Engedélyszám online: ISSN 2063-1693

XXII. évfolyam | 4. szám | 2022. június

VAN EGY FALU
I.
Van egy falu, –fehérfalú
Templom van a közepében.
Nekem az a kicsiny haza
Legkedvesebb menedékem.
Csendszerető, szántó-vető,
Egyszerű nép lakik benne Baja bár száz, sosem lármáz Rábízza a jó Istenre...
Mégis hogyha városokba'
Zúgni hallom már a népet;
Sorsa ellen békületlen...
Tudja Isten, mitől - félek...
Úgy ostromol itt a nyomor,
Mely kőházak falát rágja.
Elgyötört nép rázza öklét
Cifra, fényes palotákra.
És ha akkor a zsivajból
Kis falumba be-betérek Úgy örül a lelkem annak,
Hogy a házak - mind fehérek...
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ÚJRA MAJÁLIS

K

ét év után végre újra megrendezhettük a Majálist, igaz
csaltunk egy picit, hiszen egy nappal korábban, április
30-án tartottuk meg a rendezvényt a főtéren, azért, hogy
a másnapi munka senkit ne befolyásoljon a bulizásban.
Köszönjük fellépőinknek, a Top Fitnesz SE növendékeinek, a Rebel
Sport Dabas sportolóinak, a La Musica Tánciskola és a Vision HipHop csapat tagjainak a nagyszerű műsorokat. A színpadi
programok mellett a modellező sportegyesület jóvoltából repülőés hajómodelleket készíthettek a gyerekek, több sportágat is
kipróbálhattak, megismerkedhettek a tűzoltók, a rendőrök, a
mentők munkájával és természetesen idén is kipróbálhatták a
kukásautót.
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Este L.L. Junior adott egy fergeteges koncertet, majd egy
éjszakába nyúló utcabállal léptünk át májusba, amihez a talpalávalót
az RBT tánczenekar szolgáltatta.
– kabinet –

WWW.DABAS.HU
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DABAS MEGVÉDTE CÍMÉT

A

Futókörök Napja országos
rendezvény tavaly rajtolt el azok
között a városok között, akik
rendelke znek rekortán borítású
futópályával. Dabas akkor, nem kis
me gl epeté sre, e g y nag yon s zoros
versenyben megnyerte a városok csatáját.
Idén címvédé sre ké szültünk , sőt
Kaposvár „üzent” is a dabasiaknak, hogy
revansot vesznek a tavalyi célvonal előtti
előzésért.
Rengetegen érkeztek már a kora délelőtti
órákban, többször előfordult, hogy a város
részére biztosított 150 darab rajtszám nem
volt elég, hiszen éppen ennyien rótták a
köröket a pályán. Az országban 15 város
versengett egymással és kora délutánig a
negyedik helyen voltunk, ám ekkor ismét
kilőttek a dabasiak és szépen fokozatosan
lépkedtünk előre. Végül egy magabiztos
győzelemmel ismét Dabas nyerte meg ezt
a jópofa, nemes küzdelmet. Köszönjük az
óvodásoknak, iskolásoknak, a sport
egyesületeknek, a nyugdíjas kluboknak, a
szenior akadémia tagjainak, hogy eljöttek,
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hiszen ezen a versenyen nem az idő számít,
hanem a megtett kilométer.
Köszönjük a piknik hangulatot az
Uncompromising DJ-inek, valamint óriási
köszönettel és hálával tartozunk Lórántfy
Lászlónak és Lórántfyné Horváth Ildikónak,
hogy idén is segítették a szervezést és a
lebonyolítást.
Az első helyért járó kétszázötvenezer
forintot az önkormányzat a Munkahely a
C salá dokér t Alapít vány számlájára
jótékonysági céllal átutalta.
Jövőre is megmutatjuk, hogy bizony
felköthetik a futócipőt a versenytársak!
1. hely: Dabas - 797 futó, összesen
5064 km
2. hely: Szolnok – 672 futó, összesen
4526 km
3. hely: Hajdúböszörmény – 413 futó,
összesen 3706 km
Akik Dabason a legtöbb kilométert
tették hozzá a győzelemhez:
Fodor Gábor (71 kör, 74,5 km), Gyónfalvi
László (60 kör, 63 km), Petrányi László
(53 kör, 55,6 km), Balogh Bence (50 kör,

52,5 km), Virág Pál (44 kör, 46,2 km), Dr.
Nagy Katalin (41 kör, 43 km), Fridrich
Andrea (41 kör, 43 km), Fabók Eszter (34
kör, 35,7 km), Balázs Katalin (33 kör, 34,6
km), Kecskés István (32 kör, 33,6 km).
Kö s zönjük min d a 7 97 futó
teljesítményét!
További egyéni eredmények:
szeosz.h24.hu/eredmenyek

3

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

19. DABASI FUTÓNAP

M

ájus utol só vas árnapján a
megszokottól eltérő, kissé hűvös
reggelre ébredhettünk, de futásra
ez az idő tökéletes volt. A regisztrációt
követően közös bemelegítéssel készítették
fel magukat a futók a különböző távokra.
A 21 kilométeres táv versenyzőit Pánczél
Károly országgyűlési képviselő indította
útjukra egy ágyúlövéssel, amihez a fel
szerelést idén is Papst József és honvéd
tüzérei biztosították.
A legnépszerűbb, 2,5 kilométeres távot
Kőszegi Zoltán polgármester rajtoltatta el,
aki az ágyúdörgés után maga is beállt a
futók közé.
Idén is sokan neveztek a 10,5 kilométeres
távra, akik utolsóként rajtoltak el, ám így
közösen futottak be a félmaratont
teljesítőkkel.

Az idei versenyen egy családi váltó is
lebonyolításra került az OBO Aréna mögöt
ti futókörön. A rengeteg jelentkező a
bizonyíték arra, hogy erre a versenyszámra
is igény van, ezért jövőre is megszervezzük,
akkor már szigorúbb feltételekkel, kor
csoportok szerint.
G ratul álunk a Dab a si F u tón ap
szervezőinek, Ferenczy Tamarának, Dr.
Ács Ferencnek, és az őket segítő
csapatnak, hogy 20 éve motorjai ennek
az egész várost megmozgató sport
ünnepnek!
Jövőre jubileumi futónap, csatlakozz
te is valamelyik távhoz, még egy egész
év van a felkészülésre!

GYEREKNAP

M

ájus 29-e, vasárnap mozgalmasan telt
Dabason, de ez a nap leginkább mégis
a gyermekekről szólt. A városban több
helyszínen izgalmas, érdekes programokkal
várták a legifjabb polgárokat.

A Szent István téren buborék-show, állati jó
bemutató és az alternatív programok kötötték
le a gyerekek energiáit és figyelmét. A
városh á za nag y termében a Me seerdő
Bábszínház tartott előadást aWWW.DABAS.HU
legkisebbeknek.

TRIANON 102

A

trianoni békedik tátum 1 02.
é v fordul ój á ra eml éke z tünk a
pünkösdi hétvége két eseményén.
Június 3-án a trianoni országzászlónál
tartottunk megemlékezést, ahol Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy
a történelmünk során sokszor, sokan
igyekeztek megosztani nemzetünket,
közösségeinket és az összetartozás helyett
a széthúzást erősíteni. Kitért arra, hogy ma
is van ilyen szándék, amely nemcsak
nemzeti, hanem kisebb, akár települési,
közösségi szinten is megnyilvánul.
Mindezeknek ellenállva tudunk erősek
maradni. A megemlékezés ünnepi műsorát
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a Szent János Katolikus Általános Iskola
diákjai adták, akik verssel, prózával, zenével
idézték meg a trianoni békediktátum
következményit, a nemzeti tragédia
hatásait. Az esemény ünnepi szónoka
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a
Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke
volt. Képviselő úr kih angsúlyozta, hogy a
nemzet nem ér véget az állam határainál, a
nemzet él az elszakított területeken is és a
távoli diaszpórában . A 201 0 utáni
id ő s z akban me g való sult a nem zet
határokon átívelő újraegyesítése, amely
közjogi értelemben történt meg, de az
elmúlt 12 év alatt a közgondolkodásunkat is
átformálta. Az Összetartozás Napja ezért a

A Kárpátaljai Cserkészszövetség 2020ban kezdeményezte, hogy a Nemzeti
Összetartozás napján minden évben

valódi európaiság és a kompromisszumot
nem ismerő rendszerváltás napja is.
Beszédét a Zsoltárok könyvéből vett igével
zárta: „Az Úr erőt ad népének, az Úr
megáldja népét békességgel.”
Az eseményen hagyományosan részt
vettek a Határtalanul program keretében
Erdélybe utazó dabasi általános iskolások,
akik életre szóló élménnyel gazdagodtak a
határon túli területen tett látogatásuk
során. Az esemény a dabasi társadalmi
szervezetek és intézmények főhajtását
követően a Szózat és a Székely Himnusz
eléneklésével zárult.

gyúljanak fel az összetartozás lángjai
világszerte. Az eseményre 4 kontinens 26
országából 390 településéről regisztráltak,
összesen 528 tűzrakó helyet, amelyek
egyike a dabasi volt. A kezdeményezéshez
kapcsolódva idén is szép számban gyűltünk
össze az OBO Aréna melletti történelmi
emlékparkban, hogy június 4-én 20:22
perckor meggyújtsuk az összetartozás
tüzét. Az eseményen Raffael Henrietta
népdalénekes vezetésével énekszóval
e m l é ke z tü n k a 1 02 é v vel e zel őt t
történtekre.
man
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ÉVNYITÓ

KERÉKPÁROS
ZARÁNDOKLAT

M

ájus 27-én indult el Budapestről a Magyar Zarándokút
évnyitó zarándoklata, amelyet az előző évhez hasonlóan,
kerékpáron tettek meg a zarándokok. 2021-ben a Magyar
Zarándokút Egyesület zászlós zarándokoknak az érintett települések
polgármestereit kérte fel, hogy vezessék, kísérjék a zarándokcsapatot
a következő településig és adják tovább a zarándokok zászlaját. Az
előző évnyitóról kiadvány készült, „Polgármesterek a Magyar
Zarándokúton” címmel, amelynek tiszteletpéldányait az előző évivel
megegyező útvonalon zarándokolva juttattak el idén a településekre.
Az egyhetes zarándoklat keretében polgármesterek, önkormányzati
vezetők, érdeklődők csatlakoztak a csoporthoz. Dabason Kőszegi
Zoltán polgármester, a zarándoktársulás elnöke és Csatári Lajos a
Tour Defekt Kerékpáros Kör vezetője fogadta az évnyitó csoportot.
Május 28-án a Szent Jakab-szobor érintésével, a Leader-pályázatból
megépült kerékpáros-gyalogos hídon áthaladva indultak tovább
Ráckeve, Szigetbecse irányába.
A Magyar Zarándokút kiépített útvonalával, minőségi szállásaival
várja a kerékpárral, vagy gyalogosan útnak indulókat.
Buen Camino!
Bővebb információ, részletes térképek: www.magyarzarandokut.hu
Feldman L.

