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rendezvényeink

Trianoni rendezvényeink
Dabas Város Önkormányzata két rendezvénnyel emlékezett a trianoni döntés 91. évfordulója alkalmából
a hazánkat szétdaraboló, igazságtalan békediktátum
eseményeire.

Június 2-án, csütörtökön a Kossuth Művelődési Központban az
érdeklődők megtekinthették Rékasi Károly színművész Szerelmem,
Erdély című előadóestjét, amely Wass Albert szellemiségét idézte
és a trianoni döntés fájdalmas hozadékát boncolgatja versek, visszaemlékezések által.

Iskola két versmondója (Pádár Panna és Bozó Virág) valamint az
intézmény hadtörténeti szakkörös diákjai. A rendezvény ünnepi
szónoka Kőszegi Zoltán polgármester volt.
Az ünnepség koszorúzással, a Szózat és a Székely Himnusz
közös éneklésével zárult.

Az Összetartozás Napját megelőző jeles napon, június 3-án szép és
megható eseményre került sor a Városháza nagytermében. A kárpátaljai Popovics család ünnepélyes állampolgársági esküt tett
Kőszegi Zoltán polgármester előtt. Popovics Pál munkácsi tanár és
felesége, Kenéz Éva, először saját maguk, majd öt kiskorú gyerme-
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kük – Bence, Emese, Kende-Pál, Zente, és a karon ülő PiroskaCsenge – nevében mondták el az eskü megható szövegét.
A harmadik felnőttkorú
honosított Zenta város ifjúsági nagykövete, Molnár Balázs
volt, aki több mint fél éve
kulcsszerepet tölt be a két
település közötti testvérvárosi
kapcsolat élénkítésében.
Június 3-án Sáriban, a Hajcsár utca sarkán lévő országzászlónál
emlékezett a város közössége a trianoni eseményekre. Az ünnepi
műsorban részt vettek a Szent János Katolikus Általános Iskola volt
és jelenlegi növendékei, énekkarának néhány tagja (Kollár Kinga,
Gogolák Alexandra, Zsákai Lénárd), a II. Rákóczi Ferenc Általános
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Szeretettel köszöntjük
mindannyiukat a mag yar
állampolgárok között!
K. Á.
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PEDAGÓGUSNAP ZENTÁN
2011. május 24-én Dabas Város Önkormányzata
délvidéki testvérvárosunk, Zenta színházában köszöntötte a település pedagógusait, az ünnepségen
az idei évben elôször a dabasi kistérség nevelési
és oktatási intézményeinek vezetôi is részt vettek.
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1. Díjátadó Zenta Színháztermében

3. Zentai óvodások bemutatóján a
dabasi óvónők
4. A padlás című musical hatalmas
sikert aratott

3

Az egynapos látogatás során a résztvevők nemcsak a várossal ismerkedhettek meg, hanem zentai pedagógustársaik vezetésével bepillantást nyerhettek a délvidéki település óvodáinak, általános és
középiskoláinak életébe.
A délutáni ünnepség Sirková Anikó zentai polgármester asszony
köszöntőjével kezdődött, majd Kotán Sándorné verssel üdvözölte
kollégáit. Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédét követően
került átadásra a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj első és
második fokozata. A díjakat Farkas Józsefné, Buncsák Pál Jenőné,
valamint Dömők Antalné vehették át.
A rendezvény zárásaként a Zentai Magyar Kamaraszínház
jóvoltából az ifjúsági színtársulat előadásában Presser Gábor–
Sztevanovity Dusán: A padlás című musicaljének adaptációját
tekinthették meg az ünnepeltek.		
F. L.
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2. Ó vodapedagógusaink egy csoportja
a Tisza-parti Révész-szobornál
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Díjazottak
Farkas Józsefné, Balogh Ida Dabason látta meg
a napvilágot, általános és középiskolai tanulmányait a helyi intézményekben végezte. A
si ke re s felvé tel i ut á n a z E sz te rgom i
Tanítóképzőbe került, ahol 1974-ben tanítói
diplomát szerzett.
Gyermekkorától kezdve pedagógusnak
készült, nagy örömmel kezdte meg munkáját a
dabasi általános iskola Felsődabason működő
kihelyezett épületében. 1992-től 2005-ig alsó tagozatos igazgatóhelyettesként koordinálta az akkor még négy különböző épületben
működő intézményi feladatokat. Lelkiismeretes, fáradhatatlan és
kitartó munkájának köszönhetően 2005-ben intézményvezetővé
nevezték ki. Igazgatói feladatai mellett etikát és tanulásmódszertant
tanít a felső tagozatos tanulóknak. 1988-ban megújította diplomáját,
majd szakvizsgát tett az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán
2004-ben.
Vezetése alatt indult el a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében a
kompetencia alapú oktatás a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Ez
a módszer növeli a tanulói aktivitást, lehetőséget teremt a diákok szociális kompetenciáinak mind szélesebb körű megnyilvánulására. Az
igazgató asszony részt vesz a város életében is, aktív tagja a
Kisdabasért Egyesületnek. A Szülői Munkaközösséggel és az
Iskolaszékkel igazgatóhelyettesként és igazgatóként is együttműködően, segítőkészen, megértően dolgozott és dolgozik együtt.
Családja, s különösképpen a közelmúltban elhunyt, szerető férje
mindvégig kitartóan segítette és támogatta pedagógiai pályáján.
Tanítványaival folyamatosan jó kapcsolatot tart fent, figyelembe veszi
a diákok kéréseit és próbálja jó irányba terelgetni őket.
Buncsák Pál Jenőné Sáriban született, tősgyökeres sári családba. Pedagógiai pályafutását 1972-ben a Dabas-Sári I. számú Általános
Iskolában kezdte el, majd 1993-tól a Szent
János Katolikus Általános Iskola tanáraként
folytatta. Szaktanári munkája mellett jelenleg
a felsős munkaközösség vezetését is ellátja.
Az elmúlt évtizedek alatt gyerekek százait
indította el a felnőtté válás útján. A gyermekek
egyházmegyei tanulmányi versenyeken elért sikereinek sokasága
bizonyítja szakmai munkájának eredményességét. Az ifjúság nevelé-
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sében elért sikerei, embersége, szeretete, hite példaértékű és bátran
állítható példaképül a tanítványok, a kollégák és a szülők elé egyaránt.
A nevelés-oktatás terén következetesen vallja a keresztény értékrend szerinti pedagógiai munka fontosságát. Az itt élők és a kollégái
számára is példát mutat, hiszen mélyen vallásos, Istenhívő. Munkája
és magánélete során is a keresztényi értékek vezetik cselekedeteit.
Családja, két leánygyermeke évtizedeken át végig támogatta, segítette őt a pedagógusi pályán.
Dömők Antalné élete eddigi részét Gyónon
élte le, munkássága, hivatása 41 éve a Gyóni
Géza Általános Iskolához, és eg yben
Dabashoz köti. Gyermekkorában zenésznek,
hegedűművésznek készült, ám az élet úgy
hozta, hogy végül a pedagógus pályát választotta, s így ének-magyar szakos tanár lett.
Az iskolában megtalálta a helyét, a munkáját, a hivatását, amiben kiteljesedhetett.
Mindig fontosnak tartotta a tehetséges gyerekekkel való külön foglalkozást. Az általa felkarolt tanítványok rendszeresen szerepeltek, szerepelnek iskolai és városi műsorokon, rendezvényeken, valamint az
ének-zenei versenyeken, megmérettetéseken is sikeresen helytálltak.
Az iskola énekkara az ő irányítása alatt az Éneklő Ifjúság országos
minősítő versenyen többször ért el arany fokozatot, és a budapesti
zeneakadémia díszhangversenyén is fellépett. Tanítványai a megyei és
országos népdaléneklési versenyen többször szereztek arany- és ezüstminősítést. Énekkarosaival rendszeresen részt vett iskolai, városi és
kistérségi rendezvényeken. Birtokában van az a ritka jó tulajdonság,
hogy ha éppen nem volt szereplési lehetőségük, akkor maga szervezett
közösségi programot a szülőknek és a tanítványoknak. A rendezvényeknek egy részével hagyományt teremtett, nemcsak az iskolában,
hanem a városban is.
Munkabírására jellemző, hogy az iskolai ének-zene tanításon túl,
hosszú éveken keresztül volt a Gyóni Géza Általános Iskola szakszervezeti vezetője, jelenleg a magyar munkaközösséget vezeti. Az ő szervezőmunkájának köszönhető az évek óta működő iskolai felnőtt
énekkar. Munkáját már elismerték magasabb fórumokon is, hiszen
kapott már miniszteri dicséretet, a Pedagógus Szakszervezettől
Eötvös József-emlékérmet, valamint 1999-ben elsőként kapta meg a
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat.
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Magyar könyörgés Santiago de Compostelában

Fotó: Molnár Imre

Kôszegi Zoltán és a Magyar Zarándokút Egyesület néhány tagja a közelmúltban a spanyolországi Santiago
de Compostelában járt, ahonnan két felszentelt Szent
Jakab-szoborral tértek vissza. A szobrok sorsáról és az
úton szerzett tapasztalatokról, élményekrôl kérdeztem
városunk polgármesterét.

Kapui Ágota: Nemrégen egy küldöttséggel a spanyolországi
Santiago de Compostelában jártak. Mi volt a célja ennek az utazásnak?
Kőszegi Zoltán: Már köztudottá vált, hogy megalakult a magyar
Zarándokút, amely Dabast is érinti. Létrehozásának kigondolói és
főszervezői, Bognár Rudolf és Rumi Imre már régóta tervezik, hogy
ha megvalósul a magyar út, akkor legyen egy-egy pontján olyan szobor, amit a spanyol Caminóról hozunk a hazai helyszínekre, ugyanis
a zarándokok és az úton lévők védőszentje Szent Jakab (Santiago).
Megszervezték, Szent Jakab városából kerüljön ide Magyarországra
a két szobor, egy ottani szobrász faragja ki, és a santiagói katedrálisban az érsek szentelje fel azokat. Természetesen, amikor az ötlet felvetődött, ugyanúgy partner voltam, illetve partner volt a város ennek
megvalósításában, mint magánál az út kialakításánál. Mindenképp
szerettük volna, hogy több szobor esetén, az egyik Dabason kapjon
helyet. Kiválasztották a helyet, kialakult a csapat, lebeszélték az
érsekséggel, a kőfaragóval. A terveknek megfelelően elkészültek az
alkotások és kiutazott egy tízfős delegáció, hogy hazahozza a szobrokat. A delegáció tagjai: Fonti Krisztina, Budapest 12. kerületi
alpolgármester, Bíró Ferenc pécsváradi polgármester, Popovicsné
Farkas Éva, Kákonyi Károlyné, Gogolák Mariann, Bognár Rudolf,
Rumi Imre, Szesztai György, Molnár Imre és jómagam.
A szobrokon túl az is szerepelt a céljaink között, hogy a Camino
legalább egy etapját járjuk végig, vegyünk részt a szentmisén,
legyünk részesei annak az útnak, amely ott évszázadok óta létezik.

K. Á.: Milyen érzés volt megérkezni, ott lenni, bejárni a katedrálist, a várost, az események részesévé válni?
K. Z.: Megérkezésünk után részt vehettünk azon a szentmisén,
ahol legalább 800–1000 zarándok volt jelen. Ott tudtuk meg az
érsekségen, az irodában, hogy a szertartáson, a könyörgéseknél mi is
lehetőséget kapunk. S mivel az egyik szobor Dabasra kerül, a csapat
úgy döntött, hogy én mondjam el a könyörgést. Felemelő érzés volt
ott, a közel ezer ember között, a katolikus egyháznak ezen a szimbolikus helyszínén könyörögni egy közösségért. Az ember már a katedrális közelségében is csodálatosan érzi magát, hát még ha bent van és
részt vesz egy szentmisén. II. János Pál pápa kétszer és XVI. Benedek
pápa egyszer járt már ott, tehát ez nekik is fontos helyszín.
Fantasztikus és felemelő érzés volt, hogy egy közép-európai kisvárosból eljuthattunk ide, ahová a tengerentúlról és a világ számtalan
pontjából érkeznek zarándokok, akik több száz km-t megtettek,
hogy jelen legyenek a zarándokmisén, amelyen egy feledhetetlen
lelki feltöltődést kapnak. Ezen a misén elhangzott egy magyar
könyörgés, amit én mondhattam el. Kíváncsiak voltunk, hogy rajtunk kívül voltak-e még magyarok, akik értették ezt. A legnagyobb
meglepetésünkre, amikor kimentünk a katedrálisból, az egyik kisutcában odajött hozzánk egy magyar lány, aki már 15 éve Írországban
él. Most települ haza Magyarországra, de előtte megtette a 800
km-es zarándokutat. Könnyes szemmel fordult oda hozzánk, és azt
mondta, hogy ez fantasztikus, megható élmény volt számára. Ez a
találkozás számunkra is még emlékezetesebbé tette az eseményt.
K. Á.: Milyen volt a fogadtatás?
K. Z.: A legfantasztikusabb az a szívélyes hozzáállás volt, ahogyan fogadtak bennünket. Az érsekségen személyesen átbeszéltük
az egész procedúrát, a dolgok pontos menetét. Biztosan azért is
fogadtak annyira lelkesen és szeretettel, mert értékelték a szándékot,
hogy az ő városukból akarunk szobrot hazavinni, hogy megteszünk
gyakorlatilag egy 8000 km hosszú utat, amíg hazakerülnek a szobrok. Ezen kívül Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét Egyházmegye
érseke is írt egy levelet a santiagói érseknek. Nyilván ennek a közbenjárásnak is lehetett a következménye a rendkívül barátságos és
szeretetteljes fogadtatás. Megnézhettük az érseki palotát, a katedrálisnak minden részét bejártuk, végigkísértek bennünket, beszéltek
róla és olyan helyekre kerültünk be, ahova a zarándokok többsége
sem. Ott a helyszínen csak azt látni, hogy jönnek, egyre jönnek a
zarándokok. Fiatalok, idősek, ázsiaiak, európaiak, amerikaiak, persze többségében spanyolok és környékbeliek. Fantasztikus érzés
volt. Elképzeltem, hogy milyen lesz az, amikor majd a mi magyarországi utunkon megjelennek a zarándokok, hátizsákkal, túrabottal.
K. Á.: Hogyan történt a szoborszentelés?
K. Z.: Délután a 6 órai misén került sor a szobrok felszentelésére.
A szobrász meghozta a szobrokat, begördült a kisteherautó a katedrális mellé. A platóról leemelték a két alkotást, bevitték a katedrálisba a főoltár elé és ott felszentelték. Ez a hétköznapinak tűnő mozdulatsor, folyamat nagyon szívet melengető, jóleső érzés volt. Nehéz
szavakba önteni. A világ egyik legismertebb, legszentebb helyén felszentelték a szobrainkat, és mi hazahoztuk kisvárosunkba, Dabasra.
Ezzel mi is nagy lépést tettünk, hogy még inkább megismerjenek és
bekerüljünk a köztudatba, egy nemzetközi zarándokút, a nemzetközi kultúra, a keresztény világ vérkeringésébe. Kell, hogy az embe2011. június
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rek is át tudják érezni, hogy ezek nem csak egyszerű szobrok, mert
történetük van. A mi városunk lelkülete, szellemisége, értékrendje
kellett ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
K. Á.: Említette, hogy teljesítették az el Camino egy bizonyos
részét. Melyik szakaszon zarándokoltak végig?
K. Z.: A legszebb részét tettük meg a Caminónak. Santiagóból
még tovább folytatódik az út az óceánpartig, gyakorlatilag Európa
széléig. A nevében is benne van: Finisterre, a föld vége. 17 km-t gyalogoltunk, gyönyörű helyeken. Az óceán mentén haladtunk, néha
eltávolodva, néha közel kerülve hozzá. Szép volt a táj, a természet,
de amiből tényleg érezni, hogy zarándokúton jár az ember, rengeteg
kereszt, rengeteg kisebb-nagyobb Szent Jakab-szobor. Mindenhol
érződik a spanyol katolicizmus, a kereszténység spanyol gyökerei. A
múlt ott van a jelenben, a templomokban, a városokban, az útszéli
kereszteken. Ez egy hegyes-sziklás vidék, tehát főként kőből készültek a keresztek, feszületek. Kis Szent Jakab-szobrokat lehet látni a
kis falvak kertjeiben, több száz éves kőből épült magtárakat, kőlábakon álló tárolókat. Ezek Galícia szimbólumai.
Ez a szakasz a zarándokút utolsó része. Az a szokás, évszázadok
óta, hogy a zarándokok ide megérkezve elégetik a ruhájukat. Régen
valóban annyira elpiszkolódhatott a zarándoköltözet, hogy gyakorlatilag használhatatlanná vált. Ez a gesztus jelképes is volt egyben, a
lelki, szellemi megtisztulást, a megújulást jelentette. Még a mai
napig él ez a hagyomány.
K. Á.: Mikor lesz a dabasi szoboravató és szentelés?
K. Z.: Most jelen pillanatban két lehetőség van, vagy augusztus 20. környékén a Sári Napok keretében, vagy pár héttel később,
a Dabasi Napok keretében. Ez egy hívó szó is lehetne, nagyon jó
lenne, ha erre az eseményre már sokan elzarándokolnának hozzánk.
Augusztus 15-én a Nagyboldogasszony-napi körmenetkor nagyon
szép alkalom nyílna az avatásra. Ezen az eseményen amúgy is sokan
részt vesznek. A sári körmenettel is erősíteni akarjuk a helyünket,
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pozíciónkat a Magyar Zarándokúton. Ez a körmenet egy olyan lelki
feltöltődéssel járó esemény, amely a zarándokok számára élmény
lehet. Reméljük, hogy egyre több olyan zarándok lesz, aki majd úgy
időzíti a zarándokúton való indulást, hogy ideérjen augusztus 15-re,
a körmenetre. A másik szobor Esztergomba, a magyarországi katolikus egyház központjába, a zarándokút kiindulópontjára kerül
majd. E két alkotás Esztergom és Dabas kötődését, városunknak
a Magyar Zarándokút hálózatában elfoglalt helyét, pozícióját is
erősíti.

