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Juhász Gyula: Nyár
A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek.
(Annára gondolok, ki szőke, s messze rég.)
Kaszálók illatát üzenik esti rétek.
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)
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Elkészült a felsôdabasi

Lakrovics-kápolna
Croix-ról Lakrovicsra – így szól a legenda.
A család az idők folyamán elpolgárosodott,
egyik águk Dabasra került, ahol beépültek a
település hétköznapjaiba, leszármazottaik
még ma is köztünk élnek, és a Lakrovicskápolna átadóünnepségén ott ültek a
közönség soraiban.
A június 15-i rendezvényen a Salon Brass
Kvintett és a Pátria énekegyüttes bűvölte el
a közönséget azon a szép vasárnapi kora
estén, amikor a lemenő nap sugarai bearanyozták a kis kápolna fehér falait, ragyogó

tornyát és a jelenlévők lelkét. Azzal a nagyszerű érzéssel távoztunk, hogy újabb szakrális tér támadt fel hamvaiból ebben a
városban, hála a nagylelkű adakozóknak, a
sok szorgalmas kéznek és egy olyan közösségnek, amely fontosnak tartja az építészeti
örökség életben tartását. Köszönetet kell
mondanunk Major Attila vállalkozónak,
aki mindvégig szívügyének tekintette a
kápolna felújítását, és akinek nevéhez fűződik a gyóni Mária-kápolna megmentése is.
– Kapui –

Fotó: Karlik Dóra

A Bojt utcai temető zöld növényzete öleli
körül a fehér falú, fényes tornyú kis kápolnát, amely immár megújult formában őrzi
tovább a Lakrovics család emlékét, titokzatos, regénybe illő múltját.
A Kisdabasért Egyesület már évek óta
szervez jótékonysági koncerteket a kápolna
környezetében, amelyek bevételét felújításra, értékmentésre fordítja. A kápolna és
egyben kripta évekkel ezelőtt vandálok
martalékává vált, akik nem kímélték az
ősök csontjait, a hely szentségét, minden
kegyeleti érzés híján tönkretették az építményt, amely az örök béke helyszínéül szolgált volna a Lakrovics elődöknek.
A francia forradalom sorsfordító hatással volt az arisztokrata származású családra, akik De la Croix néven éltek a királyi
udvarban, Marie Antoinette királyné bizalmasaiként. A guillotine árnyéka rávetült a
márkira és családjára is, akik az éjszaka
leple alatt kalandos úton menekültek végzetük elől először Ausztriába, majd a gödöllői
kastélyba, ahol vendégként éltek tovább a
Festetics családnál. Hogy rangjuk és valós
kilétük soha ne derüljön ki, a Festeticsek
mintájára „magyarosították” nevüket De la

Trianoni megemlékezés

Fotók: Karlik Dóra

Június 4-én a trianoni döntés 94. évfordulóján a magyar történelem
egyik legszomorúbb napjára emlékezett a város közössége. A rendezvény a Hajcsár utca és a Szent István út kereszteződésében lévő
trianoni emlékműnél zajlott, ahol a félárbocra engedett trianoni
zászló alatt fiatalok és idősek egyaránt összegyűltek, hogy részt
vegyenek az történelmet felidéző eseményen. A megemlékezés
ünnepi szónoka Kőszegi Zoltán polgármester volt, majd az ünnepi
műsor következett, amelynek résztvevői Mész Adrienn, a Pilinke
Énekegyüttes és a Hartyáni Dalkör tagjai voltak. A rendezvény
végén az intézmények, egyesületek elhelyezték az emlékezés koszorúit a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kis hagyományőrzőinek
felvezetésével. 			
– szerk. –
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Klebelsberg-szoboravató és tankerületi pedagógusnap

Dabas Város Önkormányzata és a Klebels
berg Intézményfenntartó Központ Dabasi
Tankerülete közös pedagógusnapi ünnepségre invitálta a város és a járás pedagógusait.
A rendezvényre május 26-án pénteken
került sor, az események két helyszínen zajlottak.
14.00 órakor a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ Dabasi Tankerületének
épülete előtt felavatták Klebelsberg Kuno
mellszobrát, amelyet Janzer Frigyes szobrászművész alkotott. A szobor létrejöttét a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Az
avatóünnepségen beszédet mondott Kőszegi
Zoltán polgármester és Pánczél Károly
országgyűlési képviselő. A szobor leleplezése után az önkormányzat és az intézmény-

fenntartó központ közös koszorút helyezett
el a talapzatnál. Az ünnepi műsorban részt
vett az Örkényi Cziffra György AMI fúvószenekara és Kukk Edit Luca. Az avató végén
Marekné dr. Pintér Aranka elnök asszony
megköszönte Dabas Város Önkormány
zatának, hogy megajándékozta az intézményfenntartó központot ezzel a műalkotással.
15.00 órától a rendezvény az OBO
Arénában folytatódott, ahol több mint félezer pedagógus vett rész a tankerület isko
láiból és Dabas óvodáiból. A nevelőket
Marekné dr. Pintér Aranka elnök asszony
köszöntötte, majd Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
Az ünnepi műsorban felléptek a térség két
művészeti iskolájának növendékei, a Múzsák
AMI zene-ének és dráma tanszakosai és az
Örkényi Cziffra György AMI diákjai, színvonalas zenei produkcióikk al, néptánc

bemutatójukkal
örömt eli percek e t s z e re z t e k
tanár aiknak, a
közönségnek.
A rendezvényen számos állami díj, aranyés gyémántdiploma, települési és
tankerületi elismerés került át
adásra. A Dabas Ifjúságáért Kászonyi
Dániel-díjat idén Szabóné Kökény Mária, a
Kossuth Lajos Általános Iskola igazgató
helyettese vehette át Kőszegi Zoltán polgármestertől.
A program lezárásaként a pedagógusok
egy szerény vendéglátáson vehettek részt
Dabas Város Önkormányzatának felajánlásából.
K. Á.

Requiem egy eltûnt közösségért

Az egybegyűlteket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd Fehér Júlia egy
részletet mondott el Anna Frank naplójából. A túlélők egyik leszármazottja, Tusák
Frida emlékező beszéde után Gerendás
Péter előadóművész dalait hallgatta meg a
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A holokauszt 70 évfordulójának évéhez Dabas Város Önkormányzata is csatlakozott azzal
a megemlékezéssel, amelyet június 29-én tartottak az Andrássy
úti zsidó temetõben. A rendezvényen egybegyûltek arról a 138 elhurcolt zsidó áldozatról emlékeztek meg, akik 1944-ig szerves részei voltak a város, az
elõdtelepüések közösségének.
közönség. A megemlékezés egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Feldman
László, Mész Adrienn, Fehér Júlia és Erdős
Csilla felolvasta a 138 áldozat nevét.
Az emlékműsor végén Róna Tamás
rabbi celebrált szertartást.

A rabbi három követ hozott magával, az
egyik a múltat, a másik a jelent, a harmadik
a jövőt szimbolizálta kifejezve, hogy a pusztulás nem győzhet a remény és az élet folytonossága felett.
-szerk2014. július
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Koronglövő EB megnyitója

Június 17-én késő délelőtt már benépesült a Szent István tér árnyasabbik része gyerekekkel, akik a kézműves asztaloknál szorgoskodtak,
ügyességi versenyeken vettek részt és maximálisan kihasználták az
ugrálóvár teljes kapacitását. 15.00 órától helyi csoportok produkciói
színesítették a kínálatot: a színpadon a Tilinkó és a Borovenka
Néptánccsoport, valamint a TOP Fitness SE versenyzői tartottak fergeteges bemutatót. A színpadi fellépéseket a Kéknefelejcs Citera
csoport és Szlama László moldvai népzenei csokra tette még látványosabbá.
18.00 órakor megkezdődött a csapatok felsorakozása. Több mint
40 ország koronglövői vonultak be a város főterére a Táncsics Mihály
Gimnázium diákjainak felvezetésével.
A Katasztrófavédelem Központi Zenekara eljátszotta a magyar
Himnuszt, amellyel kezdetét vette az OTP Bank Koronglövő Európabajnokság hivatalos megnyitó ünnepsége. A csapatokat Nagy György,
a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke köszöntötte, majd Tamaz
Imnaishvili, az Európai Sportlövő Szövetség elnökségi tagja, az
Európa-bajnokság technikai delegáltja felolvasta Vladimir Lisin ESC
elnök üzenetét.

Fotók: Karlik Dóra

Dabason volt az OTP Bank

A nyitórendezvényen felszólalt dr. Simicskó István az Emberi
Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára és Balogh
Gábor miniszterelnöki tanácsadó, Miniszterelnökség Sporttanácsadói
irodavezető és többszörös EB- és VB-győztes öttusázó is. Ezt követően
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűltek. Az ünnepélyes megnyitó után a Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér
Egyesület ágyúlövése jelezte, hogy a sportesemény majd egyhetes időszaka elkezdődött.
A rendezvény további részében Nédó Olga hegedűművész produkciójával lenyűgözte a közönséget, majd az estét Vastag Csaba fergeteges élő koncertje zárta. 			
– Szerk. –

PIZZAPARTI a Nautilus Étterem kertjében

Fotók: Karlik Dóra

Június 14-én, szombaton Dabas Város Önkormányzata megjutalmazta a település iskoláinak kitűnő tanulóit egy ünnepség keretében a
Nautilus Étterem kertjében. Az eddigi években palacsintapartira invitálták a diákokat, de tavaly a jelenlévők megszavazták, hogy ezentúl
inkább pizzát szeretnének kapni jutalomként.
A diákokat Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd átadta
az önkormányzat ajándékát, a jutalomkönyveket és emléklapokat a
232 kitűnőnek, akikre méltán lehet büszke a város.
A rendezvény jó hangulatú közös pizzázással zárult.
– KÁ –
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130 éve született

GYÓNI GÉZA

közösség mindennapjainak. Gyóni Géza a
mi költőnk. Ez az egyszerű kijelentés, amely
parányi, szívmelengető büszkeséget, kis birtoklási vágyat, befogadást és éber odafigyelést tartalmaz, egyben magában hordozza a
város közösségének a költőhöz való viszonyulását.
Ezt a hozzánk való tartozást érezhettük
július 22-én, vasárnap is egy bensőséges, csendes és ünnepélyes megemlékezés alkalmával,
az evangélikus templom falai között, majd az