WWW.DABAS.HU

						

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

„SOSE FELEDD: PÉLDA VAGY!”
K

ét év kihagyás után végre újra
személyesen köszönthettük a
p e d a g ó g u s o k a t , o k t a tó k a t ,
nevelőket. Détár Enikő színművésznő a
zenés összeállítás mellett személyes
élményeket is megosztott a jelenlévőkkel,
hiszen kiderült, hogy édesanyja is peda
gógus volt, ő maga pedig néhány hónapig
gyógypedagógusként is dolgozott.
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi
köszöntőjében kiemelte, hogy soha nem
látott nehéz időszakon vagyunk túl, amiben
a tanárok, óvónők, az oktatási intézmények
dolgozói jelesre vizsgáztak.
Az eseményen hagyományainkhoz híven
átadásra került a Dabas Ifjúságáért Kászonyi
Dániel-díj, amelyet idén Tóth Szilvia
intézményvezető vehetett át több mint
három évtizedes kiemelkedő és példaértékű
munkájáért.
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás 10 településén jelentős köznevelési
intézményhálózat működik, 2022-ben az
Ország Közepe Ifjúságáért elnevezéssel
kitüntetés alapításáról döntött a kistérségi
társulás. Az elismerést idén adták át első
alkalommal két kiváló pedagógusnak.
A kitüntetés első fokozatát azon peda
gógusok kaphatják meg, akik intézm ény
vezetőként huzamosabb ideig szolgálták a
kistérség ifjúságának testi, lelki, szellemi
fejlődését. A fenti szempontok alapján 2022b en a z elism eré st el sőként F ark a s
Gabriellának, a Pedagógiai Szakszolgálat
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munkatársának, az Igazgyöngy Általános
Iskola egykori igazgatójának adományozták .
Az Ország Közepe Ifjúságáért kitüntetés II.
fokozatát Verdesné Revák Erzsébet a Kos
suth Zsuzsanna Szakképzőiskola és Kollégium
matematika szakos tanára vehette át.
Az ünnepségen elismerő oklevelet kapott

Lengyel Piroska Noémi, aki sok éve segíti
gyógypedagógusként a dabasi és a térségi
gyermekeket, az idei évben vonul nyug
állományba a Pedagógiai Szakszolgálatból.
Valamennyi kitüntetettnek szívből
gratulálunk és további aktív éveket
kívánunk!
K. D.
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CSENDES CSODÁK

A

z idei évben Temesi István a Munka
hely a Családokért Alapítvány
elnöke kapta a Csendes csodák
2022 díjat. A díj alapítói azoknak a
szolgálattevőknek a hűséges és áldozatos
munkáját ismerik el, akik csendesen, a
háttérben teljesítik azokat a jótetteket,
amiket a szívük diktál.
Temesi István egész eddigi élete során
vállalkozóként, magánemberként segítette
anyagi támogatással és szakmai tudásával

Dabas, Hernád, Újlengyel települések
közösségeit.
A Munkahely a Családokért Alapítvány 5.
éve rendszeres ellenszolgáltatás nélküli
adományozója a dabasi sporte gyes ül e
teknek, megálmodója a Családokat a Lelá
tóra programnak, valamint a Focizzunk
együtt a jövőért tornának, de vezetése alatt
indult el Dabas Város Önkormányz atával
közösen megálmodott Senior Akadémia is
és a Legszebb Kiskert díj is.

Kezdeményezésére a dabasi civilszerve
zetek szorosabbra fűzték együttm űkö
désüket, köszönhetően az általa megszervezett dabasi civil találkozónak.
Szűkebb és tágabb környezete számára
példaértékű, lelkesítő a tevékenysége, friss
ötleteivel új színt visz közössége életébe.
Olyan ember, aki nemcsak jobbá szeretné
tenni a világot, hanem jobbá is teszi.
Az elismeréshez szívből gratulálunk!
szerk.

H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2022 áprilisában és májusában kötöttek házasságot:
április 22.
Muhari Gábor–Szkicsák-Hébel Mónika
Furus Lehel–Deme Evelin Rozalinda
április 23.
Pataki Attila–Rágyanszki Georgina
május 13.
Podoba Zsolt–Gogolák Alexandra
május 14.
Szabó István Kristóf–Halasi Hermina
Suhajda Tamás–Zsitva Evelin
50 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Kucsera Antal–Virág Ilona			
Tóth Gábor–Serfőző Margit		
május 6.
Dóri Lajos–Stefkó Aranka		
május 20.
Papp János–Kosztolányi Éva		
40 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
május 1.
Tóth Tivadar–Jelenek Julianna Mária		
május 7.
Szabados István–Szlezák Erzsébet
május 14.
Jávorszki János–Proksa Mária		
május 22.
Gomola Imre–Sinkó Zsuzsanna
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30 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
április 25.
Mészáros István –Csap Edit
május 1.
Zsolnai Zoltán–Lantos Krisztina
május 15.
Mráz István–Kmetyó Teréz		
május 23.
Rábai Gábor–Egerszegi Anita
május 30.
Szágos Benő–Tóth Mariann
25 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
május 3.
Németh Péter–Gulyás Gabriella		
május 17.
Farkas József–Szilágyhegyi Erika		
május 23.
Forgács János–Háda Brigitta
május 31.
Szűcs György–Blaskó Katalin
20 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
május 4.
Farkas István–Furi Katalin		
10 éve (2012-ben) kötöttek házasságot:
május 10.
Bukovszki István–Kollár Ágnes		
május 19.
Borgula Norbert–Lénárt Judit		
Fojta András–Prigyeni Judit		
május 26.
Harsányi Gábor–Gula Mónika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
WWW.DABAS.HU
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VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Horváth Natasa Jázmin
Földi Katalin Veronika
Vékony Bence
Kiss Kincső
Béres Vivien
Laczkó Péter
Janicsák Laura
Bukus Kende
Török Zalán Dominik
Marcsó Panni
Gecser Olivér Gergely
Nárai Kristóf
Scridon Noémi
Dombi György
Kaltenecker Lujza

Anya
Kovács Zsuzsanna
Zsolnai Katalin
Vékony Gabriella
Sarafi Dóra
Béres Orsolya
Üveges Loretta Edit
Kecskés Bianka
Turcsán Vivien
Blaser Anita
Garajszki Nikolett
Szabó Regina
Jurászik Kitti
Gattyán Kinga
Balogh Anikó
Halmi Diána

Született
2021. 06. 28.
2022. 03. 18.
2022. 04. 08.
2022. 04. 14.
2022. 04. 19.
2022. 04. 19.
2022. 04. 20.
2022. 04. 27.
2022. 04. 28.
2022. 05. 02.
2022. 05. 10.
2022. 05. 10.
2022. 05. 10.
2022. 05. 15.
2022. 05. 20.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Pocsok Lászlóné (Márta Ilona)
Priska Istvánné (Pucolló Piroska)
Molitor Ferencné
(Havasi Erzsébet)
Mráz Orbánné (Kiss Ágnes)
Molnár Bálint
Lippai Lajosné (Soós Margit)
Bálint Józsefné (Gogolák Anna)
Szilágyi Péter

Született
1925. 05. 14.
1925. 05. 14.

Kor
97 éves
97 éves

1929. 05. 07.
1927. 05. 12.
1930. 05. 19.
1930. 05. 23.
1932. 05. 07.
1932. 05. 17.

93 éves
93 éves
92 éves
92 éves
90 éves
90 éves

VALENTYIK FERENC LEGÚJABB KÖNYVE

GYÓNI GÉZA TESTAMENTUMA

A

„Kis falunk nevével indult” költőnk, Gyóni Géza életművét
könyvespolcnyi kötet hirdeti az olvasóknak, amely az elmúlt
bő egy évszázadban jelent meg. Irodalmi munkásságát a
helybeliek sosem felejtették el, de életútjának kutatásában, a vele
kapcsolatos publikációk számában az elmúlt két évtized, amikor
elkezdődött műveinek az irodalmi kánonba való beemelése, igazi
áttörést jelentett. Ebben a folyamatban kiemelkedő szerepe volt
Kapui Ágota költőnek és Valentyik Ferenc helytörténésznek, akik
a 2016-17-es Gyóni Géza Emlékév szellemi vezetői voltak.
Helytörténészünk azóta sem tétlenkedik, évente jelennek meg
újabb és újabb válogatáskötetei a költő tisztelőinek érdeklődésére
és örömére. Idén a Szózat Irodalmi folyóirat, amely az emlékév
szervezésében is szerepet vállalt, a Valentyik Ferenc által az
elmúlt öt évben publikált tizenöt esszéből álló kötetet adott
közre. A könyv címadó írása Gyóni Géza utolsó, a fogolytábor
barakkjának falára írt versét és annak utóéletét mutatja be.
A költői útmutatás utolsó sora is megjelenik a címlapon: „Istené
a dicsőség”. Valentyik Ferenc írásaiban a költő életútjának
korábban ismeretlen, vagy csak kevéssé ismert, de minden
bizonnyal sokak érdeklődésére számot tartó epizódjaiba enged
betekintést. A tudományos igényű, jó stílusú esszék mindegyike
tartalmazza a témákhoz kötődő költeményeket, amely élvezetes
és változatos olvasmánnyá is teszi a kötetet.
Köszönjük Valentyik Ferencnek és a Szózat irodalmi, kulturális
folyóiratnak, hogy Gyóni Géza születésének 138., halálának 105.
évfordulójára ilyen igényes és értékes ajándékkal lepték meg az
olvasóközönséget.
F. L.

Isten éltesse sokáig Önöket!

2022. június
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PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS DABASON
Június 1-jével lejár a parlagfű ill. gyommentesítési türelmi idő.
Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és
talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. Ez belterületen a jegyző, külterületen a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a növény- és talajvédelmi
hatóság) feladata. A védekezési kötelezettségét nem teljesítő

tulajdonos/földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt
közérdekű védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan
felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség
köztartozásnak minősül.
A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
Mindannyiunk közös érdeke a parlagfű elleni hatékony fellépés.
Kérem a T. Lakosságot, ingatlanán és az előtte elterülő közterületen
hajtsa végre Önként a parlagfű és egyéb gyommentesítést!
Rigóné Dr. Roicsik Renáta, jegyző

A ZÖLDHULLADÉK
ÁTVÉTELE

TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022. június hónapban a zöldhulladék leadására
a zöldhulladék-gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi
időpontokban és helyszíneken.
Csak az alábbi napokon!

Lakossági zöldhulladékgyűjtés (gyűjtőpontos)
2022. június 13-17. között 8.00–14.00 óráig

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
2022. JÚLIUS 10. (VASÁRNAP)

Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vétel
legkésőbb 2022. június 24-én 16.00 óráig lehetséges!
Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel!
Mozgóurna iránti kérelmek a helyi választási irodához
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton
legkésőbb július 6-án 16.00 óráig, személyesen

Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
Gyűjtőpont
június 13. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
június 14. kedd
Dabas: Sportcsarnok
június 15. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
június 16. csütörtök
Dabas-Gyón: Búcsútér
A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m 3 -nyi
zöldhulladékát. Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű
hulladék, a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél,
a növényi nyesedékek…

onkormanyzat/valasztasi-informaciok/valasztas-2022 oldalon

Szelektív hulladékgyűjtés június 20. és 24. között történik.

az időközi választás fülön.

vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
2022. július 8-án 16.00 óráig meg kell érkezzen.
A kampányidőszak május 21-től július 10-én 19.00 óráig tart.
A Dabasi Polgármesteri Hivatalban szavazni
2022. július 10-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Helyi Választási Bizottság állapítja meg a települési
nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.
További információ a Helyi Választási Irodán kérhető, teljes
terjedelemben olvasható a https://www.dabas.hu/index.php/

Egyéb információ a www.nhszokot.hu oldalon található.
KÉRJÜK ÉLJENEK EZEN LEHETŐSÉGEKKEL!
Polgármesteri Hivatal

Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

2022. május 31-től Dabas Városban mindennemű hulladék, beleértve
a zöldhulladék-égetést is

TILOS!
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IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!

TISZTELT LAKOS!