Kőszegi Zoltán polgármester könyörgése
Szent Jakab sírjánál
Magyarországról érkeztünk a szent sírhoz, mint a Magyar
Zarándokút Egyesület tagjai. Köszönjük a santiagói érsekség szeretetteljes fogadtatását!
Tudjuk, hogy naponta érkeznek zarándokok, hogy ereklyéd előtt
tisztelegjenek és megerősítsék Krisztusba vetett hitüket. A történelem során sok magyar zarándokolt, hogy Szent Jakab közbenjárásával eljuthassanak az üdvösségre.
Szent Jakab apostol, lábaidhoz jöttünk, hogy megerősödjön
hitünk és könyörögjünk hozzád egy szebb világért, mely Krisztus
nyomában halad. A világban, így Magyarországon is nagy a bizonytalanság. Könyörgünk, járj közben, hogy a világ és Magyarország
megújuljon! Segíts minket, hogy a Magyar Zarándokúttal mi is
hozzájáruljunk hazánk felemelkedéséhez!
Visszatérve hazánkba, elvisszük szobraidat, s elhelyezzük Dabas
és Esztergom városaiban.
Mindennap kérjük majd Szűz Máriát és Szent Jakabot, hogy
segítsen hitünk megerősítésében, táplálja reményünket és adjon
vigasztalást!
Köszönjük Szent Jakab apostol!
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Testületi hírek
A Képviselő-testület 2011. május 10-én
rendkívüli ülésén vállalta 100 fő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek ingyenes szociális nyári étkeztetésének finanszírozását 45 napra, az önrész a szociális keret beiskolázási támogatása kerete
terhére kerül biztosításra. A testület a baróti
panzió megvásárlásával kapcsolatban kijelentette, hogy Dabas Város Önkormányzatának
Romániában nincs köztartozása, egyben megbízta Józsa Vilmost azzal, hogy a román adóhatóság előtt Dabas Város Önkormányzatát
képviselje.
A Képviselő-testület 2011. május 26-án
rendes ülést tartott.
– A Képviselő-testület elfogadta a Daszofe
Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját és
eredményét, a Dabas Sportcsarnok Beruházó
és Szolgáltató Kft. 2010. évi beszámolóját és
eredményét, az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, a Zarándokút Önkor
mányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a 2011. évi költségvetés
végrehajtásának I. negyedévi alakulásáról
készült tájékoztatót.
– A Képviselő-testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között határozott arról, hogy
pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében „Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadály
mentesítés)” című pályázati konstrukciójára.
A pályázat tárgya: Dabas Város Polgármesteri
Hivatalának komplex akadálymentesítése
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B). A pályázathoz az önkormányzat a 2011. évben
2 237 536 Ft saját forrást biztosít. A pályázattal igényelt támogatás 30 000 000 Ft.
– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a
Képviselő-testület jóváhagyta a Remondis
Dabas Kft. dabasi útfelújításával kapcsolatos közérdekű kötelezettségvállalást.
– A testület ingatlanokkal kapcsolatosan bérbeadásról és cseréről is döntött.
A testület nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos döntései
– a Kossuth Lajos Általános Iskola iskola
székébe Révész Károly képviselőt delegálta,
– jóváhagyta a Múzsák Alapfokú Művészet
oktatási Intézmény alapító okiratának módosítását, és egyes hangszerek oktatásának
bevezetését az intézmény dabasi általános
iskolákban található telephelyein.

– meghatározta a Dabas Város Önkormányzata
által fenntartott általános iskolákban a
2011/2012-es tanévben az első évfolyamon
indítható osztályok számát (II. Rákóczi
Ferenc Ált. Isk. 1 osztály, Kossuth Lajos Ált.
Isk. 2 osztály, Gyóni Géza Ált. Isk. 3 osztály).
– a testület egyetértett azzal, hogy a város
oktatási intézményei évente egy alkalommal,
valamint az önkormányzat által szervezett
nyári tábor alatt (június 20.–július 1.), péntekenként, szervezett keretek között, ingyen
használhassák a Városi Strandot, az önkormányzat a strand használatáért támogatást
fizet az üzemeltetőnek.
A testület gyermekvédelemmel kapcsolatos
döntéseiben elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2010.
évi átfogó értékelést, valamint támogatta a Gyó
ni Halász Péter Református Alapítvány, a Szent
János Alapítvány, a KAIROS Mentálh igiénés
Alapítvány gyermekek nyári napközbeni ellátása
étkeztetési költségeinek finanszírozására
benyújtott pályázatát 60 000–60 000 Ft-tal.
A testület a Daszofe Nonprofit Kft., Dabas Sport
csarnok Kft. könyvvizsgálójának a Tisza Bross
Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Kft.-t (Szolnok, Kossuth tér 10/B F.3. Magyar
Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma:
00846) bízta meg 2011. június 1.–2016. május
31. közötti határozott időre.
A testület döntött arról, hogy az ifjúsági szálláshely építéséhez, bútorvásárlásra 2 538 000
Ft-ot biztosít, fele-fele arányban a Vállalkozás
fejlesztési keret és az általános tartalék terhére,
továbbá arról, hogy a Kapisztrán-torony építéséhez 2 156 000 Ft-ot előlegez meg – amíg az
elkülönített számlán az összeg nem áll rendelkezésre – az általános tartalék terhére.
A testület a Gazdasági Bizottság külső tagjának
megválasztotta Kaldenecker Antal dabasi
lakost.
A testület zárt ülésen döntött a „Dabas Közszol
gálatáért” Köztisztviselői díj adományozásáról.
A testület 2011. június 3-án rendkívüli ülést
tartott, ahol a „Dabas belváros rehabilitációs
építési kivitelezési munkák – Földhivatal épület
kiegészítő építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertesének a Pesti Építő és Faipari
Zrt.-t hirdette ki.
dr. Kozák Beatrix

Épül
a Kapisztrán-torony
Közel két hónapja folyik a Kapisztrán Szent
Jánosról elnevezett harangtorony felépítésére indított gyűjtés. A dabasi emberek közadakozása révén több mint félmillió forint
pénzbeli adomány érkezett a téglajegyek
megvásárlásával.
A Nándorfehérvári diadal 555. évfordulója alkalmából elkészülő harangtorony
nemcsak emlékeztet majd bennünket tör
ténelmi múltunk e dicső pillanatára, de erősíti keresztény gyökereinket, amelyeknek
Kárpát-medencei létünket is köszönhetjük.
A jeles történelmi évforduló fontosságát
számos vállalkozás, több dabasi építőipari
cég is felismerte. Az ő összefogásuk eredményeként az épület alapozása az elmúlt hetekben sikeresen megtörtént. A vállalkozások
több millió forint értékben végeztek munkát, illetve biztosítottak építőanyagot.
Valamennyiüknek szeretnénk külön
köszönetet mondani a Dabasi Újságon
keresztül is: a KEVIÉP Kft.-nek, a Patina
Bt.-nek, a Dabas Beton Kft.-nek, a Ferro
Transz Kft.-nek, valamint az alapozáshoz
szükséges 60 m3 beton mennyiségét biztosító Gordiusz Kft.-nek.
Várjuk további felajánlásaikat az alábbi számlaszámra:
64400082-30006056-71200277
A téglajegyet megvásárolhatják az
alábbi helyszíneken:
• Polgármesteri Kabinetiroda
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
• Sári Közösségi Ház
2371 Dabas, Szent János út 122.
• Halász Móricz-kúria
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
• Dabasi-szőlősi Közösségi Ház
2370 Dabas, Kinizsi utca 12.
• Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
2373 Dabas, Vasút utca 3.
• Alsódabasi Plébánia
2370 Dabas, Szent István út 38.
• Felsődabasi Plébánia
2370 Dabas, Fő út 61.
• Gyóni Plébánia
2373 Dabas, Vasút utca 28.
• Gyóni Református Egyházközség
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 9.
• Gyóni Evangélikus Egyházközség
2373 Dabas, Luther utca 14.
2011. június
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A VÁROSKÖZPONT
FORGALMI RENDJE
A 7,5 tonnát meghaladó gépjárművek továbbra sem
hajthatnak át a megújult Szent István téren, kivéve a
Volán menetrendszerinti járatait, illetve a Polgármesteri
Hivatal által kiadott, külön áthaladási engedéllyel rendelkező buszokat.
A személyautók hétköznap 18.00 óráig hajthatnak át
a téren. 18.00 órától éjfélig minden hétköznap tilos a
behajtás!
Hétvégén, szombaton 14.00 óráig lehet behajtani,
14.00 órától vasárnap éjfélig tilos az áthaladás.
Ünnepnapokon reggel 8.00 órától éjfélig lesz
lezárva a járműforgalom elől a tér.
A gyalogosok védelme érdekében, a járművek számára kötelező lesz a 30 km/órás sebességkorlátozás.
Ez a határozat a tér műszaki átadásától, de legkésőbb június 30-val lép életbe.

Megalakult a GYIÖK
Neg yedik alkalommal került sor a Gyermek és If júsági
Önkormányzat tagjainak megválasztására, majd a GYIÖK megalakulására. Május 11-én, 17.00 órakor kezdődött az ünnepélyes alakuló ülés, amelyen Dabas Város Önkormányzatának képviselői és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai mellett eljöttek az ifjúsági képviselők családtagjai, barátai is.
Az alakuló ülésen Garajszki Gábor jegyző ismertette a választási
eredményeket, Kőszegi Zoltán polgármestere átadta a megbízóleveleket, majd az ifjúsági képviselők ünnepélyes eskütétele következett. Ezután a GYIÖK-tagok maguk közül ifjúsági polgármesternek választották Erdélyi Zsoltot, aki megköszönve a többiek bizalmát, rövid beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta, hogy képviselőtársaival az elkövetkezendő két évben mindent meg fognak
tenni, hogy felpezsdítsék városunk fiataljainak életét.
Az alakuló ülést követő első rendes ülésen a GYIÖK-tagok ifjúsági alpolgármesternek választották Gogolák Gábort és hivatalosan
is megkezdték munkájukat.
A továbbiakban sok sikert és eredményes működést kívánunk!

Az önkormányzat által támogatott
táborok városszerte
A Dabas Város Önkormányzata idén nyáron is számos szabadidős
programot támogat. A táborok június 20-tól augusztus 14-ig tartanak a város különböző helyszínein, intézményeiben. Összesen
23 nyári tábor 475 főnek nyújt szabadidős tevékenységet.
A részletes programokról Dabas város honlapjáról (www.dabas.
hu) és a Családsegítő Szolgálat munkatársainál tájékozódhatnak
az érdeklődők.
(szerk.)

Gyóni Géza nyomában

Diákmunka!

Június 26-án vasárnap kisvonatos emléktúrát szervezünk, amelynek során érintjük a Gyóni Gézához kapcsolódó emlékhelyeket.
A túrához az érdeklődők bármely helyszínen csatlakozhatnak.
Indulás 15.30-kor a sári katolikus templom elől.
A kisvonat útvonala: sári templom, felsődabasi katolikus
templom, alódabasi katolikus templom, városközpont, Zlinszky
u., Gyóni Géza-szobor, Gyóni Géza Nyugdíjasház, Gyóni Géza
u., Gyóni Géza Általános Iskola, Gyóni Géza-emlékszoba,
Áchim Mihály sírja
Dabas Város Önkormányzata

Ha a nyári szünidőben szeretnél dolgozni,
keresd fel az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodát!
Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 561-267
E-mail: okiszi@dabas.hu

GASZTRO-TÚRA KISVONATTAL
Július 10-én 16.00 órakor gasztronómiai túra indul
kisvonattal Sáriba, majd Gyónra.
Gyülekező a Szent István téren.
Első állomás a Sári Rétesház, ahol uniós rétessel és kemencés
finomságokkal várják a családokat.
Következő állomás a gyóni Miloszerni Vendégház, ahol a vendégek gyóni süteményeket és házi gyümölcsszörpöket kóstolhatnak
a vén diófa árnyékában vagy a hűvös vendégszobában.
A túra végállomása a Szent István tér.
Ez alkalomra a kisvonat ingyenesen vehető igénybe.
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Együttmûködés és jó kapcsolat
Az Ifjúsági Önkormányzat alakuló ülésén Erdélyi Zsoltot választották ifjúsági polgármesternek, aki már második alkalommal vesz részt a fiatalokból álló testület munkájában. A következô két évben megvalósítandó
céljairól, terveirôl Feldman László kérdezte.

– Nagyon fontos feladatnak tartom a már
sokat emlegetett diákönkormányzatokkal
való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást.
Úgy gondolom, hogy ha a diákönkormányzatok vezetőivel, esetleg vezető tanáraival
folyamatosan kapcsolatban állunk, olyan
dolgokat tudunk megvitatni, amelyek tényleg az iskolai élet valós problémái. Igaz, nem
tudjuk teljesen megoldani ezeket a problémákat, mert nincs akkora anyagi lehetőségünk, de valamilyen szinten, ha csak kismértékben is orvosolni tudjuk a diákokat
foglalkoztató iskolai kérdéseket, akkor már
elértünk valamit. Az egyik ilyen terület,
amellyel képviselővé választásom előtt is
sokan megkerestek, az iskolai sporttevékenységek támogatása volt. Azt vallom, ha
valaki komolyan veszi a sportot, és olyan
szinten űzi, hogy versenyeken képviseli az
iskoláját, a csapatát és a városát, elengedhetetlen, hogy olyan felszereléseket biztosítsunk számára, amelyben méltóképpen el
tudja látni a feladatát. Ezt nagyon fontos
dolognak tartom, főleg azért, mert nagyon
sok gyerek sportol, és ha már ők a szabadidejüket a sporttal töltik, akkor próbáljunk
meg olyan felszerelést biztosítani számukra, amelyben jól érzik magukat, és biztonságosan sportolhatnak.
– Két kerületben az idei évben nem állítottak ifjúsági képviselőjelöltet, így nincs
ifjúsági képviselője, Alsó- és Felsődabasnak

és a Sári, Sári-Besnyő kerületnek. Hogyan
szeretnéd áthidalni ezt a helyzetet, hogy az
ő érdekeik, kéréseik, kérdéseik is meghallgatásra találjanak?
– Se Dabasról, se Sáriból nem volt jelölt
az idei választáson, de a Táncsics Mihály
Gimnáziumból, a Kossuth Lajos Általános
Iskolából két-két jelölt és a sári iskolákból is
egy-egy jelölt bejutott az önkormányzatba.
Úgy gondolom, ha a képviselők komolyan
veszik a feladatukat, és megpróbálják jól
elvégezni a rájuk kiosztott dolgokat, akkor
nemcsak az iskolájukat, hanem a kerületüket is tudják segíteni. A Dabas központjában lévő két iskola négy képviselője a városrésszel is foglalkozni fog. Az első esemény,
amelyen részt vettek a képviselők, az a
Kihívás Napja volt, amely Dabas szívében, a
DDS mögött került megrendezésre.
– A helyi közösséget megmozgattad
már több alkalommal, szerveztél jótékonysági célú gyűjtési akciót, odafigyelsz a helytörténet kutatására, ápolására. Kérlek,
hogy beszélj erről!
– A tavaly októberben történt iszapkatasztrófa után két héttel a híradóban láttam, hogy milyen körülmények uralkodnak
abban a térségben. Azt gondoltam, fontos
hogy Dabason is gyűjtést szervezzünk,
ezért egy felhívást tettem közzé a dabasi
lakosság körében. Szépszámban akadtak
segítőim, sokan támogatták ezt a kezdeményezést, például a Rádió Dabas és a Dabas
Televízió is. A gyűjtésünk két-három hétig
tartott, tisztítószereket, élelmiszereket és
számos olyan dolgot hoztak az emberek,
ami a mindennapi élethez elengedhetetlen.
Két-három hét után olyan kocsival tudtunk
lemenni Devecserre, ami nem negyedig,
félig, hanem teljesen megtelt. Kétszer jártunk ott, egyszer élelmiszereket és tisztálkodási szereket vittünk, második alkalommal pedig egy nagy teherautónyi bútort és
ruhát szállítottunk le.
A helytörténeti dolgokkal való foglalatosság esetében azt emelném ki, hogy az
Andrássy utcában van egy elhagyatott kis

zsidó temető, amelyet a barátaimmal, ismerőseimmel másfél évvel ezelőtt kezdtük el
felújítani. Két éve, amikor Bragyova Gyuri
bácsi családja itt járt Izraelből, még a helyhez méltatlan körülmények uralkodtak a
temetőben. Ettől kezdve a mai napig próbáljuk a sírköveket felállítani, a bokrokat,
fákat, amit lehet kivágni, kiirtani, hogy a
sírkövek és az emlékművek megközelíthetőek legyenek. Másfél év alatt, önkormányzati segítséggel sikerült úgy stabilizálni a
helyzetet, hogy ma már nem egy elhagyatott temetőt látnak az oda kilátogatók,
hanem, hogy padok és növények lettek kitelepítve és folyamatosan gondozzák. Ezek a
sírkövek, emlékoszlopok nagyban hozzájárulnak a kultúránkhoz, hiszen olyan
kimunkáltak, hogy már művészeti értékük
van. Mi ezt a helyet nem temetőnek, hanem
kulturális örökségnek hívjuk. A sírok motívumvilága, díszítettsége, a készítő neve, ami
nagyon sokszor szerepel, ez mind-mind
külön emelik az értéküket.
– Mit gondolsz, milyen lesz a következő két év?
– A következő két év az első tapasztalatok alapján nem lesz nehéz, a képviselők
elhivatottak, aktívak. Már az első ülésen
javaslatot tettek, észrevételük, kérdésük
volt. Reménykedem abban, hogy sikeresen
együtt tudunk dolgozni mind a tizenegyen.
Ha bárkinek az ifjúságból kérdése van,
bármelyik képviselőt megkeresheti, hiszen
a képviselő-testület elé terjesztik a javaslatokat. Az első képviselő-testületi ülésünkön
megkértem a társaimat, hogy ha Dabasiszőlőkben, Gyónon, Dabason vagy Sáriban
bármilyen rendezvény van, nagymértékben
képviseltessük magunkat, esetleg ha tudjuk,
támogassuk is a megvalósításukat. Nagyon
fontos, hogy a GYIÖK képviselői megismerjék azokat a területeket, amelyekkel
foglalkoznunk kell.
– Ifjúsági polgármesteri munkádhoz
sok sikert és támogató társakat kívánok
magam és a Dabasi Újság szerkesztősége
nevében!
2011. június
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„VÍZ A VÁROSOKÉRT”
Dabas városa a tiszta ivóvízért

