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Dsida Jenő:

Húsvéti ének
az üres sziklasír mellett
(részlet)

…
Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.
Éneklő sok tiszta lánnyal,
liliomos tanítvánnyal
nem követlek, Mesterem.
Majd csak csöndes estelen
indulok, hol vitt a lábad,
földön kúszom könnybe lábadt
szemmel, szinte testtelen.
Fennakadva tüskeágon.
éjsötét nagy pusztaságon
étlen-szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok át,
mint eltévedt eb szimatja,
mely halódva is kutatja
vándor ura lábnyomát.
S közben dalolok az égről,
pálmás, örök dicsőségről,
vonszolván földdel rokon
testemet a homokon
s így ujjongván, nem is érzik,
hogyan sajog, hogyan vérzik
rögbe horzsolt homlokom.
Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan…
S kopjék térdig bár a lábam,
tudom, az ég kapujában
utolérlek, Krisztusom!

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

DABASI ÚJSÁG

30. SZABAD MÁRCIUS
M

Zlinszky család tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense
mondott nagyívű ünnepi beszédet. Ebben kiemelte a fiatalság szerepét és felelősségét a forradalomban és a szabadságharc küzdelmeiben, megemlékezett családja 48-as hőseiről.
Hagyományosan ezen a szép tavaszi ünnepen adja át önkormányzatunk a Dabas Környezetvédelméért Télessy István-díjat,
amelyet idén a Dabasi Egyesített Óvodák Gyóni Tagóvodája munkaközössége vehetett át a felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelésében végzett munkájukért.
Szintén ezen a napon adták át a Dabas Város Díszpolgára
kitüntetést, amelyet a dr. Halász Géza Szakorvosi rendelőintézetben eltöltött több mint ötvenéves pályája, az intézet vezetőjeként
a térség egészségügyi szakellátásáért, annak fejlesztésért végzett
két évtizedes példamutató szolgálatának elismeréseként vehetett
át Klemencz Györgyné.
Az ünnepélyes koszorúzást és a díszlövéseket követően a
Bazsalicska Citerazenekarból, a Dabasi Dalkörből és a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkörből szervezett alkalmi kórus Pavella
Krisztina vezetésével a Kossuth-nótát és a Szózatot együtt énekelte el az ünneplők közösségével.
Feldman

Fotók | Karlik Dóra

árcius 15-én a harminc évvel ezelőtt kialakult hagyományos útvonal állomásait végig járva emlékeztünk meg
nemzeti ünnepünkről. Az eseménysorozat a Kossuth Ház Galéria
és Kerekes László Alkotóházban kezdődött a „Tegyük jobbá a világot ezernyi csodával" című óvodás rajzkiállítás megnyitójával,
amelyre zsúfolásig megtelt a Kossuth Ház kertje. A díjátadót
követően Kőszegi Zoltán polgármester és Tapodi Katalin igazgató
megkoszorúzta Kossuth László emléktábláját, Kuli Imre képviselő
trombitaszólója mellett. Majd a dabasi dobos ovisok 48-as indulójára elindult a felvonulók menete a református templomkertbe.
Itt a Deo Volente kórus műsorát és Szilágyi János lelkész köszöntőjét hallgatták meg a jelenlévők, majd megtekintették a Kossuthkoszorút. A harmadik helyszínen a Kossuth Lajos Általános Iskola
előtti Kossuth-domborműnél az iskola diákjai adtak rövid megemlékező műsort az iskola névadója halálának 125. évfordulója
alkalmából, majd a résztvevők együtt átsétáltak a Szent István
térre.
A központi ünnepségen Kovács Nóri, a Motiva zenekar énekese
és a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium szavalói, Kovács Ádám és
Diószegi Hunor műsorát követően dr. Zlinszky János, a gyóni
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Vastapsot kaptak

árcius 10-én különleges folk-rock előadást tekinthettek
meg mindazok, akik ellátogattak az OBO Arénába.
A hosszú előkészületek, a megannyi próba után közel ezer fős
nézőközönség előtt mutatta be a dabasi Tilinkó Néptánccsoport
és az érsemlyéni Ezüstperje Néptáncegyüttes az érmihályfalvai
Playtime zenakarral közös produkcióját. A nemzeti ünnep előtt
néhány nappal Szendrei Júlia és Petőfi Sándor szívhez szóló, tragikus történetén keresztül hozták közelebb az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, hangulatát, nemzeti sorsfordító
szerepét.
Erről beszéltek az est ünnepi szónokai is, a két partiumi település vezetője, Balazsi József érsemjéni és Nyakó József érmihályfalvi
polgármesterek, valamint Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
a Nemzeti összetartozás bizottság elnöke a Székely Szabadság
napjára hívta fel a jelenlévők figyelmét. Az előadást követően
Kőszegi Zoltán polgármester gratulált a szereplőknek, akiket felállva tapsolt meg a közönség, majd a Himnusz közös eléneklésével
zárult az este.

Fotók | Karlik Dóra

A ZÚG MÁRCIUS SZEREPLŐI
M

Köszönet illeti a produkció rendezőit az érsemjéni néptáncegyüttes vezetőit, és Farkas Gábort a dabasi Tilinkó néptánccsoszerk.
port szakmai vezetője.

Fotó | Karlik Dóra

Április 5-én volt a 10. városi keresztút. A város valamennyi templomát és sok kegyhelyét érintő keresztút állomásain,
a napjaink keresztényeit foglalkoztató témákról hallgathatták meg dabasi tanúságtevők elmélkedését a résztvevők.
– man –
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Tanulni sohasem késő

DABASI SZENIOR AKADÉMIA

A

Milton Friedman Egyetem Folyamatos Tanulás Projektközpontjának küldetése az 50 év feletti korosztály támogatása és bátorítása, hogy aktív életet éljenek, s törekedjenek az élethosszig tartó tanulásra. Immár több mint tíz éve, a budapesti
székhelyű egyetem, Magyarország 46 településén, ingyenes képzéseket, illetve elérhető és megfizethető, az aktuális igényekhez
igazodó tantervet biztosít az „60 plusz” generációnak. Dr. Jászberényi József a projektközpont vezetője, felnőttképzési igazgató
segítségével az idei esztendőben városunk is bekapcsolódik a szenior akadémiák országos rendszerébe. Az egyetem Folyamatos
Tanulás Projektközpontjának programajánlata alapján, 2019 tavaszán 2 felvezető előadást, majd ősszel 7 (egy félévbe tervezhető)
előadást tart a dabasi „60 plusz”, nyugdíjas, szép korúak részére.
A szenior akadémia Dabas Város Önkormányzata és a Munkahely
a családokért Alapítvány támogatásával indulhat el, így a részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Tavaszi, első két előadás:
2019. április 29. (hétfő) 10.00 óra
Dr. Jászberényi József: Mitől félünk időskorban?
2019. május 6. (hétfő) 10.00 óra
Kovács György: Svindlerek nyomában, avagy az idősek átverési kísérletei
Őszi előadások:
Dr. Jászberényi József: Alapvető pszichológiai és pszichiátriai
problémák időskorban
Sulyok Tamás: Okos eszközök az idősek szolgálatában
Veresné Dr. Bálint Márta: Mit együnk és mit ne együnk időskorban?

Dr. Zelena András: Gyász- és veszteség feldolgozás időskorban
Novák Mária: Tánc és mozgás időskorban
Kovács György: Családon belüli szerepproblémák időskorban
Dr. Jászberényi József: Függőségek időskorban
A Dabasi Szenior Akadémia állandó helyszíne a Halász Móriczkúria Közösségi Szintér (2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7., telefon:
06-29/367-483, 06-70/396-2863).
Az akadémia helyi szervezője: Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester (telefon: 06-70/452-3469).
Az előadások célja, az idősebb korosztály megszólítása. Aktív,
egészséges, alkotó életet éljenek a közösségeikben, hogy megvalósuljon számukra is az élethosszig tartó tanulás. Mentálisan, fizikailag és társadalmilag aktivizáló és érzékenyítő programokkal,
széles témakörben új készségeket kínálva, tovább gazdagítani az
idősek világát. Az egyórás előadások után a közönség számára
lehetőség nyílik a kérdésekre, illetve a közösség az előadáson
elhangzottakat a helyi vezetők irányításával megkonzultálja.
Az előadássorozat végén a legalább 5 előadáson részt vett hallgatók oklevelet kapnak, illetve az utolsó előadás végén közöttük
egy okos eszköz kerül kisorsolásra.
Szeretettel várjuk a DABASI SZENIOR AKADÉMIA előadásain,
mert tanulni sohasem késő!
Dr. Jászberényi József igazgató,
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester,
Temesi István elnök

50 éves osztálytalálkozó

A

Dabasi-szőlősi Állami Általános Iskola 1968-ban végzett 8.
osztálya ünnepelte 50 éves osztálytalálkozóját március
16-án a Szőlősi Közösségi Házban. Az ünneplőket a szőlősi iskola
kiállítással és egy berendezett tanteremmel vártuk. Az osztály
nagy örömére egykori kedves tanáruk, Gudman Lászlóné is ellátogatott az ünnepi alkalomra, amelyen a 14 fős osztályból 11-en
részt vettek.
A találkozó résztvevői elsétáltak Bátki János igazgató emléktáblájához is, amelyet megkoszorúzva tisztelegtek egykori igazgatójuk emléke előtt.
Jövőre is várjuk őket!
Feldman
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Városi Majális
HELYSZÍN: AZ OBO ARÉNA PARKOLÓJA ÉS KÖRNYÉKE
10 órától babakocsis felvonulással, majd színpadi programokkal, bábszínházzal,
Vándor Maci óvodások vetélkedőjével, kirakodóvásárral, kézműves foglalkozással,
kö r h i n t á v a l , u g r á l ó v á r r a l é s m é g s o k s z í n e s p r o g r a m m a l v á r j á k
a szervezők a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kora este élőzenés piknik kézműves sörökkel, fröccsel, szalonnasütéssel.
A programokról bővebben a www.dabas.hu-n, Dabas Város Facebook oldalán,
plakátjainkon, valamint a Rádió Dabas hullámhosszán és a Dabas Tv-ben.

N

yolcadik alkalommal utazhatnak dabasi és környékbeli
diákok, a „Határtalanul” programnak köszönhe tően,
határon túli magyarok által lakott településre. Dabas esetében
az első pillanattól kezdve nem volt kérdéses a helyszín, hiszen tíz
évvel ezelőtt önkormányzatunk megvásárolta a baróti Derzs
panziót, ahová a kirándulásokat szervezzük. A 2012. évi kezdettől folyamatosan bővül a résztvevő intézmények és diákok
száma, az idei évben már tíz iskola képviselteti magát.
A kirándulások címe: „A titokzatos Hargita”, alcíme pedig
„Legenda és valóság”. És valóban, a gyerekek egy varázslatos
világba csöppenve megismerkednek az egyes helyszínekhez
kapcsolódó csodás történetekkel és természetesen a tudományos magyarázatokkal is. Például a Szent Anna-tó kialakulását
két testvér rivalizálása, vagy a vulkáni tevékenység hozta-e létre?
De, nem csak a természeti látnivalókkal, hanem a magyar történelemmel, irodalommal, építészettel kapcsolatban is tágul a
látóterük. Ezen felül a helyiek vendégszeretete, mindennapjaik
öröme, küzdelme, a magyarságukhoz való ragaszkodásuk,
a székely lélek és nyelvjárás sokszínűsége, mind-mind rengeteg
új élményt tartogat számukra.
Szerencsés utat, sok új élményt és barátságokat kívánunk!

Iskola

Időpont

Résztvevők Projektvezető

Hernád–Pusztavacs Ált. Isk. 04. 07–12.

40 fő

Miklósi László

Szigetszentmártoni Ált. Isk.

04. 14–19.

40 fő

Szőlősi Judit

Szent János Katolikus Ált. Isk. 04. 23–28.

39 fő

Füzy Éva

39 fő

Konczig Kitti

Újhartyáni Német
Nemzetiségi Ált. Isk.

04. 29.–05. 04.

Kossuth Lajos Ált. Isk.

05. 06–11.

37 fő

Kökény Mária

Gyóni Géza Ált. Isk.

05. 13–18.

40 fő

Kovács Pálné

Táncsics Mihály Gimnázium

05. 20–25.

61 fő

Pongor Sándor

05. 27.–06. 01.

44 fő

Szász Laura

06. 03–08.