Dabas Város Önkormányzata a felelős állattartás elősegítése
céljából ivartalanítási akciót hirdet

2023. december 31-re módosult az a határidő, ameddig
fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített
fúrt és ásott kutakra.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Az engedély
nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott vagy fúrt
kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz
kell benyújtani.
Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szakember
segítségével kell kitölteni. Az önkormányzat által javasolt
szakember Jasper Lóránt, aki megbízható és a legjobb
árajánlatot tevő. Jasper Lóránttal a következő telefonszámon
lehet felvenni a kapcsolatot: 06-70/315-1701.

június 15. napjától
június 30. napjáig.
Az állattulajdonos/állattartó (a továbbiakban: állattartó)
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni. Figyelemmel az állatvédelmi
szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat
kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás.
A településen az ivartalanítás olykor nehézkes és költséges.
A június 15. napján induló ivartalanítási akció keretében
Dabas Város Önkormányzata az ivartalanítás
díjának 50%-át átvállalja, dabasi lakosok esetében
(lakcímkártyával kell igazolni), támogatva ezzel az állattartót.
Az ivartalanítás összegének fennmaradó részét (50%) az
állattartó köteles megfizetni a beavatkozást végző
állatorvosnak a kiállított számla ellenében.
Árak, további információ a
www.dabas.hu honlapon olvasható.
A beavatkozásokat
az alábbi állatorvosok jogosultak elvégezni:
Dr. Polácska László:
06-30/995-4656 e-mail: pokcal@gmail.com
Dr. Atkári Tamás:
06-20/937-6905 e-mail: atkari.t@freemail.hu
Dr. Regős Anikó:
06-70/589-4656 e-mail: anikoregos@gmail.com
Dr. Doricsák János:
06-30/244-5204 e-mail: doricsakj@freemail.hu
Dr. Bálint Mihály:
06-30/859-8946 e-mail: balintmihaly@freemail.hu

Lehetőség van azonban más szakember megbízására is.
Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására
nincs szükség.
A kérelem letölthető a www.dabas.hu oldalról, illetve
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál is igényelhető.
További információt a 06-29/561-271-es telefonszámon kaphat
Fehérvári Évától.
Dabas város jegyzője

A beavatkozások elvégzésével kapcsolatban előzetes
időpont-egyeztetés és állapotfelmérés szükséges
a fenti elérhetőségeken június 15-30. között.
Kérjük minél többen vegyék igénybe
a kedvezményes lehetőséget!
Rigóné Dr. Roicsik Renáta

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas város
területén a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány látja el
2022. május 16-tól a gyepmesteri feladatokat.
A menhely Gyömrőn található. Vezetője: Herczig József
Kóbor ebek bejelentése

a 06-20/964 3025-ös

telefonszámon történik
Térítés ellenében vállalják élőállat lakosságtól történő
elszállítását és állattetem elszállítását is.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta, jegyző

2022. június
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NÉPSZÁMLÁLÁS DABASON!
Tisztelt Dabasi Lakosok!
2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország
területén teljeskörű népszámlálást.
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény
rendelkezései alapján Magyarország területén 2022.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a
természetes személyek ről és a la kások ról nép- és
lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.
A népszámlálási tv. rendelkezései alapján az adat
szolgáltatás kötelező, kivéve: az anyanyelvre és nemzeti
ségi kötődésre vonatkozó kérdések, a vallás és az egész
ségügyi állapotra, fogyatékosságra irányuló adatkör. Az
adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó
adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között
kerül végrehajtásra.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét az alábbi
módon teljesítheti:
Önkitöltési időszakban – az október 1. és október 16.
éjfélig online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer
fogadja.
Személyes felkeresés időszakában – október 17. és
november 20. között a számlálóbiztosnak az adats zol
gáltató a kérdéseket személyesen megválaszolhatja.
A számlálób iztosok felkeresik azokat a címeket, ame
lyekről az önkitöltési időszakban nem érkezett elektro
nikus kérdőív.
Pótösszeírási időszakban – november 21. és november 28.
között a polgármesteri hivatalban személyesen van
lehetőség a kérdések megválaszolására.

Összeírók jelentkezését várjuk
a jegyzo@dabas.hu e-mail címre.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. szeptember 15.
és szeptember 30. között postai úton valamenny i
magyarországi címre népszámlálásról szóló felkérőlevelet
fog k ü lden i. A le ve le k a cí me k a lapjá n leszne k
beazonosíthatók, ezért kérjük a lakosságot, hogy a minél
hatékonyabb kézbesítést segítve, a házszámokat,
többlakásos ingatlan esetén az ajtószámot is pontosan
tüntessék fel az épületeken, postaládákon.
A népszá m lá lá s előkészü letei má r zajla na k , a n na k
lebonyolításáról, a tudnivalókról rendszeres tájékoztatót
adunk a város hivatalos honlapján, közösségi oldalain és a
Dabasi Újságban is. Ezen forrásokon felül a KSH internetes

oldalán is részletes tájékoztató olvasható.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző, helyi népszámlálási felelős

ORSZÁGOS AKCIÓ:
HÉTVÉGÉN IS MEGÚJÍTHATÓAK
A LEJÁRT SZEMÉLYI OKMÁNYOK
Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok a
június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május
utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest megye
valamennyi kormányablaka, vidéken pedig több mint 120 kijelölt
kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8.00
és 14.00 óra között. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személy
azonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet
intézni.
Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra
A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30–60 perc alatt
elinté zh ető az okmányc sere. Ninc s szük sé g előzete s
időpontfoglalásra; akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot
– akár hétköznap, akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már
beteltek.
A jogosítvány meghosszabbítása online is intézhető
Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az
Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha a
házior vos kiállította az or vosi alkalmassági engedélyt.
A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem
a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.
Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra okmányai megújítását,
hiszen ezek a mindennapi élet számos területén – például banki
ügyintézéskor, ajánlott levelek átvételekor – elengedhetetlenül
fontosak!
Cím: Dabasi Járási Hivatal – Okmányiroda,
2371 Dabas, Szent János út 112.
Nyitva szombaton és vasárnap: 8.00–14.00 között

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2022. (II. 16.) számú
önkormányzati rendelete alapján
2022. július 1. (péntek)– munkaszüneti nap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon

ZÁRVA lesz.
Továbbá a Dabasi Polgármesteri Hivatal
2022. június 30-án (csütörtök) – technikai okok miatt

ZÁRVA lesz.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA

JÚNIUS– JÚLIUS HAVI PROGRAMOK
HÉTFŐ

SZERDA

9.00 -16.00 óráig
ORIMAMI – PAPÍR VARÁZSLAT
NAGYMAMÁKNAK! – JÚNIUS 20.
Foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde és Magyar Anita

8.00–9.00 óráig

18.00 – 19.30 óráig
„SZENIOR ÖRÖMTÁNC”
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval

SZENIOR LABDATORNA
Horváth Gabriella oktatóval
10.00–12.00 óráig
ANGOL NYELVOKTATÁS szenioroknak
Márainé Sebján Emese nyelvtanárral
– június 15., 22., 29.

PÉNTEK
13.00 órától
– SZENIOR GYALOGLÁS
– június 24., július 8., 22.
15.00–18.00 óráig
Szörpkészítés idénygyümölcsből vagy
gyógynövényből – június 17.
Levendulás dísztárgykészítés – július 15.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
a Miloszerni Vendégházban
18.00–20.00 óráig
Boldog Isten Gyülekezete – Imaest
– június 17., július 1., 15., 29.

16.00–17.00 óráig a Tanuszodában
18.00–20.00 óráig
HOBBY FOTÓSOK KLUBJA
Nagy Vilmos szervezővel
június 13., 27., július 11., 25.
14.00–16.00 óráig
– a szem és a kéz koordinációs
tréningjei, kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
HORGOLÓ KLUB –június 13., július 11.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
június 27., július 18.
8:00–16:00 óráig
EGYNAPOS TÁBOR! – KÉZMŰVES
GYERMEKEKNEK – JÚNIUS 27.,
JÚLIUS 4., 11., 18., 25.
Foglalkoztatók: Takács Lászlóné Anita
és Turán Nóra
helyszín: Miloszerni vendégház

SZOMBAT
SZENIOR VÍZITORNA
Horváth Gabriella oktatóval
17.00–19.00 óráig
TOLLÁSZKODÓK tollforgatók,
versfaragók köre – június 22.,
július 6., 20. – szervező: Viola Éva

CSÜTÖRTÖK
16.30–18.30 óráig
SZÍNJÁTSZÓ JÁTÉK GYEREKEKNEK
Faragó Ádám színész tanulóval
SZÍNJÁTSZÓKÖR DABASON
FELNŐTTEKNEK
– június 16., 23. – 19.00–21.00 óráig
– július 2., augusztus 13. – 9–17.00 óráig
Dr. Illés Györgyi színművész, egyetemi
oktató és önismereti szakember vezetésével

KEDD
9.00 órától
KIMOZDÍTÓ –június 14., 21., 28., július 5.,
12., 19., 26.
18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR
– felnőtt népdalkör próbái
június 14.
Pavella Krisztina szakmai vezető

2022. június

18.00 órától
SZENIOR TANÉVZÁRÓ – június 16.
Oklevélátadás, vendéglátás, társasjátékasztalok, Kozma Tamás harmonikás,
kertmozi
8.00–16.00 óráig
ÉLMÉNYFESTŐ TÁBOR
GYERMEKEKNEK a Miloszerni
Vendégházban– június 23., 30., július 7.,
14., 21., 28.
táborvezető: Viola Éva

9.00–12.00 óráig
KÉPESLAP- ÉS BÉLYEGGYŰJTŐK
KLUBJA Vágó Péterrel– június 18.
– július 2., 16., 30.
15.00–21.00 óráig
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB
összejövetele – július 9.
a Kossuth Művelődési Központban
klubvezető: Szabó Jánosné

VASÁRNAP
15.00–19.00 óráig
TÁRSASJÁTÉKKLUB – időskori
memóriaedzés
Rajsné Jeszenszky Mária vezetésével
– június 26., július 31.
15.00–19.00 óráig
GYÓNI GÉZA NYUGDÍJAS KLUB
ÖSSZEJÖVETELE a Térségi Büszkeség
pont- ’56-os Emlékszobában
– június 19., július 10.
klubvezető: Petróczy Attiláné
15.00 órától
LUTHER MÁRTON EVANGÉLIKUS
NYUGDÍJAS KÖR TALÁLKOZÓJA
(az evangélikus templomkertben)
– június 19.
klubvezető: Kecskésné Harmincz Jolán
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
JÚNIUS HAVI PROGRAMOK

A KASZINÓ-JÁTSZÓTÉR AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN LÁTOGATHATÓ.

RENDEZVÉNYEK

KÖNYVBEMUTATÓ
Morzsák és szilánkok

El camino

Juhász Sándor regénye
A könyvet bemutatja Csontos József,
nyugalmazott református lelkész,
a szerzővel beszélget Ordasi Brigitta.
Időpont: június 24. (péntek), 17.00
A könyvbemutatóra a belépés ingyenes.

Papp János,
a vándorszínész
útinaplóját bemutató
estje

TÁBORAINK
Akik ismerik Papp Jánost, tudják, hogy a színészet
mellett nagy szenvedélye a túrázás. Szinte
valamennyi földrészen járt már, utazásairól pedig
útinaplókat ír. Az útinaplókat pedig magával ragadó
módon, színházi monológ formájában adja elő.
Időpont: június 25. (szombat) 20.30
Belépőjegy: 3000 Ft
Helyre szóló jegyek válthatók a jegy.hu
oldalán online; vagy a művelődési központban,
nyitvatartási időben.

-kiállítás
Egyedi, részletgazdag kreációkkal, történelmi diorámákkal,
terepasztalokkal, működő Technic járművekkel készülnek a kiállítók.

Az építmények nagy része teljesen egyedi,
nem gyári megoldások láthatóak!
Időpont: július 15-16-17. (péntek–szombat–vasárnap)

Helyszín: Kossuth Művelődési Központ, Dabas, Szt. István u. 58.

A kiállítás ideje alatt LEGO és DUPLO játszósarok
várja az érdeklődőket!
Jegyek a kiállítás ideje alatt a helyszínen válthatók.

FELHÍVÁS!
Készítsd el
építőkockákból Dabas valamelyik
jellegzetességét! (Ez lehet az egyik épített értékünk,
címernövényünk, maga a címer, vagy bármilyen helyi sajátosság.)
Hozd el a művelődési központba június 30. és július 1. között.
A kiállítás ideje alatt a behozott munkák is megtekinthetőek
lesznek, a legjobb alkotásokat ingyenes belépőjeggyel
jutalmazzuk.

További részletek hamarosan a www.kmkdabas.hu oldalon!

– ÖRÖKMOZGÓ NYÁRI TÁBOROK
I. időpont: július 4–8.
II. időpont: július 25–29.
Jelentkezéseket telefonon várunk a 30/383-2738-as számon, vagy
e-mailen a szervezes@kmkdabas.hu címen.
– II. PEST MEGYEI NÉPZENEI SZAKTÁBOR
– NÉPTÁNC TÁBOR
Időpont: augusztus 1–6.
helyszín: Szigetmonostor, Regatta Szabadidőközpont
Jelentkezés a 06-30/383-2738-as számon vagy
a kapcsolat@kmkdabas.hu címen.
A népzenei szaktábor támogatója az NKA Halmos Béla Program
Kollégiuma.