árnyas udvarban, az emlékszoba környezetében. Úgy emlékeztünk Gyóni Gézára, mintha köztünk lenne, mintha egy kedves családtag születésnapját ünnepelnénk, egy olyan
rokonét, akire felnézünk, akit tisztelünk,
mert megjárta a világháború poklát, a fogolytábor bugyrait, maga mögött hagyva szülőföldet, szerelmet, barátságokat, fényes költői
karriert. Nem hangzottak el nagy ívű beszédek, inkább csak szívet melengető, kedves
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1884. június 25-én született a mártír sorsú
költő, Gyóni Géza, a gyóni evangélikus lelkészházaspár idősebbik fiaként, a templomudvarban álló parókiaépületben. Emlékét ma
is őrzi a ház falán elhelyezett emléktábla,
amelyet minden esztendőben megkoszorúz a
város közössége, hogy ily módon is kegyelettel adózzon emlékének.
Városnézések, séták, ügyes-bajos dolgaink
intézése közepette naponta belebotlunk a
költő emlékébe. Ha iskolába visszük a gyereket, ha végigsétálunk egy csendes gyóni
utcán, ha leülünk egy padra, egy gondozott
parkban, ha a Luther utcai templomba
megyünk egy vasárnap délelőtt, mindig találkozunk a költő nevével. Tanintézmény, nyugdíjasklub, utca viseli Gyóni Géza nevét, köztéri szobor, emlékszoba őrzi a szellemiségét,
idevarázsolja közénk alakját, tárgyait, életének állomásait, hogy örökre része legyen e

halk szavak, versek, dalok. A kegyelet koszorúit is úgy helyezték el az emléktáblánál,
mintha ajándékot hoztak volna a szeretett
rokonnak. Mert Gyóni Géza köztünk él, egy
fa törzsének támaszkodva, olvasmányaiba
merülve. Vállán szakadt katonakabát, nemes
arcélén egy aggastyán élettapasztalata, szemében a honvágy és a szomorúság, gyönyörű,
elgyötört kezében pedig egy könyv, az első
világháború versekbe foglalt krónikája.
Kapui Ágota

Semmelweis-nap a szakorvosi rendelôintézetben
Dabas Város Önkormányzata június 26-án,
csütörtökön délután köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézet konferenciater-

mében. A rendezvény elején Klemencz
Györgyné intézményvezető köszöntötte a
vendégeket: az intézmény dolgozóit, a háziorvosokat, a gyógyszerészeket, az ÁNTSZ
munkaközösségét, a mentősöket és a védőnőket.
Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester
mondott ünnepi beszédet, majd a díjátadás
következett. Az idei Dabas Egészségügyéért
Dr. Halász Géza-díjat dr. Kurdi Eszter
háziorvos vehette át több évtizedes áldozatos gyógyító tevékenységéért a város polgármesterétől és az Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökétől, Sós Gábortól.
A rendezvény végén Kiss Csaba zongoraművész és Martos Zita fuvolaművész
komolyzenei előadásában gyönyörködhetett a közönség.

Az egészségügyi dolgozók köszöntése
egy szerény vendéglátással zárult, amelyet a
szakorvosi rendelőintézet ajánlott fel a
meghívottaknak.
–szerk–
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A Táncsics Mihály Gimnázium hírei

„A virág szívéből”
– tudományos nap a Dabasi
Táncsics Mihály Gimnáziumban

M éze s m a dz ag te h et s ég pr o g r a m
Maga a cím sokat sejtet arról, hogy a 2014. május 27-én tartott tudományos szakmai nap fõszereplõi a méhek, a virágok és az ember. Ezek
a szavak nagyon egyszerûen csengenek, de azok a gyerekek, akik részt
vettek a programban, már más szemmel látják, láttatják és másként hallják, hallatják mindezeket. Mondhatnám, hogy csodálattal, tisztelettel,
felelõsséggel vagy esetlegesen átérezve Szent Györgyi Albert szavait:
„A természet nagy, az ember parányi. Uram!
E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül,
Rejtett, titkos kincsekkel tele…..”
A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett „A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák,
valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”( NTP-MTI-13) 30 órás tehetséggondozó pályázat által lehetőség nyílt egy természettudományos program szervezésére.
A program keretében tíz diákkal a tudomány
ösvényein lépkedve betekintést nyertünk a
méhek társadalmába és a tapasztalásaink rávilágítottak a méhek példaértékű tulajdonságaira, az önzetlen áldozatkészségükre, társas
szellemükre. Ökológiai egység részeként néztük meg pótolhatatlan szerepüket, és mint „a
Föld indikátoraiként” előadásunkban is felhívtuk a figyelmet, mennyire érzékenyek a környezetszennyezett területekre.
Az ember és a méhek kapcsolatát vezettük
végig ősidőktől napjainkig a méhészkedés
tevékenységének tükrében. A tanulók méhészekhez látogattak el, melynek kapcsán vagy
egy pergetésnek, vagy éppen egy rajzásnak a
tanúi lehettek.
A programelem egyik egységét képezte a
méz kémiai és fizikai tulajdonságainak vizsgá-
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lata, valamint a mézproduktumok megismerése és azok hatásainak fontossága, melyet a
Gödöllői Méhészeti Intézet laborjában a vegyészek és kutatók vezetésével is láthattunk, majd
mindezt a saját lehetőségeink birtokában mi is
elvégeztük az iskolánk laborjában.
Feltérképeztük a méhlegelőket, a Bakony
szívében medvehagyma ligetben jártunk és
összehasonlítottuk az alföldi méhlegelők természeti adottságaival. Az iskolai kaptárunkat a
fél nagyboconádi kaptártípus mintájára szögezhettük össze, melyet előzőleg, a Gödöllői
Méhészeti Múzeumtárban láthattunk teljes felszereltségével.
A programsorozat végső akkordjaként megszervezhettük saját tudományos napunkat,
ahol a tanulók nemc s ak s zer vezői és
házigazdái, hanem a
meghívott tudományos előadókat követően, mint kis tudósok, saját előadásaikat mutathatták be.
A művészetek is
képviseltették irányvonalaikat, hiszen a
nap egyik színes
kiegészítő eleme volt
az idilli kerti sarok,

mellyel megidéztük a virágokkal teli nyári kertet és a méheket. A kiállítás témájához kapcsolódó alkotásokat iskolánk tehetséges tanulói
jelenítették meg: a méhlegelőket, mézelő
növényeket, melyekből utunk során sikerült
mézet gyűjteni, valamint a méhek anatómiai
megjelenését, adottságait, ehhez kapcsoló
dóan méretarányosan ábrázolták a méhek társadalmának résztvevőit: az anyaméhet, a dolgozót és a herét.
A tudományos szakmai napon a Gödöllői
Méhészeti Intézet főosztályvezetője dr. Zajácz
Edit tartott – a méhek életéről és a méhészkedés tevékenységéről előadást, az intézet tudományos munkatársa Rácz Tímea – a méz és
mézproduktumok jótékony hatásáról és azok
összetételéről beszélt, az előadásokat zárta az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezetője, Mészáros József, aki a méhlegelők szerepéről és a hazai méhészkedés jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a hallgatóságot. A tudományos előadások folytatásaként diákjaink bemutatkozása következett, melynek keretében saját

intézményeink hírei

szemszögükből mutatták be a program pozitív
hatásait, és tapasztalataikat.
Mindezek után a hallgatóság több helyszínen ismerkedhetett a témával kapcsolatos kérdésekkel: Az üvegvitrinbe zárt szorgos méhekkel a bátrabbak farkasszemet nézhettek.
Betekinthettek a mikroszkóp alatti világba, ahol
nemcsak a méhek felépítését, hanem a virágpor finom felszínét, a virág belső szerkezetét is
megismerhették.
A látogatók nem hagyták ki a mézkóstolót,
ahol lehetőség volt megízlelni, a program
során az ország több pontjáról összegyűjtött
12 féle mézet: medvehagyma-, levendula-,
gesztenye-, akác-, repce-, vegyes virág-,
selyemfű-, mézontófű-, napraforgó-, hárs-,
propoliszos és lépes méz.
A legnagyobb siker azonban a mézes kozmetikumokat készítő munkacsoportnál volt,
ahol frissen facsart gyümölcsökből, zöldségekből és természetesen a mézből különböző
krémeket készíthetett a kíváncsiskodó.
A tudományos napon a hallgatóság között,
köszönthettük a környékbeli méhészeket, akik
igazolták – a méhészkedés egy életen át tartó
tanulás és egyben egy életforma, életérzés. Az
előadások végén a méhészek és az OMME
vezetője, Mészáros József szakmai beszélgetésekkel aktuális témákra és felmerülő kérdésekre keresték a jövőbeni megoldásokat és
lehetőségeket.
Köszönet illeti mindazokat a méhészeket és
magát a szervezésben segítő OMME vezetőjét,
a Gödöllői Méhészeti Intézet munkatársait,
akik ezt a programot magukénak tekintették,
magát a tudományos napot meglátogatták és
segítették előadásukkal, a kaptárjaik bemutatásával, mézeik kóstolásával, akár ritkaságnak
számító könyveikkel gazdagították a szakmai
könyvtárgyűjteményünket, vagy eszközeikkel
tették színesebbé és megismerhetőbbé ezt a
tevékenységet és ezek produktumait.
A program zárásaként megjelentettük a
tanulók által összeállított tájékoztató füzetet,
és a témához kapcsolódóan filmvetítéssel zártuk a programsorozatot.
Végszóként ezzel zárnánk a programot:
„A repülés ismert törvényei szerint, nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon, a szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék
a kövér kis testét, de a méh akkor is repül, mert
a méhek nem törődnek azzal, hogy az emberek
szerint mi lehetetlen.” (Mézengúz c. film)
A lehetetlen mégsem mindig lehetetlen?!
Hádáné Fehértói Lívia

„Sok ember fog ki- és besétálni az életedbe,
de csak az igaz barátok hagynak lábnyomot
a szívedben.”
(Elean Roosevelt)

