékeznek
Metelka Ferencre
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával időszaki kiállítás
nyílt 2014. április 28-án Hatvanban a város neves szülötte,
Metelka Ferenc (*1814 †1885) természetkutató, gyógyszerész
születésének 200. évfordulója alkalmából.
A tárlat létrehozója a Széchenyi Zsigmond Könyvtár, helyszíne a Bajza József Gimnázium galériája. A kiállítás három
részében a kor tudományos lapjai, gyógyszerkészítési és patikaeszközei, továbbá rovardobozok és tablók, képek, dokumentumok segítségével bemutatják a jeles természetkutató életútját, gyógyszerészeti munkásságát és az általa felfedezett
Metelka medvelepkét. A szervezők elsősorban Hatvan város
oktatási intézményeinek diákjait tekintik a tárlat célközönségének, és a fiatalok ismeretszerzését múzeumpedagógiai programmal segítik. A kiállítás megnyitóján előadás hangzott el a
Metelka medvelepke és a rét-legelő gazdálkodás kapcsolatáról.
Metelkának dabasi kötődése is van, ugyanis Alsódabason
1840 februárjában nyitotta meg gyógyszertárát a Fő utcai
Mády-házban.
V. F.

Felsõvattai Wattay János
Pest–Pilis–Solt vármegye elsõ
kuruc alispánja
Fővárosunk fontos utcája és főútvonala is Vác városáról kapta nevét.
Vác, pedig a későavarkortól – 805. és 1044. között – élt Aba keresztény uralkodó család (Aba Ábrahám, Kolba Izsák, Baton-Vata
Sirák, Aba Sámuel) tagjának Vatának szeretett hangzós („c” és „cs”)
Vác, Vacs nevét őrzi. A borsodi Vatta települést is erről az uralkodóról nevezték el, ahonnan Wattay János származik.
Apja Wattay I. Pál, a vármegye helyettes alispánja vitézsége elismeréseként 1661-ben jelentős birtokokat kapott a vármegye területén (Dunakeszitől–Kiskörősig, Pomáztól–Nagykovácsiig).
Wattay János 1676-ban a vármegye esküdtje. 1680-ban az oszmánok fogságába esett, majd kiszabadulása után 1686-ban a váci
járás szolgabírájaként harcolt Vác, Pest és Buda felszabadításában.
Részt vett a közigazgatás újjászervezésében. Lemondása után a vármegye gyűlésein harcoltak a túlzott adóztatás, a Habsburg adminisztráció és a katonaság önkényeskedései ellen.
János a nógrádi kuruc nemesi felkelők első kapitányaként harcolt
a labancok ellen. 1704. május közepén (310 éve) Kecskeméten megválasztották a vármegye (benne Dabas) első kuruc alispánjának.
Megszervezte a vármegye kuruc kézen lévő településeinek közigazgatását, a kuruc csapatok ellátását, a labanc-rácok elleni védelmet.
Haláláig, 1723-ig aktívan részt vett a vármegye közgyűlésein, küzdött az önkényeskedések ellen és folytatta a vármegye betelepítését,
támogatva minden keresztény felekezetet.
A család emlékszobája a fia III. Pál által építtetett pomázi, illetve
a sziráki kastélyban megtekinthető.
Bátonyi Pál

A felsővattai Wattay család 1580. évi nemesi levelének címere
(Pest Megyei Levéltár)
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Dabason járt a nyitó zarándokcsoport
Április 11–12-én városunkba érkezett a
Magyar Zarándokút 2014. évi megnyitó
zarándoklatán résztvevő csoport Rumi
Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület
elnökének vezetésével. A résztvevőket ez
alkalommal Nemcsák Károly és Sasvári
Sándor színművészek kísérték végig az
úton. A zarándokcsoport Ráckeve irányába
idén már a Szent Jakab sétányon indulhatott tovább, amely a Spanyolországból
hozott szoborral és a különleges természeti
környezettel az útnak egy emblematikus
szakaszává válik. A megnyitó zarándoklat
napjától kezdve november végéig látogatha-

tó az út, bármelyik
településről el lehet
indulni, egy-két napos
túrákra is lehetőség
nyílik. Április végén,
a nyitózarándoklat
zárásaként a csoport
á t l é p t e a h o r v á tmagyar határt, ezzel a
szimbolikus nyitással elkezdődött egy
határon átnyúló projekt keretében az út
horvátországi szakaszának fejlesztése is,
amely a közép-európai észak–déli zarándokút kiépítését készíti elő.

A magyar zarándokútról
többet is megtudhat a
www.magyarzarandokut.hu
oldalon.
Feldman

Jubilál dr. Bábel Balázs érsek
Április 10-én volt a 15. évfordulója annak, hogy városunk díszpolgárát, dr. Bábel Balázst
Kalocsán püspökké szentelték. Június 25-én lesz a 15. jubileuma annak is, hogy az érsekatya a
Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye élén áll. Az elmúlt tizenöt évben az érsekatya az egyházmegye élén maradandót alkotott, az értékmentésben és értékközvetítésben, az egyházmegye
épületeinek felújításában élen járt. Jól jellemzi őt jelmondata: PRO REGNO DEI – Az Isten
országáért. Munkásságát már eddig is számos fórumon elismerték, büszkék lehetünk a gyóni
származású főpásztorra, akiről a 15. évforduló kapcsán, lapzártánk idején a Dabas Televízió
portréfilmet forgat.
Az évforduló alkalmából a Dabasi Újság szerkesztősége nevében szeretettel köszöntjük
érsekatyát, a jó Isten áldását kérjük életére, munkásságára!
Feldman László