Az ENSZ kezdeményezésére a víz világnapjáról elnevezett rendezvénysorozat a 2011. évben a városok ivóvízellátásának fokozott
védelmére hívta fel a figyelmet. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Dabas városa azzal, hogy lakossági fórumot szervezett,
melyen a szakemberek bemutatták a város nyertes ivóvízbázis-
védelmi programját. A 2010. évben indult program közel 87 millió
forint pályázati forrásból, a Környezet és Energia Operatív
Program 100%-os támogatásával valósul meg.
2011. május 26. – A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 13 db termelő és 3 db tartalékkúttal üzemelteti a Dabas és Környéke Vízmű vízbázisát. A vízügyi hatóság előzetes vizsgálatai alapján a vízkészletünk
sérülékeny földtani környezetűnek minősül. A sérülékenység azt
jelenti, hogy a felszín közelében lévő vékony homokos talajréteg nem
tud megfelelő védelmet nyújtani a felszíni szennyeződésekkel szemben, ez utóbbiak gyakorlatilag akadálytalanul bemosódnak a talajvízbe, veszélyeztetve a mélyebben fekvő ivóvízrétegeket is. Jelenleg a felszín alatti vizek minősége még kedvező, ugyanakkor a talajvizek, azaz
az első vízadó réteg vizei már több helyen szennyezettek.
A részletes diagnosztikai vizsgálatok 2010 júniusában kezdődtek
el. A közel másfél évig tartó vizsgálati szakasz során a szakemberek
27 darab sekély mélységű ellenőrző kútból és összesen 9 darab egyen-

ként 100–130 méter mély rétegvízkútból rendszeresen vízmintákat
vettek. A kinyert mintákat összetett laborvizsgálatoknak vetik alá,
majd úgynevezett egymásra hatás vizsgálatok során a nagyobb mélységű kutakat több hónapon keresztül termeltetik, és ellenőrzik, hogy
okoz-e ez vízszintváltozást a talajvízkutakban. Ezzel a módszerrel
nyernek adatokat arra, hogy feltérképezhessék a vízmű területének
valós vízáramlási folyamatait. A diagnosztika utolsó fázisában
modellvizsgálatok készülnek, a szakemberek a kinyert adatok alapján
bonyolult számítási modellek segítségével meghatározzák, hogy a felszínre került vízrészecske – ezáltal a feltételezett szennyeződés is –
hány év alatt juthat el a rétegvízkutakba, onnan pedig az ivóvízhálózatba.
Az előzetes mintavételekből kiderült, hogy a talajvíz több vizsgálati
helyszínen is a határértéket alig meghaladó vas-, mangán- és
arzénszennyezettségi értéket mutatott. További kockázati tényezőt
jelent, hogy a vízadók nyomása a mélység felé csökken, amely erősíti a
szennyező hatású lefelé áramlást. A vizsgálatok szerint a dabasi sérülékeny vízbázis területén a felszíni szennyeződés rövid elérési időn belül
bekerülhet a rétegvízkutakba, így a jövőben további védelmi beruházásokra lesz szükség annak érdekében, hogy minden dabasi lakos hosszú
távon is mindig megengedhesse magának a tiszta csapvizet.
A projekt céljaira elnyert támogatás összege 87 millió 611 ezer
forint, mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Programja keretéből, 100%-os támogatásban az
Európai Kohéziós Alap és a magyar állam társfinanszírozásából
valósul meg. Dabas városa időben lépett, annak érdekében, hogy a ma
még tiszta és jó minőségű vezetékes ivóvizét hosszú távra, megfelelő
minőségben tudja a fogyasztóknak biztosítani.

A kihívás elfogadva, adott napon teljesítve!
Május 18-án, szerdán egész napos mozgással áldoztunk a
sport oltárán – több év kihagyás után Dabas ismét csatlakozott a Kihívás Napja országos rendezvényhez, amely
tényleg egész nap tartott: szerda éjféltôl este kilenc óráig!
A kihívás Kuli Imre képviselő éjféli megnyitójával és egy laza
bemelegítő mozgással kezdődött és Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester esti értékelő beszédével zárult. Végigcsináltuk:
megállás nélkül, megannyi sportprogramon át, küzdve a meleggel,
harcolva a fáradtsággal, de megérte!
Városunk az egész napos mozgással összesen 5359 regisztrációt
gyűjtött több mint 28 sporttevékenységből, mondhatni a lakosság
egyharmada sportolt valamit. Kategóriánkban a 12. helyezést értük
el, s bár nem kerültünk dobogóra, összességében egy vidám, jó hangulatú napot tudhatunk magunk mögött.
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Köszönettel tartozunk a Dabas-Diego Sportcsarnok vezetőségének és személyzetének, a Polgármesteri Hivatal segítőinek, a Dabasi
Polgárőr Egyesületeknek és a Dabasi Rendőrkapitányság állományának, hogy segítették a programok zavartalan lebonyolítását.
Köszönet illeti meg az önkéntes sportembereket, edzőket, név szerint: Körmöczy Zoltánt, Gecserné Varró Erikát, Gogolák Pált,
Vámos Évát, Gacsal Rózsát, Mikes Imrét, Debreczeni Máriát,
Kozák Imrét és Mátyus Csabát, akik vállalták, hogy színesebbé
tegyék napunkat. Végül köszönjük a részvételt a Rádió Dabasnak, a
szőlősi Mamorett tánccsoportnak, a HardJumpers fiúknak, az intézményvezetőknek, óvodapedagógusoknak és természetesen azoknak
a sportolni vágyóknak, akik csatlakoztak a Kihívás Napjához és
részt vettek rendezvényeinken!
Jövőre a dobogó a cél! Találkozzunk a Kihívás Napján!
Kozák Beatrix, Ballabás Janka és a Humán Iroda munkatársai

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Dupsi Dániel
Fridrich Hanna
Magdó Mira Noémi
Borsodi Ferenc
Dunavölgyi Kristóf
Szépvölgyi Leonetta
Illés István
Tusák Dominik
Kaposvári-Virbling Noel
Vásáreczki Vince

Születési idô	Anyuka neve
05. 02.
Nagy Eszter
05. 06.
Kajdácsi Andrea
05. 09.
Sitka Christina
05. 10.
Fajth Edina
05. 12.
Kökényesi Erzsébet
05. 21.
Őrhegyi Tímea
05. 22.
Mráz Beatrix
05. 23.
Erős Julianna
05. 24.
Virbling Viktória
05. 29.
Batuska Edina

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Helyesbítés
A Dabasi Újság májusi számában tévesen közöltük Óváry Csongor Ádám
adatait, aki április 23-án jött a világra. A hibáért elnézést kérünk.
Szerk.
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Forczek Teréz
1920. 06. 16.
Csatai Mihályné (Babucsik Margit)
1920. 06. 18.
Mráz Ferencné (Kovács Julianna)
1917. 06. 19.

Életkor
91 éves
91 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név
Születési idô	Halálozás idôp.
Szluka János
1934. 07. 01.
2011. 04. 12.
Ronga József
1936. 07. 22.
2011. 04. 13.
Ujvári József
1940. 06. 10.
2011. 04. 19.
Rajki Jánosné (Mórocz Ilona)
1914. 02. 04.
2011. 04. 19.
Györgyövics Lajos
1930. 12. 18.
2011. 04. 22.
Czák Ferencné (Pál Terézia)
1947. 03. 19.
2011. 04. 24.
Misák Mihályné (Böjte Anna)
1921. 05. 21.
2011. 04. 29.
Dombovári Imréné (Kancsár Erzsébet) 1926. 09. 28.
2011. 04. 29.
Drozdik István
1929. 02. 14.
2011. 04. 30.
Virág István
1949. 03. 02.
2011. 05. 02.
Pálinkás Pál
1930. 11. 01.
2011. 05. 05.
Jávorszki János
1935. 10. 31.
2011. 05. 06.
Kecskés Vince
1952. 06. 09.
2011. 05. 11.
Sipos Béláné (Galacz Erzsébet)
1928. 12. 23.
2011. 05. 11.
Bardócz Istvánné (Kucsera Rozália)
1928. 12. 02.
2011. 05. 12.
Gáspár Lajosné (Szijjártó Ilona)
1938. 01. 30.
2011. 05. 14.

Köszönetnyilvánítások
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elhunyt szerettünk, Bardócz Istvánné sz. Kucsera Rozália temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Név
Születési idô	Halálozás idôp.
Hegyi János
1922. 01. 09.
2011. 05. 14.
Rácz Pálné (Kajdácsi Katalin)
1925. 02. 15.
2011. 05. 17.
Somogyi György
1939. 03. 12.
2011. 05. 22.
Lakos Pál Istvánné (Halenkár Margit) 1919. 04. 06.
2011. 05. 22.
Hegóczki Zoltánné (Gattyán Borbála) 1931. 04. 15.
2011. 05. 25.
Hornyák Györgyné (Galántai Mária)
1930. 02. 11.
2011. 05. 26.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
június 2.
Nánási Ferenc–Tolnai Klára Ildikó
Varga Géza Gábor–Szilágyi Magdolna
Lovassy Ádám–Fekete Erika
június 9.
Kancsár János–Vanta Erika
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
június 1.
Vizer István–Somogyi Mária
június 7.
Györgyövics István–Babos Margit
június 14.
Kollár Endre–Danyis Erzsébet
június 21.
Tomona Tibor–Miloszerni Márta
június 22.
Medve László–Nagy Anita
Rohr Zoltán–Kancsár Györgyi
június 28.
Talapka Jenő–Szabados Zsuzsanna
június 29.
Forczek Attila–Roskó Anikó
Garajszki Gábor–Roskó Ildikó
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
június 6.
Kmetyó Gábor–Szabados Mária
Oláh Géza–Szabó Eleonóra
június 20.
Ballai József–Durai Olga
június 21.
Józsa József–Kancsár Margit
június 27.
Kveták Vilmos–Farkas Anna
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
június 20.
Opóczki István–Barta Éva
június 26.
Gogolák István–Szénási Ibolya
június 27.
Pongrácz Mihály–Hideghéti Terézia
2011. május hónapban kötöttek házasságot:
május 5.
Malecz Bálint Tibor–Buzek Borbála Ibolya
május 14.
Pataki Imre–Pekality Tímea
Mráz Csaba–Gogolák Éva
május 21.
Szalontay Attila–Gogolák Csilla
Kovács Lajos–Péli Mónika
május 28.
Rábai Zoltán–Csókó Nikoletta Brigitta
Balog István–Majeczki Zita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Drozdik István temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.					
A gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Virág István
május 13-i temetésén részt vettek. 		
A Virág család
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Általános iskolai ballagások
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Születésünktől fogva választások és változások követik egymást életünkben. Az első környezetváltozás, amely kiszakít az otthon biztonságából és egy másik, nagyobb közösségbe terelget minket, az az
óvoda, ahol meg kell szokni az új arcokat, a társakat, a gondoskodó
felnőtteket. Itt jövünk rá először arra, hogy nem vagyunk magunk,
és a beilleszkedéssel, a szabályok elfogadásával egy kis társadalom
részévé leszünk. Ez sokszor nehéz egy gyereknek, mert az anyától
való elszakadás, elválás sok könnyel jár. Az első osztályosok szintén
megélik ezt a traumát, de mivel már van tapasztalatuk az elválást
illetően, könnyebben megy nekik az új közösségbe való beilleszkedés. Felső tagozatba kerülve a gyerekek legjobb esetben saját iskolájukban folytatják tanulmányaikat, de előfordul, hogy másik épületbe
kerülnek, és meg kell szokniuk egy új környezetet. Az alkalmazko-

dási készség évről évre fejlettebb lesz a gyerekekben, így nyolcadikra
már képesek saját döntéseket hozni, saját képességeiknek megfelelő
iskolát választani a továbbtanuláshoz. Döntéseikben még ekkor sem
teljesen függetlenek, mert a bölcs felnőttek, szülők, tanárok sokat
segíthetnek a megfelelő iskolaválasztásban.
Kedves ballagó nyolcadikosok! Remélem, hogy ez a szép esemény
maradandó emlék lesz számotokra. A díszbe öltözött iskola, a
virágba borult osztályterem, a kisebb diáktársak, szülők, tanárok
kitüntető figyelme segít abban, hogy megerősödött hittel és önbizalommal vágjatok neki az új életnek. Mert a jól megérdemelt nyári
szünet, a sok pihenés után valóban egy új élet kezdődik az új iskolátokban, amely új kihívásokat tartogat számotokra. Ehhez az új élethez kívánok nektek sok szerencsét és jó egészséget!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Ballagók névsora:

Igazgyöngy Általános Iskola

Gyóni Géza Általános Iskola

8. osztály: Balog Mária osztályfőnök, Farkas
Gabriella igazgató, Balogh Dávid, Bozsik
István, Gazsik Szabina Xénia, Hoksza Dávid,
Jerzsele Attila, Kollár Adrián Márk, Kozek
Brigitta, Molnár András Levente, Rozsnyói
Tibor, Szabó Róbert, Zsíros János

8. a osztály: Vargáné Kovács Éva osztá ly főnök, Ba log Vivien, Bartuszek
Bernadett, Farkas Alexandra, Forrás Tamás
Mihály, Gáspár Zoltán, Holecz Regina,
Hornyák Richárd, Kaldenekker István,
Kovács István Albert, Kucsák Richárd, Lakos
Izabella, Nagy Gábor Zoltán, Ordasi Dániel,
Sinkó Richárd, Szilágyi Orsolya, Tönkő
Gabriella, Török Beáta, Vörös Norbert,
Zelovics István
8. b osztály: Járomi Lajosné osztályfőnök, Baranyi Claudia, Dezméri Krisztina,
Dori Viktória, Egerszegi Dóra, Farkas Bence,
Farkas Vivien Ilona, Fónagy Richárd,
Galambos Zita, Garajszki Gábor, Gáspár
Tamás, Horváth Enikő, Kovács Anikó
Nikolett, Krizsán Lili, Lakos Gergely, Lakos
Patrik, Lőrinczki Renáta, Mátyus Csaba,
Medve Bence, Méhes Andrea, Molnár Ferenc,
Szabó Norbert, Székely Nikolett, Szikora
Vivien, Szkicsák Hébel Mónika, Zsíros
Cintia
8. c osztály: Patakiné Radóczy Éva osztályfőnök, Batta Enikő, Bori Zsolt, Bozsik
Krisztina, Bozsik Tímea, Csicsman Bianka,
Farkas Dávid, Fózer Tímea, Harmincz
Viktória, Hriazik József, Kereskényi Tamás,
Kisutzki Renáta, Kuli Gábor, Pálinkás
B a l á z s , Pe l i k á n Pá l, Si n kó L á sz ló,
Szeidenléder Sára, Tóth Mónika, Volenszki
Gábor, Zelovics Dóra
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
8. a osztály: Ladányi Klára osztályfőnök, Balogh Ádám, Bozó Virág, Bukovszki
Máté János, Faldina Dóra, Görbe Gábor
Mátyás, Greguss László, Horváth Ádám,
Jobbágy Miklós, Kohút Cintia, Mákszem
Hajnalka, Mráz Gergő, Müller Cintia, Péter
Evelyn, Répás Vanda, Szigeti Klaudia Cintia,
Szórád Pál, Tóth Vivien
8.b osztály: Ordasiné Kovács Erzsébet
osztályfőnök, Banász Blanka, Benyó
Nikolett, Borbély Gábor Norbert, Bukovszki
Mihály, Buzás Dániel, Csík Norbert, Csiki
Zsuzsanna, Garajszki Nóra, Glonczi Dóra,
Gombár Kata Helga, Kárpáti Csilla, Krígel
Klaudia, Lakatos Georgina, Lelkes Sándor,
Majer Kinga, Molnár József, Pap Tamás,
Petrányi Zoltán, Rizmajer Gergő, Sarafi
Dávid

Szent János
Katolikus Általános Iskola
8. osztály: Buncsák Pál Jenőné osztályfőnök, Andristyák Eszter, Bennárik
Barbara, Béki Martina, Hajdi Petra, Hegedűs

Anita, Jankulár Viktória, Kecskés Rebeka,
Kollárik Erik Kristóf, Lajos Noémi, Majoros
Dániel, Majoros István, Ungvári László,
Pacsirta Krisztina Petra, Zsolnai Magdolna