2014. április 02–07. Poznan, Lengyelország

2014. január 17–22. West Kirby, Anglia

2013. szept. 25–30. Dabas, Magyarország

Sikerrel zárult a Comenius – Egész Életen
Át Tartó Tanulás iskolák közötti többoldalú
partnerkapcsolatok projekt kétéves időszaka a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban, melynek eredményeképpen 2012 decembere és 2014 májusa között iskolánk egészét megmozgatva nemzetközi delegációkat
és iskolai detektíveket fogadtunk Finnországból, Angliából, Lengyelországból és Németországból. Öt kollégánk pedig Pásztor Gergely igazgató kíséretében meglátogatta partnereinket Frankfurtban, a Helsinki közeli Iittiben, Liverpool mellett West Kirbyben
és Poznanban. Az utazásokban több mint 40
tanulónk vett részt és közel 50 család vállalta
külföldi diákok elszállásolását a két év során.
Ezúton is szívből köszönjük a kollégáink segítőmunkáját, a szülők támogatását a programok megvalósításában, diákjaink ügyes
helytállását és külföldi partnereink ven-

dégszeretetét, programszervezését, melylyel mindnyájunk számára feledhetetlen élményeket nyújtottak.
A program során a táncsicsos diákoknak
lehetőségük volt a külföldi tanulókkal
workshopokban együtt dogozni, együtt gondolkodni a sokszínű Európáról, megismerni az
iskolai életet a kontinens több országában, a
kultúrákat és szokásokat összehasonlítani,
belőlük ötleteket gyűjteni.
A színház, a kreativitás, a sütés-főzés, az
ének-zene, a rajz és a lexika tudománya segítségével kerültek közelebb tanulóink az emberi
sokszínűség témáján belül a tolerancia, az
egészséges tanulási környezet, az egyenjogúság
és a jó közérzet kérdéseihez, melyekben megoszthatták élményeiket, ötleteiket a többi nációval. A külföldön szerzett tapasztalataink
nagyon sokrétűek: az iskolai egyenruha, a 9.00
órás iskolakezdés, a mindennapos reggeli iskolai közgyűlések, az étteremszerű menza, az
iskola tanszéki elrendezése, a tömbösített tanórák, a projekt vagy prezentáció típusú feleltetések sok gondolatot ébresztettek mindnyájunkban. A külföldön látottakból itthon sok
mindent szeretnénk megvalósítani a hazai környezetre átültetve.
Számtalan interjú, fotó, kisfilm, kérdőív és
plakát, valamint közös termék, mint például
póló, bögre vagy kulcstartó készült a programok során, melyet egy workshop dokumentált
és az eredményeket, aktuális információkat
folyamatosan töltötte fel a projekt hivatalos
honlapjára: http://www.peda.net/veraja/
iitti/lukio/comeniukset/comenius2012
Iskolánk nemzetközi kapcsolatairól és a
Comenius projektről fotókat, beszámolókat
bővebben a Dabasi Táncsics Mihá ly
Gimnázium honlapján a www.dagim.hu főoldalról elérhető Comenius Program és az
International Contacts menüpont alatt találhatnak.
A Comenius program egyik legfontosabb
része a kapcsolatok, barátságok kialakítása,
ami – lássuk be – nem egyszerű, pláne ha az
emberek különböző nyelveket beszélnek.
Sokszor különösek voltak a külföldiek szokásai, idegen a mentalitás és érdekes a konyhaművészet, de hónapról hónapra egyre jobban
megszerettünk mindent, ami a projekthez tartozik, és már előre féltünk attól, hogy eljön
majd ennek a programnak is a vége. Kedves
emlékeink és hasznos tapasztalataink bennünk és az iskolai mindennapjainkban élnek
majd tovább.
Dr. Talabérné Kontra Hajnalka
projektkoordinátor, igazgatóhelyettes
2014. július
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Kedves Nyolcadikosaink!
Már túl vagytok mindannyian a ballagáson, életetek egyik fontos és
emlékezetes eseménye minden iskolában lezajlott az elmúlt két hétben. Az ünnep mindig bearanyozza a közösség, a család életét.
Ilyenkor megmozdul a város, mindenhol ünneplőbe öltözött diákokat, családtagokat lehet látni, virágcsokrokkal a karjukon.
Ünneplőbe öltözik az iskola is, a tantermek, az udvar megszépül, és
furcsa izgalom járja át az alsósok lelkét is, hiszen kicsit mindenki
hozzájárul a ti nagy napotok sikeréhez.
Remélem, hogy mindannyian jól választottatok iskolát, és olyan
tanintézményben folytatjátok tanulmányaitokat, ahol befogadó
közösség és megbízható tudás vár rátok. Útravalóul azt viszitek

magatokkal, amivel a nyolc esztendő alatt anyaiskolátok
felvértezett benneteket. Tanuljatok meg jól sáfárkodni ezzel a
tudásanyaggal, amely a Tudás és Tudatosság Évtizedében bővülni,
gazdagodni fog új környezetben, új helyszínen. Ne feledjétek, hogy
idén Dabason a Tisztelet és Megbecsülés Évét éljük. Tiszteljétek ti
is tanáraitokat, szüleiteket és becsüljétek meg a fáradozásaikat,
mert értetek, a ti érvényesülésetek érdekében dönt, cselekszik a
körülöttetek élő felnőttek világa.
Szép, gondtalan nyarat kívánok nektek és boldog, sikeres középiskolás éveket!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabasi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

Dabasi GyónI Géza Általános
IskolA
8. a osztály
Osztályfőnök: Kozmáné Dori Edit
Barta Norbert, Bukovszki József, Csorba Nikolett, Dormány
Dániel Zoltán, Fúri Balázs, Jelenek Henrietta, Keresztes-Nagy
Gergő Sándor, Kovács Attila Krisztián, Kovács Henrik Rudolf,
Kronvalter Enikő, Lakatos Alexandra , Matolcsi Miriam,
Miloszerni Kata, Molnár Beáta Ilona, Palkó József, Papp Anna,
Petrányi Péter , Szilágyi Ádám, Zsitva Nikolett

8. a osztály
Osztályfőnök: Kuliné Bozsik Erzsébet
Csiki László Gyula, Dori János, Faldina Lénárd, Furák Ferenc,
Gula Dominika, Jakab Renáta, Jurászik Richárd, Kancsár Viktória,
Kecskés Blanka, Medve Balázs, Náchlik Tamás, Oláh Mária Edit,
Petrik Rebeka Zsófia, Rizmajer József, Szabó Patrik, Szabó
Szabolcs Tamás, Telek Bence
8. b osztály
Osztályfőnök: Dr. Gogolák Gáborné
Gogolák József Gáborű, Gogolák Valter János, Kászonyi Zoltán
Albert, Krizsán Márton Zsolt, Kókány Barbara, Kukuják Martina,
Majeczki Mónika, Pálmai József Pál, Raffael János, Sós Fanni,
Sponga József, Strupka Andor Sándor, Szmetana István, Trikkal
Bettina

Dabasi Szent János Katolikus
Általános Iskola

8. osztály
Osztályfőnök: Kollár Lászlóné
Babos Dániel, Balázs Noel, Bálint Mária Lívia, Balog Levente,
Bukovszki Katalin, Czető Erik Richárd, Kecskés Panna, Kiss
Gergő, Kiss Tibor, Laja Luca Veronika, Majer Eszter, Majoros
Szilvia Bianka, Majoros Zita, Podoba Dániel, Román Virginia
Alexandra,
Sári Evelin,
Szuróczki Áron,
Talapka Roland,
Zsiros Marcell

8. b osztály
Osztályfőnök: Tóth Erika
Barta Dávid, Benke Tamás, Dori Renáta, Faragó Fruzsina, Fózer
Szandra Ildikó, Gula Renáta, Holecz Dániel, Izsányi Éva, Jarábik
Zsolt, Jovon Dominik, Kanyik András, Kecskés Attila, Kosztolányi
Árpád Renátó, Kovács Esztella, Nagy Dániel Patrik, Nagy Gábor,
Serfel Sára, Szita Cintia, Vadkerti Máté
8. c osztály
Osztályfőnök: Kiss Attila
Asztalos Sándor, Béres Eszter,, Bódi Dominik János, Czeróczki
András,, Csiki Vivien, Fabók Bettina,, Juhász Eliza, Kapcsos
Ivett,, Kiss Bence László, Kovács Dániel,, Onita Mario-Mark,
Pálfi Nikolett,, Steingruber Mercédesz, Szűcs Kristóf,, Tóth János
Benedek, Újvári Erika Lilla, Újvári Imre Bence, Vitvindics Bianka

intézményeink hírei

Dabasi Kossuth Lajos Általános IskolA
8. a osztály
Osztályfőnök: Beséné Lakatos Éva

8. b osztály
Osztályfőnök: Morva Ágnes

Banasák Rebeka, Bennárik Csilla, Czene
Katalin, Csinos Márk, Deák Máté, Dombai
Bálint, Fülöp Tünde, Garajszki Csaba,
Gattyán Fanni, Heszler Bence Zsolt,
Horváth Norbert, Káposztás Viktória,
Kollár Debóra, Kovács Rick, László Dániel,
Márki Adél Andrea, Mráz Petra, Nyakas
Noémi , Péli Renáta, Proksa Levente,
Spanyiel Tibor, Strupka Adrián, Szabó
Dániel, Szikora Cintia, Zsikla Henrietta

Bálint Gabriella, Balogh Gergely, Béres
Beatrix, Butnaru Márk, Fabók Máté, Egédi
Nina, Gede Ákos, Kancsár Dániel, Lakatos
Roland , Lang Erik, Lukács Szabolcs,
Magyar Beatrix, Megyeri József, Németh
Renáta, Nyerlucz Szilvia, Sáska Gábor,
Sáska Gergely, Szabados József, Szabó
Gergő Zoltán, Szabó Imola Roxána, Tarbai
Ferenc, Tippai Dániel, Tóth Éda, Turi
Nikolett

Baróton jártak a Táncsics Mihály Gimnázium hetedikesei
Április 27-én útnak indult kis csapatunk, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 7. osztálya Erdélybe. Egy hetet töltöttünk ott május elsô szombatjáig,
azaz május 3-án estig, amikor kissé fáradtan, ám sok élménnyel értünk haza.