Kitûnô nemzetközi eredmények Komáromban
Április 29-én a komáromi Selye János Gimnázium adott
otthont immáron már a 18. Dobré slovo – Jó szó nemzetközi vers- és prózamondó versenynek. Egy tökéletesen megtervezett és professzionálisan megszervezett eseményről
van szó, amely Szlovákiában nagy elismerésnek örvend.
A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola három
diákja (Safranyik Bettina, Suhajda József, Sebők Dóra) és a
cikk írója április 28-án indult útnak Jókai Mór szülőváro
sába. Az utazás költségeit az intézmény diák önkor
mányzata állta. A célba érkezés után a szervezők vendégszeretetét élveztük, délután pedig a város jellegzetességeit
néztük meg.
Másnap kezdődött a várva-várt verseny. Tudniillik, hogy
a szóban forgó rendezvényre a 2001–2002-es tanévtől
fogva összesen 17 külföldi iskola jelentkezett. Ebben az
évben a magyarországi szlovákokat a következő intézményekből képviselték: Békéscsaba, Dabas-Sári, Pitvaros és
Tótkomlós. A IV. kategóriában iskolánk két eredményes
hellyel is büszkélkedhet. Vers kategóriában Sebők Dóra a
3., valamint Suhajda József az 1. helyezést érte el.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Rusnák
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Sikeres szlovák versés prózamondó verseny
Április 16-án a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 11 diákja és két kísérőtanára vers- és prózamondó versenyen vett részt.
A XIII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, más néven
az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat, égisze alatt zajló rangos eseményt a Nemzetiségek Házában rendezték meg.
Ebben az évben hat kategóriában közel 50 versenyző mérte össze
szavalóképességét négy településről. Az útiköltséget a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete fedezte.
A verseny szervezője, Hollósy Tiborné üdvözölte a versenyzőket
és a felkészítő tanárokat. A zsűritagok bemutatása után elkezdődött a megmérettetés, amely két helyiségben zajlott. A zsűri az
egyik teremben az első és a harmadik kategória résztvevőit hallgatta meg, a másikban a negyedik (7–8. évfolyam), az ötödik (a gimnáziumok és középiskolák), illetve a hatodik (egyetemi hallgatók és
felnőttek) korcsoport szavalói versenyeztek. Értékelő helyzetben a
magyarországi szlovákok emblematikus személyiségei voltak: Fuhl
Imre (író, költő), Barkányi Valkán Zoltán (író), Fábián Éva (költő).
Ezután a szervezők szendvicsekkel és üdítőitalokkal vendégelték
meg a diákokat. A zsűri nagyon sok szempontot figyelembe vett,
hiszen nemcsak a jól kiválasztott szöveg számít, hanem annak az
előadása, illetve az öltözködés is.

Múzsák Művészeti Nap
május 19-én hétfőn
a Halász Móricz-kúriában

16.00 – Ünnepélyes megnyitó
– A 10. osztályos záróvizsgázó grafika-festészet szakos
növendékeink kitüntetése
– Játékos zenei vetélkedő a dabasi alsó tagozatos tanulók
számára
18.00 – Hangszerbemutató hangverseny iskolánk növendékeivel. Bemutatkozik a Múzsák Zenekar
18.30 – A vetélkedő eredményhirdetése
19.00 – G
 itárhangverseny
Közreműködik a Prima Primissima díjas Weiner Leó
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
Rendezvényünk alatt kiállítást tekinthetnek meg záróvizsgázó
grafika-festészet szakos növendékeink munkáiból.
A játékos zenei vetélkedőre általános iskolák 6 fős csoportjainak jelentkezését várjuk május 15-ig. A helyezettek értékes díjazásban részesülnek.
Érdeklődni és jelentkezni a 06-298/361-771-es telefonon,
vagy a muzsamuveszet@gmail.com címen lehet.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!
a Múzsák tanárai és diákjai

ELSôSEGÉLYNYÚJTÓ
TANFOLYAM

11 fős csapatunkból összesen nyolc diákunk ért el eredményt. Az
első kategóriában Sófalvi András (2. oszt.) a harmadik, Mákszem
Virág (2. oszt.) a második helyezett lett. A második korcsoportban
Márton Fanni (3. oszt.) a harmadik helyezést érte el. Az 5–6. évfolyamosak közül Sebők Dóra (6. oszt.) a harmadik lett. A negyedik
kategóriában Suhajda József (7. oszt.) és Faldina Péter (7. oszt.)
dicséretet kapott, Praszna Sára (7. oszt.) harmadikként és Suhajda
Katalin (7. oszt.) elsőként zárta a napot.
A nyertesek az értékes könyvjutalmakon, illetve ajándékokon
kívül hamarosan egyhetes szlovák táborban vehetnek részt
Ürményben, ahol egy gyönyörű kastélyban lesznek elszállásolva.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Rusnák Atila
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Május 26-án közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot
indít a Magyar Vöröskereszt Dabasi Kirendeltsége
a Kossuth Művelődési Központban, 15.00 órától.
A vizsga időpontja május 28. 14.00 óra
Helyszíne: a vöröskereszt irodája
(Dabas-Gyón, Kossuth László u. 1.)

Berbekán Jutka
keresi a dabasi illetőségű

Kovács Imrét,

aki 1964-ben Nagylakon volt katona.
Elérhetőség: 06-70/443 6550

intézményeink hírei

Költészet napja a Kossuth Mûvelôdési Központban
Április 11-én, a költészet napján, József Attila születésnapján a kistérségi alsó és felső tagozatos vers-, mese és prózamondó találkozó
megrendezésével ünnepelt az intézmény, idén 24. alkalommal.
Rekordszámú résztvevőt számolhattunk, a kistérség iskoláiból
összesen 94 tanuló vett részt 14 intézményből.
A zsűri tagjai felső tagozatos kategóriában: Papp János színművész, a zsűri elnöke, Turcsány Andrea művelődésszervező és Beséné
Lakatos Éva magyar szakos pedagógus.
Alsó tagozatos kateg ór iában: Balogh Ferenc előadóművész
(elnök); Bakkai Éva magyar szakos pedagógus és Ordasi Brigitta
rádiós műsorvezető.
Az általános iskolás kategóriák első helyezettje továbbjutott a
Pest megyei gyermek vers- és prózamondó versenyre. A díjazottak
könyvjutalmat kaptak 3000–5000 Ft értékben.

