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Károlyi Amy:
NAGYON KIS FIÚK DALA
Anya kezét fogni jó,
száraz és meleg.
Kerül árok és gödör,
ha vele megyek.
Anya kezét fogni jó,
hogyha kutya jön,
anya kicsit mosolyog,
a kutya köszön.
Anya kezét fogni jó,
hogyha hull a hó.
Egy szavára elkerül
minden hógolyó.
Kék köténye az öböl,
én meg a hajó.
Hajózik a képzelet,
alszik a hajó.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

DABASI ÚJSÁG

Fotók | Karlik Dóra

VÁROSI MAJÁLIS

I

dén május 1-jén új helyszínen zajlott le a városi
majális. A Dabasi Piaccsarnok és a rendőrségi parkoló kitűnő
színtérnek bizonyult az esemény szempontjából. A rendezvény
nagy látogatottsága, a folyamatosan cserélődő közönség azt bizonyította, hogy van igény a felhőtlen szórakozásra, kikapcsolódásra,
és a családok megtalálták a számukra megfelelő programokat, és
gasztronómiai kínálatból sem volt hiány. Az időjárás idén kegyes
volt a szervezőkhöz és a kilátogatókhoz, nem kellett elhalasztani a
rendezvényt, átcsoportosítani a kínálatot.
A fotók is arról tanúskodnak, hogy att-rakcióban és jókedvben nem volt hiány!
Köszönjük támogatóinknak, a Lacto Kft.-nek, a Dabasi Pónilovas Iskolának, a rendőrdőrőrr
ségnek és a polgárőrségnek, hogy hozzájárulájá
járu
jár
rul-ltak a rendezvény sikeréhez.
–szerk.–
erk.–
–
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ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

A

Gondoskodás évének első felében megrendezett újszülöttek köszöntésére 102 gyermeket várt az önkormányzat. A
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium új Sportcsarnokát hamar
benépesítették a családok. A csecsemőket és szüleiket Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntötte, a Dabas Gyóni Mesevár Óvoda
zeneklubos gyermekei és Hornyák Viktória, a Gyóni Géza
Általános Iskola diákja ünnepi műsorral kedveskedtek nekik. Az
idei évben nemcsak a kisbabákat, hanem testvéreiket is meglepetés várta. A polgármester úr által átadott színes léggömbök széles
mosolyt csaltak a kicsik arcára. A rendezvény egy közös fotózással
ért véget, majd a gyönyörű tavaszi napsütésben együtt kisétáltunk

a megújuló Parragh-tóhoz, ahol a gyermekek születésének örömére és emlékére facsemetéket ültettünk. Az idei évben az
emléklap és a virágok mellett egy gyermekük nevével és születési
dátumával ellátott kis kártyával is megajándékoztuk a családokat,
melyet az általuk ültetett facsemete ágára lehetett felhelyezni.
Felhívjuk azon családok figyelmét, akiknek nem volt lehetőségük részt venni az ünnepségen, hogy az emléklapok és a vásárlási
utalványok (amelynek beváltási határideje június 30.) az
Önkormányzat ügyfélszolgálatán átvehetőek!
Hosszú, boldog életet és jó egészséget kívánunk Önöknek!
Jurácsik Andrea

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS

a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából

Á

prilis 17-én Dabasra látogatott Yossi Amrani, Izrael Állam
magyarországi nagykövete, akit Kőszegi Zoltán polgármester úr fogadott a Városházán. A látogatásnak különleges aktualitást
adott a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, amelyről egy nappal korábban emlékeztek meg országszerte. A polgármester úr tájékoztatta a nagykövet urat az egykori dabasi zsidó
közösség településtörténeti szerepéről, beszélt Bragyova György
dabasi kötődéséről, életútjáról, díszpolgári kitüntetéséről, valamint a
Térségi Holokauszt Emlékpont megvalósításáról és az intézmény szerepéről. A látogatás második helyszíne a Tusák-Bragyova Ház Térségi
Holokauszt Emlékpont volt, ahol közösen megtekintették Bragyova
György 2017-ben felállított egészalakos szobrát, a helytörténeti kiállítást, majd közösen lerótták kegyeletüket az egykori alsódabasi járás
településeiről a holokauszt idején elhurcolt áldozatok névsora előtt.
Az intézmény emlékkönyvébe tett bejegyzésében Amrani nagykövet kiemelte, hogy milyen fontos az elődök tisztelete, az áldozatok
emlékének ápolása és a múlt örökségének továbbadása a fiatalabb
nemzedékeknek.
Feldman
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„SEMMI SEM EMEL FEL, CSAKIS AZ ALÁZAT”

Á

prilis 24-én ünnepélyes keretek között vette át képviselői
megbízólevelét Pánczél Károly. Az eseményen a választás
eredményéről dr. Pacsirta István, a Pest megye 11. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke
tartott tájékoztatót. Külön köszönetet mondott a választás lebonyolításában résztvevőknek szakszerű áldozatos munkájukért,
majd átadta a képviselői megbízólevelet.
Pánczél Károly köszöntőbeszédében kiemelte, hogy április 8-án
rekord közeli részvétel mellett kaptak egyértelmű, jelentős felhatalmazást a kormánypártok és ő is a választókerület egyéni jelöltjeként. „Semmi sem emel fel, csakis az alázat” idézte képviselő úr
Szent István király intelmeit, utalva arra, amit miniszterelnök úr a
választások éjszakáján is megfogalmazott. Pánczél képviselő úr
kiemelte, hogy ez a gondolat végigkísérte az élete során és a továbbiakban is ennek szellemiségében kíván dolgozni a választókerület
minden településéért és minden lakójáért, minden magyar emberért.
Kiemelte, hogy egy szabad, független Magyarország továbbépítése a cél, amelyben legfontosabb, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat. Az új kormányzat egyik fő feladataként a
demográfiai helyzet megoldását nevezte meg, utalva arra, hogy a
2018-2022-es időszakban is a magyar családok lesznek a közép-

pontban. A választókerület kapcsán elmondta, fontos feladat, hogy
még jobban ráirányítsák a figyelmet Közép-Magyarországra, hiszen
itt él az ország egyharmada.
Pánczél Károly, aki jelentős közéleti pályát tudhat maga mögött,
1998 óta tagja az országgyűlésnek, idén májusban hatodik képviselői ciklusát kezdi el.
A választáson elért eredményéhez a Dabasi Újság szerkesztősége nevében gratulálunk!
Feldman

MEGHÍVÓ
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt, a Határtalanul! programban részt vett valamennyi osztályt
és kísérőiket trianoni megemlékezésünkre, amelyre június 4-én, hétfőn délután 17.00 órakor kerül sor Dabas-Sáriban, a trianoni
országzászlónál (Szent János út és Hajcsár u. kereszteződése).
Hívom Önöket továbbá, hogy 19.00 órától a Kossuth Ház Galériában tekintsük meg együtt Herman László ljubljanai magyar festőművész e témához kapcsolódó, Séta a versailles-i parkban című kiállítását.
Egy közös koszorút helyezünk el, amelyre jelentkezni lehet az 561-230-as telefonszámon, vagy a kapuiagota@gmail.com,
a nemeskuriadabas@gmail.com e-mail címeken!
Kőszegi Zoltán, polgármester

FEDEZZE FEL DABAST KISVONATTAL!
Május 16. – Halász Móricz-kúria – Ruhaszobor-kiállítás
megtekintése
Május 23. – Szlovák udvar - Sári Rétesház, rétesvásárlási lehetőség
Május 30. – Körutazás a városban
Június 6. – Kossuth Ház Galéria - az aktuális kiállítás megtekintése
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat.
Minden héten a város különböző pontjaira látogathatnak el
az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282
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EGY LEGENDA NYOMÁBAN

H

ogy egy legenda megszülethessen, szinte mindig törvényszerű
az azt megelőző tragédia. Nem volt ez
másként 1938. április 23-án sem, amikor
Eric Fernihough a bátor angol nyeregbe
pattant, hogy világrekordot állítson fel a
híres gyóni betonon.
80 évvel a halála után egyre többen
ismerik meg a nevét és érdeklődnek a
legenda után. Dabason 2009 óta minden
évben megemlékezünk Fernihoughról, a
korszakról, ami heti szinten szállította a mai

idézte a tragédiát megelőző napokat, perceket, megemlítve, hogy az évek múlásával
nemhogy egyre homályosabb lesz a történet, de újabb és újabb részletekre derül
fény, így már korántsem biztos, hogy az
oldalszél volt az okozója a balesetnek,
hanem a motoron az utolsó percekben
elvégzett módosítások.

Eric Fernihough legendája él és egyre
több emberhez jut el világszerte. Ehhez
járul majd hozzá a FIVA World Rally
Motorcyle Event, ami június 24-én érkezik
Dabasra és a Gyóni Beton újra „életre kel”
egy rövid időre. A forgalmat ugyanis elterelik az 5-ös főútról és Eric Patterson egy
korabeli Brough Superior nyergében
bemutató futamra készül, hogy ne csak
elképzelni tudjuk, de meg is tapasztaljuk a hősidők hangulatát. A parkolóban spontán módon kialakuló

szemmel is döbbenetes világrekordokat,
évről évre egyre több motoros, érdeklődő
csatlakozik a London Étteremnél megtartott megemlékezéshez és az emlékkörhöz.
Zelenák András alpolgármester idén is fel-

A koszorúzást követően a több mint
kétszáz motoros egy tiszteletkört tett
városunkban, aminek a hatását az egyik
facebookos komment jól jellemez: „tiszta
libabőr”.

statikus kiállítás és a bemutató együtt,
egészen különleges élményt ígér, és a
helyszínre jutás a város felől mindvégig
lehetséges lesz!
Cikk és fotók: Karlik Dóra

MEGHÍVÓ
PEDAGÓGUSNAPRA
Tisztelettel meghívok minden dabasi pedagógust és titkársági
dolgozót idei pedagógusnapi ünnepségünkre,
amelyre május 25-én, pénteken 15.00 órakor kerül sor
a Sári Zarándok- és Kulturális Központ nagytermében.
A rendezvényen átadjuk a Dabas Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díjat.

Kőszegi Zoltán
polgármester
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BÍZUNK ABBAN,
HOGY HÁTHA…
Ha Benkovics József nevét halljuk, itt a környéken mind ugyanarra gondolunk: mély hang, jópofa stílus, különleges humor, mentőautó, tanulóvezető.
A szerencsésebbek vezetésoktatóként vagy a kézilabdameccsek dokijaként ismerik. A kevésbé szerencsések pedig a mentőautóból… Szabó Erika
Józsi bával beszélgetett kicsit MásKÉPp.

– Hogyan zajlik nálatok egy családi ebéd? Az apukák általában munkahelyi történeteket szoktak mesélni, de nálad
ez kicsit bonyolultabb.
– Nálunk nagyon ritkán van olyan családi ebéd, amikor mindenki le
tud ülni egy asztalhoz. Ez tényleg ünnep szokott lenni. Én az
Országos Mentőszolgálatnál dolgozom immár harmincnyolc éve,
ott pedig nincs vasárnap, nincs karácsony. Ez kezdetben nehéz
volt, főleg, amikor picik voltak a gyerekek. Azonban akik ezt a
hivatást felvállalják, ott a családi háttérben ez tudatosul. Csak így
lehet továbblépni. Ráadásul a vejem tűzoltó, így még nagyobb
művészet egy igazi családi ebédet összehozni.
– Hogyan lettél mentős?
– Márai Péterné tanárnő volt az osztályfőnököm a dabasi gimnáziumban. Ő kémia-biológia szakos, és azt szerette volna, ha én az
orvosira megyek. Annyira nem voltam jó tanuló, hogy megpróbáljam. Azonban akkoriban kezdett fellendülni az elektronika.
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Iszonyatosan érdekeltek az erősítők, a zene, így gimnázium után
ebbe az irányba mentem tovább. Távközlés-technikai műszerészként végeztem, így a honvédség engem olyan helyen alkalmazott, ahol járhattam az országot karbantartásokat végezve. Az
egyik katonatársam már akkor kórházban dolgozott – egyébként ő is a mai napig itt van a szolgálatnál. Egyszer az M7-esen,
valahol Martonvásár közelében történt egy baleset, én pedig azt
láttam, hogy ez a kollégám kipattan a kocsiból és teszi a dolgát.
Flottnak tűnt az egész, úgy éreztem, hogy ez az ember mindenhez ért, ez pedig fantasztikus! Akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy ez egészen jó irány. Eszembe jutott, hogy Márai
tanárnő azt mondta, nekem olyan humán oldalt kéne megfognom az életben, ahol segíteni lehet. Így, amint leszereltem, megkerestem a Dabasi Mentőszolgálatot azzal, hogy szeretnék ott
dolgozni. 1987-re elvégeztem a szükséges iskolákat, és azóta
mentősként dolgozom.

