Engedélyszám online: ISSN 2063-1693

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA | XVIII. évfolyam | 6. szám | 2018. június

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA | XVIII. évfolyam | 6. szám | 2018. június

Zelk Zoltán:

Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!
Fotó | Braun Ági

rendezvények, események									Dabasi Újság

pedagógusnap
a zarándokházban

D

vendéglátásában az Érdi SC Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium vendéglátás-szervező és cukrász tanulói is
közreműködtek. 				
szerk.

Fotók | Karlik Dóra

abas Város Önkormányzata május utolsó péntekén köszöntötte a település pedagógusait a Sári Zarándokház és
Közösségi Színtérben szervezett ünnepség keretében. Az eseményen Kőszegi Zoltán polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd
három elismerést adtak át. Harmincz Ferenc tanár úr 60 éve szerzett tanítói oklevele elismeréseként gyémántdiplomáját vehette át.
Ezt követően az idén nyugállományba vonuló Kecskésné Harmincz
Jolán óvodavezető pedagógiai munkásságát és sokéves intézményvezetői tevékenységét köszönte meg a polgármester úr. A méltatásban elhangzott, hogy Jolika élete egybeforrt az intézménnyel és a
település köznevelésével, annak emblematikus alakja, aki 45 éve
óvónőként, ebből 25 éve intézményvezetőként szolgálja a város
közösségét. Nyugdíjba vonulásával nem szakad el a neveléstől,
hiszen evangélikus bibliaórákat fog tartani a város több intézményében is. Végezetül a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjat Pásztor
Gergely, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója vehette át
kiemelkedő pedagógiai munkássága, közösségformáló tevékenysége, a város ifjúságáért végzett szolgálata elismeréseként.
Az ünnepi műsorban a Kossuth Kulturális Központ Tilinkó
Néptáncegyüttese lépett fel mezőségi táncokkal. A résztvevők
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MEGHÍVÓ
Pizza-partira
Kedves Dabasi Diákunk!
Idén, június 16-án,
szombaton 16.00 órakor ismét lesz

Pizza-parti

Fotók | Karlik Dóra

a Gyóni Strandfürdő területén,
ahová szeretettel várunk téged is,
ha a 2017/2018-as tanévben
kitűnő lettél,
tanulmányi eredményeddel kiemelkedtél
osztálytársaid közül.
A rendezvényen korlátlan mennyiségben
fogyaszthatsz a Nautilus Étterem pizzáiból
és a strand büféje által készített palacsintákból.
Sztárvendégünk:
BENJI, a 2014-es X-FAKTOR fináléba jutott
versenyzője!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt

Gyóni Géza születésének 134.,
halálának 101. évfordulója alkalmából
a 10.00 órakor kezdődő ünnepi istentiszteltre
és az ezt követő és koszorúzásra

Helyszín: a gyóni evangélikus templom
és a Luther-udvar
(Dabas-Gyón, Luther u. 14.)

A műsorban közreműködik
Gerendás Péter előadóművész,
valamint a Gyóni Géza Általános
Iskola volt diákjai
Balog Eszter
evangélikus lelkész
Kőszegi Zoltán
polgármester

Motoros rally a Gyóni Betonon
Örömmel tudatjuk, hogy idén a FIVA éves motoros rally Magyarországon kerül
megrendezésre.
A világszervezet hazai kizárólagos képviselője a MAVAMSZ és klubunk, a Fóti
Motorbarátok Köre közreműködésével lezajló közúti, itineres versenyre 100 fölötti nevezőt várunk.
Valamennyien FIVA minősítéssel rendelkező motorkerékpárral érkeznek, a világ minden tájáról, közülük többen háború előtti gépekkel. A mezőny 8-10-es
csoportokban indul június 22-én, pénteken reggel Budapestről.
Számos magyarországi helyszín után június 24-én, vasárnap Dabasra érkezik a mezőny. Újra életre kel a ’30-as évek híres
versenypályája, a Gyóni Beton!
A résztvevők 10 óra körül megkoszorúzzák a London Étterem falán található Eric Fernihough-domborművet.
A forgalmat 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 statikus
kiállítás és a bemutató együtt, egészen különleges élményt ígér, és a helyszínre jutás a város felől
mindvégig lehetséges lesz!
A verseny hivatalos díjkiosztójára is itt a London Étteremben kerül sor, amin részt vesz a 30-as évek
történéseinek mára egyetlen élő szemtanúja is!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

a Fóti Motorbarátok Köre
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a Levendula-házban
Fotók | Braun Ági

Gy e r e knap

Fotó | Karlik Dóra

M

ájus utolsó hétvégéje országszerte
a gyermekekről szólt. Termé
szetesen itt, Dabason sem feledkeztünk meg
róluk. Már hetek óta nagy volt a sürgés-forgás a Lakos doktor utcában megbúvó
Levendula-házban. Idén első alkalommal
Gyermeknap Levendula nénivel címmel
került megrendezésre programunk.
Korán reggel ünnepi díszbe borult a ház
és udvara, a levendula illata és az udvarból
kiszűrődő muzsikaszó hamar becsalogatta
a családokat. A délelőtti program a D-alma
fa és mezítlábas park avatásával kezdődött.
Ez egy olyan fa, amelyre a cumijukról leszokó gyerekek felakaszthatják féltve őrzött
kincsüket. A cumik ettől a perctől kezdve
Dalma gondjaira lesznek bízva. Ezt követte
Farkas-Barabás Réka ringató programja,
majd a Meselátó Bábtársulat előadását
tekinthették meg a gyerekek. Délben megkóstolhatták a kemencében frissen sütött
kenyérlángosokat a Vogtland Pékség jóvol-
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tából, majd különleges fagyikat, süteményeket ehettek a Dabasi Desszert Szalon
által kialakított mini cukrászdában.
A délutáni programok Levendula néni
meséivel folytatódtak, amelyhez kapcsolódóan egy rajzversenyt is meghirdettünk.
Miközben a gyerekek mesét hallgattak,
addig a szüleik Séllei Györgyi szexológussal
beszélgethettek, kérdéseket tehettek fel
neki.
A gyönyörű rajzok elkészülte után Rafael
Henrietta és Kovács László pünkösdi népdalokkal és játékokkal kedveskedett a gyerekeknek, majd következett a nap fénypontja:
Gryllus Vilmos gyermekkoncertje. Egymás
után csendültek fel gyermekkorunk kedvenc
dalocskái, együtt énekelt felnőtt és gyermek.
A koncert végén Gryllus Vilmos személyesen
adta át a nyereményeket a rajzversenyben
résztvevő csemetéknek, majd hősiesen állta
a hosszú sorokban kígyózó gyermekek
autogramra váró áradatát.

A nap folyamán az udvar megtelt élettel,
gyerek zsivaj jal, kacagással, mókával.
Mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebb programot. Gyönyörű csillámtetoválások és levendula-babák készültek, a körhinta pedig egész nap forgott körbe.
Nagyon szépen köszönjük minden családnak, hogy részt vettek az általunk szervezett programon, és jelenlétükkel támogatták a Levendula-házat!
Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettük a
világ legnagyobb kincseit: a GYERMEKEKET!
Jurácsik Andrea

2018. június								

rendezvények, események

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Június 13. – Nemes-kúria – az aktuális kiállítás megtekintése
Június 27. – A felújított Gyóni Géza Emlékszoba és Luther-udvar
Július 4. – Dabasi-szőlősi tájház
Július 11. – Miloszerni Vendégház – népi játékok kipróbálása
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

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját
Bábel Antónia meseíró Babmanó és Borsótündér
című gyerekkönyvének bemutatójára június 15-én,
pénteken 17.00 órára a Halász Móricz-kúriába
a szervezők

Ruhaszobor-kiállítás
a Halász Móricz-kúriában

A

z emberi kreativitás csodákat szül,
és az alkotási folyamat eredménye
mindig egyedi. Akkor is, ha időtálló, vagy a
maga törékenységében mulandó. Minden
alakot öltött kreáció arra készteti a szemlélődőt, hogy hosszú percekig elidőzzön előtte, megcsodálja anyagát, formáját, textúráját, beszívja az illatát, keresse a mondanivalóját, megfejtse az üzenetét.

A Halász Móricz-kúriában május 12-én
nyílt meg az a ruhakiállítás, amelynek alkotói tehetséges és ügyes kezű dabasi nők,
lányok, asszonyok, olyanok, akik örömüket
lelik az anyaggal való bíbelődésben, felismerik a lehetőséget papírban, fémben,
autóalkatrészben, tésztában, tapétában és sok

más egyébben. A választott matériába
beleálmodhatják azt a sziluettet, amely testet ölt ujjaik alatt. Talán épp álmaik ruháját
alkották meg erre az alkalomra, amelyre
kislányként mindig vágytak.
A kiállítás június 30-ig megtekinthető,
így hát arra biztatjuk olvasóinkat, ha még
nem látták, tekintsék meg ezt az egyedi
és formabontó tárlatot.
Minden alkotónak szeretettel
gratulálunk!
-szerk-
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Tanítsuk meg a gyerekeket
Pásztor Gergely kapta idén a Dabas Város Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díjat. A Táncsics Mihály Gimnázium
egykori tanulója már évek óta az igazgatói székben ül,
mégis megmaradt benne a diákkori szemlélet, a szabadság utáni vágy. Szabó Erikával oktatásról, rendszerváltásról, az egykori diákévekről beszélgettek.
– Milyen volt gyermekként Pásztor
Gergelynek lenni?
– A Gergely azt jelenti: éber. Ha komolyan
vesszük, hogy a név meghatározza a személyiséget, esetemben nem tévedünk.
Korán kelő gyerek voltam, figyelmes. A
testvérem izgő-mozgó volt, húzott
magával. Mivel második gyerek voltam,
így megtanultam, hogy türelmesnek kell
lenni, várni kell dolgokra. A békés egymás mellett élésnek én voltam a kulcsa.
Ritkán lázadtam. De az unokatestvéremmel szerettünk sárgolyót dobálni. Ilyenkor
előfordult, hogy a szomszéd nénit a
Nógrád megyei Tereskén teregetés közben légitámadás érte…
– Milyen volt a dabasi középiskola,
amikor gyerekként ide jártál?
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– Ez egy fantasztikus iskola volt, nagyon
szerettünk ide járni. Itt megtaláltam a
számításaimat, kihozták belőlem, amit
lehetett. Úgy érzem, az egyetemi évek
alatt eljutottam oda, ahová akartam.
Szenzációs osztályközösségünk volt,
hagytak minket érvényesülni.
– Az igazgatói munkádban segített,
hogy jelentős időt töltöttél a közéletben?
– Ezen sokat gondolkodtam. Azt látom,
hogy számos előnye van annak, hogy az
élet más területein is tapasztalatot szereztem. Ezek a tevékenységek jól hasznosíthatóak az igazgatói munkában. Azt
hoztam magammal, hogy használjuk fel
a kommunikáció adta lehetőségeket,
gondolkodjunk tágabb dimenziókban,

használjuk fel a külvilággal kiépített kapcsolatainkat. Anno egy olyan iskolát
vázoltam fel, amely távlati célokat valósít
meg. Külső és belső jegyekben egyaránt
meg kell jelenniük ezeknek. Erre szolgált
az épület bővítése, a testmozgás, a táncoktatás fejlesztése és a többi hasonló,
akkor a „földtől elrugaszkodott elképzelésnek” titulált programelem. Fontos,
hogy diákcentrikusak legyünk. Hiszen a
legfontosabbak nekünk a tanulóink.
A hozzáadott érték javítása érdekében
együttműködő diákságra van szükségünk. Én ezt tartom fontosak. Nem akarunk kizárólag szolgáltató intézménnyé
válni. Meg akarjuk tanítni a gyerekeket
boldognak lenni. Ehhez akarjuk hozzásegíteni a diákjainkat.