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Gyóni Géza Irodalmi Kör
június 27. (hétfő), 17.30–19.30 óra
Hip-hop–Jazz–Dance
kedd–szerda–csütörtök, 16.00–18.00 óra között
Szenior Tánc szerdánként, 18.00 órától
Ping-pong klub – kedden 14.30–16.30 és
csütörtökön 16.00–18.00 óra között
Vision HipHop – keddenként, 17.00–19.00 óra között
Yin jóga – péntekenként, 18.00–20.00 óra között

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA

Időpont: – június 30. (csütörtök), 14:00 órától
vezeti: Mráz Ferencné

WWW.DABAS.HU

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK DABASON:
A KLASSZICISTA KÚRIÁK MÚLTJA ÉS JELENE
– DABAS A NYOLC TORONY VÁROSA
A kiállítás augusztus 12-ig tekinthető meg.
D’ART KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓKÖR
XVII. NYÁRI SZAKTÁBORA

Időpont: – június 27.–július 2.
helyszín: Ceglédbercel
Jelentkezés a 30/534-1138-as számon vagy
a galeria@kmkdabas.hu címen.
A tábor támogatója az NKA Közművelődés Kollégiuma.

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Télikertes koncert: Pokorny Lia különleges zenei estje
zongorán közreműködik: Grósz Zsuzsanna
Időpont: június 30. (csütörtök), 18 óra
Jegyár: 4500 Ft/fő
Jegyek elővételben válthatók a könyvtárban!

NE ÜLJ RAJTA,
HOZD VISSZA!!!
2021. június 1-jétől késedelmi díjat
számítunk fel a régóta kint lévő
könyvekre!
A késedelmi díj összege:
300 Ft/könyv/hó

A Dabas Városi Nyugdíjasklub
(2370 Dabas, Bajcsy-Zs. u. 19.)
minden hónap harmadik vasárnapján
15 órától tartja klubnapját.
Ha arra jársz, térj be hozzánk!

KÖZÖS S ÉG I MINDENNAPI
SZ Í N T E RÉLETÜNK
EK
C Í M E I É S E L É R H E TŐS ÉG E I
DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. • Telefon: 06-70/396-2861
• E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com • Feldman Lászlóné,
Opóczki Lászlóné
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 •
06-70/396-2863, 06-70/490-4508 • E-mail: tajolo@dabas.hu;
halaszmoriczkuria@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
szerint • Munkatársak: Gubicza Jánosné, Kajliné Ludányi Margit,
Karlik László, Kovács Ferencné, Viola Éva
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. • Információ: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2370 Dabas, Szent István út 58. • Telefon: 06-29/360-237,
06-30/383-2738 • E-mail: Bálint Jánosné k apcsolat@kmkdabas.hu
• Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő–péntek: 9.00–20.00 óráig
• szombat: 10.00–18.00 óráig
• vasárnap: rendezvény szerint
Figyeljék weboldalunkat és facebook-oldalunkat!
KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. • Telefon: 06-29/362-545,
06-30/534-1138 • E-mail: Dágány Józsefné galeria@kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig, kedd–csütörtök:
9.00–17.00 óráig • Hétvégén előre egyeztetett időpontban!
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
2370 Dabas, Ravasz László u. 2. (régi Zalka óvoda) • Szakmai
csoportvezető: Illy Noémi • telefon: 06-29/360-529,
06-30/438-2352 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com •
www.dabasikonyvtar.hu • A könyvtár nyári nyitvatartás szerint
üzemel:
hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 10.00–18.00 óráig,
szerda: 14.00–18.00 óráig, szombaton: 9.00–12.00 óráig.
LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
2370 Dabas, Lakos doktor utca 27. • Telefon: 06-70/337-0830
• E-mail: Jurácsik A
 ndrea juracsik.andrea@dabas.hu
• Facebook: Levendulaház Városi Nappali
NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. • Telefon: 06-20/474-2443,
Takács Lászlóné • E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
• Facebook: www.facebook.com/nemeskuria
SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2371 Dabas, Mánteleki u. 8. • Tel.: 06-70/455-9550, 0670/396-28-60
• E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek:
08.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
• Munkatársak: Bálint Julianna, Csernák Józsefné, Gogolák Mariann,
Maris Norbertné, Mráz Józsefné

2022. június
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CSALÁDI NAP A SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN

I

mmár sokadik alkalommal került
megrendezésre a Dabas-Sári Óvoda
családi kerti partija. Idén május 13-án,
pénteken délután a Szivárvány óvoda
láthatta vendégül a családokat, melyen kicsik
és nagyok együtt szórakozhattak.

A családi nap egy jó alkalmat adott arra,
hogy a Szivárvány és a Napsugár Óvodába
járó családok megismerhessék egymást és
egy kellemes délutánt tölthessenek el együtt.

Színes programokkal kedveskedtünk a
gyermekeknek. A „Portéka színpad” Vásári
forgatag c. interaktív előadása szórakoztatta
az érdeklődőket. A fák árnyékában kézműves
tevékenységbe kapcsolódhattak be a
gyerekek. A műfüves focipályán, izgalmas

Amíg a gyerekek kedvükre játszottak,
addig az apukák elkészítették az ízletes
paprikás krumplit mindenki nagy örömére.
A batyus bulira ínycsiklandozó finom
ságokat ajánlottak fel a családok, melyekből
mindenki kedvére kóstolhatott. A gyümöl

akadálypályán járhattak végig az ovisok. Az
óvoda udvarán található játékszereket kipró
bálh atták, kedvükre homokozhattak. A jó
hangulatot a változatos muzsika is fokozta.

csökkel, édes és sós süteményekkel és a
finom frissítő üdítőkkel roskadásig voltak az
asztalok. A rendezvényt az tette különle
gessé, hogy igazi csoportmunka volt a
szervezés, melybe a szülők is aktívan bekap
csolódtak.
Hála és köszönet a sok felajánlásért és az
önzetlen munkáért!
Örülünk, hogy két év kihagyás után,
végre sikerült újra egy vidám és emlé
kezetes délutánt együtt tölteni.
Kellemesen elfáradva, felejthetetlen
élményekkel tért haza minden gyermek és
felnőtt.
Dabas-Sári Szivárvány Óvoda kollektívája

SIKERES RENDEZVÉNYT TARTOTT
DABASON A M•A•G!
H
árom nő, három életút, három karakter és egy közös üzenet:
„Higgy magadban!˝
A Kaldenecker Andrea, Peszeki Gabriella és Zsírosné Mráz Mária
által alapított M•A•G formáció első rendezvénye, ebben
támogatta résztvevőit május 14-én, a Sári Zarándokház és
Közösségi Színtér falai között. A program pályamódosításról,
önmegvalósításról, női szerepekről és – meghívott vendégként,
Somogyvári Edit stylist személyében – öltözködésről, stílusokról
szólt. A trió tagjai jelenleg tábort szerveznek, ősztől pedig újabb
előadásokkal színesítik majd városunk életét.
M•A•G
Valósítsd meg önMAGad!
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KÖZÚT KÖZELEBBRŐL
A KOSSUTH-HÉTEN

I

skolánk „Kossuth-hét” rendezvénysorozatának első napján
meghívásunkat elfogadva felvonult a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
dabasi üzemmérnökségének néhány gépe, hogy a tanulók
megismerkedhessenek velük. Délután a diákok megismerkedhettek
egy Mercedes Axor 1829 4x4 tehergépkocsival, amely egy
energiaelnyelő berendezéssel volt felszerelve, ami az úton dolgozók
testi épségét hivatott védeni egy esetleges ütközés során, egy
Mercedes Unimog U300 univerzális eszközhordozóval, amely a hátán
víztartályt, az orrán egy több méterre kinyújtható rézsűkaszát cipelt,
valamint egy JCB 3CX ECO kotró-, rakodógéppel, ami elöl-hátul
különböző méretű kanalakkal volt felszerelve. A gyerekek nagy
örömmel vették birtokba a gépeket, fejükön munkavédelmi sisakokkal

minden gombot, kart megnyomva, mindenhová felmászva, mindenbe
beleülve ismerkedtek ezekkel az utakon csak távolról látható technikai
eszközökkel.
Ezúton is köszönjük az „útkaparók” látogatását!
Sövegné Szőnyi Zsuzsanna

2022. szeptember 1-jétől

GRAFIKA-FESTÉSZET SZAK
INDUL
A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
szervezésében
Jelentkezési lap letölthető:
www.muzsak-dabas.hu
Beküldhető e-mailen:
muzsamuveszet@gmail.com
vagy személyesen:
Dabas, Kossuth László u. 1.
Telefon: 06-70/432 68 70
06-70/387 85 25

2022. június
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ERDÉLY HATÁRTALANUL

M

bugyog Bálványosfürdő közelében. Életünkben először lépkedtünk
lápos vidéken is.
A sportos felfedezőtúránk újabb irányt vett: előbb a Vargyasszorosban sétáltunk a patak mellett és fölött pallókon, majd az
Orbán Balázs-barlangban jártunk a cseppkövek között, a parajdi
sóbányában ámultunk a hatalmas tömböket látva, órákat eltöltve
közben a kalandparkjában.

A májusi utazásunk során megtapasztalhattuk mindannyian, hogy
Erdély mennyire bővelkedik természeti értékekben. Az alföldi gyerekek,
akik eddig csupán tankönyvekből olvashattak a Kárpát-medencéről, itt
megláthatták azt, sőt gyönyörködhettek benne! Fantasztikus érzés
volt ugyanis, amikor úton-útfélen járva, körülöttünk hegyek
magasodtak, zöld rétek nyájjal, ameddig csak elláttunk, keretezte ezt a
Kárpátok néhol hóval borított vonulata, felettünk bárányfelhők
úszkáltak. Úgy éreztünk magunkat, mint valami kagylóban, vagy
ahogyan az egyikünk kifejezte: „Isten védő tenyerében.˝
A rendhagyó természetismereti órákon megcsodáltuk a Tordaihasadékot, fotóztuk a tájat a Király-hágónál, sétáltunk a Szent
Anna-tónál és a szovátai Medve-tónál. Láthattunk egy háromszáz
éves szilfát. A baróti múzeumban megtekintettük egy több millió
évvel ezelőtt élt állat maradványait. Áztattuk lábunkat az Aporlányok feredőjénél, ez a forrás vulkáni utóműködés következtében

Erdély megannyi történelmi emléke előtt is elhaladtunk. Láttuk
Petőfi Sándor szobrát, megmutatták nekünk a nagy Magyarország
történelmi határát. Múltidéző sétát tettünk Drakula házánál
Segesvár macskaköves belvárosában.
Utunk során láthattuk Ady Endre feleségének szülőházát Csucsán,
Benedek Elek íróasztalát, eredeti tárgyait Kisbaconban, Farkaslakán
megkoszorúztuk Tamási Áron sírját is. Elhaladtunk a Kőmíves
Kelemenné című balladából ismert Déva vára előtt. Irodalmi túránk
egyik megható pillanata az volt, amikor a torjai Büdös-barlang előtt
elolvastuk egy nagyon megható Sánta Ferenc-novellát. Megértettük,
miért van a bejárat közelében kis harang és egy Mária-szobor.
A hat nap adott számunkra gasztronómiai élményeket,
megkóstolhattuk az igazi kürtőskalácsot, valamint miccset
falatozhattunk. Nem hagyhattuk ki a tájegység egyik jellegzetes
levesét, a csorbalevest sem. Többször is szedtünk a Party Pub