2018. május
– Mennyire reagálnak szakszerűen az emberek vészhelyzetben? Én magam is részt vettem egy kampányban, ahol a
szakszerűbb újraélesztés volt a téma. Az derült ki, hogy
sokszor azért veszítenek el egy beteget, mert az nem kap
szakszerű újraélesztést, holott a jogosítvány megszerzéséhez mindenkinek tudnia kell az alapokat.
– Az emberek hozzáállása nagyon vegyes. A mentők fel vannak
szerelve minden „kütyüvel”, azonban az odaérkezés sok időbe
telik. Az út-idő-sebesség viszonylata a fizika egyik alaptétele: bárhogyan siethetünk a mentőautóval, a meghatározó mindig az
lesz, hogy mennyi idő telt el a keringés, légzés leállása és az újraélesztés megkezdése között. Hogy a laikusok mennyire vonhatók
ebbe bele? Jó kérdés. Nincs büntetőjogi felelőssége annak, aki
ugyan tudja, hogyan kellene elkezdeni az újraélesztést, de rosszul
van a körülményektől, nem érzi biztosnak magát, stb. Pedig azzal
nem csinálunk semmi bajt, ha egy „halottat” megpróbálunk jobb
helyzetbe hozni. Ezt nem lehet elrontani.
– Minden esetben hozzákezdtek az újraélesztéshez.
Azonban van egy olyan pont, amikor a beteg visszahozható mint fizikai test, de gondolkodó lényként már nem.
– Ezt a helyszínen sosem lehet eldönteni. Minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy életben tartsuk a beteget, de az áment nem
mi mondjuk ki. Ez borzalmas dolog. Főleg, amikor egy hosszas
helyszíni újraélesztés után ott, mindenki előtt azt kell mondani,
hogy nincs tovább.
– Ezt meg lehet szokni?
– Nem. Ehhez hozzá lehet szokni.
– Hogyan védekezel pszichésen ez ellen?
– Külföldön nagy divatja van annak, hogy a pszichésen kiemelten
terhelt munkakörökben szakszerű segítséget kapnak a dolgozók. Már az OMSZ-nél is van ilyen, ha valaki ezt igényli. Én úgy
gondolom, hogy mindenkinek az egyéni háttere, érdeklődése,
egyéb elfoglaltsága határozza meg, hogyan dolgozza fel ezeket
a helyzeteket. Persze vannak olyan esetek, amiket nem lehet elfelejteni. Akik ezt nem bírják, egy idő után elmennek. Én is végzek
más munkát, ahol megtalálom ennek az egésznek a feloldását.
– Arcokat látsz?
– Igen.
– Mi a nehezebb: feldolgozni egy baleset banalitását, vagy
ha egy gyerekkel, nagyon fiatal emberrel történik valami?
– Ha egy gyerekkel történik valami, az sokkal jobban megterheli a
pszichénket. Hiszen ők lennének a jövő. Másként kezeljük őket.
Hiába nem látszik a munkánkon, de amikor gyermek a sérült,
sokkal felfokozottabb idegállapotban vagyunk, még jobban
kitartunk, mert bízunk abban, hogy hátha…
– Édesapaként más van benned ilyenkor?
– Sokkal inkább azóta, amióta nagypapa lettem. Amikor az én
gyermekeim kicsik voltak, én is fiatalabb voltam. Más szemlélettel dolgoztam. Az unokám megszületése óta még jobban figyelek arra, hogy „lebarátkozzak” azzal a gyerekkel. Sosem mon-

dom neki, hogy nem fog fájni, hiszen fáj, amit csinálunk. De
vigasztalom és elmagyarázom, hogy a fájdalomért cserébe jobban lesz majd.
– A másik foglalkozásod, amelyben tanulóvezetőket
oktatsz, tulajdonképpen összefügg a mentős munkáddal,
hiszen sokszor hívnak közúti balesetekhez. Esetedben a
vezetésoktatás gyakorlatilag prevenciós tevékenységnek
is felfogható.
– Azt szoktam mondani a tanítványoknak, hogy gyors jogosítványt
nem tudok kikérni, de korrekt oktatást adok, ami arra terjed ki,
hogy biztonságosan vezessünk. Az senkit nem fog érdekelni, ha
büntetést kapunk egy rossz parkolás miatt, azonban az igen, ha
nem adunk meg egy elsőbbséget. Hiszen abban belehalhatunk.
Mi is és mások is. Tudomásul kell venni, hogy az elsőbbségadás és
a sebesség a legfontosabb. A sebesség öl. Negyvenkét éve van
jogosítványom és egyszer sem büntettek meg gyorshajtás miatt.
– A kerékpározás is megér néhány szót. Egyszer kipróbáltad, hogy végigtekertél a városon és mindenhol megpróbáltad betartani a szabályokat. Ellentmondásba keveredtél…
– Igen. A biciklizés divat lett. A jelzések azonban néhol nagyon roszszul lettek kihelyezve. Itt-ott jogilag el lehet ütni a kerékpározókat, annak ellenére, hogy a kijelölt kerékpárúton közlekednek.
Viszont a dolog másik fele: aki biciklire pattan, attól elvárható,
hogy ismerje meg legalább alapjaiban azt a szabályrendszert,
amelyben kerekezik. A kerékpáros mindig hátrányban lesz az
autóssal szemben a védtelensége miatt. Az autósok felelőssége
ugyanakkor, hogy a kerékpárosokat minősítsék. Lehet látni, hogy
a bicikliző idős, fiatal, gyerek. A gyerekek, idősek labilisabbak.
Vigyázni kell rájuk. Azt szoktam mondani, hogy a bicikli a legszélesebb jármű: a biciklis tud a legkisebb területen a legnagyobb
szögben helyzetet változtatni. Éppen ezért, ha kerékpárost előzünk, olyan oldaltávolságot tartsunk, hogy ha eldől, ne menjünk
át a fején…
– Itt vidéken még a lovas kocsival is számolni kell…
– Ez az igazi katasztrófa. Dabason és környékén nagy a járműforgalom, így ezeknek az előzése okozza a problémát.
– Szó volt már a mentőzésről, az oktatásról, azonban tiltott
szerekkel is dolgozol. Húsz éve még nem volt ennyi szer,
amit az emberek fel- vagy elszívhattak, megehettek…
– Igen. Anno még zacskóból szívták a ragasztót és néha hozzájutottak egy szál füves cigarettához, most pedig rengeteg új
dizájnerdrog és otthon kutyult méreg van. Ezeknek ellenőrizhetetlen a hatása. Borzalmas dolgokat művelnek ezek a szerek,
amiket vagányságból használnak a fiatalok. Ezek mindig az idegrendszerre fejtik ki a hatásukat, ezt kell kezelnünk, amíg a kórházba érünk. Magyarul csak azt az átmeneti állapotot tudjuk fenntartani, amiben találtuk a beteget.
Jön a nyár, megindul az élet. Résen leszünk –
minden területen!
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GONDOSKODÁS ÉVE

DABASI ÚJSÁG

NYÁRI TÁBOROK 2018
Június 18–22-ig:
Hittanos kézműves tábor
a Gyóni Református Egyházközség
szervezésében
vezeti Fekete Lászlóné Rubes Ildikó
Helyszín: Dabas-Gyón Református
Gyülekezeti ház és udvara
Naponta: 8.00–16.30-ig hétfő–péntek
Tábor díja: 10 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-20/259-7372
Június 18–22-ig: Honfoglaló Tábor
Molnárné Katona Judit szervezésében
Helyszín: Nemes-kúria Közösségi Színtér
Naponta: 7.30–16.30-ig hétfő–péntek
Tábor díja: 14 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-30/684-3018
Június 25–29.: Bütykölde
Tábor Morva Ágnes szervezésében
Helyszín: Nemes-kúria Közösségi Színtér
Tábor díja: 14 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-30/429-4322
Június 25–29.: Tánctábor
Ecser Fruzsina vezetésével
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Naponta: 8.00–16.30-ig
Tábor díja: 20 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-70/459-2061
Június 25–29.: Nagycsaládos Tábor
a Dabasi Ref. Egyházközség szervezésében
vezeti: Szilágyi János lelkész
Helyszín: Pótharaszti puszta Inárcs
ottalvós, illetve napközis tábor (választható)
Tábor díja: 7500 Ft/fő/hét
Jelentkezés telefonon: 06-30/400-5957
Szilágyi János lelkésznél vagy személyesen, a Ravasz László utca 7. szám alatti
parókián, kedd 15.00 –18.00 óráig,
csüt.: 9.00–12.00 óráig
Jelentkezési határidő: június 17.
Tábori megbeszélés: június 18.
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Június 25–29.: Zenetábor
Szénási Boglárka vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Tábor díja: 15 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-30/619-3742

Július 9–13.: Német nyelvi tábor
Rácz Tamás vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Nemes-kúria Közösségi Színtér
Tábor díja: 25 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-20/598-3009

Július 2–6.: Sport tábor
Kuli Imre tanár úr vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Dabasi Kossuth Lajos Ált. Isk.
Tábor díja: 15 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-30/219-5234

Július 9–13.: Strandtábor
Gogolák Pál vezetésével
Naponta: 8.00–16.30
Helyszín: Dabas-gyóni Strand
Tábor díja: 14 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-30/558-7161

Július 2–6.: Örökmozgó nyári tábor
Kucsera Helga vezetésével
Naponta: 7.30–16.00
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Tábor díja: 8000 Ft/fő/hét
Jelentkeznés: 06-29/360-237;
06-30/383-2738

Júl. 16–20.: Gazdálkodj Okosan tábor
Jurácsik Andrea vezetésével
Naponta: 7.00–16.30
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Nincs szabad hely!

Július 2–6.: Barátfüle Tábor
Morva Ágnes vezetésével
Naponta: 7.30–16.30
Helyszín: Nemes-kúria Közösségi Színtér
Tábor díja: 16 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-30/429-4322
Július 9–13.: Sporttábor
Kuli Imre tanár úr vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Dabasi Kossuth Lajos Ált. Isk.
Tábor díja: 15 000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 06-30/219-5234
Július 9–13.: Élménytábor (lány)
Kucsákné Zsákai Mária vezetésével
Naponta: 7.30–16.30
Helyszín: Dabasi Kossuth Műv. Központ
Tábor díja : 16 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés : 06-30/678-9383

Július 16–20.: Egészséges Életmódés Sporttábor
Gecserné Varró Erika vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Top Fitness SE
Tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-70/413-9550
Júl. 16–20.: Örökmozgó nyári tábor
Kucsera Helga vezetésével
Naponta: 7.30–16.00
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Tábor díja: 8000 Ft/fő/hét
Jelentkeznés: 06-29/360-237;
06-30/383-2738
Július 23–27.: Élménytábor (fiúknak)
Kucsákné Zsákai Mária vezetésével
Naponta: 7.30–16.30
Helyszín: Levendulaház Közösségi Színtér
és Értéktár (Gombay–Dinnyés-kúria)
Tábor díja: 16 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-30/678-9383
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Július 23–27.: Érzékenyítő tábor
Jurácsik Andrea vezetésével
Naponta: 7.00–16.30
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Nincs szabad hely!
Július 23–27.: Gyóni napközis tábor
Balog Eszter lelkész vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Gyóni Evangélikus
Egyházközség gyülekezeti háza és
templomkertje
Tábor díja: 12 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés : 06-20/824-2019
Július 23–27.: Kézműves tábor
vezeti Széllné Feldman Gabriella
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Dabas-Szőlősi Közösségi Ház
Tábor díja: 9000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-30/665-5177

Július 30.–augusztus 3.:
Strand-sporttábor
Nagykáldi-Vámos Éva vezetésével
Naponta: 8.00–16.30-ig
Helyszín: Dabas-Gyóni Strand
Tábor díja: 14 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-70/592-7052

Augusztus 6–10.:
Élményhét napközis tábor
Rizmajer Éva vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Sári Zarándokház
Tábor díja: 16 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-30/361-0670

Július 30.–augusztus 3.:
Kiscukrász tábor
Takács Lászlóné Magyar Anita
Naponta: 7.30–16.30
Helyszín: Nemes-kúria Közösségi Színtér
Tábor díja: 5500 Ft/fő/hét
Jelentkezés : 06-20/474-2443

Augusztus 6–10.: Tánctábor
Gecserné Varró Erika vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Top Fitness SE
Tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-70/413-9550

Augusztus 6–10.: Német nyelvi tábor
Ráczné Walter Annamária vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Tábor díja: 25 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-20/598-3009

Július 30.–augusztus 3.:
Kézműves tábor
Nyíriné Barta Katalin vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Dabasi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Tábor díja: 5500 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-29/367-236,
06-70/967-6678

Augusztus 13–17.: Hittantábor
Szalka Mihály vezetésével
Naponta: 8.00–16.00
Helyszín: Alsódabasi Római Katolikus
Plébánia
Jelentkezés: 06-30/574-0692
Augusztus 13–17.:
D-alma egészségnevelő tábor
Jurácsik Andrea vezetésével
Naponta: 7.00–16.30
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Tábor díja: 5500 Ft/fő/hét
Jelentkezés: 06-70/337-0830

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Kocsis Benedek
Peták Laura Mária
Crkvenjakov Mila
Edriss Aisha
Farkas Flórián
Koós Csongor Attila
Molitor Áron
Petrik Izabella Borbála

Született
2018. 01. 23.
2018. 04. 01.
2018. 03. 13.
2018. 03. 18.
2018. 03. 30.
2018. 04. 13.
2018. 04. 16.
2018. 04. 16.

