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Május 1-jén 10 órától
újra

VÁROSI
MAJÁLIS

Helyszín: a Dabasi Piaccsarnok és a rendőrségi parkoló

Babakocsis vonulással, színpadi programokkal, kirakodóval, kézműves foglalkozással, körhintával, ugrálóvárral, helyi együttesek koncertjeivel és még sok színes játékkal és lehetőséggel várják a szervezők a családokat a hosszú hétvége zárónapján!
Programok bővebben a www.dabas.hu, Dabas Város közösségi oldalán, plakátjainkon,
a Rádió Dabas hullámhosszán és a Dabas Tv-ben.

												Dabasi Újság

Március 15.
Az

A

központi rendezvény 15.30-kor kezdődött a Szent István
téren. A hideg idő ellenére mintegy 200-an gyűltek össze,
hogy együtt ünnepeljenek és
emlékezzenek a márciusi ifjakra. Az egybegyűlteket Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntöt te, maj d a Kos su th
Művelődési Központ Tilinkó
néptánccsoportja tartott fergeteges néptáncbemutatót a
s zín pa d on ( kore ográ fu s:
Azary Beatrix és Farkas Gábor).

Fotók | Karlik Dóra

1848-49-es forradalom és szabadságharc 170 évfordulóján a rendszerváltozás utáni első szabad március
15. forgatókönyve szerint ünnepelt a város közössége. A rendezvénysorozat több helyszínen zajlott, amelyek között az ünneplők
a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola fúvósainak felvezetésével
vonult a megszokott útvonalon. A Kossuth Ház Galéria és Kerekes
László Alkotóház idén a Gondoskodás Évének megfelelő témájú
óvodás rajzkiállításnak adott otthont. A díjátadás után Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, Kőszegi Zoltán polgármester és
Tapodi Katalin intézményvezető megkoszorúzta a ház falán elhelyezett Kossuth-emléktáblát.

A gyerekek műsora után
Pánczél Károly országgyűlési
képviselő tartott ünnepi beszédet. Ezt követően a Dabas
Város Díszpolgára díj átadására került sor. Idén a legrangosabb városi elismerést dr. Eke
Sándor vehette át. (Szabó
Erika, a Rádió Dabas munkatársa által készített interjút a
4–5. oldalon olvashatják.)

A

rendezvény második h elyszíne a
dabasi református templom kertje volt, ahol Szilágyi
János tiszteletes fogadta az
ünneplőket, majd beszéde
után Révész Károly képviselő nemzetiszín szalagot
kötött a „szabadság fájára”.
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Az idei március 15. díszvendége a nyitracsehi (Felvidék,
Szlovákia) „Szél fújja pántlikámat” néptánccsoport volt. A decemberi FILI-koncerthez hasonlóan, a felvidéki gyerekek produkciója is
megdobogtatta a közönség szívét. Gyönyörű népviseletük, tiszta,
csengő hangjuk, különleges táncaik elemi erővel hatottak az
ünneplőkre, az elismerés a hálás tapsban tükröződött.
Befejezésként a közönség és a Tilinkó tagjai állva énekelték a
nyitracsehiek himnuszát, az A Csitári-hegyek alatt kezdetű népdalt.
A rendezvény koszorúzással zárult, közel harminc intézmény,
civilszervezet, egyesület kísérte a közös koszorút az épp 50 éve
felavatott Kossuth-szobor talapzatához a Dabasi Kovács Sámuel
Tüzércsapat felvezetésével. 				
K. Á.

rendezvények, események

Lovagkereszt
egy díszpolgárunknak

Március 15-én kaptuk a hírt, hogy a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetésében
részesült MURÁNYI LÁSZLÓ, az 1956-os Magyarok
Világszövetségének alelnöke, a Magyar Televízió volt
főszerkesztője, Dabas város díszpolgára.
Mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen
nagyszerű embert, mint Murányi László közösségünk
tagjának tudhatunk. Az elismeréshez szívből gratulálunk!
a Dabasi Újság szerkesztősége

Honvédelemért III.

Fotók | Karlik Dóra

Az 50 évvel ezelőtt felavatott Kossuth-szobornál a Táncsics
Mihály Gimnázium két akkori diákja állt díszőrséget.
Mitták Ferenc és Kaldeneckerné Fodor Mária akkor és most

Március 12-én a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális
Központ dísztermében vehette át vitéz Papst József
hagyományőrző tüzér alezredes, a Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány elnöke a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát, melyet Simicskó István honvédelmi miniszter adományozott számára. Papst József az állami elismerést a több mint tíz
éves hagyományőrző munkájával érdemelte ki.
(Forrás: http://www.vitezirend.co.hu/center_frm.htm)
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												Dabasi Újság

50 év… – Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – tartja a mondás. Dr. Eke Sándor – aki a Gondoskodás Évében Dabas díszpolgára
lett –, nemcsak szereti, hanem termeli is őket. Szabó Erika vele
beszélgetett ezúttal – kicsit MÁSKÉPp.

„ A dabasi Liliomfi”
– Hogyan érintette, amikor megtudta, hogy Dabas város díszpolgára lesz?
– Ez egy hatalmas megtiszteltetés. Nem tudom, mivel érdemeltem
ki, hiszen átlagember vagyok. Ugyanúgy dolgozom, mint bárki
más. Dabashoz kötődöm; ugyan nem itt, hanem Soltvadkerten
születettem. 31 éve lakunk a városban.
Mezőgazdasággal foglalkozó családból származom, így
Kiskunhalason ilyen iskolát végeztem, majd a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemre jártam. Debrecenben szereztem
doktori címet. 31 év pedig már alkalmas arra, hogy kötődjek a
városhoz. Úgy gondolom, hogy Dabas Budapest kertvárosa.
Nívós a szellemi élet, több mint 1100 vállalkozó dolgozik itt, az
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életszínvonal jóval magasabb, mint az országos átlag és állandó
a fejlődés. Évről évre új középületek épülnek vagy újulnak meg,
rá sem lehet ismerni a városra, hogy milyen volt ezelőtt 30 évvel.
Gyakorlati ember vagyok. A baráti körömben voltak kertészettel,
dísznövénytermesztéssel foglalkozó személyek. Láttam, hogy
nagyon felszabadultan élnek, szeretik, amit csinálnak, és hoztunk egy közös, családi döntést. Persze, volt anyagi motiváció is,
hiszen családi házat szerettünk volna, amit az akkori – ugyan
magas – fizetésemből nem tudtam megoldani. Ehhez
piacközelbe kellett kerülni. Budapest pedig egy nagy piac… Így
kerültünk Dabasra. Ezzel együtt egy kertészeti vállalkozásba is,
amelyet azóta folytatunk…

2018. április								
– Az első növényeik tulipánhagymák voltak, és akkor még az
anyósától kellett pénzt kérnie, hogy el tudják indítani a vállalkozást…
– Így van. Egy vállalkozáshoz – még ha pici is – mindig kell tőke. Már
volt három gyermekünk, így nem tudtunk félretenni, kellett valamiféle forrás. Hiánygazdaság volt akkoriban, de azt láttuk, hogy
Szeged–Szőreg környékén ez a dolog nagyon jól működik. Így
kértünk anyósomtól. Három év alatt apránként vissza tudtuk neki
adni a kölcsönt. A tulipán egyszeri, de jó bevételt hozott. A virágot akkor is szerették az emberek. Jövedelemkiegészítés volt ez
csupán. Azonban kerestünk egy olyan növényt, amely folyamatos bevételi forrást jelent. A tulipánt lassan leépítettük, a liliomot
bevezettük. Ehhez kellett egy hollandiai tanulmányút, ahol láttam, hogy a liliomnak nagyon sok színváltozata van, dekoratív,
tartós. Ez a virág biztosítja 30 éve a család és a kollégáim megélhetését.
Tudatosan kerestem a kapcsolatot a Szőregi Virág - Dísznövény
ÁFÉSZ-szel, mert ők voltak akkor az egyetlenek a ’80-as években,
akik behozhattak import szaporítóanyagot. Beléptem a szövetkezetükbe, ahol mindenki önállóan, otthon végezte a termelést,
a szövetkezet pedig az értékesítést intézte.
– 1989-ben alakult a Virágpaletta. A rendszerváltás előtti években hogyan tudta meggyőzni az embereket, hogy „szövetkezzenek”, együtt dolgozzanak, hiszen a TSZ-ekhez nem feltétlenül kapcsolódott jó szájíz?
– Én nem így látom ezt a kérdést. Akitől elvették a földjeit, termelőeszközeit, azokat ez nyilván rosszul érintette. Ezt teljesen
megértem. Azonban az akkori mezőgazdaság sokkal fejlettebb
volt, mint napjainkban. A dísznövénykertészet holland színvonalon állt, sőt, szervezettségében meghaladta azt. A rendszerváltással aztán a magántulajdon lépett előtérbe, és innentől a
termelőszövetkezet rossz kifejezéssé vált. Pedig amíg működtek
a szövetkezetek, mintha jobban fejlődtek volna a benne dolgozók: építkeztek, nyaraltak, mert volt miből. Mindenki megélt a
munkából. Volt tehát ennek jó oldala azért.
A szovjet mintájú szövetkezet arra szolgált, hogy az emberek
együtt dolgozzanak. A másik, nyugati típusú – ami egyébként
most is működik – olyan, hogy az emberek arra szövetkeznek,
hogy a maguk által előállított termékeket együtt dolgozzák fel,
közösen értékesítik. Én is ezt szerettem volna a Virágpalettán
keresztül megvalósítani. A közelmúltban végigmentem
Franciaország déli részén, Spanyolországban, Olaszország északi részén, és azt láttam, hogy mezőgazdaság nem is létezne, ha
nem szövetkezeten keresztül dolgoznák fel és értékesítenék a
termékeket. A rendszerváltás után hazánkban a vállalkozásoknak a saját „feltőkésítésük” volt a legfontosabb, nem a közös
értékesítés. Sok gond volt a feketegazdaságokkal. Ez pedig
ellentétes ösztönzést adott a termelőknek.
– A Virágpaletta mára meghatározó tényező…
– Hat-nyolc éven keresztül mi is a budaörsi Nagybani Virágpiacra