Fotók: Tamás Roland

ájus 2-7. között a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola két
hetedik osztályának adatott meg a lehetőség a Határtalanul
pályázatnak köszönhetően, hogy utazást tegyenek Erdélyben,
megismerve a táj szépségét, az ott élők hagyományait, szokásait.
A diákok azóta is büszkén, visszavágyva mesélnek a több száz
kilométeres úton látottakról, hallottakról. A felfedezőtúra hat napja
valamennyiünk számára életre szóló élményeket, maradandó
emlékeket adott.
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fuszulyka- és zöldségleveséből, nagyon finom volt a sült csirke
szalmapityókával. Mindehhez friss borvizet ittunk, sőt egyik sétánk
során magunk is megtöltöttük palackjainkat a forrásról hozott vízzel.
Hogy jól bírjuk a több tízezer lépésnyi túrát, a Derzs Panzió
munkatársai bőséges reggelivel és tízóraival láttak el bennünket.
Tiszteletre és elismerésre méltónak tartjuk, mennyire ápolják
hagyományaikat, védik kulturális értékeiket az Erdővidéken és
környékén élők. Kifejezetten tetszett, amikor a vargyasi szíjgyártó,
bőrdíszműves mester bemutatta, hogyan készíti a szebbnél szebb
pénztárcákat, kulcstartókat, sőt az is megadatott nekünk, hogy
láthattuk a mestert munka közben. A korondi fazekashoz ellátogatva
szintén beleshettünk a munkafolyamatba, továbbá saját vázát
készíthettünk. Mindenki, fiúk, lányok, gyerekek és felnőttek díszítették
a még kiégetésre váró darabot. Gyönyörű hely Korond, minden percét
élveztük! Csodálattal hallgattuk és figyeltük a kontyos székeket és
azok történetét, jelentőségét a nagyajtai vártemplom tiszteletesének
humoros hangú előadása alapján. Mindezt egy gyönyörűen faragott
padokkal, díszes szőttesekkel ellátott templomban! Városnéző túrát
tettünk Székelyudvarhelyen: a kihagyhatatlan cukrászda után
népviseleti boltba is betérhettünk. El sem tudtuk képzelni, mennyire
gazdag a székely népviselet: megtudtuk, hogy különféle ruhákat
hordanak hétköznap, ünnepeken, esküvőkön.
Hallottunk emberi sorsokról, melyeket mindig önzetlen segítő
kezek emeltek ki a bajból. A szekéren utazva megcsodáltuk,
mennyire szoros a viszony ember és állata között: az okos jószág
gazdájára pillant, szinte érzi minden gondolatát. Bárhol jártunk,
kedvesen beszédbe elegyedtek velünk a helybeliek – legyenek azok
akár idősebbek, akár fiatalabbak. A barótiak készségesen elmesélték,
mely ételüket hogyan készítik, tovább őrizve gasztronómiai
hagyományaikat. Hol elérzékenyülve, hol humortól nevetve
figyeltük a bennünket fogadók szavait.
Örülünk annak is, hogy a baróti iskolásokkal igazán
összebarátkoztunk! Izgalmas foci- és kézimeccset rendeztünk,
köszönjük a kedves fogadtatást, az esti városnézést, az
osztályfőnök, Szabó Irénke vendégszeretetét, kedvességét!
Reméljük, még találkozunk! Köszönjük a Derz s Panzió
munkatársainak a türelmüket, a kedvességüket, a Party Pubnak a
finom ételeket, valamennyi múzeumnak, templomnak, no és persze
a túravezetőnknek, Pájer Györgynek, hogy olyan készségesen
fogadtak bennünket!
Rengeteget tanultunk emberségből, alázatból, emberek, értékek
megbecsüléséből, hazaszeretetből, hihetetlen segítőkészségből,
példátlan összefogásokból. Ezeket nem tankönyvek mutatták,
hanem az ott élők. Óriási tisztelettel gondolunk vissza rájuk!
Köszönet illeti iskolánkat, az önkormányzatot, valamint Szandhofer
János alporgármestert, hogy megszervezte számunkra ezt az
élményekben bővelkedő kirándulást!
Birinszki Annamária magyartanár,
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
Fotók: Tamás Roland
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ERDÉLYBEN JÁRTUNK…

A

zon szerencsés diákok közé tartozom, akik május 9-én eljutottak
Barótra. Utunk során meglátogattuk Segesváron a
vártemplomot, majd Fehéregyházán megkoszorúztuk a Petőfi
Sándor emlékművet.
Hosszú út után megérkeztünk szállásunkra, ami a Derzs Panzió
nevet viseli.
Ebben a hat napban számos helyre ellátogattunk: voltunk a
vargyasi unitárius templomban, majd meglátogattuk a Sütő családot
is. Megismerkedtünk és összebarátkoztunk a vargyasi iskola
nyolcadik osztályos diákjaival. Miklósváron megtekintettük a
Kálnoky-kastélyt is. Voltunk Kisbaconban, ahol megnéztünk egy
vízimalmot, aztán Benedek Elek házát, hazafelé pedig megkóstoltuk a
borvizet.
Kézdivásárhelyen a céhmúzeumba látogattunk el és meg
koszorúztuk Gábor Áron szobrát. Sepsiszentgyörgyön bemutatták
nekünk a vadászmúzeumot, később pedig a Haszmann Pál Múzeumot
tekintettük meg.
A Vargyas-szoroshoz szekerekkel vittek minket, ahol meg
csodálhattunk két barlangot, illetve részt vehettünk egy vicces
kalandban is.
Másnap a Szent Anna-tó és a Mohos-tőzegláp volt az úti cél, ami
szintén gyönyörű természeti látnivaló. Az „Apor lányok feredőjét”
sem hagytuk ki. Esti programnak tökéletes volt egy kis sütögetés a
megismert barátainkkal. Hazafelé az utolsó megállóhelyünk a tordai
sóbánya volt, amit kár lett volna kihagyni!
A csodálatos programok közben rengeteg más élménnyel is
gazdagodtunk és jobban összebarátkoztunk.
Köszönet a szálláson lévő személyzetnek, az idegenvezetőnknek,
azoknak az embereknek, akik bemutatták nekünk, illetve elmesélték
ezeknek a helyeknek a történetét, sofőrünknek, és nem utolsó sorban
a tanároknak, akik figyeltek ránk, segítettek nekünk és elkísértek
minket.
Egy felejthetetlen élmény volt mindenki számára. A többiek
nevében is köszönöm, hogy részese lehettem!
Kardos Jázmin 7. b.
Gyóni Géza Általános Iskola
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A RÁK MEGELŐZÉSE – MIT TEHETÜNK ELLENE?

M

agyarországon a Magyar Rákellenes Liga szervezi az
eseményt. Az időpont oka, hogy e napon született dr.
Dollinger Gyula sebész, ortopéd szakorvos, egyetemi tanár,
aki 1902-ben megalakította az Országos Rákbizottságot, így a hazai
rákkutatás úttörője is egyben. Az 1993 óta minden évben megtartott
Nemzeti Rákellenes Nap egyik fő célja, hogy erősítse a felelősségérzetet
az emberekben és tudatosítsa mindenkiben, hogy sokat tehetünk a
rákkal kapcsolatos kockázatok csökkentéséért.
Rákos megbetegedésről akkor beszélünk, ha rosszindulatú
daganatról van szó. Az onkogének, amik a sejtképződésért és
növekedésért felelősek, valamilyen okból rákos elfajulást okoznak, és a
sejtosztódás növekedés zavart szenved. A véráramlás és
nyirokkeringés következtében megnő annak a veszélye, hogy a
daganat más szervekre is átterjed, áttétek alakulnak ki, mivel a
tumorsejtek a vérrel és nyirokkal együtt az egész testbe elszállítódnak.
Ebben az esetben beszélünk áttétről (metasztázis). Magyarországon a
halálozási okok második helyén a daganatos megbetegedések állnak.
Évente több mint 70 ezer új daganatos beteget fedeznek fel. A
leggyakoribb és legpusztítóbb daganat még mindig a tüdőrák.
Férfiaknál a prosztata és a fej, valamint a nyak rákos betegségei, míg
nőknél a vastagbélrák, a tüdőrák valamint az emlőrák mutat némi
emelkedést.
A rákos megbetegedések egy része megelőzhető, időben
felismerhető. Ennek érdekében mi magunk is sokat tehetünk.
Legfontosabb az egészséges életmód követése, a rendszeres mozgás,
a kiegyensúlyozott táplálkozás és a szűrővizsgálatokon való részvétel.
A dohányzás nem csak tüdőrákot okozhat, 12 különböző
rákbetegséggel hozható összefüggésbe (többek között húgyhólyag,
vesék, száj, torok). Szokjunk le róla, ha kell, akár orvosi segítséggel!
A hasi tájékon jelentkező elhízás fokozza egyes daganatos
megbetegedések kockázatát, melynek oka, hogy a zsírsejtek olyan
anyagokat bocsátanak ki, amik elősegítik a rákos sejtek növekedését.
A rendszeres testmozgás csökkenti az elhízást és olyan hormonok
(ösztrogén, inzulin) szintjét, amelyek szintén összefüggésbe hozhatók
a rákkal. Napi 30 perc aerob mozgás mindenképp ajánlott (például
futás, biciklizés).
Az étkezésre való odafigyeléssel is sokat tehetünk, a zöldségek és
gyümölcsök rákellenes élelmiszerek, mivel magas a tápanyag- és
rosttartalmuk, ugyanakkor zsírban szegények. Fogyasszunk minél
több kelbimbót, káposztát, brokkolit, hiszen ezek megvédik a sejteket a
rákot okozó DNS károsodásoktól. A különböző bogyós gyümölcsökről
bizonyított, hogy sejtkárosodást akadályozó anyagot tartalmaznak.
A feldolgozott húsok (virsli, bacon, kolbászkák) nitrit- és
nitráttartalmuk miatt fokozzák a daganatos megbetegedések,
elsősorban vastagbélrák kockázatát, hosszútávú és túlzott fogyasztás
esetén. Ha lehet, válasszuk az egészségesebb húsokat (például csirke).
Minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál nagyobb a rákkockázat,
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a rendszeres alkoholfogyasztás növeli elsősorban a szájüregi- és
nyelőcső-, de a mell- és májrák kialakulásának kockázatát is. Fontos,
hogy a napi alkoholbevitel ne haladja meg nők esetén az egy-, férfiaknál
a kétegységnyi alkoholt.
Nyáron, illetve erős napsütésben ajánlott a fényvédők használata,
hiszen az UV sugarak olyan károsodást okozhatnak a bőrfelszín alatt,
ami rákot okozhat. E tekintetben széles spektrumú, legalább 30 faktoros
fényvédő javasolt, emellett a fej és a szem védelme, kalap és nap
szemüveg viselése.
Vannak olyan oltások is, amelyek megvédhetnek a ráktól. Egyes HPV
elleni vakcinák a méhnyak, a hüvely és a végbél daganatos
megbetegedései elleni védelmet segítik elő, míg a hepatitis B elleni oltás
a májrákért felelős vírus ellen nyújt védelmet.
A különböző vegyi anyagok közt szintén vannak olyanok, melyek
kockázatot jelenthetnek (többek közt azbeszt, radon, benzol). Érdemes a
nap mint nap használt termékekre figyelni, és ha módunkban áll, egy
biztonságosabb alternatívát választani, ezzel is csökkentve a rákos
megbetegedés előfordulásának kockázatát.
Érdemes tudni, hogy a családban nemcsak a külső jegyek és
tulajdonságok, de bizonyos betegségekre való hajlam is öröklődhet,
bizonyos átörökített gének hibásak lehetnek, a károsodott DNS pedig
lehetővé teszi a sejtek rákká való átalakulását.
Rendszeres szűrővizsgálatokkal a rák korán – néha még a kezdete
előtt – felismerhető. Vastagbéltükrözéssel felfedezhetők a polipok a
vastag- és végbélben, a vastagbélrák sokszor a jóindulatú
vastagbélpolipokból fejlődik ki. A Pap-teszt a méhnyakon ismeri fel a
rákmegelőző állapotban lévő és a rákos sejteket. A mammographia és az
alacsony dózisú számítógépes tomographia (LDCT) a korai mell- és
tüdőrákot ismeri fel.
A tüdőrákban szenvedők gyakran teljesen tünet- és panaszmentesek,
a specifikus tünetek egy része a daganat mellkason belül való
elhelyezkedéséből adódik (köhögés, mellkasi fájdalom) illetve a
rosszindulatú betegségre jellemző általános tünetek (gyengeség, fogyás,
étvágytalanság) is előfordulhatnak. A köpet vércsíkos vagy véres lehet.
Tünet- és panaszmentes beteg esetében a szűrővizsgálat kapcsán
kerülhet felismerésre, a kétirányú mellkas röntgenfelvétel az elsőként
választandó vizsgálat.
A vastagbéldaganat-szűrés az 50-70 év közötti férfiak és nők
számára javasolt, székletbeli rejtett vér laboratóriumi kimutatásával.
Mindig gondolni kell rá, ha a székelési szokás megváltozik, ha fájdalmassá
vagy nehezítetté válik a székletürítés. A friss vagy alvadékos vér a
székletben, illetve hasi diszkomfort érzés, görcsös hasi fájdalom is
figyelmeztető tünetek lehetnek. Emellett gyakori a fogyás,
vérszegénység, sápadtság.
A méhnyakrák-szűrés a 25-65 év közötti nők számára javasolt,
háromévente citológiai vizsgálattal. A méhnyakrák sokáig nem okoz
panaszt, ezért fontos kihangsúlyozni a szűrés fontosságát. Előrehaladott
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állapotban okozhat bővebb folyást, vérzést, derék- vagy kismedencei
fájdalmat, alsóvégtagi ödémát.
Az emlőszűrés a 45-65 év közötti nőknek javasolt, kétévenkénti
mammográfiás vizsgálattal. Korai, jellegzetes tünete lehet a
leggyakrabban önvizsgálat során felfedezett különálló, nem nyomás
érzékeny, nem körülhatárolt, tömött vagy kifejezetten kemény tapintatú,
nem elmozdítható csomó vagy a bimbó váladékozása. A daganat fölött
a bőr behúzódhat. Megnagyobbodott nyirokcsomók jelenhetnek meg
az emlő környékén és a hónaljárokban.
Jelenleg az emlő- és méhnyakszűrést végzik rutinszerűen, míg a
vastagbélszűrés bevezetés alatt van.
Urológiai vizsgálat (prosztata) az 50 év feletti férfiaknak javasolt,
évente, családi halmozódás esetén korábban. A prosztatarák jellegzetes
tünete lehet a gyakori vizelés, a vizeletürítés zavara, illetve véres vizelet.
Bőrgyógyászati vizsgálat (melanoma, anyajegy) negatív családi
anamnézis esetén két- háromévente javasolt, életkorhoz nem kötve. Ha
a családban előfordult melanoma, akkor évenkénti vagy sűrűbb szűrés is
indokolt lehet. Ha a festékes anyajegyek színe, mérete, formája
megváltozik vagy 35 év felett új festékes foltok jelennek meg, illetve
vérzés, nem gyógyuló sebek, fekélyek esetén mindenképpen keressünk
fel egy bőrgyógyász szakorvost.
Vérvételen való részvétel (laborvizsgálat) 25-30 éves kor felett 1-2
évente ajánlott, daganatkutatás vagy gyanú esetén vagy szűrővizsgálat
részeként az úgynevezett női- illetve férfi tumormarkerekkel is
kiegészítve.
Fül-orr-gégészeti daganatok egyik jellegzetes tünete lehet az
állandó vagy visszatérő, illetve fokozódó rekedtség. A nyakon kemény
tapintatú csomók jelenhetnek meg illetve kialakulhat nyeléskor fülbe
sugárzó fájdalom. Idegentest- vagy gombócérzés, valamint nyelési