Első állomásunk még Magyarországon
Kenderes volt, aztán a Királyhágón álltunk
meg pihenni, ahol gyönyörű volt a táj, de ez
még csak ízelítő volt a hatalmas hegyekből,
amelyeket később láttunk. A táj mellett érdekes volt, hogy korunkbéli gyerekeket vasárnap délelőtt népviseletben láttunk. A népviseletek sokaságát egy babamúzeumban is
megnéztük Székelyudvarhelyen. A szállásunk Baróton volt, ahol az ottani emberek
nagy szívvel várják és látják vendégül az oda

utazó mag yarokat, a hog y minket is.
Kirándulásaink során sok templomot néztünk meg a szomszédos falvakban, például az
unitárius templomokat, melyeknek sajátossága a díszes belső tér, festett fakórus és padok
voltak. Legjobban az egész napos túrát élveztük a Vargyas-patak völgyébe, ahová szekéren
utaztunk és közben átmentünk egy-két patakon és egy függőhídon is. Majd jártunk barlangokban is, és meglestük a denevéreket. A
Szent Anna-tó és a Mohos láp is nagyon érdekes volt. Itt fa lépegetőkön kellett menni. A
túravezetőnk elmesélte, hogy ott megfordulnak bizony mackók is, szerencsére mi azonban nem találkoztunk eggyel se.
A Torjai Büdösbarlang izgalmas élmény
marad. Kén szivárog ki belőle, a nevét arról

kapta. Mi is beülhettünk rövid időkre, körülbelül 10 percekre. Öngyújtóval ellenőriztük a
kén szintjét.
A kirándulás része volt, hogy iskolát látogattunk. Megismerkedtünk az ottani egyik 7.
osztállyal, akik nagyon kedvesek voltak, sok
új barátot szereztünk. A kapcsolatot azóta is
tartjuk velük és reménykedünk benne, hogy
majd egyszer ők is eljutnak hozzánk, és
bemutathatjuk nekik Dabast és környékét.
A különleges élményt, amelyet ez a kirándulás adott a Határtalanul program keretében élhettük meg. Köszönjük a lehetőséget a
támogatóinknak és a Bethlen Gábor alapkezelőnek, aki a pályázatot meghirdette.
Pajor Mariann Panna, Táncsics Mihály
Gimnázium, 7. a

2014. július
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Sári siker a Spievanky a veršovačky döntôjében
Június 6-án került megrendezésre a 18. Spievanky a veršovačky
(Énekecskék és versecskék) országos döntője, amelyet a
Magyarországi Szlovákok Szövetsége a Határon Túli Szlovákok
Hivatalával együttműködve szervezett meg.
A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola döntős csapata
Dabas Város Önkormányzatának segítségével, valamint Szlama
László és Réti József közreműködésével jutott el az esemény helyszínére, a budapesti Szlovák Intézetbe.
Az esemény házigazdája, immáron már második alkalommal, az
iskola szlováktanára, Rusnák Atila volt.

A régiós körök alatt, amelyeket Vértesszőlősön, Pitvaroson és
Nézsán rendeztek meg, több mint 250 tanuló mérettette meg versés prózamondó, valamint énektudását. A szakmai zsűri a kimagasló fellépések ellenére csak 120 diákot juttathatott tovább az országos döntőbe.
A rangos rendezvényen a rendkívüli – vagyis az első – helyezést
az iskola citerazenekara, a Fialecska (Praszna Panna, Szabó Martin,
Kancsár Viktória, Körmendi Anna, Praszna Sára, Volentér Nóra, felkészítő Kurta Józsefné és Szlama László) nyerte.
Gratulálunk!				
szerk.

„Játszva tanuljunk” szlovák levelezô verseny

Június 7-én az Országos Szlovák Önkormányzat, az Országos
Szlová k Önkormányzat Közművelődési Központja és a
Galgagyörki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából az
„Učme sa hravo” (magyarul: Játszva tanuljunk) levelező verseny
sikeres megoldói jutalomkiránduláson vettek részt.
A hat fordulóból álló verseny kizárólag a 8. osztályosokat érintette. A 3. évadban három régió képviseltette magát négy intézményből, köztük volt a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola is.
Az úticél ezúttal Tatabánya városrésze, Bánhida volt, ahol a
kirándulás résztvevői a Tatabányai Szabadtéri Bányászati
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Múzeumot, Ipari Skanzent, a Turul-emlékművet, a Szelimbarlangot, mindemellett Ady Endre-, Árpád vezér-, valamint az
Élet fája-szobrokat is megtekinthették. A diákok a bánhidai szlovák
ház udvarán megrendezett kézműves foglalkozásokon is részt
vehettek. A finom ebédet a Puskin Művelődési Otthonban megrendezett szlovák fesztivál és a szabadtéri vásár követte.
Az élményekben teli napot a verseny kiértékelése zárta. Minden
résztvevő egy kis ajándékot vehetett át az Országos Szlovák
Önkormányzat jóvoltából.
szerk.
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
júLius 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: 8.00–20.00 óra • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óra
péntek: 8.00–20.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNY
Népzenei-néptánctábor
Időpont: 2014. július 11–14.
Helyszín: Balatonfenyves
Program: az intézményben működő gyermek- és felnőtt citera- és
néptánccsoportok tagjainak fejlődését segítő munka, tanulás,
közösségi élmények megélése.
Szakmai vezetők: Farkas Gábor, Csébi Orsolya néptáncoktatók,
Szlama László, ifj. Szlama László és Szlama Ildikó citeraoktatók

Napközis tábor „Örökmozgóknak”
Téma: „Mi leszek, ha nagy leszek?” – ismerkedjünk a különböző
szakmákkal, nézzünk a kulisszák mögé.
Időpont: július 21–25. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/hét (tízórai, uzsonna + kézműves kellékek) (Az ebéd önkormányzati támogatás.)
Ami lesz: Kreatív interaktív foglalkozások
(múzeumpedagógiai alapokkal), helytörténet, helyismeret,
természeti és épített értékek bemutatása, kézműves foglalkozás,
városi kirándulás
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, hagyományos szabadtéri
játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: 2014. július 4. péntek
Tel./fax: 29/360-237; szervezes@kmkdabas.hu,
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

Jótékonysági est és Anna bál
Időpont: 2014. július 26. 19.00
A rendezvény teljes bevételét az Országos Cisztás Fibrózis
Egyesület részére ajánlják fel.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd 10.00–11.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
július 6. vasárnap 16.00 óra; augusztus 2. szombat 16.00 óra
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: július 17., augusztus 7., 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:
Szeptemberig építkezés miatt, rendezvény,
program szerint tart nyitva.
RENDEZVÉNY
D’ART kistérségi alkotókör
komplex nyári szaktábora
Időpont: július 27. – augusztus 1.
Helyszín: Viktória Fogadó, Inárcs
Lebonyolító: Galéria Alapítvány
A program: az intézményben működő felnőtt csoport tagjainak fejlődését segítő munka, tanulás.
Szakmai vezető: Fiók László festőművész

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat–vasárnap: zárva
Nyári szünet: július 11.–augusztus 11-ig
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ júliusi 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, csütörtök 18.00–19.30 óráig
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Augusztus 15–23. között tartjuk a SÁRI NAPOK 2014. programsorozatot, amelynek keretében megrendezésre kerül a
IX. Rétes-utca. A rétessütő közösségeket levélben tájékoztatjuk
a részletekről, valamint várjuk új csapatok jelentkezését is!
2014. július
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Halász Móricz-kúria – júliusi 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
SÁRTOROZÁSI LEHETŐSÉG a kúria kertjében
A kerti programokhoz kürtöskalácssütő felszerelést, tűzrakó
helyet, kerti kiülőket, kerékpárokat, valamint sátort biztosítunk.
A pincetérben melegítő konyha és felújított vizesblokk
várja a látogatókat.
KreÁlom

Július 14. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Július 21. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
HORGOLÓKLUB – július 14. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
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
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.30–20.00 óráig, oktató: Faragó Éva

ASSZONYTORNA
szerda: 9.00–10.30 óráig, oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái – Péntek 17.00–21.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub Egyesület
programja – július 19. (szombat)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

Ingyenes NYÁRI TÁBOR
augusztus 11–15-ig
Jelentkezési határidő: augusztus 5.
táborvezető: Nyíri Kata

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!

Batikolás
Július 18. (péntek) 15.00 – 18.00
A batikolás technikájával terítőket, függönyöket, kendőket, faliképeket készíthetsz, színesíthetsz.
A batikolás hagyománya több ezer éves. A szó maga jávai eredetű,
jelentése: ír, rajzol. Egyes távoli országokban az asszonyok saját
kezükkel díszítik ruhadarabjaikat. A jávai batikolás színei közé a sárgásbarna, a sötétkék és a vörös tartoznak. Ezek kombinációit használják fel az anyagok színesítésére.

Dabasi gyõzelem az idei Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen

Május 30.–június 1. között Budapesten rendezték meg a fiatal
gyógyszerészek tudományos szakmai fórumát, a XLIX. Rozsnyay
Mátyás Emlékversenyt. (A névadó Rozsnyay Mátyás gyógyszerész
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(1833–1895) aradi gyógyszertárában fedezte fel és állította elő az
akkor még egyetlen hatásos lázcsillapító gyógyszer, a kinin „íztelen”
változatát, így biztosítva annak gyermekgyógyászati alkalmazását,
ami rendkívüli keserű íze miatt addig nem volt lehetséges.)
Rozsnyay Mátyás szellemi örökségeként a Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság évente megrendezi a rendkívül magas
színvonalú előadói versenyt, ahol a fiatal gyakorló gyógyszerészek
egy szakmai zsűri előtt -akik az egyes gyógyszerészeti tudományterületek egyetemi szintű képviselői – bemutathatják a patikákban
végzett önálló tudományos szakmai kutatómunkájukat.
Az idei versenyt és ezzel együtt a „Rozsnyay Mátyás-emlékérmet”
a dabasi Arany Kígyó Gyógyszertár szakgyógyszerésze, Molnárné
dr. Pásztor Gréta nyerte meg „Modernkori panacea? A D-vitamin
új megvilágításban” című munkájával, ezzel nemcsak dicsőséget
szerzett patikánknak és Dabas városának, hanem folytatójává vált
azon szellemiségnek, melyet az entomológiában világhírnevet szerzett alapító gyógyszerészünk, Metelka Ferenc (az idén emlékeztünk meg születésének 200 éves évfordulójára!) életművével ránk
hagyományozott.
Dr. Heneráry László
Fotó: Horváth Ákos Márk
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Testületi hírek

Tisztelt Telektulajdonosok!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május
29-én tartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2014. I. negyedévi
gazdálkodásról készült tájékoztatót a szöveges melléklet és a számszaki
1., 2., 3., 4. számú mellékletek szerint.
– A Képviselő-testület ezt követően elfogadta a DASZOFE Nonprofit Kft.,
a Dabasi Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft. és a Pantheon Kft.
2013. évi egyszerűsített beszámolóját.
– Elfogadta a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bővítette mezőőri állományát egy fővel július 1-jétől. Az egy fő mezőőr foglalkoztatásával kapcsolatos 700 000 Ft saját költséget a 2014. évi általános tartalék terhére elkülöníti.
– A testület elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény
7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából rövid távú vagyongazdálkodási tervét.
– A Képviselő-testület Kotán Sándorné pályázó megbízását támogatja
2014. 08. 29.–2019. 08. 15. közötti időtartamra, a Dabasi Kossuth
Lajos Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
– Ezt követően a Képviselő-testület ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben
döntött, majd alapítványok támogatási kérelmét bírálta el.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a
Dabasi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Közhasznú Társaság alapító okiratát.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a
V. Majzik Mária által készített Szent István-szobor új helyszínen, a
Szent István út mentén, az alsódabasi katolikus egyházközség tulajdonában álló 6 hrsz.-ú ingatlanon történő elhelyezését. Dabas Város
Önkormányzata a szobor felállításával kapcsolatos költségeket vállalja.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízbiztonsági
terv elkészítésének megrendelése a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028
számú pályázati támogatásból megvalósuló Dabas ivóvízminőség
javítása tárgyú projekt keretén belül tárgyú közbeszerzési eljárást a
eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertese: MÉR Ipari és
Szolgáltató Kft.
Indoklás: A MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adta.