43 fő

Szalánczi Milán

Újlengyeli és II. Rákóczi
Ferenc Ált. Isk.
Kazinczy Ferenc
Művészeti Ált. Isk. Bugyi

Szandhofer János
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Rendhagyó beszélgetés zajlott a
Dabas Televízió stúdiójában. Az egykori tanítvány riporterként faggatta egykori mentorát televíziózásról, könyvírásról. Juhász Sándorral Szabó Erika
beszélgetett.

A kamerától
– Nekem is különleges élmény, hogy itt ülünk éppen ebben a stúdióban, mert ez a televízió tulajdonképpen a Te gyermeked.
– Igen. Ha már nem is vagyok a televízió mindennapos munkatársa, azért a szívemhez nőtt. Amikor a 75. életévemet töltöttem
volt egy szemműtétem. Akkor Tamásék (Morva Tamás, Juhász
Sándor unokája – szerk.) felvetették, hogy meg tudják ők ezt oldani. Akkor ez a mondat mellbe vágott. Szokatlan volt. Nem jöhetek
be a saját tévémbe? Aztán megszoktam. Közben végig motoszkált
bennem valami. Én hoztam létre anno a Fehérakác Híradót, én voltam a helyi szerkesztője, én találtam ki az egyes számok tartalmát.
Az Önkormányzat felkérésére könyvet írtam erről, amely most jelenik meg. Tulajdonképpen a tévéről könyvírásra álltam át. Hiszen a
fiókomban kézirat formájában ott van egy önéletrajzi könyvem,
valamint az Ünnepi Könyvhétre megjelenik Asszony kell a házhoz
című regényem.
– A Fehérakác Híradó miről szól?
– Azt hiszem, sokakat érdekel a téma. Annak idején sokan elolvasták az újságot. Most átszerkesztve, egyszerre vehetik kézbe az
olvasók a lapszámokat. Látják majd magukat, őseiket a lapokon.
– Sokáig jelen volt a színház is az életedben…
– Czagányi László az egyik könyvem kapcsán megjegyezte, hogy
érződik rajta a színházi dramaturgia. Nagyon szerettem, álmom
volt, hogy színpadra kerüljek. Általános iskolás koromtól állatorvos
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a könyvírásig
szerettem volna lenni. Egészen addig, amíg gimnázium harmadik
osztályában be nem mutattuk a Kőszívű ember fiait. Jenőt játszottam benne. A hímzett mellényes jelenetre mindig nyílt színi tapsot
kaptam. Az egyik előadáson az első sorban ott ült Falu Tamás. A
szünetben megkérdezte a mellette ülőktől, hogy ki ez a gyerek?
Majd édesanyámhoz fordult, és azt mondta, ebből a gyerekből
csak színészt szabad faragni. Onnantól kezdve készültem a felvételire. A harmadik rostán felajánlották, hogy menjek segédszínésznek. Szegedre irányítottak volna, nagyon kevés pénzért. Így le kellett mondanom erről a szép pályáról.
– Amikor a Dabas Televízió megalakult, teljesen új dolog volt.
– Készültem erre. Begyűjtöttem a szakirodalmat, tájékozódtam.
Körbejártam azokat a stúdiókat, amik már működtek. A Magyar
Televízió műszaki vezetője adott tanácsokat az induláshoz. Ennek
immár húsz éve. Az volt a célom a kezdetektől, hogy a Dabas televízió olyan minőségben készítsen műsorokat, mint a nagyvárosi televíziók. Sajnos, a televíziós munkák beszűkültek. Annak idején önálló műsorokat készítettünk. Utána rendezvényeket, eseményeket
rögzítettünk. A számítógép, az internet elviszi a nézőket, így a
nézettség visszaesik.
– Előfordul, hogy előveszed a kamerát, fényképezőgépet mostanában?
– A Dabasi Fotóklub alapító tagja vagyok. Ősszel elmentünk a
feleségemmel egy erdélyi kirándulásra, ahol fotóztam. Arra készülök, hogy küldök belőlük a békéscsabai fotópályázatra. Egyébként
az első digitális videókamerát például én vettem meg a vidéki stúdiók közül. Még mindig saját fotólaborom van, megvannak az analóg eszközeim, de már digitális géppel fotózok. A Fehérakác Híradó
írásakor digitalizálnom kellett az analóg felvételeket.
– A tévézés mellett sok közösségi munkát végeztél. A lokálpatrióta szót Tőled tanultam.
– A gimnázium harmadik osztályában a helyi művelődési házban
nem volt művészeti előadó. Velem szerződést kötöttek a nyári
hónapokra. Új fiúként mennem kellett Budapestre, a Városház utca
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AZ OTTHON HANGJA

Újabb tizenkét év
7-be, a Tanácshoz. Faggattak a többiek, honnan jöttem. Büszkén,
egyenes derékkal mondtam, hogy Dabasról! Mire kinevettek…
Nem értettem. Dabas Pest megye Afrikája – ezt mondták, mire
majdnem összeestem. Innentől kezdve a mai napig bármit csináltam, azért tettem, hogy Dabas fejlődését – ha csak szerény módon
is – segítsem. Ezért jól esett nagyon a Dabas Kultúrájáért-díj.
– Mennyire tudod élvezni a szabadidődet?
– Sosem tudtam tétlen maradni. Minden napra megvan a fizikai
munka, a mozgás, utána jön a számítógép, az olvasás, zenehallgatás és persze a könyvírás. A számítógépen híreket olvasok, de a
közösségi médiába nem kóstoltam bele. Nem használom társalgásra. Szerencsére a feleségemmel együtt tudunk tévézni, hasonló az
érdeklődésünk.
– Sokakat megfertőztél a televíziózással…
– Igen, az iskolából jöttél Te, Erika, majd Szabados Pisti, utána a
többiek. Ugyanígy az unokák is. Mit csinálsz, Papa? – kérdezték.
Megmutattam – és megfertőződtek. Van, aki ezt továbbvigye nálunk.

A rádiós piac az elmúlt időszakban állandó mozgásban
van… régi hangok tűnnek el, és bukkannak fel újra az
éterben, csak más-más frekvencián.
A Rádió Dabas több mint 10 éve van jelen a rádiós
piacon, és ezt a stabil pozícióját idén újra sikerült megőriznie, hiszen a Médiatanács 309/2019. (III. 12.) számú
döntése értelmében a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 10-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata után a következő döntést hozta:
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja
szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi
úton 2018. november 23-án közzétett, a Dabas 93,4
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja
szerint megállapítja, hogy a Dabas 93,4 MHz helyi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára
megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Dabas Sportcsarnok
Nonprofit Kft. pályázó.
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a
nyertessé nyilvánított Dabas Sportcsarnok Nonprofit
Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Dabas 93,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság
vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére
irányuló eljárást.
A fentiek értelmében a Médiatanács tizenkét évre,
2031-ig meghosszabbította a Rádió Dabas jogosultságát
az FM 93,4-es frekvencián. Az elmúlt időszak történéseit áttekintve különösen nagy öröm, és pozitív megerősítés mindez a munkánkat illetően – hiszen rádiónknak
2007-es indulása óta sikerült megőriznie függetlenségét,
egyediségét és a frekvencia-engedélyét.
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EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁS
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Ötévente nyílik mód arra, hogy – jogainkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az
Európai Parlamentben. Hazánkban 2019. május 26-án
kerül sor az Európai Parlamenti képviselő-választásra.
HOVÁ MENJEK SZAVAZNI?
Mint minden alkalommal településünkön
az EP választáson is a megszokott 16
helyen járulhatnak az urnák elé a tisztelt
választópolgárok. A szavazás helyszínéről
értesítő megküldésével tájékoztat mindenkit a NVI. Aki az értesítőt nem kapta
meg, vagy elveszítette, újat igényelhet a
Helyi Választási Irodánál (Dabas, Szent István tér 1/B.)
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:
– mozgásukban korlátozottak, egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)
miatt – mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be.
Mozgóurnát legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik napon (2019. május
22-én, 16:00 óráig) a helyi választási irodától kérheti személyesen, írásban formanyomtatványon vagy a valasztas.hu internetes felületen elektronikus úton. A szavazás napján (vasárnap) 12 óráig írásban
attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A helyi választási iroda a fenti határidőig beérkezett kérelem alapján mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a
mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékébe. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát igénylő
választópolgárt felveszi a mozgó urnát
igénylő választópolgárok jegyzékébe.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.:
kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a
kérését a helyi választási iroda, illetve a
szavazatszámláló bizottság elutasítja!
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a
szavazókörben nem szavazhat, kizárólag
csak mozgóurnával!
A mozgóurnát a szavazatszámláló
bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör
területén belül – a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárhoz.
ÁTJELENTKEZÉS
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgár nyújthatja be, aki
a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő szavazókör területén
tartózkodik és ott szeretne szavazni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22-én, 16:00 óráig)
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A helyi választási iroda a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör
névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a
megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
Tájékoztatom Önöket, hogy településen belül, de a lakcím szerinti szavazókörtől eltérő helyen szavazni kívánó választópolgár esetén is átjelentkezési nyomtatványt szükséges benyújtani.
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK
Az a választópolgár, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de a szavazás
napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátu sán szavazhat. Az erre irányuló ké relmet 2019. május 17-én 16 óráig nyújthatja be.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdés esetén Bató Györgyné a 06-29/561-220 telefonszámon hívható, a választással kapcsolatosan további információ a város honlapján (www.dabas.hu), és a valasztas.hu
honlapon elérhető. A választással kapcsolatos bármilyen kérdésben forduljon
0 6 -2 9 / 5 61 -2 49 t e l e f o n s z á m o n a
Választási Irodához.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
HVI-vezető

POLGÁRŐRSÉGEK ELÉRHETŐSÉGEI:

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK ELÉRHETŐSÉGEI

Dabas Városi Polgárőr Egyesület::
06-70/396-2864

Vonnák Zsolt, közterület-felügyelő:
06-70/334-8022 (munkaidőben hívható)
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
(délutáni órákban hívható)

Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület:
06-70/291-8665 vagy 06-29/368-207

MEZŐŐRÖK ELÉRHETŐSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Czene József: 06-70/332-1456
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Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Nagy Krisztián: 06-70/330-7668
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Megkezdődött a Szélmalom utca út- és járda felújítása

Jó ütemben halad a szőlősi egészségház építése

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete április 25-én (csütörtök)
17.00 órai kezdettel a Dabasi
Polgármesteri Hivatal nagytermében
KÖZMEGHALLGATÁST TART
a következő napirendekkel kapcsolatban:

– Dabas Város településfejlesztési koncepciójának és
településrendezési eszközeinek komplex felülvizsgálata
– A HÉSZ módosítása a Bartók udvarház tekintetében
– Településrendezési eszközök módosítása gazdasági
terület kijelölésével kapcsolatban
Jegyző

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján, a 2018.
október 15-ig bejelentett igényeknek megfelelően, az egyszeri
12 000 Ft összegű támogatást természetbeni támogatás formájában kell biztosítani. Új igény benyújtására, pénzbeli megváltásra
nincs lehetőség!
A fűtőanyagok beszerzése továbbra is az alábbi helyszíneken
történik:
– gázpalack: GÁZTRANSZPORTER Kft. Gázcseretelep Dabas,
Major 10. (5-ös főút 40-es km kövénél)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

– brikett: Bódi Pálné Barkács Üzlet, Dabas, Bartók Béla u. 36.
– tűzifa: önkormányzatunk Bajcsy-Zsilinszky utca 3. szám alatti
telephelyén a (volt mentőállomás épületénél) vehető át április
hónaptól péntekenként 13 órától 18 óráig
A kézhez kapott utalványt köteles magával vinni és bemutatni,
csak ennek bemutatását követően veheti át a jogosult a tüzelőanyagot! Az utalvány 2019. december 15-ig beváltható!
Tájékoztatom, hogy a fűtőanyag háztartásához való eljuttatásának költsége, illetve a tűzifa esetén a fűrészelés és szállítás költsége a Lakosságot terheli.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a számítógépes program hibája miatt nem sikerült határidőre elkészíteni és kiküldeni a gépjárműadó határozatokat. Szíves megértésüket kérjük.

A helyi adók pótlékmentes befizetésének határideje
március 18. Csak a késedelmesen kiküldött határozatok esetén Önkormányzatunk 2019. április végéig
nem számít fel késedelmi kamatot, az addig pótlékmentesen befizethető.
Együttműködésüket köszönjük!

A Dabasi Újság megjelenéséig minden határozat és
csekk kiküldésre került.