vittük az árunkat. Nem fértünk el, mert bővült a hazai termesztés. Ha nincs hol értékesíteni, hiába termelünk, értelmetlen az
egész. Aztán amikor már jól felbosszantott, hogy mindenki
tehetetlen, összehívtam a tíz legjobb virágkertészt azzal, hogy
megcsináljuk a saját termelői nagybani piacunkat. Nagy falat
volt, hiszen nem értettem sem a piacszervezéshez, sem a sokmilliós beruházás menedzseléséhez. Egy hónap múlva megalakítottuk a Nagybani Virágpiac Kft.-t, és a szakma egyöntetű támogatását élveztük. Emiatt címzetes egyetemi docens kitüntetésben részesültem – így ismerte el az állam ezt a munkámat.
Én mindeközben előre gondolkodtam, mert láttam, hogy az
európai uniós csatlakozásunk után a holland nagykereskedők
ezt a piacot le fogják teríteni, egészen odáig, hogy a virágboltig
viszik a kamionjaikkal az árut. Ezt szerettem volna megelőzni.
Ezért hoztuk létre a kizárólag magyar tulajdonú nagybani virágke re ske d e l m i h á l óz a tot. A m a g ya r v i rá g ke r té s ze k
Magyarországon 20 nagyvárosban alanyi jogon szállíthatták be
a kialakított piacokra a virágaikat, ahol még az eladási árat is
maguk határozhatták meg. Óriási dolog volt ez akkor. Jöttek a
németek, akik ugyanezt lemásolták…
2008-ban a gazdasági válság idején nekünk is sok pénzünk
maradt a nagykereskedőknél, és a fogyasztás is visszaesett.
Megroppantunk. Hitelünk volt, amit mindig becsületbeli ügynek,
erkölcsi kérdésnek tekintettem, tehát azt ki kellett fizetni. Iszonyú
nehezen visszafizettük. Csak éppen talpra állni nem sikerült.
Most sem tudtuk kiheverni.
A 2008 előtti virágfogyasztás egy álom volt. Ez most visszaesett
nagyjából a felére. Most ugyan emelkedik a gazdaság mutatója,
azonban nem a legfontosabb a virág. Elmaradtak a lakásfelújítások, a szigetelések, az autóvásárlások – ez mind megelőzi a virágot. Tudomásul kell venni. De nehéz ehhez alkalmazkodni.
– Beszélgetésünk elején felmerült Hollandia. Elképzelhető,
hogy egyszer a magyar liliomról úgy fognak beszélni, mint a
holland tulipánról?
– Mi nagyon jó minőséget igyekszünk előállítani. A holland import
átlagár felett dolgozunk. Ezzel a kimondottan jó minőséggel
tudunk a felszínen maradni. De Hollandiában olyan a termelékenység, hogy egy kertészcsalád körülbelül három hektár liliomból tud megélni. Kint a tőkefelhalmozás miatt erős vállalkozások alakultak ki. Ők tudomásul vették, hogy a globalizáció
azzal jár, hogy a virágot ott kell megtermelni, ahol ez a legkisebb költséggel lehetséges. Ezt mi is tudjuk fejben, de a magyarok tőkeszegények. Nem tudunk velük versenyezni. De arra
büszke vagyok, hogy öt éve Bécs legnagyobb virágkereskedője
tőlünk vásárol. Múlt héten pedig Németországba, a holland
határ mellé került a portékánk. Bécsben pedig nemrég egy
virágkötészeti vásáron kiírták a virágaink fölé, hogy minőségi
áru, és minden köteg liliom megkapta a minőségi
kategória címkét is. Azt hiszem, ettől nagyobb elismerés nem kell.
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Gondoskodás éve										Dabasi Újság

„Tisztelet a bátraknak!”

– közös megemlékezés a Gondoskodás Évében

H

atalmas sikert aratott a Tilinkó Néptáncegyüttes a Kossuth
Művelődési Központ ifjúsági néptánccsoportja március
10-én, Zentán.
Testvérvárosunk meghívására, a zentai Művelődési Házban
„Tisztelet a bátraknak!” című - az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc - ünnepi megemlékezésén a néptáncegyüttes
„Engem anyám úgy szeretett… „ című produkciójával mutatkozott
be a Táncsics Mihály Gimnázium két szavaló diákjával közreműködve.
Megható és lehengerlő műsoruk mind a helyi közönség, mind a
dabasi delegáció tagjainak szemébe könnyeket csalt. A dabasi csoport mellett a helyi csoportok és előadók színesítették a műsort, fellépett a Cor Jesu Városi Kamarakórus, Krnács Erika előadóművész és
Zsoldos Ervin verséneklő, és a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási
Központ Ispiláng Gyermektánccsoportja.
Ezúton is köszönjük vendéglátóinknak a szíves és figyelmes vendéglátást, és örömmel tölt el bennünket, hogy egy ilyen fontos eseménnyel is mélyíthettük testvérvárosi kötelékeinket a Gondoskodás
Évében.
Kucsera Helga, művelődésszervező

Jót tenni jó!

F

ogalmazódott meg bennem a gondolat, amikor dr. Csernusné Máté Éva
intézményvezetővel beszélgettem az
Átrium Idősek Otthonába érkező adományok, karitatív felajánlások felhasználásáról.
Az intézményvezető asszony elmondta,
hogy néhai Ipac s Piroska nyugdíjas
Intézményvezető – aki évekig támogatta az
Átrium Idősek Otthona szakmai munkáját
– segített kialakítani a kapcsolatot a
Magyarországi Szamaritánusok Budapesti
Szociális Egyesületével, amely a világ több
pontján működő, karitatív tevékenységet
folytató szervezet magyarországi csoportja.
E társaság célja, hogy anyagi, de főleg természetbeni támogatással segítse a hátrányos helyzetű embereket, illetve a róluk
gondoskodó szociális ellátások működését.
Gyermekkórházakat támogatnak, élelmiszeradományokat osztanak, nyaraltatnak
és még számtalan segítő tevékenységet
folytatnak. Az Átrium Idősek Otthona is
bekapcsolódott ebbe a munkába. Néhány
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dolgozója rendszeresen segít adományok
szétosztásában, amellyel hozzájárulnak a
lakók jobb ellátásához és a dolgozók, illetve
a környékbeli mozgássérült vagy szegényebb sorsú embertársaik jólétéhez.
A társaság tagjaként az intézmény jó
kapcsolatot alakított ki a Szamaritánus
Társaság németországi ágával, melynek
köszönhetően a közelmúltban adományként egy kamionnyi ápolást elősegítő, az
ellátottak kényelmét szolgáló és a dolgozók
munkáját megkönnyítő felszerelés érkezett
az észak-németországi Chemnitz város-

ában működő idősek otthonából. Ennek
köszönhetően az otthon felszereltsége
újszerű állapotban lévő, többfunkciós ápolási és gondozási ágyakkal, illetve különféle
gyógyászati segédeszközökkel (rolátor,
járókeret) gyarapodott. Az új ágyakat és
segédeszközöket az intézmény lakói és dolgozói nagy örömmel vették birtokba.
Dr. Csernusné Máté Éva elmondta: „Saját
magunkon érezzük a szamaritánusok segítő, gondoskodó kezét. Többször meglátogattak bennünket. Rendszeres támogatásukból kiemelném, hogy a közelmúltban
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lakóinknak karácsonyi édességgel kedveskedtek, illetve az egyik ápolást segítő
betegemelő gép elveszett alkatrészét –
melyet az intézmény nem tudott beszerezni
– pótolták, hozzájárulva ezzel a színvonalas
szakmai munka teljesítéséhez. A kamionnyi
adomány pedig óriási ajándék. Mi ezt nem
tudjuk meghálálni, csak továbbadni a segíteni akarást, a jó szándékot, hogy ahol
tudunk, mi is segítsünk...”

Dabas Város Önkormányzata 2018-as
évet a Gondoskodás Évének nyilvánította.
Ehhez szeretne csatlakozni az Átrium Idősek
Otthona a kapott adományok helyes és
felelősségteljes felhasználásával. A vezetőség úgy döntött, hogy a jelenleg használaton kívüli ápolási segédeszközöket (ápolási
ágy, rolátor, járókeret) használatra, térítésmentesen kölcsönbe adja az otthonában
élő és ápolásra szoruló környékbelieknek.

Gondoskodás éve

Nagyon fontos az ingyenesség, hiszen ha
mindenki továbbad cserébe bármit, amivel
ő tud másokon segíteni, akkor érvényesül
igazán a szamaritánus gondolkodás.
A kölcsönbeadás feltételeiről, amelynek
lényege az állagmegőrzés, és az oda-vissza
szállítás vállalása, hívják bizalommal
dr. Csernusné Máté Éva intézményvezetőt
a 06-30/915-3010 telefonszámon.
Tibay László

városunk legidősebb lakói
Mónos Ferencné (Timár Julianna)
Zloch Mihály
Suhajda Istvánné (Bálint Erzsébet)
Kátai Ferenc
Gogolák Mihály
Hajdu Istvánné (Surman Ilona)

1928. 03. 02.
1928. 03. 07.
1928. 03. 11.
1928. 03. 22.
1928. 03. 22.
1927. 03. 14.

90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves

Sági Józsefné (Juhász Mária)
Kollár Lajosné (Böcsödi Etelka)
Váradi Györgyné (Szabó Mária)
Ványai Sándor
Varga Péterné (Strupka Katalin)

1927. 03. 27.
1925. 03. 20.
1925. 03. 25.
1924. 03. 24.
1924. 03. 29.

91 éves
93 éves
93 éves
94 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

városunk legifjabb lakói
Baba
Kocsis Benedek
Kohári Áron
Zelenka-Szabó Anna
Holu Hanna

Született
Anya
2018. 01. 23.	Bennárik Boglárka
2018. 03. 01	Grósz Lilla
2018. 03. 05.	Szabó Réka
2018. 03. 08.
Molnár Edit

Házassági évfordulók
2018 márciusában kötöttek házasságot:
Március 2.	Berényi Katalin–Boldog Róbert
Március 16.
Huszár Piroska–Ritz Zoltán
Március 24.
Kelemen Zsófia–Koós Csaba
Kollár Edina–Domahidi János
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Március 11.	Simon Ilona–Zelovits István

Baba
Szívós Luca
Dudás Máté Richárd
Solimo Olivia Rozália

Született
Anya
2018. 03. 09.
Rupp Nikolett
2018. 03. 21.	Szabados Tímea
2017. 03. 31.
Fabók Judit

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
Március 07.
Morva Ágnes Etel–Krenkó Ferenc
Március 20.
Veil Krisztina Gabriella–Gogolák János
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Március 26.
Ferencz Tünde Enikő–Talapka László
Március 27.
Takács Szilvia–Mráz Csaba
Csorba Ágnes–Bende Viktor József
Március 29.
Sima Beáta Zsuzsanna–dr. Demeter Zsombor
Kilbinger Mónika–Munkácsi Róbert

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Pályázati felhívás
Dabas Város Önkormányzatának Emberi
Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet
magánszemélyek, civilszervezetek, gazdasági szervezetek és intézmények számára

a gyerekek nyári napközbeni ellátásának
megszervezésére.
A pályázati felhívás és az előjelentkezési lap
Dabas város honlapján tekinthető meg.
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választási eredmények									Dabasi Újság

A 2018. április 8-i országgyűlési választások a Fidesz-KDNP 2/3-os győzelmével zárultak. Lapzártánk alatt még nem volt 100%-os a feldolgozottság,
mert hiányoztak a levélszavazatok a végső eredményhez. Az alábbi adatok az
április 10-i állapotot tükrözik.