Kossuth Lajos Általános Iskola
8. a osztály: Juhászné Bábel Márta osztályfőnök, Borzási Anasztázia, Botlik
Dávid, Fabók Viktória, Farkas Dóra, Farkas
Lili, Gede Krisztián, Hanák Anett, Kartali
Kitti, Kollár Rebeka, Miczkó Gábor, Mráz
Diána Leila, Nagy Nándor, Rábai Richárd,
Smyrnova Olena, Strupka Alex, Szlama
Bence, Vasvári Alexandra, Volenszki Dániel,
Volenszki Lilla
8. b osztály: Nyáry Edit osztályfőnök,
Ábrahám Alexandra, Balázs Fanni, Czira
Csilla Boglárka, Csatári Kristóf, Farkas
János, Gágány Martin, Gáspár Vivien, Halmi
Richárd, Hegyi Henrietta, Horváth Ádám,
Horváth Fruzsina, Horváth László Valentin,
Jarábik Csaba, Kalmár Szabolcs, Kisgyörgy
Melinda, Kmetyó Máté, Kubik Balázs,
Nemcsics Viktória, Péli Diána, Szeltner
Márk
8. c osztály: Kuli Imre osztályfőnök,
Balogh Krisztina, Bennárik Tamás, Bodnár
Attila, Bodor Balázs, Erdélyi Bernadett,
Horváth Brigitta, Horváth István, Kleineisel
Márk, Kunos Kadosa, Lukács Kevin, Mráz
Dóra, Nagy Gergő, Navratyil Regina, Palásti
Dávid, Pintér Edvard, SafranyikErik, Serfel
Máté, Szekeres Róbert, Szlama Ádám,
Tarbai Krisztina

intézményeink hírei

Torna, egészség, szellemi és testi frissesség
Beszélgetés a Dabasi-szőlősi Bátki János Nyugdíjas Klub 10 éves tornacsoportjának tagjaival
Feldman László: Tíz év egy ember életében is jelentős időszak, hát még egy közösség számára. Kérem, beszéljen a tornacsoport indulásáról, működéséről!
Kovács Istvánné: A nyugdíjas tornacsoport úg y indulhatott el Dabasiszőlőkben, hogy a munkahelyemen, a kollégáimmal együtt feladatul kaptuk tíz évvel
ezelőtt az időskorúak összefogását valamilyen módon. Eszembe jutott, hogy mi
lenne, ha szőlőkben elindítanánk egy
gyógytorna csapatot, ami minden szempontból hasznos, akár a közösségépítés,
az egészségmegőrzés, akár a közös tevékenységek miatt. Kezdetben nyolcan voltunk, majd felfejlődtünk, hiszen akkora,
huszonkét, huszonnégy fős létszámban is
tornáztunk, hogy a Művelődési Ház is
kicsinek bizonyult. Mostanra sokan az
egészségi állapotuk, a koruk miatt nem
tudnak velünk együtt tornázni, de a stabil,
tízfős létszám továbbra is megvan.
F. L.: A kistérségben nem működik
ilyen korú, összetételű és létszámú tornacsoport. Mit tart az elmúlt tíz év legjelentősebb közös eredményének?
Kovács Istvánné: Azt hiszem, hogy
joggal lehetek büszke arra, hogy ilyen hos�szú ideje együtt van a csapat és máig tornázunk. Tudják a lányok is, hogy akkor örülök, ha nem hárman, hanem tízen vagyunk,
akkor jó dolgozni. Van olyan, aki azért jön,
hogy a tavaszi munkák kezdete előtt felké-

szüljön, hogy tudjon dolgozni. Segítenek
ezek az alkalmak a résztvevők mindennapi
életén, könnyebben mozognak, hiszen kilazítjuk, kinyújtjuk az izmokat, az ízületeket
a foglalkozásokon. A tornaklub tagjai mind
a hatvan, hetvenedik életévükhöz közelednek, vagy már elhagyták azt, mégis az egy–
másfél órát keményen végigdolgozzák,
legyen szó álló, ülő, fekvő gyakorlatokról.
A tornaklub egy évvel idősebb a nyugdíjas klubunknál, annak kiindulópontja volt,
hiszen mondhatjuk, hogy körénk szerveződött a 60 fős nyugdíjas klubunk. A klubnak
pedig aktív mag ja a tornacsoport és a
később létrejött Mamorett csoport is.
Legyen szó szemétszedésről, majálisról,
bármilyen közösségi megmozdulásról, erre
a két kisközösségre bármikor lehet számítani.
A tornaklub tagjait is megkérdeztük,
mit jelent számukra ez a közösség. Az alábbiakat fűzték hozzá a csoportvezető összefoglalójához:
Rizmajer Jánosné, Margit néni
elmondta, hogy több egészségügyi kezelés
alkalmával megjegyezték az orvosai, hogy
a járásán, a mozgásán meglátszik a rendszeres torna. „De emellett jó közösségben
lenni, a problémákat elfelejteni, vagy megosztani a többiekkel, így van ez a tornacsoportban is. Ha nem lenne ez a kisközösség,
sokkal elveszettebbnek érzeném magam”–
vallja Margit néni.

Dori Istvánné: „Volt egy hasi műtétem, és az orvosom megjegyezte, hogy
meglátszik a rendszeres torna, rugalmasabbak a hasizmok, s ezáltal könnyebb volt
megoperálni. Ez a torna kortalanul végezhető, nagyon jólesik, hiszen a mindennapi
munka után kimozgathatom magam. Van
álló, ülő és fekvő torna is, a fekvő gyakorlatok megterhelőbbek persze, de szívesen
csináljuk. Szellemileg is jót tesz, átcserélődnek a gondolataink, felfrissülünk, jó
közösségben lenni.”
Somog yi Mik lósné: „Örömünk,
bánatunk egyformán meg tudjuk osztani
egymással. Évekkel ezelőtt volt egy súlyos
balesetem, azóta mozgáskorlátozott
vagyok, sokat segített a torna az életemen.
Azóta hanyagolom, mióta a csípőmet is
megműtötték, mert az álló gyakorlatokat
még csak-csak elvégzem, de le a szőnyegre
nem tudok már menni.
Sokat tett hozzá, hogy jobban tudok
mozogni. Annak idején például a bokámat lemerevítették, az orvosom pedig
meglepődve tapasztalta, hogy itt a tornán
mégis kilazult, viszonylag könnyen hajlik,
pedig ő nem így csinálta meg. Kis dolognak tűnik, de számomra kinccsel ér fel,
hogy teljesebb életet élhetek.”
További aktív évtizedeket kívánunk
mindnyájuknak a Dabasi Újság szerkesztősége nevében!

Ez évben Hévíz városában megrendezett Nyugdíjas Klubok
Országos Ki Mit Tud? vetél
kedőjén 250 induló közül
a Dabasi-szőlősi Bátki János
Nyugdíjas Klub Mamorett
Csoportja arany minősítést ért
el.
A sokéves tiszteletre méltó
közös munkájuk eredménye ez
a díj, amelyhez a Dabasi Újság
szerkesztősége nevében szívből
gratulálunk!
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„Olvasásnépszerûsítô május”

Trafik-hírek

a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban

Milyen a városi tér?
– új kiállítás a Trafikban 2011. május 14-től

Májusban a Halász Boldizsár Városi Könyvtár a „Mi
vagyunk a tudás pillére!” – Szolgáltatás-fejlesztés a
dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár olvasói táborának növelése és az élethosszig tartó tanulás érdekében (TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0010)
címû projekt keretében ismét három rendhagyó
olvasásnépszerûsítô programot szervezett meg.
Május 10-én Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely írókat láttuk vendégül a gyermekkönyvtárban.
Rövid bemutatkozás után a jelenlévők tehették fel kérdéseiket az
írókra és műveikre vonatkozóan. Az írók kedvezményes áron könyvvásárlási lehetőséget biztosítottak, valamint külön jutalmazták a gyerekek „jó kérdéseit”. Könyvtárunknak, az olvasásra nevelés érdekében, ajándékkönyveket is adományozott az író-páros.
Néhány cím a könyvtárban is megtalálható művekből: Nógrádi
Gábor: Galambnagymama, Nógrádi Gábor–Czakó Ferenc: Vigyázz,
hogy sose érjen baj!, Nógrádi Gábor–Nógrádi Gergely: A bölcs gyerek könyve, Nógrádi Gergely: Vau, Nógrádi Gergely: Nyau.
Május 13-án, pénteken, 18 órai kezdettel Agócs Gergely volt a vendégünk, immár második alkalommal. Az első alkalommal gyerekeknek, most felnőtteknek mesélt. Már a műsorának címe is izgalmas
volt „Hét nap, hét éccaka, hét szempillantás.”
Agócs Gergely népművész, néprajztudós, népzenész, mesemondó,
„egyszóval minden, ami népi” – mondta ő tréfásan. Ez a mondat
fölöttébb jellemző rá, mert ő élethivatásának tekinti a népi kultúra
terjesztését, itt a könyvtárban ezúttal a népmesekincs egy szeletkéjéből kaptak ízelítőt a jelenlévők. Másfél óra felhőtlen szórakozást,
kacagást, vidámságot ajándékozott a látogatóknak.
Május 26-án a Radványi–Balog–Borzsák trió látogatott el ismét
hozzánk, azaz Radványi Balázs, a Kaláka együttes Kossuth-díjas
tagja, Balog Péter gitárművész és Borzsák Kamilla fuvolaművész. Ők
hárman a magyar és más európai, ezen kívül pl. a brazil hangszeres
muzsika jókedvű előadására szövetkeztek. Klasszikus és mai költők
megzenésített versei hangzottak el, és rögtönzött hangszerbemutatót
is tartottak. Az elsős, másodikos kisiskolások és pedagógusaik nagy
tetszéssel fogadták a műsort.
A könyvtár várható rendezvényei, programjai, könyvajánló bejegyzései megtalálhatók a megújult honlapon (www.dabasikonyvtar.hu).
A honlapon kalandozók megismerkedhetnek a Dabas helytörténeti
anyagát bemutató színes multimédiás anyaggal is, a fórumon megoszthatják élményeiket. Akinek a honlap felkeltette vagy megerősítette olvasás iránti vágyát, szívesen látjuk a Halász Boldizsár Városi
Könyvtárban.
Ferenczi Margit igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A Trafik Kör építészhallgatói által 2010 nyarán készített terveiből
kiállítás nyílt a Trafikban 2011. május 14-én. A tervezők a sári patika előtti teret és a dabasi Martinovics teret alakították át úgy, hogy
élhető közösségi terekké váljanak. Elképzelésük szerint a terek és
utcák nem egyszerűen közlekedési funkciót töltenek be, hanem
olyan helyek, ahol a város életre kel. A tervek nem mellőzik az iró
niát; cél, hogy a kiállítás élményt adjon a látogatóknak, és gondolatokat ébresszen bennük.
A kiállítás anyaga 2011. május 27-től kiegészült a BME
Mesterkurzus hallgatói által készített tervekkel. A pályaművek a
Kör utca közösségre építő jövőképét vázolják fel. A hallgatók a tereket főleg újrahasznosított anyagokból készült térbútorokkal egészítenék ki, amelyek akár elmozdíthatók is lehetnek. Sok pályázó még
a gyakran emlegetett „közös kutat” is visszaépítené eredeti helyére.
A pályaművek grafikai színvonala is kiemelkedő, ezért azok rajzi,
képzőművészeti értékeire is érdemes odafigyelni.
A kiállított pályaművek szerzői: Déri-Papp Éva, Falb Anita,
Gazdag András, Holló Mátyás, Horváth Roberta, Nagy Zsuzsa,
Németh Krisztina, Szendrei Zsolt, Varga Éva építészek
Zsűritagok voltak: Cságoly Ferenc, Kossuth-díjas építész; Ligetvári
István, építész; Tihanyi Dominika, tájépítész; Kukucska Gergely,
építész.
2011. június 20-tól az érdeklődők válogatás láthatnak dr. Farkas
Gábor, építész grafikáiból a Trafikban.
Balog Ádám

Az országosan meghirdetett „TESZEDD!” szemétszedési akcióban a Honvédelmi Minisztérium Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Táborfalvi Erdészeti Igazgatóság dolgozói is részt vettek. A szép
májusi napon 26 fővel a Dabas–Tatárszentgyörgy és a Tatár
szentgyörgy–Örkény közötti aszfaltút mellett dolgoztunk.
Az utóbbi három évben rendszeresen szedtük ezeken az útszaka
szokon a szemetet, így már „csak” 110 zsák hulladék gyűlt össze.
Az önkéntes hulladékgyűjtési napon minden dolgozónk szembesülhetett, hogy bizony az erdőt, az utak szélét még mindig sokan
tekintik szemétlerakó helynek.
Mindannyian egyetértettünk abban, hogy ha lehetőségünk van
rá, máskor is részt veszünk az ilyen országos akciókban.
Molnár József műszaki vezető
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Tégy a környezetért! Te is szedd!
A Dabasi-szőlősi Közösségi és Művelődési Ház május folyamán, két
hétvégén is szemétgyűjtő, környezetvédelmi akciót hirdetett a településrészen. A május 13-i Tégy a környezetért! elnevezésű programban részt vettek a Szőlőkert Óvoda óvodásai, akik a Dinnyés Lajos
parkban egy-egy cserép virágot ültettek el, majd kisvonatos városi
túrára indultak. A délutáni szemétgyűjtő programra a Művelődési
Ház épületében rajzkiállítást szerveztünk gyóni- szőlősi iskolások
rajzaiból. A kis tárlat anyagát Józsa Sándorné tanárnő biztosította, a
szervezésben, lebonyolításban segítséget nyújtott Valentyikné
Szakáll Márta is.
A szemétgyűjtésben résztvevő több mint 30 fő két utca, illetve egy
külterületi erdős útszakasz megtisztításán dolgozott, majd zárásként
egy kerekasztal-beszélgetés során megvitatta a gyűjtőakció tapasztalatit.
Környezetvédelmi programunk a korábbi évhez hasonlóan május
21-én folytatódott, amikor az Önkéntesség Európai Éve jegyében
meghirdetett országos TeSzedd! Szemétgyűjtő akcióhoz kapcsolódtunk. A gyűjtőakció mellett több felajánlás révén megtörtént a
Damjanich utca murvás felületének kátyúzása és a kivezető földút
rendbetétele is. A TeSzedd! akcióhoz 40 helybéli csatlakozott, akiket
több csoportra osztottunk, így öt különböző helyszínen gyűjtötték a
hulladékot. A kétórás gyűjtés eredményeként több mint egy tonna

szemetet szállítottunk el a kommunális hulladéklerakóba. Az esemény végén a résztvevőket egy tál bográcsos melegétellel és frissítővel
láttuk vendégül.
A begyűjtött szemét elszállításáért, a földmunkagépek biztosításáért, a vendéglátásért, valamint a szervezésben és a lebonyolításban
nyújtott segítségéért köszönettel tartozunk Kozma Tibornak, valamint Kozma Sándor fuvarozónak, aki a felhasznált murvát ingyen
biztosította.
A környezetvédelem, a környezetszépítés mindannyiunk közös
ügye, amelyben Dabasi-szőlők jó példával kíván elöljárni. Csak összefogással sikerülhet megóvnunk természeti értékeinket. A két környezetvédelmi esemény jó alkalom volt a közösségépítésre is. Reméljük,
hogy a következő évben is hasonlóan eredményesen léphetünk fel a
környezetszennyezéssel szemben.
Feldman László

„Hogyan tovább?”

Az első alkalommal megrendezett családi napnak a Halász Móriczkúria adott otthont. A rendezvény fő célja az volt, hogy bebizonyítsuk, a segítségnyújtás nem csupán anyagi javakban nyilvánulhat meg.
Őszintén elmondhatjuk, hogy a karitatív program sikeressége mindenkinek a szívügye lett és a szervezők a legnagyobb odaadással igyekeztek megbirkózni a rájuk bízott feladatokkal, amiért mindenképpen elismerés illeti őket. Az egyik legnagyobb sikert egyértelműen a
Nagy Viktória által vezényelt kalandos kincskeresés aratta, melynek
során a legkisebbek a kúria rejtett csokoládétartalékait kutatták fel.
A megfáradt kincskeresők egy kis kézműveskedéssel pihenhették ki a
keresés fáradalmait, míg szüleikkel Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester és Kosztolányi Edit beszélgetett. A kellemes hangulatú
társalgás alatt a sorstárs szülők az elmúlt évek tapasztalatait és jó
tanácsokat osztottak meg egymással. A kamaszokról sem feledkeztünk meg, őket egy önismereti teszt várta, melynek során nemcsak
saját személyiségüket, hanem társaikét is jobban megismerhették.
Mindeközben a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola fodrász tanulói fáradhatatlanul vártak mindenkit, hogy kicsiknek és nagyoknak
új frizurát varázsoljanak nemcsak a helyben készült családi fotózáshoz, hanem az esti, szintén ezen családok javára megrendezett has-

Fotó: Kancsár Csilla

A Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapon keresztül félárva családok kaptak segítséget mindennapi életük
megkönnyítésére, és gondjaik enyhítésére. Az alap
eddigi tevékenységét kibôvítve, több szakemberrel
összefogva, egy családi nap keretében megpróbáltuk a sorstársakat összeismertetni egymással és
legfôképpen néhány órányi önfeledt szórakozást biztosítani mind a szülôk, mind a gyerekek számára.
táncgálához. A városi kisvonat és egy dabasi vállalkozó segítette a
családokat, hogy eljussanak a délutáni programok helyszínére és az
esti előadásra, valamint onnan a késő esti befejezés ellenére is biztonságban hazajussanak. A családi nap programját végig rengeteg figyelem és segítő szándék övezte. Sok segítséget kaptunk: Kancsár
Csillától, a Gordiusz Kft.-től, Bálintné Reiszki Zsuzsától, Nyíriné
Barta Katalintól és a Családsegítő Szolgálattól, akik aktív szervezői
munkával és tanácsokkal láttak el bennünket. Segítséget kaptunk
továbbá a helyi fiatalokból álló triálos csapattól, akik bemutatójukkal
szórakoztatták vendégeinket, Fekete Lászlóné Ildikótól és Nyíri
Katától, akik kreativitásukkal tették színesebbé a programot, valamint Dabas Város Ifjúsági Nagyköveteitől, akik részvételükkel segítették, hogy mindenkinek valóban felejthetetlen legyen ez a nap.
Végül a legnagyobb hála maguknak a családoknak jár, akiknek a
belénk fektetett bizalma létrehozta ezt a napot, és reméljük, ezáltal
azt is, hogy nemcsak egyszeri alkalommal sikerült együtt végiggondolnunk azt, hogy „hogyan tovább.”
Barta Regina
a Halász Móricz-kúria munkatársa
2011. június
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
június havi programok