nehezítettség is jelentkezhet. Gyakran véres köpet az első figyelmeztető
jel. Nyak- fül és tarkótáji fájdalom, nyelési nehezítettség, rekedtség
pajzsmirigydaganat esetén is előfordulhat. Bármely tünet észlelése
esetén orvos felkeresése ajánlott, lehetőleg már a tünetek első
megjelenésekor.
A hasnyálmirigy-daganat az emésztőrendszer harmadik
leggyakoribb rosszindulatú daganata. Jelentős fogyással,
gyengeségérzéssel, puffadással, zsírszéklet megjelenésével és övszerű
hasi fájdalommal jár. A heredaganat napjainkban az egyik
legsikeresebben gyógyítható rák. A herében tapintható eleinte
fájdalmatlan, tömött göb hívja fel rá a figyelmet, ez később fájdalmassá
válik. A hólyagdaganat egyik specifikus tünete a vérvizelés, véres
vizelet. A rosszindulatú májdaganatok gyakran lázzal, fogyással,
májmegnagyobbodással és sárgasággal járnak.
Mindent összevetve érdemes és ajánlott a szervezett lakossági
szűrővizsgálatokon részt venni, mintsem adott esetben egy
kezelhetetlen végstádiumban szembesülni a betegséggel. A
mammográfián való megjelenés például általában nagyon alacsony,
pedig az emlődaganat az egyik leggyakoribb női daganattípus.
Mindenkiben bizonyára megvan egy adag félelem a vizsgálatok
esetleges kedvezőtlen eredményétől, de merjünk szembenézni a kisebb
problémával, melyet így jóeséllyel tudnak az orvosok is időben kezelni.
Figyeljünk oda a testünk jelzéseire, és ha bármilyen figyelmeztető
tünetet észlelünk, haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
Megszívlelésre ajánlott Thomas Pfeifer gondolata: „Mi az, ami
egészséges? A helyes mérték. Figyelj oda a jelekre, amelyeket a
szervezeted küld! Nevezd tudatosságnak (mindfulness), józan észnek,
vagy ahogy tetszik, de vedd komolyan, ha a tested üzen!”
Dr. Rápolthy Hajnalka és Dr. Rápolthy Réka

FACEBOOK-MORZSÁK
KUPAKGYŰJTŐ SZÍVEK A VÁROSBAN
Három darab kupakg yűjtő szív került
kihelyezésre Dabas különböző pontjain:
– Gyónon a Kalitka játszótér előtt
– Dabas-Szőlőben az egészségház előtt
– Dabason az OBO Aréna előtt
A közeljövőben elhel ye zik a város
üzemeltetési osztály munkatársai Sáriban is
a templom é s az or vosi rendelő
környezetében.
Köszönjük a Rega-Metall Fémfeldolgozó Kft.-nek a kiváló munkát!
Vigyázzunk rájuk!
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EGYHÁZAINK HÍREI
egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni az istentiszteletekre a
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
gyülekezeti közösségbe. A gyülekezet lelkipásztora mindenkit
GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Hétköznaponta minden mise 18.00 órakor kezdődik
Miserend a nyári időszakban:
Dabas-Sári:
kedd, péntek 18.00 óra
szombat 19.00 óra, vasárnap 9.30
Dabas-Szőlő: vasárnap 7.45
Dabas-Gyón:
hétfő, csütörtök, szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra
– Gyóni templomunk búcsúi szentmiséjét július 3-án, vasárnap tartjuk
11.00 órától.
– Június utolsó vasárnapján Dabasi-szőlősi szentmisében
megemlékezünk a 10 éven belül Szőlőben elhunytakról.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órától szentmise,
– csütörtök 18.00 órától igeliturgia,
– péntek 19.00 órától szentmise,
– szombat 19.00 órától előesti szentmise.
Tanévzáró diákmise: június 12-én, vasárnap 11.00 órától
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– szombaton 18.00 előesti szentmise,
– vasárnap 8.00 óra ünnepi szentmise,
– elsőpéntek (júl. 1.) 18.00: szentmise.
– Templombúcsú: június 12. vasárnap, 10.00 óra.
– Úrnapi körmenet: június 19. vasárnap, 10.00 óra.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap 10:00 órakor istentisztelet a templomban
– minden kedden 17:00 órakor konfirmációi előkészítő
Június 27–30. között nyári hittantábort szervezünk.
Helyszín: Sopron, részvételi díj: 17 000 Ft + 28 EURO.
Szülők is velünk tarthatnak.
Program: közösségi alkalmak, strand, hajókirándulás, egész napos
program Ausztriában a Family Parkban, Harrer csokoládé műhely
meglátogatása csokikóstolóval egybekötve.
Lehetőség van azon testvérek részére beteg úrvacsorát kérni, akik
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megkeres, aki jelezte ezt az igényt és személyesen viszi el a beteg
testvérek részére az úrvacsorát. Ezt a szándékot a lenti
elérhetőségek egyikén lehet megtenni.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Hivatali idő: kedd. 15-18; tel.: 06-29/362-280; 06-30/119-04-80;
e-mail: refdabas@gmail.com
Áldás, békességet kívánva: Szilágyi János református lelkész

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– június 27-től július 1-ig nyári napközis „Hol itt, hol ott” tábor
1. csoport: 13 éves korosztályig
– július 4-től 8-ig nyári napközis „Hol itt, hol ott” tábor
2. csoport: 13 év feletti fiataloknak
helyszín: gyóni gyülekezeti ház, templom és templomkert
Sok-sok színes program, kirándulások, kézműves foglalkozások,
lovaskocsikázás, kajakozás a csatin várja a táborozásra vágyó
gyermekeket.
Várjuk a jelentkezéseket!
táborköltség: 1. csoport: 20. 000 Ft/fő; 2. csoport: 22. 000 Ft/fő
befizetés: lelkészi hivatal: Dabas-Gyón, Kossuth L. út 9.
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 10.00 óra felnőtt istentisztelet
(a nyári szünidőben a gyermek istentisztelet szünetel)
– hétfő 10.00 óra Zárdakert Idősek Otthona;
11.00 óra Átrium Idősek Otthona istentisztelet
(minden hónap 4. hétfő)
A gyülekezeti bibliaórák nyáron szünetelnek.
hivatali idő:
hétfő, 15.00 és 18.00 óra között
szerda, 9.00 és 12.00 óra között
elérhetőség: Fekete László lelkész, 06 20/521 5834

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Sok szeretettel hívjuk közösségünkbe, az alábbi alkalmaikra:
Istentisztelet: minden vasárnap, 10.00 órakor.
TÁBORAINK:
Alsós tábor: június 20-24, H-P., 8.00-16.00. Helyszín: templomkert
Felsős tábor: július 4-8, H-P., 8.00-16.00. Helyszín: templomkert
Bölcsődei, évzáró családi délután: június 25., szombat, 16.00 óra.
Sok szeretettel meghívjuk a Gyóni Géza emlékünnepre, június
26-án, vasárnap, amelyet istentisztelettel kezdünk meg 10.00
órakor. Szeretettel hívjuk és várjuk, családjával együtt!
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VÉGSŐ BÚCSÚ
– Irodai órák, lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék, adományok
befizetése, valamint adományok gyűjtése a menekültek részére:
szerda 16.00–18.00 óráig, a gyülekezeti házban.
Szeretettel tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy az iroda a parókia
felújítása miatt átköltözött a gyülekezeti házba. A lelkészi és irodai
munkák így ott zavartalanul folynak tovább.
Az egyházfenntartói járulék, illetve az adományok befizetés
átutalással is lehetséges ezen a gyülekezeti számlaszámon:
Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989
Köszönjük szépen az adományokat, gyülekezetünk támogatását!
Erős vár a mi Istenünk!
Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06 20 824 2019

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
Ajka nem szól többé, mert bezárt, néma, holt.
Megállott a két kéz, mely mindig csak adott,
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.”
A Vitvindics család ezúton szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek Vitvindics Levente teme
tésén. Köszönjük mindenkinek, akik koszorút, virágot
helyeztek a sírjára.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bócsi Sándor
temetésén részt vettek, osztoztak fájdalmunkban, és elhozták
sírjára a szeretet virágait.

Bócsi Család

HA KÜLÖNLEGES, EGYEDI SÍRKÖVET SZERETNE, KERESSEN!
Formák és anyagok széles választékából,
az Ön elképzelése alapján gyártjuk le megrendelését!

URNASÍROK KÉSZLETRŐL IS!

TER-NIK

HÍVJON BIZALOMMAL!
ERŐSNÉ TERI

+36 30 25 39 923

Sírtisztítást az alábbi árakon vállalunk:
Egyes sír		
Kettes sír		

Hívjon bizalommal!
Erősné Teri: +36-30/25 39 923

2022. június

65 000 Ft
85 000 Ft

Név
Turcsán Sándor
Simonics Ferencné (Őze Veronika)
Nagy Sándor
Szágos József
Szilágyi Miklós Gyuláné
(Tóth Margit Ibolya)
Takács Jánosné (Bábel Jolán)
Vészi Géza
Molnár Károly
Sáriné Román Andrea
Vincze Attila
Surman Antalné (Horák Mária)
Szabados Lászlóné
(Suhajda Erzsébet)
Kinczel István Oszkárné
(Hevesi Mária)
Jónás Jánosné (Nagy Zsuzsanna)
Suhajda György
Zelenák Jánosné (Opóczki Rozália)
Gogolák Péter
Barsiné Szaller Hajnalka
Simári Mihály
Krígel Krisztina
Lakatos György
Janicsák Ferenc
Szabados Józsefné
(Szilágyi Erzsébet)

Született
1973. 02. 26.
1940. 03. 12.
1950. 04. 13.
1956. 11. 09.