A találkozó győztesei kategóriánként:

1–2. osztályos kategória
I. díj
Latyák Domonkos – Gyóni Géza Ált. Isk. 2. osztály, Dabas;
felkészítő: Kardosné Molnár Krisztina
II. díj
Simon Dániel – Kazinczy Ferenc Ált. Isk. 2. osztály, Bugyi;
felkészítő: Lengyel Piroska
III. díj
Csernus Endre – Gyóni Géza Ált. Isk. 2. osztály, Dabas;
felkészítő: Latyákné Ráda Erika
Különdíj:
Polákovics Réka – Német Nemzetiségi Ált. Isk. 1. osztály, Újhartyán;
felkészítő: Rajszki Margó
3–4. osztályos kategória
I. díj – Árva Tamás – Hernád–Pusztavacs Ált. Isk. 4. osztály;
felkészítő: Kongráczné Opoczky Erzsébet
II. díj
Szilágyi Noémi–Kossuth Lajos Ált. Isk. 4. osztály, Dabas;
felkészítő: Pecsenyi Gizella
III. díj
Fejős Nikolett – Tolnay Lajos Ált. Isk. 3. osztály, Inárcs;
felkészítő: Vig Réka
Különdíj:
Oman Edit – Halászy Károly Ált. Isk. 4. osztály, Ócsa;
felkészítő: Józsa György

5–6. osztályos kategória
I. díj
Kiss Maja – Tolnay Lajos Ált. Isk. 5. osztály, Inárcs;
felkészítő: Kovácsné Lapu Mária
II. díj
Fejős Bernadett – Tolnay Lajos Ált. Isk. 5. osztály, Inárcs;
felkészítő: Kiss Lászlóné
III. díj
Vasas Veronika – Tolnay Lajos Ált. Isk. 5. osztály, Inárcs;
felkészítő: Vasas Gábor
7–8. osztályos kategória
I. díj – Mátyus Dániel – Gyóni Géza Ált. Isk. 7. osztály, Dabas;
felkészítő: Vargáné Kovács Éva
II. díj
Podoba Gábor – II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 7. osztály, Dabas;
III. díj – Blahó Henriett – Tolnay Lajos Ált. Isk. 8. osztály, Inárcs;
felkészítő: Kovácsné Lapu Mária
Középiskolás kategória
I. díj
Kukk Edit Luca – Táncsics Mihály Gimn. 10. osztály, Dabas;
II. díj – Bozó Virág – Bolyai János Gimn. 11. osztály, Ócsa;
felkészítő: Gál Zsófia
III. díj – Huszár Emese – Múzsák AM I 9. osztály, Dabas;
Különdíj:
Horváth Fanni – Bolyai János Gimnázium 12. osztály, Ócsa;
felkészítő: Csengődi Erika
Nagy Dorottya – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimn.
12. osztály, Budapest

MEGHÍVÓ tankerületi PEDAGÓGUSNAPRA
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dabasi Tankerülete
és Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívjuk a tankerület iskoláinak pedagógusait,
valamint a dabasi óvodapedagógusokat
egy közös ünnepségre,
amelyre május 30-án, pénteken 14.30-kor
kerül sor az OBO Arénában
(Dabas, Iskola u. 5.).
A rendezvényen átadásra kerül számos magas rangú
állami kitüntetés és a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj.

A műsorban közreműködnek
a Dabasi Múzsák és az Örkényi Cziffra György Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény növendékei.
A rendezvényt megelőzően, 14.00 órától sor kerül
Klebelsberg Kuno mellszobrának leleplezésére
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ épülete előtt
(Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.).
Szeretettel várjuk Önöket mindkét programunkra!
Baranyi Béla
tankerületi igazgató

2014.
május
Dabas
Kőszegi
Zoltán
polgármester
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
május havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óra
kedd: 8.00–23.00 óra • szerda–péntek: 8.00–20.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYek
A XII. Regionális Népzenei
Találkozó és Minősítő
A találkozó időpontja: május 31. szombat, 14.00 óra
Tervezett program:
13.00 óra: csoportok érkezése, öltözők elfoglalása
14.00 óra: Megnyitó, köszöntés
14.30–18.00 óra: csoportok bemutatója I–II. rész
kb. 18.00 órától: minősítések átadása, szakmai értékelés,
vendéglátás, táncház
A szakmai zsűri tagjai: Birinyi József népzenekutató (elnök), a népművészet mestere, a KÓTA társelnöke; Dr. Gerzanics Magdolna
népzenekutató és Dévai János népzenekutató, a Magyar Rádió
népzenei főszerkesztője.
Bővebb információ: www.kmkdabas.hu,
szervezes@kmkdabas.hu, telefon: 29/360-237

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánc: kedd 19.00–22.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Kerekítő: kedd 16.00–17.00 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd 10.00–11.00 óráig
Baba-mama klub: csütörtök 10.00 órától

Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
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 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: május 22. csütörtök, 9.00–13.00 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

RENDEZVÉNY
Ghyczy György
festőművész-grafikus
kiállítása
A kiállítás megtekinthető: május 23-ig

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat–vasárnap: zárva
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ májusi programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583 • e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com, gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
hétfő 16.00–17.30 óráig
vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc
hétfő 18.00–19.30 óráig
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató: Bábel Csaba
Aerobik
kedd, csütörtök 19.45–20.45 óráig
oktató: Walter Annamária
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Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Pilates
hétfő 18.30–19.30
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Aerobik
Szerda, péntek 18.30–19.30 óráig
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Kangoo Jumps
péntek 19.45–20.45 óráig
oktató: Bennárik Dóra

intézményeink hírei

A Házunk–Hazánk 2014 pályázat
feltételei
Dabas Város Önkormányzata, a Kossuth Művelődési Központ, és a Dabasi Fotóklub
Egyesület, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége védnökségével
meghirdeti a