Anya
Bennárik Boglárka
Dr. Besenyei Beáta Mária
Csonka Nikolett
Demeter Edina
Horváth Dóra
Kelemen Zsófia
Ágoston Regina
Petrik Izabella

Baba
Czuprák Kincső
Zsolnai Vivien
Ady Enikő
Halász Attila
Huszár Vince
Rozsnyói Jázmin
Németh Luca Zsuzsa

Született
2018. 04. 09.
2018. 04. 14.
2018. 04. 06.
2018. 04. 24.
2018. 04. 26.
2018. 04. 28.
2018. 04. 23.

Anya
Susán Ivett
Ciarnau Gabriella
Kassai Szilvia
Sikari Edit
Nagy Anita
Zsótér Mónika
Varga Zsuzsa

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

ORBÁN NAPI BORNAP
AZ ÓCSAI ÖREGPINCÉKNÉL,
május 26-án, szombaton

Minden borkedvelő érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők
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VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Pál Istvánné (Gattyán Katalin)
Havasi Ferencné (Sallai Julianna)
Balázs Pálné (Garajszki Erzsébet)
Sziklai Zoltánné (Lapos Ilona Irma)
Farkas Ferencné (Weisz Mária)

1923. 04. 06.
1923. 04. 14.
1923. 04. 16.
1925. 04. 08.
1927. 04. 03.

95 éves
95 éves
95 éves
93 éves
91 éves

Kosztolányi Istvánné (Barsi Zsuzsanna) 1928. 04. 01.
Pancza Imréné (Pekker Mária)
1928. 04. 16.
Rumó Ferencné (Simkó Ilona)
1928. 04. 19.

90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2018 áprilisában kötöttek házasságot:
Április 7.
Knitlhoffer Kata–Varga Zoltán
Benkó Alíz–Farkas Alex
Április 13.
Molnár Erika Henrietta–Melczer Dávid Róbert
Április 20.
Tóth Anita–Szabó Sándor
Április 28.
Dózsa Éva–Árvai Zoltán
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
Április 06.
Nyúl Mária–Vitvindics Ferenc
Április 20.
Kaldenecker Katalin–Balázs Pál
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Április 7.
Bálint Terézia–Kocsó László
Április 8.
Kiss Mária Magdolna–Garajszki Ferenc
Április 29.
Gomola Edit Etelka–Rojcsik László
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Április 8.
Sponga Teréz–Kosiba István
Április 15.
Suhajda Erzsébet–Laja Lénárd
Április 29.
Papp Ágnes–Polák Ferenc
Április 30.
Bálint Éva–Krigel Péter

25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Április 03.
Koczkás Zsuzsanna–Major Ferenc
Hajnal Ágnes–Farkas József
Danyis Erika Ildikó–Ordasi István
Április 17.
Varga Judit Viktória–Garajszki Gábor
Április 23.
Tóth Ágnes–Szabados János Zsolt
Április 24.
Gácsi Györgyike–Bálint János
20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
Február 14. Steff Hajnalka Tímea– Pozsgai Lajos
Április 25.
Garajszki Gabriella–Volenszki István
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Április 5.
Molnár Krisztina–Kardos Róbert
Április 18.
Bertus Eszter–Molnár Imre Balázs
Április 25.
Fogarasi Csilla–Cserged László
Április 26.
Szabados Magdolna–Danyis Gábor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Tisztelt Ügyfelünk!
Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését,
a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós
környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a
hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a
hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes
informatikai rendszer is.
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő
Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út
107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes
ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta
meg.
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve
ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl.
ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást
adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés során
bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a
közszolgáltatók bevonásával biztosítja.
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Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve
ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl.
ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást
adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés során
bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a
közszolgáltatók bevonásával biztosítja.
A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon lakosok részére is ügyintézési lehetőséget
biztosítani, akik esetében a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a lakóhelyükön
kívül eső településen működik, így nem kell a változásbejelentések miatt akár több tíz
kilométert utazniuk.
Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az esetleges számlatartozás befizetésére
is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket
kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a
2016-2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít
fel.
A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
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TESTÜLETI HÍREK
Tájékoztató a Képviselő-testület január–március havi üléseinek főbb döntéseiről
Rendeletek:
Dab a s Vá ros Ö nkormá ny z at á nak
Képviselő-testülete módosította az
építményadóról, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és
pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, a közösségi együttélés
szabályairól, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, a vásárokról és a piacokról, a 2017. évi költségvetéséről, a
Dab asi C s alá d - é s G yerm ek j ól éti
Szolgálat és Központnál igénybe vehető
szociális szolgáltatásokról és azok térítési
díjáról, valamint az épített és természeti
környezet helyi védelméről szóló rendeleteit.
Elfogadta az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről és a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendeleteket.
E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.
Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata döntött
az alábbi közbeszerzési eljárások megindításáról:
– Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban,
– Bölcsőde építése Dabason, – Dabassári háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, – Dabasi-szőlőkben
egészségház létesítése.
Dabas Város Önkormányzata a Dabas
város zöldterületeinek karbantartása,
tisztántartása 2018-ban tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részajánlat: Dabas
város zöldterületeinek karbantartása,
tisztántartása Dabas, Sári, Besnyő településrészeken vonatkozásában az eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni vállalkozót, míg a 2. részajánlat: Dabas

város zöldterületeinek karbantartása,
tisztántartása Dabas-Gyón, Dabasiszőlők településrészeken vonatkozásában az eljárás nyertesének Halász Attila
eg yéni vállalkozót n evez te m eg.
Pályázatok:
Dab as Város Önkormány z at ának
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott
be a műemléki védelem alatt álló Róth–
Szalay–Halász-kúria homlokzat felújítására, a műemléki védelem alatt álló
református templomra a Nemzeti
Kulturális Alaphoz (NKA), valamint a
Népi Építészeti Program keretein belül a
Lechner Tudásközponthoz a Bennárikház (2371 Dabas, Szent János út 237.)
veszélyelhárítására, állagmegóvására és
helyreállítására.
A testület „Versenyképes helyi turisztikai
kínálat megteremtése” című ( VP6
19.2.1.-33-3-17) felhívásra a dabasi
Mánteleki tó turisztikai fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be.
A Versenyképes helyi turisztikai kínálat
megteremtése című, VP.-19.2.1.-33-32017 kódszámú pályázati felhívásra a
testület a Borzasi Kápolna felújításához
Bugyi Nagyközség Önkormányzatával
konzorciumi szerződést kötött.
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a
Képviselő-testület 2018. évi munkaterve,
a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentés, a 2018. évi
közbeszerzési terv, az Érd és Térsége
R e g i oná l i s H u l l a d é kg a zd á l kod á si
Önkormányzati Társulás módosított
Társulási Megállapodása, a Települési
Értéktár Bizottság 2017. év második félévének munkájáról készült beszámoló
és a 2018. évi munkaterve, a Polgárőr
Egyesületek 2017. évi munkájáról készült
beszámoló, a bizottsági beszámolók, a

jegyző Dabasi Polgármesteri Hivatal
2017. évi munkájáról készült beszámolója és a 2017. évben támogatásban részesített Alapítványok beszámolója.
Támogatások:
Dab as Város Önkormány z at ának
Képviselő-testülete a Top Fitness SE és
az FC Dabas Sportegyesület részére
nyújtott visszatérítendő támogatásokat
vissza nem térítendőre minősítette. (Top
Fitness: 1 millió Ft, FC Dabas : Utánpótlásközpont építé s ére 5 8 milli ó F t,
Labdacsarnok I. ütem építésére 46 millió Ft, mivel a pályázati forrás lecsökkent
és így az önerő növekedést kellett biztosítani a támogatásból.)
A Képviselő-testület 1 500 000 Ft támogatást adott az FC Dabas Sport Egyesületnek a műfüves pálya üzemeltetéséhez, 250 000 Ft-ot az alsódabasi református egyházközség működési kiadásain a k f i n a n s z ír oz á s á h oz , v a l a m i n t
1 000 000 Ft-tal támogatta a gyóni
református templom tetőfelújítását.
Egyebek:
Dab as Város Önkormány z at ának
Képviselő-testülete a Dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium „C” típusú tornatermére vonatkozóan ingatlanhasználati
m e g á l l a p od á s t kötöt t a M on or i
Tankerületi Központtal.
Az elfogadott igazgatási rendelet értelmében a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2018. augusztus 21.–2018. augusztus 24. napjáig, a téli igazgatási szünet
2018. december 21.–2019. január 2. napjáig tart. Ezen idő alatt a Hivatal zárva
tart, az ügyfélfogadás szünetel.
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Általános tájékoztató

A 2017. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS KITÖLTÉSÉHEZ
AZ ADÓ MÉRTÉKE:
Állandó jelleggel végzett iparűzési adónál: az adóalap 2%-a.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon
található, a Gazdasági Iroda letölthető nyomtatványai
között.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aláírás nélkül benyújtott iparűzési adóbevallás érvénytelen, az Adóhatóságnak azt be nem
nyújtottnak kell tekintenie és az adózóval szemben ennek megfelelően kell eljárnia.
Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A bevallás késedelme, valamint elmulasztása miatt
mulasztási bírságot kell megállapítani az adózás rendjéről
szóló törvényben foglaltak alapján.
Az őstermelőknek a helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket szintén ezen időpontig kell teljesíteniük,
illetve amennyiben az őstermelői tevékenységből származó
jövedelmük a 600 000 Ft-ot nem haladta meg a 2017. évben, nyilatkozatot kell tenniük erről.