Meghalt
2022. 03. 23.
2022. 03. 27.
2022. 04. 09.
2022. 04. 13.

1945. 02. 18.
1935. 06. 15.
1934. 07. 06.
1937. 07. 25.
1971. 01. 10.
1974. 08. 22.
1936. 08. 28.

2022. 04. 15.
2022. 04. 15.
2022. 04. 16.
2022. 04. 20.
2022. 04. 20.
2022. 04. 21.
2022. 04. 22.

1933. 07. 23.

2022. 04. 24.

1942. 05. 17.
1931. 04. 18.
1955. 04. 25.
1939. 05. 22.
1950. 06. 23.
1970. 09. 07.
1951. 06. 03.
1977. 06. 24.
1960. 08. 23.
1935. 07. 04.

2022. 04. 28.
2022. 04. 30.
2022. 05. 02.
2022. 05. 03.
2022. 05. 09.
2022. 05. 10.
2022. 05. 11.
2022. 05. 12.
2022. 05. 13.
2022. 05. 15.

1946. 05. 01

2022. 05. 16.

Osztozunk a családok gyászában!

KULTÚRA

„DE CSAK A BÉKE KATONÁJA VOLT”
- GYÓNI GÉZA KÖLTÉSZETÉRŐL AZ ÉRTÉKVÉDELEM ÉVÉBEN –

J

ó olyan településen élni, ahol a múlt
jeles személyiségeit és eseményeit
lexikonok egész sora rögzíti. Ahol a
reformkorban a vándorszínészek elsőként Molière-darabot adtak elő, de már
másnap Shakespeare Rómeó és Júliája is
színre került, s ahol a hagyományok őrzése
és ápolása nem teher, még csak nem is
kényszerűen megélt kötelesség, hanem a
jelent és a jövőt egyaránt szolgáló nemes
küldetés. A sokszínű dabasi kulturális
örökség alappilléreinek egyike Gyóni Géza
(1884–1917) pályafutása és irodalmi
munkássága. Helytörténetünkben június
huszonötödike köztudottan a mi költőnk
napja, az idén születése 138. és krasznojarszki
halálának 105. évfordulójára emlékezünk.
A gyóni evangélikusok első alkalommal
1917. augusztus 5-én, vasárnap tartottak a
gyászoló családdal közös megemlékezést
Gyóni Gézáért és Mihály testvéréért. Az

eml ékb e s zé d et a z eb b en a z é vb en
Lajtaújfaluról érkező Krón Ferenc (1885-1952)
lelkész tartotta, akinek gondolatait más helyi
felekezetek tagjai is nagy számban hallgatták.
Az istentisztelet után a lelkész a község
nevében a gyászoló családnak részvétét
fejezte ki. Krón Ferenc a következő években
ifjúsági rendezvényeket, jótékonysági
műsorokat szervezett a költő emlékének
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ápolására, és kialakult a június huszon
ötödikéhez, azaz a születés és halál napjához
igazodó istentiszteleti mege ml ékezések,
emléktábla koszorúzások gyakorlata, melyek
még a második világháború legválságosabb
időszakaiban sem maradtak el.

1945 után nagyot fordult a világ, mely
minden vonatkozásban, így természetesen a
kultúra területén is éreztette hatását. A költő
melletti kiállásra azonban még a cenzúra és
tiltás időszakából is vannak jó példák,
gondoljunk csak a Gyóni Géza Baráti Kör
működésére, vagy egyáltalán a Gyóni Géza
Szakszövetkezet létezésére, hiszen akkoriban
közterületet sem lehetett elnevezni a
költőről, szobrot nem állíthattak tiszteletére
és a felsőoktatási intézmények döntő
többségében tiltották életútja és irodalmi
munkássága kutatását, elemzését a
szakdolgozatokban. A rendszerváltás új
lehetőségeket hozott Gyóni Géza emlékének
ápolásában is, de a több mint négy
évtizednyi elhallgatás falát nem lehetett
g yor s an l eb ontani . A z e vang éliku s
gyülekezet törekvéseihez, élő-folyamatosan
működő gyakorlatához az 1989-ben várossá
avan z s ált tel epül é si önkormány z at

fokozatosan csatlakozott. Az új évezredben
mondhatni új időszámítás kezdődött: a
korábban ciklikusságot mutató
hagyományápolás folyamatossá vált. 2002ben Gyóni Géza Emlékszoba létesült az
evangélikus templomudvarban, majd 2009ben a közeli Kegyeleti parkban a gyóniak régi
álma, az egészalakos szobor állítása is
megvalósult. Közben szavalóversenyek,
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irodalmi estek
zajlottak, új kötetek, nívós kiadványok
ké szültek , é s a városi újság
szerkesztőségében látványos, művészi
színvonalú címlapok születtek.
2 01 7- b e n , a kö l tő h a l á l á n a k
c entenáriumi é vében széle skörű
összefogással, alapos előkészítéssel
zajlottak az események. Rég nem látott
választékban jelentek meg művei, az
Emlékév sikeres rendezvényeket, művészeti
alkotásokat, mementókat hozott és
sorjáztak az település-értéktári javaslatok is.

Június 25-ére megújult az Emlékszoba és a
Luther-udvar, szeptemberben pedig
nagysikerű színdarab született, majd az

események sorát a Magyar Örökség Díj
koronázta meg. Azóta a Gyóni életmű
elismerésének újabb fontos állomásaként a
költő három verse ismét a tankönyvekbe
került (Csak egy éjszakára, Magyar
katonák dala, Alexis levele Alexandrához).
Az elmúlt esztendők a költő utóélete
legsikeresebb időszakainak egyikét
jelentik, az 1945 utáni érának pedig
kimagaslóan a legsikeresebbjét. A Nagy
Háború költőjének életműve számon
tartott gyarapítója az egyetemes magyar
kultúrának. Munkásságának aktualitását
sajnos újra háború igazolja a szom
szédságunkban. A saját épülésünkre szolgál,
ha ápoljuk az emlékét.
V. F.

KÖNYVBEMUTATÓ

A

93. Ünnepi Könyvhétre megjelent Juhász Sándor: Morzsák és szilánkok című
könyve, melynek ünnepélyes bemutatása június 24-én, pénteken 17.00 órakor
lesz a Kossuth Művelődési Központban. A belépés díjtalan, a könyvet a helyszínen
és ezt követően a szerző lakásán lehet megvásárolni.
A bemutatót Csontos József nyugalmazott lelkipásztor tartja, melyen közreműködik
Tapodi Katalin a művelődési központ igazgatója és Ordasi Brigitta a Rádió Dabas vezetője.
A könyv Dabasról és nagyon sok dabasi emberről szól, emlékként szinte minden család
megőrizheti, mert a könyvespolcára kívánkozik.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2022. június
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DANCE NRG TÁNCISKOLA

ZÁGRÁB INTERNATIONAL DANCE OPEN TÁNCVERSENY

Á

prilisban a Ritmuscsapatok Modern Tánc és Hip-Hop/
Streetdance kategóriák I. elődöntőjén és kvalifikációján 2.
helyezést ért el a Dance NRG Tánciskola Ladies csapata
(Dabas). Így lehetőséget kaptak a zágrábi International Dance Open
táncversenyen való részvételre, ahol 6. helyezést értek el.
Itt minden korosztály és stíluscsoport, amatőr és profi táncos
részt vehetett, aki kvalifikációt szerzett. Horvátország, Szlovénia,
Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Románia, Moldova, Csehország,
Olaszország, Bulgária, Szlovákia, Montenegró, Törökország,
Fehéroroszország, Lengyelország, Észak-Ciprus, Nagy-Britannia,
Dél-Korea, Magyarország táncosai nevezhettek.
A Ladies nevű lány csapat 5 éve kezdte elsajátítani az akrobatikus
rock and roll alapjait a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Jelenleg a Sári Zarándok és Kulturális Központban tartják az óráikat
keddenként és péntekenként. Hazai versenyeken már többször
megmutatták tudásukat.
2021 MTMSZ Őszi kupa:
open – gyerek – csapat kategóriában: 3. helyezés
2022 Tavaszi kupa: 4. helyezés
A versenyek mellett lehetőségük volt fellépni falunapon, majálison,
szlovák nemzetiségi héten, ill. a tánc világnapján.
Minden nyáron napközis tábort rendeznek Dabason, ezen kívül a
gyerekek részt vehetnek az egyesületi táborban Velencén.

Ladies – Retro Party (Dabas) tagjai:
Berecz Léna, Bíró Vivien, Csatári Fanni, Keserű Dorottya,
Lang Szonja, Mónus Csenge.
Felkészítők: Kissné Kiss Fanny, Szabó-Heiden Loretta
Köszönjük a Dabasért Közalapítvány elnökének, Bennárik
Ferencnek, a támogató szavakat és az alapítvány anyagi
támogatását. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek részt
vehessenek a zágrábi versenyen és egy életre szóló élményben
lehessen részük. Büszkék vagyunk az összes táncosunkra.
Langné Malecz Andrea

SZLAMA LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA

A

legutóbbi Szlama László Emléktúránkat, üröm az örömben hangulat
jellemezte, hiszen a reklámozások,
szórólapok, a hirdetések hatástalannak
bizonyultak, az érdeklődők számának
növekedésében. Maroknyi csapatunkkal
kerekeztük végig a tervezett útvonalat,
amelyhez az időjárás is hozzájárult az
optimális bicajos idővel. Az ócsai pihe
nőnkön feltúrbóztuk energia-szintünket a
remek zsiros kenyér és zöldhagyma
"menüvel". Majd tovább haladva a Borzasi
Kápolnánál már csak egy rövidke pihenőt
engedélyezhettünk magunknak, hiszen
gyülekeztek felettünk a sötét felhők. Az
utolsó 10 kilométeren megkaptuk az égi
áldást eső formájában, de ez sem szegte
kedvünket, csak szaporábban nyomtuk a

26

pedálokat. Kissé megázva, szívünkbe hálával
fejeztük be ezt az emléktúránkat.
Továbbra is várjuk a csatlakozni vágyókat, gyere el, és kerekezz az egészséged

megőrzéséért. A facebookon is megtaláljátok csoportunkat.
Tour-de Fekt; Dabasi Barátikör

WWW.DABAS.HU

HIT, VALLÁS

Tarts velünk Dabas legjobb,
Magyarország TOP 100
gasztronómiai élményében!