2018. június
– Az életed úgy alakult, hogy 20 évvel az
érettségid után igazgatóként lépted át
egykori iskolád kapuját. Hogyan emlékszel a gimnáziumi évekre?
– Az emberi életnek nagyon fontos időszaka ez a négy év, biológiailag és érzelmileg egyaránt. Ezért lehet kötődni ehhez
az időszakhoz. A dabasi gimnáziumban
megfogták a lelkünket. 1991-ben már a
szabad Magyarországon érettségiztem.
A mi életünk változása egybeesett az
ország változásával, fordult alattunk a
világ. Ahogyan értünk, magunkba szívtuk a friss szeleket.
– Neked, aki történelem-néprajz szakra
mentél, a rendszerváltás igazán érdekes
lehetett. Két év előtte, két év utána…
– Akinek Dabason Kiss István (kisspista – a
szerk.) tanított történelmet, az az

asszonyok, mert idealistáknak gondolták
a táncosokat.
– A néptánc férficentrikus…
– A magyar néptánc hű tükre annak a tiszta világnak, amiben ez élt. Azzal nem
értek egyet, hogy nem a nőkről szól.
Ugyanúgy szól a nőkről és a férfiakról.
Abban a világban a férfinak kellett úgy
vonzónak és feltűnőnek lennie, hogy az
férfias legyen. A nőnek és a női feladatoknak nagyon szép helye van a táncban. Ez a tánc a világ kicsiben.
– Mostanában sok szó esik az oktatásról,
arról, hogyan kellene tanítani. Te tudtál
tapasztalatot szerezni a civil életből is.
Hasznos volt ez?
– Igen. De azt sem vetem meg, aki az egész
életét egyetlen szakmában éli le. Olyan
világot élünk, amelyben hasznos, ha a

boldognak LENNI
lenni
BOLDOGNAK
elmondható legnagyobb igazságot
tanulhatta. 17-18 évesen azért nem esett
le, hogy történelmi időszakban élünk.
Ma ezt tanítjuk. Érzékeltük az akkori politikai feszültséget, a következményeket,
de nem tudatosult, hogy milyen korszaknak vagyunk a tanúi.
– A néptánccal mikor fertőződtél meg?
– A néprajz szak a családom múltjából
következik. Az én felmenőim mindkét
ágon parasztemberek voltak – ezt büszkén vállalom. Gyermekkoromban sokat
voltam Nógrád megyében, palócvidéken, a nagymamámnál. Az ember a
kötődést jóval mélyebbről szedi, mint
ahogyan az emlékezete engedi. Nagyon
szerettem ott lenni, kutatni a ládiafiában,
a sublótban, a titokzatos padláson.
Rengeteg holmi, levelek, fényképek őrizték a paraszti világot. Gyerekként beleszerelmesedtem ebbe. Nem okozott
gondot, hogy a néptáncba beleéljem
magam. Így, a gyermekkorom miatt
kerültem néprajz szakra. Ott nem vallhattam be, hogy néptáncos vagyok.
Nem szerették a professzor urak és

gyerekeket olyanokra is fel tudjuk készíteni, amit nem feltétlenül lehet az iskolában
megtanulni. Ezért fontos a civil tapasztalat, ezért kell megismerni a vállalkozói
szektort, versenyszférát. Nemcsak az
érettségire kell felkészíteni őket, hanem
arra is, hogyan válogassanak a sok információ közül, mit tartsanak értéknek és
ezt hogyan fordítsák a maguk javára. A
tapasztalataim miatt nagyon megbecsülöm azt a helyzetet, amiben vagyok,
hiszen a közalkalmazotti szféra kényelmes. Ha a pedagógus kitekint a világba és
látja azt az „életharcot”, ami zajlik a vállalkozói szektorban, akkor talán önmagát is
pozitívabban látja. Külföldön ez működik:
ha a pedagógus egy bizonyos életszakaszon túl van, kap egy év olyan időszakot,
amikor rekreálódhat. Ilyenkor szerezhet
egyéb tapasztalatot a világról.
– Lehet az oktatásról homogén masszaként beszélni?
– Ez a kérdés áll a viták középpontjában.
Különböző helyzetben vannak az intézmények, különbözőek a gyerekek, akiket
tanítunk, az iskolák funkciói is mások.

Azt látom, hogy máshol nem akarják az
egész világot „beszuszakolni” a tananyagba, ahogyan mi tesszük. Nem feltétlenül jól használjuk fel az időnket sem.
Nem feltétlenül jól tanítunk.
– Mi múlik a pedagóguson?
– A nevelés és az oktatás nem az iskolában
kezdődik. Az, hogy egy gyerek hová
megy továbbtanulni, az nem csak a
tanárok hozzáállásának és a diák teljesítményének függvénye. Több dolog befolyásolja: volt-e lehetősége olvasni, elváltak-e a szülei, beszélgetnek-e a szülőkkel. Ez alapvetően eldönti annak a gyereknek a sorsát, hogyan viszonyul egy
adott tananyaghoz, mit fog vele kezdeni.
Pázmány Péter azt mondta, hogy a gyerek 6 éves koráig nevelhető... Innentől
kezdve az a nagy kérdés, hogy nekünk
mi a feladatunk? A régi elgondolás szerint ott a tananyag, aki el tudja mondani,
le tudja írni – ötös. Más szempontból
pedig nem ez a tanulás lényege.
Mindenkiben ott vannak a képességek,
jóságok, a tanárnak meg az a feladata,
hogy ezeket kihozza a gyerekből.
Egyfajta személyi edzőként működjön
közre. Az emberből embert kell nevelnünk. Most csapnak össze ezek a szemléletbeli különbségek. Kérdés az, hogy a
pedagógusnevelésben mikor jutunk el
odáig, hogy ez visszatükröződik majd a
tanárok nevelésében.
– Fontos a motiváció a tanároknak is?
– Persze. Hiszen azok a diákok teljesítenek
jól, akik motiváltak. Az ember felnőttként
sem változik meg. Csodákat tud művelni
egy olyan tanár, aki sodorja magával a
diákjait, kollégáit. Én munkával tudok
motiválni. Az átépítéssel többek között
ez volt a cél: jó munkakörülményeket
teremteni. Illetve azt is kitaláltuk, hogy itt
van a British Museum nem messze…
Nézzük meg! De el kell utazni, meg kell
szervezni, és ez munka! A munka pedig
motivál! Megvalósítottuk az álmot.
Hasonlókat ki tudunk találni.
Gondolkodunk, mit lehet még. A kollégáim pedig partnerek ebben, hálás vagyok
nekik.
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GONDOSKODÁS
DABASI ÚJSÁG
Gondoskodás ÉVE
éve										Dabasi
Újság

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2018 áprilisában kötöttek házasságot:
Május 5.
Kancsár Mariann–Medgyes Norbert
Prigyeni Enikő–Pucsinszki István
Május 11.
Szabó Andrea–Bakler Csaba István
Bogdán Emília Tímea–Fucskó Albert
Május 12.
Kovács Barbara–Lőrincz Mihály
Kökényesi Erzsébet–Dunavölgyi István
Miloszerni Tünde–Lukács Viktor
Izsó Krisztina–Mátyás Ferenc
Május 18.
Antal Csilla Katalin–Ordasi Dániel
Majer Brigitta–Volenszki Norbert
Május 19.
Kiss Mónika–Oroszi Zoltán
Kovács Dóra–Kalecz Miklós
Bartha Fruzsina–Sarkadi Nándor
Barcsik Hajnalka–Almásy Dániel
Május 25.
Fojta Teréz–Vallyon János
Lenkai Tímea–Zsákai Péter
Kosztolányi Tímea–Bernát Viktor
Szöllösi Csilla–Koncz Adrián Gusztáv
Karlik Dóra–Gacsal Antal Gábor
Palakovics Judit–Gyurián Zoltán
Május 26.
Baranyi Anasztázia–Babik László Miklós
Zsolnai Marietta–Menyhárt Zoltán
Liptai Enikő–Józsa Viktor
Racskó Ibolya–Vajda József
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
Február 03. Nyisták Mária–Brusz Antal
Április 14.
Fekete Katalin–Nyerges-Bognár József
Április 20.
Sikari Erzsébet–Nyerges László
Május 04.
Törőcsik Katalin–Gyöngyösi Sándor
Győri Mária–Negyelszki János
Május 18.
Vajda Éva Ágnes–Erdélyi Gyula Miklós
Május 25.
Seres Magdolna–Zsidi György
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Április 1.
Zsolnai Mária–Kaldenecker Ferenc
Április 14.
Mráz Jolán–Szász Miklós
Április 29.
Török Zsuzsanna–Malik Pál
Május 06.
Szabó Éva Ágnes–Berényi Ferenc
Május 19.
Kancsár Ilona–Antal István
Május 20.
Botlik Éva–Bíró Károly
Május 27.
Pitka Rozália Margit–Garajszki István

30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Február 20. Pintér Borbála Judit–Volenszki
Judit–
t Vo
V lenszki István
Április 9.
Jurászik Ágnes–Jasper Géza
Április 23.
Szabados Mária–Tóth Csaba
Május 6.
Bádoki Veronika–Bennárik Jenő
Május 13.
Jakab Ágnes–Bozsik Gábor
Gebura Irén–Zsigmond Imre
Május 20.
Suhajda Anna–Grósz János
Május 21.
Oláh Márta Ildikó–Petrik Péter Pál
Márton Mária–Újvári Ferenc
Május 27.
Csernák Éva–Nyiri András Gyula
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Január 30.
Herczeg Erzsébet–Dombi Szabolcs
Március 20. Buncsák Ágnes–Jusztin József
Május 8.
Majeczki Judit–Fabók Ferenc
Május 14.
Janicsák Annamária–Sebestyén Ferenc
Május 15.
Faldina Erika–Rizmajer József
Május 28.
Pál Lídia–Domján Lajos János
Pucsinszki Anikó–Gogolák József
Vajda Ildikó–Gogolák Gábor Zoltán
20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
Május 9.
Méhész Anita–Szabó László
Május 16.
Malecz Gabriella–Lagzi Zoltán
Kun Ilona–Gágány István Árpád
Talapka Erzsébet–Balog Gábor
Balog Zsuzsanna–Serfel Tibor
Május 23.
Garajszki Judit–Bálint István
Május 29.
Vellai Ágnes–Szeibert László
Május 30.
Szlezák Andrea–Szuróczki Csaba
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Április 17.
Pusztay Erzsébet–Hunyadi László
Május 03.
Havasi Tímea–Kiss Zoltán
Május 10.
Sztojanov Edit–Csendes Zoltán
Május 13.
Józsa Mária–Ordasi István
Május 17.
Kárpáti Anita–Bakonyi Péter Zoltán
Május 19.
Handl Brigitta–Kardos István
Május 24.
Kertész Mercédesz–Kovács Attila
Május 31.
Szuda Zsuzsanna–Koós Vilmos
Szágos Andrea–Farkas Gergely
Gurdics Tímea–Balla Róbert

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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GONDOSKODÁS éve
ÉVE
Gondoskodás

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Gyenes Jázmin
Farkas Zente Dénes
Kucsik Zalán
Barta Zalán Botond
Forgács Pál János
Németh Luca Zsuzsa
Söveg Ákos
Halász Attila
Huszár Vince

Született
2018. 02. 25.
2018. 03. 13.
2018. 04. 04.
2018. 04. 10.
2018. 04. 18.
2018. 04. 23.
2018. 04. 23.
2018. 04. 24.
2018. 04. 26.