ÚTFELÚJÍTÁSOK
VÁROSSZERTE
Április utolsó hetében megtörtént az 5202 jelű, állami
tulajdonú és kezelésű belterületi főút munkaterület
átadása. Az út teljes felújítása több hónapig tart majd. A
munkálatokkal Gyón irányából haladnak Sári felé. A
beruházás teljes költsége meghaladja az egymilliárd
forintot. A munkavégzés miatt forgalomkorlátozásra kell
számítani!
A megyei közútkezelő igazgatóságával folytatott egyeztetés eredményeként ezzel egy időben elkezdődött
Gyónon az 5-ös főút Vasút utcai csomópontjánál a felújítás. A beruházáshoz kapcsolódva az önkormányzat a
buszöblök és -várók felújítását végzi. A fejlesztések eredményeként június közepéig a London étteremig megújul
a gyóni 5-ös úti csomópont.
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A vállalkozónak az éves tényleges adó különbözetét az
adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie
Adóhatóságunkhoz, illetve ezen időponttól igényelheti
vissza.
Az esetleges túlfizetés visszaigényléséről, vagy annak az
önkormányzati adóhatóságnál lévő más adójának a számlájára
való átvezetéséről az iparűzési adóbevallás „G” jelű betétlapján nyilatkozhat (számlaszám feltüntetésével) minden
adózó. Írásos kérelem hiányában a túlfizetés az iparűzési adó
számlán marad.
Az adókülönbözetet Dabas Város Önkormányzatának
64400099-10980264-00000000 sz. helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell megfizetni. A késedelmi pótlék, a
befizetési határidő lejárta után válik esedékessé és összege egészen a tőketartozás rendezéséig növekszik a jegybanki alapkamat
változásai szerint.
További felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
számú szobájában, a 06-29/561-265 telefonszámon, valamint az
iparuzesi@dabas.hu e-mail címen kérhet.
Gazdasági Iroda
Adócsoport

2018. május
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SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiumában

A

z É S ZC Ko s su t h Z su z s a n n a
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
az idei évben immár harmadszor rendezte
meg a Szakmák Éjszakáját, melyre április
13-án került sor. A rendezvény keretében
a látogatók a programhelyszíneket végiglátogatva ismerkedhettek meg az intézményben folyó szakmai munkával, a szakképzés rejtelmeivel. A „Próbáld ki, csináld
meg, ismerd meg!” szlogen jegyében mindenki a saját érdeklődésének megfelelően
kapcsolódhatott be a programokba. A
kezdeményezés révén szeretnénk kedvet
csinálni az egyes szakmák tanulásához a
pályaválasztás előtt álló fiataloknak és az
átképzés iránt érdeklődőknek. Idén már
mintegy 250 fő részvételével zajlottak az
események. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az ide látogató vendégnek
a részvételért, valamint a Her-Csi-Hús Kft.nek és a D-Meat Kft.-nek a támogatásért.
A program megvalósítását az Érdi
Szakképzési Centrum 750 000 forintos
tagintézményi költségvetéssel biztosította. Az esemény főszervezője Szücsné
Balázs Julianna szakmai igazgatóhelyettes
volt, akinek ezúton is köszönjük munkáját
és természetesen a sok lelkes pedagógusunknak és oktatóinknak is.

A

Röviddel a Szakmák Éjszakája rendezvényt követően iskolánk vendéglátóipar
szakmacsoportban tanulói az április 20-22.
között megrendezett X VI. Kárpátmedencei Sz abadtéri „Tóth Jutka”
Emlékversenyen vettek részt Verőcén a
Csattogó-völgyben. Iskolánkat egy 10.
évfolyamos szakács, és egy 11. évfolyamos
szakgimnáziumi csapat képviselte.
Első napon a sült ételek, második napon
a főtt (bográcsos) ételek versenye zajlott.
Mindkét kategóriában egy konkrét Kárpátmedencei tájegység három fogásos menü-

sorát kellett elkészíteni. A csapataink a
Kiskunságot, Dabas-Sárit és Nagykunságot
mutatták be. Az összesített pontversenyben a 7. helyet, a sült ételek versenyén a
harmadik helyet szerezte meg mindkét
csapat. A bográcsos ételek kategóriájában
egy második és egy harmadik helyezést
értünk el. Kísérő és felkészítő tanáraik
Szarvasné Gonda Erzsébet szakmai elméletet és Gubicza Sándor szakmai gyakorlatot oktató pedagógusok voltak, akiknek
ezúton is köszönjük munkájukat.
Stégner Péter igazgató

TÁNCSICSOS SZÍNJÁTSZÓK SIKERE

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium kis színjátszói
április 21-én először mérettették meg magukat
egy rangos versenyen, a X XVII. Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóján, Tökölön. A Hibbant históriák c. színdarab különlegessége az volt, hogy az iskola egyik diákja, Bánszki
Blanka a szerzője. A darabbal a csapat ezüst fokozatot
ért el a megyei versenyen, Bánszki Blanka pedig különdíjat kapott. A diákkomédiát Péntekné Hegedűs Rita
tanárnő rendezte.
Szeretettel gratulálunk a csapatnak és a szerzőnek, és
további szép sikereket kívánunk!
szerk.
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ÉPÍTSÜNK TÖRTÉNELMET!
LEGO=Játssz jól!

2017

júniusában hirdettek
eredményt annak a
Nemzeti Tehetségprogramnak, amit a
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium megnyert, és NTP-TFJ-17-0074 számon regisztráltak a nyertesek sorában. Ezzel a pályázattal 1, 6 millió forintot szereztünk, aminek teljes összegét LEGO vásárlására fordítottuk.
Célunk a történelem tanításának reformálása volt, elsősorban a 11–13 éves korosztályt szólítottuk meg. Szakkörre építettünk, hiszen az alapórákba nem fért volna
bele a sok terv, amit alkottunk.
A projektmunka során nálunk a helyes
sorrend érvényesült: volt egy ötlet, amire
alapoztunk, még mielőtt nyertünk volna,
így írtuk meg a pályázatot, és utána, hogy
stílusosak legyünk, kezdtünk építkezni.
Először LEGO- kiállításon voltunk
Budapesten, ahol szebbnél szebb építményekkel találkoztunk, és olyan élményekkel tértünk haza, ami azt sugallta, hogy jó
úton járunk. Megnyertük a pályázatot, és
türelmetlenül vártuk, mikor próbálhatjuk ki
a stratégiát.
Februártól vehettük birtokba a játékokat, amivel tanulási fejlesztést valósítottunk meg.
Minden pénteken két órát legóztunk,
és több mint ötven diákot foglalkoztattunk. Az építkezés nem csak játék volt: az
5. és 6 évfolyam latin örökség tárgyat
tanul a nyolc évfolyamos tanrendben, 7.
évfolyamtól tanulnak ókori történelmet,
amit a két előző évfolyamra építünk. Erre
kellett illeszteni a szakköri tematikát és a
heti tervet.
M i é r t p o n t L E G O? M a i , p c é s
okostelefon vezérelte világunkban kicsit
mintha hiányozna a kreatív gondolkodás,
a szép iránti igény, a logikus érvelés fontossága. A történelem mindezt tudja, ha
ismerjük a kulcsot a zárjához.
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Így történt, hogy terepasztalon játszottuk le a maratoni vagy cannae-i csatát,
szentélyeket emeltünk a különböző korokban és helyszíneken, városokat hoztunk
létre, szobrokat alkottunk. Igaz, olykor a
meglódult fantázia nyomán űrfegyverek is
megjelentek az ókori terep fölött, és eljátszottunk a gondolattal, milyen érdekes is
az időkeveredés!
Szerveztünk nagyon jól sikerült LEGOversenyt, amihez létrehoztunk egy sajátos
vándorkupát is, így minden évben megtarthatjuk hagyományteremtő céllal a
vetélkedőt, ami kicsit játék, kicsit történelem és egy kicsit LEGO.

◆ Képessé váltak több tanórával később is
prezentálni a tanultakat a többiek előtt.
◆ Így interperszonális és intraperszonális
fejlesztést is végeztünk
◆ Ésszerűvé és logikussá vált a történelem.
Kicsit ugyan sok diákkal foglalkozunk
egy szakkör keretében, és nem mindig
jutott idő mindenre, amit szerettünk volna,
de mindent összevetve a projekt leltára
több mint pozitív.
Tudjuk azt is, hogy nagyon sok munka,
szervezés (külön teremben, zárható szekrényben vannak a kincseink, délutánra két
termet szabadítottunk fel a foglalkozások-

A tapasztalataink:
◆ A gyerekek várakozáson felül emlékeztek a csaták résztvevőire és eseményeire, jóval a közös játék után is
◆ Nem kellett újra elmagyarázni a vallási
helyszínek szerepét, hagyományait
◆ A harci eszközök életszerűsége miatt
pontosan meg tudták különböztetni a
különböző népek harci felszerelését a
következő órákon
◆ Közös munkára lettek késztetve, közös
terv kidolgozására.

hoz) és különóra van mögötte, ennek ellenére látva az örömteli arcokat hétről hétre,
nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy megérte.
Hosszú távra terveztünk, hosszú távra
gondolkodunk. Megszólítunk más tantárgyakat, más kollégákat is.
A gyerekek fantáziája határtalan,
engedjük és játsszunk egy jót velük!
Péntekné Hegedűs Rita,
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
projektkoordinátora

2018. május
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
május 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:
III. Mese, mese, mátka
– mesenap a művelődési központban
Családi, mesenap kicsiknek és nagyoknak
a művelődési ház udvarán.
Ízelítő a programokból: báb- és élőszereplős előadások, koncert,
kirakodóvásár, mesekönyvtár, babakiállítás, interaktív kiállítás és
játszóház, stb…
Időpont: május 19. szombat 13 órától
Részletes program: www.kmkdabas.hu

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:
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig

Maminbaba – hordozós latin fitnesz: minden kedden,
10–11 óráig
Orchidea népdalkör: szerda, 17–18 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:
Életművek képekben
– Juhász Sándor és Prauda Miklós fotóinak
kiállítása
A kiállítás megtekinthető: június 1-jéig

Herman László képzőművész
„Séta a versailles-i parkban” című kiállításának
megnyitója
A művészt méltatja dr. Bence László író, költő, műfordító,
a lendvai magyarság ismert közéleti személyisége.
Időpont: június 4., hétfő 19.00
A rendezvény csatlakozik a városi trianoni megemlékezéshez.

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

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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XXVIII. Dabasi kistérségi

VERS-, MESE- PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ

a Kossuth Művelődési Központban

Á

prilis 21-én, a kistérségi alsó-felső tagozatos vers-,
mese- és prózamondó találkozója került megrendezésre immár 28. alkalommal. A kistérség 8 iskolájából
összesen 81 tanuló vett részt, 8 iskolából.
Az alsó tagozatos kategória zsűrijében Beséné Lakatos
Éva magyar szakos pedagógus (elnök), Bakkai Éva magyar
szakos pedagógus és Ordasi Brigitta rádiós műsorvezető,
szerkesztő vett részt.
A felső tagozatos és középiskolás kategória teljesítményét
Papp János színművész (elnök), Papp Dániel színművész és
Balogh Ferenc rádiós műsorvezető, színművész bírálta el.
A TALÁLKOZÓ DABASI GYŐZTESEI KATEGÓRIÁNKÉNT:
1–2. osztályos kategória
I. díj
Lukácsi Botond Szent János Katolikus Ált. Isk., Dabas;
2. osztály; felkészítő: Pozsgai Lajosné
Különdíj Demeter Zsófia – Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas;
2. osztály, felkészítő: Demeterné Sima Zsuzsanna
3–4. osztályos kategória
II. díj
Antal Gergő Gábor – Szent János Katolikus Általános
Iskola, Dabas; 4. osztály, felkészítő: Tímár Violetta Dóra
III.díj
Bokros Bertold – Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas;
3. osztály, felkészítő: Kollárné Csibrák Szilvia

5-6. osztályos kategória
Különdíj: Katona Koós Bendegúz – Dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskola; 6. osztály, felkészítő: Kotán Sándorné
7–8. osztályos kategória
III. díj
Lakos Zsófia – Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas;
7. osztály, felkészítő: Fazakas Éva
Középiskolás kategória
I. díj Faragó Ádám – Patkós Irma Művészeti iskola, 9. osztály,
II. díj Pásztor Csenge – Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium;
9. osztály, felkészítő: Ráczné Walter Annamária

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

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)
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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. május

MINDENNAPI ÉLETÜNK

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
május 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

CSÜTÖRTÖK

16.00–18.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
május 28.és június 18.
HORGOLÓKLUB
június 11.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

14.00 órától
Köztisztviselő nyugdíjasok
látogatása a GYÓNI VÁROSRÉSZBEN

KEDD

10.00 –12.00 óráig
ALZHEIMER CAFÉ
május 24.
A demenciával élő személyek és
hozzátartozóik részére és segítése céljából
szervezett találkozó
Szakmai vezető:
Kocsis Edina intézményvezető

18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

16.00–18.00 óráig
PILINKE gyermek népdalkör próbái
Solymosi Borbála 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
TESTFIATALÍTÓ JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
május 24.
Az irodalmi beszélgetés témája:
Gondoskodás a szépirodalomban
(saját olvasmányélmény alapján)
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

18.00–20.00 óráig – SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

A kúria épületében berendezett RUHASZOBOR-kiállítás
május 12.–június 30-ig látogatható.
„…A szobrászat elsődlegesen a térrel áll összefüggésben: kitölti, viszonyul hozzá, és
hatással van az érzékelésére. A fogalom egyúttal művészi alaptevékenységet is jelöl: egy
tárgy fizikai vagy jelentésbeli jellemzőjének megváltoztatását, úgymint hely, forma, méret,
tömeg, szín, szerkezet, hőmérséklet, illat, környezeti viszony, összetétel, összefüggés.
Egy szoborként definiált tárgy létrejöhet emberi kéz hatására…”
(Wikipédia)
A ruhaszobrokat alkották: Barsi Réka, Barta Erzsébet, Deliné Hegóczki Ágnes,
Fazekasné Kovács Klára, Gomola Imréné, Gubicza Jánosné, Hornyák Andrásné, Hubert
Béláné, Janicsák Ilona, Jarábik Judit, Jurácsik Andrea, Kajliné Ludányi Margit, Kosztolányi
Balázsné, Kubik Judit, Magyar Anita, Prokopecz Ferencné, Solymosi Borbála, Lajáné V.
V. Vlada, Valentyikné Szakál Márta, Zsírosné Karicsovszki Katalin

PÉNTEK
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
– május 25.
A hónap témája:
Fűszerek mindennapjainkban

SZOMBAT
15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
– május 26.
Szabó Jánosné klubvezető

MILOSZERNI
VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival
várja a látogatókat!