„4. Házunk – Hazánk 2014”
című fotópályázatot

1. A pályázaton részt vehet valamennyi hazai, ill. a Kárpátmedencében élő magyar fotós. A pályázat témája kötetlen.
Szívesen fogadjuk Magyarország és a Kárpát-medence természeti
és épített értékeinek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok őrzésének művészi módon való bemutatását.
2. Egy szerzőtől maximum 5 db (színes és/vagy fekete-fehér)
papírkép küldhető be. Sorozatot nem fogadunk el. A képek mérete lehetőleg 30540 cm-es legyen, ettől való eltérés lehetséges, de
csak a rövidebb oldal esetében. Más pályázatokon díjazásban
részesített képeket és a megadott méretektől eltérő, illetve felragasztott paszpartuzott vagy kasírozott, keretezett képeket nem
fogadunk el. A képek szállítás közbeni sérüléseiért felelősséget
nem vállalunk.
3. A kiállításra elfogadott képeket a rendezők a pályázat propagandájában, katalógusában és a kapcsolódó egyéb tájékoztatókban díjmentesen felhasználhatják a szerző nevének feltüntetésével.
Minden elfogadott képet kiállítunk és közlünk a digitális katalógusban. A digitális katalógust minden pályázó megkapja CD-n.
Kérünk minden pályázót, hogy az e-mail címüket írják fel a nevezési lapra.
A képeket 13518 cm-es méretben 72 dpi felbontásban, digitális
formában is kérjük a hazunk.hazank@gmail.com e-mail címre
elküldeni, illetve postai feladás esetén a papírképekkel együtt
CD-n feladni szíveskedjenek.
A nevezést csak akkor tudjuk elfogadni, ha a pályázatra beküldött képeket digitális formában is megkapjuk.
Ellenkező esetben a nevezés nem érvényes.
4. Nevezési díj 1500 Ft, melyet rózsaszín postai utalványon
(Kossuth Művelődési Központ, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
címre) vagy átutalással (Alsónémedi és Vidéke Takarék
szövetkezet, Dabas 64400099-10918070 lehet kiegyenlíteni.
Helyszíni nevezés esetén a díj a képek leadásakor is befizethető.

5. Pályázati naptár:
Postai feladás esetén a feladási határidő: július 11. péntek.
Postacím: Kossuth Ház Galéria, Dabas, Kossuth László utca 19.
Személyes leadás esetén: július 21–25. közötti munkanapokon
9.00–17.00 óra között a Galéria munkatársai veszik át a képeket.
A képek zsűrizésének időpontja: augusztus 7. (csütörtök)
10.00 óra.
A zsűrizés nyilvános, azon a pályázók részt vehetnek.
A zsűri tagjai: Baán Katalin E-MAFOSZ, Kiss András EFIAP
E-MAFOSZ/g, Horváth Imre EFIAP E-MAFOSZ/b
A zsűrizés jegyzőkönyvét a Mafosz soros körlevelében, Dabas
város honlapján a www.dabas.hu-n, a Kossuth Művelődési
Központ honlapján a www.kmkdabas.hu-n és a Dabasi
Fotóklub Egyesület honlapján a www.dabasfoto.hu-n tesszük
közzé. A kiállítás megnyitása szeptember 20-án szombaton,
11.00 órakor lesz a Kossuth Ház Galériában. A kiállítás megtekinthető szeptember 20. és október 10. között. Hétfő és péntek
13.00–17.00, kedd–csütörtök 9.00–17.00 óráig, hétvégén előre
egyeztetett időpontban (telefon: +36-29/362-545, +36-30/5341138).
A képeket a kiállítás befejezése után visszajuttatjuk. Az el nem
fogadott képek a kiállítás megnyitásakor átvehetők. Információk
a fentiekben jelzett telefonszámokon és címen kaphatók.
6. Díjazás – I. II. és III. helyezés
MAFOSZ különdíja
Dabas Város Önkormányzata különdíja
Dabasi Fotóklub Egyesület két különdíja
Varga László népi fafaragóművész különdíja
Kiss András fotóművész különdíja

Kiadó garázsok

Miért fűti az utcát? Hőszigeteljen!!!!

Dabason a Berkenye utcában a második
Castrum Társasház garázsai kiadók
Dabas Város Önkormányzatától
8500 Ft/hó bérleti díj fejében.

Eredményes fotózást és sikeres pályázatot kívánnak
a 4. Házunk–Hazánk fotópályázat kiírói

Olcsóbb fenntartás, kellemesebb otthon!
10 cm vastag homlokzati hungarocell
bruttó 1430 Ft/m2
5 cm vastag lépésálló hungarocell
bruttó 876 Ft/m2 A hungarocell táblákat más
vastagságokban is fogalmazzuk, vásárlás esetén a
kiegészítő termékeket önköltségen értékesítjük!!!

Megrendelésért hívjon: 06-70/244-6615
www.z-cell.hu
2376 Hernád, Iskola utca 4.
2014. május
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Halász Móricz-kúria – májusi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatása a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
KreÁlom

Május 12. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Május 26. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
MI MÉG OLVASUNK IRODALMI KÖR
Május 13. (kedd) 18.00 órától vezeti: Bakkai Éva
Beszélgetés Jókai Anna Ne féljetek című regényéről
FOTÓKÖR
Május 22. (kedd), 18.00 – 19.30 óráig,
vezeti: Péli László
DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES UTÁNPÓTLÓ CSOP.
Csütörtök: 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
Május 12. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra

MEGHÍVÓ
SÁRI SZLOVÁK HAGYOMÁNYŐRZŐ
NEMZETISÉGI CSALÁDI NAP
2014. 06. 05.