Tájékoztató adatok

az országgyűlés összetételéről
Az országgyűlési képviselői helyek száma : 199

Indulók	Egyéni választókerületben	Országos listán
FIDESZ-KDNP
91
43
JOBBIK
1
24
MSZP-PÁRBESZÉD
8
12
DK
3
6
LMP
1
7
EGYÜTT
1		
Független
1		
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZ. ÖNKORM.		
1(1)
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Összesen
134
25
20
9
8
1
1
1

Mandátumok aránya
67,34 %
12,56 %
10,05 %
4,52 %
4,02 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %

2018. április 								

választási eredmények

Tájékoztató adatok

PEST megye 11. számú egyéni
választókerület (Dabas) eredményéről
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma: 82 815
A választópolgárok száma összesen: 82 815
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 56 747
A szavazó választópolgárok száma összesen: 56 747 (68,52%)
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma
Érvénytelen szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma
56 707
572
56 135
		
1.01 %
98.99 %
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
1.
Pánczél Károly
FIDESZ–KDNP
2.
Magyar Péter	JOBBIK
3.
Kücsön Sándor
MSZP–PÁRBESZÉD
4.
Török László
LMP

Kapott érvényes szavazat
28 820
16 371
6884
3092

%
51,34 %
29,16 %
12,26 %
5,51 %

Tájékoztató adatok

az egyéni választókerületi (OEVK) eredményekről
Mandátumok megoszlása az egyéni választókerületekben
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A dabasi szakképzésben résztvevők
szakmai versenyeredményei

A

z elmúlt néhány hét során az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolájának és Kollégiumának tanulói számos
szakmai versenyen megmérették tudásukat.
A Szakma Kiválója Tanulója versenyen az alábbi eredmények
születtek: Barta Norbert 82%-os eredménnyel és Butnaru Márk
69%-os eredménnyel végeztek a kőműves és hidegburkoló szakmában. Dósa Bernadett 61%-os eredményt ért el pincér szakmában. Szép eredményük révén mind a hárman mentesülhetnek a
szakmai vizsga írásbeli része alól.
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma által március 2-án megrendezett II. Díszcsomagoló versenyre a „Farsangi kavalkád
jegyében” iskolánk 3 fős csapattal indult. 46 indulóból iskolánkat
képviselték: Bálint Mária 11. A, Bodor Debóra 9. A és Báki Vivien 9.
A osztályos tanulók, akik a 13. helyezést értek el. Gratulálunk nekik
az elért eredményért.
Az idei tanévben a Húsipari termékgyártó szakmában iskolánk két tanulót indított az országos szintű LVIII. Szakma Kiváló
Tanulója versenyre, melyet március 07–09-ig rendeztek meg. A
verseny helyszínét a FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző
Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium biztosította, a versenyt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szervezte. A versenyen Zelovics István
Szabolcs 11. E osztályos tanuló 77%-os eredményt ért el.
Eredménye alapján tanulónk mentességet kapott a szakmai vizsga teljesítése alól. Láncos István 11. E osztályos tanulónk a gyakorlati vizsgarészekben 71% felett teljesített, melynek következtében

a gyakorlati vizsga alól mentességet kapott. A képen a verseny
díjátadója látható. Balról jobbra Pajor Zoltán a D-Meat Kft. tulajdonos ügyvezetője, az esemény egyik fő szponzora, Stégner Péter,
Beke Istvánné (középen), Láncos István és Zelovics István Szabolcs.
A versenyek mind a felkészítő tanárok, mind a részt vevő diákok számára kihívást és izgalmakat jelentenek. A felkészülés és
szakmai versenyek esetében a tárgyi eszközök biztosítása idő és
anyagi erőforrást igénylő feladat. Az erkölcsi elismerés mellett a
tanulók számára fontos az is, hogy az eredményeik révén jó teljesítmény mellett mentesülhetnek a szakmai vizsga egyes részei
alól. Ezúton is gratulálunk minden sikeres versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak.
Beke Istvánné, a kereskedelmi munkaközösség vezetője
és Stégner Péter igazgató

Szőlősi Közösségi Ház rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés – dr. Tarr
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet
orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina
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10.00–12.00 Baba-mama klub –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rend. – dr. Tarr Erika,
a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör (Kovács
Istvánné, Feldman Lászlóné) páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban,
az intézményben, vagy telefonon, a
06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

2018. április 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
április havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t va t ar t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –20 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–20 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
XXVIII. Dabasi kistérségi vers-,
mese- és prózamondó találkozó
Időpont: április 21., szombat, 10 óra
A felhívás és a jelentkezési lap letölthető
a www.kmkdabas.hu oldalról!

I. Szlama László Népzenei Találkozó és
XIV. Országos és Térségi Minősítő
Időpont: május 6., vasárnap, 14 óra
A felhívás és a jelentkezési lap letölthető
a www.kmkdabas.hu oldalról!
Jelentkezési határidő: április 16., hétfő

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:

Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16.30–17.30-ig
Tilinkó Néptáncegyüttes: hétfő és szerda, 17.30–19 óráig
Szakmai vezetők: Azary Beatrix és Farkas Gábor
Citeraoktatás:
Pitypang Citeracsoport: péntek, 16–17 óráig
Kezdő citeracsoport: péntek, 18–19 óráig
Szalmaszálak Citeracsoport: péntek, 17–18 óráig
Mákvirág Citeracsoport: péntek, 19–20 óráig
szakmai vezető: Kovács László

Egyéb foglalkozások:
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: minden kedden,
10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: május 5., szombat 16.00
Orchidea népdalkör: szerda, 17–18 óráig

Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E - m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Holeczné Buncsák Angyalka, Nagy Éva és Kucsák
Nagyja műkedvelő alkotók kiállítása május 4-ig
tekinthető meg.

KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Kerekes László Alkotókör: május 5., szombat, 10 óra
vezeti: Fiók László festőművész

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda) |
Tel.: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com |
w w w.dabasikony v tar.hu | Megbízott szakmai vezető:
Illy Noémi | Nyitvatartás: hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 10.00–18.00 | szerda: 14.00–18.00 |
szombat: 09.00–12.00 | vasárnap: zárva
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Halász Móricz-kúria
április havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka

HETI PROGRAMSOROLÓ
HÉTFŐ

Csütörtök

szombat

16.00–18.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
május 28.
HORGOLÓKLUB – május 14.
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel

16.00–18.00 óráig
PILINKE gyermek népdalkör próbái
Solymosi Borbála szakmai vezető

– április 21.
Következő találkozó: május 13. (vasárnap)
Szabó Jánosné klubvezető

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

MILOSZERNI
VENDÉGHÁZ

Kedd
17.00–19.00 óráig
DABASI DALKÖR
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

Szerda
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Juhászné Balog Petra tanár
Minden kezdőt és újrakezdőt
szeretettel vár!
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
18.00–20.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
18.00–20.00 óráig
MI MÉG OLVASUNK KÖR
– április 26.
Irodalmi beszélgetés témája:
Énekek éneke
Bakkai Éva tanár vezetésével

információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival
várja a látogatókat!

Péntek
9.00–15.00 óráig
ORIMAMI
– papírvarázslat nagymamáknak!
– április 26.
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
kézművespraktikák felnőtteknek
– április 27.
A hónap témája: Virágba borul minden

Dödöllekészítés,
április 20. (péntek)
A magyar konyha egyik tájjellegű,
laktatónak tartott étele.
Régen a szegények eledeleként tartották
számon, mert mindennapos volt a
fogyasztása. Magyarország egész
területén ismeretes a dödölle,
csak épp máshogy nevezik, vagy kissé
másképp készítik el.
foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit

Dabas-Gyónon a Tájház és a Miloszerni-Vendégház várja a látogatókat.
további részletek: www.facebook.com/tajhazakkerekparnyeregbol
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Fotó: Tislerics Endre - saját, CC BY-SA 2.5, https://hu.
wikipedia.org/w/index.php?curid=245676

2018. április 								

Nemes-kúria

Mindennapi életünk

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné
E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com | www.facebook.com/nemeskuria

Programok:
– április 23.: (hétfő) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

– április 29.: Tájházak kerékpárnyeregből
(részletes program Facebook-oldalunkon található)

Levendula-Ház – Városi nappali
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu

Meselátó Bábtársulat
Bábjáték a legkisebbeknek!

Április 25., 10–11 óráig: Az eltévedt kisveréb című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
A Ringató foglalkozás jelenleg szünetel!
Gyermekbetegségek, védőoltások,
gyermek-elsősegély
Április 18. 17.00 órai kezdettel
vezeti: dr. Katona Edit gyermekorvos
A program ingyenes!

|

T e l e f o n : 0 6 -7 0 - 3 3 7 - 0 8 - 3 0
| Jurácsik Andrea
|
Facebook: Levendulaház Városi Nappali

Gyászfeldolgozási,
család- és párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986

Gyereknap

A kúriában lehetőség van családi,
baráti összejövetelekre, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni
a 06-70/337-0830-as
telefonszámon lehet.

a Levendulaházban!!
Május 26-án (szombaton) gyere
és tölts Levendula nénivel
és Gryllus Vilmossal
egy felejthetetlen napot!

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E - m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig
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Hírek

a Szent János Katolikus Általános Iskola életéből…
A nagyböjti készülődés jegyében ismét iskolánkba látogattak a
Szalézi szerzetesrendi nővérek, Jézus szíve nővére és a Verbita
szerzetesrend tagjai. Közreműködésükkel valósult meg lelki
napunk, amely többek között a böjtölés és lemondás értelméről, az igazi ünneplésről, az ima mindennapi jelentőségéről,
csakúgy, mint az ökológiai megtérésről, a környezetünkhöz
való keresztény viszonyulásról, és az Istenben bízó, szeretetteljes nevelésről szólt. Bízunk benne, hogy a foglalkozások diákjaink, tanáraink és a szülők számára is értékes lelki feltöltődést
adtak.

