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Június 4. – a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit,
valahol elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót
becsaptak, hogy legyen az zárva örökre.”
Kós Károly: Kiáltó szó (részlet)

Fotó: Karlik Balázs

rendezvényeink

Pedagógusnap a TISZK-ben

tendeje van a pályán, magyart és ének-zenét
tanít a diákoknak. Munkáját töretlen odaadással, nagy szakértelemmel végzi, ezt bizonyította az az ünnepi műsor, amelyet ő állított össze erre az alkalomra. Tanítványai
versekkel, musical-slágerekkel köszöntötték
a pedagógusokat. A két énekes, Révész
Tamás és Taskó Laura produkcióját vastapssal jutalmazta a közönség. A rendezvény jó
hangulatban, családias, oldott légkörben zajlott le, majd egy szerény vendéglátással
zárult.
Köszönjük az iskola igazgatójának,
Stégner Péternek és minden kollégájának,
aki a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában részt vett.
K. Á.

Fotók: Tomor Tamás

Idén a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
adott otthont a városi pedagógusnapnak,
amelyen mintegy 150 dabasi tanár, tanító és
óvónő vett részt. A rendezvénynek otthont
adó intézmény szép és stílusos dekorációval
várta a vendégeket. A TISZK-központban
szíves fogadtatásra találtak mindazok a
pedagógusok, akik elfogadták Dabas Város
Önkormányzatának meghívását. Az ünnepség elején Kotán Sándorné egy József Attilaverssel köszöntötte tanártársait, majd Kősze
gi Zoltán polgármester ünnepi beszéde
következett. Ezt követően a polgármester úr
és Baranyi Béla tankerületi igazgató közösen
adta át a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dánieldíjat a szakközépiskola pedagógusának,
Sztancsik Magdolnának. A tanárnő 42 esz-

Gyermeknap Mekk Elekkel, az ezermesterrel
Május 26-án vasárnap délután került megrendezésre a Halász Móricz-kúria és a
Kölyöksziget Játéktár szervezésében a
Gyermeknap Mekk Elekkel, az ezermesterrel, amely nagy sikert aratott a gyermekek
és a felnőttek körében egyaránt. A borongós, esős idő miatt a kúria parkja helyett az
épületet vehették birtokba a családok.
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Programjaink összeállítása során igyekeztünk szem előtt tartani azt, hogy minden korosztály, a kisbabától a nyugdíjasig,
megtalálhassa magának a megfelelő elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget.
Reméljük, hogy jövőre is lehetőségünk
nyílik majd megrendezni egy hasonló színvonalú napot, ahol nemcsak a gyermekek,

de a felnőttek is újra gyereknek érezhetik
magukat.
Támogatók: Dabas Város Önkormány
zata, Dabasi Polgári Kör Eg yesület,
Diego Áruház – Dabas, Kölyöksziget
Játéktár, Metál 99. Kft., Dabas Tej,
Vogtland Kft., Sallai Ferenc
A szervezők

rendezvényeink

A GYIÖK BEIKTATÁSA

A közösség lámpásai

Tour de Fekt

városi jótékonysági kerékpározás
Május 11-én a Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör (KBK) városi
jótékonysági kerékpározást rendezett a település utcáin. A táv
l7,5 km volt, amelyet kereken százan teljesítettek.
Az indulók között minden korosztály képviseltette magát 8 és
70 év között. A nevezési díjból befolyt összeget, 127 000 Ft-ot Tóth
Roland gyógykezelésére ajánlotta fel a KBK. A száz indulón felül
még hatvanan regisztráltak olyanok, akik nem tudtak részt venni a
bringázáson, de Rolandért befizették a nevezési díjat. A város polgárai nem először tettek tanúbizonyságot együttérzésről és segítőkészségről, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Ideális körülmények között kerékpározhattunk, amihez hozzájárultak az „égiek”, a városi rendőrség, a helyi médiumok, a rendezvény szervezői, de elsősorban azok az emberek, akik anyagi hozzájárulásukkal és sportteljesítményükkel segíthetik Roland gyógykezelését.
Mi, a Tour de Fekt KBK tagjai is szívből kívánjuk mielőbbi felgyógyulását, családjának pedig kitartást, erőt!
Csatári Lajos és Huja István
a Tour de Fekt KBK vezetői

Fotó: Molnár Balázs

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális
Egyesülete egy TÁMOP-pályázaton keresztül (1.4.1. 11/2 2012–
0004) valósította meg a „Közösség lámpásai látássérültek közösségi
mentorainak képzése és foglalkoztatása” c. programot. Ennek keretén belül összesen 30 közösségi mentort képeztek ki, akik az egyesület helyi tagszervezeteinek irodáiban – így a dabasiban is – dolgoznak júniustól. Több érintett településhez hasonlóan Dabas
Város Önkormányzata is partnere volt a programnak, így az egyesület képviseletében Fodor Ágnes projektmenedzser és Németh
Orsolya szakmai vezető május 15-én jelképesen egy mécsessel
köszönte meg Kőszegi Zoltán polgármesternek a város támogatását. A képzési program nyomán a Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Szent István téri egyesületi irodájában június 1-jétől Valentényi
Rózsa tölti be a közösségi mentori munkakört.
Molnár

Fotó: Karlik Dóra

Június 22-én került sor az újonnan megválasztott gyermek- és ifjúsági képviselők
beiktatására a tetőtéri tanácsteremben.
A fiatalok Kőszegi Zoltán polgármester
előtt tették le képviselői esküjüket, majd
titkos szavazással polgármestert választottak maguk közül. A kétéves ciklus ifjúsági
polgármestere Mész Adrienn lett, aki
Volenszki Lillát bízta meg az alpolgármesteri feladatkörrel.
A testület tagjai tehát: Mész Arienn,
Volenszki Lilla, Borzák Zoltán, Bennárik
Tamás, Mráz Marcell, Molnár Beáta,
Béres Beatrix, Török Beáta, Safranyik
Bettina, Pálinkás Balázs és Venicz Ábel.
Működésükhöz sok sikert kívánunk!
– szerk –
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Szociális Biokert Program

Fotók: Karlik Balázs

Szociális Biokert Programot indított május 9-én Dabas
Város Önkormányzata, melynek keretén belül első körben 24 rászoruló család kapott zöldség- és fűszernövény-palántákat, valamint vetőmagokat. A program
célja, hogy a nehéz sorsú, több gyermeket nevelő családok számára biztosítsa a háztáji biogazdálkodáshoz szükséges alapokat, így a jövőben önmaguk is
megtermelhetik majd az egészséges zöldségeket
és egyéb élelmiszer alapanyagokat. Az önkormányzat munkatársai a programban részt vevő
családokat időközönként meg fogják látogatni,
hogy szaktanácsadással és konzultációkkal
segítsék őket. A program eredményeiről
lapunk is beszámol a későbbiekben.
– szerk –

Kiskerti tennivalóink
A kert: gond és öröm egyszerre. Gond, mert munkát ad és törődést
kíván, de öröm is, mert napról napra láthatjuk a gyarapodást, fejlődést, kiteljesedést. És több öröm, mint gond!
Aki rögtön elvetette a csomagban kapott vetőmagokat, mostanra
kiültethető palántákat nevelhetett belőlük. (Általánosságban
mondhatjuk, hogy kiültethető a palánta, ha már legalább két lomblevele van.) Ültetés előtt a talajt forgassuk meg, tisztítsuk meg a gyomoktól. Hála a napokban hullott esőnek, általában nem lesz szükség ültetés előtti öntözésre. A kiültetendő palántákat viszont mindenképpen alaposan öntözzük meg az ültetés előtt legalább 3-4
órával, legjobb előző este. Az ültetés előtt az ágyásokban jelöljük ki
a sorokat spárgával. Ügyeljünk rá, hogy a kifejlett növények méretéhez megfelelő sor- és tőtávolságot hagyjunk – nagyobbaknak
nagyobbat, kisebbeknek kisebbet, de a sortávolság semmiképp se
legyen 30 cm-nél kisebb, hiszen később ápolási munkákhoz, szedéshez be kell férnünk – a kapával együtt! – a sorok közé. Az ültetéshez készítsünk a palántának akkora gödröt, ami megfelel a
tenyészedény méretének, amiben a palántát neveltük. Az edényt
finoman megütögetve a palántát a földjével együtt kiemelhetjük
belőle. Igyekezzünk úgy ültetni, hogy minél kevesebb gyökere
sérüljön. Ültetés után mindenképpen öntözzük be az elültetett
palántákat, és ezt a következő néhány napban legalább este-reggel
(ha nem esett eső) ismételjük meg, amíg a palánták láthatóan „megélednek”: visszanyerik tartásukat és növekedésnek indulnak.
A csomagban kapott palánták az eltelt három hétben nyilván
erőrekaptak és növekedésnek indultak. Figyeljük, szükség szerint
öntözzük őket. Növényeink mellé – ha növekedésük, várható méretük kívánja (pl. futóbab, paradicsom, egyes paprika- és uborkafaj-
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ták, stb.) szúrjunk le karót vagy készítsünk támrendszert. Pl. a futóbaboknál érdemes a sorba kb. 2 méterenként egy-egy karót leszúrni,
ami kb. 180 cm magasan kiáll a földből, ezek tetejét egy erősebb
spárgával összekötni, majd erről a spárgáról vékonyabb madzagokat
leengedni a babok tövéhez.
Ha betegség vagy kártétel nyomait látjuk, avatkozzunk be, vagy
kérjünk tanácsot. A lombrágást okozó kártevők (hernyók, tetvek)
némi keresgéléssel gyakran megtalálhatók a növényeken és – kiskerti méretben – kézzel is eltávolíthatók, ezért nem érdemes mérgeket használni. Ha gombabetegségeket találunk – lisztszóráshoz
hasonló fehér, vagy penésszerű szürke foltok jelennek meg a leveleken –, mindenképpen kérjünk tanácsot hozzáértő szakembertől.
Jó időt, jó munkát és bő termést kívánunk minden kertésznek!
ZF