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

RENDEZVÉNYEK
Kézműves nyári tábor
Téma: Régi korok mesterségei
Időpont: június 20–24. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek)
Ízelítő a programokból: szövés, kosárfonás, fafaragás – népi hangszerkészítés, fazekasság, kenyérsütés.
Jelentkezési határidő: június 17.
Tel.: 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu

Napközis tábor „Örökmozgóknak”
Időpont: július 4–8. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek)
Játékos szabadtéri feladatok, kalandok, személyiségfejlesztő feladatok.
Délutáni szabadfoglalkozás: moziterem, kézműves foglalkozás,
hagyományos szabadtéri játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 17.
Tel:. 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu

TÁMOP projektzáró rendezvény
2011. június 30. csütörtök, 9.00 óra
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő.
Előadást tart: Dr. Németh János NEFMI vezető főtanácsos

Felnőtt képzőművészeti szaktábor

Gyermek képzőművészeti szaktábor
Időpont: augusztus 8–12.
Helyszín: Ricsováry Major, Lajosmizse

Népzenei- néptánctábor
Időpont: augusztus 15–19.
Helyszín: Ricsováry Major, Lajosmizse

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI, klubnapok
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja:
július 2. szombat 15.00 órától
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–19.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–19.00 óráig

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

KIÁLLÍTÁS
Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene

Dabas a nyolc torony városa
– templomaink
A kiállítás május 23-tól augusztus 14-ig tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnőtt képzőművészeti kör: minden hónap első péntek estéje

Időpont: július 25–29. • Helyszín: Bánk

Sári Közösségi Ház programjai
Hétfő:

16.00–17.30
18.00–19.00
		
19.30–22.00
		
Kedd:
18.30–19.30
19.30–20.30

citera, Bazsalicska Citeracsoport
népdal
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
néptánc
Borovenka Hagyományőrző Néptánccs.
karate, vezeti: Bábel Csaba
alakformáló, zsírégető aerobik
vezeti Ráczné Walter Annamária
Szerda:
18.30–19.30 gerincgimnasztika és fittball
vezeti: Ráczné Walter Annamária
19.30–20.30 zsírégető, alakformáló aerobik
		
vezeti: Mrázné Gogolák Éva
Csütörtök: 18.30–19.30 karate, vezeti: Bábel Csaba
19.30–20.30 alakformáló, zsírégető aerobik :
vezeti Ráczné Walter Annamária
Péntek:
19.30–20.30 zsírégető, alakformáló aerobik
		
vezeti: Mrázné Gogolák Éva
Július 11–15.: Hagyományőrző, néptáncos gyermektábor.
Jelentkezés a Közösségi Házban személyesen,
illetve a 06-70/330-4583-as telefonszámon.
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A Halász Móricz-kúria programjai
Állandó programjaink:
• Hetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
• Június 6-án, hétfőn Horgoló Klub 16.00-tól
18.00 óráig
• Július 18–22-ig és 25–29-ig nyílt napok,
8.00–16.00 óráig
A kúriában tartandó különböző foglalkozásokon a részvétel ingyenes, minden gyermeket szívesen várunk!
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba is látogatható minden hétköznap 8.00–
16.00 óráig.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget biztosítunk a városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák várják a vendégeket, melynek egységes
díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon!
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Dabasi sikerek a XXVIII. MAFOSZ Szalonon
Május 8-án, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus székházában zsűrizték a XXVIII. MAFOSZ Szalonra
beküldött alkotásokat. A zsűri megállapította, hogy 62 tagszervezet, 524 tagja, 1054 alkotást nyújtott be.
A díjakat a legmagasabb pontszámot elért alkotóközösségek és
egyéni alkotók kapták. Így alakult ki a következő eredmény:
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövet
ségének vándorserlegét és plakettjét a Dabasi Fotóklub Egyesület
nyerte el. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
díja a beküldött kollekciók összesített pontszáma alapján (a legmagasabb pontszámot elért alkotóközösségnek, függetlenül a kiállított
művek számától és azok pontszámától) a Dabasi Fotóklub Egyesület.
Az alkotócsoportok tagjai közül a legmagasabb pontszámot
kapott alkotók közül egyéni díjazásban részesült még: Péli László
(Dabasi Fotóklub Egyesület): Csikós portré című alkotásáért.

Kitüntetések:
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
E-MAFOSZ fotóművészeti diplomát adományozott eddigi szakmai munkássága elismeréseként:
Bese József (Dabasi Fotóklub);
Péli László (Dabasi Fotóklub);
Varga László (Dabasi Fotóklub) részére.

NÉGY ÉVSZAK TÁNCA

színt biztosított rendezvényünk számára; valamint Dabas Város
Önkormányzatának, a Dabasi Újság főszerkesztőjének, Kapui
Ágotának, a Rádió Dabas munkatársainak, köztük Újvári Tibornak,
illetve a Dabas Televízió és MAG Televízió szerkesztőségének, akik
médiahátteret biztosítottak rendezvényünk számára. Külön köszönet
Kovács Zsuzsa divattervezőnek és Bárány Máriusz díszkovácsnak a
négy évszak színpadi, színpad környéki megjelenítéséért. Szintén
köszönetünket szeretnénk kifejezni műsorunk, célunk közvetlen
támogatóinak is, így a Fikció Fotónak, a Kincs-Tár Ajándékboltnak, a
Nádszál Kft.-nek, a Virág Mindenkinek virágboltnak, a Bese és Társa
Kft.-nek, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzőiskolának és szakoktatójának. Duhaj Katalinnak, a Várdai Fitness-nek, a Hetényi Soundnak, a
Gyóni Géza Általános Iskolának, a Hermész Bioboltnak, a Yellow
Divat Stúdiónak, az Áldos Hagyományőrző Egyesületnek, Pacsírta
Andrásnak és nézőinknek, pártolóinknak egyaránt.
Mi, 2011-ben, ötödik alkalommal is megálmodtuk és létrehoztuk
ezt az estet. Egy olyan estet, ami ismét képes volt arra, hogy túlmutasson eredeti jelentésén. Hittünk abban, hogy az Önök segítségével mind
többen leszünk, akik egymást támogatva és egy célért küzdve, nem
csak álmokat szőni, de azokat megvalósítani is képesek leszünk.
Hittünk, hisz tudtuk, hogy „Minden csoda alapja a szeretet.” (Müller
Péter)
Zsírosné Mráz Mária/Mara (a táncest rendezője és koreográfusa)

– avagy utunk kelettől napnyugatig
címmel, 2011. május 21-én este, a Dabas-Diego Sportcsarnok falai
között megrendezésre került immáron hagyományosnak mondható,
ötödik, jótékonysági táncestünk, melynek ez évi kedvezményezettje a
Gróf Vay Péter Szolidaritási Alap volt. Közel 3 órás, színvonalas gálaműsorunkat, az arab táncos kultúra sokrétűségének megismertetése
mellett, idén is elgondolkoztató táncszínházi etűdökkel színesítettük.
Rendezvényünk végeredményeképpen az alapítvány által felkarolt családok 412 000 Ft támogatói összeggel térhettek haza. Ebből az összegből megalapozva és önkormányzati támogatással a háttérben, a dabasi
félárván, árván maradott gyermekek és egyetlen támaszként velük élő
szüleik, egy csodás és reményeink szerint élményekkel teli, közös balatoni hétvégét tölthetnek el, élhetnek át együtt.
A táncesttel valóra vált egy újabb „álom”, melynek létrejöttét ezúton
is szeretném megköszönni a Mara Hastánciskola összes növendékének, valamint a táncest külsős közreműködőinek, köztük Valentyik
Annának, Tóth Andreának, Szlama Dórának, ifj. Szlama Lászlónak
és Szabó Róbertnek, akik önzetlen munkájukkal ebben az évben is
hozzájárultak a táncest fergeteges sikeréhez.
Aktív résztvevőinkön kívül külön köszönetünket kell kifejeznünk
a DDS összes dolgozójának, köztük Prohászka Csabának, aki hely-

A Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (The International
Federation of Photographic Art – FIAP) EFIAP fotóművészeti
diplomát adományozott a nemzetközi fotóművészeti kiállításokon
elért eredményei elismeréseként:
Bese Zoltán (Dabasi Fotóklub Egyesület) részére.
Forrás:
mafosz.hu
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Közös erôvel a biztonságért
Május 12-én Dabason, a Gyóni Géza Általános Iskolában helyi
együttműködő szervek (Dabasi Tűzoltóság, Dabasi Rendőr
kapitányság, Dabasi Mentőállomás, Dabas Közbiztonságáért
Egyesület) bevonásával kimenekítés-befogadás tárgyú, parancsnoki
és törzsvezetési gyakorlatot hajtott végre Dabas város polgári védelmi
törzse, a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség, illetve a Dabasi
Polgári Védelmi Iroda közreműködésével. A rendezvényen több
meghívott vett részt, többek között a város nevelési és oktatási intézményeiből, akik a jelen lévő többi vendéggel együtt megismerhették,
hogy egy esetleges katasztrófa esemény során milyen fontosabb teendőik adódnak az intézmény használóinak biztonsága érdekében.
A gyakorlat menete röviden az alábbi volt. Az iskolában lévő tűzjelző rendszer a „bekövetkezett tűz” hatására riasztást adott az épületben, és jelzés futott be a Tűzoltóság ügyeletére is. A laktanyából a
tűzoltók a helyszínre vonultak, miközben a diákok és a pedagógusok
a tűzriadó tervben meghatározottak szerint haladéktalanul megkezdték az épület kiürítését. A Tűzoltóság ügyelete ez idő alatt riasztást adott a többi együttműködő részére, akik így percek alatt a helyszínre értek és megkezdték a beavatkozást. A polgári védelmi törzs
bevont tagjait Kotán Sándornak, az iskola igazgatójának tájékoztatása alapján Kőszegi Zoltán polgármester a település polgári védelmi
parancsnoka az iskolához irányította az elsősegélynyújtó alegységgel
együtt. Időközben a tűzoltók kihozták az épület átvizsgálása során
felkutatott balesetet szenvedetteket, átadták őket a kijelölt sebesültgyűjtő helyen, majd a polgári védelmi törzs végigvezette a kimenekítés-befogadás főbb mozzanatait.
A végrehajtott gyakorlat jó alkalmat teremtett ahhoz, hogy a
város polgári védelmi szervezete egészségügyi rajának tagjai Hóka
Olga rajparancsnok irányításával a korábban elsajátított elméleti
ismereteiket a gyakorlatban is képesek legyenek hatékonyan alkalmazni. A „beavatkozó” rendvédelmi, illetve mentő szervek a helyszínen való együttműködés feladatait pontosították, gyakorolták.
A gyakorlat végén Dabas város tűzoltóparancsnoka, Branyiczky
Márk őrnagy kiemelte a mentő erők kommunikációjának fontosságát, illetve azt, hogy miért lényeges, hogy részletes tájékoztatást kapjanak az esetlegesen benn rekedt személyek mentéséhez. Magyarfiné
Kecskeméti Anita polgári védelmi hadnagy, kirendeltségvezető

asszony a jelen lévő intézmények képviselőinek figyelmét ráirányította arra, hogy az óvoda, iskola katasztrófamegelőzési tevékenységét nem önmagában a tűzriadó terv megléte, esetenkénti gyakorlása
jelenti, hanem egy komplexebb, prevenciós terv kidolgozása, alkalmazása teszi teljesebbé a felkészülést. Ennek elkészítéséhez felajánlotta a kirendeltség, az iroda részéről a támogatást. Kőszegi Zoltán
polgármester összegzésében hangsúlyozta a vezetők felelősségét, az
eseményekre való gyors, szervezett reagálást, és végül megköszönte a
gyakorlatban közreműködő személyek munkáját.
Mihályi Sándor irodavezető

Három dabasi kitüntetett
a Vöröskereszt Világnapján
A Vöröskereszt Világnapja alkalmából a Magyar Vöröskereszt Pest Megye Dabas
Területi Szervezete felterjesztése alapján a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége
két dabasi polgárt és egy helyi médiumot részesített elismerésben.
A szervezet oklevélben fejezi ki köszönetét Bálintné Reiszki Zsuzsának a Vöröskereszt
tevékenységének támogatásáért, a kiemelkedő oktató-nevelő munkáért, valamint Suhajda
Kittinek az ifjúság körében kifejtett tevékenységéért. Vöröskeresztes Munkáért Dicsérő
Oklevélben részesíti továbbá a Rádió Dabas munkatársait, akik évek óta sokat tesznek a
véradások megszervezéséért és lebonyolításáért. Tevékenységükkel a humanitárius eszme
terjesztését, a Magyar Vöröskereszt elismertségét segítették elő.
A kitüntetettek az elismerést a Pest megyei Vöröskereszt Központjában, a
Vöröskereszt Világnapi ünnepségén vették át.
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A tudás életet menthet!

Sári rétes, kicsit másképp…

Áprilisban a monori és a dabasi honvédelmi körzet általános és
középiskolás korosztályú csapatai részére Ifjúsági Katasztrófa
védelmi verseny került megtartásra Gyálon. Az időjárás, ha nem is
katasztrofális, de eléggé hűvös és szeles volt, ami korántsem szegte
a gyerekek kedvét. Vidám, jó hangulatú versenynapot töltöttek el az
Ady Endre Általános Iskola és a gyáli sportpálya területén.
A gyerekek felkészülése színvonalas megmérettetést tett lehetővé. A versenyszámok között az elméleti ismeretek mérésén túl számos ügyességi pályán vetették össze tudásukat. A 25 csapat közül
az alábbiak lettek dobogósak:

Ez évben május 22-én rendezték Kiskőrösön az Országos
Rétesfesztivált, ahol a szokásokhoz híven a sári „Rozmaring”
Hagyományőrző Népdalkör képviselte településünket.
Az asszonyok egész nap gyúrták, nyújtották a tésztát, keverték a tölteléket, sütötték a túrós, almás, meggyes-mákos rétest,
melynek az eddigi évekhez hasonlóan hatalmas sikere volt.
Újdonságként hatott azonban az „uniós rétes”, melynek tésztáját
alföldi lisztből, töltelékét kecskeméti barackból, szabolcsi almából és belga csokoládéból készítették el, mindezt sári tányérra
helyezve, francia drazséval megszórva. A sári népviseletbe öltözött asszonyok a következő kísérő szöveggel kínálták az ízletes
desszertet: „Ha az ízek a konyhában összeérnek, akkor valamikor Európában is”. A díjazás nem maradt el. A zsűri a hagyományos réteseket és a legkreatívabb kategóriában bemutatott „uniós
rétest” is első helyezéssel jutalmazta. A réteskészítést követően a
népdalkör egy szlovák dalcsokorral mutatkozott be a színpadon.
Az elért eredményhez gratulálunk, további hasonló sikereket
kívánunk!
Gogolák Mariann

Általános iskolás kategória
1. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyömrő
2. helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola, Monor
3. helyezett: I. P. A. Pest Megyei Szervezete, Gyál
Középiskolás kategória
1. helyezett: FEGY-Polgárőrség, Gyál
2. helyezett: Kossuth Zsuzsanna SzKI és Kollégium, Dabas
3. helyezett: Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Gyál
A dabasi körzet résztvevőinek díjazását (13 csapat–80 fő) a Dabasi
Polgári Védelmi Iroda, a részére támogatást nyújtó önkormányzatok,
valamint az alábbi gazdasági társaságok segítségével biztosította:
Budapest Bank Zrt. Dabasi Fiók, Bemboz Biztosítási Alkusz Kft.,
K & H Bank Zrt. Dabasi Fiók, Olajdepó Örkény, Otp Bank Zrt.
Dabasi Fiók, Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt., Remondis Dabasi
Iroda, Telenor Dabasi Partnerüzlet
Ezúton ismételten köszönetet mondok egyrészt a fenti támogatók részére, mivel segítségükkel lehetővé vált, hogy valamennyi csapat tagja díjazással kezében térhessen haza. Másrész megköszönöm
a felkészítésben részt vállaló pedagógusok és a tanulást, a megmérettetést vállaló tanulók szorgalmát, kitartását és küzdeni képességét, amivel felkészülnek arra, hogy a bajban ne csak önmagukon, de
másokon is képesek legyenek segíteni.
Mihályi Sándor
a Dabasi Polgári Védelmi Iroda vezetője

Néprajzi kutatótábor
Dabas-Sáriban
A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete kétévente néprajzi
kutatótábort szervez valamely magyarországi szlovák nemzetiségi
településen. Az idei évben – pályázati úton – Dabas-Sári nyerte a
rendezés jogát.
2011. június 26. és július 1. között, egy 25 főből álló kutatócsoport érkezik a településrészre, hogy mintegy 30 adatközlő segítségével különböző témákat (népszokások, népdalok, gasztronómia,
egyházi élet, stb.) dolgozzanak fel. A gyűjtött anyag az összegzést
követően – előreláthatólag decemberben – kiadásra kerül.
A tábor hivatalos megnyitójára 2011. június 27-én (hétfő),
09.00 órakor kerül sor a Sári Közösségi Házban, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Gogolák Mariann
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Közös verseskötet kiadásával ünnepeltünk Ljubljanában