Anya
Harmincz Krisztina
Újvári Renáta
Kovács Adrienn
Mátyás Henrietta
Bálint Andrea
Varga Zsuzsa
Szőnyi Zsuzsanna
Sikari Edit
Nagy Anita

Baba
Rozsnyói Jázmin
Jakab Hanna Dorina
Szabó Izabella
Kveták Vilmos
Kovács Ivett Leila
Mráz Vencel
Halengár Vencel
Vácz Zsófia Ilona

Született
2018. 04. 28.
2018. 04. 30.
2018. 05. 02.
2018. 05. 02.
2018. 05. 02.
2018. 05. 03.
2018. 05. 16.
2018. 05. 17.

Anya
Zsótér Mónika
Kovács Orsolya
Steiner Alexandra Zsuzsanna
Szőnyi Renáta
Jusztin Georgina
Pintér Szabina
Gudmann Brigitta
Sós Melinda

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Erdélyi Lajosné (Antal Mária)

1928. 05. 23.

90 éves

Mráz Orbánné (Kiss Ágnes)

1927. 05. 12.

91 éves

Nagy Józsefné (Dinnyés Julianna)

1926. 05. 01.

92 éves

Pocsok Lászlóné (Márta Ilona)
Kránicz Flórián
Fabók Jánosné (Farkas Mária)

1925. 05.1 4.
1925. 05. 16.
1924. 05. 20.

93 éves
93 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

A MOK HÍREI

TÁBOR INFORMÁCIÓK

Kedves Barátaink!

Kedves leendő táborozó gyerekek!

Új mentő

Nagy szeretettel várunk titeket
táborunkba!

A

Dabas és Környéke MentőorvosiMentőtisz ti Koc si Közhasznú
Nonprofit Kft. június 1-jén ünnepelte 3
éves fennállását. Önkormányzatok,
cégek és magánszemélyek adományaiból
üzemelő mentőor vosi (mentőtisz ti)
kocsinkat 1211 esetben riasztották, több
sikeres újraélesztést és életmentést hajtottunk végre az elmúlt 3 évben, közösen az
Országos Mentőszolgálat munkatársaival.
Őrzött betegszállításban pedig 543 beteget mobilizáltunk.

Technikai okokból egy táborunk lesz
csak megtartva, július 23–27-ig,
ide várunk titeket
nagyon nagy szeretettel!
Hála támogatóink nagyszerű felajánlásának, megérett az idő arra, hogy egy
nagyon jól felszerelt mentőgépkocsit
– amely az ellátott beteget a helyszínről el
is tudja szállítani – üzembe helyezzünk, és

Bővebb információ rólunk:
www.dabasmok.hu honlapon, valamint
Facebook (R) oldalunkon!

árom alkaAugusztus 1-jétől heti három
lommal a Dabas és környéke betegei szá on, szintén
mára sürgősségi ellátást nyújtson,
az Országos Mentőszolgálatt irányítása
alatt.
günk van
Továbbra is nagy szükségünk
támogatóinkra, Dabas Város Önkormányzatának, a térség önkormányzatainak,
zatainak, és
a cégek nagylelkű adományaira!
ra!
Kérjük támogassanak minket!
et!
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
június 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 a r t á s: h ét fő: 8 –1 6 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:

Örökmozgó napközis tábor I–II.

Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
évzáró ünnepsége

Időpont: július 2–6. és július 16–20. (naponta 8–16 óráig)
Korosztály: 6–14 éveseknek
Részvételi díj: 8000 Ft/fő (tízórai, ebéd, uzsonna)
Program: Kreatív interaktív foglalkozások, kézműves foglalkozások, városi kirándulás, könyvtárlátogatás, csapatépítő játékok.
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, hagyományos szabadtéri
játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 18., hétfő
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

Időpont: június 14., csütörtök 17.00 óra
Boeing Boeing – Leszállás Párizsban –
a Kalocsai Színház vígjáték előadása
Időpont: június 24., vasárnap 19:30
Jegyár: 2500 Ft

„Így tedd rá!” – játékos néptánctábor
Időpont: június 25–29.
Részvételi díj: 20 000 Ft/fő
Program: Játékos néptánc foglalkozás,
kézműves foglalkozás.
További információk: Ecser Fruzsina, 06-70/459-2061

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: minden kedden,
10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: július 7., szombat 16.00
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:
Herman László képzőművész „Séta a versailles-i parkban” című kiállítása megtekinthető június 22-ig.

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

NEMES-KÚRIA

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

PROGRAMUNK:
– június 13. (szerda) 18 óra: Garajszki József fotókiállításának
megnyitója
– június 14. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig: kézműves foglalkozás
– június 18–22.: Honfoglaló tábor Molnárné Katona Judit
vezetésével
– június 25–29.: Bütykölde tábor Morva Ágnes vezetésével
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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.

2018. június 								

MINDENNAPI életünk
ÉLETÜNK
Mindennapi

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
június 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
A műemléképület külső-belső terei és kertje gyakran látogatott helyszín a KREATÍV ESKÜVŐI fotózásokhoz,
amelyhez célszerű a telefonos bejelentkezés.

HETI PROGRAMSOROLÓ
HÉTFŐ

CSÜTÖRTÖK

SZOMBAT

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

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

18.00 órától
Kulináris Kultúr Konyha
június 30.
Színes ízek egy ruhaszobor-kiállításon

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

SZERDA
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
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

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
június 21.
Az irodalmi beszélgetés témája:
Szabó Magda: Pilátus
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

PÉNTEK

VASÁRNAP
15.00 órától
a Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
június 17. – Szabó Jánosné klubvezető

MILOSZERNI
VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria

17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
június 22.
A hónap témája: Kertünk díszei

Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző programjaival
és játékaival várja a látogatókat!

17.00 órától
Bábel Antónia
mesekönyv bemutatója
június 15.

június 22. (péntek), 15 órától

RUHASZOBOR-kiállításunk június 30-ig látogatható
nyitvatartási időben és telefonos bejelentkezés szerint.

Csokis konyakos
meggylekvár-készítés
A gyümölcsszezon a legjobb dolog
a világon! Bizonyíték rá ez a lekvár!
Az étcsokoládé meleg, karakteres íze
a legjobb kiegészítője a meggy savanykás vadságának, és szelídítője a konyak.
A lekvárkészítés fortélyait Kajliné Ludányi
Margittól tanulhatjuk meg.

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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SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR 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

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.

kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

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!

A Ringató foglalkozás jelenleg szünetel!

Június 6.: Az erre a napra tervezett
program ELMARAD!
Június 13., 10–11 óráig: Mese a kiskakasról, aki nem tudott kukorékolni
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft

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

A MÁTYÁS-ÉV DÍJAZOTTJAI
Május 6-án tartották Lajosmizsén a IX. Grillázs és Mézeskalács
Majálist. A rendezvényen három dabasi siker is született. Az
idei esemény témája Mátyás király és a reneszánsz volt.
Mézeskalács-kategóriában Kajliné Ludányi Margit alkotása
bronzérmes lett. Grillázs-kategóriában Garajszkiné Pintér
Andrea, az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájának
cukrász szakoktatója aranyérmet kapott, tanítványa, Szabó
Fanni Anna pedig ezüstérmes lett.
A díjakhoz mindhárom
versenyzőnek szívből gratulálunk!
a Dabasi Újság
szerkesztősége
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Városi

Nappali

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

DÍJESŐ

az Orbán napi Bornapon
Május 25-én, szombaton tartották az ócsai Öreg
Pincéknél az Orbán napi Bornapot. A rendezvényen
mindig születik dabasi siker, de idén igazi díjesővel
jutalmazták Major Attila, volt dabasi képviselő borait és pálinkáit.
Az öt díjból egy aranyat nyert a Bogyózott Kékfrankos törköly, ezüstöt a Birspálinka, bronzot az
Alma- és Cseresznyepálinka. A borok közül ezüstöt kapott a Kékfrankos Cabernet Sauvignon, bronzot a Kövidinka és szintén bronzot és kupát a Kékfrankos Rozé.
A díjakhoz gratulálunk!
-szerk-
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Erdélyben jártunk

H

atártalanul! programnak köszönhetően nemrégiben életem legszebb májusi hetét töltöttem el iskolatársaimmal
Erdély csodálatos táján, az Erdővidéken, ahol Barót adott otthont
számunkra.
A kirándulásra készülve előadásokat hallgattunk meg Erdély történelméről, földrajzi fekvéséről és gazdasági helyzetéről. Ősztől
ajándékokat készítettünk a vendégváró testvérosztályunk diákjainak, és ellátogattunk az Országos Széchényi Könyvtárba is, hogy
ismereteink bővüljenek.
Barótra érkezésünktől kezdve a napjaink élvezetes programokkal
teltek el, lehetetlen lenne az összeset felsorolni. Mindenkinek lett
egy kedvenc helye, ahova már most szívesen visszamenne. Nekem
nagyon tetszett a Medve-tó, a kisbaconi vízimalom, Benedek Elek
h á z a, a nag yaj t ai vá r templ om, a ková sznai Pokols á r,
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, a Vadász Múzeum, a Mohos
tőzegláp, az Apor lányok feredője, a torjai Büdös barlang, a Vargyasszoros, az Orbán Balázs-barlang, a tordai sóbánya. A Szent Anna-tó
mindörökre megmarad az emlékezetünkben, hiszen ott a kápolna
környékén egy igazi vadon élő medvével találkoztunk. Kicsit megijedtünk tőle, de hatalmas élmény volt közelről látni azt a barna szőrmókot.
Ezen kívül a közös éneklés, a táncház, a játékok, a szekerezés tették színesebbé a napjainkat. Foci- és kézimeccset is játszottunk a
helyi csapattal. A Gaál Mózes Általános Iskola 7. osztályosainak két
óráján voltunk, ahol ők is, mi is bemutattuk azt, hogy hol élünk.
Barátságok is szövődtek.
A hét elteltével nagyon nehéz volt a búcsúzás. Sokan sírtak az
elváláskor. Az élményeinket sokáig fogjuk emlegetni. Köszönjük
mindenkinek, akinek része volt abban, hogy eljussunk ide.
Jó lenne, ha megismételhetnénk ezt a kirándulást!
Kosztolányi Tünde
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola , 7. b osztályos tanuló