önkormányzati hírek

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Vár o s Ö nkormány z a t ának
Képviselő-testülete 2013. május 29-én
ülésezett, az alábbiakban hozott döntéseket:
– a testület elfogadta a DASZOFE Nonprofit
Kft. 2012. évi beszámolóját (121/2013), a
Dabas Spor tcsarnok Beruhá zó és
Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolóját a
mellékletek szerint (123/2013), a Pantheon
Kft. 2012. évi egyszerűsített beszámolóját
(124/2013), a temetők 2012. évi üzemelte
téséről szóló beszámoló (125/2013.), a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálata Társulásáról szóló megállapodást
(módosítot t, egységes szerkezetben
126/2013.), a Kossuth Művelődési Központ
alapító okiratának mellékelt módosítását és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okira
tát (128/2013.), a Helyi Beszerzési Szabály
zatot (131/2013.), az önkormányzat 2013. I.
negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoz
tatót, és a 2013. évi feladatok zökkenőmen

tes végrehajtása érdekében felülvizsgálja a
s ze r ve ze t fejle s z té si le h e tő s é g e ke t .
(120/2013.)
– jóváhagyta Magyarország Alaptörvényének,
Magyarország helyi önkormányzatairól és a
2013. évi központi költségvetéséről szóló
szabályokban foglalt szempontoknak megfe
lelően elkészített, Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását
2013. június 30-i hatállyal (127/2013.)
– Dabas város közigazgatási területén a közte
rületen való szeszesital fogyasztás tilalma,
illetve az illemhely hiánya miatt nem engedé
lyezi Suhajda Zoltán által üzemeltetni kívánt
„Sörkerékpár” működését (129/2013.)
– 130/2013. (V. 29.) számú határozatában
hozzájárult a korábban elfogadott ingatlan
cserékre vonatkozó 43/2013. (III. 28.)
számú Ök. határozatának módosításához az
elkészült végleges vázrajzok függvényében
– a testület 82/2013. sz., 83/2013. sz. határo
zatát visszavonja, az óvodákban foglalkozta
tottak számát 2013. szeptember 1-jétől a
köznevelési törvényben foglaltaknak megfe

lelően állapítja meg, a logopédusok és a
gyógy ped agógus foglalkoz t at á s át a
Pedagógiai Szakszolgálathoz történő áthe
lyezésig, de legkésőbb 2013. augusztus
31-ig biztosítja (132/2013.)
– a dabasi református egyház finanszírozási
kérelmét nem támogatja forráshiány miatt
(133/2013.)
– támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormány
zat kezdeményezését. A Képviselő-testület
jóváhagyja, hogy a Szociális Földprogramok
megvalósításának támogatására kiír t
(SZOC-FP-13) Dabas Város Roma Nemzeti
ségi Önkormányzat által beadandó pályá
zatra vonatkozóan a melléklet szerinti
együttműködési megállapodást megkösse
(134/2013.)
– 135/2013. számú határozatában a Rétesház
2013. évi működtetésének részleteit hatá
rozta meg
– több tételben módosította a 2013. évi költ
ségvetésről szóló – 4/2013. II. 15. – rende
letét bevételi és kiadási előirányzatok tekin
tetében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kulturális, közművelődési, nevelési-oktatási rendezvények, programok támogatására
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága (EB)
33/2013. (IV. 24.) sz. határozata alapján költségvetési kerete terhére
pályázatot ír ki a Tudás és a tudatosság témakörhöz kapcsolódó
városi szintű kulturális programok, közművelődési, nevelési-oktatási rendezvények, tevékenységek megvalósításának támogatására, összesen 900 000 Ft keretösszeg erejéig.
A pályázatban részt vehetnek a dabasi székhelyű nevelési-oktatási
és kulturális intézmények, oktatási, kulturális, közművelődési területen tevékenykedő egyesületek, alapítványok, egyházak, nyugdíjasklubok, egyéb civil szerveződések.
Nem bejegyzett civil szerveződések, egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha valamely intézmény,
bejegyzett egyesület, alapítvány felvállalja a pályázat és az elszámolás
benyújtását a nevükben. Ebben az estben a benyújtott pályázat nem
számít az intézmény, bejegyzett egyesület, alapítvány által benyújtott
pályázatok közé. Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a támogatásról az EB kerete terhére az EB javaslatára Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázattal
elnyerhető összeg maximum 100 000 Ft. A pályázó reprezentációs
költséget nem tervezhet.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő EB, ill. az
azt követő testületi ülés.
Pályázni a Bizottság által összeállított adatlapon lehet. Az Adatlap,
a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a www.dabas.hu
weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve
nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370

Dabas, Szent István tér 1/B) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a
Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 107-es irodájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik interneteléréssel,
köteles azt megküldeni az unyi.erzsebet@dabas.hu e-mail címre.
A EB kizárólag a „Tudás és Tudatosság” témaköréhez kapcsolódó
pályázatokat támogatja.
A„Tudás és Tudatosság” témaköréhez kapcsolódó pályázatok elbírálásánál az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
– a pályázat területi hatálya: az egész városra kiterjed vagy csak a
pályázó intézményre, civil szervezetre, egyházra
– a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek
létszáma
– önrész biztosítása a pályázathoz
– a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége,
pályázók száma
– esélyegyenlőség biztosítása
A pályázó, amennyiben az EB támogatásban részesíti, köteles eleget tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályzatában
meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást
kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának
Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését. Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a következő pályázati
fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Révész Károly
a bizottság elnöke
2013. június
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Dabas, Bartók B. u. 31.

8–16 óráig

8–16 óráig

8–16 óráig

Aug. 05–09.

Sport- és szabadidő
tábor

Örökmozgó
nyári napközis tábor

20 fő

30 fő

15 fő

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

8500 Ft

12 000 Ft

6000 Ft

11 500 Ft

11 500 Ft

3500 Ft

12 000 Ft

10 000 Ft

Max létsz. Részvételi díj

Jó szórakozást kíván Dabas Város Önkormányzata!

6–12 éves

6–14 éves

6–14 éves

6–12 éves

6–14 éves

Egészséges életmód
és sporttábor
Népek, kontinensek

7–14 éves

6–14 éves

6–12 éves

Résztvevő
korosztály

Játszóház

Ládafia, kézművestábor,
budapesti kirándulás a
Füvészkertbe

Gyülekezeti Ház, Dabas,
Református tábor
Kossuth László u. 2.

Dabasi Strand

Dabas, Szent István u. 58.

Dabas, Bartók B. u. 31.

Dabas, Áchim u. 6.

8–16 óráig

8–16 óráig

Dabasi Strand

8–16 óráig

Program témája

Gyón, Gyülekezeti Ház
Kézművestábor
Dabas, Kossuth Lajos u. 9.

Program helye

8–16 óráig

8–16 óráig

Program
ideje

július 29.–
aug. 02.

július 22–26.

július 15–19.

július 01–05.

Időpont

A részletes programról érdeklődjön a szervezőknél!

Dabasi Református
Egyházközség

Gogolák Pál

Kossuth Művelődési Központ

GV Bt.

Gyón

Dabas

Nagyné Horváth Anita,
06-70/325-7403
Erdélyi Borbála,
06-70/314-4597

Dabas

Dabas

Dabas

Sári

Gyón

Gyón

Gogolák Pál,
06-30/558-7161

Nyíri Margó

Gecserné Varró Erika
06-20/491-1165

Bennárik Boglárka
06-20/491-1165

Nyíriné Barta Katalin
06-29/367-236

Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatai
Top Fitness SE

Morva Ágnes Etel
06-30/429-4322

Fekete László
06-29/367-683
06-20/521-5834

Jelentkezés:
Név, cím, telefonszám

Morva Ágnes Etel

Gyóni Református
Egyházközség

Szervező

Az alábbi, Dabas Város Önkormányzata által támogatott nyári szabadidős programokra június 21-ig lehet jelentkezni a szervezőknél!
Jelentkezni bármely városrészben megrendezésre kerülő foglalkozásra lehet, egy gyermek több programon is részt vehet.
A csoportok minimum 15 fő jelentkezése esetén kezdik meg működésüket.

Az önkormányzat által támogatott nyári programok

önkormányzati hírek

önkormányzati hírek

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
A június mindig a ballagások időszaka. A szép nyári hónap derekán
tartják általános iskoláink ezt a korszakzáró és egyben korszaknyitó rendezvényt, amely számotokra az általános iskolai évek befejezését és a középiskolás időszak kezdetét jelenti.
A ballagás nem csupán mérföldkő, hanem egy olyan alkalom,
amely megmozgatja az emberek érzelmeit. Nemcsak titeket érint ez
az esemény, hanem a szűkebb és tágabb családotokat, a barátokat,
ismerősöket, és nem utolsósorban a tanáraitokat, akik szerettek és
irányítottak benneteket tanulmányaitok, fejlődésetek során. Az
elválás mindenkinek nehéz. A ballagás jelzi, hogy az érettségnek
egy következő fázisába léptetek, amikor választani és dönteni kell,
de ezt a döntést nem egyedül, hanem a pedagógusok és a szülők
tanácsaiból okulva hozzátok meg. A megfelelő iskolaválasztás meghatározó lesz további életetekben, hiszen a pálya, a hivatás irányába
terel benneteket a következő négy-öt esztendőben.
Remélem, hogy az az útravaló, amellyel tanáraitok, osztályfőnökeitek felvérteztek benneteket, segít megállni a helyeteket az új
iskolátokban, megszerzett tudásotok biztos alapot képez a továbbtanuláshoz. Gazdálkodjatok jól a megszerzett szellemi tőkével és
azzal az erkölcsi háttérrel, amelyet magatokkal visztek.
Kívánom, hogy legyetek boldog, sikeres nagydiákok, és álmaitok
teljesüljenek!
Kőszegi Zoltán
polgármester

„Mini hivatal”
A Dabasi Polgármesteri Hivatal az épület előterében „Mini hivatal”
fantázianéven gyermeksarkot alakított ki, hogy ezzel is könnyebbé
tegye a kisgyermekkel érkező ügyfelek helyzetét.
A hat férőhelyes asztalkánál a kicsiknek lehetőségük nyílik színezésre, rajzolásra. A szolgáltatás ingyenes, azonban felhívjuk a
Tisztelt Szülők figyelmét, hogy gyermekfelügyeletet nem áll
módunkban nyújtani. A bútordarabok a dabasi óvodák jóvoltából
kerültek a város szolgálatába. Segítségüket köszönöm.
Dabas Város Jegyzője