„Jó hírek az iskolánkból és a városunkból” a címe annak a nemzetközi
UNESCO ASP Projektnek, amelyben kilenc szlovén és egy magyar
általános iskola tanulói és mentortanárai vesznek részt immár egy
évtized óta.
Nagy örömmel csatlakozott ehhez a programhoz a Kossuth Lajos
Általános Iskola angol nyelvi munkaközössége az iskola legkiválóbb
diákjaival, hiszen magunkénak vallottuk Jacques Delors-nak, az
Európai Bizottság volt elnökének a különböző kultúrák együttműködésének jelentőségéről vallott nézeteit.
Az elmúlt években nagyon sok szép feladat megoldásában vehettünk részt. Nemcsak a baráti kapcsolatok ápolásával, hanem egymás
országának, városának megismerésével, irodalmi, képzőművészeti,
zenei és színjátszó produkciók létrehozásával igyekeztünk mélyíteni
és színesíteni azt a szellemiséget, amelyet a projekt képviselt, vagyis
azt, hogy a jóság, a szeretet, a kitartás és a barátság jegyében született
együttműködések virágzóak lehetnek még akkor is, ha országhatárok
választják el egymástól azokat, akik együtt gondolkodnak.
Az idei évben már másodszor látogattunk el Szlovéniába, hogy
elvigyük iskolánk és Dabas város lakóinak jó hírét. Maribor után tehát
a főváros, a gyönyörű Ljubljana várt bennünket. Az indulásunk napján ünneplőbe öltöztettük a szívünket, és azt tapasztaltuk, hogy még
a természet is megérezte, hogy jókedvű diákok és felnőttek indultak
útra, hiszen ragyogóan sütött a nap és lanyha szellő fújdogált minde

nütt. Boldogok voltunk mindnyájan, hiszen felkészülten tudtunk
útnak indulni.
A projektben szereplő kisdiákoknak az indulás előtti hetekben
ugyanis verseket kellett faragniuk magyar és angol nyelven a barátságról, a szüleik és nagyszüleik iránt érzett szeretetükről és arról a felelősségről, amelyről Antoine de Saint-Exupéry írt A kisherceg című
híres regényében. Nemcsak versek, hanem rajzok is készültek a témakörben. A felkészülést az angol nyelvi munkaközösség koordinálta
Bese Éva mentortanár irányításával, aki elküldte az elkészült anyagokat Ljubljanába, ahol Vavpotič Žiga, az UNESCO szóvivő, Zoran
Janković, Ljubljana polgármestere, Kosmač Ljubica, projektvezető
válogatták, minősítették a beérkezett munkákat. A projektben szereplő további kilenc iskola diákjai is elküldték az elkészült munkáikat,
majd megtörtént a nagy csoda, hiszen egy gyönyörűen tervezett és
kivitelezett könyvben láthattuk viszont a beküldött verseinket és rajzainkat. Így megszületett a tízéves együttműködést záró verseskötet
„Minden barátság egy dal” címmel Ljubljanában, amely ebben az
évben méltón viseli a kitüntető „Ljubljana – a könyv fővárosa” címet.
Boldogan nézegettük a könyv lapjait, ahol büszkén olvashattuk Mráz
Jázmin, Takács Mercédesz, Farkas Ronald, Farkas Alex és Fabók
Máté nevét. Ők voltak a projektben szorgalmasan és kitartóan dolgozó diákjaink. Felkészülésüket szüleik és nagyszüleik is támogatták,
hiszen a fellépőruhák ékesítéséből, díszítéséből, a versek felmondásának ellenőrzéséből az apukákon kívül a nagymamák is kivették részüket. Az ünnepélyes könyvbemutatón ugyanis minden diák előadta a
legszebb versét az összegyűlt ünneplő vendégsereg előtt. Mi is felkészültünk erre az előadásra, sőt délután még egy táncbemutatót is tartottunk. Óriási sikert arattak a diákjaink, akik a Samba Táncegyesület
tagjai már évek óta.
Külön köszönöm Mráz Istvánnak, Farkas Pálnak, Takács
Csabának és családjuknak a közlekedés költségeinek átvállalását és a
szállítás lebonyolítását. Segítségükkel megvalósulhatott az idei évre
tervezett UNESCO-s programok lebonyolítása, amelyekből mindnyájan erőt meríthettünk ahhoz, hogy a következő tanévben is kiemelt
feladat maradjon számunkra a tanítványainkban rejlő tehetség felkutatása és kibontakoztatása.
Farkas Józsefné igazgató

A Szent János Katolikus Általános Iskola májusi versenyeredményei
Barót&Zenta Ki mit tud? Testvérvárosi Vetélkedő
(Talapka Roland, Tóth Bianka, Monori Judit, Farkas Dániel)

II. helyezés

Területi Elsősegély Verseny
II. helyezés
(Farkas Dániel, Monori Judit, Oláh Zsófia, Mráz Bence, Sponga Bence)
Országos Rajzpályázat a Magyar–Lengyel összetartozás éve
alkalmából
Kucsván István 7. o.,
díjazott
Hittanosok Labdarúgó Tornája Ócsa
1. korcsoport
I. helyezés
(Sponga Bence, Erdész Kristóf, Mráz Bence, Farkas Dániel, Babos Dániel,
Kiss Gergő, Czető Dávid)
2. korcsoport
V. helyezés
(Czifra Gábor, Máté József, Podoba Dániel, Venicz Ábel, Mráz Bence, Kiss
Tibor, Erdész Áron, Rumó Gergely)
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Megyei Aradi Jenő rajzverseny, Páty
Tóth Bianka 5. o., Laja Luca 5. o.
Kucsván István 7. o.

I. helyezés
II. helyezés
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A Szent János Katolikus Általános Iskola további hírei
Lezajlott Iskolánkban a Színes Szent
János Hét rendezvénysorozat
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.” (Jn. 10,11)
Ezzel az igével vette kezdetét névadónkról, Nepomuki Szent
Jánosról elnevezett ünnepi hetünk, a Színes Szent János hét.

Május 16-án (hétfőn) a felső tagozatosaink, dacolva az esővel, a
Szent János-szobornál elimádkozták a Szent Litániát. Nyolcadikos
diákjaink, valamint a cserkészek koszorút helyeztek el. A nap gyermekkoncertekkel folytatódott. Alsós tanulóink és a sári ovisok számára rajzfilmslágereket megszólaltató koncertet szerveztünk, melyen
a gyermekek önfeledten énekeltek, táncoltak, játszottak. Fergeteges
volt a hangulat a felsősök koncertjén is, ahol ők maguk is alakíthattak
zenekart, s előadhatták a színpadon kedvenc slágerüket. A nap további részében az alsósok a nemezeléssel ismerkedhettek meg.
A következő nap a sporté volt. Házi foci-, kézilabda- és pingpong
bajnokságok zajlottak, valamint ügyességi és kerékpáros versenyek
várták a sportolni vágyókat.
Május 18-án (szerdán) az egészséges életmódra hívtuk fel a
figyelmet. Gyümölcs- és zöldségsaláták készültek ezen a napon;
valamint virágokat, fákat ültettünk. Lángné Deák Kata bőrápolásról szóló előadásait is nagy érdeklődéssel hallgatták végig kicsik és
nagyok. Aktívan vettünk részt a Kihívás Napján is, ahol Hajdi
Petra 8. osztályos tanuló diktálta a tempót az egész iskolát felrázó
aerobikbemutatón.
Munkaközösségvezető

Hagyományőrző napjaink a hét második felében
Május 19-én (csütörtökön) nyitottuk meg az ÖRÖKSÉGÜNK –
NAŠE DIDEčSTVO című kiállításunkat, melyen tanulóink gyűjtéseiből mutattunk be régi tárgyakat, ruhákat, képeket, különös tekintettel a helyi szlovákság emlékeire. Szép színfoltja volt a kiállításnak
Mráz Mátyásné Veronka néni gyönyörű sári baba kollekciója. A délelőtt folyamán Gattyán István bácsi sváb ruhákat, hagyományokat,
táncokat mutatott be. Délután a Pilis-Trió együttes varázsolt nagyon
jó hangulatot a tornaterembe. Általunk is tanult szlovák népdalokat
adtak elő hangszeres kísérettel. Ezt követően a Borovenka néptánccsoport aratott nagy sikert a bemutatott táncával és a táncházzal.

Május 20-án (pénteken) mamák és nagymamák, szülők segítségével az iskola minden tanulója megismerhette a sári rétes-készítés
fortélyait. A Gagarin Vendégház jóvoltából ebéd után már a kemencében sült, ízletes rétes lehetett a desszert. Így a péntek és egyben a
hét is jóízű falatozással zárult.

Hálásan köszönünk minden segítséget, melyet ennek a hétnek
valóban színes programjainak megvalósulásában a kedves szülők
nyújtottak. Ismét megmutatkozott, hogy iskolánk ereje nem a
kövekben, hanem az ott dolgozó tanulók, s azok családjainak lelkében van.
A Szent János Katolikus Általános Iskola
dolgozói és vezetősége

Természettudományi tanulmányi verseny
A Szent János Katolikus Általános Iskolában 8. alkalommal rendeztünk természettudományi versenyt nyolc iskola részvételével.
A versenyt a Váci Egyházmegye iskolái részére hirdettük, de meghívtuk a helyi iskolákat is.
A feladatok érdekesek, játékosak voltak a matematika, biológia,
földrajz, kémia és környezetvédelem területéről.
A verseny szoros eredményeket hozott.

Helyezettek:

5–6. osztályosok korcsoportjában:
I. helyezett: Szent János Katolikus Általános Iskola
(Talapka Roland és Mráz Marcell)
II. helyezett: Gyóni Géza Általános Iskola
(Kmetyó László és Váczi Balázs)
III. helyezett: Karolina Katolikus Általános Iskola, Vác
(Virág Gábor és Marcalek Mercédesz)
7–8. osztályosok korcsoportjában:
I. helyezett: Karolina Katolikus Általános Iskola, Vác
(Antal Richárd és Englóhner Adrienn)
II. helyezett: Szent János Katolikus Általános Iskola
(Farkas Dániel és Kecskés Rebeka)
III. helyezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő
(Pap Éva és Szarka Dorottya)
Tóth Tivadarné versenyszervező
2011. június
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Egyhá z ak hírei
az alsódabasi Római Katolikus Egyházközség hírei
Május havában rendben lezajlottak a tervezett események: nálunk járt a
kibővült Csendélet zenekar, akik egy nagyon szép zeneművet adtak elő
Szabadító címmel. Mivel május hava a Szűzanya hónapja is, ezért
Loretto-i litániákat tartottunk. Május 21-én szombaton sportrendezvényt
tartottunk a plébánia udvarán, május 22-én pedig elsőáldozás volt templomunkban (sok kép található honlapunkon). Az elsőáldozás nagyon
szépen sikerült. Idén a bérmálás összevontan zajlott, azaz Dabas-Gyón,
Alsódabas, Felsődabas fiataljai egy helyszínen, a gyóni katolikus templomban bérmálkoztak május 29-én.

szombatján Dabas-Gyónon, minden hónap utolsó vasárnapján pedig
Dabasi-szőlőben értük ajánljuk fel a szentmisét.

Júniusi programjaink
• Június 19-én a diákmise keretében 11.00-kor TE DEUM hálaadó
szentmise lesz, ezzel zárjuk le a tanévet és hálát adunk a Jóistennek.
Minden iskolást, fiatalt nagyon várunk!
• Bábel Balázs érsekatya pappá szenteli Kollár Balázs dabas-gyóni
származású kispapunkat június 25-én. Imádkozzunk, hogy papi hivatása áldott legyen! Bővebb információt a gyóni egyházközség tud
nyújtani.
• Ugyanezen a napon, június 25-én lesz úrnapja templomunkban. A
19.00-kor kezdődő szentmisében körmenettel dicsérjük az Urat.
Állandó miserendünk a következô: csütörtök, péntek, szombat
19.00-kor, vasárnap 9.00 (nagymise) és 11.00 (diákmise). Bővebb,
naprakész információk a www.alsodabaspleb ania.5mp.eu honlapon
találhatóak.

A gyóni Római Katolikus Egyházközség hírei
szentMISék RENDje: Kedd: 17.00 Dabas-Gyón; Csütörtök: 11.00
Zárdaotthon, 17.00 szentségimádás Dabas-Gyón; Péntek: 17.00 DabasGyón; Szombat: 18.00 Dabas-Gyón; Vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlő,
10.00 Dabas-Gyón.
Programjaink
• Június 14–17-ig, napközis hittantábor a plébánián.
• Június 20–24-ig, nagy hittantábor Visegrádon.
• Június 25-én, 10.00 órakor Kalocsán Kollár Balázs diakónus atya
papszentelése, két busszal indulunk erre a nagy ünnepünkre, még van
férőhely!
• Június 26-án, 15.00 órakor Kollár Balázs atya újmiséje a dabas-gyóni
templomban.
• Július 3-án, templom búcsúnk, melyet Kollár Balázs atya celebrál
• Segítséggel folyamatosan kigyûjtjük a házassági és a temetési anyakönyvekből az 5, 10, 15, 20 stb. évfordulókat. Minden hónap utolsó
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BÉRMÁLÁS, 2011. május 29.
Bérmálkozók névsora:
Bálint Melinda, Bánfi Ernő, Bodrogi Zoltán, Bukovszki Bettina Magdolna,
Deli Fanni, Farkas Zoltán, Forrás Brigitta, Gáspár Rita Aurélia, Gáspár
Tibor, Jansen Márk, Jurcsik Bence, Kovács Kornélia, Krász Mónika,
Laczkó Zoltán, Rizmajer Alexandra, Szágos Annamária, Szűcs Zoltán,
Zsákai Lénárd, Garajszki Katalin, Feldman László, Takács Nelli, Bábel
Antónia, Ács Ferenc, Bartha Rita, Kéri Márk, Muhari Gábor, Juhász József,
Morva Marcell, Gogolák József, Varga Dóra, Jeszenszki Dóra, Blascsák
Krisztián, Gémes Kinga Andrea

hitélet

A dabasi református Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a templomban
Júniusi alkalmaink
• Június 26-án, vasárnap 10 órakor az istentiszteleten vendég igehirdető Szemők Andrea örkényi lelkész
Gyerekek táboroztatása
• Pótharaszti tábor 8 éves kortól, június 20–24. (hétfőtől péntekig)
• Visegrád és Rám-szakadék ifiknek, július 26–27.
• „Fiatalok éjszakája” július 8. 18.00 órától a gyülekezeti házban
• „Játékos népek–népek játékai” gyülekezeti tábor augusztus 8–12.
(hétfőtől péntekig) a gyülekezeti házban, 6 éves kortól
Kérjük, aki a gyerekek táborozását tudja támogatni saját termésű gyümölccsel, zöldségfélékkel, esetleg 1-1 tányér süteménnyel, lángossal,
palacsintával, jelezze személyesen, e-mailben vagy telefonon!
Köszönjük!
Táborainkkal kapcsolatosan bővebb tájékoztató a weboldalunkon
olvasható.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a református gyülekezet! www.parokia.hu (honlapok fül/ABC szerint/Dabasi Református
Egyházközség).

A gyóni Református Egyházközség hírei
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
• Gyermek istentisztelet a nyári időszakban nincs
Tisztelt Szülők!
Nyári tábort szervezünk július 4–8. között 8.00 órától 16.30-ig a
gyóni református gyülekezeti házban. A táborban meleg ebédet és mellette kétszeri étkezést kapnak a gyerekek, emellett a kézműves foglalkozásokhoz eszközöket, anyagot, szabadidő eltöltéséhez játékokat biztosítunk számukra.

A tábor költsége 8000Ft/hét/fő. Maximált létszám 20 fő! Utolsó nap,
pénteken, Budapestre az Állatkertbe tervezünk kirándulást autóbusszal,
melynek költsége a részvételi díjban benne van!
Szeretnénk kérni, jelezzék felénk, hogy gyermekükre számíthatunk-e a
táborban, mert az önkormányzat csak leadott létszámra köt szerződést,
így csak előzetes befizetés mellett fogadunk résztvevőket! A jelentkezéseket és a befizetéseket június 9-ig kérjük a lelkészi hivatalban rendezni.
Valamint kérjük, ha valakinek adománya van a tábor megszervezésére,
azt is a lelkészi hivatalban rendezze. E határidő után nem tudunk jelentkezést elfogadni!
Kérjük a szülőket, nagyszülőket, ha otthon terem hagyma, paradicsom,
paprika, uborka, saláta, ezzel járuljanak hozzá a tábor lebonyolításához!
A tábor elszámolása az önkormányzat felé történik, de bármelyik szülő,
gyülekezeti tag belenézhet a számlákba!

A Gyóni evangélikus Egyházközség hírei
• Tanévzáró szalonnasütésre hívjuk az evangélikus hittanosokat, ifiseket
és minden evangélikus gyermeket családjaikkal együtt 2011. június
17-én (pénteken) 17.00 órától.
• Nyári napközis tábort szervezünk általános iskolás, elsősorban evangélikus gyermekeknek, amelyet 2011. július 4–8-ig tartunk naponta
8.00–16.00 óráig. Napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)
biztosítunk. A részvétel díja 1000 Ft/fő/nap.
Jelentkezni a 20/824-6181-es telefonszámon lehet.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–18.00 óráig, vagy telefonon
egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük az anyagi segítségnyújtást mindazoknak a testvéreknek, akik
adójuk 1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyházat támogatták.