Adócsoport
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 márciusában kötöttek házasságot
március 8.
Kucsák Zoltán–Surman Zsuzsanna
Kovács József–Móré Tünde Melinda
Kovács Róbert–Vajda Nikolett
Vonnák Zsolt–Biró-Pinkovich Gabriella Tímea
március 20. Feczesin István–Bólya Brigitta Éva
március 28. Kozma Zsolt–Roicsik Rita
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
március 10 Tóth Zoltán–Wágner Éva
március 17. Szabó József–Kocsir Mária

30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
március 11. Farkas Gábor–Kőfalvi Gabriella
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
március 18. Udvari János–Szecskó Irén
március 26. Erdős Károly László–Zsitva Gabriella
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
március 19 Jakab Imre–Rim Andea
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot
március 21. Széll József–Szilágyi Ibolya
Polákovics Csaba–Havasi Tünde

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Sárosi Anna Júlia
Kovács Mirabel
Talapka Hanna
Nagy Letícia Natasa
Kovács Dominik
Lovestyán Olivér
Berei Panka
Berei Csanád
Dobronyi Hunor
Tóth Luca
Bálint Ádám

Született
2019. 01. 22
2019. 03. 02
2019. 03. 07
2019. 03. 10
2019. 03. 11.
2019. 03. 12
2019. 03. 13
2019. 03. 13
2019. 03. 17
2019. 03. 18
2019. 03. 18

Anya
Jakab-Ács Krisztina
Majeczki Tímea
Borgyoski Adrianna
Nagy Szabina
Szabó Imola Roxána
Gogolák Rita
Terenyi Csilla
Terenyi Csilla
Dobronyi Eszter
Fekete Ildikó
Balog Anett

Baba
Fajt Bence
Guttyán Ella
Balog Bulcsú
Ormos András Ugor
Kovács Natasa
Pálmai Milán
Cserna Olivér
Szász Laura
Botlik Ádám Gábor

Született
2019. 03. 20
2019. 03. 20
2019. 03. 22
2019. 03. 22
2019. 03. 23
2019. 03. 26
2019. 03. 26
2019. 03. 29
2019. 03. 31

Anya
Harminc Dóra
Gacsal Edina
Talapka Petra
Varró Tímea
Farkas Anita
Pálmai Barbara Ágnes
Pál Katalin Éva
Rozsnyói Szilvia Mária
Barta Mária

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Molnár Sándor
Farkas László
Svébis Istvánné (Kaldenekker Katalin)
Forgács Mihályné (Farkas Rozália)
Németh Jánosné (Takács Terézia)

1928. 02. 01.
1928. 02. 22.
1928. 02. 27
1927. 02. 16.
1927. 02. 27.

91 éves
91 éves
91 éves
92 éves
92 éves

Forczek Jánosné (Gogolák Ilona)
Balog Vince
Kancsár Sándorné (Krizsán Julianna)
Temesi István Jánosné (Füredi Ilona)

1926 .02. 12.
1924. 02. 07.
1923. 02.1 5.
1921. 02. 01.

93 éves
95 éves
96 éves
98 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

ÁTRIUM-HÍREK
Március hónapban több eseményre való megemlékezés is okot
adott az ünneplésre az Átrium Idősek Otthonában.
A hónap közepén az otthon lakói közös verses, énekes emlékezés keretében idézték fel a 1848–49-es forradalom és szabadságharc főbb eseményeit.
Ebben a hónapban a hazaszeretet erősítése mellett a nők és
az apák is középpontba kerültek. Március 8-án, nőnapon az
intézmény női lakói és dolgozói felé, Szent József ünnepéhez
kapcsolódóan pedig az otthonban lakó édesapák felé irányult a
köszöntés. Ez utóbbi ünnep még kevésbé ismert, főleg a keresztény közösségek által megtartott megemlékezés, mely egyre
nagyobb elfogadottságot kap a társadalomban.
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Ez a nap legalább olyan fontos ünnep, mint a női nem és az
anyaság ünnepe, hiszen az apák léte egy egészséges és jól
működő család életének elengedhetetlen feltétele. Dolgozóink e
gondolat kapcsán köszöntötték az intézményben lakó édesapákat.
Tibay
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
április havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8–16 óráig | délutáni és hétvégi programok idején
rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva |
Gubicza Jánosné | Karlik László
Újonnan induló programjainkra szeretettel várjuk a látogatók jelentkezését:
ESPERANTÓ és OROSZOZFMWPLUBUÆTsTOLLÁSZKODÓKoUPMMGPSHBUÖL WFSTGBSBHÖLLØSFsTEXTILFESTÉS

HÉTFŐ
10.00 óra
DABASI SZENIOR AKADÉMIA
április 29.
1. előadás – Dr. Jászberényi József:
Mitől félünk időskorban?
május 6., 2. előadás
– Kovács György: Svindlerek nyomában,
avagy az idősek átverési kísérletei
16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
HORGOLÓKLUB – május 13.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – május 20.

KEDD
9.00–20.00 óráig
DIÁK+NAGYI
– számítógép-használat és -gyakorlat
időseknek
április 23-tól minden kedden,
óránkénti beosztással
Közösségi szolgálat keretében foglalkoztatott tanulók nyújtanak segítséget az időseknek az alapvető informatikai ismeretek
elsajátításában.
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 nyelvtanár minden kezdőt
és újra kezdőt szeretettel vár
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK
tollforgatók, versfaragók köre
április 17., május 8.
18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

CSÜTÖRTÖK
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI
– papírvarázslat nagymamáknak!
április 11.–május 9.
A foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde és Hornyák Annamária
18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00-tól
MI MÉG OLVASUNK KÖR – április 25.
Irodalmi beszélgetés témája:
Sütő András Kék álhalál c. kötetének
elbeszéléseiről beszélget
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

PÉNTEK
17.00 –19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
április 26.–május 10.
ötletekkel készül Gomoláné Sinkó
Zsuzsanna, Gubicza Jánosné, Viola Éva
15.00–18.00 óráig
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
HÚSVÉTI FONOTT KALÁCSKÉSZÍTÉS
április 12.
A kalácssütéssel felidézzük
a böjti hagyományokat.

MOZGATHATÓ BÁBKÉSZÍTÉS
május 17.
A bábok használata fejleszti a kreativitást és
a kézügyességet is.
Hagyományőrző foglalkozások
Kajliné Ludányi Margittal

SZOMBAT
május 4., 14.00 –19.00 óráig
ÉLMÉNYFESTŐK
Csak festegetek és más semmi!
– festő alkotóműhely felnőtteknek
ARTISTKID
kézműves alkotóműhely
gyerekeknek
április 27.
az alkotóműhelyeket vezeti Viola Éva
május 11., 15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
klubvezető: Szabó Jánosné

VASÁRNAP
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
április 28., 12.00 órától
Tekerj be hozzánk, mert várjuk a
Tájházak kerékpárnyeregből
program kerékpárosait
14.00 órától
Játszóház „Szerbusz kedves barátom”
családi szabadidős programok
15.00 órától
a Szent István térről induló Dabas 30 vezetett kerékpáros túra látogatópontja
Várunk az élő tájházban „Terülj-terülj asztalkám” mackós finomságaival, népi játékokkal,
mackó mesével és medvetánccal, a Pajtagalériában a gyóni játék macik kiállításával.
Fotópontunkhoz hozd magaddal a kedvenc
játék MACKÓDAT!
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SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

2371 Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/455-9550 | E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő–péntek | hétvégén: rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig

1 kép esteleg?

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

TOVÁBBI PROGRAMOK:

Tájházak kerékpárnyeregből

Tücsökszabi Babamóka

Időpont: április 28. (vasárnap)
Megálló: Sári Szlovák Udvar (Tájház és Rétesház, 2371 Dabas,
Mánteleki út 3/d)
Amivel a kerékpárosokat fogadjuk:
– réteskóstoló
– fotópont
– sári-maci kiállítás
– helytörténeti gyűjtemény megtekintése

45 perc dalolás, höcögés, mondókázás, lovacskázás, ringatás,
nevetés 0–3 éves korig gitárral, hegedűvel, tündérdobbal,
anyával, Szabival és egy manóval.
A foglalkozást Cseke Szabolcs zenepedagógus,
hangterapeuta vezeti.
Időpontok: április 24-én (szerda),
május 8-án (szerda), 10.00-kor

MÚZSÁK AMI – gitárverseny
Időpont: április 30. (kedd)

Részvételi díj: 1 200 Ft
Minden csemetét és anyukáját
nagy szeretettel várjuk!

MÚZSÁK AMI – Művészeti Napok
Időpont: május 16–17.

LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
2 3 7 0 D a b a s , L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat
(Bábjáték a legkisebbeknek )
– április 17., 10.30 órától A falánk
tyúkocska című bábjáték
– április 24., 10.30 órától
Miau, aki nyávog című bábjáték
– május 15., 10.30 órától
Az eltévedt kisveréb című bábjáték
– 11.00 órától Baba-mama klub
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
– Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik
részére. Vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00 –11.00 óráig
Belépő: 700 Ft

|

|

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

Szülésre Felkészítő Tanfolyam
12 héten keresztül minden szerdán
– április 17., 17.30 Szoptatás – Szőnyi
Dóra
– április 24., 17.30 Hozzátáplálás, a
csecsemő sírása – Farkasné Dallos
Edina védőnő
– május 8., 17.30 Csecsemőgondozás –
Farkasné Dallos Edina védőnő
A programon való részvétel ingyenes!
Német nyelvtanfolyam
Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30
óráig német haladó
– szombat 10.00–11.30 óráig iskolás
német csoport
Rácz Tamás : 06-20/598-3009

Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Közérzet javító masszázs
gyógymasszőri végzettséggel
– minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70/604-0710
Markó Tündénél
Gyászfeldolgozási, család-és párkapcsolati terápia
– Péntekenként Sonkoly Zsuzsa családés párterapeuta, gyászfeldolgozást
segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-49-86

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
április havi programok

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

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Tavaszi élőzenés táncház és kézműves sarok
Időpont: április 26. péntek, 18.00 óra
Vezeti: Farkas Gábor és zenész barátai
A belépés ingyenes!
Gyóni Géza IV. Országos és Dabas Városi I. Versés Prózamondó Találkozó
Időpont: május 13.
További információk és jelentkezés: www.kmkdabas.hu

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptánc oktatás:
Óvodás néptánc csoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Pataki Evelin
Kezdő néptánc csoport: hétfő, 6.30–17.30 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya

Kisiskolás néptánc csoport:
hétfő 16.30–17.30 óráig, péntek 17.30–18.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes:
hétfő, 17.30–19.00 óráig; péntek, 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
Citeraoktatás:
Szalmaszálak kezdő és haladó citeracsoportok:
péntek, 16.00–20.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Szépkorúak klubja: május 4. szombat, 16:00 óra
VSN HIP-HOP tánciskola: minden péntek 16.00–20.00 óráig
Gyóni Géza irodalmi kör: április 29, május 13. hétfő, 18:00 óra
Om Chanting jóga: április 24, szerda 18:00 óra

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:
Péli László fotóművész kiállítás megnyitója
Időpont: május 4. szombat, 18.00

CSOPORT FOGLALKOZÁS:
Dabasi Fotóklub: április 29. hétfő, 18.00 óra
D’art Kerekes László Alkotókör:
április 26. péntek, 18.00 óra és május 4. szombat 14.00 óra
Orci József felolvasó könyvbemutatója.
vezetője: Agárdi Gabriella

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
| 2370 Dabas, Ravasz László u. 2.
Szakmai vezető: Illy Noémi | Telefon: 29/360-529 |
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com |
Honlap: w w w.dabasikony vtar.hu |
Nyitvatartás: Hétfő: 10.00–18.00 | Kedd: 10.00–18.00 |
Szerda: 4.00–18.00 | Csütörtök: 10.00–18.00 |
Péntek: 10.00–18.00 | Szombat: 9.00–12.00 |
Vasárnap: Zárva
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DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatárs: Feldman Lászlóné
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 rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
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.
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
– Április 12 (péntek) 16.00 órától húsvét váró
kézműves délután a közösségi Házban.
–Április 27. vasárnap 12.00-tól mindenkit
szeretettel várunk a szőlősi Tájházak kerékpárnyeregből programra

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

www.facebook.com/nemeskuria

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
PROGRAMOK:
– április 17. (szerda) 10.00–12.00 óráig: Baba–mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– április 28. (vasárnap) 12.00–18.00 óráig: Tájházak kerékpárnyeregből
– április 30. (kedd) 16.30 – 18.30 óráig:
kézműves foglalkozás

A kúriában lehetőség van családi,
baráti összejövetelek, esküvők,
illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Markó-Valentyik Anna monodrámája lett a legjobb
a MOnodráma és STúdiószínházi FESZTiválon

A

z Alaine – Ideje a meghalásnak című darab Polcz Alaine szövegein keresztül
mutatja be a halálhoz való viszonyunkat, az utat az elkerülhetetlen vég felé.
Az elődadáson telt ház fogadta a színésznőt és a neves háromtagú zsűri (Molnár
Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Gyarmati Kata dramaturg és Török
Ákos újságíró, a Deszkavízió szerkesztője) a legjobbnak értékelte a produkciót.
Markó-Valentyik Anna Győr mellett a fővárosban és több vidéki színházban is szerepel, az előadások időpontjairól a Markó-Valentyik Anna facebook-oldalon lehet
tájékozódni.
K. D.
DABASI ÚJSÁG | Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 |
Megjelenik: havonta | A szerkesz tôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván tér 1/B | Tel.: 06-29/561-211 | feldman.laszlo@gmail.com
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 | E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc | Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | %BCBT 3P[NBSJOHVs5FMGBY
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A NAPSUGÁR ÓVODA NÉVNAPJA
„Ó, napsugár ó, napsugár én szeretlek nagyon...”
(Halász Judit)
árcius 21-e számunka fontos nap a naptárban. Nem csupán a tavaszai napéjegyenlőség napja, hanem egyben a
mi kedves öreg óvodánk, a Napsugár Óvoda névnapja is.
Fontosnak tartottuk, hogy a sok-sok kis emberpalántát felnevelő Napsugarunkat méltó képen megünnepeljük. Lázas készülődésbe kezdett óvodánk apraja és nagyja. Az óvoda dolgozói és a szülők, a Sári Szlovák Önkormányzat támogatásával láttak hozzá az
ünnep megszervezéséhez.