Pünkösdi rózsa készítése
papírból
május 25. (péntek), 15 óra
A májustól júniusig virágzó bazsarózsa a
virágzási ideje miatt kapta a pünkösdi
rózsa nevet. A színes, gyakran illatos
növény frissessége, üdesége a lélek megújulását, a kert kiteljesedését jelképezi.
foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit
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DABASI ÚJSÁG

ORIMAMI – papírvarázslat nagymamáknak!…
…ahol a szépkorú hölgyek havonta egy csütörtöki napon találkoztak. Szeptembertől folytatjuk a foglalkozásokat, szeretettel várunk új
klubtagokat! Papírvarázslataik az alábbi fotókon láthatóak:

NEMES-KÚRIA
PROGRAMUNK:
– május 18.: (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás

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

LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
2370 Dabas Lakos doktor utca 27. | Telefon: 06-70-337-08-30 | Jurácsik Andrea
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
|
Facebook: Levendulaház
Meselátó Bábtársulat
Bábjáték a legkisebbeknek!

Május 23., 10–11 óráig: Az állatok
nyelvén tudó juhász című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
Június 6., 10–11 óráig: Nyuszi a tekergő című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
A Ringató foglalkozás jelenleg szünetel!
Május 12., szombat, 9–16 óráig
„Már százszor megmondtam”
4. alkalom, kiégés
Pedagógusi készségek fejlesztése, lelki
egészségmegőrzés a gyakorlatban akkreditált továbbképzés
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GYEREKNAP
a Levendula-házban!
Május 26., (szombat)
Gyereknap Levendula Nénivel
Programok: 10–17 óráig
– 10.00: Mezítlábas park- és cumifaavatás
– 10.30–11.00: Levendula néni varázslatos dalai
– 11.00–12.00: Meselátó Bábtársulat
Az állatok nyelvén tudó juhász
– 11.00–15.00: Séllei Györgyi szexológus:
Hogyan világosítsuk fel gyermekünket? című előadása
– 11.00–15.00: Levendula néni meséi
– 15.00: Gryllus Vilmos koncert
Egyéb programok:
a Dabasi Desszertszalon csokoládé- és
süteménykülönlegességei, kenyérlángos
kemencéből, kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, vattacukor,
vintage fotózás

Városi

Nappali

Május 28., 18.00 órától: „Nők egymás közt”
Május 29., 19.00 órától „Belépés
csak férfiaknak”
A két alkalom programja megegyezik:
– Bor- és csokoládékóstolás
– Séllei Györgyi szexológus előadása
Gyászfeldolgozási, család és párkapcsolati terápia péntekenként
Sonkoly Zsuzsa család- és párterapeuta,
gyászfeldolgozást segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van családi,
baráti összejövetelekre, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as
telefonszámon lehet.

2018. május

HIT–VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

F

– Májusban közvetlenül minden esti szentmise után közösen imádkozzuk a Loretói litániát. Ezeket idén az egyházközségünk egységéért ajánlom fel, és kérem, hogy csatlakozzunk ehhez a szándékhoz minél többen.
– Tekintettel arra, hogy 3 egymást követő májusi vasárnapon főünnepet ülünk, a havi kereszteléseinket kivételesen nem vasárnap,
hanem 19-én, szombaton 10 órakor tartjuk.
– 20-án, pünkösd napján a szőlősi szentmisét a 10 éven belül május
hónapban elhunytjainkért ajánljuk fel.
– Gyerekmisét tartunk mind 27-én, gyereknapon, mind 2 hétre rá,
június 10-én, amikor a tanév végi hálaadásunkat, a Te Deum-ot
üljük a vasárnapi szentmisében.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISERENDÜNK:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise,
a szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
Május hónapban az esti szertartások előtt negyedórával közösen
imádkozzuk a Loretói litániát.
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
– Május 19., szombat, 16 óra: konfirmációi vizsga istentisztelet a
templomban;
Idén konfirmáló gyermekeink: Szabó Gergő és Jánosi Zoltán
– Május 20., vasárnap, 10 óra: pünkösd ünnepi istentisztelet
– Konfirmáltak találkozója
– Felnőtt keresztelés és konfirmáció – Úrvacsoraosztás
Felnőtt konfirmandusok: Krenkó Róbert és Szabó József fiatal testvéreink; Isten áldását kérjük hitvallás és fogadalomtételükre!
– 15 óra: pünkösd ünnepi istentisztelet a Tatárszentgyörgyi rkat.
templomban, úrvacsoraosztás
– Május 21., hétfő, 10 óra: pünkösd 2. napi ünnepi szabadtéri istentisztelet (eső esetén a templomban tartjuk meg),
úrvacsoraosztás
Helyszín: a gyóni városrész 56-os Emlékpark

Minden érdeklődőt vallásfelekezetek hovatartozása nélkül szeretettel hívunk és várunk!
– Május 26., szombat: gyülekezeti kirándulás
Indulás: korán reggel 5 órakor a Gyülekezeti Ház elől, az úti cél:
DOBSINA jégbarlang
Buszköltség: 6000 Ft/fő/ + belépő a barlangba Euróval.
Várjuk minden érdeklődő jelentkezését!
– Június 3., vasárnap, 10 óra: tanévzáró istentisztelet a templomban
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap, 10 óra: felnőtt istentisztelet
10 óra: gyermek istentisztelet
A nyári időszakban a gyülekezeti bibliaórák szünetelnek
– Szerda, 16 óra: konfirmáció-előkészítő a 6. osztálynak
(csak május hónapban)
– Péntek, 18 óra: felnőtt bibliaóra (16–40 éves korosztály részére,
havonta egy alkalom ) ősztől rendszeresen tartjuk alkalmainkat.

DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
– vasárnaponként 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– május 20., 10.00 pünkösd vasárnap úrvacsorás istentisztelet a
templomban
– május 21., 10.00 pünkösd hétfő istentisztelet a templomban
– június 2-án gyülekezeti kirándulást szervezünk Debrecenbe.
Részvételi díj: 7000 Ft/fő. Az ár tartalmazza az utazás költségét
és az ebédet. Jelentkezni lehet pünkösdig a Lelkészi Hivatalban.
Jelentkezés esetén 3500 Ft előleget kérünk, ami visszalépés esetén nem jár vissza.
– Június 25–29. között nyári hittanos tábor lesz Pótharaszton.
Részvételi díj: 7500 Ft/fő/hét. Jelentkezni június 17-ig lehet a
Lelkészi Hivatalban.
Hivatali idő: kedd: 15–18; csütörtök: 9–12
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957
Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János református
lelkipásztor és a gyülekezet!

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Sok szeretettel hívjuk és várjuk az alábbi alkalmainkra:
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor.
– Gyermek istentiszteletek: május 27., vasárnap, 10.00 óra
(Berki Viktória)
– Családi évzáró szalonnasütés: június 1., péntek, 18.00 óra
– Nyugdíjas kör: május 27., vasárnap, 15.00 óra
– Kórus: péntek, 17.00 óra
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Ünnepi istentiszteletek májusban:
– Pünkösd: május 20., vasárnap, 10.00 óra
– Pünkösd hétfő: május 21., hétfő, 10.00 óra
– Évzáró családi istentisztelet: június 13., vasárnap, 10.00 óra
– Napközis tábor: július 23-27.
– Angolórák: egyéni egyeztetés szerint (Anne Morawski nyugd.
evang. lelkész, Új Mexikó)

DABASI ÚJSÁG
– Külső program pedagógusok, anyukák, nagymamák
részére: Dabasi Óvoda, május 14-én, 17.00 órakor: Bajzáth
Mária előadása
–Irodai órák: szerda, 16.00–18.00
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Elérhetőség: Balog Eszter 06 20/824 2019

„A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az,
hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem;
az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (János 16:7-11)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Prigyeni Péter
1928. 06. 02.
2018. 02. 18.
Strupka Pál
1961. 11. 05.
2018. 02. 18.
Révész György
1956. 10. 09.
2018. 02. 22.
Sikari Jánosné (Rábai Erzsébet) 1957. 05. 30.
2018. 03. 01.
László Istvánné
(Harsányi Erzsébet)
1960. 05. 31.
2018. 03. 04.
Ujvári Józsefné
(Prígyeni Erzsébet)
1948. 09. 28.
2018. 03. 06.
Balázs Ferencné (Sáfár Julianna) 1925. 09. 01.
2018. 03. 07.
Balogh Ferencné (Böcsödi Erika) 1966. 08. 21.
2018. 03. 09.
Zsolnai István
1958. 01. 23.
2018. 03. 10.
Zelenák Erzsébet
1935. 01. 17.
2018. 03. 10.
Jakab Ferenc
1937. 08. 03.
2018. 03. 11.
Hefler Ferencné
(Szegedi Zsuzsanna)
1938. 01. 01.
2018. 03. 13.
Boglár Jánosné (Bózsik Veronika) 1929. 01. 31.
2018. 03. 20.
Liszkai Imre
1950. 12. 06.
2018. 03. 23.
Sikari Tamásné (Bálint Mária)
1932. 04. 30.
2018. 03. 25.
Volenszki Péterné (Petrányi Mária) 1929. 08. 20.
2018. 03. 26.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Horváth Bálint
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönjük mindazoknak, akik Liska Gábor Ferenc temetésére
eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Név
Születési idô Halálozás idôp.
Juhász Ferencné
(Noszvagyi Julianna)
1927. 06. 24.
2018. 03. 27.
Bánszki Imréné (Jáger Irén)
1941. 02. 12.
2018. 03. 27.
Kocsis Lajosné (Novák Julianna) 1939. 10. 26.
2018. 03. 31.
Szuda Pálné (Szőke Anna)
1931. 01. 07.
2018. 04. 02.
Béres Józsefné
(Petrányi Mária Terézia)
1937. 01. 28.
2018. 04. 02.
Holinger Rudolf
1966. 05. 19.
2018. 04. 02.
Kis Bertalan
1932. 03. 31.
2018. 04. 03.
Horváth Bálint
1933. 03. 27.
2018. 04. 03.
Árki Gábor
1944. 08. 28.
2018. 04. 06.
Major Jánosné (Kovács Mária)
1927. 09. 26.
2018. 04. 07.
Antal Ferencné (Félix Teréz)
1938. 12. 25.
2018. 04. 07.
Liska Gábor
1959. 01. 17.
2018. 04. 08.
Bujáki Jánosné (Kovács Irén)
1925. 11. 27.
2018. 04. 12.
Szafián Lászlóné (Pap Mária)
1953. 05. 05.
2018. 04. 12.
Szabó Józsefné (Bakó Eszter)
1933. 05. 22.
2018. 04. 14.

Osztozunk a családok gyászában.

Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván tér 1/B |
Tel.: 06-29/561-230 | kapuiagota@gmail.com |
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 |
E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki szeretett édesanyám, Bánszki Imréné temetésén részt vett, sírjára koszorút
helyezett, fájdalmunkban osztozott.
A gyászoló család
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KULTÚRA

„AZ UTOLSÓ KÜLÖNC”

A

magyar irodalom különc alkotói
sorában a legelőkelőbb helyek
egyike illeti meg helytörténetünk jeles
alakját, Vay Sarolta (1859-1918) írónőt. Mi,
dabasiak tudjuk a legjobban, hogy már
nevének helyes használata is kérdéseket
vet fel, és születési adataiban is eltérést
mutatnak a források. A Pesti Hírlapnak küldött egykori svájci gyásztáviratnak köszönhetően viszont abban nincs vita, hogy az
idén éppen száz éve, 1918. május 23-án
halt meg Lugano tüdőszanatóriumában.
Pályájának legeredményesebb időszakát az 1900-1910 közötti évek adták. Ekkor
válogatták össze, s foglalták kötetekbe a
legjobb írásait, összesen tizenöt kötetben
bő négyszáz történeti tárcát: Régi magyar
társasélet I.-II. (1900), Régi nemes urak,
úrasszonyok (1900), D’Artagnan meséi
(1903), Pestvármegyei históriák (1907), Gróf
Vay Sándor munkái I.-X. kötet (1909-1910).
Munkássága 1903-ban még Ady Endre
figyelmét is felkeltette: „Ám ami a gróf Vay
Sándoré, maradjon az övé. A krónikázás, a
múlton rágódás, az öregség szimptómája,
s a vénüléstől, jaj, nagyon félek. Olyan jó
mégis a jelen. A ma. Akármilyen, de a legjobb. Evvel lehet alkudni, békülni, egyezkedni. A múltat citálgatni kell; vádolni, siratni, feledni, a jövőt színezni, készíteni, rettegni. Ostoba rendelés, hogy nem félórák
határolják az emberi gondolkozást. Egy félórára volna szabad csak visszaemlékezni, s
egy félórára számítani. Nem járja, hogy
nincs így. És mert nincs így, a jövendőt színezem, készítem és rettegem én is.” (Ady
Endre: Falusi levél. Nagyváradi Napló 1903.
október 24.)
Az első világháború kitörése Svájcban
érte. Ott rekedt, Zürichben élt, és évekig a
frontvonalakon át küldte történeteit,
melyek főlapja, a Pesti Hírlap vasárnapi
számaiban kaptak helyet. 1918 márciusában váratlanul tüdőgyulladást kapott, s
hozzá még mellhártyagyulladás is társult.
Műtétre került sor, a szervezete legyengült. Utókezelését egy luganói szanatóri-

umban végezték, de az orvosok minden
igyekezete ellenére nem épült fel többé. A
váratlan veszteség híre itthon nagy meglepetést keltett, hiszen március és április
hónapokban aktívan publikált a Pesti
Hírlapban, s a végül utolsónak bizonyult
írása alig néhány héttel korábban, május
5-én jelent meg. Mint azt az idén száz
éves, többnyire szerkesztőségi emlékezésként közreadott nekrológok tükrözik, halála kortársait átfogó értékítélet-alkotásra
késztette, a magyar irodalom veszteségének hangsúlyával.
Elsőként május 25-én a Pesti Hírlap
közölte a nyilvánossággal a svájci távirat
gyászhírét, egyben nekrológját is közreadva: „Pompásan ismerte a magyar világot,
amelyben művei mozognak. A múlt század
utolsó időszakának csaknem minden eseményéről és szereplőjéről őrzött a lelkében
emlékeket. Sokat látott, tapasztalt és élt át
maga is az előkelő társaságokban.
Nemcsak az írói, de a személyi egyénisége
is tisztán állt az olvasó előtt.” Másnap a
„Magyarország” szerzője írta: „A magyar
irodalom George Sandja volt. (…) Érzelmes
mesék a biedermeier-időkből, nagyanyáink
élete a régi pesti bálokon és vidéki kúriákon: ezekről szóltak leginkább szelíd és
megható emlékezései. De magyar hevületű, színes történetek rajzottak fel sokszor
tolla alól, amelyek régmúlt idők dicsőségéről meséltek a késő unokáknak.” A
Budapesti Hírlap értékelése is nagyon
hasonló: „Levendula illat felhőzött ki betűiből, mintha elmúlt nagyasszonyok fiókjait
nyitogatta volna, s letűnt idők, elköltözött
magyar urak alakját idézte hozzánk. Régi
szokások, erkölcsök, vígasságok, ferdeségek, örömök és bánatok énekese lett.”
Szomaházy István (1864-1927) a Pesti
Naplóban „Az utolsó különc” címmel
emlékezett: „Csak régi regényekben és
anekdotás öregurak meséiben szerepelnek
ma már olyan különcök, mint amilyen most
a luganói szanatóriumban meghalt. Ez a
kor nagyon józan, romantika csak a kislány-

ok szívében él, s a különc épp olyan ósdi
fogalommá lett, mint maga a szó, mellyel a
rendes emberi típusoktól elütő alakokat
illették.”
Az Ujság szerkesztőségének méltatásába némi kritikai él vegyült a diszkréciót illetően: „Az ő levegője a vidéki arisztokrácia,
a nemesség, a hétszilvafás, pusztuló
dzsentri parkjának, gyümölcsösének, hársfasétányainak lengedező zefírje volt. Az
országban talán senki sem ismerte annyira
a vidéki kastélyok urait és hölgyeit, mint
Vay Sándor gróf. Igazi passzióval foglalkozott velük, sok szellemmel, de annál kevesebb diszkrécióval.” A Világ hasábjain
egyéniségét, ismertségét emelték ki:
„Az irodalmi és a budapesti életnek érdekes és jellegzetes alakja halt meg hosszabb
betegség után Luganóban. (…) Munkatársa
volt csaknem az összes nagyobb napilapoknak és folyóiratoknak.”
A szegedi Délmagyarország gyorsan
átvette a budapesti lapok hírét: „Az elmúló, elhalványodó magyar életnek levegőjét,
színét, zenéjét, táncait, öltözeteit, gáláns
beszédjét alig ismerte jobban valaki a
magyar írók közül, mint Vay Sarolta grófnő.”
Kiss József (1843–1921) költő lapja,
A Hét írásában a lírai vonatkozások kaptak
hangsúlyt: „Merengő, tűnődő, révedező
lelke nem volt alkalmas különálló, szigorú
szerkesztésű művek alkotására, lírikus volt
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és nem hivatásos elbeszélő, lágy, szétomló
szubjektivitása színesítette, aranyozta be
írásait, mint őszi napsugár az alkonyi tájat.”
A Társaság hasábjain báró Wlassics Tibor
(1883-1931) már irodalomtörténeti helyének kijelölésére is kísérletet tett és emlékműállítást kezdeményezett:
„Irodalomtörténetünkben megvan a helye.
Jellegzetes írásai, különködő viselete, szubtilis, minden ízében érdekes lénye, nem
tűnnek el nyomtalanul. (…) Nékem jutott
az a fájdalmas
feladat, hogy a
közkívánság
hívó szavának
eleget téve, e
helyről hívjam
fel a magyar
olvasóközönség et Vay
S á n d o r
eml ékén ek
valamely
köztéren
felállítandó
emlékmű
útján leen-

DABASI ÚJSÁG
dő méltó megörökítésére.”
A kezdeményezést nem követtette gyakorlati megvalósulás, ám a „kis gróf” emlékét a tiszteletére készült irodalmi alkotások
híven őrzik. Jelentőségüknél fogva Krúdy
Gyula (1878-1933) novelláit és Rakovszky
Zsuzsa (1950-) regényét első helyen kell
említenünk, mint ahogyan Karinthy Frigyes
(1887-1938) és Örkény István (1912-1979)
paródiáiról, Csaplár Vilmos (1947-) elbeszéléséről sem feledkezhetünk meg. Alakja
megihlette Szemere Miklós (1802-1881),
Dengi János (1853-1903), Gyóni Géza
(1884-1917) és Fabó Kinga (1953-) költőket
is. Abszolút egyedi kategóriát képeznek
Rakovszky Zsuzsa ál-Vay Sándor versei,
melyekből öt is született a „VS” című
regénybe építve. Kifejezetten sajnálhatjuk
azt is, hogy Weöres Sándor (1913-1989)
drámaterve Vay Sarolta életútjáról az 1970es években nem teljesült.
Szülőföldjének országosan egyedülálló
gesztusa a „Gróf Vay Sándor utca” elnevezés, mely közterületnévként immár 1908
óta hirdeti nevét. Jól társul ehhez a dabasi
helytörténeti kutatás eredményeként
2009-ben kiadott „Virág borul minden

Vay Sándor

FINALE.
Lantomon még itt-ott dal csendül
Bús álmokról, és szerelemrül.
Egy pár kék szemről, – szebb az égnél –
S elmélázok az alkonyfénynél.
Szeretni még tudok, úgy érzem,
De hitem nincs, és nincs reményem,
A napokat így-úgy eltöltöm,
– Nem várok már semmit a földön.
Elmélázok még a múltak felett,
De nem bánom, hogy immár este lett.
1912
rögre” című kötete, mely a korabeli lapokból összegyűjtött verseinek gyűjteménye.
Igazi kuriózum a 135 oldalas, bevezető
tanulmányokkal ellátott kiadvány létrejötte,
hiszen a szerző életében erre nem volt
példa. S mindezeken túl a „kis gróf” örökre
beírta magát a „bucka” történetébe, ma is
ott van a lankákon felgyorsuló szélben, az
akác átható illatában, a dabasi táj minden
rezdülésében.
V. F.

„BÜSZKE VOLTAM A MAGYARRA”

Á

prilis 11-én, a magyar költészet
napja alkalmából Kurucz Ádám
Konrád Latinovits-díjas előadóművész
Ady-estjét tekinthették meg az érdeklődők a Kossuth Kulturális Központ klubtermében.
Kurucz Ádám Ady Endre magyarságverseiből építette fel az előadását, amelynek összekötőszövege szintén a költő
publicisztikai írásaiból, önvallomásaiból állt
össze egységes egésszé. Egy rendhagyó
költői életpálya elevenedett meg a szemünk előtt, amelybe beleépültek a költő
szerelmi kapcsolatai, a Lédával való, egymást tépő héja-nász szerelem és a
Csinszkával való házasság új színei, üde
érzésvilága. A verseken és versrészleteken
keresztül egy vívódó, esendő emberarc
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mutatkozik meg előttünk, aki váteszként
látja előre a 20. század elejének eseményeiből kikerekedő történelmi viharokat, a
nemzet és az egyén kigyógyíthatatlan
veszteségeit. Ady nem dicsőíti a magyarságát, nem melldöngető hazafiként éli
meg ezt az érzést, hanem kritikusan, nemzetostorozó kifakadásokkal, katasztrófát
sejtő, figyelmeztető szavakkal. A kifakadások és éles bírálatok mögött mélységes
azonosulási vágy és aggódással teli nemzetféltés húzódik.
Kurucz Adám Konrád fontosnak tartotta szavakba önteni a hitkereső, Istennel
perlekedő, az örökös halálközelben élő
költő vívódásait. A „hiszek hitetlenül
Istenben” gondolat ambivalenciája a lírai
én vívódásait hozza felszínre, amely az

előadó kitűnő és árnyalt szövegmondásában érthetővé és befogadhatóvá vált a
közönség számára.
Köszönjük Kurucz Ádám Konrádnak
ezt a feledhetetlen estet és visszavárjuk
Dabasra egy újabb műsorával.
Kapui Ágota

2018. május

Bábel Antónia:

KISMEDVE-LÁTOGATÁS

V

addisznóné és népes családja Medve
Móricékhoz tartott kismedve-látogatóba. A kismalacok izgatottan ugrabugráltak, hiszen sosem láttak még olyan pici medvét, mint Mandi. Alig várták, hogy megpillanthassák. A legkisebb bocs éppen a bölcsőben szunyókált. Medvemama kötni tanította
Borcsát, de a vendégek láttán asztalt terített.
Medvepapa is szívélyesen fogadta őket,
Vaddisznó Valtert és feleségét azonnal a titkos szekrénykében tartott, különleges
áfonyapálinkával kínálta, amit kimondottan
erre az alkalomra tartogatott.
– Igyunk áldomást a legifjabb medvecsemetére! – emelte Valter magasba a poharát.
Öcsi, Borcsa, Cinca, Barka, Nasi, Dönci, Tüsi
és Nudli áfonyaszörpöt kaptak. Mindannyian
megcsodálták a kis Mandit, Vaddisznóné
szinte kedvet kapott az újabb gyermekáldáshoz. Csak egy valaki volt, aki csendesen leült
a sarokba.
– Nocsak, Öcsi bocs, te nem örülsz a kistestvérednek? – kérdezte Vaddisznó Valter.
– De örülök – mondta durcásan Öcsi. –
Mást se csinálok, amióta megszületett, csak
örülök. Ő meg csak bömböl és bömböl.
Aludni sem lehet tőle. Ha meg alszik, akkor
mindenkinek lábujjhegyen kell járnia! A
kakukk sem mer kakukkolni! Ez nem igazság!
Öcsit nagyon bántotta, hogy még a barátai is körbezsongták a kis Mandit, vele meg
alig törődtek. Medvemamát elszomorította,
hogy ilyennek látta a kisfiát.
– Sebaj, majd ha megnő, le se vakarhatod
magadról, meglátod, fiacskám! – próbálta
Vaddisznó Valter felvidítani Öcsi bocsot, de
mindhiába.
– Utánam ugyan ne jöjjön, mert úgyis
lehagyom! Sokkal gyorsabb vagyok nála! Az
lenne a legjobb, ha most rögtön magukkal
vinnék, és nem is hoznák vissza soha többet!
Azzal Öcsi bocs köszönés nélkül kirohant
az ajtón.
– Majd megbékül, csak azt hitte, hogy
Mandi azonnal játszani fog vele, és hogy

viheti magával mindenhova – brummogta
Medvemama.
A Vaddisznó szülők egy díszesen faragott
csörgőt hoztak ajándékba, a malackák rajzokat, fagolyókat és fakockákat adtak
Mandinak, aki kis idő múltán felébredt, és
fogatlan kis mosolyával elkápráztatta a jelenlévőket. Kivéve ugye Öcsit, aki bizony úgy
eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amikor
Medvepapa kikísérte a vendégeket, rosszat
sejtve elhatározta, hogy megkeresi bocsát.
Borcsával együtt Öcsi után indultak.
– Öcsi bocs! Hol vagy? Merre vagy, Öcsi!?
– kiáltoztak, de csak néhány mókust és
madarat riasztottak fel.
Már vagy egy órája eredménytelenül
bolyongtak, amikor Borcsa szemlesütve azt
mondta:
– Apuska, én azt hiszem, tudom, hol van
Öcsi... Van egy titkos helyünk az erdőben,
biztosan oda bújt... De nagyon nem fog örülni, hogy elárultam – tördelte a mancsát
Borcsa.
– Mutasd gyorsan, hol az a hely! – sürgette Medvepapa.
Borcsa egy hatalmas fához vezette
Medvepapát, amely a tisztás mellett állt,
kissé bent az erdőben. Öcsi bocs ott ücsörgött a legalsó ágán, amely így is olyan magasan volt, hogy Medvepapa el sem tudta képzelni hogyan mászhatott fel egyedül, bár a
mackók igen jól másznak fára.
– Hogy másztál fel oda, Öcsi bocs?
Öcsi válasz helyett ledobta a vastag kötél-

ből készült létrát, amelyen Medvepapa és
Borcsa felkapaszkodtak Öcsi mellé, a vastag
ágra.
– Ez ám a kilátás! – mondta Medvepapa.
– Most biztos megszidsz és haza akarsz
vinni, igaz? – lógatta az orrát Öcsi.
– Nem. Egyiket sem teszem. Tényleg elviselhetetlen sokszor, ahogy Mandi bőg –
mondta Medvepapa félig mosolyogva. –
Mamának sem olyan könnyű ám! És addig
maradsz itt, amíg tetszik, de ha nem jössz
haza, akkor valamit mégis meg kell tennem.
Öcsi bocs kérdőn nézett Medvepapára,
aki némán intett Borcsának, aztán eltűntek
mindketten, ahogy jöttek. Fél óra múlva szerszámokkal és faanyaggal megrakott talicskával tértek vissza. Borcsa takarókat és párnákat hozott.
– Nincs más választásom, ha itt akarsz
éjszakázni – kiáltott Medvepapa Öcsi felé. –
Egy kunyhót kell köréd építenem, nehogy
megcsípjenek a szúnyogok! – nevetett.
Először is lecseréljük ezt a kötelet egy normális létrára. Ez jó lesz vészhelyzet esetén.
Azzal kezdetét vette az építkezés.
Medvepapa takaros kis kunyhót ácsolt a fa
koronájába, alig lehetett észrevenni. Két picike ablakot is tett rá, és zárható ajtót egy régi
kilinccsel. Egészen este lett, mire elkészült.
Utoljára a tetőt szögelte fel. Borcsa beterítette a takarókat, lerak ta a párnákat.
Medvepapa, Öcsi és Borcsa egymás mellett
ücsörögve nézték a kis házikóból a naplementét.
– Ezt a mama küldi – nyújtott át Borcsa
Öcsinek egy üveg mézet, amelyre valaki egy
nagy szívet rajzolt.
– Ma éjjel itt fogunk aludni – jelentette ki
Medvepapa. – Végre pihenhetünk egy
nagyot! Jól is jön ez a méz vacsorára.
– Papa, ha Mandi megnő, feljöhet majd
ide? – kérdezte Öcsi bocs.
– H á t per sze, k i c si b oc som –
cirógatta meg Medvepapa Öcsi bocs barna
kobakját.
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szellemesebb jelmezes futót a szervezők különdíjban részesítik.

A Dabasi Lokálpatrióta Egyesület és
magánszemélyek szervezésében május
27-én (vasárnap) kerül sor a 15. Jubileumi
RotaChrom Dabasi Futónap megtartására, amely városunk egyik legnagyobb
tömegsportrendezvénye. A Futónapot

idén is az „Inkább lódulj, mint bódulj”
szlogennel drogprevenciós jelleggel
szeretnénk megtartani.
A futóverseny 2,5 km-es, negyedmaratoni táv, valamint idén ismét
félmaratoni táv teljesítésére nyújt lehetőséget.
A jubileumi Futónap alkalmából
minden távon chipes időmérést biztosítanak a szervezők (rajtszámra
applikált egyszer használatos chip
segítségével). A chipes időmérés elősegítése érdekében kérjük, hogy a futók éljenek az el őnevezés l eh etőség ével.
Előnevezni a www.dabasifutonap.
hu oldalon, illetve a Dabasi Futónap
Facebook-oldalán van lehetőség.
A rajt és a cél Dabasi-Diego
Sportcsarnok előtti területen helyezkedik
el, a 2,5 km-es távon indulók a Laguna
Üzletháznál elhelyezett forduló megkerülésével, a negyedmaratoni távon indulók,
pedig Sári és Gyón városrészben elhelyezett fordulók megkerülésével érkeznek
vissza a sportcsarnokhoz. A félmaratoni
távon indulók a Vörösmarty–Vasút–Szent
István–Bartók Béla úton fognak többször
végigfutni.
RAJT:
félmaratoni táv
9 óra
2,5 km-es:
9 óra 30
negyedmaratoni táv: 10 óra
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Azok számára, akik az előregisztráció
lehetőségével nem tudtak élni, május
27-én reggel 7.00 órától helyszíni regisztrációt biztosítunk. Az előregisztráltak is
ettől az időponttól tudják átvenni a rajtszámaikat. A Futónap továbbra is
minden részvevő számára ingyenes,
de az egyedi Futónapi pólók korlátozott száma miatt, csak az első
1200 futó számára tudunk biztosítani pólót. A futónapi pólók kiosztása is
reggel 7.00 órától történik a helyszínen a
rajtszámok felmutatása alapján.
Az előregisztrációval rendelkező futóknak
is érdemes korán felvenni a rajtszámot,
mert csak az első 1200 rajtszámot felmutató személy jut garantáltan futónapi
pólóhoz.
A Futónap népszerűsége évről évre
növekszik, a tavalyi Futónapunkon már
több mint 1500 személy vett részt, ezzel a
Dabasi Futónap a térség egyik legnagyobb szabadidős rendezvénye lett.
A futás útvonala Dabas város belterületén van, a verseny ideje alatt a forgalmat
időszakosan lezárjuk. A futás útvonalát
rendőri felvezetéssel és rendezőkkel biztosítjuk. A rendezvény teljes időtartamára
orvosi ügyeletet biztosítunk. A már hagyományosnak tekinthető utcai futóversenyt
minden évben igyekszünk emlékezetessé
tenni. Az idei évben a 2,5 km-es távot
jelmezben is lehet teljesíteni. A leg-

A részvevők között kisorsolunk 1 db
kerékpárt és értékes szponzori ajándékokat. Természetesen az első három helyezett nemenként és korcsoportonként a
dobogóra állva veheti át a helyezéséért
járó emlékérmet. Az idei esztendőben
is a létszámarányosan a legtöbb
diákkal résztvevő három iskolát
egyenként 70 ezer, 50 ezer, és 30
ezer Ft értékű sportszervásárlási
utalvánnyal díjazzuk.
A Dabasi Futónap kezdetektől fogva
díjmentes, Támogatóink segítségével tudjuk a fiatalabb korosztályokat megismertetni a rendszeresen végzett testmozgás
előnyeivel, ötletet adni ahhoz, hogyan
tudják egészségüket megőrizni a futással,
a legegyszerűbben végezhető testedzéssel. A támogató felajánlásukhoz a
Budapest Bank dabasi fiókjánál vezetett
10103829-47338400-01000006 számú
bankszámlánk áll rendelkezésre.
A rendezvénnyel kapcsolatban további
tájékoztatással készséggel áll az Önök
rendelkezésére:
Ferenczy Tamara (06/20-913-5691) és
dr. Ács Ferenc (06/30-960-8507).
A futóverseny eredményeiről minden
évben képes beszámolót olvashatnak a
Dabasi Futónap honlapján:
www.dabasifutonap.hu.
Bízunk benne, hogy városunk fiataljai,
lakossága a 2018-as esztendőben is nagy
számban vesznek részt a futónapi rendezvényen.
Kérjük, személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával is támogassa a Dabasi Futónapot.
Adószám: 18697328-1-13
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KÉZILABDA
MÁJUSBAN A LIGA-KUPÁÉRT JÁTSZUNK, ÉS LEZÁRUL A 2017–2018-as BAJNOKI SZEZON IS

Ó

riási sikert értünk el, az elődöntőben mindkét mérkőzésen
legyőztük a Ferencváros csapatát, így fennállásunk óta
először játszhatunk országos kupadöntőben, ahol a célunk nem is
lehet más, minthogy elhódítsuk a Liga-kupát. Ellenfelünk a Vácot
búcsúztató Komló csapata lesz, akikkel a bajnokság során kétszer
már találkoztunk. Idegenben nyertünk, a dabasi összecsapáson
viszont kikaptunk. Az első mérkőzést a baranyai csapat otthonában játszottuk május 8-án, a visszavágóra pedig 11-én az OBO
Arénában került sor. (Mindkét mérkőzés a lapzárta napjaiban zajlott. –szerk.–)
Áprilisban a válogatott szünet miatt kevesebb mérkőzést rendeztek meg, mi is csak két találkozót vívtunk, az elsőt Egerben,
ahol a hevesi csapat nagyobb elszántsággal lépett pályára és a
régóta tartó nyeretlenségi szériáját sikerrel szakította meg ellenünk. Eger–Dabas 31 : 25
A hónap végén pedig, az utolsó hazai bajnoki mérkőzésünkön,
a világsztárokkal felálló Szeged gárdáját fogadtuk. Minden adott
volt, hogy méltóképpen zárhassuk az idényt, nagyon sok szurkoló
előtt, kiváló hangulatban, pörgős kis meccset játszottuk a csongrádiakkal. A mérkőzés elejétől fogva látszott, hogy mások a csapatok céljai a bajnokságban. Mind fizikumban, mind gyorsaságban fölénk nőttek. A dabasi csapatot a szíve hajtotta, próbáltak
méltó ellenfelei lenni a kiváló játékosokkal felálló Szegednek. A

Fotó | Karlik Dóra

vége 10 gólos különbség, de állva tapsolták a fiúkat a kilátogató
szurkolók. Dabas–Szeged 24 : 34
Jelenleg a 14 csapatos bajnokság 8. helyén állunk, mire ezt Önök
olvassák, már túl is vagyunk az utolsó bajnoki megmérettetésünkön, amelyet a regnáló magyar bajnok otthonában, Veszprémben
játszottunk. A mérkőzésről tudósítást a következő számban olvashatnak, ahol beszámolunk az utánpótláscsapataink egész éves
eredményeiről is.
Honlapunkon – www.dabashandball.hu – és Facebookoldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink mérkőzéseiről, valamint elérhetőek jegy- és bérletinformációink is.