Kerékpár-utánfutót keresünk
Kérjük azt a dabasi polgárt, aki az önkormányzat tulajdonában lévő
Pici rendszámú gyermekszállító kerékpár-utánfutóval rendelkezik,
hogy regisztráció céljából jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban,
munkaidőben személyesen, vagy az 561-200-as telefonszámon.
Köszönjük.		
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS
Dabas város alpolgármestere 50 000 Ft nyomravezetői díjat
ajánl fel annak, aki hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja, hogy
kik rongálják folyamatosan a város közterületeit (Jubileumi park,
TESCO úti fák, játszóterek stb.)
Bejelentkezni, időpontot egyeztetni a 29/561-254-es telefonszámon, vagy személyesen, az alpolgármesteri titkárságon
lehet.
Szandhofer János alpolgármester

Parlagfû elleni védekezés
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4.) bekezdése
alapján minden földtulajdonos, földhasználó, kül- és belterületen
egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védeke
zésre, ezt követően pedig a virágzás folyamatos megakadályozására.
A megjelölt időpont után külterületen a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága, belterületen a települési
önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, amely azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb – a hivatkozott törvény
59. § (3) bekezdése alapján – 15 000 Ft, legmagasabb összege
pedig 15 000 000 Ft.
Kérem, minden földtulajdonos tegyen eleget a
parlagfű elleni védekezési kötelezettségének.
Tartsa rendben ingatlanát, az
ingatlana előtti közterületet gaz
mentesítse! Mindezek végrehajtása ellenőrzésre kerül!
Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Mezôôri hírek
2013 májusában Dabas város mezőőrei Sári területén két terménylopás (hagyma) ügyben helyszíneltek, ismeretlen tettesek ellen. A
mezőőrök mindennaposan járőröztek, rendszeresen, akár hetente
többször, közösen a rendőrség és a polgárőrség munkatársaival, a
város külterületein, mezőgazdasági földterületein, és az erdőkben.
Dabas város mezőőrei kérik a Tisztelt Lakosságot, hogy a
lucerna és egyéb szálas takarmányból készített báláikat mihamarabb szállítsák őrzött helyre. A szállítással, és egyéb felmerült problémával kapcsolatban, kérjük, hívják mezőőreinket.
Emellett kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tegyék rendbe 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.
Rigóné

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· 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.
2013. június

Dabas 7
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Kiránduljunk együtt Bükkszentkeresztre!
2013. július 26. (péntek)

Indulás: 5.30 Dabasi-szőlők
5.36 – Gyóni Géza Ált. Isk. (Dabas, Szőlő u. 2.)
5.45 – Vogtland pékség (Dabas, Szent I. út)
5.55 – Felsődabasi templom
6.05 – Dabas Motel
Hazaérkezés 19.00 óra körül
Programok:
– Látogatás Szabó Gyuri bácsi kertjében, előadás,
jegyzetelési lehetőség
– Üveghuta Múzeum megtekintése
– Ebéd a Borostyán étteremben
Leves:
a) Szurokfüves borjúraguleves
b) Kakukkfüves gombaleves
Desszert: a) Házi áfonyalekvárral töltött palacsinta
b) Császármorzsa feketeszeder lekvárral
– Vásárlási lehetőség a Gyógynövényházban, az Üvegműves
Házban, különleges lekvárok, szirupok kóstolása, vásárlása
– IV. Béla emlékmű és a Boldogasszony-kő megtekintése
Diákoknak, nyugdíjasoknak 4500 Ft/ fő,
felnőtteknek 4600 Ft/ fő

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
Dabas város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján az önkormányzat
ebrendészeti feladatainak ellátása, és a veszettség elleni oltás érdekében kerül sor 2013-as évben az ebek összeírására a jogszabályban
meghatározott adattartalommal.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
ebre vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
Az ebösszeírás elsősorban elektronikus formában, valamint a
kötelező eboltások során valósul meg. Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy amennyiben lehetősége van rá, elektronikusan, az ugyfelkapu.
ebnyilvantarto.hu honlapon egy egyszerű regisztrációt követően rögzítse a felügyelete alatt élő ebek adatait. Akinek nincs lehetősége
elektronikus úton adatot szolgáltatni, azt kérjük, hogy fáradjon be a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára az eb oltási könyvével, hogy
adatait a nyilvántartásba rögzíteni tudjuk.
Amennyiben nem tart ebet, úgy kérjük, hogy az erre vonatkozó
nemleges NYILATKOZATÁT név vel, címmel ellátva, a
Polgármesteri Hivatalba juttassa el.
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2013. augusztus 29. (csütörtök)

Indulás: 5.30 – Dabasi-szőlők
5.36 – Gyóni Géza Ált. Isk. (Dabas, Szőlő u. 2.)
5.45 – Vogtland pékség (Dabas, Szent I. út)
5.55 – Felsődabasi templom
6.05 – Dabas Motel
Hazaérkezés 19.00 óra körül
Programok:
– G yógynövénytúra a Bükkben (túracipő ajánlott!), közben a
IV. Béla-emlékmű és a Boldogasszony-kő megtekintése
– Ebéd a Borostyán étteremben
Leves:
a) Szurokfüves borjúraguleves
b) Kakukkfüves gombaleves
Desszert: a) Házi áfonyalekvárral töltött palacsinta
b) Császármorzsa feketeszeder lekvárral
– Vásárlási lehetőség a Gyógynövényházban, az Üvegműves
Házban, különleges lekvárok, szirupok kóstolása, vásárlása
– Templomlátogatás
Egységesen 4900 Ft/fő
A helyfoglalás a kirándulás díjának befizetése.
(Esőkabát, meleg felsőruházat mindkét alkalommal javasolt!)
Érdeklődni: Bábel Antónia 06-70/944-6590

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dabas Város Önkormányzata
NEM TERVEZI ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás
miatt 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magán
állatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba történő regisztráció díját.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban
nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a magánállatorvossal
az adatbázisban regisztráltatni. A
regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. Kérjük, tegyen
eleget ebtartásból fakadó
kötelezettségeinek, és segítse
elő ebnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségünk végrehajtását.
Polgármesteri Hivatal

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Zsolnai Zsuzsanna
Szabó Péter
Tarjányi Mátyás
Farkas Mirabella Enikő
Molnár Zsolt
Gazsik Linda
Laczkó Bálint
Romhányi-Szabó Laura
Safranyik Bendegúz
Vásáreczki Nóra

Születési idô
2013. 04. 11.
2013. 05. 05.
2013. 05. 07.
2013. 05. 08.
2013. 05. 10.
2013. 05. 09.
2013. 05. 12.
2013. 05. 21.
2013. 05. 23.
2013. 05. 24.

Anyuka neve
Seregély Erzsébet
Berki Viktória
Ménkű Viktória
Proksa Enikő
Mráz Mária
Jurácsik Andrea
Adorján Liza
Szabó Adrienn
Czirkó Gyöngyi
Kancsár Tünde

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Név

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô

Fábián Józsefné Naszvadi Lídia
Fiala Róbertné Göngyösi Vilma Karolina
Szekeres Sándorné Márkus Emma
Michnya Ilona
Csatai Mihályné Bubucsik Margit
Mráz Ferencné Kovács Julianna

1923. 06. 03.
1923. 06. 11.
1923. 06. 20.
1922. 06. 07.
1920. 06. 18.
1917. 06. 19.

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

Isten éltesse sokáig Önöket!
Név

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Pribelszki István
Burda Lajos
Sinkó Sándorné (Lomen Mária)
Feczesin István
Zélity Antalné (Komarniczki Erzsébet)
Szmetana Gabriella
Csibra Istvánné (Sitó Anna)
Udvari Jánosné (Halengár Rozália)

1952. 11. 10.
1936. 05. 25.
1942. 09. 24.
1960. 05. 26.
1938. 09. 01.
1977. 06. 21.
1931. 06. 28.
1938. 06. 30.

2013. 04. 16.
2013. 04. 28.
2013. 05. 03.
2013. 05. 07.
2013. 05. 09.
2013. 05. 11.
2013. 05. 16.
2013. 05. 27.

25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
június 3.
Szabados János–Zakupszki Erzsébet
június 4.
Jenei Imre–Buzás Irén
június 17.
Molnár József–Sponga Mária
június 24.
Kovács József–Tóth Mária
Dabasi László–Surman Éva
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
június 3.
Lenkai János–Erdélyi Veronika
június 18.
Gugyerás László–Miskolci Mária
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
június 16.
Bujdosó János–Kovács Katalin
június 21.
Bernát József–Németh Erzsébet
június 23.
Sidó Árpád–Turán Erika Ágnes
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
június 1.
Rutterschmid György–Jakab Irén
Kocsis László–Rácz Mária
június 8.
Hadi László–Kosztolányi Katalin
2013 áprilisában kötöttek házasságot
május 4.
Strelli Csaba–Vizvári Beáta
május 10.
Gábor Rajmund–Benke Karolina
május 11.
Szarvas János Szabolcs–Gonda Erzsébet
Bódog Zoltán–Pogány Edina
Kubik Norbert–Tóth Kata
Strupka András–Riczu Tímea
május 17.
Sebők Attila János–Léhn Irén
Erős Tamás–Gattyán Annamária
május 18.
Tölgyesy Zsolt Elemér–Henczová Mária
május 24.
Helik Ferenc–Turán Hajnalka
Paczu István József–Simon Ágnes
május 25.
Pap Zoltán–Ruzsinszki Rita
Kecskés Attila–Biró Enikő
Brunner János–Dublinszki Krisztina
Csetényi Ferenc–Barna Bernadett Noémi

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
június 7.
Farkas István–Rácz Erzsébet
Majeczki Miklós–Botlik Mónika
június 21.
Magyar Norbert–Boross Ágnes
június 25.
Mákszem Zsolt Ferenc–Somogyi Hajnal
június 28.
Barta György Bálint–Turcsányi Márta
Tóth József–Gorkina Olena
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
június 4.
Akácos Pál–Szuhányi Szilvia
június 5.
Majer Csaba–Kancsár Teréz
június 12.
Naszvadi Attila–Szász Jolán
Takács Zoltán–Mráz Gabriella Kamilla
június 19.
Fónagy István–Mráz Magdolna
június 26.
Angyal László–Kovács Anikó
Kászonyi Zoltán János–Balog Julianna