M

Pilinke-siker

A

z első Nyitnikék Gyermek és Ifjúsá gi Népzenei versenyre Bugyin
március 2-án nagy örömünkre meghívást kaptunk. Nívós zsűri előtt mutatkoztunk be, ahol a Pilinke Énekegyüttes

A

A legapróbbak – a gyermekek – kreatív alkotásaikkal hozzájárultak az óvoda ünnepi díszbe öltöztetéséhez. Nagymamák lelkes csapata serénykedett, nyújtották a sári-rétest, a gyermekeik, unokáik
kíváncsi tekintetével követve. A hozzáértő édesanyák lufikkal, gyönyörű dekorációkkal öltöztették fel az épületet. Az óvó nénik rajzkiállítást szerveztek a gyermekek munkáiból „A mi Napsugár
Óvodánk” címmel. Március 21-én a Gézengúz együttes zenésmesés előadása, illetve az óvónők által szervezett táncház biztosította a fergeteges hangulatot. Legnehezebb feladat azonban a
névnapi ajándék megvalósítása volt. Megálmodtunk egy új udvari
játékot, ami üde színfoltja lehetne óvodánk udvarának. A játék árát
ún. „Csúszdajegyek” árusításával próbáltuk összegyűjteni. A Szülői
Munkaközösség példátlan hozzáállásának köszönhetően rengeteg
jószívű támogatóra találtunk a szülők, illetve a helyi vállalkozók
körében. Az önzetlen támogatóknak köszönhetően túlszárnyaltuk
kitűzött célunkat és több udvari játék vásárlására is lehetőség nyílik.
Bebizonyosodott számunkra, hogy az összefogás erejével minden álom elérhető.
Köszönjük szépen! Ďakujeme pekne!
Kecskés Ágnes, óvodapedagógus
a Napsugár Óvoda kollektívája nevében

arany minősítést ért el. A gyóni elsős
gyerekekből alakult kis énekes csapat
ezüst fokozatot. Móricz Virág Emese és
Pesti Lili Réka hangszer szólója szintén
ezüst fokozatot ért el. Köszönöm a kitartó szép munkát.
Solymosi Borbála felkészítő tanár

ÁSZ

z Áldos Színpad néhány éve jelen van Dabas város életében.
Megemlékeztek előadásaikban többek között a Donkanyarról, az 1848-as eseményekről, bemutattak jeleneteket az első
háború humoráról és a magyar nyelv különlegességeiről is. Nagy
sikerük volt az Indul a bakterház c. darabbal.
Idei első produkciójuk címe: „Két fél vegyes”, melyet március
29-én mutattak be a Halász Móricz-kúriában. Az elmúlt években
összegyűjtött és már előadott magyar nyelvi szépségek és érdekességek mellé erdélyi ihletésű, rövid, humoros jeleneteket illesztettek.
A közönség gyakran tapsolt az előadás alatt, sikerült kellemes
szórakozást csempészniük a péntek estébe. Távolabbi terveik szerint
ezzel az előadással „turnéra” indulnak, és mindegyik városrészben
bemutatják a jeleneteket. Szívesen tesznek eleget a környező települések meghívásának is.

Fotó | Farkas Éva

A márciusi előadás résztvevői: Farkas Liliána, Farkas Pál, Gábor
Anikó, Joó Tibor, Kemenczeiné Varga Edit, Kemenczei László, Lakos
Árpád Csongor, Nyíri Kata, Szabó József, Szabó Józsefné, Zsolnai
Richárd.
Az előadás lebonyolításában közreműködtek még Pálinkás Balázs
és Litavszky Zsolt, a terem szépítésében pedig a kézműves csoportok és a kúria dolgozói segítettek.
Szabó Józsefné Márti
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RÁKÓCZIS SIKERSOROZAT

KAZINCZY „SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY

R

ákóczis sikersorozat a Kazinczy „Szép magyar beszéd” versenyen. Ez a verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését, a
beszédkultúra javítását szolgálja. Hagyományainknak megfelelően
iskolánk diákjai ebben a tanévben is részt vettek a Bugyi nagyközség Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola által megrendezett versenyen. A vetélkedő résztvevőinek egy – a forduló rendezői által – kijelölt kötelező és egy magukkal hozott, szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kell
felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20–21. századi –
közlő prózai stílusban megírt mű lehet. Minden felkészített diákunk
elért valamilyen helyezést. Portik Petra (7. o.) I. helyezés, és az egyedüli bejutó az országos versenyre. Adouni Jázmin Panna (5. o.) I.
helyezés, Réti Balázs Martin (6. o.) III. helyezés, Pásztor Sára (8. o.) IV.
helyezés. Felkészítő tanárok: Dr. Gogolák Gáborné, Bukodi Jánosné.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
3. Püspökhatvani szlovák nyelvi - és olvasóverseny
Iskolánk tanulói újabb sikereket értek el a püspökhatvani szlovák
nyelvi és olvasóversenyen, melyen 24 csapat mérhette össze erejét
két kategóriában. A csapatok egy-egy igen érdekes könyv részleteit feldolgozva készültek. A 3-4. osztályosok számára Jozef Pavlovič
könyvéből, az 5-6.osztályosoknak pedig Garajszki Margit legújabb
könyvéből választottak részleteket.

I. korcsoportban (3-4.osztály) I. helyezés ért el „Šikovní lekári”
nevű csapatunk: Czine Renáta, Ódor András, Talapka Rebeka és
Sikari Panka. Szintén az I. korcsoportban a dobogó II. helyét „Malí
muzikanti” nevű csapatunk foglalta el: Bunya János Márk, Lantos
Csaba, Molnár Mária és Tóth Kata.
A II. korcsoportban (5-6. osztály) III. helyezés ért el „Prešporské
bajgle” nevű csapatunk: Gogolák Virág, Hardi Ádám Attila, Réti
Balázs Martin és Tóth Balázs.
Továbbá köszönjük Adouni Jázmin Panna, Kléh Sára Laura,
Kovács Dávid, Portik Nikolett munkáját.
Felkésztő tanárok: Garajszki Katalin, Kosztolányi Judit és Nagy
Tamás.
Kosztolányi Judit

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a ragadozó gyérítést a 13-577650 kódszámú
vadászterületben érintett Dabas és
Újhartyán városok, Hernád, Örkény,
Pusztavacs községek közigazgatási területén megkezdjük. Amennyiben szükséges,
csapdák kihelyezésére is sor kerül, erre
minden esetben a lakott területektől több
mint 300 méterre kerül sor, a járt utaktól
félreeső helyeken.
Kérjük a túrázókat és kutyasétáltatókat,
saját érdekükben kutyáikat a törvényben
előírt rájuk vonatkozó módon (csak pórázon vezetve) sétáltassák és a kijelölt utakról ne térjenek le.
A Magyar Önkormányzatok Szövet sége által az 1998. évi XXVIII. tv. Az állatok
védelméről és kíméletéről, a 2005. évi
CLXXVI. tv. Az állategészségügyről, valamint a 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
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az állatvédelmi bírságról szóló jogszabályokkal összhangban megalkotta az Ebés macskatartásról szóló rendeletet,
melynek
4. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet
csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek
területére ebet bevinni pórázon vezetve is
tilos.
(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell
ellátni. Az eb által okozott sérülésekért az
állattartó tartozik felelősséggel.
(4) Ebet szabadon engedni csak erre a
célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett lehet.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény és annak a 24/2017. (V.17.) FM ren-

delet által módosított végrehajtási rendeletének 37/B.§(4) a), b) pontjai alapján felhívjuk a kutya- és macskatartók figyelmét:
a vadászterületen a vadász a vadállomány
védelme érdekében – a vad elfogására,
elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen
lehetőség
a) a vadat űző vagy a vadat elejtő
ku tyát, ha a vad sérelme másként nem
hárítható el,
b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát
Homokhátsági Vadásztársaság
dr. Nagy Péter Zalán elnök
06-20/620-1661
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HIT–VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

F

GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN:
– hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra,
vasárnap 9.00 óra (Dabas-Szőlők),
11.00 (Dabas-Gyón)
Nagyheti szertartás rendje a gyóni templomban
– nagycsütörtök. 18.00 óra az utolsó vacsora emlékmiséje
– nagypéntek 17.00 óra keresztút
18.00 óra szertartás
– nagyszombat 19.00 óra feltámadási szentmise és körmenet
– húsvét mindkét napján 11.00 órakor
– húsvét vasárnap 9.00 órakor Dabas Szőlők.
A feltámadt Jézus örömét és békéjét kívánom a dabasi testvéreknek!
– április 28-án, vasárnap a Dabasi-szőlősi szentmisét a 10 éven belül
elhunytakért ajánljuk fel.
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános: 06-29/367-513

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISERENDÜNK:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise
– csütörtök 17.00-kor igeliturgia
– péntek 17.00-kor szentmise
– szombat 17.00-kor előesti szentmise
– nagyböjt péntekén (április 19.) a szentmise előtt fél órával keresztúti
ájtatosságot végzünk.
– április 19-e nagypéntek, szigorú böjti nap: betöltött 18 évtől 60
éves korig csak háromszor ehetünk, és egyszer lakhatunk jól. 14
évtől húst nem ehetünk ezen a napon és nagyböjt péntekjein.
– az esti szertartások időpontja húsvét hétfőig bezárólag 17.00 óra,
húsvét hétfő után állunk át a nyári, 19.00 órai kezdésekre, tehát április
25-én, csütörtökön már 19:00 órakor kezdődik az igeliturgia.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ALKALMAK:
– minden vasárnap 10.00: istentisztelet a templomban
– április 18. csütörtök 17.00 nagycsütörtöki istentisztelet a templomban
– április 19. péntek 10.00 nagypénteki úrvacsorás istentisztelet a
templomban
– április 20. szombat 17.00 nagyszombati istentisztelet a templomban
– április 21. vasárnap 10.00 húsvét 1. napi úrvacsorás istentisztelet a
templomban
– április 22. hétfő 10.00 húsvét 2. napi istentisztelet a templomban
– május 5. vasárnap 10.00 – az istentiszteleten köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat hittanos gyermekek műsorával.
Gyülekezeti kirándulást szervezünk Egerbe
június 1-jén, szombaton.
P ro g ra m te r v : Bazilika, E gri Református Templom,
Palócmú zeum, Minaret megtekintése. E b éd a
Szépasszonyvölgyben, majd a vár megtekintése. Ár: 9000 Ft.
Tartalmazza az utazás és az ebéd díját. Jelentkezési határidő
május 19., előleg: 4500 Ft (visszalépés esetén nem jár vissza)
Nyári gyermek és ifjúsági hittan tábort szervezünk
Sarudra (Tisza-tó). Ár: 23 000 Ft.
Tartalmazza: utazás, szállás, napi háromszori étkezés, strandbelépők, múzeumbelépők, motorcsónak túra és kerékpárhasználat díját. Jelentkezési határidő: május 10., 10 000 Ft-os előleggel.
A 2. részlet befizetési határideje: június 10. Szülők is jelentkezhetnek kísérőnek.
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 9.00 óra konfirmáció előkészítő
10.00 óra felnőtt istentisztelet a templomban
10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
– hétfő 10.00 óra istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra istentisztelet az Átrium Idősek Otthonában (minden
hónap 2. hétfőjén)
– szerda 18.00 óra gyülekezeti bibliaóra
– péntek 18.00 óra bibliatanulmányozás és imaközösség (havonta
egyszer)
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ALKALMAK:
– április 18. este, 18.00 óra nagycsütörtöki istentisztelet a templomban
– április 19., 10.00 óra nagypénteki istentisztelet a templomban,
úrvacsoraosztás
– április 21., vasárnap 5óra hajnali virrasztás a gyülekezeti teremben
10.00 óra feltámadás ünnepi istentisztelet a templomban,
úrvacsoraosztás
– április 22., hétfő 10.00 óra húsvét második napi ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
– április 28., vasárnap 10.00 óra Istentisztelet a templomban felnőtt
keresztelés és konfirmáció