Január 1-jétől a Képviselő-testület a telekre kivetett kommunális adó mértékét 12 000 Ft-ról 6000 Ft-ra csökkentette.

– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június
19-én megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet részére hasi ultrahang beszerzésére 16 000 000 Ft-ot biztosít.
– A testület a Dabasi Gyóni Géza Általános Iskola kupolafelújítása tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: NEWERGIES Kft.
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel is megfelelő.

Kérem, minden földtulajdonos tegyen eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének.
Tartsa rendben ingatlanát, az ingatlana előtti közterületet
gazmentesítse! Mindezek végrehajtása ellenőrzésre kerül!
Emellett kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tegyék rendbe mezőgazdasági földjeik végét is, és ne feledkezzenek meg a parlagfű és egyéb
gaz mentesítéséről sem, hiszen azt a Járási Földhivatal ellenőrzi, és
komoly bírságra lehet számítani. Köszönjük.

A 2004. évtől minden lakás- és telektulajdonosnak kommunális adót kell fizetni, kivéve a belterületen fekvő termőföldet,
feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.
Aki az eddigi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az vis�szamenőlegesen 5 évre kapja a fizetendő adóról a határozatot és
a befizetéshez szükséges csekket.
Kérem, amennyiben bármilyen problémája merül fel, hívja a
Polgármesteri Hivatal 06-29/561-243 telefonszámát, vagy személyesen egyeztessen a 212. szobában!

Tisztelt Földtulajdonosok!
Mezőőri szolgálat a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény alapján 1998-tól működik városunkban és
ettől az időponttól kell mezőri járulékot fizetni.
A mezőőri járulékot az földhasználó, illetve a földtulajdonos fizeti, aki január 1-jén a használó, illetve tulajdonos.
2014-ben a mértéke minden aranykorona után 100 Ft/év.
A járulékot minden év július 31-ig kell megfizetni, amelyről minden tulajdonos és földhasználó értesítőt a befizetéshez szükséges csekket kap.
A mezőőri járulékkal kapcsolatosan érdeklődni telefonon az
561-234-es telefonszámon, személyesen a Polgármesteri Hivatal
II. emeleti 206-os szobájában lehet.
Mentes a járulék fizetése alól az erdő és a természetvédelmi
terület, az akinek a belterületi ingatlanával határos külterületi
földje van, valamint akinek az összes földhasználata a 7 aranykoronát nem haladja meg.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat és használókat, hogy
segítsék azzal a mezei őrszolgálat működését, hogy a járulékot
határidőre befizetik.
			
Kőszegi Zoltán
polgármester

Parlagfû elleni védekezés

Mezőőrök elérhetőségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 · Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző
2014. július
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Nemzetiségi névjegyzékbe
vétel

Július 1-jétôl indul az
elektronikus anyakönyvezés

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az őszi önkormányzati választásokkal egy időben a törvény szerint ott lehet nemzetiségi
választást tartani, ahol a legfrissebb (2011) népszámlálás adatai
szerint legalább 25-en az adott nemzetiséghez vallónak tartják
magukat.
Így Dabason szlovák, cigány, német és román önkormányzat
választására nyílik lehetőség. Abban az esetben lehet megtartani a
szavazást, ha legalább 3 vagy 4 jelölt indul, és mindegyikükre legalább 5 érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár
1 jelöltet támogathat.
Nemzetiségi jelöltként az indulhat, az ajánlhat és szavazhat
rájuk, aki a nemzetiségi névjegyzékbe veteti magát. Aki ezt még az
országgyűlési választások előtt megtette, nem kell megismételnie.
Akik még nem regisztráltak, folyamatosan megtehetik.
A nyomtatvány a korábbival azonos. Megtalálható a www.
valasztas.hu honlapon vagy igényelhető a hivatalban. A kitöltött
kérelmeket egyesével külön borítékban lezárva kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatalba, ahol további információ és segítség igényelhető. A szlovák nemzetiség a Dabas-Sári Szivárvány Óvodába,
a többi nemzetiség a Kossuth Művelődési Házban adhatja le majd
nemzetiségi szavazatát.
Kérem mihamarabb regisztráljanak!
HVI vezető

A jelenleg is használt anyakönyvezési rendszer alapjai 1895. október
1-jétől működnek. Négyféle anyakönyv létezik ma: születési, halotti, házassági és bejegyzett élettársi. Az eddig vezetett papíralapú
nyilvántartásokat július 15-ig le kell zárni, 2014. július 1-jétől már új
bejegyzést nem lehet beírni a könyvekbe. A jelenlegi négyféle anyakönyvet egyetlen elektronikus adatbázisban kezelik július 1-jétől.
Az eddig – az események alapján – külön nyilvántartásban szereplő
adatokat ezentúl egy helyen, személyhez kötötten tárolják. A rendszer kiépülésével egyszerűbbé válik az ügyintézés is, mivel születési
(házassági, halálozási) helytől függetlenül, az ország bármely anyakönyvvezetőjénél és a külképviseleteken is ki lehet állítani a kivonatokat. Az anyakönyvi rendszer megváltozása egy hosszú folyamat,
hiszen az eddigi papíralapú anyakönyveket a változások felmerülésekor digitalizálják. Vagyis a papíralapú anyakönyvek digitalizálása
nem egyszerre, hanem folyamatosan történik. Azaz, ha bárkinek,
bármilyen változása következik be, például házasságot köt, akkor a
férj és a feleség születési anyakönyvét is digitalizálják, tehát ilyen formában kapják meg azt. Ne várja senki, hogy azonnal megkapja majd
a kivonatot, igénylés esetén elektronikusan megkeresik a születési
hely alapján illetékes anyakönyvvezetőt, akinek várhatóan 5–8 napja
lesz arra, hogy az adatokat a rendszerbe felvigye. Erről értesítést kap
az a kolléga, akihez az igénylés érkezett, majd ő postázza a dokumentumot, vagy az ügyfél személyesen átveheti.
A 2014. július 1. utáni anyakönyvi eseményeket már nem is jegyzik be a papíralapú anyakönyvbe, adataikat csak az e-nyilvántartásban rögzítik, de kivonat továbbra is kiállításra kerül. Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésével szükségtelenné válik a házassági anyakönyv aláírása is. Ennek pótlására azonban bevezetik a
házassági lapot, így az aláírás ünnepélyes szertartása megmarad.
jegyző

Katonák Dabason
Az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti
Központ (MH CKELMK) június 2−6. között Budapesten tartott V4 Európai Uniós Harccsoport Harcászati PSYOPS
Csoport tanfolyamán a magyarok mellett lengyel, osztrák és
cseh hallgatók képviseltették magukat. A különleges alakulat
tagjai június 5-én Táborfalván és Dabason ültették át gyakorlatba az elméleti ismereteiket. Dabason a helyi médiumok látták
őket vendégül. A Dabas Televízió a Rádió Dabas és a Dabasi
Újság stábja teremtett lehetőséget a gyakorláshoz, interjúk
készítéséhez, a kommunikációs szituációk végzéséhez.
A katonák dabasi látogatása és az együtt töltött munkanap
különleges színfoltja volt a helyi média hétköznapjainak.
Szerk.

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze elérhetőségeink valamelyikén!

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Települési értékek gyûjtése
Dabas Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2013. július 13-i ülésén a 142/2013. számú határozatával a nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szóló
2012. évi XX. törvény értelmében létrehozta a Települési Értéktárat, illetve Települési Emléktár Bizottságot.
A nemzeti értékek azonosítása az úgynevezett nemzeti értékpiramisban történik, ez lényegében egy többlépcsős rendszer, és a
nemzeti érték felől közelít a hungarikumok felé.
A rendszer első lépcsőfokán a települési értéktárak helyezkednek el.
Valamely helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti a polgármesternél. A települési önkormányzatok a
gyűjteményt megküldik a megyei értéktár bizottságoknak, egyben
javaslatot tesznek arra, hogy mely értékek felvételét javasolják a
megyei értéktárba.
A második lépcsőfokot a megyei értéktárak jelentik. A települések helyi jelentőséget meghaladó összegyűjtött étékeit tartalmazhatja a megyei értéktár.
Az így elkészített megyei értéktárat a Hungarikum Bizott
ságnak küldi meg a megyei önkormányzat.
A fentieken túl az egyes ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét, ez
az ágazati értéktár és azt megküldik a Hungarikum Bizottságnak.
A határon túl fellelhető nemzeti értékek azonosítását, a határon túl fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt
a külhoni magyarság értéktára tartalmazza, ezt a Magyar Állandó
Értekezlet hozza létre, és megküldi a Hungarikum Bizottságnak.
A Hungarikum Bizottság hozza létre a Magyar Értéktárat,
amely egy következő szintje az értékpiramisnak. Itt kerülnek
összesítésre és gondozásra a települési, a tájegységi, a megyei és az
ágazati értékek, a külhoni értékek adatai, továbbá a törvény erejénél fogva ezen értéktárba tartozó nemzeti értékek adatai.
Az értékpiramis csúcsán helyezkedik el a HUNGA
RIKUMOK GYŰJTEMÉNYE. A Magyar Értéktárban összesí-