Búcsúzunk Nagy Istvánné
sz. Koch Margittól (1928–2013)
1928. június 23-án látta meg a napvilágot a Bács-Kiskun
megyei Hajóson. Tanulmányait Kalocsán, a Miasszonyunk Zárdában
végezte, élete végéig hívő maradt. 1949-ben szerzett oklevelet a kalocsai
Tanítóképzőben. Frissdiplomásként egy kis Somogy megyei faluba
került, ahol közel 3 évet dolgozott tanítóként. Kalocsán ismerkedett meg
Nagy Istvánnal, akivel 1952 karácsonyán kötöttek házasságot, frigyükből
két fiuk született.
Dabasra 1967-ben került a család. Margitka először Sáriban, majd
1970-től egészen nyugdíjazásáig a Kossuth Lajos Általános Iskolában
tanított. Gyémántdiplomájához a 2010. évi pedagógusnapon gratulálhattunk. Margitkát a gyerekek, a szülők és a kollégák is szerették. Élete céljának a családot és a nevelést tartotta. A sors 5 unokával és még egy dédunokával is megajándékozta. Közel négy évtizedes tanítói munkája alatt több
ezer gyereket tanított meg írni, olvasni és számolni. Tanítványai máig jó
szívvel emlékeznek rá.
2013. április 1-jén, húsvét hétfőn méltósággal, csendesen távozott.
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idén is „határtalanul”
A Bethlen Gábor Alapkezelõ „Határtalanul” címû pályázata által a dabasi iskolák hetedikes diákjai immár második alkalommal kirándultak Székelyföldre, Barótra, Erdõvidék szívébe. A három általános iskola tanulói és a Táncsics Mihály Gimnázium kisgimnazistái, összesen 119-en vettek részt a programban, de idén csatlakozott hozzájuk az Újlengyeli Általános Iskola 19 diákja is. A pályázat célja, hogy már ebben a fogékony életkorban megismerkedjenek a gyerekek a határon túli magyarság kultúrájával, életével, hagyományaival, és tudatában legyenek
annak, hogy milyen okok vezettek a magyarság szétszóródásához, a területi integritás megszûnéséhez. A kirándulások megerõsítik az összetartozás tudatát már zsenge gyermekkorban, és hozzájárulnak maradandó emberi kapcsolatok, értékes barátságok kialakulásához. A projekt mentora Szandhofer János alpolgármester, aki fontosnak tartja, hogy minél több helyi lakos eljusson a székelyföldi tömbmagyarsághoz, és az élmények hatására
életre szóló kötõdés alakuljon ki az ottani emberek, valamint az anyaországbeliek között. A kirándulások április
28. és június 1. között zajlottak le.
A Táncsics Mihály Gimnázium székelyföldi emlékei
(30 fô és 3 kísérôtanár)

…A legfelemelőbb élmény számomra a Csíki- és a Háromszékimedencét összekötő Nyerges-tetőn kialakított emlékhely. Itt volt a
szabadságharc utolsó erdélyi csatája 1849. augusztus 1-jén, ahol
Tuzson János őrnagy 200 elszánt székely honvéddel tartotta a tetőt
a császári és orosz túlerőkkel szemben, majd árulás következtében
mögéjük kerültek, és ott haltak meg (valójában többen voltak kétszáznál, és nem haltak meg mind egy szálig, de majdnem). Erről
Kányádi Sándor így emlékezik Nyergestető című versében:
Úgy haltak meg a székelyek,
Mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.
Nyergestető nemcsak a székely, hanem az egész magyar szabadság szimbolikus helye. Bizonyára így gondolta ezt 2009-ben Sólyom
László köztársasági elnök is, aki kopjafát állíttatott ezen a helyen.
Blahó Erzsébet kísérőtanár
***
A Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatóhelyettesének benyomásai (33 fô és 4 kísérô)
A kirándulás hét napja alatt az Alföldről érkező diákjainknak különösen nagy élményt jelentett a csodálatos környék, a fákkal borított
hegyoldalak, s csodálkozva vizsgálgatták a havas hegycsúcsokat és a
gyönyörű tavakat. Megismerkedtek a tájegységekhez kapcsolódó
legendákkal és azok tudományos magyarázataival is. Emlékezetes
marad számukra a szekerezés, a túra, a Mohos-tőzegláp nem min-
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dennapi látványa, a Székely Nemzeti Múzeum és Benedek Elek
szülőháza is. Bepillanthattak a baróti iskola diákjainak életébe,
részt vettek kinti tanítási órákon. Számos közös programot szerveztünk a baróti Gaál Mózes Általános Iskola diákjaival. Tartósnak
ígérkező barátságok szövődtek, s az elválás igen nehéz volt. A kint
élő emberek vendégszeretete, megtapasztalt kedvessége biztosan
visszatérésre készteti diákjaink nagy többségét. A búcsúest az
Európa című dal közös éneklésével ért véget, s bizony könnycseppek
csillogtak a szemekben.
Köszönjük ezt a csodálatos élményt minden kedves segítőnknek,
támogatónknak!
Szabóné Kökény Mária projektvezető
***
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulójának
naplójából (24 diák és 4 kísérô)

intézményeink hírei

A szerdai utolsó megállónk a kisbaconi vízimalomnál volt. Itt volt
Etelka néni, aki egy nagyon aranyos, kedves öreg néni. Sokat mesélt
nekünk az ő gyermekkoráról, ami nagyon érdekes és eltérő a miénktől. Megmutatta az angol trónörökösökkel készült közös fotóit.
Megmutatta nekünk, hogy készül a liszt és egy kis ismertetőt is kaptunk a gépek működéséről. Ezután megnéztük a malmot, majd
végül a szövőszéket. Etelka néni pár munkáját is megmutatta
nekünk. Egy hosszas búcsúzás után elköszöntünk Etelkától és elindultunk haza. Hazaérkeztünk, vacsoráztunk, majd megvártuk a
baróti gyerekeket, barátainkat és velük töltöttük el az estét. Nagyon
aranyos, kedves, illemtudó gyerekek. Szép barátságok kötődtek, ami
nagyon jó dolog.
A szerdai nap tudósítója: Gula Dominika 7. a oszt.
***
A Gyóni Géza Általános Iskola tanulóinak
emlékeibôl

Mindennap csináltunk valami érdekeset, ezért soha nem unatkoztunk.
Megismerkedtünk a Gaál Mózes Általános Iskola 7. d osztályos
tanulóival, és meglátogattuk az ottani híres templomokat (református, római katolikus, unitárius).
Megnéztük a Sütő család bútorkiállítását, Máthé Ferenc Ilonka
faragásait, és meghallgattuk érdekes történeteit.
Túrázni mentünk a Szent Anna-tóhoz és útközben találkoztunk
két medveboccsal.
A kedvenc napunk mégis a csütörtök volt, amikor szekérrel
elmentünk a Vargyas-szorosba, és meglátogattunk néhány barlangot, ahol denevéreket is láttunk.
Persze egy borvízforrást is megtekintettünk, és meg is kóstoltuk
a vizét. Csodálatos helyekre látogattunk el!
Egyik este a Tamási Áron Színtársulat előadását is élvezhettük.
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? című művét adták elő.
Rengeteg finom ételt kaptunk, még a helyi különlegességek közül
is megkóstolhattunk párat.
Az utolsó napon sírva búcsúztunk el a baróti barátainktól, nehéz
szívvel hagytuk el Barótot.
A Gyóni Géza Általános Iskola 7. osztályos tanulói és kísérőtanárai

A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô
Iskola nemzetközi projektjei
Iskolánknak több mint húsz partneriskolája van, ami azt bizonyítja,
hogy fontos számunkra a nemzetközi kapcsolatok ápolása. A
HATÁRTALANUL! program, a Leonardo mobilitás és az IDA
projekt tovább erősítette a nemzetközi kapcsolatainkat.
Immáron a hetedik Határtalanul! pályázatot valósítottuk meg
együttműködve a vajdasági Politechnikai Iskolával. A projekt címe
„Ökoszemlélet HATÁRTALANUL! – ökofarm makettezése”.
A programban 14-14 diák vett részt mindkét iskolából. A tanulók a
klímaváltozás veszélyeire felszólító és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő foglalkozásokon bővítették a tudásukat,
majd megtervezték és elkészítették egy ökofarm makettjét.
Emellett lehetőség volt egymás kultúrájának, szokásainak, valamint hétköznapi életének megismerésére is. Sor került a Nemzeti
összetartozás határtalanul! című témanap megrendezésére is,
ahol a résztvevők betekintést nyertek a korábban megvalósított és
jelenleg futó HATÁRTALANUL! projektekbe. A rendezvényen
kiállítottuk a határon túli magyar iskolákkal való együttműködések alkalmával elkészített termékeket, amelyek közül a legújabb, az
ökofarm-makett is megtekinthető volt a résztvevők számára.
A Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási programjára
benyújtott és támogatást nyert pályázat során kőműves, villanyszerelő, fodrász és gépészmérnök-asszisztens tanuló diákjaink egy
hónapos szakmai gyakorlatot teljesítettek. Németországot és
Angliát céloztuk meg, mivel azt kívántuk elérni, hogy mind német,
mind angol nyelvtudásukat gazdagíthassák tanulóink. A fogadó
intézmények az angliai Doncaster College és a németországi CJD
Maximiliansau. A partneri viszony több évre mutat vissza. Idén
áprilisban a német tanulók töltöttek nálunk egyhónapos gyakorlatot, májusban pedig az angol diákokat láttuk vendégül. A projektek
fontos eredménye, hogy a gyakornokok a vendéglátó intézmények
tanulóival együtt teljesítették szakmai gyakorlatukat, így megismerhették egymást, valamint egymás munkáját. A fogadóintézmények méltatták diákjaink hozzáértését. Összességében véve minden
területen helytálltak, megfelelő szakmai tudásról tettek bizonyosságot, melyet tovább bővítettek a külföldön szerzett tapasztalatokkal.
Rudas Anita
projektkoordinátor