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Húsvéti alkalmaink:
– április 18., csütörtök, 18.00 órakor nagycsütörtöki istentisztelet,
úrvacsora
– április 19., péntek, 10.00 órakor nagypénteki passió felolvasó istentisztelet, úrvacsora
– április 21., vasárnap, 10.00 órakor húsvéti istentisztelet Gyónon,
úrvacsoraosztás

– április 21, vasárnap, 10.00: húsvét hétfői istentisztelet Gyónon,
úrvacsoraosztás
Konfirmáció gyülekezetünkben:
– április 27., szombat 15.00 óra: konfirmációi vizsga
– április 28. vasárnap, 10.00 óra: konfirmáció.
Sok szeretettel hívjuk a jubiláló konfirmandus testvéreinket, akik 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 és 70 évvel ezelőtt
konfirmáltak!
– kórus: minden héten pénteken, 17.00 óra.
Szeretettel hívjuk az énekelni vágyókat!
Angol tanulási lehetőség gyülekezetünkben Kay P. Johnson
vezetésével. Helyszín: gyülekezeti ház:
– minden pénteken, 15.00 óra: angol klub gyerekeknek.
– minden szerdán, 17.30 óra: haladó angol felnőtteknek.
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk! Erős vár a mi Istenünk!
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése: személyesen szerdánként 16.00–18.00-ig vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül: 11742032-20004989.
– Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019.
Facebook-oldal: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Pálfi Imréné (Vajda Erzsébet) 1937. 01. 31.
2019. 01. 06.
Zsélyi Nándor
1951. 01. 16.
2019. 01. 17.
Kapus Ferencné
(Kecskés Julianna)
1940. 02. 14.
2019. 01. 24.
Kovács Zoltán
1940. 05. 20.
2019. 01. 28.
Szabados Istvánné
(Laja Julianna)
1940. 07. 17.
2019. 02. 01.
Szabó Sándorné
(Kovács Rozália)
1925. 10. 23.
2019. 02. 07.
Csörgő Mihályné (Simon Ilona) 1954. 02. 07.
2019. 02. 08.
Bábel József Istvánné
(Dimitroff Rozália)
1943. 08. 05.
2019. 02. 09.
Balázs György
1972. 10. 11.
2019. 02. 12.
Pazsitka Györgyné (Szabó Ida) 1959. 02. 18.
2019. 02. 17.
Talapka Istvánné
(Fabula Erzsébet Ágnes)
1975. 08. 03.
2019. 02. 17.
Garajszki Lénárd
1940. 12. 26.
2019. 02. 17.
Mihalovics Mihályné
(Szluka Ilona)
1929. 01. 22.
2019. 02. 27.
Sulcz Ferencné
(Fazekas Rozália)
1934. 06. 08.
2019. 02. 27.
Forczek Benedek
1948. 09. 06.
2019. 03. 04.
Holecz István
1932. 09. 19.
2019. 03. 04.
Balog Mihály
1935. 06. 02.
2019. 03. 05.
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Név
Farkas Györgyné
(Lantos Juliánna)
Fajt Jánosné
(Szeidenléder Teréz)
Farkas Jánosné
(Szabó Julianna)
Téglási Ferenc István
Berényi Albertné
(Döbrössy Stefánia Irma)
Suhajda Péter
Pál János
Varga Ferencné
(Horváth Eszter Gizella)
Kovács Erzsébet
Sikari Jánosné
(Talapka Terézia)
Mráz János
Diósi Kálmánné
(Nagy Rozália)

Születési idô Halálozás idôp.
1941. 04. 12.

2019. 03. 10.

1936. 04. 27.

2019. 03. 14.

1950. 01. 07.
1946. 04. 21.

2019. 03. 14.
2019. 03. 16.

1943. 08. 17.
1931. 08. 13.
1942. 05. 27.

2019. 03. 17.
2019. 03. 18.
2019. 03. 23.

1928. 07. 24.
1938. 02. 26.

2019. 03. 23.
2019. 03. 26.

1923. 07. 08.
1943. 11. 06.

2019. 03. 27.
2019. 03. 29.

1932. 06. 19.

2019. 04. 01.

Osztozunk a családok gyászában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Családom és magam nevében köszönetemet fejezem ki, hogy
ilyen sokan lerótták tiszteletüket feleségem temetésén.
Méhész János

2019. április
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HÚSVÉTI VÁRAKOZÁS
„Közöttünk áldást Krisztus könnye hintett”

H

úsvéthoz, mint a keresztényvilág legnagyobb ünnepéhez, értékes népszokások kötődnek, de a legfontosabb
mégiscsak Jézus Krisztus halála, feltámadása, az emberiség
megváltása, és a győzelem a halál felett. A nagycsütörtöktől
húsvétvasárnapig tartó időszak eseményei, stációi a különböző
korok művészei ezreinek szolgáltak témául, melyet a településünkhöz kötődő irodalmárok köréből választott példákkal is
könnyen tudunk igazolni. Vay Sándor nevéhez közismerten
kisebb kötetnyi húsvéti történet fűződik, ám azok jobbára a népszokásokat örökítik meg. Ugyanakkor műfordítóként 1886-ban
magyar nyelvre adaptálta a katolikus egyházat kormányzó XIII.
Leó pápa húsvéti költeményét, melyet a Szentatya még bíbor-

nokként alkotott. Igazi kuriózumnak tekinthetjük ezt a művet,
mely a maga korában is az volt, s nem véletlenül kapott helyet a
Vasárnapi Újság hasábjain.
Közel száz évvel később a nyugati emigráció költőnője, a
gyóni születésű Negyedi Szabó Margit osztotta meg húsvéti
gondolatait a Clevelandben megjelenő Katolikus Magyarok
Vasárnapja olvasóival. A katolikus magyar kivándorlók, menekültek lapja rendszeresen számított a költőnő ünnepi verseire,
aki örömmel tett eleget ennek a várakozásnak.
Kapui Ágota soraival napjainkhoz, jelenünkhöz érünk: „Isten
báránya közöttünk térdel”…
Valentyik F.

XIII. Leó pápa szonettje:

Kapui Ágota:

HÚSVÉT

KÖNYÖRGÉS HÚSVÉT ELŐTT

Ha száll felénk tavasznak illata
S virággá bimbók vágyadón feselnek,
Szívünk is égi, szent malaszttal tel meg.
Mint holt fián kesergett Szűz Anya,
Ott, hol a sírbolt zára pattana,
S az égi szikrát fellövellte mennynek,
Úgy edz imánk, úgy nyújt szívünknek enyhet
Hő áhítatban húsvét szent szaka.
E földi sírból kelts életre minket
Uram, hogy arcszínedhez közelebb
Tekintsük földi vergődéseinket.
Miként virágot táplál égi csepp,
Közöttünk áldást Krisztus könnye hintett,
Mitől beforr a bűn-ejtette seb.

Ábel füstje tétován tekereg
kémények ormán, szédítő tetők felett.
Jákob lajtorjáján kúszik az égbe
a mennyeket ostromló fohász
harsonák és tenyérégető
üszkök között.
Az imák égig nőnek,
duzzadnak, híznak a szavak,
kő kőre épül, készül a hitből a vár,
bástyája ormán győz a könyörgés,
és győzködi urát a nyáj,
zsoltárok pajzsát emeli magasba az ének,
csontból a kereszt,
reccsen a szálfából ácsolt nyurga gerinc.
Isten báránya közöttünk térdel
arccal a csillaggal kiszegzett
égnek.
2016
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ELHUNYT GAÁL ÁRON KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ

M

árcius 28-án kaptuk a szomorú hírt,
hogy 67 éves korában, váratlanul
elhunyt Gaál Áron költő, műfordító, szerkesztő,
számtalan irodalmi díj kitüntetettje.
Mi, dabasiak, 2016 őszén, a Gyóni Géza
emlékév kapcsán ismertük meg Őt. Akkor már
számos Gyóni Géza versfordítása jelent meg
orosz nyelven, sőt Krasznojarszk legnagyobb
irodalmi lapjában, jelentős terjedelmű esszében
is méltatta a költőt. A dabasi találkozásból született a „Jajszavas írás” című kötet, a Gyóni-

centenárium értékálló nagy sikere, 30 versfordítással.
A „Tizenkét hónap – tizenkét érv Gyóni Géza
mellett” antológiát pedig a „Gyóni Géza költészete a műfordító szemével” című írásával gazdagította. Irodalomtörténeti súllyal bír, amit a
mi költőnk emlékének őrzéséért, ápolásáért
tett. Sok dolga lett volna még közöttünk, de
immáron a Parnasszusról segít bennünket.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
Valentyik

1952–2019

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján

HOLOKAUSZT 75

A

jelenleg 40 ezres lélekszámot
közelítő Oświe˛ cim lengyel város
neve, 800 évre visszatekintő múltja ellenére viszonylag kevesek számára hangzik
ismerősen. A második világháborúban a
Német Birodalomhoz csatolták, és a hatóságok hivatalos elnevezését Auschwitzra
változtatták, s így már sajnos a világ minden részén közismertté vált. Itt létesült és
működött ugyanis a legnagyobb náci
haláltábor, mely több komplexumból állt.
A leghírhedtebb egysége az Auschwitz-II.,
ismertebb nevén Birkenau volt a megsemmisítő láger. Itt épült az első gázkamra, és
itt hajtották végre a tömeges elgázosításokat.
1944 végén az SS vezetője, Himmler
leállíttatta működését, és 1945. januárban
a szovjet csapatok közelsége miatt kiürítették a tábort. Egyidejűleg az iratok
döntő többségét elégették, ezért teljes

„Az emberből kitépték az embert”

pontossággal még ma sem állapítható
meg, hogy hányan vesztették életüket a
leghírhedtebb német lágerben. Az aktuális kutatásokban 1,1-1,6 millióra teszik a
kivégzések, brutális bánásmód, éhezés,
betegségek, az orvosi kísérletek miatt
elhunytak számát, közülük az európai
kontinens országaiból ide hurcolt zsidó
áldozatok aránya a 90 százalékot is eléri.
Úgy becsülhető, hogy harmaduk, mintegy
400 ezer fő volt a honfitársunk, őket 1944.
május 15. és 1944. július 9. között depor-

Rónay György

OŚWIE
˛ CIM

Rónay György
1913–1978
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részlet
Vagonszám küldtek a Birodalomnak
csontot, hogy műtrágya legyen belőle,
hajat, hogy szövet legyen belőle,
minden szállítmányt pontosan lemértek,
minden vagonhoz MELDUNGot írtak,
s mikor a szerelvény elindult,
a katonazenekar eljátszotta
a WIR FAHREN GEGEN ENGELANDot.

tálták Magyarország vidéki gettóiból.
Os´wie˛cim akkori 14 ezer lakosából 60
százalékot tett ki a zsidónépesség, és
mindössze kétszázan élték túl a borzalmakat. A néhai tábor helyén 1947-től az
Auschwitz-Birkenau Múzeum áll, melyet
1979-ben az UNESCO a világörökség
részévé minősített. Ez az örök mementóul
szolgáló történelmi környezet, miliő inspirálta 1965 novemberében a kakucsi kötődésű, Dabason is jól ismert költő, Rónay
György (1913–978) monumentális alkotását, az „Ozwiecim” című költeményt.
Irodalmi, művészeti értéke nem lehet kérdéses, terjedelme az 1966-ban kiadott
„Tükör és tűz” kötetben nem kevesebb,
mint 6 és fél oldalt tesz ki. Bár megjelenhetett, mégis a feledés, elhallgatás lett az
osztályrésze, hiszen a szocialista államrend tabutémaként kezelte a zsidókérdést.
Ideje újra felfedeznünk…
V. F.