A Sári Szlovák Önkormányzat támogatásával hét
pedagógusunk a február 24-én, Budapesten megrendezett kerülő Pedagógus Expó előadásain vehetett részt.
Ezúton is köszönjük a támogatást.
Március elején a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Római
Katolikus Líceum hittanversenyén és labdarúgókupáján tizennyolc diákunk képviselte iskolánkat. A tornán Jankulár
Barnabás a legjobb kapus címet, Máté Márk a legjobb játékos
címet érdemelte ki, iskolai labdarúgó csapatunk a második
helyet szerezte meg. Az 5-6. évfolyam és a 7–8. évfolyam két
háromfős csapata a hittanverseny első és harmadik helyén
végzett. Az első helyezettek Garajszki Erzsébet, Kovács Kata és
Maczkó Adrienn Zsuzsanna lettek, míg a harmadik helyezést
elért csapatban Bognár Anna, Kiss Viktória és Szekeres Dóra
tevékenykedtek. Tanulóinkat az erdélyi útra felkészítő tanáraik,
Garajszki László és Mann Balázs kísérték el.
Iskolánk tanítója, Jankulár Margit szervezésének
köszönhetően idén a dabasi Kossuth Kulturális
Központban tartottuk március 15-i előrehozott ünnepi
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megemlékezésünket. A kecskeméti Piarista Gimnázium
9. b osztályának ünnepi műsorát Kőszegi Zoltán polgármester úr Kossuth Lajos dabasi kötődését felidéző
szavai nyitották meg. Az előadás részeként a
Szentjánosbogár énekkar Kollár Kinga vezetésével
Kossuth-nótákat adott elő. Külön büszkeséggel töltött
el bennünket, hogy négy volt diákunk is szerepelt az
ünnepi színdarabban.
Hagyományainkhoz híven idén március 23-án a sári templomban nyolcadikos diákjaink Jézus szenvedéstörténetét megidéző
misztériumjátékot adtak elő településünk keresztény közösségének.

Akárcsak tavaly, a magyar költészet napján, április 11-én, Dabas
központjában saját készítésű könyvjelzővel kedveskedtünk a
járókelőknek.
Kiripolszky Kinga
magyar-szlovák szakos pedagógus

Tisztelt Olvasók!
Kedves adózó állampolgárok!
A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
mellett működő közhasznú alapítvány
kuratóriuma nevében kérem Önöket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolában folyó szakképzés fejlesztését.

Adószámunk: 18506161-1-13

1%

Kosztolányi Gyula
kuratóriumi elnök
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Mindennapi életünk

Országos népdaléneklési verseny Cegléden

A

Szent János Katolikus Általános Iskola Szentjánosbogár
kórusa március 3-án, Cegléden, részt vett a „Tiszán innenDunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny Pest megyei fordu-

lóján. Iskolánk válogatott kis kamarakórusa énekegyüttes kategóriában indult.
Az énekegyüttesben nyolc kiemelkedő képességű tanuló vett
részt: Andristyák Lilla, Baski Bella, Králl Dóra Anna, Mráz Virág,
Pásztor Emma, Szabó Emese Petra, Szántó Atina Tímea, Venicz
Hanna.
Produkciónkat a szakmai zsűri „Kiemelt arany” minősítésre értékelte, ami feljogosítja kórusunkat arra, hogy május
19-én, Budapesten, az országos fordulóban iskolánkat,
városunkat, Pest megyét képviselje.
Büszkék vagyunk tanulóinkra!
Célunk nemcsak a közös éneklés élménye, hanem a magyar
kultúrához tartozó gazdag népdalkincs ápolása is.
Kollár Kinga
felkészítő tanár

Kiváló eredmények
az országos gitárversenyen

M

árcius 23-25-én Vácott rendezték meg az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett és támogatott XIV. Országos Gitárversenyt, amely
a nagy nemzetközi versenyekhez hasonlóan három fordulóból áll és szigorú szabályrendszerhez kötött. Minden korcso-

portnak meghatározott műsoridő áll rendelkezésére, valamint kötelező és szabadon választott műveket is elő kell adni,
amit egy háromtagú zsűri értékel.
A Múzsák AMI két nagyon tehetséges
gitáros tanulója, Latyák Domonkos és
Ferenci Balázs képviselte iskolánkat ezen a
versenyen. Domonkos a II., Balázs a III. korcsoportban indult.
Az első lépcsőfok a váci döntő felé február 7-én a területi válogató volt, ahol
Heves, Fejér, Nógrád és Pest megye tanulói mérték össze tudásukat. A zsűri értékelése alapján Domonkos maximális 60,
Balázs 59 pontot kapott, így 74 társukkal
együtt jutottak be a Váci döntőbe.
Itt először (márc. 24-én) az elődöntőben kellett maximálisan teljesíteni, hogy
azután a legjobbak a döntőben mérjék
össze tudásukat. Itt (márc. 25-én) Ferenci
Balázs III. korcsoportban különdíjban (4.
hely) részesült, Latyák Domonkos II. korcsoportban 2. helyezést ért el. (A II. korcsoportban a zsűri nem osztott ki 1. helyezést.)

A fellépések után a szakma nagy nevei,
híres tanár kollégák gratuláltak Dominak
és Balázsnak, illetve személyesen nekem
i s . P a v l ov i t s D á v i d tó l (a S z e g e d i
Tud ományeg yetem Z en emű vészeti
Karának gitártanára) kiérdemeltük a
„Dabasi Gitármaffia” elismerést.
„Az országban több ezer gyerek tanul
klasszikus gitáron játszani, ti 74- en, akik
eljutottatok ide Vácra mind győztesek
vagytok. Gratulálok!” - ezzel a gondolattal zárta beszédét Eötvös József, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a zsűri elnöke.
Én is gratulálok nektek és szeretném
megköszönni a kitartó és eredményes
munkát, valamint a szülőknek, hogy partnerek voltak és segítették a munkánkat.
Büszkék vagyunk rá, hogy a Múzsák AMI
és Dabas város hírnevét mi is öregbíthettük.
Sófalvi Szabolcs László
a Múzsák AMI gitártanára

15

Hivatali szócső										Dabasi Újság

Óvodai beiratkozások
a 2018/2019-es nevelési évre

T

ájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket , h og y a Da b a s Vá ros
Önkormányzata által fenntartott
óvoda valamennyi épületébe (székhely- tagintézmény- telephely épületek) a
gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre április 23–25. napján (hétfő–
szerda) 8.00–16.00 óra között lehet
beíratni.
A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától (szeptember 1.) legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2018. augusztus 31. napjá-

ig betöltötte a 3. életévét és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkezik, e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évben az óvodába azt a gyermeket
kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte, vagy aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

• a gyermek TAJ-kártyáját,

a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát.
• nem magyar állampolgárságú gyermek
es eté b en a s zü l ő é s a g yerm ek
Magyarország területén tartózkodásra
jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.
A Dabas-Sári Óvoda, a Dabasi Bóbita
Óvoda és a Dabas-Gyóni Óvoda biztosítja
az integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelését. Az autizmus
spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása a Dabas-Gyóni Óvodában történik.
Sajátos nevelési igényű gyermek esetében
beiratkozáshoz a szülő hozza magával a
szakértői véleményt. A Dabas-Sári Óvoda
szlovák nemzetiségi nevelést is folytat.
•

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
Dabas-Sári Óvoda (a ,,Szivárvány” Óvoda épületébe és a ,,Napsugár” Óvoda
épületébe) történő beiratkozás

2371 Dabas, Mánteleki út 6. ,,Szivárvány” Óvoda épülete
29/364-335 | 2018. április 23–25. | 8.00–16.00 óra

Dabasi Bóbita Óvodába történő beiratkozás

2370 Dabas, Szent István út 34.
29/360-810 | 2018. április 23–25. | 8.00–16.00 óra

Dabas-Gyóni Óvodába történő beiratkozás (,,Mesevár” Óvoda épületébe,
,,Lurkó” Óvoda épületébe, „Szőlőkert” Óvoda épületébe) történő beiratkozás

2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.
29/367-234 | 2018. április 23–25. | 8.00–16.00 óra

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
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GYERMEKSZÁLLÍTÓ KERÉKPÁR-UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ!
Ha csak ki szeretné próbálni, 1-1 napos kiránduláshoz lenne szüksége rá, Dabas Város Önkormányzata
gyermekszállító kerékpár-utánfutó bérlési lehetőséget kínál. Érdeklődni lehet Dabas Város Önkormányzatánál
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink
Gyóni Katolikus Egyházközség

F

– Szentmiséink Gyónon hétfőnként, szerdánként, péntekenként és
szombatonként 18 órakor kezdődnek. A pénteki szentmisék
után 1 órás csendes szentségimádást tartunk. Vasárnap a szentmiséink kezdete a Szőlőkben 08.30, Gyónon 10.30.
– 28-án a szombati szentmisét követően kéthavi gitáros/csendes
dicsőítő szentségimádásunkra hívunk szeretettel mindenkit.
– Május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják Brenner Jánost, a
kommunisták által meggyilkolt vértanú papunkat.
– Május 6-án, a hónap 1. vasárnapján Gyónon gitáros gyerekmisét
tartunk.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise,
a szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
Az esti szertartások húsvét 3. hetétől, vagyis április 15-től
19.00-kor kezdődnek!
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
Gyóni Református Egyházközség
– Április 27., péntek, 18 óra: Bűnbánati úrvacsora-előkészítő istentisztelet
– Április 29., vasárnap, 10 óra: Istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
– Május 6., vasárnap, 10 óra: ANYÁKNAPI istentisztelet a templomban, édesanyák és nagymamák köszöntése,
– a hittanos gyermekek rövid verses és zenés műsora.
ÁLLANDÓ ALKALMAK
– Vasárnap, 9 óra: konfirmáció-előkészítő konfirmandusoknak
10 óra: felnőtt istentisztelet
10 óra: gyermek istentisztelet
– Hétfő, 10 óra: Zárdakert Idősek Otthonában
11 óra: Átrium Idősek Otthonában (minden hónap 2. hétfő),
úrvacsoraosztás
– Szerda, 16 óra: konfirmáció-előkészítő a 6. osztálynak,
17 óra: bibliaóra

18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente)
– Péntek, 18 óra: bűnbánati istentisztelet (havonta egyszer)

dabasi református Gyülekezet
– vasárnaponként 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– vasárnaponként 9.00: konfirmációi előkészítő tanfolyam a kezdő
és haladó csoport számára a gyülekezeti házban
– május 6-án anyáknapi istentiszteletet tartunk hittanos gyermekeink műsorával
Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János református
lelkipásztor és a gyülekezet!