A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
felvételt hirdet a 2013–2014-es tanévre
a következő képzésekre:
• logisztikai szakügyintéző érettségire épülő szakképzés
• intenzív, érettségire felkészítő képzés szakmával rendelkezőknek nappali és esti tagozaton
• pótfelvételi keretében általános iskolásoknak szakközépiskolai, szakiskolai képzés és a Híd-program
A képzés minden tagozatunkon ingyenes.
További információ és jelentkezés:
2370 Dabas, József Attila utca 107. • tel.: 06-29/560-670
www.kzsdabas.hu • kzsdabas@kzsdabas.hu
2013. június
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Vers, próza és ének szlovák nyelven
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának adatott meg az a lehetőség, hogy május 23-án megszervezze a magyarországi szlovákok
körében méltán elismert Spievanky a veršovačky vers-, próza- és
énekverseny regionális körét. Az eseményen, melyet a Sári
Közösségi Házban rendeztünk meg, pilisszentkereszti, budapesti,
dabasi, dabas-sári, dunaegyházi és tardosi diákok vettek részt.
Összesen 80 tanuló nevezett és jelent meg. A színvonalas és eredményes felkészülésnek köszönhetően sok diákunk bejutott az
országos döntőbe, amelyet 2013. június 11-én, a budapesti Szlovák
Intézetben fog lezajlani. A jó hangulatú versenyt ízletes ebéd zárta
és senki sem távozott üres kézzel, hiszen a résztvevők ajándékokat
kaptak. 			
Rusnák Atila

A „SZENT ZENE”
nagy ünnepe

A Dabas-Sári Szent János Katolikus Általános Iskola kórusa május
24–26. között vett részt Budapesten, a Mária Rádió által rendezett
I. országos és határon túli kórusversenyen. A bejutás feltétele előzetes
hanganyag beküldése volt, ennek alapján kaptak meghívást a kórusok.
Köszönetünket fejezzük ki a Dabas Tv vezetőjének, munkatársainak
az összeállított hanganyagért. 60 kórus került kiválasztásra, akik
megmutathatták magukat a döntőben. A verseny fővédnöke dr. Beer
Miklós váci püspökatya volt. A zsűriben elismert szakemberek ültek
és döntöttek. Több kategóriában zajlott a verseny, melynek helyszíne
a gazdagréti Szent Angyalok Templom volt. A háromnapos eseményre több mint 2000 ember volt kíváncsi. Előadásunkban szerepeltek
reneszánsz, és 20. századi szerzők művei.
Kórusunk ezüst minősítést kapott, melyre méltán vagyunk büszkék,
hiszen országos hírű kórusok között értük el ezt a figyelemreméltó
eredményt. Köszönetemet fejezem ki a kórus tagjainak, hogy gondot,
fáradságot félretéve együtt tapasztalhattuk meg a verseny izgalmát és
átélhettük a zenében megfogalmazott istendicséretet.
Kórusunk 2008-ban alakult az iskola tanáraiból, szülőkből és régi
diákokból, a létszám évről évre növekszik. Jelenleg 35–40 fő az, aki
rendszeresen részt vesz a próbákon és az ünnepi alkalmakon.
Kórusunkat Isten- és emberszeretet, a zene iránti alázat, családias
hangulat és jókedv jellemzi.
Kollár Lászlóné kórusvezető

12 Dabas 2013. június

intézményeink hírei

KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK júniusi programjai
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA

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,
a Csend Forrása Imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
SÁTOROZÁSI LEHETŐSÉG a kúria kertjében
A kerti programokhoz kürtőskalácssütő felszerelést, tűzrakó
helyet, kerti kiülőket, kerékpárokat, pingpongasztalt biztosítunk.
A pincetérben melegítőkonyha és felújított vizesblokk várja a látogatókat.
MI MÉG OLVASUNK irodalmi kör: június 11. (kedd)
18.00–19.30 óráig; foglalkozásvezető: Bakkai Éva
Beszélgetés Tépő Donát, dabasi kortárs íróval, költővel
FELNŐTT NÉPDALKÖR: csütörtök 17.30–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
somogyi, szentiváni, szatmári népdalok tiszta forrásból
HORGOLÓKLUB: június 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR: szerda, 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA szín
játszó köre: Kedd: 15.30–17.00 óráig; vezeti: Kotán Sándorné
STRESSZOLDÓ HAT-HA JÓGA
Kedd, péntek: 18.30–20.00 óráig; oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA szerda 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
FOTÓKÖR: páratlan hét, kedd 18.00–19.30 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Péli László
BABA–MAMA KLUB: szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
NÉPI ÉNEKCSOPORT 6–9 ÉVES KORIG
Csütörtök 16.00–17.00 óráig
PILINKE NÉPI ÉNEKCSOPORT:
Csütörtök: 17.00–18.00 óráig; vezeti: Solymosi Borbála
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja: június 8. (szombat) klubvezető: Zadunajszki Józsefné
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR:
június 17–21-ig és június 24–28-ig táborvezető: Szeltner Klára
INGYENES NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
augusztus 12–16-ig szervező: Nyíri Kata

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető. Minden dabasi vásár utáni pénteken
hagyományőrző program várja a látogatókat!
befőzés–június 14. (péntek) 15.00–18.00 óráig

MAKROBIOTIKUS SÜTÉS-FŐZÉS
Ismerkedés a makrobiotikával, ételek szerepe egészségünkre,
gabonákról általában. Egyszerű, könnyű ételek és sütemények
készítése, értékelése.
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Tanácsadó: Garajszkiné Sallai Éva
FŐZÉS a Miloszerni Vendégházban
– június 15. (szombat) 15.00 órától
(kapros zöldbabkrém leves, makrobiotikus hamis túrógombóc)
– június 29. (szombat) 15.00 órától
(rebarbara leves, wokban sült zöldségek tésztával)
– július 13. (szombat) 15.00 órától
– július 27. (szombat) 15.00 órától

SÜTÉS a Sári Rétesházban
– június 22. (szombat) 15.00 órától

SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2371 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 18.00–19.00 óráig, csütörtök 17.00–18.00 óráig
(táncok: somogyi, rábaközi, készülőben: sári, szatmári)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 19.00–22.00 óráig
19.00–20.00
mezőségi
20.00–22.00
raslavicei
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató Bábel Csaba
AerobiK: kedd, csütörtök 19.45–20.45
oktató Hornyák Regina
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Step aerobik: szerda 18.30–19.30 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva
Zsírégető aerobik: péntek 18.30–19.30 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva
Gyermektábor
június 17–21. (h–p.), 8.00–16.00 óráig, Napközi, informatika
szervező: Székely Zoltán, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gyermek és felnőtt néptánctábor
július 8–12. (h–p.) szervező: Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoport
Sári Napok – 2013
Idén augusztus 15–24. között rendezzük meg a Sári Napokat, amelynek
zárórendezvénye augusztus 24-én (szombaton) a VIII. Rétes-utca és
Nemzetiségi Találkozó. A régi csoportok mellett várjuk az új rétessütő
közösségek jelentkezését is! A részletes programokról további információt a
Sári Közösségi Ház munkatársaitól, plakátokról és helyi médiából kaphatnak.
2013. június
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT

Jelentkezési határidő: 2013. június 21. péntek
Tel: 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

Június havi programok

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

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, csütörtök: 8.00–16.00 óra
kedd, szerda: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint
Nyári szünet: augusztus 5–23-ig.
Felhívás: Szeptembertől citeraoktatás indul kezdőknek a
Kossuth Művelődési Központban. Általános iskolás korú
gyerekek jelentkezését várjuk! Info: 360-237

rendezvény

Kézműves nyári szaktábor
Téma: Jóbarát a környezetbarát!
Időpont: július 1–5. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek + foglalkozásvezetők díja)
Ízelítő: régiből újat, természetes anyagok felhasználásával
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, kézműves foglalkozás,
hagyományos szabadtéri játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 21. péntek
Tel: 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu.
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

Napközis tábor „Örökmozgóknak”
Téma: Környezetünk tudatos megismerése, óvása
Időpont: július 22–26. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + foglalkozásvezetők díja)
Ízelítő: helytörténet, helyismeret, természeti és épített értékek
bemutatása, környezetbarát megoldások
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, kézműves foglalkozás,
hagyományos szabadtéri játékok, foci, pingpong, tollaslabda

Felhívás!
A dabasi Kossuth Művelődési Központ és a Galéria Alapítvány
szeptember 14.–október 18. között a Kossuth Ház Galériában rendezi meg a Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak 4. Képző- és
Iparművészeti Kiállítását.
A tárlatra beküldhető az elmúlt három évben készült, maximum
5 alkotás.
A beadás ideje: július 15–19-ig, naponta 13.00–17.00 óra
között.
A beadás helye: Kossuth Ház Galéria, Dabas, Kossuth László
u. 19.
Részletes felvilágosítás: Dágány Józsefné, 06-29/362-545, illetve 06-30/534-1138; e-mail: galeria@kmkdabas.hu.
A kiállításra szánt műveket keretezve, illetve a grafikákat
paszpartuzva, 70 550 cm, vagy 100 5 70 cm-es méretben kérjük
beküldeni.
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Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor

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.
Nyári szünet: augusztus 5–23-ig.