Elpusztult négymillió ember.
Négyszázezer magyar.
Hollandok, jugoszlávok, franciák,
oroszok, görögök,
és megszámlálhatatlan lengyel.
Hamuvá, porrá, füstté lettek.
Eggyé a földdel és a levegővel.
Eggyé a semmivel.
De MELDUNG mindenről maradt.

2019. április

Bábel Antónia: A

HÚSVÉTI NYÚL ECSETJE

N

agyon keveseknek adatik meg,
hogy lássák a húsvéti nyulat, de én
ismerek valakit, aki réges-régen, egy
meleg, húsvéti délelőttön találkozott vele.
Igaz, csak néhány másodpercre, de kétség
sem fér hozzá, hogy így történt, hiszen ez
a valaki az én apukám volt. Éppen kismalacokat készült vásárolni a dabasi vásárban,
és a helyüket készítette elő, amikor egyszerre csak kiabálni kezdett.
– Gyere gyorsan! Itt szaladt! Gyere,
futás! Itt volt a húsvéti nyúl! Oda rohant
be! – mutatott az ól felé, miután lélekszakadva odarohantam, olyan gyorsan,
ahogy csak egy ötéves tud.
A húsvéti nyúl sietősre fogta a dolgot,
mert már csak a nyomait találtam meg. A

friss szalmába fészkeket rakott, és telepakolta csoki nyuszival, színes tojásokkal és a
számomra legkedvesebb figurával, a húsvéti báránnyal, csengővel a nyakán.
Hogy a húsvéti nyúl éppen az én apukámnak mutatta meg magát? Egyszerre
volt hihetetlen és közben mégis hihető,
hiszen ott volt a bizonyíték: arcán a boldog mosoly, ahogy rám nézett, amint ott
álltam előtte, begyűjtve a sok-sok finomságot, miközben megválaszolta minden
izgatott kérdésemet a nyúl útvonalára és a
kinézetére vonatkozóan. Jómagam nem
voltam még olyan szerencsés, hogy megláthassam a húsvéti nyulat, de az, hogy ő
láthatta, nekem elég ok, hogy higgyek
benne.

HÚSVÉTI FELADVÁNY
Kedves Gyerekek! A rejtvény megoldása egy hely, ahonnan a húsvéti nyúl származik. A dupla mássalhangzók betűit külön cellába írjátok! A megoldásokat
2019. május 6-ig küldjétek el a babelantonia@gmail.com e-mail címre!

Eltörött a nyúl ecsetje,
Nem volt, amivel kifesse
A tojást.
Elfutott a szomszéd ólba,
Hogy a lovat megpatkolja,
Hamarást.
Bízott, hogy majd lószőrt kaphat,
Ecset végére pamacsnak,
Hegyeset.
De a deres nem akarta,
Hogy ecset legyen a farka,
S nevetett.
„Adj egy szál szőrt, kérlek szépen,
Húsvét közel, két hét éppen,
Légy kegyes!”
De a csődör büszke állat,
Nem adott volna egy szálat.
Végzetes…
Erre a nyúl mit kifőzött,
Deres felett ő úgy győzött,
Hogy ihaj!
„Oly jól állna ez a patkó,
Hisz szikár vagy, mint egy vadló.
Szép szilaj!
Felhorkant a gőgös hátas,
Célba talált a nyúlválasz,
Könnyedén!
„Tépjél egyet, odaadom,
Hegedűnek tartogatom
Többit én.

1.
2.
3.
4.

Cserébe a patkód vágyam,
Kecses legyen a négy lábam.
Kívánom!”
Nem lódítok, tényleg így volt,
Húsvéti nyúl lovat patkolt,
Szőr áron.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Futott aztán az erdőbe,
Ágat tört, nyesett belőle
Jó nyelet,
Ló farka és akác gallya,
Így lett – higgye, aki hallja –
Új ecset.

11.
1. Kisfiúk, nagyfiúk használják locsolkodáshoz.
2. Ebbe rejti a nyúl a csokikat
3. A főtt sonka mellé kínálják. Vigyázat! Erős!
4. Locsolkodók mondják
5. Tojásdíszítési technika, dísze a vas
6. Hagyomásos húsvéti étel

A húsvéti nyúl ecsetje

7. Keresztény húsvéti jelkép
8. A húsvéti tojás színe
9. Ezt szórják a fiúk a lányok udvarába a
hagyomány szerint
10. Tojásdíszítési technika, eszköze a viasz
11. Természetes tojásszínező (lila)

Tojást festett, vagy hétszázat,
Tett rá dísznek fényes mázat,
Eleget.
Kerekített nyuszifészket,
Megkeresték kiscsibészek,
Gyerekek.
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PÁROS TENISZVERSENY
az FC Dabas vadonatúj labdacsarnokában, a Wellis Sportcsarnokban

B

alatonszárszó teniszcsapata Dabasra látogatott. Március
9-én a Tomor László vezette dabasi teniszválogatott minden
eddiginél erősebb felállásban, reményteljesen vágott neki az ütközetnek, az abszolút favorit Balatonszárszó ellen. A jelenleg még
valódi teniszklub nélküli térségünkben szépen gyarapszik az ügyes
teniszezők száma, viszont Balatonszárszón már hosszú évek óta
virágzik a paradicsomi környezetben és elegáns körülmények között
játszódó színvonalas klubélet. Ehhez képest a dabasi vendéglátás
igencsak kitett magáért, a lenyűgöző labdacsarnok és a gazdagon
terített asztal elismerő méltatásokra sarkallta a balatonszárszóiakat.
A verseny mintegy „teniszháború” formátumban zajlott, 6 dabasi páros mérkőzött a balatoniak 6 párosával, mindenki mindenki
ellen, tehát összesen 36 mérkőzés került lebonyolításra a labdacsarnok 3 pályáján. Jól indult a reggel, fej-fej mellett haladt a pontverseny, a szabályok értelmében minden megnyert mérkőzéssel 1 pontot szerezve az adott csapatnak. A déli órákban azonban Dabas
párosai fájó vereségeket szenvedtek el, így Balatonszárszó meglépett 12 : 8-ra. Úgy tűnt, hogy a pálya mellett felhalmozódó süteményhegyek a balatoniakat serkentették jobban, a dabasiaknak
pedig megfeküdték a gyomrát. Dabas szorult helyzetét jelentősen
javította a Kecskés–Kohári duó ellentmondást nem tűrő, ragyogó
szereplése. Rajtuk kívül ugyancsak pályára lépett a Dabasi
Teniszbajnokság legutóbbi győztese, a Szabó–Tomor. A korábbi bajnok Hegyi–Kőszegi még sérülés ellenére is teljes erőbedobással
képviselte Dabas színeit. A higgadt játékot játszó Gondos–Suhajda
duó, a temperamentumos Horváth–Szehofner páros, valamint a
varázslatos ütésekkel operáló Fritz–Pacsirta duó szintén meg-meg-

csillantotta játéktudását.
Összességében nézve, Dabas
teniszcsapatának küzdelme a
nagy hagyományokkal rendelkező
Balaton szárszói Teniszklub ellen
egy szoros összecsapáson elszenvedett vereségbe torkollott.
A végeredmény: Dabas–Balatonszárszó 16 : 20.
Számunkra a csapateredménynél fontosabb, hogy a mezőny
legjobb párosa díját Dabas szerezte meg. A dabasi „Halálos
Fegyver”-ként emlegetett Kecskés–Kohári duó 6 győzelemmel és
0 vereséggel zárt. Kecskésék ráadásul szettveszteség nélkül győzték le az összes balatonszárszói ellenfelet.
A záróvacsorán Balatonszárszó kapitánya bejelentette, hogy
idén nyáron meghívja Dabas csapatát egy visszavágóra. Mondhatjuk, hogy a mieink eltökélt szándéka lesz a teniszparadicsom
meghódítása.
Hegyi Gábor

DABASI VIVÓK SIKEREI A DIÁKOLIMPIÁN

M

árcius utolsó hétvégéjén rendezték az idei év diákolimpiájának küzdelmeit vívás sportágban.
A Top Fitness Sportegyesület közel három éve alakult vívószakosztályának sportolói eddig kisebb versenyeken mutatták meg
tehetségüket.
Azonban a diákolimpián való részvétellel már kiléptek a hazai
vívószíntér magasabb szintjére.
Sőt, nem csak, hogy kiléptek, de Gazsik Máté bronzérmet,
Szitai Zoltán ezüstérmet szerzett saját korosztályában.
Jár a gratuláció még a Táncsics Mihály Gimnázium tanulói nak, Bálint Andrásnak, Mécs Marcellnek, Bálint Tamásnak a csapatban elért 6., illetve Laczkó Martinnak az egyéni verseny 5. helyért.
Ezzel az eredménnyel már határozottan állítható, hogy a közel
három évvel ezelőtt alakult vívószakosztály helyet követel magának a feltörekvő egyesületek sorában.
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A vívókat felkészítő edzők:
Salamon Beatrix, Szabados Kristóf
Helyezések:
Szitai Zoltán 2. hely – Gyóni Géza Ált. Iskola
Gazsik Máté 3. hely – Táncsics Mihály Gimnázium
Laczkó Martin 5. hely – Gyóni Géza Ált. Iskola
Táncsics Mihály Gimnázium csapat 6. hely
Szabados Kristóf

2019. április
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TOP FITNESS SE

N

agyszerű szerepléssel és kiváló eredményekkel indult a
2019-es évad a Top Fitness SE sportolói számára. Márciusban három pontszerző megmérettetésen vett részt a csapat, ahol
rutinosabb versenyzőink mellett a kisebb, kezdő gyermekek is
bátran mutatták be gyakorlataikat és nagyon szépen helytálltak.
Részletes eredmények:

Március 3. Ritmuscsapatok Országos Táncversenye, Akrobatikus Látványtánc
C kategória, egyéni
1. Bálint Blanka, Fehérvári Dorka, Tóth Kata; 2. Takács Alexa,
Dori Kamilla, Atkári Anna; 3. Lantos Nóra
B kategória, egyéni
1. Kész Fruzsina, Bábel Csenge, Nagy Hédi; 3. Nagy-Kancsár
Emma, Szeibert Kincső, Rizmajer Boglárka, Kövesdi Hédi; 4. Nagy
Katalin, 6. Szabó Sára, 7. Králik Zsófia, Kucsák Alíz
B kategória, csapat
1. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–Kész Fruzsina–Králik
Zsófia)
1. Négy évszak (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni–Kucsák Alíz–
Venicz Hanna)
2. Mexikói tánc (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
3. Csingiling és Zúzmara (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
A kategória, egyéni
1. Gecser Enikő; 2. Forgács Adél, Bárány Blanka, Bretus Lara;
3 Radnai Réka; 4. Janicsák Fanni, 5. Fehérvári Fanni, 7. Venicz
Hanna
A kategória, csapat
2. Macskajaj (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni); 2. Totem (Bretus
Lara–Gecser Enikő)
Március 9. MTMSZ, Fitness Dance
B kategória, egyéni
1. Bálint Blanka, Kész Fruzsina, Bábel Csenge, Szilágyi Réka;
2 Takács Alexa, Nagy-Kancsár Emma, Nagy Hédi; 4. Dori Kamilla,
5. Fehérvári Dorka, Bartal Anna, 6. Lantos Nóra, Nagy Katalin;
7. Szeibert Kincső, Rizmajer Boglárka, Kucsák Alíz; 8. Atkári Anna,
Tóth Kata, 11. Szabó Sára, 12. Králik Zsófia
A kategória, egyéni
1. Forgács Adél; 2. Gecser Enikő; 3. Janicsák Fanni, Bárány Blanka,
Bretus Lara; 4. Radnai Réka, 5. Fehérvári Fanni, 6. Kövesdi Hédi,
8 Venicz Hanna
A kategória, csapat
2. Csingiling és Zúzmara (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
2. Macskajaj (Fehérvári Fanni-Janicsák Fanni)
2. Mexikói tánc (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)

3. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél-Kész Fruzsina–Králik
Zsófia)
3. Totem (Bretus Lara–Gecser Enikő)
3. California dreaming (Pelikán Réka–Szilágyi Réka)
Március 31. Ritmuscsapatok Országos Táncversenye,
Akrobatikus Látványtánc
C kategória, egyéni
1. Bálint Blanka, Dori Kamilla, Lantos Nóra, Tóth Kata; 2. Takács
Alexa, Fehérvári Dorka, Atkári Anna; 3. Bartal Anna
B kategória, egyéni
1. Kész Fruzsina, Bábel Csenge, Kövesdi Hédi; 2. Szabó Sára,
Rizmajer Boglárka, Nagy Hédi; 4. Nagy-Kancsár Emma, Králik
Zsófia, 5. Szeibert Kincső, Nagy Katalin
B kategória, csapat
1. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–Kész Fruzsina–Králik
Zsófia)
1. Mexikói tánc (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
2. Csingiling és Zúzmara (Bálint Blanka–Fehérvári Dorka)
A kategória, egyéni
1. Fehérvári Fanni, Gecser Enikő; 2. Janicsák Fanni, Bárány Blanka;
3. Venicz Hanna
A kategória, csapat
1. Macskajaj (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
2. California dreaming (Pelikán Réka–Szilágyi Réka)
Szép volt lányok, csak így tovább!
R.L.
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TOVÁBBRA IS VERETLEN
NBI-ES KÉZILABDACSAPATUNK
Klubunk történetének egyik legnagyobb sikereként az idei szezon névadó szponzora a
RotaChrom Technológiai Zrt. Így a csapatunk
hivatalos új neve a RotaChrom Dabas.