A Sári Szlovák Önkormányzat tisztelettel
meghívja Önt,
a 2014. június 5-én csütörtökön,
az 1. sz. Óvodában (Dabas-Sári,
Szt. János u. 277.) 9.00 órakor kezdődő
SÁRI SZLOVÁK HAGYOMÁNYŐRZŐ
NEMZETISÉGI CSALÁDI NAP
című rendezvényre.
Garajszkiné Bózsik Rózsa
elnök
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BABA-MAMA KLUB – szerda 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
Kedd: 18.30–20.00 óráig, oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA
szerda: 10.00–11.30 óráig,
oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái – Péntek 17.00–21.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub Egyesület
programja
Május 11. (vasárnap)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető, valamint hagyományőrző program várja a
látogatókat!

Virágtámaszték-faragás
május 16. (péntek) 15.00 – 18.00

intézményeink hírei

Kedves Ballagó Diákok!

A Malév–Dabas
Horgászegyesület hírei
Az egyesület május 17-én rendezi az idei év első nyílt
HORGÁSZVERSENYÉT.
Nevezni lehet: férfi, női, ifi, és gyermek kategóriákban.
Minden kategóriában az első három helyen végzett horgászok kerülnek díjazásra.
Nevezés reggel 6.00 órától a helyszínen!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akinek a 2014. évre érvényes
horgászengedélye van.
Ha még nincs engedélye, de szeretne horgászni, keresse meg egyesületünket!
Egyben szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a Dabasi Újság hasábjain keresztül is
gratuláljunk két egyesületi tagunknak, akik mindketten a Mánteleki tavon fogott ponttyal
az első, illetve a 10. helyen végeztek a Magyar Horgász 2014. évi áprilisi számában közölt
2013. évi országos hivatalos rekordlista alapján.
A tavon is tórekordnak számító 23,5 kg-os ponttyal a férfi mezőnyben a dobogó legfelső
fokán végzett horgásztársunk, Bálint Ferenc, a 10. helyet pedig a női versenyzők között
szintén egyesületi tagunk, Bálint Ferencné szerezte meg.
Gratulálunk mindkettőjük elért sikereihez!
Reméljük, még sok ilyen rekordfogásról számolhatunk be, amelyet a Mánteleki
horgásztavon sikerül a horgászainknak
teljesíteniük!
További sikeres horgászatot kívánunk!
a horgászegyesület vezetősége

Fotók: Tomor Tamás

Április vége, május eleje mindig a búcsúzás időszaka a végzős osztályok számára. Búcsúztok az iskolától, a diákévektől, tanáraitoktól, a
titeket befogadó és felnevelő, megtartó közösségtől. Ezek alatt az
évek alatt épült egymásra mindaz, amit otthonról és az általános
iskolából hoztatok, és az, amit a középiskolai környezet adott nektek. Így formálódtatok igazi egyéniségekké, tudással, hittel és
célokkal felvértezett felnőttekké.
Az iskola mindvégig egy védőburok volt számotokra, amelynek falai
között nem érhetett baj. Biztos közeg, ahol mindig meghallgattak és
megértettek titeket, még akkor is, ha ezt kamaszként néha másként
éltétek meg. Egy-egy rossz jegy vagy figyelmeztetés csak a javatokat
szolgálta, mert a tanár mindig megtalálja a módját, hogy ti a legjobban
jöjjetek ki minden helyzetből. A pedagógus, ahogy a szó is mutatja,
nevelő célzattal tesz mindent, és mindig a diák iránti szeretet és a jóakarat vezérli. Ha visszatekintetek az elmúlt esztendőkre, most, hogy már
felnőttként álltok az önmegvalósítás küszöbén, láthatjátok, hogy minden a ti érdeketekben történt. Tudatosan készített fel titeket az iskola
az előttetek álló megmérettetésekre, amelyeknek helyzeteit már sokszor
elpróbáltátok. Minden felelet, minden dolgozat, szintvizsga kicsiben
azt a szituációt modellezte, amelybe most kerültök, ezért az érettségin
már bátran, magabiztosan vehetitek az akadályokat.
Kedves Végzős Diákjaink! Kívánom nektek, hogy minden álmotok valóra váljon, legyetek egészséges, sikeres, boldog emberek. Az
élet sok mindent tartogat számotokra, de mindig szeretettel gondoljatok vissza arra az iskolára, amely most utatokra bocsát titeket!
Kőszegi Zoltán polgármester
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Májusban Gyónon minden esti szentmisénk
előtt fél órával, azaz 17.30-tól közösen énekeljük a Lorettói Litániát.
• Május 3. hétvégéjén a miserend eltér a szokásostól: 17-én, szombaton Szőlőkben tartunk szentmisét 18.00 órától (a 10 éven
belül, május hónapban elhunytjaink üdvösségéért);
• 18-án, vasárnap pedig Gyónon 18.00 órától
– ezek előtt a szentmisék előtt nem imádkozzuk a litániát, a vasárnap délelőtti szentmisék pedig elmaradnak.
• 25-én a szőlősi szentmise előtt 7.45-től
közösen imádkozzuk a rózsafüzért, a gyóni
szentmisén pedig a gyerekeket áldjuk meg.
Ugyanezen a napon ne feledjünk eleget
tenni lelkiismereti kötelességünknek és
részt venni az EP-választáson.
• Június 1-jén 10.30-tól Gyónon gitáros gyerekmisét tartunk.
• Június 7-én, szombat este, egy órányi pünkösdi virrasztást tartunk a gyóni templomban a tavalyihoz hasonló módon, gitáros
Szentlélek-váró énekekkel.
• Június 15-én Szőlőkben 8.30-kor a 10 éven
belül júniusban elhunytakért imádkozunk a
szentmisében, ugyanaznap 10.30-kor Gyó
non tartjuk a hittanosok, pedagógusok és
szülők tanév végi hálaadását, a Te Deumot
(egyben akkor gyűjtünk először a nyári hittanos táborainkra).
Az Alsódabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Miserendünk változott:
• Ezentúl templomunkban vasárnap egy
szentmise lesz, 9.30-kor.
• Csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia, pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
• Május hónapban az esti szentmisék és igeliturgia előtt negyedórával májusi ájtatosságot végzünk Szűz Mária tiszteletére.
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
• Május 12. hétfő, 9.30-kor istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában;
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10.30 - kor pedig a z Átrium Idősek
Otthonában.
• Május 29. csütörtök, 10.00 órakor mennybe
menetel ünnepi istentisztelet a templomban
• M áju s 31. s zo m b a t , 19.0 0 ó r a ko r
Jótékonysági bál a Halász Móriczkúriában. Jegyek elővételben kaphatók
3500 Ft-ér t a Lelkészi Hivatalban és
Kajdácsi Ferencné Jolikánál
• Június 1. vasárnap, 10.00 órakor tanévzáró
istentisztelet a templomban
• Június 5–6. 18.00 órakor, pünkösdelőkészítő
istentisztelet a templomban
• Június 7., szombat 16.00 órakor konfirmációvizsga a templomban
• Június 8., vasárnap pünkösd ünnepi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással;
a konfirmandusok fogadalomtétele és a 10,
20, 30, 40, 50, 60 éve konfirmáltak találkozója
• Június 9. 10.00 óra, pünkösdhétfői ünnepi
istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Állandó alkalmak:
• vasárnap 10.00 órakor istentisztelet,
– 10.00 óra gyermek istentisztelet
• péntek 18.00 óra, imaközösség
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Kóruspróba a hernádi általános iskola ebédlőjében pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink:
• Június 1-jén vasárnap de. 10.00 órakor vendég igehirdető Gulyás László lelkész
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!