KIÁLLÍTÁSok
20 év a helyi kultúra szolgálatában
A 20 éves Galéria Alapítvány működéséről összeállított és
a Leader-pályázatokat lezáró,
képzőművészeti munkákat bemutató kiállítás

A kiállítás megtekinthető: június 21-ig
Építészeti értékek Dabason
a klasszicista kúriák múltja és jelene

Dabas, a nyolc torony városa
templomaink építészeti és belső építészeti értékei
A kiállítás július 1.–augusztus 2. között tekinthető meg.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Új helyre költözött a könyvtár!
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda) • Tel.: 29/360-529
Nyitva tartás: H.–P: 10.00–18.00 óráig
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu

A nevezési lap letölthető a Kossuth Művelődési Központ honlapjáról: www.kmkdabas.hu
Az alábbi adatokat kell feltüntetni a művek hátoldalán:
– az alkotó neve, címe, telefonja, és e-mail címe
– a mű címe
– mérete és technikája
– a készítés éve
– nevezési lap
A kiállítási katalógushoz kérjük az alkotó rövid (max. 900 karakter)
életrajzát és fényképét.
A beküldött művek zsűrizése augusztus első hetében lesz. Pontos
dátumról a leadás helyszínén lehet érdeklődni. A zsűrizés napján délután 15.00 órai kezdettel szakmai konzultációra kerül sor a zsűritagok
részvételével, ahová a szervezők várják az érdeklődő alkotókat.
A zsűri döntése 48 órán belül megtekinthető lesz a művelődési központ honlapján (www.kmkdabas.hu). Érdeklődés telefonon: Kossuth
Ház Galéria, Dágány Józsefné, 06-29/362-545, vagy 06-30/534-1138.

intézményeink hírei

Búcsú Kerekes Lászlótól
Elment közülünk egy fiatalember. Friss,
kristálytiszta gondolatokkal, félig vagy talán
teljesen kész, okos szakmai tervekkel, rajzvázlatokkal a tarisznyájában ment el, ahogy
illik. Hiszen – ha van – leckéje lesz a túlban
is.
Gazdag szakmai, művészi eredményekben teljes, példaadó életútja Balassag yar
matról indult. Egerben végzett a Főiskolán
rajztanárként, majd népművelőként, aztán
alkalmazott grafikusi diplomát szerzett a
Képzőművészeti Főiskolán. Egész életében
tanult, és ha módja volt rá, tanított – halk
szavú, bölcs, igényes mesterként.
1963-ban, a Nógrád Megyei Népművelési
Tanácsadó munkatársaként kezdte közművelődési szakmai pályáját. A salgótarjáni
József Attila Megyei Művelődési Központ
ban 1966-tól igazgatóhelyettes, 1970-től
igazgató. Egyike azoknak, akik – a lényeget
tekintve: máig érvényes szakmai tartalommal – létrehozták a megyei közművelődési
hálózati munka tevékenységi struktúráját.
Eközben kiemelten fontosnak tartva a székhely város kulturális életét is, azt is úgy
menedzselve, hogy az egész Nógrád számára
mintaadóan magas színvonalú, hazai és nemzetközi szinten jegyzett, a salgótarjáni
közönség által szeretett, látogatott közművelődés bontakozzon ki munkája segítségével.
1980-tól a Pest megyei, három év múlva
„feljebb” lépve az országos igazgatás kötötte
le hatalmas munkaerejét. Az ágazati Minisz
térium Közművelődési Főosztályának
helyettes vezetőjeként teljesedett ki szakmai
pályája. Gyémántkemény következetességgel
dolgozott azért, hogy a kulturális alaptörvényt olyan szakmai tartalommal alkossa
meg az Országgyűlés, mely garanciát nyújt a
közművelődés közszolgálati tevékenységei,
intézményei, közösségei, szakemberei számára a megmaradásra és a szakma fejlesztésére is. Bátor kezdeményezéssel létrehozatta
a törvény erejével az országos közművelődési
szakfelügyeletet, majd azt – vezető szakfel-

ügyelőként irányítva – megteremtette a gyakorlatban is. Ezekért a szakmai teljesítményekért Kerekes Lászlót az Emberi Erőforrá
sok Minisztériuma a közszolgálat halottjának nyilvánította.
Éppen húsz éve került kapcsolatba a
dabasi kulturális közélettel. Maradandót
alkotott Dabason is, többek között a Kossuth
Ház Galéria létrehozásával, a színvonalas
kiállítások megrendezésével, az elegáns katalógusok, kiadványok megtervezésével.
Magas szakmai, és állami kitüntetéseket,
Bessenyei György díjat, Arany Érdemkeresz
tet is kapott. Laci azonban azon kevesek közé
tartozik, kiknek nem a kitüntetések adtak
rangot, hanem megfordítva – ő adott rangot e
kitüntetéseknek azzal, hogy birtokolta őket.
Emberi méltóságot, tartást sugározott.
Olykor csendesen, a Walter Scotti lovagok
hosszú lélegzetével, máskor meg okosan, de –
ha szükséges – szent haragvással is küzdve a
jobbításért. Ám, mindenek felett, okos derűvel. Önmagát kigúnyoló Cyranói humorral.
Az élet szeretetétől áthatva. Szerethető,
„istená ldotta kollégaként”, és úgy is, hogy az
emberek, a társak szeretete kisugározzon
minden körötte élőre, családjára, a dabasi
Kossuth Ház közösségeire, barátaira is.

20 év a helyi kultúra szolgálatában
Május 25-én nyílt meg a kiállítás a 20 éves Galéria Alapítvány és a 15
éves Kossuth Ház Galéria tiszteletére. „Emlékezés és kiállítás” – így
fogalmazott a meghívó. Emlékezni gyűltek össze a dabasiak, mert a
Galéria Alapítvány és a Kossuth Ház Galéria tevékenysége egyet
jelentett KEREKES LÁSZLÓVAL. Kőszegi Zoltán polgármester, a
D’ART alkotókör tagjai, Janzer Frigyes szobrászművész és valamen�-

Míg élünk, életünk nagy ajándékai közt
tartjuk majd számon, hogy találkozhattunk
ezzel az örökfiatal-emberrel. Kinek a szemében olyan friss tűz ragyogott, mint csak azokéban, akik egész életükben azonosnak tudtak maradni önmagukkal. Aki, ha a szemünkbe nézett, és mindig a szemünkbe
nézett, látta és láttatta önmagunkat benne.
Azt, akik vagyunk – és azt is, akikké lenni
lehetnénk.
József Attila vers nélkül, én a csupa nagybetűs EMBER, Kerekes Laci nélkül félem,
hogy hiányától meggörbülhet a világ gyémánttengelye. De remélem, hogy mi, akikre a
feladatot testálta, képesek leszünk tovább
tartani azt, helyette is, érette is. Szép szellemét, halhatatlan lelkét mi visszük magunkban tovább időnk végezetéig.
„felhő zsebébe nap hull
tó bíborába kő
szádból a lét kicsordul
gyémánként áll az idő
bőrödön meddő harmat
a fényben a lélek kiszáll
fölötte nincs hatalmad
holtunkig legyűrt halál”
Vadász János

nyi hozzászóló méltóságot adó, tiszteletteljes, meleg és baráti szavai
búcsúztak a grafikusművésztől, aki élete utolsó 20 évét Dabason élte.
Imádott Gábor unokája nem tudott részt venni a kiállításmegnyitón,
mert nagyapja tiszteletére épp akkor vett részt a Kinizsi túra 100 kilométeres szakaszán sikerrel, a szintidőt teljesítve.
A kihívás, a célok elérése Lacinak is mindig fontos volt. Egy város
közössége búcsúzott tőle. 			
PG
2013. június
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Az Egyházak hírei
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• 16-án vasárnap 8.30-kor a Szőlőkben,
10.30-kor Gyónon gyermekeket kereszte
lünk a szentmisékben
• 17-21-ig, azaz hétfőtől péntekig, naponta
8.00-16.00 óráig napközis tábort tartunk a
plébánia hittantermében és kertjében az
általános iskolás hittanosaink számára.
Szentmiséink időpontjai ezeken a hétköz
napokon eltérnek a szokásostól: Gyónon
hétfőn 08.30, szerdán 18.00, pénteken
08.30, a Szőlőkben: szerdán 08.30.
• Gyóni templomunk búcsúi szentmiséjét
30-án, vasárnap 10.30 helyett kivételesen
10.00 órakor kezdjük. A szentmisét bemu
tatja: Molnár Zsolt atya, veresegyházi plé
bános, váci püspöki irodaigazgató és bíró
sági helynök.
Az alsódabasi KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Május 12-én templomunkban elsőáldozás
volt. 22 kisgyermek járult első szentgyónás
hoz és elsőáldozáshoz. Imádkozzunk értük.
A szentmisén a Csendélet zenekar játszott.

Naprakész honlapunk:
www.alsodabasplebania.5mp.eu oldalon
A gyóni Református
Egyházközség hírei

Állandó alkalmaink:
• Vasárnaponként 10.00 órakor istentisztelet
• A nyári hónapokban a gyermek istentisztelet
szünetel, szeptember közepén tanévnyitó
istentisztelet után ismét indul.
• Szerdánként 17.00 órakor bibliaóra
• Június 9-én és 16-án az istentisztelet 11.00
órakor kezdődik.
• Június 30-án úrvacsorás istentisztelet
NYÁRI TÁBOR: július 1–5.
A program létszámtól függően szervezés alatt.
Sok játék, kézműves foglalkozások, kirándulás,
biciklitúra, strand a reggeli áhítatok és énekta
nulás után. Költsége: 10 000 Ft/fő, ami tartal
mazza a tábor egész heti kiadásait: étkezés,
belépő stb.
Várunk jelentkezőket az elutazós táborunkra
is, amelyet június 24–28-ig a Mohács melletti
Kölkeden tartunk a baranyai gyülekezettel
közösen.
Költsége kb. 17 000 Ft, melyben a teljes ellá
tás, szállás és útiköltség is szerepel.
Mindkét táborral kapcsolatban kérjük, hogy
lehetőleg az iskolai tanév végéig legyenek
kedvesek a szülők jelezni, hogy számítha
tunk-e gyermekükre, vagy sem. A létszám a
programszervezés miatt is fontos.
A Dabasi Református
Egyházközség hírei