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Sok szeretettel hívjuk és várjuk az alábbi alkalmainkra:
–Gyermek-istentiszteletek: április 22., vasárnap, 10.00 óra
(Berki Viktória)
–Ifjúsági kiránduló nap: április 28., szombat, egész nap
(Petrányi László)
–Kórus: péntek, 17.00
–A Dél-Pest megyei Egyházmegye
énekkari találkozója: április 22., szombat, 16.00, templomunkban
–Nyugdíjaskör: április 22., 15.00, gyülekezeti teremben
–Irodai órák: szerda, 16.00–18.00
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi címen –
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Elérhetőség: Balog Eszter 06 20/824 2019

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik Balázs Ferenc temetésére eljöttek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Balázs Ferencné és családja

Hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik Sztancsik Péter
temetésén és gyászmiséjén jelenlétükkel, a szeretet virágaival, valamint fohászaikkal kifejezték tiszteletüket. Köszönet
mindazoknak, akik a Péter bácsi halála előtti nehéz hetekben tevőlegesen és imádságaikkal támogatták családunkat.
Felesége és szerettei
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesapánk, Fabók
János temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 		
A gyászoló család
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Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Fabók Ferencné (Somogyi Ilona) 1928. 08. 03.
2018. 01. 11.
Komendir Béláné
(Krivánszki Ilona)
1945. 06. 17.
2018. 01. 30.
Pucsinszki Istvánné
(Farkas Terézia)
1932. 11. 10.
2018. 02. 02.
Bágya Lajosné (Bertók Mária) 1938. 12. 05.
2018. 02. 02.
Kollárik Lajos
1953. 03. 08.
2018. 02. 02.
Slezák Jánosné
(Kissgyörgy Rozália)
1935. 05. 06.
2018. 02. 05.
Szabó András
1960. 06. 10.
2018. 02. 07.
Kovács Istvánné
(Mogyorosi Julianna)
1933. 12. 25.
2018. 02. 08.
Majoros József
1943. 07. 11.
2018. 02. 08.
Bognár Józsefné (Precsinszki Mária) 1937. 03. 31.
2018. 02. 10.
Sztancsik Péter
1940. 06. 28.
2018. 02. 17.
Zelovics István
1955. 03. 14.
2018. 02. 18.
Sponga Józsefné
(Petrányi Mária)
1930. 01. 05.
2018. 02. 20.
Légárdi Istvánné
(Lantos Erzsébet)
1933. 11. 16.
2018. 02. 24.

Név
Születési idô Halálozás idôp.
Somogyi Jánosné
(Surányi Juliánna Amália)
1929. 08. 16.
2018. 02. 25.
Kaszás Jánosné (Juhász Piroska) 1928. 08. 04.
2018. 02. 26.
Bábel József
1938. 02. 10.
2018. 02. 26.
Garda Ferenc
1951. 11. 14.
2018. 02. 27.
Balogh István
1953. 09. 01.
2018. 02. 27.
Zsolnai Jenőné
(Farkas Terézia)
1932. 04. 25.
2018. 02. 28.
Dágány József Márton
1942. 03. 18.
2018. 03. 01.
Balog Anikó (Tapodi Anikó)
1964. 11. 20.
2018. 03. 02.
Zsiros József
1982. 03. 15.
2018. 03. 02.
Szivesi Józsefné (Elek Anna)
1924. 08. 04.
2018. 03. 06.
Balázs Ferenc
1952. 03. 22.
2018. 03. 10.
Kancsár Józsefné
(Duhaj Margit)
1941. 04. 02.
2018. 03. 17.
Medve Lászlóné
(Duhaj Margit)
1942. 05. 28.
2018. 03. 18.
Harmati Béláné
(Kukucska Gizella Ilona)
1931. 10. 18.
2018. 03. 19.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetn yilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, Szabó András temetésén és gyászmiséjén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, Zelovics
István temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége, fia és lánya

9. városi keresztút
Március 16-án délután tartották a 9. dabasi városi keresztutat.
A rossz, esős idő ellenére szép számmal részt vettek a 17 kilométeres gyalogos keresztúti alkalmon, amely a hagyományos
útvonalon Dabasi-szőlőkből indult és a Sári Szent János
Katolikus Általános Iskola kápolnájáig vezetett. Ez alkalommal
a keresztutat a családokért ajánlották föl a szervezők és a
résztvevők, így is kapcsolódva a Családok Évéhez, amelyet
Magyarország Kormánya 2018-ra meghirdetett.
A keresztúton összesen több mint kétszázötvenen részt vettek az esős idő ellenére is. Alsódabason Szalka Mihály plébános úr, Felsődabason Windberg Csaba diakónus fogadta a

Fotó | Karlik Dóra

híveket, valamint keresztútjárásukban a teljes úton elkísérte
őket Csonka Csaba Mátraverebély, Tar és Nagybátony plébániai kormányzója, egykori alsódabasi és gyóni plébániai kormányzó.
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Köszönjük mindazoknak az áldozatvállalását, akik hozzájárultak a kilencedik városi keresztút megvalósításához.
Feldman
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kultúra

Új kutatási adatok a holokauszt dabasi származású mártírjának életútjáról

Felsődabasról
a tüdőbeteg-gyógyítás élvonalába
Dr. Gárdi Jenő (Felsődabas, 1886.–Kaufering, 1945.) jeles alakja
helytörténetünknek. A tbc elleni küzdelem élenjáró orvosát a
holokauszt 70. évfordulójának emlékévében megjelent kiadványokban számos esetben említik, így már feledésbe merült
információkkal gyarapodtak életútjával kapcsolatos ismereteink.

F

elsődabasi zsidó családban született
1886-ban. Hangsúlyozni, hirdetni kell
ezt az alapadatot, ugyanis egyes források
Kecskemét városát jelölik meg születési
helyeként. Szerencsére a nagy tekintélyű dr.
Vértes László főorvos, az Orvostörténelmi
Társaság alapító vezetőségi tagja egyértelműen tisztázta a földrajzi tévedést egyik
publikációjában. Ugyanő azokat is megrótta, akik az egykori kolléga vezetéknevét „y”
végződéssel írják, hiszen ma is egyértelműen kontrolálható, hogy „i” betűvel jegyezte
műveit.
Gyermekkoráról, iskoláztatásának kezdeteiről kevés információ maradt fenn.
Ezért jelentős eredmény, hogy díszpolgárunk, Kosztolányi Gyula önkormányzati
képviselő felsődabasi hely- és családtörténeti kutatásaiból ma már tudhatjuk, hogy
az eredeti családi neve „Goldner” volt:
„A nagyszüleim 1896-ban vették meg a
Goldner családtól azt a lakóházat, ami-

ben korábban kocsma is üzemelt. A bejárata a mai Bercsényi utca felől volt.
A ház és az utca közötti részen tudtak
úgymond parkírozni a lovas kocsikkal
érkezők. Az L-alakú épület másik szárnyában volt egy pálinkafőzde. A kocsma
pincéje még ma is megvan, de csak
néhány üveg bort tárolok benne. Mivel
másik Goldner házról nincs tudomásunk
Felsődabason, ezért valószínű, hogy az
általam elbontott házban születhetett
Goldner Jenő.”
A képviselő úr elmondása szerint az
épületegyüttes körülményeit még a
későbbi Gárdi Jenő nagyszülei alakították
ki a XIX. század utolsó harmadában.
Haláluk után az örökösök elköltöztek
Felsődabasról. Döntésük összefüggésbe
hozható a főváros és a vele határos elővárosok felgyorsult fejlődésével, ahol jobb
lehetőségek mutatkoztak a megélhetésre.
Az ingatlant értékesítették, ahogyan azt a

ma már több mint százéves adásvételi
szerződés bizonyítja. A Goldner család
felsődabasi gyökereiről a zsidótemető
több sírkövének felirata is tanúskodik.
Nevük Gyónon is jól ismert volt, mint azt az
egykori gyóni határ Goldner-út, Goldnerrész, Goldner-dűlő elnevezései örökítik.
Vay Sándor/Sarolta helyi történeteiben
többször megörökítette Goldnerné gyóni
boltját, a legrészletesebben 1908 áprilisában, amikor Kalicza Ferenc tiszteletes úrról
emlékezett meg: „A második stációt a
Goldnerné boltjánál tartottam. Ott makrapipákat vásároltam a férfi cselédeknek, kendőket a szakácsnőnek, szobaleányoknak. Hihetetlen türelemmel hordta
ki a jó Goldnerné a legfinomabbra égetett selmeci termékeket. Mert a ló hátáról le nem szálltam. Úgy szerettem a
lovat, hogy legszívesebben a nyeregben
háltam volna. Százszor is elmondta a jó
asszony: – Úgy éljek, kis gróf úr, szebb
pipákat Rudolf trónörökös se látott.”
Gárdi Jenő orvosi tanulmányait a fővárosban, a Budapesti Királyi Magyar
Tudományegyetemen 1907-ben kezdte, s
ott is szerzett diplomát 1912-ben. Már orvos-egyetemistaként Újpesthez kötődött,
és végleg ott telepedett le. Az akkoriban
még (egészen 1950-ig) Pest–Pilis–Solt–
Kiskun vármegyéhez tartozó település
Rákospalota határából kiválva önállósult
községgé 1840-ben, majd 1907-ben rendezett tanácsú város lett. Az orvosnövendék, majd pályakezdő orvos a budapesti
cím- és lakásjegyzék szerint kezdetben az
Árpád-út 94., később a 130. szám alatt,
gyakorló orvosként 1924-től pedig a Király
utca 1. szám alatt működött. 1914 májusában tisztiorvosi képesítést szerzett.
Az I. világháborúban négy és fél évig katonaorvosként a fronton teljesített szolgálatot. Megsebesült, több alkalommal kitüntetéssel ismerték el helytállását: meg-
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kapta a Ferenc József-rend Lovagkeresztjét,
a Koronás Arany Érdemkeresztet, és a II.
osztályú Vöröskeresztet.
1919-től a tbc gyógyításával kapcsolatos
feladatok kerültek munkássága középpontjába, ugyanis az ipari környezet miatt
az Újpesten élő munkásság körében rengeteg volt a tüdőbajos beteg. Ennek a
szakmai indíttatásnak kulcsszerepe volt
abban, hogy széleskörű összefogással
1923-ban ingyenes tüdőbeteg-gondozó
létesült Újpesten a Jókai utcában. „A Jókai
utcai Tödőbeteggondozó igazgatója, dr.
Gárdi Jenő kiváló szervezőképességével,
hallatlan küzdeni tudással és hivatástudattal megáldott ember volt. Tudományos gyakorlati és humanista törekvéseinek megnyerte nemcsak a felettes hivatalos szervek, hanem a társadalom minden rétegének támogatását is. Ez a kapcsolat azokkal, akik orvosi segítségét
igénybe vették, különösen bensőségessé
vált, és a »szegény betegek orvosa« minden kitüntetésnél becsesebb »epitheon
ornansát« szerezte meg számára. A tbc
elleni küzdelemben Gárdi nemcsak intenzív és tudományosan jól megalapozott munkásságot folytatott, hanem merészen újított.” – idézi alakját Bánóné
dr. Fleischmann Marianna gyógyszerésztörténész. Újításainak ismertetése orvosi
szaklapok témája, és terjedelmében jelentősen meghaladja mostani cikkünk lehetőségeit. Eredményeit viszont kötelező ismertetni, és ebben dr. Vértes László ös�szegzése van a segítségünkre:
„Fáradhatatlan munkássága eredménye volt, hogy a szegénysorsú, tüdőtuberkulózisban szenvedő betegek számára tüdőgondozót, rendelőt létesített,