Tisztelt Ügyfelünk!

tett és rendszerezett nemzeti értékek köréből a Hungarikum
Bizottság választja ki a hungarikumokat, a jogszabályban meghatározott szempontok szerint. Az egyes szakterületek tudományos
és gyakorlati képviselőiből álló szakmai, ágazati szakbizottságok
segítik ezt a munkát. A hungarikumok gyűjteményébe bekerülő
nemzeti érték részesülhet a hungarikum tanúsító védjegyben,
amely által mindenki számára egyértelművé válik a jövőben, hogy
a valóságban mely értékünk kapta meg a hungarikum minősítést.
A Dabasi Települési Értéktár megtartotta alakulóülését, megkezdte működését. Megválasztotta tisztségviselőit, elnöke
Zelenák András, helyettese Kosztolányi Gyula városunk díszpolgárai lettek. A Bizottság megalkotta SZMSZ-ét, munkatervét.
A Települési Értéktárba az alábbi kategóriákban lehet javaslatot tenni:
– Agrár-és élelmiszergazdaság
– Egészség és életmód
– Épített környezet
– Ipari és műszaki megoldások
– Kulturális örökség
– Sport
– Természeti és épített környezet
– Turizmus és vendéglátás
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a települési
Értéktárba való bekerülés érdekében tegyék meg javaslataikat, és
a mellékelt adatlap kitöltésével kezdeményezzék helyi értékeink
nyilvántartásba vételét. Bárki javaslatot tehet, melyet a Dabasi
Polgármesterei Hivatalba kell eljuttatni. További információ a
Bizottság ügyintézőjénél, Maczák Istvánnénál (561-227), váro
sunk jegyzőjénél (561-249) és a személyesen a TÉB elnökénél kérhető. Javaslataikat kérjük, 2014. aug. 31-ig juttassák el
Hivatalunkhoz. A javaslat és a nyilvántartás később is bővíthető.
TÉB
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2014. július
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1. sz. melléklet

DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE
Javaslat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„[helyi érték megnevezése]”
települési értéktárba történő felvételére
Készítette:
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (név)
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (aláírás)
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (település, dátum)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
...........................................................................................
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Levelezési cím: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Telefonszám: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E-mail cím:

. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

II. A HELYI ÉRTÉK ADATAI
1. A helyi érték megnevezése: _ ____________________________________________________________________________
k agrár- és élelmiszergazdaság
k ipari és műszaki megoldások
k természeti környezet

k egészség és életmód
k kulturális örökség
k turizmus

k épített környezet
k sport

3. A helyi érték fellelhetőségének helye: ____________________________________________________________________
4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik
k települési
k tájegységi
k megyei
k külhoni magyarság
5. A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
...........................................................................................
...........................................................................................
7. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
...........................................................................................
...........................................................................................
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:
...........................................................................................
...........................................................................................

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontjának
való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánlólevelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Richlik Gréta
Áldott Nóra
2014. 05. 20.
Kecskés Péter
Biró Enikő
2014. 04. 15.
Balog Anna
Varga Edit
2014. 05. 23.
Hegyi Diana
Dr.Kratochok Éva
2014. 05. 23.
Sándor Ákos
Szloviscsák Szilvia
2014. 05. 24.
Kalmár Vivien Jázmin
Zelenák Mónika
2014. 05. 24.
Kovács Benett Róbert
Zsolnai Petra
2014. 05. 27.
Acsai Léna
Fabók Tímea
2014. 05. 29.
Kránicz Bence Dávid
Jurászik Mónika
2014. 06. 01.
Bódog Tamara
Pogány Edina
2014. 06. 02.
Minaei Nadin
Udvari Adrienn
2014. 06. 06.
Volentér Viktória
Lajdi Melinda
2014. 06. 10.
Pacsirta Levente
Süveges Tímea
2014. 06. 18.
Gál Áron Zalán
Kecskés Krisztina
2014. 06. 20.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Sikari Jánosné Talapka Terézia
1923. 07. 08.
91 éves
Opóczki Sándorné Sziráki Mária
1923. 07. 15.
91 éves
Pasztyerik Józsefné Bálint Mária
1923. 07. 22.
91 éves
Balázs Imre
1922. 07. 27.
92 éves
Molnár Ilona
1920. 07. 03.
94 éves
Böcsödi Lászlóné Bodzsár Mária
1920. 07. 05.
94 éves
Jurácsik Ferencné Udvari Veronika
1919. 07. 22.
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
július 17.
Zsiros Sándor–Puskás Rita
július 24.
Zsolnai Péter–Gáhor Katalin
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
július 9.
Valentyik Pál–Valentyik Teréz
július 16.
Molnár András Sándor–Béres Beáta
július 23.
Fábián Tibor–Sallai Margit
július 29.
Garajszki Balázs–Laczkó Adrienn Anna
Fózer György–Kovács Ildikó
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
július 1.
Siprikó Sándor–Petrányi Ildikó
július 7.
Gombár Lénárd –Hliva Judit
Acsai Attila–Zelenák Katalin
július 8.
Jónás János–Kocsis Mária Erika
július 14.
Kosztolányi Zoltán–Mráz Éva
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
július 6.
Kiripóczki László–Csiki Erzsébet
július 7.
Rábai Pál–Andristyák Anna
Fekete József–Prigyeni Erzsébet Emma
Pataki Ferenc–Radóczy Éva Julianna
Bálint József–Molnár Katalin
július 13.
Szabó József–Farkas Erzsébet
július 21.
Horváth János–Bodzás Teréz
július 28.
Lakos Zoltán Ferenc–Orbázi Ágnes

40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
július 20.
Nagy Péter Ferenc–Kancsár Erzsébet
július 27.
Balázs Ferenc–Ribai Mária
2014. június hónapban kötöttek házasságot
május 28.
Hegóczki Árpád–Suhajda Tünde
május 31.
Szabó Péter–Somogyi Zsuzsanna
Szabó Károly–Fabók Melinda
Rádai István–Foki Éva
június 4.
Seibin Zoltán–Durai Melitta
június 6.
Strupka Zsolt–Heleszta Kitti
június 7.
Dabasi Károly–Mátyás Henriett
Bálint Gábor–Balog Anett
június 11.
Sipos István–Major Beáta
június 13.
Szabó József–Bosánszki Rozália Magdolna
június 14.
Haczka Róbert–Mucs Alexandra
június 19.
Fehér Zsolt–Budai Gizella
június 20.
Lukács Gergely–Bereczki Orsolya
Balázs Krisztián József–Medve Valéria
Pozsonyi Csaba–Tolnai Beáta
június 21.
Podoba Zoltán István–Zsiros Enikő
Brindza Tibor–Epres Katalin
Kálcza Tamás–Czető Nikoletta
Dőry Viktor–Gácsi Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Szabó Andrásné (Berlich Gizella)
Mráz Ferenc
Szuróczki László
Pelikán László
Méhes Sándor
Polák Ferencné (Veres Ilona)
Molitor Istvánné (Fabók Julianna)
Józsa Ferencné (Tuska Julianna)
Durai Donát Tamás
Németh István
Opóczki Ferencné (Balázs Katalin)
Szilágyi Zsuzsanna Katalin
Erős István
Uram László
Liska Béláné (Surman Erzsébet)
Unyi József
Takács József

1934. 08. 08.
1958. 01. 30.
1942. 02. 06.
1944. 03. 10.
1964. 03. 22.
1946. 03. 03.
1928. 02. 04.
1930. 07. 26.
1996. 06. 20.
1938. 12. 10.
1925. 01. 05.
1954. 10. 22.
1955. 11. 12.
1937. 03. 25.
1924. 12. 12.
1936. 09. 14.
1963. 10. 07.

2014. 04. 21.
2014. 04. 30.
2014. 05. 18.
2014. 05. 22.
2014. 05. 25.
2014. 05. 26.
2014. 05. 26.
2014. 05. 28.
2014. 05. 29.
2014. 05. 30.
2014. 06. 01.
2014. 06. 03.
2014. 06. 05.
2014. 06. 05.
2014. 06. 05.
2014. 06. 07.
2014. 06. 08.

Osztozunk a családok gyászában.

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy július 7-től megváltozik
az ügyfélfogadási rend a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi
Járási Hivatalának kirendeltségein a következők szerint:
Újhartyáni Kirendeltségen kedden 8.00–16.30 óra között.
A kirendeltség átköltözött a Faluházba!
Örkényi Kirendeltségen szerdán 8.00–16.30 óra között.
A kirendeltség a Polgármesteri Hivatalban működik.
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hitélet, kultúra

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Július 20-án, Gyónon a 10.30-kor kezdődő
szentmise keretében tartjuk e havi kereszteléseinket.
• Július 27-én 7.45-től a Dabasi-szőlőkben a
szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
Ugyanaznap 10.30-tól Gyónon a nagyszülők
szentmiséjét tartjuk, amelyre szeretettel
várunk minden nagypapát, nagymamát és
unokát!
• A háromfai táborunkat az általános iskolás
hittanosaink számára július 8–11-ig tartjuk,
a tábor költségeire a július 6-i, vasárnapi
szentmiséinken gyűjtünk Dabasi-szőlőkben
és Gyónon egyaránt.
• Elmarad a szentmisénk július 5-én 18.00
órakor Gyónon. Igeliturgiát tartunk a szentmise helyett július 9-én, 11-én, 21-én,
23-án és 25-én 18.00 órakor Gyónon.
• Júliusban és augusztusban nem tartunk
gitáros gyerekmisét, helyette orgonás szentmisét tartunk a hónap 1. vasárnapján.
A július havi egyéb változásokkal kapcsolatban figyeljük a templomi hirdetéseket!
Az Alsódabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise,
• csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia,

• pénteken és szombaton 19.00-kor szent
mise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Kóruspróbák a nyári szünet után ősszel
ismét a hernádi általános iskolában
• Július 20–24. fiatalok nyári tábora
Ősszel ismét megszervezzük gyülekezetünk
bálját, melyre ezúton is szeretettel hívunk és
várunk minden kedves református és nem
református érdeklődőt!
A bál időpontja: október 11., helyszíne: Lazí-tó
Liget.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Július 25-én pénteken 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet a templomban – imaközösség, (ima a betegekért, a gyászolókért,
gyülekezetünkért)

• Július 27. vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Állandó alkalmak:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• A szerdai gyülekezeti bibliaórák nyáron szünetelnek (szeptemberben újrakezdődnek)
• Pénteken 18.00 órakor imaközösség, bibliatanulmányozás a gyülekezeti teremben
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújított,
ócsai Rédei Ifjúsági Szállója várja a táborozni
vagy a környéken kirándulni vágyó csoportokat. Az épület befogadóképessége 13 fő, de
az udvaron sátorozási lehetőség is van. A
szállás díja 2000 Ft/fő/éj. Érdeklődni és
jelentkezni a gyülekezet elérhetőségein lehet.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 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!