• Június 2-án volt úrnapja, Isten fizesse meg a
virágokat és a segítséget.
• Június 15-én családi sportnap lesz a plébá
nián. Szeretettel várunk minden kedves csa
ládot, gyermeket.
• Június 16-án TE DEUM hálaadó szentmise
lesz a diákmise keretében, 11.00-kor.
• Már most hirdetjük a kedves híveknek, hogy
július 8–12-ig ismét lesz TÁBOR a plébáni
án, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket,
jelentkezni az atyánál lehet.
A szentmisék rendje:
csütörtök, péntek, szombat este 19.00, vasár
nap 9.30 és 11.00-kor. (az ettől eltérő miséket
a honlapon és a hirdetőn írjuk ki)
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• A kóruspróbák nyáron szünetelnek, találko
zunk ősszel! Jó pihenést mindenkinek!
Alkalmaink
• Június 14.: Virágkötő délután Kossuth
László emlékére
• Június 16.: vendég igehirdető Horváth
Sándor
• Június 30.: vendég igehirdető Szemők
Andrea
• Július 5.: péntek: „Fiatalok éjszakája” a gyü
lekezeti házban
Táboraink
Pótharaszti tábor
Időpont: június 24–28. (hétfő–péntek) között.
A tábor célja játékos pihenés és tartalmas sza
badidő eltöltés. Pénteken egész napos buszki

rándulást szervezünk Kecskemétre. Egy gye
reknek a tábor költségeire 6500 forintot kell
fizetnie. (Ez tartalmazza a buszkirándulás díját
is.) Ezt a pénzt majd a helyszínen kell átadni.
Ha valakinek a családja tud a főzéshez való
élelmiszert vagy gyümölcsöt adni, amit nem
boltban kell vásárolni, hanem a kertben ter
mett, azt köszönettel elfogadjuk. Azt, hogy
mire lesz szükség a táborban június 23-án dél
előtt 10 órakor a vasárnapi istentisztelet után a
templomban fogjuk megbeszélni.
Napközis tábor
Időpont: augusztus 5–9., 8.00–16.00 óráig
Részvételi díj: 8500 Ft/fő, mely tartalmaz
3-szori étkezést és a kézműves foglalkozások
anyagszükségletét.
Helyszín: dabasi református gyülekezeti ház
(Dabas, Kossuth László u. 2.)
Jelentkezni lehet 3000 Ft előleg befizetésével
Erdélyi Borbálánál (bori.erdelyi@gmail.com;
70/314-4597) és
Nagyné Horváth Anitánál (vinazso@freemail.
hu; 70/325-7403)
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
A Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújí
tott, 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.
• Gyülekezetünk ifjúsága eldöntötte, hogy
nyári táborozásának anyagi hátterét saját
erejéből kívánja előteremteni. Ezúton is kér
jük, hogy akinek bármilyen kidobásra szánt
fém- vagy papírhulladéka van, amit erre a
nemes célra felajánlana, az jelezze a követ
ke z ő tele fo n s z á m o n: 2 0 / 824 - 6181.
Köszönjük.
• Kérjük közösségünk azon tagjait, akik a
2012. évre még nem rendezték egyházfenn
tartásukat, hogy ezt, gyülekezetünk zavarta
lan működése érdekében lehetőleg mielőbb
tegyék meg.
Nyári programjaink:
• Napközis gyermektábor: június 17–21.
naponta 8.00-16.00 óráig. Részvételi díj
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A ZÖLD KILENCES,
AVAGY VAY SÁNDOR DIVATBA JÖTT

napi háromszori étkezés mellett 9000 Ft/fő/
hét. (Gyülekezetünk egyházfenntartóinak
7000 Ft/fő/hét) Jelentkezni a következő tele
fonszámon lehet: 06-20/824-6181
• Tanévzáró szalonnasütés: június 21.
16.00 órától.
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.: 20/824-3379)
Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyház céljait támogatták.
***
MEGHÍVÓ
Június 23-án, vasárnap a 10.00 órás
istentisztelet után Dabas Város Önkor
mányzatával közös megemlékezést
tartunk Gyóni Géza születésének tiszteletére a templomudvaron, és megkoszorúzzuk a parókia falán elhelyezett
domborművet.
Mindenkit szeretettel várunk az eseményre!

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 •
Nytsz.: 02-0012 • Példányszám: 6100
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefon: 06-29/561-230 • kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Gogolák Mariann • Telefon: 29/561-261
E-mail: gogolakmariann@gmail.com •
Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt.
• Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munk álatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc Dabas, Rozmaring u. 22. •
Tel./fax: 06-29/365-564

Nyílik az ajtó, és egy csa
pásra minden megváltozik.
Oda a csönd és a nyugalom,
a kávéházba viharzó újságírók vákuumként hozzák
magukkal a környező pesti
kocsmák füstjét és zaját.
Mindenki kezébe pohár
kerül, majd szivarra gyújtanak és kitartóan keresik a
szenzációt, amivel el lehet
adni a holnapi lapot. Mert
a hírlapolvasóknak a leleplezett gazdasági panamák,
titkolt romantikus szerelmek, a várost borzongásban tartó gyilkosságok, esetleg olyan
egzotikus dolgok kellenek, mint az egyiptomi alkirály látogatása, de az biztos, hogy
nincs unalmasabb, mint a tegnapi hír.
Lüktet a színpad, a legharsányabb tollforgató mintha egyenest egy Krúdy-novellából
lépett volna ki. Egyik szivarról a másikra
gyújt, a poharat is buzgón emelgeti, ugyanakkor az öltözéke jó ízléssel összeállított, a
nadrágja pedig borotvaélesre vasalt. Arcát
nemhogy bajusz, de még egy kis borosta sem
árnyékolja. Ám amikor az egyik magáról
megfeledkező cimborája elszólja magát,
azonnal és határozottan helyesbít: – Nem
Sarolta: Sándor! Nincs, nem lehet tovább
kétely, a Vígszínház 1909-ben játszódó új
darabjában, „A zöld kilences”-ben szerep
jutott Vay Sándornak. Nem főszerep, mint
a Rottenbiller utca kövezetét eladó szélhámosé, vagy a sorozatgyilkos szállodaportásé
(hogy a férfiszerepeknél maradjunk), de
mégiscsak az egész darabon végigfutó
karakterszerep. A különc „kis gróf ” alakját
Péter Kata művésznő formálja. Alakítása
kidolgozott és hiteles, jól adja át a közönségnek, hogy a Vay család fekete bárányát a
maga korában végül csak elfogadták olyannak, amilyennek Isten teremtette. Hogy
sikerei voltak a hölgyeknél és még bálványozott színésznők hiúságát is legyezgette az
érdeklődése. Mivel ebben a darabban a legképtelenebb dolgok is lehetségesek, így
nagyobb kockázat nélkül kijelenthető: a már
említett Krúdy Gyula elismerő tapsát és
virágcsokrát biztosan kiérdemelné.
Anno, a valóságban 1909 Vay Sándor/
Sarolta irodalmi pályájának egyik csúcséve
volt, ugyanis a karácsonyi könyvpiacra
jelent meg a tízkötetes életműsorozata.

Nagy sikert hozott, a
viseltes selyemszálú
kötetekből jó néhányat még ma is féltve
őr i z ne k a c s a l á d i
köny v t á ra kba n. A
szerző azonban a vártnál komolyabb árat
fizetett érte, mert ezt
követően már hiába
kopogtatott a könyvkiadóknál. Az első
világháború kitörése
Svájcban érte, így éveken át a frontvonalakon keresztül postázta
írásait a Pesti Hírlapnak. Nem látta többé a
buckát, alakja eltűnt a főváros forgatagából
is. Magányosan halt meg 95 évvel ezelőtt,
1918. május 23-án Lugano városában.
Halála után bő egy tizeddel testvére, gróf
Vay Péter szoborállítással tervezte megörökíteni alakját, mely ugyan nem valósult
meg, de szülőfalujában, Gyónon utcát
neveztek el róla. Egyáltalán nem tragédia,
hogy így történt, hiszen a kultúrtörténeti
értéket képviselő történetek százaival kifaragta ő még éltében a saját mementóját.
Mostanában gyakran találnak rá, egymást
érik a különböző kötet-összeállítások. Ideje
volt, hogy a színjátszás területén is összejöjjön a találkozás, hiszen például a „Régi
magyar társasélet”-ben külön fejezetet
szentelt a hazai színészet hőskorának.
Később szép történetben örökítette meg a
reménytelenül szerelmes Katona József
alakját, írt Petőfi szerelméről, Prielle
Kornéliáról, majd Pálmay Ilkáról és másokról. A szaldó még bőven Vay Sándor javára
billen, de egy olyan darabbal, mely az ő fordulatokban gazdag életútját állítaná a
középpontba, sokat javulhatna az egyenleg.
Ha máskor nem, akkor majd a halálának
centenáriumán. Nincs az olyan messze,
hiszen a kilencvenöt, az már majdnem
száz…
(Darvas Benedek–Varró Dániel–
Hamvai Kornél: A zöld kilences. Pesti
cécó két zenés felvonásban. Rendező:
Ascher Tamás, előadja a Vígszínház társulata. Könnyed kikapcsolódás két és fél
órában, budapestieknek, fehérváriaknak
és dabasiaknak különösen ajánlott!)
Valentyik Ferenc
2013. június
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DON-KANYAR 1943–2013 MOTOROS EMLÉKTÚRA július 14–29.
(DON-KANYAR OROSZORSZÁG–NOVYI DONBASS UKRAJNA)

A dabasi Áldos Hagyományőrző Egyesület évek óta megemlékezik az
1943. január 12-i doni áttörés eseményeiről. 2011-ben fogalmazódott meg
a gondolat, hogy a 70. évfordulón a helyszínen, személyesen emlékezzünk
meg. Sajnos nem csupán a háború tizedelte a lakosságot, az azt követő
években a „málenkij robot” is áldozatokat szedett környékünkön:
Újhartyánról, Kakucsról és Újlengyelből is hurcoltak lakosokat az akkori
Szovjetunióba, sokukat Novyi Donbass környékére. Szeretnénk egy kis
faragott emléktáblát kivinni és elhelyezni a volt láger közelében, amelyet
Varga Laci bácsi készít el, támogatva az ügyet.
„Hol voltak Önök hatvan évig…?”
Kérdezték a helyiek a Pécsi Németkör Egyesület tagjaitól amikor 2009ben hosszú szervezés, kutatás után felkeresték a donyeci lágereket.
Hihetetlen kitartással kutattak, és a helybéliek segítségével sok régi munkatábort meg is találtak, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait.
Valóban, hol voltunk hatvan évig? Hol vagyunk huszonhárom év óta?
Az útvonal: Dabas–Beregszász–Szolyva–Vereckei-hágó–Lvov–Kijev–
Novgorod–Sziverszkij–Voronyezs–Donyeck–NovyiDonbass–
Primorszk–Szevasztopol–Umany–Körösmező–Dabas