Megismerhettük Erdővidék szépségeit

R

engeteg programon vettünk részt, örök élménnyel gazdagodtunk. Jó barátságot kötöttünk a Gaál Mózes Általános
Iskola 7. c osztályos tanulóival. Több közös programunk volt: városnézés, éneklés, barátságos mérkőzések. Mindennap finom és
bőséges ételeket ettünk.
Vargyason a Sütő család élő művészetének részesei lehettünk.
Az unitárius templomba látogattunk, majd szekerekkel a Vargyasszoroshoz vágtattunk. Lenyűgözött minket a táj szépsége, nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy Tündérországban járunk. Egy tündéri
ember vezette utunkat: mindent köszönünk neked, Gyuri!
Jártunk még a tordai sóbányában, a Szent Anna-tónál, a Mohos
tőzegláp ösvényein, a torjai Büdös barlangban, a világ legnagyobb
kápolnájában, az Apor lányok feredőjében és Sepsiszentgyörgyön.
Kisbaconban ellátogattunk Benedek Elek házához. Szívünkbe
véstük a nagy meseírónk gondolatát: „Jézus tanítványa voltam,
gyermekekhez lehajoltam, szívemhez felemelém, szeretetre így
nevelém.” Nagyon megható pillanatokat töltöttünk a házában.
Az együtt töltött idő alatt sokat nevettünk, kacagtunk.
Köszönjük a melegszívű fogadtatást, gondoskodást! Örülünk,
hogy megismerkedtünk Erdővidék szépségeivel és az ott élő emberek melegszívű szeretetével.
A Jó Isten áldása szálljon Rájuk!
Köszönettel:
a Szent János Katolikus Általános Iskola 7. évfolyama
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„Ne csak nézzetek, lássatok is!”

A

z idézet Haszmann Pali bácsitól való, aki a csernátoni falumúzeumon vezetett végig bennünket.
Csodálatos kiránduláson vettünk részt Erdélyben a Határtalanul
program keretén belül.
Meseszép tájakat láttunk, betekinthettünk az erdélyi kultúrába,
és nagyon kedves emberekkel ismerkedtünk meg.
Első nap megcsodáltuk Déva várát – igaz, kicsit messziről, mivel
a felvonó éppen nem működött, de azért az első kapuig felsétáltunk. Nagyszeben belvárosát esőben nézhettük meg, és
mindannyiunknak sikerült átmennie a Hazugok hídján.
Második nap a Gaál Mózes Általános Iskola fogadott minket,
ahol megismerkedtünk a baróti gyerekek óráival, és meglepve
tapasztaltuk, hogy mennyivel okosabbak, mint mi. Nagyajta és
Kisbacon megtekintése után egy Barót–Dabas focimeccsre is sor
került, ahol bebizonyítottuk, hogy mi is jók vagyunk valamiben.
Harmadik nap a Nyergestetőn elhunyt székely hősökre emlékeztünk Kányádi Sándor Nyergestető című versével és a
Himnusszal, majd szalagot kötöttünk a Dabas város által állított
kopjafára. Kézdivásárhelyen is kötöttünk Gábor Áron szobrára
szalagot, majd meglátogattuk a Vigadó Színházat. Csernátonban
megnéztük a falumúzeumot, majd átutaztunk Sepsiszentgyörgyre,
ahol a Székely Nemzeti Múzeumban Gábor Áron megmaradt
ágyúját is láthattuk. Itt kaptunk másfél óra szabadidőt. Hazafele
megtekintettük a csodálatos Kálnoky-kastélyt.
Negyedik nap a Szent Anna-tóhoz utaztunk, ahol a legenda
szerint, ha megmosod benne az arcod, tíz évvel fiatalabbnak
tűnsz. Ezt mindannyian kipróbáltuk. Megnéztük a Szent Annakápolnát, itt meghallgattuk a tó legendáját. Innen a Mohosláphoz vezetett utunk, a vadőr vezetésével bejártuk a tanösvényt,
és megismertük a láp különleges növény- és állatvilágát.
Leginkább a húsevő növény és a mámorka nyerte el tetszésünket.
A torjai büdösbarlangban megtapasztaltuk a kén bizsergető, gyógyító hatását. Ez az egyedi élmény tetőzte be a napunkat.
A Mária-kápolnánál megismertünk egy, a barlang mérgező hatásához kapcsolódó szívszorító történetet is – Sánta Ferenc Sokan
voltunk című novellája sokunk szemébe csalt könnyeket.
Ötödik nap Vargyasról szólt. Először a falu unitárius templomát,
majd a híres bútorfestő Sütő család kiállított munkáit néztük meg.
Ezt követően szekerekre pattantunk, és hosszú, vidám kocsikázás
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után érkeztünk a Vargyas-szoroshoz. A kanyargó patak mentén
jutottunk el az Orbán Balázs barlanghoz. Néhányunk most járt
először barlangban, és most látott először denevért is. Ez a kirándulás volt az Erdővidéken tett látogatásunk legmaradandóbb
élménye.
Minden estét az új baróti barátainkkal töltöttünk, pénteken
azonban elérkezett a búcsú pillanata. A kialakult kapcsolatok egy
része reméljük, sokáig megmarad.
Hatodik nap indultunk haza. Megnéztük a tordai sóbányát, és
még óriáskerekezni is volt időnk a sózuhatag mellett.
A Királyhágónál fájó szívvel intettünk búcsút Erdélynek, remélve, hogy hamarosan családi körben is visszatérhetünk. Rengeteg
élménnyel, ismerettel és tapasztalattal tértünk haza.
Gyóni Géza Általános Iskola
Holi Barbara, 7. b

Határtalanul! – a gimnáziumban

P

ünkösd hétfő hajnalán a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
7. a és 7. c osztályának tanulói izgatottan gyülekeztek az iskola közelében. Az idei tanévben is elérkezett az a nap, amikor a 7.
évfolyamosok öt tanár kíséretében a „Határtalanul program” keretében Erdélybe, Barótra indultak.
Az utazást nem csak nagy várakozás, hanem különböző felkészítő órák, kirándulások előzték meg.
A hosszú utat tanulói beszámolók és a Nagyváradon, Korondon,
Farkaslakán tett pihenők tették érdekessé. A hét programja iskolalátogatással, és a barótiakkal való barátkozással kezdődött, majd jártunk, csodás erdővidéki tájakon, hallottunk tündérmeséket és bepillantottunk számtalan érdekes helyre. A bútorfestő műhelye, a vízimalom, a skanzen, az emlékhelyek vagy a vártemplom csak néhány
a sok-sok látnivaló közül. Bárhol jártunk, megható volt, ahogy az
emberek fogadtak bennünket, örültek nekünk, mint rég nem látott
barátnak.
Reméljük, hogy a gyerekekben a tanulmányi kirándulás adta
élményeken túl, mélyebb, az összetartozáshoz kötődő érzések is felébredtek.
Köszönjük szépen a szervezőknek a programban való részvétel
lehetőségét és a segítők áldozatos munkáját!
A kísérő tanárok nevében írta:
Talabérné Kontra Hajnalka

2018. június 								
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MEGÚJULT JÁTSZÓUDVAR A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN

A

pünkösdi hosszú hétvége után a
Napsugár Ovi udvarán meglepetés
várta a gyermekeket.
Dabas Város Önkormányzata, Kőszegi
Zoltán polgármester úr közbenjárásával
mozgásfejlesztő játékokkal ajándékozta
meg csemetéinket. Színes, esztétikus
mászókák, hinták, „varázsolódtak” a megöregedett, „nyugdíjba vonuló” eszközök
helyére. A különféle biztonsági feltételek
mellett méreteikben is megfelelőek, így a

legkisebbek is bátran használhatják.
Örülünk, hogy az iskolába készülődő, elballagó nagycsoportosaink is élvezhetik még
egy kicsikét a nyár folyamán.
Természetesen csillogó szemekkel, fellelkesedve, boldogan vették birtokukba, és
tapossák, másszák, pattogtatják, vagyis
élvezik nap mint nap!
Nagyon szépen köszönjük az egész
Napsugár Óvoda nevében Zoli bácsinak,
Dabas Város Önkormányzatának, hogy

tekintete mindig ott van a legkisebbeken is,
és mint gondoskodó, szerető szülő igyekszik sokféle lehetőséget megteremteni,
„hogy az élmények tárházából” gyermekeink minél jobban gazdagodjanak ismeretekben, tapasztalatokban, és igazi, boldog
gyermekkoruk legyen!
Köszönjük az új játékokat, szebbé varázsolják majd az óvodai életet!
A Napsugár Óvoda kollektívája
és a gyermekek

BARÁTI LÁTOGATÁS
a Szentegyházi Gyermekfilharmóniánál

D

abas Város Önkormányzata az Érdi SZC Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolájának és Kollégiumának munkatársaival közösen a Szentegyházi Gyermekfilharmónia (FILI)
vezetője, Haáz Sándor meghívására néhány napot Erdélyben
(Székelyföld és környékén) tölthetett. A meghívás előzményeként
szolgált, hogy 2017 decemberében a FILI magyarországi turnéjának dabasi állomásán Dabas Város Önkormányzata házigazdaként fogadta a kórust, a szakképző iskola pedig a koncertnek
adott otthont. A látogatás során a további együttműködési lehetőségeket is kerestünk a helyi szakképző intézményekkel. Az

IRODA KIADÓ!

emlékezés és a tartós barátság reményében fát is ültettünk.
A programot az iskola Szakképző Központ Nonprofit Kft.-je is
támogatta.
Stégner Péter
Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693

Kiadóvá vált a Polgármesteri Hivatal

Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta

épületének földszintjén egy külön bejárattal
rendelkező iroda és a hozzá tartozó szociális
helyiségek.
A bérlemény összesen 42 m² nagyságú.

A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván tér 1/B |

Érdeklődni lehet a 06-29/561-250-es
telefonszámon.

Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc

Tel.: 06-29/561-230 | kapuiagota@gmail.com |
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 |
E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Tel./fax: 06-29/365-564
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Májusban ünnepelte 90. születésnapját

ERDÉLYI LAJOSNÉ

M

ájus 23-án ünnepelte 90 születésnapját városunk díszpolgára
Erdélyi Lajosné Antal Mária. Az ünnepi
alkalomból Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármesterrel és Kőszegi Zoltán polgármesterrel együtt köszöntöttük Marika
nénit otthonában.
A köszöntést követő beszélgetésben
díszpolgárunk felidézte gyermek- és ifjúkorát, mesélt családja múltjáról, gyökereiről. Külön kitért a Dabason végzett közösségépítő tevékenységére, amelyet a látássérült emberekért végzett.
Marika néni a Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete (DATLE) első
elnöke. Magas színvonalú munkájáért
Marika néni korábban megkapta a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségétől a Louis Braille-emlékérem
ezüst fokozatát.

tárgyalkotó népművészek soraiba, ezzel
is öregbít ve vársunk hírnevét.
A Zengővárkonyi Tojásmúzeum több
munkáját őrzi.
M a r i k a n é n i g y e r m e k ko r a ó t a
gyengénlátó, de nehézségei ellenére
sosem veszítette el az emberek iránti nyitottságát, bizalmát és az Istenbe vetett
hitét. Sok sorstársában táplálta a
reményt.
Mindezek elismeréseként 2007-ben, az
Anyák évében a Dabas város díszpolgára
címmel tüntette ki önkormányzatunk.

Rendkívüli szociális érzékenységéhez
nem mindennapos kreativitás is társul.
Csodálatos „tojáshímzéseivel” bekerült a

ÚTFELÚJÍTÁSOK
Jó ütemben halad a város állami tulajdonú,
belterületi, 5202 jelű útjának felújítása. Az
útpálya a Bartók Béla úti csomóponttól a
Tatárszentgyörgyi úti elágazásig elkészült,
a munkálatok tovább folytatódnak a
dabasi, felsődabasi és sári szakaszokon.
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Az 5-ös főút Vasút utcai kereszteződésének a felújítása is hamarosan elkészül.
A felújítással érintett útpálya felmarását
elvégezték. Lapzártánk idejére az új buszperonok kiépítése megtörtént.
szerk

Kerek születésnapja alkalmából a
Dabasi Újság szerkesztősége nevében
szeretettel köszöntjük, jó egészséget és
további boldog éveket kívánunk neki.
Feldman László

2018. június

HIVATALI SZÓCSŐ

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a
parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság
által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem –
egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő
megállapítása.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfűmentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés
elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden
esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról
és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti
jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig
valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
Bővebb tájékoztatást a www.dabas.hu-n található!
Dabas város jegyzője

Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2370 Dabas közigazgatási területe,
Dabas, Szent István tér 1/B.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok
ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele,
közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon,
a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása. A szükséges végzettség megszerzését követően, a munkakör 3 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”
Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló „ 2011. évi. CXCIX.
törvény, valamint a Dabas Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Rutterschmid Gergely Hatósági és Igazgatási osztályvezető
nyújt, a 06-29/561-258-as telefonszámon.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ
a városi honlapon : www.dabas.hu

PÁLYÁZAT
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
pályázatot ír ki a „Tudás és Tudatosság” évtizede -2018
„A gondoskodás éve” témakörhöz kapcsolódó kulturális programok támogatására.
A pályázati felhívás a www.dabas.hu honlapon
tekinthető meg.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 5.
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

F

– Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya június 1-jén töltötte be
75. életévét. Ez a papi és püspöki nyugdíjkorhatárunk, amikor
kötelező beadnunk a nyugdíjkérelmünket. Természetesen
Ferenc pápa nem köteles elfogadni Miklós püspök kérelmét.
Tehát ha a Szentatya úgy dönt, akár hónapokig, évekig is megtarthatja őt a váci megyéspüspöki székben. Gyóni templombúcsúnk szentmiséjét Miklós püspök atya fogja bemutatni július
1-jén, vasárnap 10.30-tól. Aznap a szőlősi szentmise elmarad. Gyóni és szőlősi egyházközségeinkkel ekkor fogjuk megköszönni neki, hogy a 75 évéből az utóbbi 15 évben odaadóan
szolgálta köztünk az Urat, építette Isten Országát. Az ünnepi
szentmisére mindenkit szeretettel várunk.
– A hittanos tanévet lezáró hálaadó szentmisénket, a Te Deum-ot
június 10-én 10.30-tól ünnepeljük Gyónon. Ez gitáros gyerekmise lesz, amelyet családi délután követ a templomkertben (eső
esetén elmarad). Az ebédre és az azt követő kötetlen játékra és
beszélgetésre minden családot szeretettel várunk. Az ebédre
jelentkezni a sekrestyében lehet június 8-áig.
– Június 17-én a 8.30-kor kezdődő szentmisénket Szőlőkben a 10
éven belül júniusban elhunytjainkért ajánljuk fel. Ugyanazon a
napon a Gyónon 10.30-kor kezdődő szentmisénkben tartjuk a
havi kereszteléseinket.
– Napközis hittanos táborunkat június 25–29-éig tartjuk,
jelentkezni a hitoktatóinknál lehet.
– Két havi gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkat valószínűleg július 7-én, a szombat esti szentmise után tartjuk. A végleges időpontért figyeljük a templomi hirdetéseket.

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.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Hernádi László temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

– Június 17., vasárnap, 15 óra: Tanévzáró istentisztelet a
tatárszentgyörgyi római katolikus templomban.
Június 18-tól 22-ig nyári tábort tartunk
a Gyóni Református Gyülekezetben.
A tábor naponta 8.00-tól 16.30-ig tart.
Változatos programmal várjuk a gyermekeket.
Programok: kirándulás Ócsára, a láperdőbe, valamint a szigethalmi vadasparkba, biciklitúra, kajakozás, fagyizás, vetélkedő, lovas
kocsikázás, kézműves foglalkozás, főzőverseny, tábortűz, foci,
csocsó, pingpong. Az egyik nap estébe nyúló (ott alvós) sátortábort tervezünk esti túrázással és filmvetítéssel.
Mindennap tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak a gyermekek.
A tábor költsége 10 000 Ft. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban
személyesen. Jelentkezési határidő június 15.
Telefon: 06-20/259-73-72 vagy 06-29/953-404
– Június 24-én, 10 órakor: Istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztással
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap, 10 óra: istentisztelet
A nyári időszakban a gyülekezeti bibliaórák és gyermek istentiszteletek szünetelnek.
Ősszel újraindulnak az alkalmaink.
– Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás (havonta egy alkalom)
– Márk evangéliumának magyarázata
Ősztől Keresztkérdés sorozat indul a Gyülekezeti Házunkban
Minden olyan fiatal jelentkezését várjuk vallásfelekezetek különbségtétele nélkül, akik szeretnének többet megismerni Jézus Krisztusról az
élő Isten személyéről, tetteiről, csodáiról.

DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
– vasárnaponként 10.00 órakor istentisztelet a templomban
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!

2018. június
június 										
2018.

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
– Tanévzáró istentisztelet:
június 10., vasárnap, 10.00 óra

Gyóni Géza költő születésének 134.,
halálának a 101. évfordulója alkalmából
megemlékezés a templomkertben:
június 24-én, vasárnap,
a 10.00 órai istentisztelet után.
Helyettesítő lelkész: dr. Varga Gyöngyi
(lelkész, EHE tanszékvezető, docens)

hit–vallás
HIT–VALLÁS

További helyettesítő lelkészek a nyári szünetben:
– Július 1.: dr. Korányi András, lelkész (Pestszentlőrinc, EHE
rektorhelyettes, egyetemi tanár)
– Július 8.: dr. Orosz Gábor Viktor, lelkész (Budapest, EHE egyetemi docens)
– Július 15: László Milán, gyülekezetünk volt lelkésze
Gyerektábor: július 23–27-ig tartjuk.
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Elérhetőség: Balog Eszter 06 20/824 2019

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT a felsődabasi katolikus templomban
„Vannak a léleknek régiói, melybe csak a zene világít be.’’

A

Felsőfabasi Egyházközség nevében hálásan köszönöm a
Múzsàk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
asszonyának, Kovács Évának, tanárainak és diákjaink a Felsődabasi
Szentháromság templomban április 27-én tartott színvonalas jótékonysági hangversenyt.
A lélekemelő műsort Szabó Zoltán igazgató helyettes állította
össze.
Az iskola vezetésének, tanárainak és diákjainak további sikeres
művészeti munkát kívánok.
Köszönet Gugyerás Lászlóné üzletvezető asszonynak a hangverseny szereplőinek megajándékozásához nyújtott támogatását.

Köszönöm a Dabasi Intézményfenntartó Központnak a vendéglátáshoz nyújtott támogatását.
Szalka Mihály plébános

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Karlik Pálné
(Volárovics Mária Magdolna)
1932. 04. 17.
2018. 03. 22.
Virág József
1946. 09. 13.
2018. 03. 27.
Simon Zoltánné
(Liszkovits Edit Erzsébet)
1960. 09. 07.
2018. 04. 08.
Szabó Józsefné (Bakó Eszter)
1933. 05. 22.
2018. 04. 14.
Kecskés István
1974. 09. 20.
2018. 04. 17.
Ács Kálmánné (Szabó Irén Gizella) 1939. 01. 04.
2018. 04. 21.
Sponga Jánosné (Kiss Ilona)
1945. 08. 25.
2018. 04. 25.
Suhajda Péter
1938. 04. 08.
2018. 04. 27.
Balogh Mária (Orgován Mária)
1941. 09. 05.
2018. 04. 27.
Hernádi László Péter
1946. 10. 12.
2018. 05. 01.
Kis István
1939. 09. 30.
2018. 05. 05.
Nagy Mihályné (Deák Magdolna) 1928. 10. 14.
2018. 05. 06.
Kiss Józsefné
(Petró Magdolna Erzsébet)
1931. 03. 23.
2018. 05. 10.
Török Ferencné (Dancsa Juliánna) 1924. 10. 20.
2018. 05. 14.

Név
Születési idô
Farkas Józsefné
(Precsinszki Margit)
1940. 03. 23.
Bali-Hajagos Balázsné
(Misák Anna)
1945. 09. 01.
Csorba Gyula
1931. 07. 23.
Majeczki János
1927. 12. 12.

Halálozás idôp.
2018. 05. 14.
2018. 05. 14.
2018. 05. 16.
2018. 05. 21.