Kétszáz éve született

Metelka Ferenc

A legszebb lepkéink egyikének felfedezője
Hatvan városában született 1814. július 21-én.
Már fiatalon érdeklődött a természet, főként a
növény- és rovarvilág iránt, de igazi sikereit
1855 után, családi harmóniában élő alsódabasi
gyógyszerészként érte el. Világhírű felfedezése a Metelka-medvelepke, mai tudományos
nevén Rhyparioides metelkanus, amelynek első
ismert példányait ő gyűjtötte 1859-ben az
Alsódabas és Gyón közötti vizes réteken.
Lelőhelyét és életmódját, kortársai rosszallásával dacolva, évtizedekig titokban tartotta. E
tény fokozta a gyűjtők érdeklődését, felhajtotta a piaci árat. Természetesen voltak kísérletek, felderítő kutató utak Metelka titkának
megfejtésére, melyek sorozatos sikertelensége nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy valóságos legenda támadt a lepke körül. Metelka
Ferenc végakaratának megfelelően, halála (1885. március 9.) után
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egy évvel a fiatal pályatárs, Vángel Jenő minden
részletet megosztott a nyilvánossággal a
Rovartani Lapok hasábjain. Bár a lepkekülönle ge ssé ge t idővel Fra nc iaorsz ág ba n é s
Belgiumban is megtalálták, a piac mindig felárral díjazta a magyar példányokat. A lepke történetében új fejezetet nyitott az „Átok-csatorna”
létesítése, ugyanis a lecsapolást követően a faj az
eredeti lelőhelyéről eltűnt. Gozmány László
1973-ban újra „felfedezte” az orgoványi réteken, de előkerült a Duna-deltából és a Temesvár
környéki mocsarakból is. Metelka Ferenc nevét
a gyógyszerészet és az entomológia területén
kívül a gyümölcstermelők is számon tartják a
„Metelka díjazottja” őszibarackfajta országos
elterjesztésében játszott szerepe miatt.
Halála után néhány hónappal a Rovartani Lapok terjedelmes
cikkben emlékezett meg a legtapasztaltabb hazai entomológus

kultúra

A béke katonája

Valentyik Ferenc már régóta foglalkozik a
Gyóni Géza-témával, a kötet létrejöttét több
éves, alapos kutatómunka előzte meg. Ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint a kötet végén
található több oldalas, részletes bibliográfia,
amely precizitásról, igényességről és tudományos megalapozottságról árulkodik.
Az írások Gyóni Géza életének különböző oldalait tárják fel, legtöbben a háború és a
fogság időszakát dolgozzák fel, de a költő és
a nő viszonya, személyes emlékek felidézése,
műelemzés és életműelemzés is fellelhető a
kötetben. Kortársakat és 20. századi rangos
költőket is megihletett ez a különleges
művészsors, így a könyvben versek is helyet
kapnak szép számmal. A válogatás igényes,
szélsőségektől mentes, csak az értéket és a
mértékadó véleményt emeli be a válogatásba.
A kötetnek különleges rangot ad az előszó,

életútjáról: „Metelka Ferencz a
magánéletben általában kedvelt
ember, jó hazafi, szabad szellemű, mívelt lelkű és vendégszerető
férfiú volt, aki mindig híven és
becsületesen betöltötte azt a szerény
kört, melyet a gondviselés számára
kijelölt. Megszokott és egyengetett biztos úton szeretett haladni, minden kockáztatott lépéstől óvakodott. Egész élete
simán és nagyobb rázkódtatások nélkül folyt le, amint az szelíd és békeszerető természetének leginkább megfelelt. […] emléke
abban a szűkebb körben, amelyben működött, mindig áldott
marad, nevét pedig a szakirodalomban a Nemeophila Metelkana
örökre fenn fogja tartani.”
A szerző, Vángel Jenő jövőbe látását Metelka Ferenc születésének 200 éves jubileumi éve kiválóan igazolja. A jeles 19. századi természetkutató emlékápolásának lehetősége és felelőssége valóban
arra a szűkebb körre maradt, amelyben egykoron működött.
Szülővárosában, Hatvanban a Széchenyi Zsigmond Könyvtár időszaki kiállítást rendezett tiszteletére, míg Dabason a Táncsics
Mihály Gimnázium új büszkesége, az Öveges József Termé

Fotó: Karlik Dóra

Június 12-16. között lezajlott a 85. Ünnepi Könyvhét, amelynek egyik újdonsága egy
dabasi szerzô, szerkesztô nevéhez fûzôdik. Erre az alkalomra jelent meg a lakitelki Antológia Kiadó gondozásában Valentyik Ferenc A béke katonája címû tanulmánykötete, amely
Gyóni Géza életmûvével kapcsolatos írásokat, visszaemlékezéseket tartalmaz. A kiadványnak különös rangot ad az a tény, hogy megjelenése épp egybeesett (mindössze 1-2
hétnyi különbséggel) a költô születésének 130. évfordulójával. A könyv megjelenése meglepetés volt mindazok számára, akik szeretik és tisztelik Gyóni Gézát, hisz igazi hiánypótló
mûvet tarthatunk a kezünkben, olyan tanulmányokat, újságcikkeket, megemlékezéseket,
amelyek elismert íróktól, költôktôl, publicistáktól és irodalomtörténészektôl származnak.
amely Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
Egyházmegye érseke tollából származik. Az
írásban megszólal a közös szülőföld hangja:
a gyóni kötődés, az érsek ifjúkori találkozása
az első Gyóni Géza-versekkel bensőséges
hangulatot kölcsönöz a méltató szavaknak.
„Még ismertem olyan idős embereket, egykori szerelmét is, akik személyes kapcsolatban álltak vele, vagy a fogságban is vele voltak” – írja az érsek úr. Ezek a szavak emberközelbe hozzák Gyóni Géza alakját és mindazokat az írásokat, amelyek az életműről, a
költői nagyságról vagy a mártírsorsról szólnak. Szép, átgondolt felütés egy dokumentált, igényes válogatáshoz!
Kapui Ágota
A béke katonája megvásárolható a Polgár
mesteri Kabinetirodában 2500 Ft-os áron.

szettudományos Központ nagytermét
nevezték el róla. A gyóni nemesítésű
őszibarack 19. századi elterjesztésében és keletkezése történetének megörökítésében egyaránt érdemekkel bíró
Zlinszky család őshonos gyümölcsfajtákból
géngyűjteményt létesít, melynek a „Metelka
díjazottja” lesz az egyik ékessége. A szürke
hétköznapokban pedig a „Reményhez” patika
mai jogutódja, a dabasi Arany Kígyó Gyógyszertár
munkatársai őrzik és ápolják emlékét a rendelkezésükre álló eszközökkel és módszerekkel, melyről dr. Heneráry László a következőket jegyezte fel 2008-ban: „Élete és munkássága üzenetet is hordoz nekünk, késői gyógyszerész utódainak, akik a mai súlyos
értékválsággal terhelt, globalizált világban gyakoroljuk hivatásunkat. Azt üzeni, hogy szakmai munkánk csak akkor lehet sikeres,
ha azt etikusan, elkötelezett hivatástudattal, a beteg ember szolgálatában, az alapvető emberi eszmények (hit, család, haza) jegyében,
nemzeti elkötelezettséggel végezzük”. E szakmai hitvallás még
sokáig biztosíthatja Metelka Ferenc szellemi örökségének fennmaradását.
Valentyik Ferenc
2014. július
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Kerékpáros békenagykövet járt Dabason
Zelei József kerékpáros békenagykövet számos nemzetközi
kerékpártúrán van túl. Idei útját a Doberdónál hősi halált halt
dédnagyapja, illetve az első világháborúban elhunyt valamen�nyi katona emlékének ajánlotta fel.
Június 11-én a fővárosi indulást követően, iskolai csoporttársa biztatására Dabason is rövid látogatást tett. Interjút
adott a helyi média képviselőinek, találkozott Kőszegi Zoltán
polgármesterrel, majd a Kossuth Lajos Általános Iskola egy
osztályának kíséretében, a Kovács Sámuel Tüzércsapat közreműködésével megkoszorúzták a Martinovics téren álló I. világháborús emlékművet.
Elmondása szerint azért is érdemes foglalkozni a háborúval,
hogy értékelni tudjuk a békét, a jólétet, amelyben élünk. A
rövid dabasi látogatását követően Csatári Lajos, a Tour de

Fekt dabasi kerékpáros kör elnökének kíséretében indult
útnak Örkény felé. A túra során Zelei úr számos nagyváros
érintésével Párizsig fog kerékpározni, ahol július közepén az
első világháborús centenáriumi megemlékezésen is részt vesz.
Feldman László

Tour de Fekt nyári túra
június 20–22.
Kerékpáros baráti körünk 2010-ben alakult 15 fővel. Ma már 22-en
vagyunk, és egyre többen érdeklődnek programjaink iránt. Ennek
azért örülünk, mert négy éve az volt a fő célkitűzésünk, hogy minél
több dabasi és környékbeli emberrel megszerettessük a kerékpározást.
Az idei túránk 220 km-es volt. Első állomáshelyünk Gödöllő –
Máriabesnyő volt, ahol a Lelkigyakorlatos Ház szobáiban szálltunk
meg. Itt már az első nagy túránk alkalmával – 2011-ben – megfordultunk.
Második napunkon a Galga mentén átkerekezve a Gödöllőidombság vidékén egy nagy kört téve érkeztünk meg Pécelre, ahol a
Fáy András Mezőgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma adott
szállást csapatunknak.
Vasárnap délután érkeztünk meg Dabasra kissé fáradtan, de ettől
függetlenül fizikailag-szellemileg felfrissülve és csodás élményekkel
gazdagabban. A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör nyitott, bárkit
szívesen látunk köreinkben korra és nemre való tekintet nélkül.