Dabason is járt
a feltámadási kereszt
A több éves hagyomány szerint 2011-ben is elhozták Dabasra a feltámadási szárnyas keresztet.
A kereszteket húsvét után indították útjukra, hogy Magyar
ország és a Kárpát-medence különböző településeinek érintésével
egy szív alakú útvonalat bejárva Pünkösdre megérkezzenek
Csíksomlyóba.
Alsódabasra Érdről érkezett a szent jelvény, amelyet május 4-én
szentmisén fogadott a dabasi gyülekezet. A keresztet a következő
napon egy rövid körmenet keretében Felsődabasra kísérték a hívek,
a Szent János Katolikus Általános Iskola cserkészei és diákjai.
A felsődabasi templomban felkerült a keresztre a város emlék
szalagja, majd Parádi Gyula atya celebrált májusi litániát. Innen egy
néhány fős társaság kisbusszal vitte tovább a keresztet Vecsésre,
ahol szintén nagy tisztelettel fogadta a helyi közösség a keresztény
magyarság e fontos szimbólumát.
A nemzeti összetartozást jelképező szárnyas, feltámadási kereszt
jövőre is el fog jutni hozzánk, reméljük, hogy minél többen csatlakoznak az útjához, amely összeköt magyart a magyarral.
F. L.
2011. június
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A mi Pünkösdünk
Ebben az évben Pünkösd ünnepe június 12-re esik. Pünkösd a
görög „Pentekoszté”(angol „Pentecost”, német „Pfingsten”) szóból
származik, jelentése ötvenedik. A kereszténység egyik legősibb
ünnepe, de eredete korábbra, Izrael történelmére vezethető vissza.
A zsidóság az Egyiptomból való szabadulást, vagyis a zsidó húsvétot
követő 50. napon az aratás befejezését ünnepelte meg. A keresztény
pünkösd kialakulásának történetét a Bibliában az Apostolok cselekedeteiből ismerhetjük meg. Jézus Krisztus halálát és feltámadását,
a húsvétot követő ötvenedik napon lángnyelvek szálltak le az apostolokra, és ezáltal megkapták a szentlelket, amint azt korábban
Jézus megígérte nekik. Az apostolok tanítását a körülöttük különböző tájakról, más országokból, idegen népekből összegyűlt emberek mindegyike a saját nyelvén hallotta. Nyelvtörténeti érdekesség,
hogy a „dialektus” (tájnyelv) szó éppen ebből a görög nyelven íródott
bibliai részletből származik. Mivel húsvét sem mindig ugyanakkorra esik, így pünkösd ünnepe is változik. Az őskeresztények már a
kezdetektől ünnepelték pünkösdöt, de a Katolikus Egyházban a 4.
században vált hivatalossá az ünnep. Mivel a világegyház születését
is Pünkösd napjához kötik, ehhez az időponthoz igazították az egyházi és később a világi törvények kihirdetését is (promulgatio legis).
A pünkösd egyházi ünneplésének (liturgia) végső formáját
IV. Orbán pápa vezette be a többi, pünkösdhöz kapcsolódó egyházi
ünneppel együtt 1264-ben. Így a katolikus egyházban a „bérmálásnak” pünkösd napjára, vagy ahhoz közel kell esnie. Hasonlóképpen,
a református egyház alapítója, Kálvin János is sokat foglalkozott
Pünkösd ünnepével, a protestáns források sokszor a Szentlélek
„teológusának” is nevezik. Ezért a történelmi protestáns egyházakban is a „konfirmáció” pünkösdkor, vagy az ünnephez közeli időpontban történik.
Rengeteg hagyomány, népi játék kapcsoldódik ehhez az ünnephez: a legnépszerűbb a „pünkösdi király” választása. Ennek eredete
nyilván az előbb említett törvényhozás és törvény kihirdetés módjához köthető. Az, hogy ki legyen a pünkösdi király, mindig valamilyen vetélkedésnek, versenynek az eredménye. A pünkösdi királyt
csak egy napra választották, innen a „pünkösdi királyság” kifejezés,
amely a rövid ideig tartó és igencsak bizonytalan hatalmat jelenti. A
Kiegyezés után, amikor Ferenc József csárszárt és Sissi császárnőt
Magyarország királyává és királynőjévé akarták kornázni, az ünnepséget pünkösd napjára tűzték ki, hogy a legitimitást (törvényességet) még jobban kifejezze. De a bécsi udvarnál megtudták, hogy egy
magyar népszokás szerint a pünkösdi király csak egy napig uralkodik, ezért elhalasztották a ceremóniát, nehogy (babonából) az
újdonsült királyi pár is csak rövid ideig uralkodjék. Aztán valóban
nem pünkösdi királyság lett belőle.
További népi hagyományok mind a természet éledéséhez, tavaszés nyár köszöntéshez, valamint a „rossz szellemek” elűzéséhez köthetőek: tavaszköszöntés, pünkösdi, törökbasázás, borzakirály, rabjárás. Erdélyben természetesen a legnagyobb, lelket emelő ünnepség
a csíksomlyói búcsú. A legrégebbi írásos emlékünk a búcsúról a
15. századból való. Keresztények százezrei zarándokolnak el a
csíksomlyói kegyhelyre, hogy ott a szabad ég alatt szentmisén
vegyenek részt.
Talán ez pillanat hasonlít legjobban arra, amikor a Szentlélek az
apostolokra az első pünkösdkor leszállhatott. A lélek „tűz” alakjában jelenik meg. A lángnyelvek szimbolikus jelentőséget hordoznak.
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A lélek a test és emberségünk mozgatórugója, mint ahogy a „tűz”, a
legősibb elem, emberi mivoltunk alappillére. De vajon mit jelenthet
a mai kor emberének Pünkösd ünnepe? Egy újabb munkaszüneti
napot? Vagy egy újabb napot iskola nélkül? Sokan már nem is gondolnak az ünnep eredeti jelentésére, és arra, amit üzenni próbál
felénk: a tűz tisztít, és megerősít is egyben. Tisztít lélekben, megerősít hitben, reményben, szeretetben. Pünkösd a megerősödés
ünnepe: kitartunk hitünkben és embertársaink felé szeretettel fordulunk. Nem könnyű dolog, de próbáljuk meg: éljük át az ünnep
üzenetét. Legyen az idei ünnep valóban a mi pünkösdünk!
Talabér János
egyházjogász, tanár

Jótékonysági bál
a gyóni reformátusoknál
Május 14-én a Református Egyházközség szervezésében immár
negyedik alkalommal került megrendezésre a jótékonysági bál.
A szervezés nehezen indult, de az összefogásnak köszönhetően
a rendezvény jól sikerült.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult a sikerhez.
Külön köszönjük a Halász Móricz-kúria fenntartójának és
dolgozóinak munkáját, a Jávor cukrászat finom süteményeit, és
a remek hangulatot teremtő „Buli Szerviz” zenekar tagjainak
közreműködését.
A Gyóni Református Egyházközség

kultúra

Negyedszázados emlék Fukusima kapcsán

DABASON JÁRT A „SZOVJET FIRST LADY”
Fukusima nevét egyetlen hét alatt megtanultuk. Sok egyéb gondunk-bajunk mellett
is követjük az atomkatasztrófa eseményeit a
híradók képsoraiban. A több ezer kilométernyi jótékony védőtávolságnak köszönhetően szerencsére ezt fotelból tehetjük. Ám
hogy az aggodalmunk valódi, azt ékesszólóan jelzi a jódtabletták villámgyors felvásárlása. A jelenségre a szakemberek nem találtak ésszerű magyarázatot, pedig valószínűleg nem is olyan bonyolult a válasz:
Mindössze azt tesszük, amit 25 évvel ezelőtt
a csernobili baleset okán is megtettünk
volna, ha időben beavatnak bennünket,
mondjuk úgy legkésőbb 1986. április 26-án.
Nem így történt, tudjuk jól, hogy akkor
még másként működött a világ, legalábbis
nálunk, a keleti blokkban. Az osztrák határon már régen mérték a magyar oldalról
érkező járművek sugárszennyezettségét, amikor mi még semmit
sem tudtunk. A magyar rádió hírszerkesztőjét, aki a BBC-től átvett
hírt 28-án este közölni merte, megbüntették, a további közlést pedig
leállították. A kialakult rend ugyanis az volt, hogy a fontos dolgok
először a moszkvai Pravdában jelenhettek meg. A Pravda pedig –
Dabason is nagy csalódást, hitelvesztést okozva – a februárban
meghirdetett „glasznoszty” ellenére csak május 5-én adott hírt először Csernobilről.
A hivatalos magyar közleményben számos intézkedés mellett
megtiltották a szabadban termelt zöldségfélék, főként a levélzöldségek fogyasztását. Hogy ez a dabasi háztáji kertészeteket is érzékenyen érintette, arra alig néhány hét múlva, Mihail Gorbacsov és
felesége magyarországi látogatásának előkészítése során derült fény.
Az SZKP veteránjai mellett fiatalnak számító főtitkár akkor
55 éves volt és egy éve töltötte be a hivatalát. Június 8-án vasárnap
érkezett Ferihegyre, s óráról órára kidolgozott, zsúfolt 4 napot töltött nálunk.
A dabasi helyszín felesége, Raisza Gorbacsova (1932–1999)
június 10-i vidéki programjában szerepelt. Az előkészületek, a biztonsági szakemberek bejárásai hetekkel korábban megkezdődtek.
Az útvonalat, a látogatás állomásait ugyan nem verték nagydobra,
de hát faluhelyen az információáramlásnak mindig is megvoltak a
sajátos, hatékony formái. Természetesen az is kiszivárgott, hogy a
programban szerepel egy fóliás háztáji gazdaság megtekintése, és a
Fehérakác Termelőszövetkezet növénytermesztési brigádvezetője,
Kecskés Péter és családja a kiszemelt vendéglátó. Színes történetek
keringtek arról, hogy az előkészítő stáb tagjai milyen idegesek lettek
a házigazda közlésétől, aki visszatérően ecsetelte: Csernobil miatt
nem tudta a piacon értékesíteni a fóliák alatt nagy gonddal nevelt
salátát, amiből tetemes káruk származott. Amikor pedig – a településképet javítandó – a Halász Bálint-kúria előtti öreg áfészes
vályogépület is egyszer csak úgy hirtelen eltűnt a megszokott zöldséges és tápboltokkal együtt, sőt az addig poros-sáros Klapka utca

is aszfaltburkolatot kapott, mindenki biztosra vette a „szovjet first lady” érkezését.
Június 10-én Raisza Gorbacsova a nap nagy
részét a Bács megyei székhelyen, Kecs
keméten töltötte. A delegáció a „hírös” város
rengeteg programja után a fővárosba visszafelé menet tért be Dabasra.
Már jócskán a délutánban járt az idő, hat
óra volt. A Fehérakác gesztorságával működő DABASTEJ GT. modern tejfeldolgozó
üzemében kezdődött a látogatás. A fogadóbizottságban mindenki ott volt, aki megyei–
járási–nagyközségi szinten számított.
Raisza Gorbacsova, – akit vörös és sárga
rózsákból összeállított csokorral fogadtak –
már itt, az első állomáson is igazolta előzetes jó hírét. Elegáns, egyéni, a kiegészítőkkel jó ízléssel harmonizáló (nyilvánvalóan
nem Moszkvában készült) nyárias viseletében magabiztos, közvetlen és érdeklődő volt. Kiderült, hogy annak
idején disszertációját falusi családok életkörülményeinek szociológiai felméréséből írta, többek között rámutatva, hogy a második
világháború következményeként minden ötödik családban nehéz
kör ü l mé nye k
között élő,
egyedülálló nő
a családfenntartó. Az üzem
mű kö dé se é s
termékei kapcsán főleg a speciális, hag yományos technológiával készülő
dabasi túró
gyártása keltette fel érdeklődését. Konkrétan rákérdezett például a kézi csomagolás okára, mely
a stabil állagot biztosítja a készterméknek az üzletek hűtőpolcain.
A Tejüzem után a Dabasi Szakorvosi Rendelőintézet volt a következő állomás. A fáradtság látható jele nélkül bejárva az öt éve, 1981ben létesült épületet, részletes tájékoztatást kapott az itt folyó
betegellátásról, szakrendelésekről, a körzetileg idetartozó települések, lakosok számáról, orvos létszámról, felszereltségről, műszerezettségről. Itt is megnyerően közvetlen és barátságos volt. A Klapka
utcai háztáji gazdaság kertjében, három fóliasátorban paprika és
paradicsom díszlett. Az előnövényként termelt saláta és Csernobil
nem került szóba, mégis volt, ami nagyon meglepte a jeles vendéget.
A szocialista magyar találmányról, magáról a háztáji gazdaság
fogalmáról ugyanis itt hallott először, és a sajátos forma értelmezése
részletes háttérmagyarázatot igényelt. Eleget téve a vendéglátók
invitálásának, a lakóházat is megtekintette, és beszélgetés közben
2011. június
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Gyorsdiagnosztikai vizsgálatok
a Human Labor Selfness Központban
Dabason július közepén nyitja meg kapuit a Human Labor
Selfness Központ. Ebből az alkalomból az intézmény augusztus
és szeptember hónap folyamán nyílt napok keretében mutatja
be szolgáltatásait, a prevenció fontosságát, valamint a központban elérhető gyorsdiagnosztikai vizsgálatokat minden olyan
érdeklődőnek, aki számára értékes kincs az egészség.
Az egészségnél nincs nagyobb érték, ezt mindannyian tudjuk, mégis
sokkal kevesebb figyelmet fordítunk rá, mint amennyit kellene. A rendszeres szűrővizsgálatok segítségével ugyanis számos rendellenesség
már a korai fázisban kimutatható, illetve sok betegség kialakulása meg
is előzhető. Korábban talán féltünk megjelenni a szűrővizsgálatokon,
hiszen ezek közül néhány kifejezett kellemetlenségekkel járt. A
Human Labor Selfness Központban azonban a legmodernebb technológiai fejlesztéseknek köszönhetőn megnyugtató környezetben, kellemetlenségek nélkül, bárki komplett képet kaphat saját szervezetének
állapotáról.
Azok, akik tudatosan odafigyelnek saját maguk, gyermekük, illetve
a közvetlen környezetükben élők egészségére, biztosak lehetnek abban,
hogy sokat tesznek egészségük megőrzése érdekében, így hosszú távon
képesek lesznek fenntartani életminőségüket.
Őket, illetve mindazokat, akik most ismerik fel a prevenció fontosságát, magasan kvalifikált orvosokból és szakemberekből álló csapat
várja, akik a non-invazív gyorsdiagnosztikai eszközök segítségével térképezik fel a szervezet aktuális egészségügyi állapotát. Az állapotfelmérés keretében komplex belső szervi és nyirokrendszeri átvilágítás,
valamint egy teljes körű vérképelemzés készül tűszúrás nélkül! A hölgyek, tini lányok és a terhes kismamák radioaktív sugárzás nélküli,
mellösszepréselés-mentes mammográfiai vizsgálaton is részt vehetnek.
Az állapotfelmérést követően szakembereink személyre szabott életvezetési, egészségmegőrzési tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket.
A nyílt napok időpontját a Dabasi Újság következő számában, valamint a hamarosan induló honlapunkon (www.
selfnesskozpont.hu) tesszük közzé.
Várjuk Önt és gyermekét is sok szeretettel a Human Labor
Selfness Központban!
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(Fekete- és Fehér-Tisza összefolyása), ahol
gyönyörű kilátás van a MáramarosiTÚRA
havasokra. Szállásunk Kőrösmezőn lesz.
2011.
06. 25–29.
4. nap: felmegyünk a Tatár-hágóra, ahonnan
EIH ÁG Ó KÖR
gyönyörű kilátás nyílik az Ikerhavasra.
Visszatérve Kőrösmezőre egy rövid séta a központban az egykori Budapest szállóhoz, majd megtekintjük a magyar katonatemetőt. Kora délután tereptúrát tervezünk a Fekete-Tisza forrásához.
A túrával kapcsolatosan június 17-én, pénteken, 18.00 órakor a gyóni Halász Móricz-kúriában, Kárpátaljáról tart érdekes előadást Kovács Sándor beregszászi történész.
Mindenkit szeretettel várunk!
Molnár József
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Dabasi és más magyarországi motoros barátainkkal idén újabb szép
vidékét járjuk be a Kárpát-medencének. Ezúttal Kárpátaljára
megyünk.
Az ötnapos túrán a következő látnivalókat keressük fel:
1. n ap: városnézés Beregszászon (Magyar Történeti Múzeum,
Arany Páva étterem, stb.), majd a tiszaújlaki 48-as emlékmű, a
Turul szobor.
1. Mezőváriban, falusi vendéglátás formájában, családoknál leszünk
elszállásolva.
2. nap: Munkács (vár, városnézés), Beregvár (Schönborn-kastély),
Szolyva (magyar mártír emlékhely), Vereckei-hágó, kis kitérő
Fülöpfalvára, a sipoti vízeséshez, Ungvár a tervezett látnivalók.
3. n ap: Nagyszőlős (Nagyboldogasszony templom, városnézés),
Visk (református templom), Huszt (református templom), Rahó
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Kárpátaljai motoros túra – 2011. június 25–29.
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67 évesen, leukémiában hunyt el a németországi Münster klinikáján 1999. szeptember 20-án. Másnap még a pápa is részvétet nyilvánított. Orvosi szakvélemény szerint halálának egyik valószínű okozója a csernobili katasztrófa helyszínén 1986-ban tett látogatása
volt.
Valentyik Ferenc

Váljék egészségünkre!

ÖS

részletesen tájékozódott a kétgyermekes család életkörülményeiről.
Látogatását ajándékok átadásával tette még emlékezetessé. A program a szövetkezet Vasút utcai vendégházában megtartott zártkörű
beszélgetéssel ért véget. Az útvonalat és a helyszíneket a szovjet biztonsági szolgálat és a magyar kormányőrség együttesen biztosította.
A szovjet biztonságiak különösen a szépszámmal jelenlévő sajtómunkatársak távolságtartás ára ügyeltek nagy határozottsággal.
A látogatásról a Pest Megyei Hírlap június 12-i száma adott részletes, fényképfelvételekkel illusztrált tudósítást.
A vendégdelegáció este fél tízkor távozott Dabasról, hiszen
Raisza Gorbacsovára szerdán is szoros, feszített program várt.
Többé nem járt nálunk, de férjét minden körülmények között
támogatva, mindenhová elkísérte a nagyvilágban, így életének számos fontos pillanatát láthattuk a híradókban. Nyugaton elismert
filozófusként, szociológusként, a világ egyik legbefolyásosabb hölgyeként tartották számon, fontos szerepe volt a berlini fal és a vasfüggöny lebontásához vezető folyamatban. Váratlanul, mindössze
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MOTOROS TÚRA BARÓTRA

Dabasi siker az ócsai bornapon

A dabasi motorosok túrát szerveznek Dabas város testvértelepülésére, az erdélyi Barótra, 2011. július 23–26. között.
Szállásunk és étkezésünk a városunk panziójában lesz, és természetesen tervezzük a környék felfedezését is.
A túra várható hossza 1500–2000 km.
Jelentkezni lehet: Mátyus Csabánál
a 06-20/961-8480-as telefonszámon.