Osztozunk a családok gyászában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük rokonainknak, szomszédainknak, ismerőseinknek,
barátainknak, hogy édesapám búcsúztatásán való
részvételükkel, a kegyelet virágaival emlékének adóztak,
fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak.
Kubikné Kis Judit és családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Bali-Hajagos Balázsné
gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és utolsó
útjára elkísérték. A gyászoló család

19

kultúra											Dabasi
Újság
KULTÚRA
DABASI ÚJSÁG

150 ÉVES A FELSŐDABASI VÁSÁR

A

múltjából él, de jól állja a modern idők kihívásait. A határoló
kerítését erősítő fotográfiákkal fennen hirdeti: hozzánk tartozik, a mi örökségünk. Jeles, bár megszokott eseménye a város
életének. A leghatékonyabb hagyományőrző rendezvényünk,
hiszen minden hónap második vasárnapján ezreket mozgat meg
újra és újra. Sikeréhez mindössze az évszaknak megfelelő jó idő
szükségeltetik, mert régóta kialakult rendje van a dolgoknak. A
legnagyobb ellensége az eső, mely otthon tartja a vevőt, letöri az
árat, és úgymond szétveri a vásárt.
A város még a szombati nap fáradalmait piheni, amikor az árusok az ország minden részéről portékáikkal útnak indulnak. Jönnek
az állattartók értékesítésre szánt jószágaikkal; a növénytermelők
szezonális terményeikkel, palántával, virággal, gyümölccsel; a kézműiparosok (késesek, szűcsök, kádárok, kosárfonók, kötélgyártók,
szőnyegkészítők, szíjgyártók, lószerszámkészítők) egyedi termékeikkel; és a cukrászok-mézeskalácsárusok, kürtöskalácssütők, mézárusok, hentesek, sajtgyártók, lángossütők-lacikonyhások mindennel, mi szem-szájnak ingere. A lónyerítéssel vetélkedő kakaskukorékolására már az utolsó szemlét tartják a standon, hiszen az áru-

nak kelletnie kell magát, a vásárló nem rohanhat el mellette. Mert a
vásár legfontosabb szereplője mégiscsak a vevő, akit manapság a
kereskedelem ezerféle módon csábít. Dabason ennek ellenére
sokunk életében volt már olyan pillanat, hogy a nehezen beszerezhető termékről már-már szinte lemondtunk, amikor isteni szikraként jött a mentőötlet: majd a felsődabasi vásárban! És működik a
dolog, mert ugyan a hatalmas emberkavalkádban nagy alapossággal, kétszer is töviről hegyire átvizsgáltuk az árusok sátrait,
alkudni is kellett, de a végén mégiscsak sikerrel jártunk.
Jutalomképpen, afféle ráadásként, sehol máshol be nem szerezhető élményekkel gazdagodva vonhattuk meg a nap mérlegét a
vasárnapi ebédnél.
A színes forgatag kezdetei a múlt ködébe vezetnek, a história
egy kis község nagy álmaként indult. Jelképes üzenet, hogy engedélyének megadása a magyarság gazdasági föllendülést hozó korszaka kezdetén történt. A kiegyezést követő Andrássy-kormány
kereskedelemügyi miniszterének aláírása 1868. június 19-én száradt meg a határozat papírján: a felsődabasi vásár immár 150
éves…
Valentyik Ferenc

GYÓNI GÉZA TESTAMENTUMA

– krónikás összegzés az emlékév eseményeiről

A

Dabasi Újság olvasói jó szívvel és
szép emlékekkel gondolhatnak viszsza a tavalyi Gyóni Géza Emlékév eseményeire, hiszen a kezdeményezők mindent
elkövetettek a centenárium sikeréért.
Megújult a költő szülőházának környezete
az emlékszobával és a templomudvarral,
könyvek és új mementók születtek, kiállítás
és színdarab hirdette életműve időszerűségét.
Az események további listázását Dabas
Város Önkormányzata jóvoltából immár
100 oldalas összefoglaló kiadvány segíti
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(szerkesztők: Valentyik Ferenc, Kapui Ágota
és Szűcs Mária). Kőszegi Zoltán polgármesteri ajánlója, dr. Bábel Balázs Kalocsakecskeméti érsek földiként emlékező írása,
Kapui Ágota verse, Valentyik Ferenc újságcikkei teljességre törekvő bibli
bibli-

ográfiai adatbázist vezetnek föl. Ebben
hónapról hónapra sorjáznak az események,
az utóélet záróakkordjai, helyet kapnak az
emlékév kiadványai és végül Gyóni Géza
szereplései az Emlékév írott és elektronikus
sajtójában. Ajánlásként érdemes feljegyeznünk a hátsóborító Gyóni-négysorosát is:
Reménykedő magyaroknak
Küldöm át a légen.
Reménykedő magyarokkal
A jó Isten légyen!
V. F.

június										
2018. június

kultúra
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EMLÉKEK ÉS GONDOLATOK

GYÓNI GÉZÁRÓL

G

yóni (Áchim) Géza a 20. század
első két évtizedének – Ady Endre
mellett – a legnagyobb magyar költője. A
Pest megyei Gyón községben (amely 1966
óta Dabas város településrésze) született
1884. június 25-én, és 33 éves korában
orosz hadifogságban halt meg
Krasznojarszkban 1917. június 25-én.
Gyóni Géza közös szülőfalunkról, Gyón
községről vette fel a nevét, és ezen a
néven ismerte meg az ország és a külvilág.
Költészete az I. világháború idején teljesedett ki, a leghíresebb verseit a fronton és a
hadifogságban írta. Költészetének különlegességét az adja, hogy rajta kívül szinte
nincs is senki, aki az első világégésben költő-katonaként részt vett volna, és személyesen tapasztalja meg a katonák szenvedéseit, valamint hazavágyódásukat a
frontról. Leghíresebb és legmaradandóbb
versét, a „Csak egy éjszakára…” c. költeményt valamikor 1914 novemberében írta
Przemyslben, a lengyel fronton.
Életem nagyon sok szállal kötődik Gyóni
Gézához. Egyrészt én is Gyónon születtem, igaz a költő halála után 32 évvel, másrészről életutamon gyakran kapcsolódhattam a nagy költő szellemiségéhez.
Gyóni Gézáról először az apai nagyapámtól, id. Mitták Józseftől hallottam az 1950es években. Nagyapa személyesen is
ismerte Gyónit, a verseit a kezembe adta.
1956 őszétől a szüleimmel együtt a Gyóni
Géza utcába költöztünk. Ettől kezdve a
lakcímem leírásakor vagy a kiterjedt levelezésem során mindig ott szerepelt Gyóni

Géza neve. Az 1960-as évektől
rendszeresen részt vettem
Gyónon a június 25-i ünnepségen. Rendszeresen látogattam
a Gyóni Géza Művelődési
Otthon egyéb rendezvényeit
is. A gimnazista éveim alatt 4
évig tagja voltam a Gyóni
Géza Ifjúsági Klub vezetőségének. Mély barátság fűzött
Fábián Miklós könyvtároshoz,
aki Gyóni nagy tisztelője és
kutatója volt. Sokat beszélgettünk a nagy költőről, és
ahol csak lehetett, népszerűsítettük a költészetét, személyiségét.
1974. március 15-én Fábián Miklóssal
együtt készítettük elő a Gyóni Géza Baráti
Kör alakuló ülését. Egyébiránt én ekkor a
Dabasi Nagyközségi Tanács apparátusában dolgoztam művelődési főelőadóként.
Az alakuló ülésen az ünnepi beszédet Z.
Szalay Sándor irodalomtörténész tartotta.
A megjelent mintegy 40-50 fő résztvevő a
Baráti Kör elnökének, Czeróczky András
tanácselnököt választotta meg. A vezetőség tagja lett még Karlik László, Fábián
Miklós, özv. Balogh Istvánné, dr. Syposs
Zoltán, Z. Szalay Sándor és Mitták Ferenc
(ez utóbbi lett a kör titkára). A Baráti Kör
évente 3-4 alkalommal ülésezett, szervezett szavalóversenyeket, iskolai irodalomfoglalkozásokat és ünnepségeket Gyóni
Gézáról. Jómagam 1975-ben elköltöztem
Da
Dabas- Gyónról,
íg a kör továbígy
b működtetébi
sében már
n em vet tem
r
részt,
a továbbiak ban ez t
Fábián Miklós
végezte.
I sm eretei m
szerint a

Baráti Kör néhány év után megszűnt.
Különleges élményt jelentett számomra, hogy az 1970-es évek elején a június
25-i ünnepségeinken részt vett Kelemen
Béla, aki Gyóni Géza hadifogolytársa volt
Krasznojarszkban. Sokat mesélt Gyóni
Gézáról, költészetéről, személyiségéről.
Kelemen Béla ajándékozta nekem a „Csak
e g y é j s z a k á r a …”c . k ö l t e m é n y
Krasznojarszkban 1916-ban gépelt példányát, amit hazacsempészett
Oroszországból. Az eredeti példányt a
Petőfi Irodalmi Múzeumnak adományoztam, a másolatot pedig a Dabas-Gyónon
levő Gyóni-emlékszoba részére.
Úgy érzem, hogy a versnek ezen írás
mellett is ott a helye, hogy minél többen
lássák, értesüljenek róla. Első ránézésre is
szembetűnő, hogy nem a később elterjedt
strófákban és bontásban sorjázik a vers.
Mindenesetre nagy élmény látni és olvasni. Az idén, 2018-ban emlékezünk meg
Gyóni Géza születésének 134. és halálának
101. évfordulójáról. Emlékezünk és büszkék vagyunk Gyóni Gézára. Mióta DabasGyón főterén ott áll egész alakos szobra,
még inkább a miénk, s mindig őrizni fogjuk szellemiségét.
Mitták Ferenc

21

SPORT

DABASI ÚJSÁG

MALÉV DABAS HORGÁSZEGYESÜLET HÍREI
Idén május 5-én, szombaton első alkalommal került megrendezésre Malév-Dabas
Horgászegyesület horgászversenye.
A versenyen 50 nevező vett részt. Az
összfogás: 435,9 kg volt. Gratulálunk a
helyezetteknek és az összes résztvevő
horgásznak!
Férfi szektor egy:
1. Pozsonyi Csaba
41 kg
2. Deák Zsolt
40,32 kg
3. Ungvári Csaba
34,9 kg
Férfi szektor kettő:
1. Horváth Attila
2. Kovács Mihály
3. Horváth Károly

44,59 kg
41,64 kg
23,22 kg

Nők:
1. Zsoldos Erzsébet 0,30 kg
2. –
3. –
IFI
1.
2.
3.

Ungvári Csaba ifj.
Csernák Péter
Ungvári Bianka

Gyerek:
1. Péli Gábor
2. Dori Andris
(76 db kifogott hal!!!)
3. Zalánfi Bence
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A legnagyobb halat: Kovács Mihály fogta :
10,00 kg
Darabra a legtöbb halat Dori Andris fogta
76 db.
SZPONZORAINK:
Nagy László, Horgászbolt Dabas-Sári
Kári-Ker Kft., Inárcs
Zsolti Konyha, Bugyi
Gratulálunk a helyezetteknek és az összes
résztvevő versenyzőknek!
Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget.