MEGHÍVÓ
a Kistérségi Gyülekezetközi találkozó
következő összejövetelére, amit
május 24-én szombaton 10.00 órai
kezdettel tartunk az Inárcsi Nagycsaládos
Egyesület erdei táborhelyén.
Meghívott előadónk dr. Hidvégi Máté professzor, aki a rákellenes küzdelemről fog
előadást tartani. Az előadást követően
beszélgetés keretében fel lehet tenni kérdéseinket az előadónak.
A találkozó ebéddel fejeződik be.
Kérjük adományával támogassa a vendéglátás és az előadás költségeit.

Kérjük az oda-visszautazást az autós és
nem autós résztvevők szervezzék meg egymás között.
A találkozóra jelentkezni saját gyülekezetének lelkészénél lehet legkésőbb május 18.
vasárnapig.
Az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk!
Szemők Andrea és Csontos József
lelkipásztorok
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A 2014. évi konfirmáció rendje:
• Konfirmációi vizsga – május 24. (szombat)
16.00 óra
• Konfirmációi istentisztelet úrvacsoravétellel – május 25. (vasárnap) 10.00 óra
A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi
Egyházkerülete és a Gyóni Evangélikus
Egyházközség szeretettel meghív minden
érdeklődőt a május 31-én 9.00 órától megrendezendő missziói napra, amelynek helyszíne a
dabasi OBO Aréna.
Pünkösdi istentiszteleti rend:
• Pünkösdvasárnapi úrvacsorás istentisztelet:
június 8., 10.00 óra
• Pünkösdhétfői úrvacsorás istentisztelet:
június 9., 10.00 óra
Nyári hittantáborunk időpontja: június 16–20.
Részvételi díj, amely magában foglal háromszori étkezést: 9000 Ft/fő/5nap, de az evangélikus gyülekezetet támogató egyházfenntartó
szülő(k) gyermekeinek ez az összeg csak 7000
Ft/fő/5nap. A tábor mindennap 8.00–16.00
óráig nyújt hasznos lelki és testi elfoglaltságot
a gyermekeknek.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00-17.45
óráig vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 06-20/824-3379)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangélikus gyülekezetbe!
Kérjük azokat a testvéreket, akik az adójuk
1%-ával a Magyarorsz ági Evangélik us
Egyházat kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös technikai számot tüntessék
fel. Köszönjük.

A titok nyitja
Ezzel a címmel rendezi meg a Magyarországi Evangélikus Egyház
Északi Egyházkerülete ez évi missziói napját május 31-én 9.00 órától
a dabasi OBO Arénában.
Jelentős múltra visszatekintő tradíció, hogy az evangélikus egyház minden kerületében, egy adott szombaton, ám mindig másik helyszínen
összegyülekeznek az érdeklődők, hogy hitüket mélyítsék, kérdésekre
válaszokat keressenek, és nem utolsósorban egymással közösséget alkossanak. Vannak, akik évek óta ezeken az alkalmakon tudnak csak összetalálkozni egymással, viszont akad olyan résztvevő is, aki újonnan csatlakozik az évente egyszer összeálló gyülekezethez. A missziói napnak több
küldetése is van. Elsősorban az, hogy minél többen találkozhassanak a
feltámadt Krisztus evangéliumával, amely senki számára nem lehet
közömbös. A további célok között szerepel az, hogy a látogatók megismerjék egymás régióit, településeit, tanuljanak az esetleges különbségekből, sajátosságokból, valamint, hogy a helyiek megismerkedhessenek a
településükön működő evangélikus gyülekezet egyházával, annak vezetőségével, tagjaival. Ez a tény is azt erősíti, hogy ez még véletlenül sem egy
zártkörű rendezvény, hanem olyasvalami, amely mindenkit próbál megszólítani és befogadni.
Az idei téma a címben szereplő biblikus gondolat, amely azt hivatott
kifejezni, hogy Isten mindnyájunk számára tartogat olyasmit, amit csakis
Ő tud számunkra kifejezni, megfejteni. Ez a titok nem lehet közömbös
senki számára, hiszen mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, akiknek
egyszer meg kell állnunk az Ő színe előtt. Az életünk tele van bizonytalansággal, úgy is fogalmazhatunk, hogy életünk egy sokismeretlenes
egyenlet, amelynek megoldásában a Teremtő segíteni akar nekünk.