ahol ingyen látta el a rászorulókat. Létrehozta a tuberkulotikus felnőttek számára
az első munkaterápiás intézetet. 1933ban a tüdőtuberkulotikus gyermekek részére gyógyiskolát létesített. 3–16 éves
gyermekeket látott el, 25 bentlakó és 65
bejáró gyermek részesült oktatásban és
lelkiismeretes kezelésben.” Törekvései
már fél évtized multán jelentősen javuló
tendenciát hoztak a helyi tüdőbeteggyógyítás statisztikáiban, s ennek köszönhetően orvos-konferenciák rendszeres
előadója volt. Szakszervezetek kezdeményezésére számos esetben tartott megelőző, felvilágosító fórumokat. A Szociáldemokrata Párt tagjaként, a párt önkormányzati képviselőjeként vette ki részét
városa fejlődéséből.
Újpest sportéletét az UTE kluborvosaként szolgálta, 1925-ben alapító tagja volt
a klub motoros szakosztályának is.
Fiatalkorában maga is sportolt, amatőr teniszversenyeken indult.
Magyarország német megszállása után,
1944. április 14-én leváltották igazgató-főorvosi posztjáról. Dr. Vértes László adatai
szerint a békásmegyeri téglagyár deportáló táborába toloncolták, és ott orvosi működését a végletesen ellehetetlenült körülmények között is folytatta. Sorstársaival
együtt júliusban Auschwitzba hurcolták,
majd onnan a nem kevésbé hírhedt
Dachau egyik altáborába, Kauferingbe vitték, ahol a felszabadítás előtt néhány órával halt meg.
Újpesten mintaszerűen ápolják emlékét.
1945 után a korábbi Tisza Kálmán utcát
róla nevezték el, majd 1949-ben emléktáblát avattak tiszteletére a Baross utcában.
A mementót 1973-ban áthelyezték mai

helyére, a Jókai utca 1. szám alatti rendelő
homlokzatára. Újpest költője, Berda József
(1902–1966) pedig 1947 márciusában
„A szellem nevében!” című alkotásában a
kőnél is maradandóbban örökítette meg a
„szegények tüdejét vigyázó Gárdi doktor”
példaadó alakját, aki a mi büszkeségünkre
mégiscsak a szorgalmas felsődabasi zsidóközösségből kiemelkedve jutott a tüdőbeteg-gyógyítás élvonalába.
Valentyik Ferenc

Berda József:

A szellem nevében!
(Az újpesti zsidó ifjúság
Friedmann-körének szeretettel)
A hívő keresztény nem ad feloldást,
lehajtja fejét, úgy szégyenkezik és tiltakozik.
Mert eszébe jut, mily szörnyű temető lett
a város: tömeggyilkosság szörnyű színhelye.
Hová tüntetek felejthetetlen arcok;
munkában, lélekben mindenképp magyarok?!
Hol, merre enyésztek, igaztalan halálba
taszítva, ti jobbak:
Nyéki doktor, itteni Karmeliták áldozatos
orvosa, s te művelt, okosarcú jogász: Székely György
és szegények tüdejét vigyázó Gárdi doktor.
Jólesz, a lelkes tanár, vagy Fischer Jenő,
s te kedves jóivó: Miska bácsi, szép bútorok
ötvös tudósa? S ti is mind, mind,
kik halva is égő vádirat vagytok!
Ki adhat már néktek elégtételt?
Csak a hívő, emberi lélek, mely hamvaitokból
ezer színbe pompázó virágszőnyeget
sző az Ördög által felperzselt,
megfeketedett mezőn is!
Szabad Újpesti Zsidó Élet, 1947. március
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A 80 éve halott Eric Fernihough angol világrekorderre emlékezünk

Vissza az időben,

avagy az Ausztráliából rendelt helyszíni szemle

T

erry Wright, a veterán autómotorsport ausztrál kutatója készülő könyvében emlékezik meg az 1930-as évek két
gyorsasági világrekorder motorosa, a
német Ernst Jakob Henne (1904–2005) és
az angol Eric Fernihough (1905–1938) vetélkedéséről. A technikai haladást szolgáló
viadal jelentős állomása volt a Gyóni Beton,
hiszen mindketten világrekordokkal írták be
magukat a pálya történetébe.
Eric Fernihough 80 éve, 1938. április
23-án, Gyónon bekövetkezett halálos sportbalesete vetett véget a gigászok csatájának.
A tragédia körülményeit Terry Wright 2017
nyarának végén, a helyszínen külön is vizsgálta. Ehhez minden forrást, korabeli újságcikkeket, helyszíni fényképfelvételeket
begyűjtött vendéglátói, a Fóti Motorbarátok
Köre és Dabas Város Önkormányzata közreműködésével. A legnagyobb segítségére
díszpolgárunk és alpolgármesterünk,
Zelenák András volt, aki egy évtizeddel

ezelőtt kezdeményezte a Gyóni Beton újrafelfedezését is. A korabeli szaklap fotója
alapján sikerült beazonosítania a vasúti töltés
túloldalán, a London vendéglővel szembeni
telkek házainak sorában egy olyan épületet,
mely ma is nagy hasonlóságot, elhelyezkedését, formáját tekintve pedig gyakorlatilag
egyezőséget mutat 80 évvel ezelőtti állapotához képest. A vasúti sínpár mellett még
meglévő távíróoszlopok helye sem változott,
így ezek fotó szerinti státuszából kiindulva
vizuálisan meghatározta a balesetet szenvedett Fernihough gépe, a ronccsá vált Brough
Superior helyzetét a vendéglő parkolójában.
Az elemzés annyira felkeltette az ausztrál
kutató érdeklődését, hogy tavaly augusztus
végén a hivatalos búcsúzás után segítői
szűkebb körében még egy helyszíni szemlét
tartott itt, azaz a London parkolójában
köszönt el Dabastól.
Az eredményről az idén januárban értesültünk. A baleset információit jól áttekint-

hető ábrán összegezte, azonban a számítógépes elemzései tízegynéhány méteres
eltérést mutattak a korábban rögzített
ponthoz képest. Újabb helyszíni kontrollt
kért, melynek eredménye megerősítette a
modern technika precizitását: az egykori
szőlősorok közötti becsapódás helye a parkoló melletti telepített kis akácos erdőben
van, melynek GPS koordinátáit is sikerült
meghatározni.
A múltidéző helyszíni szemlével kis részben ugyan, de sikerült pótolnunk azt a hiányosságot, hogy a korabeli hatósági vizsgálatok eredményét érthetetlen módon nem
osztották meg a nyilvánossággal.
V. F.
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Bábel Antónia:

N

IMBI BÁCSI

yúl Ubul tavaszi lázban égett. Órák
óta ki sem jött a kamrájából.
A zajokból ítélve régi motorját bütykölte.
Apró darabokra szedte, megtisztogatta a
csavarokat, megfújkálta őket, új huzatot
szegelt az ülésre és lefestette a vázat. Mit
gondoltok, milyen színt választott? Legyen
olyan, amilyet ti szeretnétek. Szóval így foglalatoskodott Nyúl Ubul, amikor Rigóné, a
postás levelet hozott.
– Küldeménye jött, kedves Nyúl úr! – csicseregte. – Mégpedig ha jól látom, nem
akárhonnan, hanem a messzi Afrikából!
– Ejha... – lépett ki a kamrából Nyúlpapa
a kezét törölgetve. Ez nem lehet más, mint
az én jó öreg nagybátyám, aki még süldőnyúl korában kiment Afrikába napernyőt
árulni.
Kezébe vette a levelet, forgatta, aztán
igyekezett be vele Nyúlnéhoz.
– Idenézz! – nyújtotta felé a borítékot.
Felesége izgatottan kibontotta a levelet
és olvasni kezdte.
– Te jó ég! Azt írja, hogy úton van ide, és
a második menetrend szerinti közvetlen
gólyajárattal érkezik egyenesen Afrikából! –
hüledezett Nyúlmama. – Továbbá azt is írja,
hogy meggyűlt a baja egy aligátor famíliával, ezért az orvos az egészsége érdekében
haladéktalanul levegőváltozást rendelt neki,
lehetőleg minél távolabb.
– Akkor mihamarabb be kell fejeznem a
motoromat, nem mehetek érte a tisztásra
csak úgy… gyalog! – mondta Nyúl Ubul.
– Hol fog aludni? Minden szobánk foglalt! – méltatlankodott Nyúlmama.
– Csak megoldod valahogy, mert te mindent olyan ügyesen meg tudsz oldani…
hízelgett a férje, és már el is tűnt az ajtóban.
A kamrában aztán gondolkodóba esett.
Hogyan fogja elhozni Nyúl Imbilát a motorral? Addig törte a fejét, amíg kifundálta,
hogy a motor oldalához erősíti Nyúlmama
nagymosáshoz használt kosarát, egy kereket szerel rá, és máris kész a tökéletes jármű.
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Egy hét múlva leszállt a tisztáson a 217-es
gólyajárat Nyúl Imbi bácsival és degeszre
tömött bőröndjével.
– Isten hozott, drága nagybátyám! –
üdvözölte Nyúl Ubul, s néhány perccel
később már száguldott is haza a kosárban
ücsörgő hazatérővel és természetesen a
csomagjával.
Imbi bácsi egy fokföldi nyúlkisasszonyt
vett feleségül Afrikában, miután megalapozta az üzletét. Nyúl Ubul húszig számolta
az unokatestvéreit, de tovább már nem
tudta követni. Ilyen sok gyerekhez kellett is
a jól menő vállalkozás. Nyúl Imbi a homokot
is el tudta volna adni a sivatagban. Sikeres
napernyőboltját továbbfejlesztette, s most
már napszúrás elleni, vízilókivonattal dúsított napkrémet, és fekete-fehér csíkos napernyőt és hozzá zebraruhát is kínált minden
méretben napégés ellen. Megtudta ugyanis, hogy a vízilovak azért kékülnek be a
napon, mert egy bizonyos kék anyagot
bocsátanak ki az erős napsugárzás ellen, a
zebrák pedig azért csíkosak, mert a levegő
másképp áramlik a világos és a sötét felületen, és ezáltal hűtik a testüket. Hű, ha ezt
Büdi megtudja!
Így nem véletlen, hogy Nyúlné két tégely
kék csodakrémet kapott ajándékba, Lupi
nyuszi és testvérei pedig egy-egy mini napernyővel lettek gazdagabbak.
Miután Imbi bácsi kipihente az utazás
fáradalmait, megmutatta a családja fotóalbumát. Kiderült, hogy négyszázhetvenkilenc
unokája van!… és ez bármelyik pillanatban
változhatott! Nyúl Ubul nem bánta, hogy
csak ez a kilenc nyuszikája volt. Így nagyjából
csak nyolcvan unokára számíthatott.
– Mondj valamit afrikaiul! – zsongták
körbe a gyerekek, miközben a fotelban ült.
– Hmmm, mondjuk... Unjani? –
fordult Lupi nyuszi felé.
– De én Lupi vagyok, Imbi
bácsi, nem Jani!