A idei ócsai Orbán Napi Pincenapok alkalmából megrendezésre
került borversenyen 47 induló közül Major Attila dabasi borász
két magas szintű elismerést kapott. Cabernet sauvignonjával egy
arany fokozatú elismerést, pölöskei muskotályával egy nagyarany fokozatot nyert.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében szívből gratulálunk az
elismeréshez!

AZ „ÉV KATONÁJA”
Dr. Gémesi Géza százados, aki a
pusztavacsi MH Veszélyesanyag Ellátó
Központ (MH VEK) katonai alakulat
jogi és igazgatási főnöke, május 21., a
Honvédelem Napja alkalmából dr.
He nd e C s a b a ú r t ó l , a M a g y a r
Köztársaság honvédelmi miniszterétől
átvette az „Év Katonája” kitüntető
címet. Ezt az elismerést a Magyar
Honvédség állományába tartozó olyan
katonák kapják, akik a tárgyévben
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
szolgálatuk ellátása során. Gémesi százados 2010–2011-ben összesen hat
hónapig Szarajevóban, az MH EUFOR
Békefenntartó Kontingens hadijogász tisztjeként látta el feladatát,
és ezen tevékenységének, valamint az MH VEK-nél végzett munkájának értékelése után döntöttek úgy szakmai és szolgálati felettesei, hogy érdemesnek tartják a megtisztelő címre.

Gémesi százados a pusztavacsi katonai alakulat állományából
már a harmadik, aki ebben az elismerésben részesült, ami azt bizonyítja, hogy a városunkhoz és térségünkhöz dolgozói révén szorosan kötődő, idén hatvanadik születésnapját ünneplő MH
Veszélyesanyag Ellátó Központ katonái feladatukat magas színvonalon látják el, és ezért az alakulat komoly megbecsülésnek örvend a
honvédelmi felsővezetés részéről.
Fotó: Tóth László HM Zrínyi Média

Michaël Borremans: Szakállat enni
Május 14-től június 26-ig látható a Műcsarnokban Michaël
Borremans kortárs belga festő Szakállat enni című kiállítása.
A tárlat nevéből már sejthető, hogy szokványosnak egyáltalán
nem nevezhető festményekkel van dolgunk, hiszen nem túl gyakran találkozunk a saját arcszőrzetét fogyasztó emberrel. A cím
nevéül szolgáló alkotás mellett a többi képről is elmondható,
hogy nem a könnyen értelmezhető kategóriába tartoznak. Sok
esetben csak álltam és néztem, mert a festményeken ábrázolt
lehetetlen szituációkat az agyam nem volt képes feldogozni.
Valószínűleg mindenkinél hasonló reakciókat váltanak ki a
művek, ezzel azonban nincs semmi baj, hiszen Michaël Borremans
ezzel elérte a célját (aztán lehet, hogy ez is csak belemagyarázás,
hiszen Arany János óta tudjuk, hogy fogalmunk sincs, valójában
mit szeretnének sugallni a művészek az alkotásaikkal).
Ha túljutottunk a kezdeti döbbeneten és ismét képesek
vagyunk a racionális gondolkodásra, értelemszerűen megpróbálunk megoldást keresni, mégis mi történhet az adott képen?

Ahhoz, hogy ez lehetségessé váljon, szabadjára kell engedjük a
fantáziánkat, mivel rengetegszer kell „továbbgondolnunk” a
művet (vagy „rajzolnunk”, mert a kiragadott pillanatok csak így
nyerhetnek értelmet). Amint sikerült rájönnünk, hogy egyáltalán
mit látunk (elsőre ez könnyű feladatnak tűnik, pedig nem az), és
szeretnénk valami értelmet találni benne, kérdéseket kell feltennünk magunkban (mi történhetett az ábrázoltak előtt, után vagy
egyáltalán miért?), amikre szintén csak mi tudhatjuk a választ.
Nem beszélhetünk könnyed kikapcsolódásról, minden egyes
festménynél komolyan igénybe kell vennünk a szellemi képességeinket, s még akkor se garantált, hogy sikerül valami rendszert
felfedeznünk.
Egyedül az biztos, hogy a kiállítás élményt és maradandó
emlékeket nyújt mindenki számára, az már egyéntől, képzelőerőtől és nyitottságtól függ, hogy ezek pozitívak vagy negatívak lesznek.
Tóth Ronny Attila
2011. június
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Háromszoros kézilabdaünnep a DDS-ben
Azokra, akik egykor attól tartottak, hogy a DDS-t nem fogják
kellôképpen kihasználni – és csupán a városvezetés gigantomániájának vélték a beruházást – többször
is rácáfoltak már az elmúlt évek
teltházas eseményei. Ezek sorába
illeszkedtek a közelmúlt kézilabdás
rendezvényei.

• Április 23-án Magyarország–Hollandia
női kézilabda-mérkőzésen a magyar válogatott 28 : 24–re legyőzte a hollandok
legjobbjait.
• Május 8-án sporttörténelmi jelentőséggel bíró esemény volt nemcsak Dabas,
hanem a magyar kézilabdázás életében
is. Elek Gábor (aki, nem mellesleg a

Dabas-Diego KC meghatározó játékosa)
irányításával a Ferencváros női kézilabda
csapata 34 : 29-re legyőzte a spanyol Mar
Alicante csapatát. Ezzel az eredménnyel,
a Fradi megnyerte a Kupagyőztesek
Európa Kupáját. Utoljára 1978-ban –
Elek Gábor édesapja – Elek Gyula érte el
ezt az eredményt, szintén az FTC csapatával.

csapat, az NB I/B Keleti csoportjában
ezüstérmes lett. Szilágyi Zoltán edző
szerint ezek után nem is lehet kérdéses
a következő évi célkitűzés.
Az egyesület vezetősége ezúton is köszöni a szurkolók biztatását. Magyar Sanyinak
és Forgács Krisztiánnak (Firgának) a fergeteges dobszólókat, Benkovics Jóska lehetetlent nem ismerő elsősegélynyújtó improvi-

Az ezüstérmes csapat tagjai: Edző: Szilágyi Zoltán. Kapusok: Duleba Norbert és Kovács
Péter. Mezőnyjátékosok: Dr. Kiss István, Kovács István, Nagy Levente, Himmer Zoltán,
Szandhofer János, Újvári Gergő, Szabó Lajos, Elek Gábor, Gyurkó Dávid, Szobol Zsolt,
Horváth Ferenc, Burik Máté, Kende Péter, Bak Máté

• A 2010/2011-es bajnoki szezonban a
Dabas–Diego KC folytatta azt az évek
óta tartó hihetetlen szériát, amelynek
eredményeként az idén is elmondhatjuk:
az egyesület 31 éves fennállásának legszebb eredményét érte el. A felnőtt férfi

zációit. Köszönjük Tunner Zsuzsa,
Némethné Gabi és Békés Anita segítségét,
akik időt, energiát nem kímélnek, hogy a
csapatok körül minden és mindig a legnagyobb rendben legyen. Köszönjük rende
zőink lélekjelenlétét, hogy a kemény lelki és
testi gyötrődést jelentő mérkőzéseink alatt
is segítségünkre voltak abban, hogy meg
tudjuk őrizni a hidegvérünket. Ők az idei
évben is a következők voltak: Lukács Miki,
Vásáreczki Pisti, Németh Peti és Gogolák
Pali. Köszönjük Vincze Attilának az eredményjelző pontos és szakszerű kezelését,
Újvárosi Viktornak pedig a hazai meccsek
utáni finom falatokat. Prohászka Petrának
és Kuli Imrének a mérkőzések alatti nagyszerű hangulatú „speeker”-kedést.
A következő lapszámban utánpótlás-
csapataink eredményeiről tájékoztatjuk az
Olvasókat. Egyesületünkről továbbra is
minden lényeges információ megtalálható a
www.dabashandball.hu honlapon.
Szandhofer János
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Bajnok lett a DANUKE felnôtt csapata
A dabasi női kézilabdasport
eredményei
A dabasi női kézilabdasport eddigi legnagyobb sikerét érte el a Dabasi Női és
Utánpótlás Kézilabda Egyesület, mivel felnőtt csapatunk az NB II. déli csoportjában
bajnokságot nyert, és ezzel lehetőséget szerzett a magasabb osztályban való induláshoz.
Csapatunk a bajnokság alapszakaszának
végét kissé elrontva, a 3. helyen jutott be a felsőházi rájátszásba, ahol az alapszakaszban
elért egymás elleni eredményeket magával
víve, az utolsó mérkőzésén, az addig hazai
pályán veretlen Dunaújvárosi AC csapatát
győzte le 10 góllal, és lett BAJNOK! Az egész
éves munkát figyelembe véve, megérdemelten
lett első a felnőtt csapat, melyben megtalálhatóak voltak a dabasi ifjúsági korú játékosok
mellett a rutinosabb, máshonnan igazolt felnőttek is. Beigazolódott, hogy volt értelme
2008-ban más településektől és csapatoktól
független, önállóan működő egyesületet létrehozni Dabason, hiszen már a 2008/2009es bajnoki évben megyei bajnokságot, a
2010/2011-esben pedig NB II-es bajnokságot sikerült nyerni. Az éremátadó ünnepségünkön Kőszegi Zoltán polgármester
kiemelte, hogy egy jó közösséget sikerült
összekovácsolnunk. A Pest Megyei Kézilabda

Szövetség elnöke, Szabó János pedig meghívatta magát előre egy újabb éremátadóra,
mely szerinte két év múlva újra esedékes
lenne, mivel mind most, mind pedig 2009ben ő adta át lányainknak az első helyért járó
érmeket.
A következő bajnoki évre a nevezéseket
június 30-ig kell leadnia egyesületünknek.
Hogyan tovább? Csak egy dolgon múlik, a
pénzen. Nekünk sok pénzen, mert nehéz előteremteni, ahhoz viszont nem sok, hogy
Dabas város vagy a támogató nevét női kézilabdavonalon is megismerhesse az ország
még nagyobb része, akár a második vonalat
képező NB I/B osztályban is.
Egyesületünk működésének alapot adott a
megalakulásunkkor az utánpótlás-nevelés.
Ifjúsági csapatunkon kívül indítottunk ’96-os,
’98-as, valamint szivacskézilabda-csapatokat
is különböző bajnokságokban, tornákon.
Sajnos az utánpótlás-nevelés nem áll azon a
szinten, mint szeretnénk, mivel az edzéslehetőségért tagdíjat kell szednünk a játékosoktól.
Ezért korosztályokat összevonva kell a gyerekeket játékra tanítani. Ehhez is pénz kellene,
hogy legalább plusz heti egy edzést be tudjunk iktatni, korosztályos edzéslehetőséget
tudjunk biztosítani, illetve igyekszünk az
iskolákban is megteremteni a kézilabda-oktatás lehetőségét. Szeptembertől ismét várjuk a

lányokat edzéseinkre, hogy kipróbálhassák,
milyen is csapatban sportolni.
Tisztelettel kérek mindenkit, aki szereti a
női kézilabdát, lehetőségéhez mérten áldozzon rá kevesebbet, vagy többet, legyen támogatója egyesületünknek! Sajnos az önkormányzati keretből a női kézilabdára évről évre
kevesebb támogatás jut, a szinten tartáshoz és
az előrelépéshez pedig külsős támogatásra is
szükségünk lenne. Az önkormányzati támogatást eddig is felemésztette az utánpótlásnevelés, sajnos még arra sem elég – ezt kell
pótolnunk a tagdíjjal –, és ez ezután sem lesz
máshogy. A sport egy jó hírvivője városunknak, és jó reklámhordozója lehet egy vállalkozásnak is. A további szinten maradáshoz
vagy továbblépéshez kérem, hogy segítsenek
egyesületünknek! (Sok kicsi, sokra megy!)
Megköszönöm jelenlegi támogatóinknak,
segítőinknek hozzájárulásukat egyesületünk
működéséhez, a médiumoknak, hogy tudósítottak eredményeinkről, megköszönöm szurkolóinknak az egész éves kitartást, és várjuk
őket és az esetleges új szurkolókat jövőre is
mérkőzéseinkre!
Végül hadd köszönjem meg a játékosok és
az őket felkészítő edzők egész éves munkáját,
és kívánok nekik sérülésektől mentes
2011/2012-es bajnoki megmérettetést!
Mátyus Csaba

A győztes felnőtt keret: Nachtmann Renáta, Domokos Anett, Tunner Mária, Guricsné Horváth Beáta (edző), Hradil Bernadett,
Fehér Viktória, Rácz Noémi, Balogh Brigitta, Szőgyi Anita, Erős Edina, Opoczki Bettina, Andócsi Anita, Mátyus Renáta,
Antóni Viktória, Gór-Nagy Katalin, Rutterschmidt Szabina, Szalay Zsófia, Sirály-Csenki Judit, Vékony Alexandra,
Pávics Eszter, Farkas Borbála, Bunda Viktória, Fodor Rita
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Dabasi sikerek duatlonban és aquatlonban

A Dabasi SZSE versenyzôi jó
eredményekkel kezdték az évet a
duatlon és aquatlon versenyeken.
25 versenyzôbôl álló csapatunk
hétrôl hétre járja az országot és
szép sikereket ér el.
Legjobb eredményeink a következők:
Versenyzőink első erőpróbája a Somogy
szili Duatlon Ranglista Verseny volt. Itt
nemcsak az ellenfelekkel, hanem a viharos
széllel is meg kellett küzdeni.
Eredmények:
Újonc „A” fiú
3. Kanyik András
leány 6. Bukovszki Tünde
		
10. Nyers Kamilla
Serdülő leány 3. Zelovics Dóra
Junior
fiú
6. Cseik Márton
Következő versenyünk a Rövidtávú
Országos Bajnokság volt Orfűn. Senkit ne
tévesszen meg a „ rövidtáv” szó, mert ez
8 km futást, 40 km kerékpározást és a végén
még 4 km futást jelent.
Eredmények:
Junior
fiú
2. Cseik Márton
Felnőtt férfi (4) 5. Lukács István
Május 7-én Lakiteleken rendezték meg a
Duatlon Diákolimpia Országos Döntőjét.
A Gyóni Géza Általános Iskola csapata
az iskolák közötti pontversenyben az
5. helyen végzett.
A csapat tag jai: Kecskés Noémi,
Szenyics Balázs, Székely Gergő, Bukovszki
Tünde, Petrányi Petra, Kanyik András,
Kecskés Bence, Fekete Balázs, Balog
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Botond, Bukovszki Boglárka, Kovács
Marcell, Zelovics Dóra
Eredmények:
Újonc „B” fiú
10. Szenyics Balázs
Újonc „A” fiú
3. Kanyik András
leány 2. Bukovszki Tünde
fiú csapat 2. ( Kanyik András,
Kecskés Bence,
Fekete Balázs)
Serdülő leány 5. Zelovics Dóra
Junior
fiú
2. Cseik Márton
Matyóföld fővárosa, Mezőkövesd adott
otthont a Duatlon Országos Bajnokságnak
május 7-én. Lelkes csapatunk nagyon várta
a versenyt, bíztunk benne, hogy a sok második helyezés után bajnoki címnek örülhetünk. Sajnos ez nem sikerült, de a szoros
küzdelemben szerzett ezüstérmek is értékesek számunkra.
Eredmények:
Újonc „A” fiú
2. Kanyik András
leány 2. Bukovszki Tünde
		
7. Nyers Kamilla
Serdülő leány 5. Zelovics Dóra
csapat: 4. (Zelovics Dóra, Mráz
Dóra, Latyák Noémi)
Junior
fiú
7. Cseik Márton
A tavaszi versenyek eredményeként 3
versenyzőnk ért el I. osztályú minősítést.
Cseik Márton vezeti a junior ranglistát.
A serdülőknél Zelovics Dóra 3. helyen áll, a
g ye r mek korcsopor tba n Bu kovsz k i
Boglárka 6. a pontversenyben.
A t r i a t lon id é ny k e z d e t e e lő t t ,

aquatlonban mérték össze tudásukat az
ország legjobb utánpótláskorú versenyzői.
Százhalombattán az Aquatlon Országos
Bajnokságon kiemelkedően szerepeltek legjobbjaink, és Kertész Réka révén megszületett az idei év első országos bajnoki címe is.
Eredmények:
Egyéni verseny:
Újonc „A” fiú
2. Kanyik András
leány 3. Bukovszki Tünde
Serdülő leány 1. Kertész Réka
		
5. Zelovics Dóra
Csapatverseny
Újonc „B”
fiú
7. 	(Farkas Csaba, Farkas Zsolt,
Petrányi József)
leány
7.	(Szeg fi Csenge, Nagy Ágnes,
Kecskés Noémi)
Újonc „A”
fiú
3. 	(Kanyik András, Kecskés Bence,
Fekete Balázs)
leány 2. ( Bu k o vsz k i Tün d e, Nye rs
Kamilla, Petrányi Petra)
Serdülő
leány 2. (Zelovics Dóra, Kertész Réka,
Latyák Noémi)
A csapat edzői Lorántfyné Horváth
Ildikó, Lukács István, Várdai Zoltán.
Reméljük, legközelebb már a triatlon
versenyek hasonló eredményeiről számolhatunk be!
Várdai Zoltán

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: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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