DUATLON
Országos Bajnokság
Április 27-én a Somogy megyei Kaszón
rendezték meg a Duatlon OB-t, ahol a
futás –kerékpár–futásból álló megmérettetésen a Dabasi Szabadidős SE versenyzői is indultak gyermek korcsoportban, egyéniben Bukovszki Tünde a
dobogó 2. fokára, míg Kanyik András a
dobogó 3. fokára állhatott fel. Csapatban
a g yermek lánycsapat a 2 . helyen
(Bukovszki Tünde–Petrányi Petra–Szegfi
Zsanett), míg a gyermek fiúcsapat 3.
helyen (Kanyik András–Fajth Ádám–
Kecskés Bence) végzett.
Eredmények:
Újonc korcsoport:
13. Farkas Csaba; 15. Mécs Marcell;
17. Farkas Zsolt; 30. Balázs Gábor
14. Kecskés Noémi15. Nagy Ágnes;
16. Szegfi Csenge
Gyermek korcsoport:
3. Kanyik András; 10. Fajth Ádám;
22. Kecskés Bence; 29. Balogh Botond
2. Bukovszki Tünde; 17. Petrányi Petra
23. Szegfi Zsanett; 32. Fekete Fanni
Serdülő korcsoport:
32. Kovács Marcell
15. Bukovszki Boglárka
20. Bennárik Csilla
Felnőtt korcsoport:
7. Cseik Márton
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Június 14-én pénteken az Újhartyáni Német Kisebbségi Önkormány
zat szervezésben megemlékezés lesz a málenkij robotra hurcoltakért az
Újhartyáni faluházban 18.00 órai kezdettel. Aki szeretne egy emlékszalagot, kis koszorút (korlátozottak a szállítási lehetőségeink) a Don-kanyari
emlékhelyekre (Rudkino, Boldirevka magyar katonai temetők) vagy
Novyi Dombass-ba kiküldeni, mi szívesen kiszállítjuk. Támogatást
köszönettel elfogadunk.
Köszönjük az újhartyáni, kakucsi, újlengyeli német kisebbség a Pécsi
Németkör, Lauter Antal, Varga László, Anatolij Dermajer az Ukrán
Háborús és Politikai Áldozatok Bizottságának titkára, Dimitrij A.
Yendovitsky a Voronyezsi Egyetem rektora és mindenki támogatását, aki a Don-kanyar 1943–2013 emléktúra megszervezésében segítettek.
Áldos Egyesület, Molnár József, 06-30/205-7951
www.donkanyar2013@gmail.com
www.facebook.com/nemfelejtunk.donkanyar

Triatlon
ranglistaverseny
Tiszaújváros
Elkezdődött a 2013-as triatlonidény
hazánkban. Az elmúlt évekhez hasonlóan
Tiszaújvárosban indult a szezon a tisza
újvárosi ranglistaversennyel, ahol a Dabasi
SZSE versenyzői is indultak. Az évad első
triatlonversenyén Kanyik András korcsoportjában a dobogó 3. fokára állhatott fel,
míg a többiek egy-egy értékes helyezést
csíptek el, amivel megkezdték idei ranglistapontjaik gyűjtését.
Eredmények:
Újonc korcsoport:
7. Farkas Zsolt; 17. Farkas Csaba
15. Szegfi Csenge; 17. Kecskés Noémi
Gyermek korcsoport:
3. Kanyik András; 17. Fajth Ádám;
25. Kecskés Bence
5. Bukovszki Tünde; 13. Petrányi
Petra; 25. Fekete Fanni
Serdülő korcsoport:
26. Kovács Marcell
17. Bukovszki Boglárka
Felnőtt korcsoport:
4. Cseik Márton

XXI. Aquatlon OB
Május 11-én Egerben rendezték meg a
NUSI Sport XXI. prog ramjában az
Aquatlon OB-t. Reggeltől kora estig folyt
a versengés, az úszás részét a Bitskey Aladár
50 m-es, 8 pályás sportuszodában több
futamban rendezték, míg a futás részét az
egri sportpálya futópályáján bonyolították le
több futamban. A Dabasi Szabadidős SE
versenyzői egyéniben és csapatban is többször a dobogóra állhattak.
Eredmények:
Újonc korcsoport:
egyéni: 4. Farkas Csaba; 6. Farkas Zsolt;
59. Balázs Gábor; 63. Pásztor Zalán
29. Szegfi Csenge; 40. Kecskés Noémi;
42. Nagy Ágnes; 79. Bali-Hajagos Lili
csapat: 2. Dabasi SZSE (Farkas–Farkas–
Balázs–Pásztor)
9. Dabasi SZSE (Szegfi–Kecskés–Nagy–
Bali-H.)
Gyermek korcsoport:
egyéni. 3. Kanyik András; 28. Fajth Ádám;
32. Kecskés Bence
2. Bukovszki Tünde; 19. Petránsi Petra;
36. Fekete Fanni
Csapat: 3. Dabasi SZSE (Kanyik–Fajth–
Kecskés); 2. Dabasi SZSE (Bukovszki–
Petrányi–Fekete)
Serdülő korcsoport, egyéni:
38. Kovács Marcell; 39. Bali-Hajagos
Viktor; 24. Bukovszki Boglárka
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DÍJUGRATÁS
Május 19-én, vasárnap Mendén első alkalommal
rendeztek díjugrató versenyt, mely több neves
lovast is felvonultatott, többek között a többszörös
magyar bajnokot és olimpikont, Göttler Vilmost.
A dabasi Lovestyán Rita a szürke kanca,
Cassis SzM nyergében a 120 cm-es versenyszámban indult, ahol az alappályán ezúttal is hibátlan
lovaglást mutattak be, így ismét résztvevői lehettek az összevetésnek. Cassis SzM rendkívül jó
formában van, látványosan és fölényesen ugrott,
a nézők legnagyobb örömére. Az összevetésben is
– melynek magassága már 130 cm volt – megmutatta ugróképességét, viszont egy verőhiba miatt
4 hibaponttal fejezték be az összevetést, így
összességében a 12. helyen végeztek.

FÉRFI KÉZILABDA
Véget ért a 2012–13-as bajnoki szezon. Junior- és felnőttcsapatunk
május hónapban négy mérkőzést játszott, ahol a következő eredmények
születtek:
junior
felnőtt
Várpalotai Bányász SK–Dabas Diego KC
23 : 32
28 : 32
Dabas Diego KC–Siklós KC
41 : 17
38 : 28
Komlói BSK–Dabas Diego KC
29 : 27
29 : 32
Dabas Diego KC–Százhalombattai KE
35 : 18
24 : 24
Juniorcsapatunk a negyedik helyen végzett a bajnokságban, a
felnőttek pedig bronzérmesek lettek.
UTÁNPÓTLÁS
Egy kivétellel minden korosztály számára befejeződött az ERIMA
Országos Kézilabda Bajnokság.
A 2004-es (U-8) csapatunk május 24-én Veszprémben országos elő
döntőt játszott, amit 100%-os teljesítménnyel megnyertek és bejutottak
az ország nyolc legjobb csapata közé. Az országos döntőjének, június
8–9-én az OBO Aréna ad otthont.
A 2003-as (U-9) fiúk május 10-én az OBO Arénában játszották az
országos elődöntőt, ahol a harmadik helyet sikerült megszerezniük.
A 2000-es (U-12) csapatunk május elején Gyöngyösön vett részt a kor
osztály országos döntőjében, ahol a hetedik helyet szerezték meg.

1998-as (U-14) csapatunk számára már áprilisban véget ért a bajnok
ság. A fiúk az országos döntőben a nyolcadik helyen végeztek.

A csapat tagjai: (felső sor balról) Bódi Dominik, Krizsa Renátó,
Katona Alex, Brabanti Kristóf, Mráz Márk, Prohászka Patrik, Bolyki
Dániel, Kosiba Zsombor, Szűcs Dávid, Szabó Tamás, Lancsa
Dávid, Váczi Balázs, Somodi Kristóf, Balogh Ádám, Kiss Bence,
Bácskai Bálint, edző: Kovács István

Gratulálunk a csapatoknak az eredményekhez!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

Bajnok lett az FC Dabas SE
II-es csapata
Az FC Dabas SE Kucsák István játékos edző által irányított tartalékcsapata már a bajnokság vége előtt három fordulóval megszerezte
a bajnoki címet a Pest Megyei Bajnokság III. osztályának déli csoportjában. A csapat csupán egy mérkőzésen szenvedett vereséget, a
többi találkozóról vagy döntetlennel, vagy győzelemmel vonultak le
a dabasi labdarúgók, és ezzel az eredménnyel kivívták a jogot a II.
osztályban való indulásra a 2013–2014-es bajnoki évadban.
A BAJNOK CSAPAT TAGJAI:
Nagy Tamás, Jovon Gábor, Magyari
Sándor, Nagy Dominik, Láposi József,
Pucsinszki Miklós, Bálint Roland,
Bálint Zoltán, Cemmel Péter, Janicsák
András, Béres Krisztián, Greguss
Richárd, Birizdó István, Ordasi Gábor,
Ordasi József, Palchuber Péter, Kocsis
Tamás, Mráz István, Krigel Péter,
Bognár Erik, Basa Richárd, Nyúl Attila,
Gugyerás Péter, Erdős Bálint, Takács
Kornél, Körmöczy Szebasztián, Kucsák
István, Czeróczki Krisztián

A csapat tagjai: (felső sor balról) Mráz Zsolt, Pardi Lajos, Farkas
Ádám, Czindler Ádám, Feth Balázs, Majer Martin, Szűcs Márk,
Balog Gábor, Szűcs Kristóf, Győrvári Tamás, Újvári Roland,
Harazin Dávid, Bálint Bence, Kiss Péter, Podoba János,
Zatureczki Kevin, edző: Kovács István
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Segíthetünk?
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Ugye Ön se szeretne elveszni a papírok zuhatagában?
Könnyített konstrukciónk segítségével könnyen, és
gyorsan juthat hitelhez.
Ön álmodik, mi segítünk megvalósítani!

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
• Szabad felhasználású személyi kölcsön
ingatlanfedezet nélkül
• Kiszámítható törlesztőrészlet
• Kedvező kamat
• A maximum futamidőn belül Ön választhat
lejáratot
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek, az egyes feltételek a
20 Dabas 2013. június hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
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