Az idei évben a következő
versenyünk július 14-én
a VÁNDORKUPA lesz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A horgászoknak az elkövetkező napokra
sikeres fogásokat kívánunk.
Az egyesület vezetősége

16,96 kg
16,76 kg
12,38 kg

2,5 kg
7,36 kg
6.02 kg

A Malév–Dabas Horgász Egyesület
gyemeknapi horgászversenyt rendezett
május 26 -án, szombaton, amelyen
19 nevező vett részt. Ezen a napon az időjárás is kedvezett a gyerekeknek. A verseny végén pizzával, üditővel zártuk a gyereknapi horgászversenyt.
Gratulálunk a helyezetteknek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delics János
Ungvári Hajnalka
Halengár Bendegúz
Ámon Szabina
Fojta Ádám
Molnár Ádám

1,97 kg
0,96 kg
0,55 kg
0,54 kg
0,47 kg
0,40 kg

A legnagyobb halat Delics János fogta:
1,97 kg
A legtöbb halat fogta:
Ungvári Hajnalka: 26 db
Halengár Bendegúz: 18 db
Fojta Ádám: 18 db
A versenyen résztvevő többi gyerek –
Varga Máté, Bernula Ádám, Zalánfi Bence,
Koller Bence, Tóth Barnabás, Beliczki
Bence, Kozma Vivien, Ifj. Kelemen Sándor,
Tóth Balázs, Tóth Gergő, Halengár Mira,
Szalay Panni, Takács Hunor – egy kis meglepetés ajándékot kapott gyereknap alkalmából.
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Bábel Antónia:

A nagy ötlet

I

mbi bácsi hatalmas sétákat tett a tavaszi erdőben. Felkereste rég múlt fiatalságának helyszíneit és visszaidézte ifjú
éveinek emlékeit. Nagyokat kacagott,
amikor meg-megállt a régi iskola előtt,
ahol most éppen nyári szünet volt. Eszébe
jutott, milyen huncut kisnyúl volt már
akkor is.
– Minden hájjal megkent nyúlgyerek
voltál, öreg cimbora, de ebből hogy
mászol ki, amibe most keveredtél? –
mondta magának kissé keserűen, s az afrikai krokodilokra gondolt, akik alig várták,
hogy visszatérjen.
– Nincs más választásod, vagy itt
maradsz, vagy nyúlbunda lesz belőled icipici krokodilbabák bölcsőjében.
Ilyen kilátásokkal sétálgatott Imbi bácsi,
amikor a tóhoz ért.
– Hű, de rég jártam erre. Hiszen itt minden ugyanolyan, mint régen. Kivéve a…
kivéve azt a fát – rökönyödött meg Imbi
bácsi Hódék házán. – Ugyan ki lakhat itt?
Hahó! – kiáltott, amint a kis pallóra lépett.
Hód Henrik nyitotta ki kisvártatva az
ajtót, s törölgetni kezdte a szemüvegét.
– Jó napot! Kit keres? – bámulta az
ismeretlen Imbi bácsit.
– Ó, én csak… Csak erre jártam és…
Csak nem te vagy az, Hód Henrik? – csapta össze a kezét Imbi bácsi. – Nahát!
Komám! Időtlen idők óta nem láttalak! És
éppen itt? Hiszen te messze, a folyó mellett éltél!

– Ejnye, no – meresztette a szemét Hód
Henrik. – Azt a teremburáját! Nyuszi Imi!
Igazán te lennél? Hallottam, hogy egy nyúl
jött messzi tájról, de álmomban sem gondoltam volna, hogy te vagy az! Hiába,
régen is nagy csavargó voltál!
Hódapó nagy örömmel invitálta befelé
gyerekkori jó barátját, akit akkor még csak
Nyuszi Imiként emlegettek. Hiszen Afri
kában Az Iminek nem volt értelme, de
mivel az imbila hasonlít hozzá, és nyulat
jelent, így Imiből Imbila, aztán meg egyszerűen csak Imbi lett.
– Idenézz mama, micsoda vendégünk
érkezett! Emlékszel, fiatalkorunkban men�nyit bohóckodtunk a parton!?
A cimborák hamar egymásra találtak,
mintha el sem múlt volna az a sok-sok év.
Elmesélték egymásnak életük folyását, de
Hódapó érezte, hogy Imbi bácsi szavai
mögött szomorúság lappang.
– Mi az, barátom, ami nyomja a lelkedet? Rossz a szemem, de csak a vak nem
látja rajtad, hogy igen bánt valami. Talán
ennyire honvágyad van? De hiszen itthon
vagy! – mondta Hódapó Imbi bácsinak.
– Nem-nem. Az semmiképp sem lenne
jó, ha most hirtelen afrikai otthonomban
teremnék. Tudod, a napernyőüzletem jól
ment éveken át, de aztán valahogy minden elromlott. Rengeteg unokám lett, akiket már nem szolgált ki az üzlet. Így aztán
segítséget kértem a krokodiloktól, de nem
tudtam megadni a kölcsönt. Ezért jöttem
haza kicsit, hogy kitaláljak valamit.
– Értem – komorodott el Hódapó.
– Ez bizony nem egyszerű helyzet.
Mondd csak, mid van, ami a krokodilusoknak nincs?
– Rengeteg unokám, meg bundánk,
az nincs nekik! De talán nem is kell nekik
bunda Afrikába...
– Akkor nézzük másképp a dolgot. Mi
van a nekik, ami neked nincs?
– Pénzük…

– Más valami?
– Foguk, komám… Rengeteg foguk
van. Tudtad, hogy egy krokodilnak ötvenszer is újranőhet a foga? Mi munka lehet
kicsipegetni a koszt a krokodilmadárnak!
Úgy tudom, éppen megbeszélések folytak, mert a madárkák már nem akarták
tovább vállalni ezt a feladatot…
– Akkor talán majd megoldják fogkefével… – dörmögött Hód Henrik.
– A krokodilok nem ismerik a fogkefét,
hiszen sosem volt rá szükségük! – legyintett Nyúl Imbila.
– Akkor gyárts fogkefét! – szólt oda a
tűzhely mellől Hódmama.
– Nahát! Milyen remek ötlet! Eladok
nekik egy csomó fogkefét, és a saját pénzükből fogom kifizetni a tartozásomat!
Nagyszerű! – örvendezett Imbi bácsi.
– A napvédő krémek mellett fogkrémet is gyártok majd, amely segít, hogy
százszor is fogat válthassanak a krokodilok! Persze csak elméletben…
Nyúl Imbila immár szinte a föld felett
repkedve tért vissza Nyúl Ubulék otthonába. Másnap reggel sürgönyt küldött a fiának Afrikába, hogy a napernyő nyelek
helyett fogkefenyeleket gyártsanak, és
azonnal tárgyaljanak az oroszlánokkal a
kizárólagos királyi sörénynyírásról. Az
oroszlánszőr újrahasznosítás után remek
fogkefesörte lesz. Ingyen!
Nyúl Ubul nappalijában sercegett a
papír, készült az üzleti terv, és tetőfokára
hágott a jókedv annak tudatában, hogy
Nyúl Imbila bundája továbbra is gazdája
testét fogja borítani.
Nemsoká Nyúl Imbila fia válaszlevélben
tudatta, hogy hatalmas megrendelésük
érkezett fogkefére, így nyár végére a kölcsön nagy részét vissza is tudják fizetni a
krokodiloknak.
– Így békében hazatérhetek – nyugodott meg Imbi bácsi. – Hála neked, Hód
Henrik, öreg barátom.
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Kézilabda
LIGA-KUPÁban ezüstérem,
LEZÁRULt A 2017–2018-as BAJNOKI SZEZON,
Utánpótláseredményeink

A

döntőben nem sikerült a bravúr, mindkét mérkőzésen alul
maradtunk a bajnokságban is 5. helyen végző komlói csapattal szemben, így be kellett érnünk a második hellyel. Komló –
Dabas 28-25 és 27-25. Az utolsó bajnoki mérkőzésünket a világsztárokkal felálló Veszprém ellen játszottuk, akik nagyon magabiztos játékkal szerezték meg a két pontot. Veszprém – Dabas
34-17. Azonban így is fantasztikus évet zártunk, hiszen első NB
I-es szezonunkban a 14 csapatos bajnokság 8. helyét szereztük
meg, a Magyar Kupában, a harmadik fordulóban a legjobb 16
közt búcsúztunk, a Ligakupában pedig második helyen végeztünk.
Női felnőtt csapatunk az NB II Déli csoportjában a 9. helyen
végzett. Első szezonunk volt, jövőre a cél, hogy előrébb lépjünk a
tabellán.
Hasonlóan sikeres évet tudhatnak magukénak az utánpótláscsapataink is.
Férfiak
NB II Déli csoportjában indított U22-es csapatunk az 5. helyet
szerezte meg, ami kiváló terep volt a fiataloknak, hogy férfias küzdelmekben edződjenek.
Ifjúsági I. osztályú csapatunk a Keleti csoport 4. helyén végzett,
4 ponttal lemaradva a rájátszást jelentő 2. helytől, így is országosan a legjobb nyolcban végeztek! Jövőre a cél ennek elérése lesz.
Ifjúsági II. osztályú csapatunk – tulajdonképpen a serdülő csapatunk, kiegészítve egy-két ifjúsági játékossal – a Keleti csoport
5. helyét szerezte meg.
Serdülő I. osztályú csapatunknak szintén nem sok kellett a
második hely megszerzéséhez a rájátszáshoz, a Keleti csoport 4.
helyén végeztek, országosan a legjobb 8 között!
U14-es csapatunk az I. osztályban végzett országosan a
17. helyen, ami jövőre sikerülhet jobban is!

U12, U10, U9, U8, U7 korosztályokban még nem a helyezés a fő
szempont, hanem, hogy minél több meccsen megmérettessenek
a gyerekek! Nagyon sok sikerben volt részünk, az utánpótlásunk
egyre nagyobb létszámban mutathatja és mérettetheti meg
magát a korosztályos bajnokságokban, így is erősítve a dabasi
csapatok hírnevét.
Nők
Ifjúsági III. osztályú együttesünk a Déli csoport 3. helyét szerezte meg, ami nagyon jó eredménynek számít, tekintve, hogy
nagyon fiatal csapattal szerepeltünk.
Serdülő III. osztályú csapatunk óriási sikert elérve 100%-os szezont produkálva első helyen végzett, így jövőre a II. osztályban
folytathatja!
U13-as II. osztályú lánycsapatunk fergeteges szezont zárva az
alapszakasz után a rájátszásban is első helyen végezett a régiónkban, így jövőre a legjobbakkal vehetik fel a versenyt az országos I.
osztályban.
U11, U10, U9, U8 és U7 korosztályokban a fiúkhoz hasonlóan a
rengeteg mérkőzés a lényeg, a helyezés csak a nagyobb korosztályoknál fog számítani.
Köszönjük egész éves szurkolásukat, reméljük, szeptembertől
újra találkozunk a kézilabdapályák lelátóin!
Honlapunkon - www.dabashandball.hu - és facebook oldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink
mérkőzéseiről, valamint elérhetőek jegy- és bérletinformációink is.