K

iemelkedő támogatásnak köszönhetően a régiós szinten a
legnagyobb első osztályú kézilabda klubunk és a régió
legdinamikusabban fejlődő cége a RotaChrom Technológiai Zrt.
hosszú távú együttműködést kötött egymással.
Németh László a RotaChrom alapító-tulajdonos szavai a támogatásról: „A RotaChrom rövid idő alatt világ szinten is ismert márkává nőtte ki magát. A kemény munka mellett a sikert az a támogatás is segítette, amelyet a cég a partnerektől kapott. Így fontosnak tartja, hogy ebből a figyelemből visszaadjon a helyi közösségnek, és ő is támogassa mások sikerét. Dabasi „születésű” szervezetként örömmel vállalta a Dabasi Kézilabdacsapat támogatását,
akik hasonló kitartással, hittel és szenvedéllyel haladnak előre a
céljaik felé. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kiváló csapat
mögött állhatunk. Hajrá, RotaChrom Dabas!”
Prohászka Csaba klubelnök szavai a támogatásról: „Büszkék
vagyunk arra, hogy a régió egyik legdinamikusabban fejlődő
cégével köthettünk együttműködési megállapodást. Azt gondoljuk, hogy ez a támogatási megállapodás visszaigazolása a munkánknak, a közösségünk erejének, és bízunk benne, hogy a
RotaChrom-al közösen még tovább tudunk fejlődni. Hajrá,
RotaChrom Dabas!”
Szenzációs tavaszi menetelésünket folytattuk március során is.
Március 9-én Csurgóra látogattunk, a Nálunk lényegesen jobb
játékerőt képviselő hazai csapat ellen egy elképesztő végjátéknak
köszönhetően döntetlen eredményt sikerült elérnünk.
Ezután következett hazai pályán a Budakalász csapata, aki ellen
szoros első félidő után magabiztos győzelmet arattunk. Március
20-án Balatonfüred csapata ellen léptünk pályára. Ellenfelünk
nemzetközi kupaindulóként rutinosan, okosan játszva felőrölt
minket.
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Március 30-án hazai pályán fogadtuk a nagy riválisunknak számító Eger csapatát, akiket egy nagy csatában sikerült legyőznünk.
Így hazai pályán sikerül megőriznünk a 2019-es tavaszi veretlenségünket.
Márciusi mérkőzéseink eredményei:
Március 9.
Csurgói KK–RotaChrom Dabas
26 : 26
Március 16. RotaChrom Dabas–CYEB Budakalász
27 : 23
Március 20. Balatonfüredi KSE - RotaChrom Dabas
26 : 19
Március 30. RotaChrom Dabas–DVTK-Eger
28 : 26
NBI-es felnőtt csapatunk mellett elkezdődnek a bajnoki mérkőzések az NBII-es női csapatunknak, valamint az utánpótlás csapataink számára is. A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán olvashatnak.
Áprilisi mérkőzéseink:
Április 20. szombat 18:00 Ferencvárosi TC–RotaChrom Dabas
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/
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KYOKUSHIN KARATE
története és jelene Dabason

A

A Kyokushin karate először 1991-ben jelent meg Dabason,
amikor is Pék József elkezdte oktatni városunkban ezt a
harcművészeti stílust. Munkáját halála után egykori tanítványa
Bábel Csaba vette át, és 20 évvel ezelőtt a Kyodabas SE megalapításával egyesületi keretek közé helyezte a karate oktatását. A kezdetekben még csak egy körülbelül 20 fős csapat edzett kitartóan,
melynek eredményeképpen az évek során önálló szervezetté és a
régió központjává nőtte ki magát a dabasi karate. A kyokushin
karate berkein belül egy új, nemzetközileg is elismert harcművészeti (földharc) irányzat is kialakult, melynek a neve KyoNewaza.
Magyarországon jelenleg 13 edző tevékenykedik, 10 sportegyesületben és 300 karatés tartozik alá. A szervezet mesterei versenyfelkészítéssel is foglalkoznak, melynek révén országos és
európa bajnokok is kinevelődtek.

A szervezet fekete övesei
2013-ban a Global Kyokushin - KyoNewaza Szövetség önálló stílusszervezeti jogot kapott a Magyar Karate Szövetségtől, és azóta
nemzetközi oktatást is végez. Jöttek már városunkba Ománból,
Nepálból, Srí Lankáról, Szingapúrból, Indiából is különböző harcművészek. Külföldön is több nemzetközi edzőtábort tartott már Shihan
Bábel Csaba, a dabasi központú nemzetközi szervezet alapító mestere, több ek közöt t Ausz triában, Indiában, Dubajban,
Törökországban, Kamerunban, Maldív-Szigeteken, Katarban és
Ománban.
További információ: Bábel Csaba, tel.: 06-20/959-0921
Szabó Zsófia

MEGKEZDTE SZEZONJÁT A DABAS SPARKS

M

árcius végén megkezdte első Divízió 1-es szezonját a
Dabas Sparks csapata, két hét alatt két meccset is játszva. Ugyan a mérleg, jelenleg nem túl fényes, a fiúk küzdése, a
körülményekhez képest megsüvegelendő. Március 23-án a
Budapest Cowbells második számú csapatának vendégeként
léphettek pályára a Szikrák. Strupka András elhúzódó vállsérülése
miatt nem tudja vállalni egyelőre a játékot, így a kezdő irányító
pozíciójában, a junior válogatott bő keretébe is bekerülő,
Turcsány Bálint szerepelt. A futókhoz visszatért Garajszki Ádám,
aki látszólag felépült tavalyi sérüléséből. Fej-fej mellett haladt a
két csapat, a negyedik negyedre még 9-9-es eredményyel fordultak. A pontokat Garajszki Ádám futása és Fehér Péter safetyje
termelte, mellettük a special team is, már-már szokásosan
nagyon jól szerepelt. A negyedik negyedben azonban, a
Cowbells kihasználta azt a kevés hibát is, amit a védelem ejtett, az
ígéretes kontrát pedig a kolomposok védőfala zárta rövidre,
mely az egész találkozón óriási nyomást gyakorolt. Így a vége
16-9 lett, egy nyerhető meccsen.
Egy héttel később, március 30-án Dunaújvárosba látogatott a
Sparks, a Gorillaz otthonába. Sajnos az edzések és a Cowbells
elleni találkozó is igencsak megtizedelte a csapatot, főleg a védelemben gyarapodtak jelentősen a sérültek száma. Ugyan kár
lenne erre fogni, de ez is közrejátszott a 35-0-ás végeredmény

kialakulásában. Ne tévesszenek meg senkit a számok, derekasan
helytálltak a Szikrák. Nem a legszebb rajt ez, de a cél egyelőre
nem lehet más, mint a folyamatos fejlődés, és a tapasztalatszerzés egy magasabb osztályban. Elvégre az ilyen meccsekből lehet
tanulni. Április 13-án még idegenbe látogat a csapat, a
Szombathely Crushers otthonába, de az azt követő három találkozót végre hazai pályán játsszák. Elsőként a Budapest Wolves
második számú csapata látogat Dabasra, április 28-án. Úgyhogy
mindenki vésse be a naptárba a dátumot, és találkozzunk a
pályán! Hajrá Sparks!
Tóbi Ádám
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NYÁRI TÁBOROK

DABASIDABASI
ÚJSÁG ÚJSÁG

MERJ VEZETŐVÉ VÁLNI!
Gyakorlatorientált vezetőképzés 3 lépésben
Csapatunk csak azon a napon van, amikor teszünk azért,
hogy csapatunk legyen!

Ön mit tett ma ezért?

OFFLINE VAGYOK!

Benjamin Zander, a Bostoni Filharmonikusok zenei
igazgatója szerint a vezető igazi ereje abban rejlik,
hogy képes másokat erőssé tenni.

Nyári tábor kamaszoknak
12–14 éves korig.

Ma Ön vezető volt vagy főnök?

"LBNBT[LPSUFMFWBOLJIÑWÆTPLLBM.JT[ÞMéLF[UMÆUKVL UBQBT[UBMKVL IPHZWBMBNJNFHWÆMUP[PUU BHZFSFLÞOLCéMÜHZUëOJL FMJMMBOU
NJOEFOFEEJHCFMFUÆQMÆMUÍSUÍLSFOEÞOL
"UJOJLØONFHWBMÖTÑUBOBL GFT[FHFUJLBIBUÆSPLBU NÆTIPHZ
OÍ[OFLØONBHVLSBÍTUÆSTBJLSB.FHQSÖCÆMKÆLNFHUBMÆMOJ NJ
PLP[TJLFSÍMNÍOZU NJUéMUVEOBLéLLBQDTPMÖEOJPT[UÆMZUÆSTBJLIP[ FHZÍCLØ[ØTTÍHFLIF["T[ÞMéLIØ[ UBOÆSPLIP[WBMÖLBQ
DTPMÖEÆTVLNÆTT[JOUSFMÍQ4PLT[PSGFT[ÞMUTÍHFLLFM LPOGMJLUVsokkal teli.
/ZÆSJUÆCPSVOLBLBNBT[PLÍS[FMNJÍTT[PDJÆMJTLPNQFUFODJÆKÆOBLGFKMFT[UÍTÍCFOTFHÑU"[FT[LØ[ØL NFMZFLFULBQOBL TFHÑUJL
TBKÆUFMJHB[PEÆTVLBUBNFHWÆMUP[PUUÍOLÍQSFKUFMNFJCFO VHZBOBLLPSLØ[WFUWFOFLUFLT[ÞMéLOFLOZÜKUVOLTFHÑUTÍHFU IPHZJTNÍU
NFHUBMÆMKÆUPLBLØ[ØTIBOHPUWBHZBWJTT[BIÜ[ÖEÖCCLBNBT[PUPLCÖM JTNÍUBLØ[ØTTÍHGFMÍOZJUÖ CÆUSBCCHZFSFLFULBQKBUPL
vissza.
. ÖET[FS U BOVOL DPBDI JOH FT[LØ[ U ÆSSB ÍT ( PSEPO 
NÖET[FSUBOCÖMÆUWFUU BTT[FSUÑWLPNNVOJLÆDJÖT FMFNFLSFÍQÞM
Mit nyújt a tábor?
4[FSFQKÆUÍLPL KÆUÍLPTGFMBEBUPL UÆSTBTP[ÆT CFT[ÍMHFUÍTLØ[CFOFMTBKÆUÑUKÆL
oIPHZBOIBMMKÆLNFHBNÆTJLBU
oIPHZBONPOEKÆLFMBWÍMFNÍOZÞLFU
oIPHZBOPMEKBOBLNFHLPOGMJLUVTIFMZ[FUFLFU
oIPHZBOGFKF[[ÍLLJÍS[ÍTFJLFU
oGFKMéEOFLFHZÞUUNëLØEÍTCFO BMLBMNB[LPEÆTCBO
"UÆCPSIFMZT[ÑOF
Levendulaház Közösségi Színtér- és Értéktár
%BCBT-BLPTEPLUPSV
"UÆCPSJEéQPOUKBo
"UÆCPSUWF[FUJES+VSÆDTJL5ÑNFB
LPNNVOJLÆDJÖTUSÍOFS DPBDI"$$
Jelentkezni:
Jurácsik Andreánál: 06-70/337-0830 (max. 15 fő)
A tábor díja: 25 000 Ft/fő