– Ez azt jelenti, hogy vagy? – nevetett az
öreg nyúl.
– Mondj még valamit! – noszogatták a
kis nyuszik.
– Jó... Uhlala khupi? – bökte ki, mire
Nyúlmama halálra vált arccal nézett rá:
– Kupi? De hát én annyit takarítottam! –
esett kétségbe.
– Ez azt jelenti, hogy hol laksz? – vigasztalta unokamenyét Imbi bácsi, mire
Nyúlmama kissé megnyugodott.
– Azt hiszem, jó lenne, ha megmutatnátok a bácsikátoknak az erdőt, amíg én....
kiseprek – terelgette nyuszikáit kifelé.
– Mit szeretnél csinálni? – rángatták a kis
nyulak az újdonsült rokon kabátkáját.
– Talán mehetnénk még néhány kört
édesapátok motorján! Igazán jó kis találmány, lehet, hogy otthon gyártatok is majd
néhányat. Motorozás közben igazán elfelejti az ember a hőséget.
Így aztán a nap hátralévő részében Nyúl
Ubul a te kedvenc színedre festett motorjával le, s föl száguldozott az erdőben Imbi
bácsival és a nyúlfiakkal, az erdő lakóinak
nem kis ámulatára. S hogy meddig marad
Nyúl Imbila? Megsúgom, hogy a bőröndje
mélyén a krémek és az ernyők alatt egy, az
Afrikába tartó legutolsó gólyajáratra szóló
jegy lapul.

Illusztráció: Rizmajer Krisztina
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csámpás lanzik
szomorú lánzong

Kedves Gyerekek!
Nyúl Imbila szeret nagyot mondani. Különleges állatokról mesélt a gyerekeknek, olyanokról, amilyenek csak a mesevilágban léteznek. De Lupi
nyuszi szemfüles volt, és rájött, hogy Imbi bácsi különleges állatait két
létező állatból „keresztezte”. Ti kitaláljátok, melyik állat melyik két másikat
rejti? Segítségül kiemeltük és beírtuk az állatok kezdőbetűit, de hogy
melyik hány betű, azt nem. Ha kitaláltátok, és a számok szerint sorba rendezitek a betűket, két afrikai állat nevét kapjátok eredményül.
Beküldendő a számozott négyzetek betűiből eredményül
kapott két állatnév.
A rejtvényt készítette: Bábel Antónia
Beküldési határidő: április 27.
A megfejtéseket a kapuiagota@gmail.hu e-mail-címre várjuk.
Nyeremény: Bábel Antónia Galádka rémtettei c. mesekönyve és az elmaradhatatlan csokoládé. Előző havi rejtvényünknek két győztese
van, ugyanis két helyes válasz is adható volt a feladatra. Így
Bábel Antónia Galádka rémtettei című mesekönyvét és a csokoládét Varga Bence és Batuska Lotti veheti át a Polgármesteri
Kabinetirodában. Gratulálunk!
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LUBICKOLÓ vízi tábor

(5-10 év)

2018.06.18-22. és 06.25-29. 1300-1700

Ha szeretnél egy héten keresztül vízben lubickolni,
mely közben elsajátíthatod az úszás alapjait, izgalmas
vízi akadálypályákon mehetsz végig, játékos vízi tornán
vehetsz részt a Tanuszodában, nálunk a helyed!
A víz után a szárazfölddé lesz a főszerep: vízi
történeteket mesélünk, vízi élőlényeket, járműveket
készítünk és rengeteg "vízi" játékot játszunk.
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lusta tropcinc
ritka házi uszú
méla evenketo
morgó nádi fallep
korai ársó vunpsz
fenta orrú szervál
okker dila borz
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BOGYÓ ÉS BABÓCA tábor
(4-8 éveseknek) 2018.07.16-20. 900 -13 00
Ugye minden gyerkőcnek nagy kedvence Bogyó,
a csigafiú, és Babóca, a katicakislány kedves története?
Most belecsöppenhetsz kis mesevilágukba, mindennap
beleélheted magad történeteikbe, kalandjaikba.
Elkészítheted velünk a szereplőket, miközben bábozunk,
diavetítünk, énekelünk, és nagyon sokat játszunk!

CSUJOGATÓ népi játszótábor
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A CSODÁLATOS EMBERI TEST
tábor (6-12 év) 2018.07.23-27. 1300-1700

Táborunkban betekintést nyerhettek az emberi test
működésébe, megismerhetitek a sejteket, felfedezhetitek
a vérkeringést. Sok érdekes dolgot tudhattok
meg a különböző szervek működéséről,
a betegségekről, és az egészséges életmódról. Utolsó
nap pedig megtanulhatjátok velünk, hogyan tudjátok
játékosan, apával/anyával masszázzsal pihentetni
a testeteket egy fáradt nap után.
(6-12 éveseknek)

Ha érdekel a csillagászat és az űrkutatás, jelentkezz
táborunkba! A Földről indulva űrhajóddal eljuthatsz
a Naprendszer bolygóihoz, közben a játékos tanulás
során tudományos ismeretekre tehetsz szert. Különböző
technikákkal készítünk bolygókat, űrhajókat, űrlényeket,
majd utolsó nap ellátogatunk a Planetáriumba,
ahol még jobban elmélyítheted tudásodat.

AGYMENŐK iskolaelőkészítő

2018.07.09-13. 900-1300
Az általános iskola első három évében a gyermeki
lélek nagyon fogékony az élő szóra, beszédszervei
is rugalmasak még és nehézségek nélkül idomulnak
az angol nyelv hangzóihoz. Dalokból, mesékből,
mondókákból, játékokból bontjuk ki a nyelvet,
majd közösen alakítjuk beszédhelyzetekké. A módszer
a nyelvpedagógiát a zenepedagógiával ötvözi.

Dabas, Zlinszky u. 6. • 20/577-8548
w w w.kolyokszigetjatektar.hu
kolyokszigetjatektar@gmail.com
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ÓCSA: 2018.07.02-06. 800-1600
DABAS: 2018.08.06-10. 1300-1700

HANGOLDA angol nyelvű
Waldorf tábor (alsós gyerekeknek)

BESZÉD UTCA tábor

12

11

ŰRKUTATÓ tábor

(4-10 éveseknek) 2018.07.02-06. 1400 -18 00
Gyermeke szeret énekelni, táncolni, érdeklik
a hangszerek? A tábor vidám népi gyermekjátékokkal,
sok mozgással, pörgős népdalokkal, hangszerekkel
és népi kézműveskedéssel, ritmusgyakorlatokkal
kalauzol el minket a népi kultúra sokszínű világába.
A gyermekek játékos módon sajátíthatják
el a magyar néptánc főbb mozgáselemeit.

(5-7 éveseknek) 2018.07.09-13. 1400 -18 00
Mesés beszédtechnika tábor iskolába készülőknek Illés
Györgyi Beszéd utca című beszédfejlesztő mesekönyve
alapján. A mesék és a szereplők megismerése után
a beszédtechnika alapjaival (légzés, hangadás, artikuláció,
tempó, ritmus, dallam, hangsúly) ismerkedünk meg játékos
formában. A foglalkozásokat csiri-biri tornával színesítjük.
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(5-7 éveseknek) 2018.07.30-08.03. 13 00 -1700
Táborunkat a zökkenőmentes iskolakezdés segítése
érdekében szervezzük meg. Játékosan fejlesztjük
a gyermekek különböző készségeit, képességeit:
írás-olvasás előkészítéssel, figyelem- és emlékezet
fejlesztéssel, finommotorika fejlesztéssel, matematikai
előkészítő-játékokkal várjuk az iskolába készülőket!

JOBB AGYFÉLTEKÉS rajztábor

(8-13 éveseknek) 2018.08.21-24. 900 -1500
Ebben a négy napos rajztáborban a gyerekek elsajátítják
a jobb agyféltekés rajzolás trükkjeit, hogy élethű rajzokat
tudjanak készíteni. Folyamatosan bővítjük ismereteiket,
hogy minél élethűbb alkotások születhessenek.

SZÍNES CERUZÁS rajztábor
a jobb agyféltekés rajzot végzetteknek
2018.08.27-30. 900-1500

ZÜMMÖGŐ zenei tábor
(4-10 éveseknek) 2018.08.13-17. 900 -13 00
Ismerkedjünk meg a különböző korok zenéjével,
hangszereivel. A zene dallamára különböző alkotásokat
készítünk. Mesés, mozgásfejlesztő játékok
a zene segítségével. Hangszereket készítünk
természetes anyagokból, és kipróbáljuk, hogy
milyen tárgyakkal tudunk zenét varázsolni.
A hét végére zenekarrá formálódunk.