DÍJUGRATÁS
Itt a nyár, de a lovasok nem pihenhetnek, hiszen javában zajlik a szabadtéri versenyszezon.
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Következő túránk, amelyet egynaposra tervezünk, előreláthatóan
szeptember 27-én szombaton lesz, mely érinteni fogja a környező
településeket, a táv pedig kb. 60 km. Erre a bringázásra minél több
jelentkezőt várunk!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője

Lovestyán Rita a Dabasi Lovas Kör versenyzője az elmúlt időszakban az alábbi eredményeket zsebelte be:
– Május 10. Tápiószentmárton Országos Minősítő verseny A/1
kategória (125 cm) 5. hely Cassis SzM nevű lovával,
– Május 11. Tápiószentmárton Országos Minősítő verseny A/2
kategória (130 cm) 7. hely Cassis SzM nevű lovával,
– Május 18. Tattersall Országos Minősítő verseny B/3 kategória
(120 cm) 3. hely Cassis SzM nevű lovával,
– Június 7. Ócsa B/4 kategória (125 cm) 4. hely Cassis SzM nevű
lovával,
– Június 13. Tattersall Országos Minősítő verseny A/2 kategória
(130 cm) 21. hely Cassis SzM nevű lovával,
– Június 22. Simonpuszta B/1 kategória (100 cm) 17. hely, Bubu
SzM nevű lovával,
– Június 22. Simonpuszta C/2 kategória (110 cm) 9. hely Cezanne
SzM és 18. hely Héra nevű lovaival.
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õrült hajrá végén õrizte meg NB III-as tagságát az FC Dabas
A Közép-csoport utolsó fordulójában a Dabas a Szekszárdot látta
vendégül. A hazai csapatnak csak a győzelem volt jó a bennmaradás
eléréséért. Sokáig úgy tűnt, nem sikerül Danyiséknak elérni céljukat, azonban az utolsó pillanatokban fordítottak, így jövőre is az
NB III-ban indul az FC Dabas.
Az utolsó előtti, tizenötödik helyről várta az utolsó fordulót
Honti József csapata. Sorsa immáron nemcsak kizárólag a saját
kezében volt, azonban egy esetleges győzelemmel beérhette és jobb
statisztikai mutatói okán meg is előzhette az előtte álló csapatokat.
A mérkőzésen, ahogy az várható volt, a hazai csapat küzdött,
próbálkozott, a gól azonban nem nagyon akart összejönni. A vendégeknek igazából tét nélküli volt az összecsapás, nagyon nem is erőltették a gólszerzést. A félidő közepe táján elérkezett a lehetőség a
hazai vezető gól megszerzéséhez. A játékvezető a büntetőpontra
mutatott egy egyértelmű buktatás után. Kovacsik állt a labda mögé,
laposan helyezett lövését azonban a szekszárdi hálóőr védeni tudta,
így maradt a döntetlen.
A folytatásban mindkét félnek voltak lehetőségei, találat viszont
nem született. A 73. percben megtört a jég, azonban nem a várt
módon. Fejes jól eltalált lövésével megszerezték a vendégek a vezetést, amivel lényegében kilátástalan helyzetbe sodorták a dabasi csapatot. 0 : 1
hely	csapat
1.
SOROKSÁR SC
2.
SZEGED 2011-GROSICS AKAD.
3.
BUDAPEST HONVÉD - MFA
4.
VIDEOTON FC
5.
RÁKOSMENTE KSK
6.
DUNAHARASZTI MTK
7.
VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC
8.
OROSHÁZA FC
9.
BAJAI LABDARÚGÓ SE
10. ESMTK
11. TOLLE UFC SZEKSZÁRD
12. FC DABAS
13. MONORI SE
14. BÖLCSKEI SE
15. MAGLÓDI TC
16. KOMLÓI BÁNYÁSZ SK

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

GY
24
20
19
16
15
12
12
10
8
9
8
8
7
6
6
2

Szűk húsz perc volt hátra a találkozóból, s a hazaiaknak két gólt
kellett volna lőni a bennmaradáshoz. Amikor már szinte mindenki
feladta, a 81. percben a semmiből jött Dobray Zsolt bombagólja,
amivel felélesztette a hazai reményeket. 1 : 1
Egy perc elteltével Pap Milánt kiállította a játékvezető, így emberelőnybe kerültek Honti József fiai. Az öröm nem tartott sokáig, a 85.
percben Tóth Márton is a kiállítás sorsára jutott dabasi részről. Az
idő telt, a győztes gól azonban még váratott magára. A rendes játékidő elteltével négy perc hosszabbítást határozott meg a játékvezetői
hármas, így ennyi idejük maradt Danyiséknak. A csoda végül a 93.
percben mégis megérkezett. Bozsik Viktor elé keveredett a labda, a
csereként beálló csatár pedig a jobb alsó sarokba juttatta a játékszert,
amivel benntartotta csapatát az NB III-ban. 2 : 1
A gól okozta örömünnep végeztével a játékvezető röviddel a
középkezdés után le is fújta a mérkőzést. A találkozóra kilátogató
szurkolók, a játékosokkal, a vezetőkkel együtt tapasztalhatták meg,
hogy milyen érzés a pokol legmélyebb bugyrából a mennybe kerülni
néhány másodperc alatt.
Az FC Dabas a következő szezont is Honti József edző irányításával a Nemzeti Bajnokságban folytatja, azon nyolcvan csapat egyikeként, akik a magyar labdarúgás élvonalát jelentik a különböző
osztályokban.			
Bennárik Ferenc
D
3
7
5
8
10
8
6
7
9
5
8
5
8
11
10
6

V
3
3
6
6
5
10
12
13
13
16
14
17
15
13
14
22

LG
82
71
76
51
62
41
41
44
30
42
37
40
43
42
38
15

KG
19
29
41
31
36
44
37
53
50
56
51
66
57
57
63
65

GK	P	 megjegyzés
63
75
42
67
35
62
20
56
26
55
-3
44
4
42
-9
37
-20
33
-14
32
-14
32
-26
29
-14
29
-15
28 (-1 pont)
-25
28
-50
12
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FÉRFI KÉZILABDA
Befejeződött a 2013–2014-es kézilabdás szezon

1998–99-es korosztályunk a Csömör csapatával mérkőzött az első
helyért, ahol 22 : 20 arányban győztek és így a Régió első helyén
végeztek.

Utánpótláskorú játékosaink gondoskodtak róla, hogy az év vége se
teljen el sikerek nélkül.
A legnagyobb sikert ismét a legkisebbek szállították. 2004-es
csapatunk június elsején játszotta a Kiemelt Bajnokság rájátszását.
Itt a negyedik helyen végeztek, így ők lettek korosztályukban az
ország negyedik legjobb csapata.

A csapat tagjai: Lovistyek László, Dupsi Dávid, Hermann Hunor,
Talabér Bertold, Zsíros Szebasztián, Banasák Antal, Ujvárosi Noel, Funk
Zoltán, Takács Milán, Balázs Soma, Vitvindics Levente
A csapat edzője: Kuli Imre
(Fotó: Takács Ilona)

A csapat tagjai: Somodi Kristóf, Szűcs Dávid, Radics Roland, Váczi
Balázs, Szabó Tamás, Brabanti Kristóf, Krizsa Renátó, Mráz Márk,
Prohászka Patrik, Varga Dániel, Katona Alex, Bolyki Dániel, Bácskai
Bálint, Balogh Ádám, Kiss Bence, Garajszki Gábor, Jovon Dominik,
Bódi Dominik.
A csapat edzője: Kovács István
(Fotó: Lauter Klára)

2000–2001-es csapatunk ellenfele a Gyömrő együttese volt. A
dabasi fiúk 22 : 16-ra nyerték a mérkőzést, így ők is aranyéremmel
térhettek haza.

2001–2002-es csapatunk az „Adorján János” Régióban indult, ahol
második helyet szerezték meg. A hivatalos éremátadást június
11-én rendezték Budapesten.

A csapat tagjai: Harazin Dávid, Feth Balázs, Hermann Ákos, Kiss
Péter, Czindler Ádám, Újvári Roland, Farkas Ádám, Pardi Lajos, Bozsik
Baldvin, Nagy Zsolt, Sós Bence, Hábli Tibor, Kollár Balázs, Zsíros Zsolt,
Markó Márk, Fajth Roland, Strupka Attila, Ács Bertalan
A csapat edzője: Tomori Győző
(Fotó: Békés Anita)

Június 7-én Érden rendezték a „Kovács László” Régiós Bajnokság
döntőit a FINAL 24-et. Itt a régió csoportjainak első helyezettjei
vesznek részt. Két utánpótláscsapatunk is érdekelt volt.
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A csapat tagjai: Podoba János, Harazin Dávid, Feth Balázs, Mráz Zsolt,
Bálint Bence, Zatureczki Kevin, Balog Gábor, Győrvári Tamás, Szűcs
Márk, Szűcs Kristóf, Majer Martin, Borzási Zsolt, Kiss Péter, Újvári
Roland, Czindler Ádám, Farkas Ádám, Pardi Lajos.
A csapat edzője: Kovács István
(Fotó: Horváth Ildikó)

Felnőtt, junior és utánpótláscsapataink július közepén megkezdik a felkészülést a 2014–2015-ös szezonra.
További sok sikert a fiúknak!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

hirdetések

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

Fedezze fel Dabast
kisvonattal!
Július 9-én 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat!
Szerdánként ugyanebben az időpontban,
minden héten a város különböző pontjaira
látogathatnak el az érdeklődők!

További információ:
www.dabas.hu
Dabasi Újság • Rádió Dabas

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda • Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 • Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6500
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefon: 06-29/561-230 • kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Gogolák Mariann • Telefon: 06-29/561-261
E-mail: gogolakmariann@gmail.com • Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564
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ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
www.alsonemeditksz.hu
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Mobil alkalmaz

ás

Kezelje mobilról pénzügyeit,
bárhonnan, bármikor!

A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinkben, weboldalunkon, vagy
közösségi oldalunkon a facebook.com/Alsonemeditksz felületén!
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Igényelhető összeg:

600.000 - 120.000.000,- Ft Futamidő: Maximum 25 év
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem számít ajánlattételnek. Az
egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.

www.alsonemeditksz.hu
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facebook.com/Alsonemeditksz