Bátran jöjjünk el, legyünk együtt, és kutassuk Istenünk akaratát. A mis�sziói nap szerves részeként egész napos gyermekprogramot biztosítunk,
hogy a szülők minden gond nélkül résztvevői lehessenek a találkozónak.
László Milán evangélikus lelkész
sport

KyoNewaza

KyoNewaza (magyarul: kionevaza)
egy harcmûvészet és küzdôsport,
amely Magyarországról, Dabasról
ered, 15 év fejlesztési munka
elôzte meg a 2012-ben történt bevezetését.
A KyoNewaza kimondottan földharc elemekre
épülô harcmûvészeti irányzat. Olyan komplex
rendszerré fejlesztették, hogy a küzdelem befejezésének leghatékonyabb módozataira adjon
lehetôséget. Utakat mutat a domináns pozíciókon keresztül a lekopogtató technikákhoz.
A koncepció alapja, hogyan gyôzzünk le akár
egy felkészültebb „álló” harcost, aki esetleg
nagyobb és erôsebb. A kulcs a földreviteli technikáinkon keresztül a domináns pozíció megszerzése. A földön aztán a KyoNewaza technikai
tudás a kellô izomerôvel ötvözve már megpecsételi a küzdelem kimenetelét.
A domináns pozícióban lévônek szélesebb
technikai repertoár áll rendelkezésére, mint
ellenfelének, és ebbôl a pozícióból könnyebb
támadást kezdeményezni.A domináns pozíció
megszerzését követôen lehetôségünk nyílik foj-

tásokra, ízületi feszítésekre, testprésekre, továbbá a keringési
rendszer megzavarására. Ily
módon elérhetjük, hogy az
ellenfél rövid idô alatt képtelenné váljon a küzdelem folytatására. (Versenys zituációban
ezt lekopogással jelezheti, amivel
véget vethet a küzdelemnek.)
Az idôk folyamán a Kyokushin Karatéból kikoptak a földharc küzdelmi elemek, amelyek
egyébként szerves részét képezték kezdetben. A
KyoNewaza megalapításának egyik fô célja,
hogy ezen tudásanyagot elérhetôvé tegye és
ezáltal ismét beépülhessen a Kyokushin Karate
rendszerébe, hatékonyabbá téve azt. Mivel teljes földharc rendszerrôl van szó, lehetôséget ad
önálló formában történô ok tatásra is. A
KyoNewazában képzett mesterek nemcsak
alapstílusuk edzéseit tehetik általa komplexebbé, hanem meghatározott szint felett, hivatalos
KyoNewaza földharcoktatókká válhatnak.
A KyoNewaza alapító mestere, az irányzat megalkotója az a dabasi Shihan Bábel Csaba 5.
danos mester, aki Dabason és környékén 15 éve
(álló harcművészetet) Kyokushin Karatét oktat,

a 200 főt számláló KyoDabas S.E.
vezető edzőjeként.
A KyoNewaza az elmúlt években
vált ismertté a karate társadalom
körében. Az oktatás hivatalos
hátterét a Nemzetközi
KyoNewaza Szövetség biztosítja,
melynek alapító igazgatója Balázs
Péter.
Hazánkban eddig példa nélküli, hogy harcművészeti világszervezet alakuljon, ezért is különleges esemény az, ami városunkban történik.
Dabas a székhelye az International KyoNewaza
Federation-nek, mely immár több mint ötezer
taggal rendelkezik és 32 országban van jelen. A
nemzetközi érdeklődést az is mutatja, hogy
májusban kéthetes nemzetközi edzőtábor kerül
megrendezésre.
A 14 napos edzőtábor keretén belül különböző
nemzetiségű karatemesterek 50 fős csapata
tanulja Dabason a KyoNewaza földharc rendszerét.
További információk:
www.facebook.com/KyoNewaza
Osu!
Balázs Péter
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Fit-kid
Megkezdődött a 2014-es versenyszezon a Top
Fitness SE életében. Egyesületünk a Magyar
Fitness Szövetség által rendezett valamennyi
versenyen képviseltette magát. Sportolóink új,
színes, ötletes koreográfiákkal és nagy izgalommal készültek a megmérettetésekre.
Az egyesületünkben folyó komoly szakmai
munka eredményeként évről évre egyre több
versenyzőnk jut fel magasabb osztályba, ahol
kiválóan megállják a helyüket. Az alapos felkészülésnek köszönhetően sportolóink ismét
nagyon szép sikereket értek el.

Fit Kid Dance, egyéni
1. a korcsoport Nagy Hédi
1. b kcs.
Bárány Blanka
2. a kcs.
Salga Léna
2. b kcs.
Keresztes Kira
3. a kcs.
Funk Ajna
Balog Johanna
4. kcs.
Zsadányi Réka
Mráz Viktória

5. hely
10. hely
3. hely
8. hely
1. hely
13. hely
16. hely
20. hely

4. kcs.
5. kcs.
7. kcs.
8. kcs.
9. kcs.

Szilágyi Réka
Forgács Fanni
Mihály Dorina
Szilágyi Dóra
Pelikán Petra
Répás Vanda

4. hely
14. hely
16. hely
5. hely
3. hely
2. hely

Fit Kid B kategória, csoportos
3. kcs. Duó
Szamba
2. hely
(Szilágyi Dóra, Pelikán Petra)
1. kcs. nagycsapat, Rió
2. hely
(Répási Sára, Sikari Sára, Mihály Tünde,
Farkas Réka, Bábel Virág)

Fit Kid Dance Show
2. kcs.
Indiai tánc
2. hely
(Zsadányi Réka, Mráz Viktória, Balog
Johanna, Funk Ajna)

A szezont a kezdő versenyzők nyitották meg
március 29-én Budapesten, Fit Kid Dance
kategóriában. A tapasztaltabb versenyzők április 12-én Csongrádon, illetve április 27-én
Cegléden mutatták be tudásukat Fit Kid A és B
kategóriában. A rendezvényeken mind egyéni,
mind csoportos versenyek is zajlottak, ahol a
következő eredmények születtek:

Fit Kid B kategória, egyéni
1. kcs.
Kozma Hanna
2. A kcs.
Gecser Enikő
Zsadányi Zsófia
2.b kcs.
Bábel Virág
Farkas Réka
Sikari Sára
Mihály Tünde
3. kcs.
Garajszki Petra

DÍJUGRATÁS
Megkezdődött a szabadtéri versenyszezon a díjugratók számára.
Az április 19-én Érd-Simonpusztán megrendezett díjugrató versenyen a Dabasi Lovas Kör versenyzője Lovestyán Rita két fiatal
lovat lovagolt.
A B/0 versenyszámban a most először pályára lépő Bubu SzMet lovagolta. Az ötéves kanca nagyon magabiztosan teljesítette a
pályát és lovasával egy szép, hibátlan pályát mutattak be.
A B/1 versenyszámban Bubu SzM-et és a közel féléves kényszerpihenő után visszatérő Hérát lovagolta. Mindkét ló remek
formában volt és hibátlanul teljesítette a pályát.
Április 27-én a Budapesti Tattersallban rendeztek díjugrató
versenyt. A 110 cm-es versenyszámban Rita Cezanne SzM-et
lovagolta a 2. helyre, egy gyors és hibátlan lovaglással.
A 120 cm-es versenyszámban Cassis SzM-el lovagolt egy
remek pályát. A lovak rendkívül jó formában vannak, egy sikeres
felkészülés áll mögöttük.
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10. hely
1. hely
12. hely
7. hely
9. hely
15. hely
16. hely
1. hely

Fit kid A kategória, egyéni
3. kcs.
Radnai Zsófia
5. kcs.
Pelikán Réka
7. kcs.
Radnai Réka
Dori Renáta
8. kcs.
Csernus Anna

8. hely
5. hely
2. hely
10. hely
3. hely

Fit Kid A kategória, csoportos
1. kcs. Duó
Tarantella
3. hely
(Radnai Zsófia–Garajszki Petra)
2. kcs. Duó
Cowgirls
5. hely
(Radnai Réka–Garajszki Gréta)		
3. kcs. Duó
Music
7. hely
(Dori Renáta–Répás Vanda)
Gratulálunk az eredményekhez!

A következő megmérettetés május 9–11-én Tápiós zent
mártonban, az Országos Minősítő versenyen lesz.

sport, hirdetések

FÉRFI KÉZILABDA
Április hónapban felnőtt és juniorcsapatunk mindössze két-két mérkőzést játszott.
Csapatok
Junior
Felnőtt
Csurgói KK II – Dabas Diego KC
Dabas Diego KC – Alba Regia KSE

49 : 33
30 : 23

29 : 29
34 : 26

Május 18-án befejeződik a 2013–2014-es bajnoki év, addig már csak
három mérkőzés van hátra, és mindössze egyet játszunk hazai pályán.
Május 4-én az MKB MVM Veszprém KC II. csapatához utazunk, május
11-én hazai pályán fogadjuk a Várpalotai BSK csapatait. Utolsó mérkőzésünkre május 18-án, a Szentendrei KC otthonában kerül sor.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
UTÁNPÓTLÁS
Március 29-én 2000–2001-es csapatunk ismét részt vett a VI.
Patrocínium Kupán Kecskeméten. A torna vándorserlegét a tavalyi győzelem után csapatunk szállította a helyszínre.
Kecskemét Piarista–Dabas VSE KC
20 : 29
Kecskeméti Sportiskola–Dabas VSE KC
19 : 30
Lajosmizse KC–Dabas VSE KC
25 : 47
A fiúk mindhárom mérkőzésen magabiztos sikert arattak, így aranyéremmel és a vándorserleggel térhettek haza.
A csapat tagjai: Podoba János, Harazin Dávid, Feth Balázs, Mráz Zsolt,
Bálint Bence, Zatureczki Kevin, Győrvári Tamás, Balog Gábor, Szűcs
Márk, Szűcs Kristóf, Kiss Péter, Újvári Roland, Majer Martin, Fodor
Gergely, Szentkereszti Márk; edző: Kovács István.
A torna legjobb vendégjátékosa-díjat Bálint Bence érdemelte ki.
További sok sikert a srácoknak!
Április 18–19-én második alakalommal rendezték meg a „Kanyó Antal”
Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Tornát, ahová 2000-es csapatunk
kapott meghívást. A kétnapos tornát Tarjánban rendezték, a fiúkra hat
mérkőzés várt.
Dabas VSE KC–Győr-Moson-Sopron Megyeválogatott
23 : 18
Dabas VSE KC–Topolcany (szlovák)
23 : 17
Dabas VSE KC–RK Subotica (szerb)
22 : 10
Komárom-Esztergom Megyeválogatott–Dabas VSE KC
19 : 18
Nové Zamky (szlovák)–Dabas VSE KC
11 : 21
Dabas VSE KC–Csurgó
23 : 10
Mindössze egy gólon múlt a végső győzelem, a fiúk ezüstérmet nyertek.
A csapat tagjai: Podoba János, Mráz Zsolt, Bálint Bence, Zatureczki

Kevin, Győrvári Tamás, Balog Gábor, Majer Martin, Szűcs Márk, Szűcs
Kristóf, Kiss Péter, Újvári Roland, Borzási Zsolt, Seprős Bence Edző:
Kovács István
A torna gólkirálya Bálint Bence lett.
Gratulálunk a fiúknak!			
– Békés Anita –

Fontos események
az FC Dabasnál
A DABASI FOCIFESZTIVÁL IDŐPONTJA: június 14. szombat
Az UTÁNPÓTLÁS KAPUS- és JÁTÉKOSTOBORZÓ IDŐPONTJA:
július 17. csütörtök 16.00 óra
július 24. csütörtök 16.00 óra
A FOCITÁBOR IDŐPONTJA: június 16–20.

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
2014. május

Dabas 23

kitekintõ
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