Táborainkra előzetes bejelentkezés szükséges időben, mert a létszám korlátozott!
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Kézilabda
LIGAKUPÁBAN A 4 KÖZÖTT

RAPSZODIKUS NB I-ES MÉRKŐZÉSEK

ikerült a továbbjutás az Orosháza ellen. Az itthoni mérkőzésen magabiztosan játszva hat gólos előnyre tettünk szert,
amit ugyan a visszavágón a békési csapat majdnem ledolgozott, de
a végén koncentrálva, a két mérkőzés összképe alapján megérdemelten jutottunk a négy közé. A lapzárta hetében a Ferencváros
csapata várt ránk április 10-én az OBO Arénában, a visszavágó
pedig 13-án az Elek Gyula Arénában. Az eredményről olvasóink
honlapunkon tájékozódhatnak.

árciusban nehézségekkel is számolnunk kellett, hiszen
sérülések nehezítik az edző dolgát a csapat összeállításánál. Nem úgy jöttek az eredmények, ahogy terveztük, hiszen 10-én
Csurgón kikaptunk a motiváltabb hazai csapattól, majd az első TV-s
meccsünkön is Gyöngyösön, valamint a következő hazai mérkőzésen a kiesés elől menekülő Vác csapatától.
Az egyetlen sikeres márciusi bajnoki megmérettetésünk az volt,
amikor az Orosházát láttuk vendégül. Már a felvezetés is felfokozott
hangulatban telt, hiszen a kezdő dobást az a dabasi utánpótlás
focista, Duhaj Ádám végezte el, aki csodával határos módon épült
fel januári rosszullétét követően. Szerencsét is hozott, hiszen ez volt
az eddigi legnagyobb arányú győzelmünk az NB I-ben, 12 góllal
nyertünk.
Jelenleg a 14 csapatos bajnokság 8. helyén állunk, már csak
három mérkőzésünk van hátra az idei szezonból.

S

M

hátralévő mérkőzéseink,
kiemelve az utolsó hazai találkozó:
Április 20.
Május 5.
Május 2.

Fotó | Karlik Dóra

18.00
18.00
18.00

Eger–Dabas
Dabas–Szeged
Veszprém–Dabas

Honlapunkon – www.dabashandball.hu – és Facebookoldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink mérkőzéseiről, valamint elérhetőek jegy- és bérletinformációink is.

Felvidéken küzdöttek a Harcosok

M

árcius 25-én Dunaszerdahely
adott otthont a Slovakian Open
elnevezésű shinkyokushin karate nemzetközi bajnokságnak, ahol négy ország (Ukrajna,
Szlovákia, Románia, Magyarország) 440
nevezője léphetett tatamira. A versenyt
kezdő, valamint haladó kategóriában rendezték meg, ahol a harcosok 3-3 fővel indultak. Haladó kategória gyermek korcsoportban, Horváth Levente és Farkas György a
legjobb 8-ban végzett, Horváth Tamás
pedig III. helyre állhatott a dobogón.
Kezdő kategória gyermek korcsoportjában Szokonya Gergő III. helyet, Szabó
Zsombor II. helyet, Szokonya Kata pedig bajnoki címet szerzett.
Az eredményekhez tartozik, hogy szinte
az összes döntőben ukrán ellenfelekkel
kerültek össze a karatékáink, akik sokszor
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szabálytalan technikákkal küzdöttek ezzel
félemlítve meg a mieinket és veszélyeztették testi épségüket. Ezeket figyelembe véve
nagyon szép teljesítményt nyújtottak a gyerekeink.

Hajrá Harcosok! Edzések: a Táncsics
Mihály Gimnáziumban, hétfőn és szerdán
17-órától
Facebook: Amazon és Harcos Tréning
Dabas
Peszeki Attila karateedző
o6-30/534-1079
OSU!

2018. április										
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Dabas Sparks

M

árcius 17-én a Dabas Sparks számára is elindult az idei
amerikai futball szezon. A divízió kettes bajnokság első
lépcsőfokát sikeresen vették, a Boda Troopers ellenfeleként.
Az eredeti tervezésre fittyet hányt az időjárás, a Troopers pályája alkalmatlan volt a mérkőzés lebonyolítására, így eshetett meg,
hogy hazai környezetben kezdett a Sparks. Persze a természet itt
sem a naposabb arcát mutatta, az eső és hideg szél kezdetben
elviselhetőnek bizonyult, ám az idő teltével egyre mostohábbá váltak a körülmények. Ez meg is nehezítette a csapatok dolgát, a csúszós játékszer számos labdavesztést szült és biztosnak hitt
touchdownoktól fosztotta meg csapatunkat.
A Boda Troopers meglepően bátran kezdett, első rohamaik
során végig passzokkal próbálkoztak, ami ilyen időben merész, de
a Sparks védelem nem hibázott, az első félidőben pontot sem
engedtek. A dabasi támadójáték viszont hasított. Nem vállalt sok
kockázatot, de esőben és Garajszki Ádámmal a csatasorban, senki
más nem tenné. Ádám ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ezúttal 180 yardot és 3 touchdownt ért el.
A második játékrészt, egy kényelmes 23-0-ás állással kezdhettük, de ez túlságosan is kényelmesnek bizonyult. A Boda első
pontjaira még válaszolt Molnár Bence egy TD képében, ám a
negyedik negyedben 12 pontot kapott a csapat, s ez könnyen
adhat aggodalomra okot. „Sajnos a második félidőben nem az

történt, amit mi akartunk. Kritikus helyeken vesztettünk labdákat,
és kivédekezhető pontokat kaptunk. Nem voltunk összeszokott
csapattal fent, ennek meg is látszott az eredménye. Dolgozunk
rajta, hogy ne magunkat büntessük a jövőben” – mondta Hrubos
Viktor, a védelem csapatkapitánya.
A végeredmény 30-18. A második fordulóban pedig a
Tatabánya Mustangs vendégeként szerepel a Sparks, április 14-én.
Tóbi Ádám

TOP FITNESS SE
Tavaszi Kupa

M

árcius 10-én egyesületünk sportolói show-tánc bajnokságon
vettek részt a Soroksári Sportcsarnokban,
az MTMSZ pontszerző versenysorozatának újabb állomásán. A Tavaszi Kupán
rutinosabb versenyzőink mellett azok a
kislányok is elindultak, akik először mérettették meg magukat éles versenyhelyzet-

ben. Sportolóink a Free Show kategóriában nagyon szépen helytálltak és értékes
pontokat szereztek. Eredmények:
„A” kategória, egyéni
3. Forgács Adél
5. Janicsák Fanni, Bajusz Sára
„A” kategória, csoportos
1. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–
Karlik Zsófia–Kész Fruzsina)
2. Sing Swing (Bajusz Sára–Bárány
Blanka–Bretus Lara–Janicsák Fanni–

Kucsák Alíz–Nagy Hédi–Rizmajer
Boglárka–Venicz Hanna)
4. Indiai duó (Bretus Lara–Venicz Hanna)
6. Booty Swing duó (Bajusz Sára–
Bárány Blanka)
„B” kategória, egyéni
1. Bretus Lara, 3. Bárány Blanka, 5. Bábel
Csenge, Nagy Hédi, 6. Kész Fruzsina,
7. Kucsák Alíz, 8. Venicz Hanna, 9.
Rizmajer Boglárka
Gratulálunk a szép eredményekhez!
R.L.
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Szlama Lászlóemléktúra

A

Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör április 29-én (vasárnap) tartja tavaszi nyitó túráját. Április 28. szomorú
dátum baráti körünk, de úgy gondolom, hogy még nagyon
sok ember számára. Tavaly ezen a napon hagyott itt bennünket Szlama Laci, akinek hiányát azóta sem tudjuk igazán feldolgozni. Ezt a túrát az ő emlékének szenteljük.
Mint minden évben, most is a Szent István térről indulunk
reggel 9 órakor. Gyülekezés 8.30-tól. Útvonalunk a következő
lesz: Dabas - Bugyi - Ócsa - Dabas.
Ócsán elkerekezünk ahhoz a házhoz, ahol Laci felnőtt, majd
a résztvevőket Ócsa külterületén megvendégeljük zsíros
kenyérrel, zöldhagymával. Autó kísér bennünket, melyben lesz
ásványvíz és hely a bringások kisebb csomagjainak (amennyiben ezt igényli valaki). Dabasra érkezve (kb. 13 órakor) bemegyünk a temetőbe és tisztelgünk szeretett barátunk sírjánál.
Kérünk minden résztvevőt, hogy megfelelő műszaki állapotban lévő kerékpárral vegyen részt az emléktúrán, és ha rendelkezik láthatósági mellénnyel, azt hozza magával! Aki szerette
Szlama Lászlót és van annyira edzett, hogy ezt a távot letekerje,
tartson velünk április 29-én! Laci is „velünk lesz” ezen az úton.
Higgyétek el, ezt érezni fogjuk!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK vezetője

Minden könyv Erdélyről!
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www.volkswagen.hu

Az árából engedtünk,
az extrákból nem.
már
Polo City t-tól
F
3 499 000
Polo City magas felszereltséggel,
Porsche Bank finanszírozással
(THM: 4,99%).

Az új Polo motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,4-4,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 101-110 g/km. Az üzemanyag-fogyasztási és
CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Az értékek
összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. Az üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási értékek a gépkocsin használt kerekek/gumiabroncsok függvényében változhatnak. A képen látható gépkocsi
illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással igénybe vehető akció 2018. február 20-tól a 200 db-os országos keret erejéig,
de legfeljebb 2018. május 15-ig érvényes. Az 1.0 MPI motorizáltságú Polo City akciós ára ajánlott fogyasztói ár, mely márkakereskedésenként
eltérhet és a fenti finanszírozási akcióval érvényes. A Porsche Bank Zrt. változó kamatozású, forint alapú zárt és nyílt végű pénzügyi lízing ajánlata
tájékoztató jellegű. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A THM 3 millió Ft finanszírozott összegre és 5 éves futamidejű
forintban fizetendő reprezentatív minta alapján került meghatározásra. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a
Lízingbevevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem
került figyelembe vételre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiért és pontos árajánlatért forduljon Porsche M5
márkakereskedésünkhöz!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

P149_VW_POLO_printad_Porsche M5_180x125.indd 1
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A TELEKOM MAXIMÁLIS
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES
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MÁR DABASON IS

Keresd Telekom üzletünket a Bartók Béla út 56. szám alatt!
További információ: telekom.hu/fejlesztes

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával.
28
Kínált feltöltési sebesség 500 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