DABAS SPARKS
Egy hónap, két győzelem

Á

prilisban sem lazsáltak a divízió kettes csoportban vitézkedő amerikai futballistáink. A Dabas Sparks két fordulóban
is pályára lépett a hónapban és mindkét megmérettetést sikerrel
zárták. Előbb Tatabányán, a Mustangs otthonában arattak 35-12es sikert, talán eddigi fennállásuk legösszeszedettebb játékával, a
hosszú utazás nyoma nélkül. A védelem kulcsszituációkban villant,
remek egységként működve, ellehetetlenítve a hazaiak
passzjátékat. A támadóknál pedig ritka eseménynek minősült, ha
szerzett pontok nélkül hagyták el a pályát. Garajszki Ádám
továbbra is megállíthatatlannak tűnik, Strupka András pedig
három touchdown passzt is dobott.
A hosszú hétvégén a Jászberény Wolverines látogatott városunkba, akikkel igazán eseménydús, kiélezett csatákat vívtunk az
elmúlt két szezonban, és ahogy akkor, most is sikerült diadalmaskodni felettük. Bár a pontszerzés meglepően nehezen indult be,
sikerült végig irányítani a meccset, kialakítva a 41-6-os végeredményt. Ezúttal Kószó Ádám vitte a prímet, aki passz- és futójáték-

ból is célba ért. Muszáj még megemlíteni, hogy egy sajnálatos
sérülés miatt ez volt az utolsó mérkőzés, ahol beöltözött csapatunk oszlopos tagja, a kiváló elkapó, Tóth Gábor a pályára lépett.
Egy sikeres kétpontos kísérlettel iratkozott fel a táblára és köszönt
el, mi pedig ezúton is köszönjük neki eddigi munkáját.
A két áprilisi győzelem azt jelenti, hogy három mérkőzés után
vezeti a tabellát a Sparks gárdája. Azonban nincs megállás, májusban szintén kétszer, előbb a Rebels Oldboys vendégeként (05. 13.),
majd hazai pályán a Miskolc Steelers 2-es csapatát fogadva (05.
27.), lépnek pályára a Szikrák.
Tóbi Ádám
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DABASI ÚJSÁG

TOP FITNESS SE

S

portolóink számára az április igen
mozgalmasan telt, hiszen ebben a
hónapban már valamennyi szövetség rendezett versenyt. Így a lányok összesen két
show-tánc és két Fit Kid fordulón vehettek
részt, melyeken nagyon szép eredményeket értek el.

RITMUSCSAPATOK ORSZÁGOS
TÁNCVERSENYE
Akrobatikus tánc „B” kategória,
egyéni
1. Kész Fruzsina, Forgács Adél, Janicsák
Fanni, Bretus Lara, 2. Bábel Csenge,
Szeibert Kincső, Bajusz Sára, Bárány
Blanka, 5. Nagy Kata, 6. Nagy-Kancsár
Emma, 7. Rizmajer Boglárka, Nagy Hédi,
Kövesdi Hédi, 10. Venicz Hanna
Akrobatikus tánc, csoportos
1. Sing Swing (Bajusz Sára–Bárány Blanka–
Bretus Lara–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–
Nagy Hédi–Rizmajer Boglárka–Venicz
Hanna)
2. Indiai duó (Bretus Lara–Venicz Hanna)
3. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–
Karlik Zsófia–Kész Fruzsina)
8. Booty swing duó (Bárány Blanka–
Bajusz Sára)
Open kategória
Egyéni: 3. Gecser Enikő, 4. Salga Léna,
6. Radnai Zsófia
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Csoportos: 1. Földrengés (Gecser Enikő–
Radnai Zsófia–Salga Léna)
Az elért pontszámok alapján valamenynyi produkció kvalifikációt szerzett a
májusi zágrábi Európa-bajnokságra.
MTMSZ MAGYAR BAJNOKSÁG
Free show „A” kategória, egyéni
3. Forgács Adél, 6. Janicsák Fanni, 8.
Bajusz Sára
Free show „B” kategória, egyéni
2. Bárány Blanka, Bretus Lara, 3. Bábel
Csenge, Rizmajer Boglárka, 4. NagyKancsár Emma, 5. Kész Fruzsina, Nagy
Hédi, 8. Nagy Kata, Kövesdi Hédi, 9.
Venicz Hanna
Free show, csoportos
2. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–
Karlik Zsófia–Kész Fruzsina)

3. Sing Swing (Bajusz Sára–Bárány
Blanka–Bretus Lara–Janicsák Fanni–
Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–Rizmajer
Boglárka–Venicz Hanna)
4. Indiai duó (Bretus Lara–Venicz Hanna)
6. Booty Swing duó (Bajusz Sára–Bárány
Blanka)
FIT KID GRAND PRIX 2. FORDULÓ
„A” kategória, egyéni
1. Fehérvári Fanni, 2. Gecser Enikő, 4.
Salga Léna, 6. Pelikán Réka, 11. Radnai
Zsófia
„B” kategória, egyéni:
2. Szilágyi Dóra
„A” kategória csoportos:
1. Földrengés (Gecser Enikő–Radnai
Zsófia–Salga Léna)
3. Welcome to the circus (Dori Renáta–
Mihály Dorina–Pelikán Petra–Pelikán
Réka–Radnai Réka–Radnai Zsófia–
Szilágyi Dóra- Szilágyi Réka–Weil
Evelin)
A dabasi Fit Kid verseny támogatói:
OBO Bettermann Kft., BEMER, Sakáltanya
étterem, Ferr-Car Autósiskola, D-Mate Kft.,
Palermo cukrászda, Colibri Fashion és a Top
Fitness SE szülői munkaközössége. Külön
köszönet Kovács Zsuzsannának, a Yellow
Divatstúdió vezetőjének a csodálatos
fellépőruhákért.
R. L.

2018. május
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ÚJABB KUPÁKAT SZEREZTEK A DABASI HARCOSOK
Kyokushin Karate Diákolimpia, Vác
Gyerek II. formagyakorlat kategóriában Farkas György élete első
ilyen típusú versenyén a dobogó harmadik fokára állhatott fel! A
formagyakorlat egy ellenfél nélkül bemutatott küzdő mozgás,
kötött elemekkel (kata).
Április 14-én a Nyúl Kupán küzdöttek
a harcosok
A KO-s versenyen sok szép eredmény született. Ez
egy olyan verseny volt, ahol a karatékák teljes erővel
ütnek és rúgnak, természetesen megfelelő védőfelszereléssel. Nagyon kemény és technikás küzdelme-

LÉGY HŐS
MENTS ÉLETET

FIGYELEM!

ELSŐSEGÉLY TÁBOR
GYEREKEKNEK

ket láthattunk, a mieink ismét kitettek magukért.
Horváth Levente 5. helyezést ért el, csak egy kicsi hiányzott a
továbbjutáshoz.
Farkas György 3. helyen zárta a küzdelmeket.
Szokonya Gergő és Szabó Zsombor 2. lett.
Bajnokaink: Szokonya Kata, Garamszegi Zente,
Horváth Tamás
Szép volt Harcosok!!
Peszeki Attila Harcos Dojo, Dabas
Edzések a Táncsics Mihály Gimnáziumban
OSU!

DABAS központi részén, az 5-ös számú főút
mellett – üzletnek, bemutatóteremnek,
szerviznek, raktárnak, gyártócsarnoknak –
HELYISÉGEK hosszútávra KIADÓK!
Érdeklődni: +36/30-977-0656

Minden könyv Erdélyről!

Szeretnéd megtanulni hogyan segíthetsz bajba jutott embereken
és szeretnél igazi mentőautókat látni?

SZERETETTEL VÁRUNK TÉGED
SOK EGYÉB IZGALMAS PROGRAMMAL IS.
TERVEZETT IDŐPONTOK:

2018. június 25-29., július 23-27.,
augusztus 27-31.
(20.000ft/hét/fő)

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
e-mail:dabasmentokocsi@gmail.com
telefon:+36 20 982 0767
(hétköznap 16 óra után)
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www.vwh.hu

Az új Crafter.
Korszakváltás az áruszállításban.
ȚHOVēK£WVµYDJ\¸VV]NHU«NKDMW£VVDO
ȚDN£U/(VG¯]HOPRWRUUDO
Ț'RER]RV3ODWµVYDJ\$OY£]NLYLWHOEHQ

Új Crafter

omag:
+ Gold cs
Ft + áfa
1 700 000
l!
árelőnnye

Az ajánlat kizárólag a meghatározott modellekre érvényes 2018. május 31-ig vagy
visszavonásig. További részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! A képen
látható autó extra felszereltséget tartamazhat.

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, Tel.: +36 1 421 8133
E-mail: info@porschem5.hu, Web: www.porschem5.hu

Haszonjárművek

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

DABASI ÚJSÁG

„SEMMI SEM EMEL FEL, CSAKIS AZ ALÁZAT”

Á

prilis 24-én ünnepélyes keretek között vette át képviselői
megbízólevelét Pánczél Károly. Az eseményen a választás
eredményéről dr. Pacsirta István, a Pest megye 11. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke
tartott tájékoztatót. Külön köszönetet mondott a választás lebonyolításában résztvevőknek szakszerű áldozatos munkájukért,
majd átadta a képviselői megbízólevelet.
Pánczél Károly köszöntőbeszédében kiemelte, hogy április 8-án
rekord közeli részvétel mellett kaptak egyértelmű, jelentős felhatalmazást a kormánypártok és ő is a választókerület egyéni jelöltjeként. „Semmi sem emel fel, csakis az alázat” idézte képviselő úr
Szent István király intelmeit, utalva arra, amit miniszterelnök úr a
választások éjszakáján is megfogalmazott. Pánczél képviselő úr
kiemelte, hogy ez a gondolat végigkísérte az élete során és a továbbiakban is ennek szellemiségében kíván dolgozni a választókerület
minden településéért és minden lakójáért, minden magyar emberért.
Kiemelte, hogy egy szabad, független Magyarország továbbépítése a cél, amelyben legfontosabb, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat. Az új kormányzat egyik fő feladataként a
demográfiai helyzet megoldását nevezte meg, utalva arra, hogy a
2018-2022-es időszakban is a magyar családok lesznek a közép-

pontban. A választókerület kapcsán elmondta, fontos feladat, hogy
még jobban ráirányítsák a figyelmet Közép-Magyarországra, hiszen
itt él az ország egyharmada.
Pánczél Károly, aki jelentős közéleti pályát tudhat maga mögött,
1998 óta tagja az országgyűlésnek, idén májusban hatodik képviselői ciklusát kezdi el.
A választáson elért eredményéhez a Dabasi Újság szerkesztősége nevében gratulálunk!
Feldman

MEGHÍVÓ
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt, a Határtalanul! programban részt vett valamennyi osztályt
és kísérőiket trianoni megemlékezésünkre, amelyre június 4-én, hétfőn délután 17.00 órakor kerül sor Dabas-Sáriban, a trianoni
országzászlónál (Szent János út és Hajcsár u. kereszteződése).
Hívom Önöket továbbá, hogy 19.00 órától a Kossuth Ház Galériában tekintsük meg együtt Herman László ljubljanai magyar festőművész e témához kapcsolódó, Séta a versailles-i parkban című kiállítását.
Egy közös koszorút helyezünk el, amelyre jelentkezni lehet az 561-230-as telefonszámon, vagy a kapuiagota@gmail.com,
a nemeskuriadabas@gmail.com e-mail címeken!
Kőszegi Zoltán, polgármester

FEDEZZE FEL DABAST KISVONATTAL!
Május 16. – Halász Móricz-kúria – Ruhaszobor-kiállítás
megtekintése
Május 23. – Szlovák udvar - Sári Rétesház, rétesvásárlási lehetőség
Május 30. – Körutazás a városban
Június 6. – Kossuth Ház Galéria - az aktuális kiállítás megtekintése
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat.
Minden héten a város különböző pontjaira látogathatnak el
az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282
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