Mikor mondhatjuk, hogy vezető vagyok?
Akkor, ha
såBEPLNJOEFOOBQIBUÍLPOZWJTT[BKFM[ÍTU
legalább egy munkatársamnak,
såUÆNPHBUPNB[ÜKNVOLBWÆMMBMÖCFJMMFT[LFEÍTÍU 
såØT[UØO[ØNNVOLBUÆSTBJNBUHPOEPMBUBJL 
ötleteik megosztására,
såB[BTT[FSUÑWLPNNVOJLÆDJÖTFT[LØ[ØL
OFNJEFHFOFLUéMFN 
såUVEPLJSÆOZUNVUBUOJ TNFHGFMFMéJEéCFO 
NFHGFMFMéNÖEPOOFNFUNPOEBOJ 
ÍTÑHZUPWÆCCx
,ÍQ[ÍTÞOL B[POOBMCFÍQÑUIFUéFT[LØ[UÆSBUOZÜKUF[FLIF[
BåIFMZ[FUFLIF[
Időpontok:
2019. 05. 10., péntek 9.00–17.00-ig – Rapid kommunikációs
stratégiák
2019. 05. 1 7., péntek 9.00–17.00-ig – Csoportból csapatot
2019. 05. 24., péntek 9.00–17.00-ig – Személyiségtípusok
rejtelmei
)FMZT[ÑO-FWFOEVMB)Æ[%BCBT
+FMFOULF[ÍT*/'0!%&/5"-&/5)6
Ár: 29 000 Ft+ ÁFA/alkalom
.JOEIÆSPNBMLBMPNFTFUÍOB[ÆSLFEWF[NÍOZFT
Ár: 69 900 Ft+ ÁFA/3 alkalom

"LÍQ[ÍTUWF[FUJES+VSÆDTJL5ÑNFB
1"30%0/5ÍTB%&/5"-&/5,'5ÞHZWF[FUéJHB[HBUÖKB
,PNNVOJLÆDJÖTUSÍOFS $PBDI "$$ )3T[BLÍSUé

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A RÉVFÜLÖPI TÁBORBAN
"%BCBTÍT,ØSOZÍLFÁEÞMéUÆCPS"MBQÑUWÆOZ
LÍUGéKFMFOULF[ÍTÍUWÆSKBtakarítónő és
konyhalány munkakörökbe.
*EFKFmájus 1.–szeptember 30-ig
Bérezés: nettó 150 000 Ft/hó/fő

4[ÆMMÆTMFIFUéTÍHNFHPMEPUUBUÆCPSUFSÞMFUÍO
°ULF[ÍTUKÜOJVToBVHVT[UVTJHUVEVOLCJ[UPTÑUBOJ
+FMFOULF[OJ4[BOEIPGFS+ÆOPTOÆM
a szandhofer.janos@dabas.hu WBHZ4DIVMD[OÍ#BKJ
Ilonánál a revfulopitabor@gmail.comFNBJMDÑNFLFOMFIFU
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NYÁRI TÁBOROK
Nyári táborok 2019.

Időpont

Tábor megnevezése

06. 17–21.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.30-ig

Hittanos kézműves
tábor

06. 17–21.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.30-ig
06. 17–20.
Ottalvós tábor 3 éjszaka 4 nap

Nyári Tábor

06. 24–28.
06. 24–28.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.30-ig
06. 24–28.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig

07. 01–05.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.30-ig
07. 01–05.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig
07. 01.–05.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.30-ig
07. 01–05.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig

07.08–12.
Hétfőtől péntekig: 07.00–16.30-ig
07.08–12.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.30-ig
07. 08–12.
Hétfőtől péntekig: 07.00–16.00-ig
07. 08–12.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig

Dabasi Református
Egyházközség
Nyári Tábora

06. 24–28.
Nemes-kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Dabasi Család- és
Dabasi Család- és Gyermekjóléti
Gyermekjóléti Szolgálat Szolgálat és Központ
és Központ nyári tábora 2373 Dabas, Áchim utca 6.
Offline vagyok! Nyári
Levendulaház – Közösségi Színtér és
tábor kamaszoknak
Értéktár
2370 Dabas, Lakos doktor u. 27.
(12–14 éves korig)
07. 01–05.
Nyári tábor
Nemes-kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Hagyományőrző nyári
Sári Zarándokház és Közösségi Színtér
tábor
2371 Dabas, Mánteleki út 8.
Strand Sporttábor
Dabas-Gyóni Strand
Nyári Tábor

Játéktábor

Nyári tábor
Örökmozgó nyári tábor
Tánctábor
Német nyelvi tábor

07. 08–12.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.30-ig

Strand sporttábor

07. 15–19.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig
07. 15–19.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig

KARITASZ tábor

07. 22–26.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig
07. 22–26.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.00-ig
07. 22–26.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.30-ig

Mozgásfejlesztőtábor
– fiú
Örökmozgó nyári tábor

Top Finess–tábor

Élménytábor – fiú

07. 22.–26.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.30-ig

Nyári tábor

07. 29.–08. 02.
Hétfőtől péntekig: 07.30–16.30-ig
07. 29.–08. 02.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig
07. 29.–08. 02.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.30-ig

Élménytábor – lány

08. 05–08. 09.
Hétfőtől péntekig: 07.00–16.30-ig
08. 05.–08. 09.
Hétfőtől péntekig: 08.00–16.00-ig

Helyszín
06. 17–21.
Dabas-Gyón, Református Gyülekezeti
ház és udvara
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 9.
Nemes-kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Bercsényi utca 1.
Tisza-tó partján Sarud élményfaluban

Mozgásfejlesztőtábor
– lány
Strand sporttábor

Nyári tábor
Hittantábor

Gyóni Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti háza és templomkertje
2373 Dabas, Luther utca 14.
07. 08–12.
Halász Móricz-kúria Közösségi Színtér
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Kossuth Művelődési Központ
Top Fitness SE
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
Levendulaház – Közösségi Színtér és
Értéktár
Dabas, Bajcsy Zsilinszky u. 14.
Dabas-Gyóni Strand
07. 15–19.
Nemes Kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Top Fitness SE
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
07. 22–26.
Top Fitness SE
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István út 58.
Levendulaház – Közösségi Színtér és
Értéktár
2370 Dabas, Bajcsy Zsilinszky u. 14.
Nemes Kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Bercsényi utca 1.
07. 29.–08. 02.
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István út 58
Top Fitness SE
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
Dabas-Gyóni Strand
08. 05–09.
Halász Móricz-kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Kossuth Lajos u. 7
Alsódabasi Római Katolikus Plébánia

Vezető

Jelenzkezés

Fekete Lászlóné Rubes
Ildikó

06-20/259-7372

Molnárné Katona Judit

06-30/684-3018

Szilágyi János lelkész

06-30/400-5957
Személyesen: Ravasz László
utca 7. szám alatti parókián,
kedd 15.00–18.00 óráig
csüt.: 9.00–12.00 óráig

Morva Ágnes

06-30/429-4322
06-70/ 967-6678

Dr. Jurácsik Tímea life
coach vezetésével

06-70/337-0830
(Jurácsik Andrea)

Morva Ágnes

06-30/ 429-4322

Gogolák Mariann

06-70/455-9550

Gogolák Pál és Vámos Éva 06-30/558-7161
Balog Eszter

06-20/824-2019

Jurácsik Andrea

06-70/337-0830

Kucsera Helga
Gecserné Varró Erika

06-29/360-237
06-30/383-2738
06-70/413-9550

Rácz Tamás

06-20/598-3009

Gogolák Pál és Vámos Éva 06-30/558-7161

Fojta Péterné

06-30/511-6758

Gecserné Varró Erika

06-70/413-9550

Lovász Tünde

06-20/928-8103

Kucsera Helga
Kucsákné Zsákai Mária

06-29/360-237
06-30–383-2738
06-30/678-9383

Takácsné Magyar Anita

06-20/474-2443

Kucsákné Zsákai Mária

06-30/678-9383

Lovász Tünde

06-20/928-8103

Gogolák Pál és Vámos Éva 06-30/558-7161

Jurácsik Andrea

06-70/337-0830

Szalka Mihály

06-30/574-0692
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SPORT

Kulcsrakész
napelemes megoldások

&pJQNYiOODOMDFVDOiGLKi]DNYiOODONR]iVRNWHOHSKHO\HL
N|]LQWp]PpQ\HNenergetikai korszerťsítéspW
pVnaperŋmťparkok létesítéspW
SPEKTRUM SOLAR Kft.
+'DEDV=OLQV]N\XWFD   
spektrumsolar

MEGHÍVÓ

GDQLHOJDUDMV]NL#VSHNWUXPVRODUKX

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Alsónémedi, Dabas, Hernád, Újhartyán településekre
SÏT[WBHZUFMKFTÈMMÈTCBO SVHBMNBTNVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM BLÈSBMLBMNJ
GPHMBMLP[UBUÈTCBO 
levelek kézbesítésére

Koszorúzás Eric Fernihough emlékére

K²Z#&4¶Tý

Dabas Város Önkormányzata, a dabasi és
a kistérségi motorosok, valamint a Fóti Motorbarátok Köre
meghívja Önt és ismerőseit
az Eric Fernihough angol motorversenyző
emlékére és tiszteletére szervezett
motoros emlékkörre és koszorúzásra

munkatársakat keres

Időpont: 2019. április 27. (szombat)
Helyszín: Dabas, „Gyóni Beton”,
Fernihough-dombormű

A munkakör betöltésének feltétele:
t
ÈMUBMÈOPTJTLPMBJWÏH[FUUTÏH
t
CFKFHZ[ÏTNFOUFTFSLÚMDTJCJ[POZÓUWÈOZ
Bérezés: megegyezés szerint.
+VUUBUÈTPL
t
QØUMÏLPL ÚT[UÚO[ÿL
t
6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.
A munkakör Cetölthetÿ azonnal.

Program:

Da

ba

s,

27
.

10.00 Gyülekező a London Étteremnél
11.00 Koszorúzás
11.45 Indulás a dabasi emlékkörre, majd
megállás nélkül tovább Pusztavacsra
13.00 Minden résztvevő számára teljeskörű
vendéglátás az Old Főnix Motorosok
pusztavacsi klubházában

2019. április

A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
,PT[UPMÈOZJ"OESFBUFM  
&NBJM,PT[UPMBOZJ"OESFB!QPTUBIV
$ÓN%BCBT#BSUØL#ÏMBÞUB
"[ BEBULF[FMÏTSÿM UFMKFTLÚSĀ UÈKÏLP[UBUÈT FMÏSIFUÿ B XXXQPTUBIV PMEBM "EBULF[FMÏTJ
UÈKÏLP[UBUØNFOàQPOUKÈCBO
"KFMFOULF[ÿBKFMFOULF[ÏTTFMÚOLÏOUFTFOIP[[ÈKÈSVM IPHZB.BHZBS1PTUB;SU 4[ÏLIFMZ
#VEBQFTU %VOBWJSÈHVUDB $HBEBUWÏEFMNJUJT[UWJTFMÿBEBUWFEFMFN!QPTUB
IV BKFMFOULF[ÏTCFONFHBEPUUBEBUBJUBNFHIJSEFUFUUQP[ÓDJØoB[ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJEÿT[BLÈCBO
GFMNFSàMÿNÈTJLQP[ÓDJØoCFUÚMUÏTÏSFBMLBMNBTKFMÚMULJWÈMBT[UÈTBDÏMKÈCØMLF[FMKF"[BEBUPLBU
B .BHZBS 1PTUB ;SU B LJWÈMBT[UÈTJ FMKÈSÈT WÏHÏJH LF[FMJ "[ ÈMMÈTSB QÈMZÈ[Ø NFHLFSFTÏTSF
LFSàMIFUB[BLUVÈMJTBOCFUÚMUIFUÿFHZÏCQP[ÓDJØLLBMLBQDTPMBUCBOJT)P[[ÈKÈSVMÈTÈUBKFMFOULF[ÿ
CÈSNJLPSLPSMÈUP[ÈTOÏMLàMWJTT[BWPOIBUKBB#VEBQFTUQPTUBDÓNFO WBHZBUPCPS[BT!QPTUB
IVFNBJMDÓNFO F[B[POCBOOFNÏSJOUJBWJTT[BWPOÈTFMÿUUGPMZUBUPUUBEBULF[FMÏTKPHT[FSĀTÏHÏU

www.posta.hu
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