Izgalmak Újbudán

M

ájus második hétvégéjén, a divízió kettes tabella éléről
látogatott a szintén veretlen, Rebels Oldboys otthonába a Sparks csapata. Egy győzelemmel már biztosan rájátszásba
került volna a dabasi gárda, így a tét nem volt kicsi. A Rebels
egyértelműen az idei szezon eddigi legkeményebb ellenfele
volt, akik roppant fizikális focit játszanak, így igencsak parázs
összecsapásra lehetett számítani. Fordulatokban nem is volt
hiány.
Ugyan a támadójáték dadogott az elején, a meccs végére,
óriási akaraterőről tett tanúbizonyságot a Szikrák csapata.
28:10-es hátrányból felállva, három pontra szűkítve a deficitet,
egy perccel a meccs vége előtt. Ekkor, egy szabályosnak tűnő,
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TOP FITNESS SE

sport

– Szezonzáró versenyek

SHOW-TÁNC EB

M

ájus 10-én a Top Fitness Sportegyesület 16 versenyzője
show-tánc Európa-bajnokságon vett részt Zágrábban. A
lányoknak nagy élményt jelentett a rendezvény, hiszen sokan közülük első alkalommal versenyeztek külföldön. Sportolóink többsége
Akrobatikus tánc kategóriában indult, ahol igen erős és népes
mezőnyben kellett akár több fordulón keresztül is helytállniuk.

Open tánckategóriában három sportolónk versenyzett.
Egyéniben Gecser Enikő, Radnai Zsófia és Salga Léna is 1. helyezést ért el.
A három lány a Földrengés trióval szintén megszerezte az
aranyérmet az EB-n.

FIT KID

F

Szerencsére a gyermekek nem ijedtek meg a feladattól és szépen
mutatkoztak be a nemzetközi megmérettetésen.
Egyéni eredmények:
5. Kész Fruzsina, 9. Bretus Lara, 11. Janicsák Fanni, 17. Nagy Hédi,
22. Forgács Adél, Kucsák Alíz, Bárány Blanka, Rizmajer Boglárka,
Kövesdi Hédi, 35. Bábel Csenge, Venicz Hanna, Bajusz Sára
Csapateredmények:
2. Sing Swing csapat (Bajusz Sára–Bárány Blanka–Bretus Lara–
Janicsák Fanni–Kucsák Alíz–Nagy Hédi–Rizmajer Boglárka–
Venicz Hanna)
2. Booty Swing duó (Bajusz Sára–Bárány Blanka)
3. Indiai duó (Bretus Lara–Venicz Hanna)
7. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–Karlik Zsófia–Kész Fruzsina)

it Kid versenyzőink a szezon zárófordulójában Kiskunhalason
és Móron indultak, ahol kiváló eredményeket értek el.
Egyéni I. osztály:
1. Fehérvári Fanni, 2. Gecser Enikő,
8. Salga Léna, Pelikán Réka, 9.
Radnai Zsófia
II/A. osztály: 4. Szilágyi Dóra
Csapat:
1. Földrengés (Gecser Enikő–
Radnai Zsófia–Salga Léna)
1. Welcome to the circus (Dori
Renáta–Mihály Dorina–Pelikán
Petra–Pelikán Réka–Radnai Réka–
Radnai Zsófia–Szilágyi Dóra–Szilágyi
Réka–Weil Evelin)
Az összetett eredmények szintén nagyszerűen alakultak egyesületünk számára, hiszen Grand Prix 1. helyezett lett Fehérvári Fanni és a
Földrengés csapat is. A novemberi olaszországi Fit Kid Európabajnokságra pedig kvalifikációt szerzett Fehérvári Fanni, Gecser
Enikő, a Földrengés és a Welcome to the circus csapat.
Szép volt lányok, csak így tovább!
Radnai Laura
győzelmet érő elkapástól fosztották meg Bíró Krisztiánt a
bírák, aki ezt követően, az egyenlítő és egyben hosszabbítást
érő field goalt nem tudta értékesíteni. 28:25, a szezon első
veresége, amely súlyosabb nem is lehetne.
Na, nem az eredmény miatt, sokkal inkább az első másodpercekben, egy ártatlan esetnek látszó jelenetsor miatt, mely
végén, a hazai amerikai futball futóinak szűk elitjébe tartozó,
Garajszki Ádám már nem tudott lábra állni. Ádám remek szezonjának vége, ez rá is nyomta az első félidőre a bélyeget, de
sokkal fontosabb, hogy innen is drukkoljunk a mihamarabbi
felépülésért.
Az alapszakaszból még egy mérkőzés van hátra, június
10-én az Eger Heroes látogat Dabasra. Biztassuk a srácokat a
helyszínen, így a playoff kapujában nagy szükség lesz rá!
Tóbi Ádám
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Lezajlott a

15. jubileumi Dabasi futónap

M

VIII. Tadashii kupa
Május 26-án Kiskunmajsa adott otthont a nemzetközi Kyokushin
karate bajnokságnak, ahol formagyakorlat és knock down versenyszabályban küzdöttek a versenyzők.
A harcosokat formagyakorlatban Farkas György képviselte gyerek
II. kategóriában, ahol Gyurci 4. lett.
Küzdelemben Farkas György szintén 4. helyet ért el, csakúgy mint
Szabó Zsombor.
Gyerek III. kategóriában Szokonya Gergő III., Garamszegi Zente II.
helyen zárt.
Szokonya Katának eredeti kor- és súlycsoportjában nem volt
ellenfele, így az idősebbeknél indult, ahol gigászi csatában a III.
helyet szerezte meg.
Felnőtt női kategóriában Tóth Csenge szerzett bajnoki címet.
Köszönjük a munkátokat, szép volt Harcosok!
HAJRÁ DABAS!
Peszeki Attila karate edző
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Fotók | Karlik Dóra

ájus 27-én lezajlott a Dabasi Futónap, amely a
tömegsport és az egészséges életmód népszerűsítésének legnagyobb helyi rendezvényévé nőtte ki magát. Az
eseményre nemcsak dabasiak, hanem a környékbeliek és
messze földről jött futók is regisztráltak. Profik és amatőr
sportkedvelők egyaránt megtalálták a számításaikat az eseményen, sikerélményben és díjesőben nem volt hiány. A jubileumi
15. alkalom is azt bizonyítja, hogy egy ilyen rendezvénynek van
létjogosultsága, és évről évre nagyobb a versenyzőbázisa, mert
kicsik és nagyok egyaránt felismerték a sport szerepét az egészség
megőrzésében. Futni jó, „mert a láb mindig kéznél van”!

Ismét Felvidéken
küzdöttek a Harcosok!

A felvidéki Ekecsen , a Kyokushin karate alapítójának, Sosai Masutatsu
Oyama halálának 24. évfordulója alkalmából rendezték meg az
Oyama meghívásos nemzetközi versenyt. 200 nevezés érkezett
kezdő és haladó kategóriában.
A Harcosokat 7 versenyző képviselte, 3-an a kezdők közt mérettettek meg. Szokonya Kata és Szokonya Gergő gyermek 0-ás korcsoportban, Szabó Zsombor gyermek I-es korcsoportban. Kata I. helyen
végzett. Gergő és Zsombor pedig II. helyet szereztek meg.
A haladóknál pedig Horváth Tamás gyermek I-es kategóriában bajnoki címet szerzett 2 KO-val.
Farkas György nagyon agilis, és harcosan felverekedte magát a III.
helyre, ahogy Garamszegi Zente és Horváth Levente is. Minden versenyzőnk dobogón végzett!
Köszönjük a munkátokat kis Harcosok! A szülőknek pedig a támogatást és bizalmat! Hajrá Dabas!
Sensei Ábrahám Edit és Sempai Peszeki Attila

Minden könyv Erdélyről!
NÉMET NYELVI NAPKÖZIS TÁBOR

Dabason 5-8. osztályos gyermekek részére
1. turnus: 2018. júli. 9-13., a dabasi Levendula Házban
2. turnus: 2018. aug. 6-10., a dabasi Kossuth Művelődési
Központban

Program:

- szintfelmérés, egyéni fejlesztés
- interaktív szituációs játékok
német nyelven
- országismereti érdekességek
bemutatása
- játékos nyelvi feladatok
- életkornak megfelelő hallott és
olvasott szövegértési gyakorlatok

- projektmunka csapatban
- mozgásos játékok a szabadban
- kisvonatozás
- fagyizás
- séta a dabasi látványosságokhoz
német nyelvű „idegenvezetéssel”
- napi háromszori étkzés
(tízórai, ebéd, uzsonna)

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő/turnus (Egy gyermek két turnusra is jelentkezhet!)
JELENTKEZNI LEHET: Rácz Tamás, német nyelvtanár,
Tel.: +36-20/598-3009 E-mail: tamas1984.racz@gmail.com,
facebook: @raczoktatas, www.racznemetnyelvstudio.com

KEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

PÁLINKA BÉRFŐZÉS
DABAS, SZŐLŐHEGYEN
(az Agrocentrum mögött)
________________________________

Pálinkaműhely Kft.
0620/9999003
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ILYEN AUTÓKRA
MÁS IS NYUGODTAN
GARANCIÁT VÁLLALNA!
Semsei Erzsébet, használtautó-értékesítő
Porsche M5
Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere
a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk
minden autót, amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt
is, hogy mit árulunk. Nem csoda, hogy háromféle garanciát is
vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy
ügyfeleink elégedettsége sem véletlen vagy esetleges, hiszen
valóban azt kapják, amit venni akartak. Ha szeretne Ön is
biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező
használt autót a Das WeltAuto kínálatából!

VÁROM A KERESKEDÉSÜNKBEN!
1238 Budapest, Szentlőrinci út

Minőségi használt autók. Garanciával.
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www.volkswagen.hu

Most akár 1 500 000 Ft-tal
könnyebb a döntés.

Egyes Tiguan modellek Porsche Bank finanszírozással (THM: 4,99%)
most akár 1 500 000 Ft kedvezménnyel.
A Tiguan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,7-7,7 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 123-177 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes
előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 31. héttől gyártásba kerülő példányok fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket a vezetői szokások és
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással
igénybe vehető akció 2018. március 9-től 2018. november 16-ig érvényes a TDI motorral szerelt Comfortline és Highline modellekre. A feltüntetett kedvezmény a hirdetés
megjelenésekor érvényes ajánlott kiskereskedelmi árból került kiszámításra. 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 részleteiről érdeklődjön
a márkakereskedésekben.
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