Szeretettel várunk - Vendégül látunk

2022. június
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TOP FITNESS
ÚJABB TAVASZI VERSENYEK

A

tavaszi szünet után, egy leheletnyi
pihenést követően folytatódott a
tavaszi versenysorozat.
2022. április 23-án a Modern Táncok
Magyarországi Szövetsége (MTMSZ)
versenyén vettek részt a Top Fitness SE
versenyzői a Soroksári Sportcsarnokban.
Idén tavasszal rengeteg versenyt írtak
ki a táncszövetségek. Bár alapvetően
tavasszal mindig több verseny van, mint
az őszi szezonban, ennyire sok versenyünk
mégsem szokott lenni. Így különösen
büszkék vagyunk a lányokra, hogy ilyen

nagy lendülettel és kitartással vágtak neki
az újabb megmérettetésnek és bírják ezt a
nagy iramot.
Versenyzőink ügyesen helyt álltak, és
így szép eredmények születtek:
Fitness-Show kategóriában
korosztálytól függően:
2. helyezett: N
 agy-Kancsár Emma,
Salga Léna, Nagy Hédi
3. helyezett: F ehérvári Fanni
4. helyezett: G
 ecser Enikő
Fitness Dance kategóriában mindenki
a saját korcsoportjában:

1. helyezett: F ehérvári Dorka
2. helyezett: B álint Blanka, Lantos Nóra,
Szeibert Kincső
3. helyezett: C senteri Dorina,
Dori Kamilla, Nagy Arina,
Rizmajer Boglárka
4. helyezett: B ábel Csenge, Bálint Anna,
Tóth Kata
5. helyezett: Takács Alexa
6. helyezett: Sümegi Adél
9. helyezett: S vébis Anna
Fitness Dance kategóriában
csoportos koreográfiák:
1. helyezett: F IFA World Cup
(Bárány Blanka, Fehérvári Fanni, Gecser
Enikő, Kövesdi Hédi, Nagy Hédi, Radnai
Zsófia, Salga Léna), Manók kiscsapat
(Atkári Anna, Bálint Blanka, Dori Kamilla,
Fehérvári Dorka, Lantos Nóra, Takács Alexa)
2. helyezett: B ooty
(Nagy Hédi, Radnai Zsófia, Salga Léna)
4. helyezett: Indiai trió (Nagy Katalin,
Rizmajer Boglárka, Szabó Sára)
A versenyt követően egy könnyedebb
fellépés következett, ugyanis április 30-án,
Dabas főterén megrendezett majálison is
megmutatták magukat az egyesület
képviseletében ovis, iskolás tornászaink,
illetve versenygyakorlataik bemutatása után
táncos koreográfiákkal kisversenyzőink is
felléptek.
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M

ajd ezt követte a Ritmus-csapatok
Országos Tánc-verseny sorozatának 2022. május 22-én megrendezett
versenye. Ezen a versenyen az alábbi
eredmények születtek:
„A” kategóriában egyéni
koreográfiával:
4. helyezett: Nagy-Kancsár Emma
5. helyezett: Nagy Hédi
6. helyezett: Atkári Anna, Kövesdi Hédi
„B” kategóriában egyéni
koreográfiával:
1. helyezett: Csenteri Dorina,
Fehérvári Fanni
2. helyezett: Lantos Nóra,
Rizmajer Boglárka

3. helyezett: Dori Kamilla
5. helyezett: Bábel Csenge,
Bálint Blanka, Tóth Kata
6. helyezett: Nagy Kata, Takács Alexa
8. helyezett: Sümegi Adél
10. helyezett: Kész Fruzsina
„C” kategóriában egyéni
koreográfiával:
4. helyezett: Bálint Anna
5. helyezett: Nagy Arina
7. helyezett: Svébis Anna
Csoportos koreográfiák közül most
csak egy szerepelt:
1. helyezett: Indiai trió
(Nagy Kata, Rizmajer Boglárka,
Szabó Sára)

A kimagasló produkciókat különdíjjal
illették. Egyesületünkből Atkári Anna és
Lantos Nóra részesült külön díjazásban.
És ezen a versenyen került kiosztásra
egy korábbi online verseny díja is.
Ugyanis egy versenyzőnk gyakorlata az
IBFF FIT KIDS World Championship Northern
Cyprus 2021. nevű online versenyre kijutott.
Erre a versenyre bekerült gyakorlatok a világ
minden tájáról érkeztek a bírók elé és még a
vészhelyzet idején, 2021. november 13-án
kerültek elbírálásra. Egyesületünket Atkári
Anna képviselte, aki a második helyezést
érte el ezen a megmérettetésen. Nagyon
büszkék vagyunk rá!
Szép volt lányok, csak így tovább!
F.V.

IZZANAK A DABASI SZIKRÁK

A

Sparks csapata a szezonnyitó után a második mérkőzését
is hazai pályán játszhatta, bár a címvédő, a Wolves 2 elleni
összecsapáson hivatalosan a vendég szerepét töltötte be.
„Idegenben” nem is működött olyan olajozottan a Szikrák
támadóegysége, mint a Rebels elleni győzelem során. Ugyan a
védelem most sem ejtett sok hibát, azokat minden alkalommal
pontokra tudta váltani a fővárosi gárda. A találkozót 22-6-ra
elvesztette a dabasi csapat, így, a kevés meccses alapszakasznak
köszönhetően, a rájátszás elérése máris komoly kihívásnak
bizonyult, amit innentől csak hibátlan meneteléssel lehetett
bebiztosítani. Május 7-én a pécsi Legioners csapatához látogatott
a Dabas Sparks és javított is a mérlegen, nagy lépést megtéve a
playoff felé. A 24-20-as győzelem egy szoros meccset sugall,
amire az első félidő után gondolni sem lehetett. Abban a
játékrészben ugyanis nagyon jól kezdett a csapat, az első három
labdabirtoklását is pontszerzéssel zárta. Majd kissé leállt a
hengerelés, a pécsiek pedig felébredtek és kezdtek zárkózni, de
végül nem maradt idejük meglepetést okozni. Összességében egy
látványos és sportszerű, izgalmas mérkőzés volt. A kölcsön
játékosaink is brillíroznak mindeközben, a másodosztályban és az
elitligában is. Kis-Prumik Attila a Cowbells második számú
csapatában már négy elkapott touchdownnál jár, Markacz Xavér
pedig interceptiont szerzett a HFL-ben többek közt, védőfal létére.
A Dabas Sparks csapata már jó eséllyel készülhet a rájátszásra, és
ha a többi mérkőzés is kedvezően alakul számunkra, akár hazai
pályán küzdhetünk tovább.
T. Á.

2022. június
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AZ MSE LEVEGŐSPORT SPORTEGYESÜLET
ELSŐ FÉLÉVES SIKEREI ÉS HÍREI
JANUÁR:
Január 29-én zajlott le az MSE Bajnokság
2022 . g yerek lé gtorna-karika h á zi
versenyünk, melyen 25 légtorna-karikára
járó kislány mutatta be a saját maguk által
készített kis koreográfiákat. A zsűri nagyon
értékelte a lányok kitartó munkáját,
művészi teljesítményét.
A zsűri tagjai voltak: Sáfrány Emese, az
Aleska Aerial & Art Center vezetője, légtorna
karika oktató, Földi Béla, a Budapest
Táncszínház vezetője, koreográfusa, a
Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa,
Lovas Emese, az MSE Levegősport SE
elnöke, légtorna-karika oktató
A zsűri döntése alapján a dobogósok:
Kezdő csoport
1. helyezett: Svébis Zoé
2. helyezett: Dolhai Dorina
3. helyezett: Harascsák Anna

gyakorlatokat – mint az aerial jóga –
tartalmazó mozgástípusokat az intenzív
sportolás mellett. Nagyon tetszett neki az
óra és már az első alkalom után érezte a
gyakorlatok jótékony hatását.

MÁRCIUS:
Dimitry Politov sok szoros rúdsport
világbajnok tartott volna workshopot az
MSE Aerial Fit Studio-ban, de sajnos a
háborús helyzet ezt nem tette lehetővé.
Dimitry megígérte, hogy amint lehetősége
lesz rá, azonnal bepótolja a rúdsport
workshopot, amelyre nemcsak országunk
különböző pontjairól, hanem külföldről is
érkeztek volna résztvevők.

Haladó csoport:
1. helyezett: Kulcsár Lotti Hanna
2. helyezett: Bogdán Zoé
3. helyezett: Lang Szonja
A nyertesek 1-1 utazást nyertek a párizsi
Disneyland-be, Lovas Emese, az MSE
Levegősport SE elnökének felajánlásával.

FEBRUÁR:
Rubint Réka is ellátogatott hozzánk, aki
kipróbálta az Aerial jóga óránkat FöldiS z i l vá si K a t a a e ri a l j ó g a ok t a tó n k
segítségével.
Réka nagyon fontosnak tartja és minden
sportolónak ajánlja a nyújtást, a nyújtó
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csatlakoztak, gyerekek és felnőttek is
egyaránt, ezért egy sokkal nagyobb helyre
költöztünk. Az MSE Levegősport SE új
légtorna terme: Dabas, Szent István út 44.

MÁJUS:
Ez a hónap is éremesővel ért véget.
A Magyar Levegősportok Szövetsége
megrendezte a MALESZ Amatőr Kupát,
amelyen az MSE Levegősport SE versenyzői
csodálatos teljesítményt nyújtottak:
Légtorna karika kezdő Varsity 6–9 év
Svébis Zoé 1. helyezett

Légtorna karika Kezdő Junior A 10–14 év
Bogdán Zoé 1. helyezés
Lang Szonja 2. helyezés
Harascsák Anna 3. helyezés
Vanya Grèta 4. helyezés

ÁPRILIS:
Az MSE Levegősport SE-nek otthont
adó MSE Aerial Fit Sudio egy nagyobb
h el yre költözött április 6-án. A
l e ve g ő s p o r to k e g y r e n a g yo b b
népszerűségnek örvendenek Dabason,
és egyesületünkhöz is sokan

WWW.DABAS.HU
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DABAS KÉZILABDA

JÖVŐRE IS A LEGMAGASABB OSZTÁLYBAN!

H
Ezzel egy időben, 2022. május 21–22-én
zajlott a MALESZ Magyar Bajnokság is,
melyen szintén lett dobogósunk:
Légtorna karika Amatőr Varsity 6-9 év
Kaldenekker Nikolett 2. helyezés
Kulcsár Lotti Hanna 8. helyezés
Karika Competitive Varsity 6-9 év
Kaldenekker Níla 4. helyezés
Karika Amatőr Senior 18+
Szabó Krisztina 5. helyezés
Köszönjük a versenyzőinknek és
szüleiknek azt a sok hétvégét, amit a
felkészüléssel töltöttek és gratulálunk az
eredményekhez!

árom fordulóval a bajnokság zárása
előtt elérte célját férfi felnőtt
kézilabda csapatunk és jövőre is az
NBI-es mezőny tagja lesz! Egy sikeres őszi
félévet egy nehéz tavaszi követett. Az idei
szezonban látható volt, hogy 8-10 csapat is
igen hasonló erősségű játékosállománnyal
rendelkezett, így minden találkozó igazi ki-ki
mérkőzés volt a csapatok számára. Ebben a
helyzetben a célok elérését tovább nehezí
tette, hogy több komoly sérülés is hátrál
tatta a fiúkat, akik a kiemelt mérkőzéseken
nagyon koncentrált játékot mutattak és
végül a Kecskemét elleni hazai találkozón
kiharcolták a jövő évi NBI-es tagságot! Így a
hátralévő találkozókon igazán felszabadult
játékkal léphetnek pályára, ráadásul a Pick
Szeged ellen hazai környezetben zárhatják
az idényt az egész évben kitartó és támoga
tó szurkolótáboruk előtt.
A két éve elindult új koncepció idén is
igazolta magát. Szinte kizárólag magyar
játékosokból álló csapatunk (két igen rutinos

2 év után először tudtak a fiatalok teljes
szezont játszani, amire már nagyon ki voltak
éhezve. Ezt a sportéhségüket csillapítva a
tavalyi évben megszervezte egyesületünk
saját nyári kézilabda táborát, ami akkora siker

légióssal kiegészülve), amelynek átlagéletkora
az egyik legfiatalabb a mezőnyben évről évre
több tehetséges saját nevelésű fiatalt épít be
keretébe ezzel is igazolva a klubnál folyó
szakmai munka sikerességét. Ez természete
sen sok munkát igényel mind a felnőtt
csapatnál, mind az utánpótlásban játszó
csapatainknál.
Utánpótlásszinten is hatalmas siker, hogy
az elmúlt évek nehézségei ellenére folya
matosan mindkét nemben több korosz
tályban tudunk csapatokat versenyeztetni.

volt, hogy hagyományt teremtve idén
következik a II. Dabasi Kézilabda Tábor.
Az egy hetes turnusokban az edzések
mellett rengeteg élménnyel is gazdagodhatnak
a jelentkezők. A tábor helyszíne a Dabas-Gyóni
strand és az OBO Aréna. A 2009 előtt születet
teknek június 27. és július 1. között, a 2009 után
születetteknek július 11. és július 15. között
kerül megrend ezésre a tábor. Jelentkezés: a
korosztályos edzőknél, illetve Bakos Dávid
utánpótlás igazgatónál, 06 30/535 2930.
Hajrá DABAS!
G. F.

Nyári gyerektáborainkra még vannak
szabad helyek:

A táborok helyszíne: Nádas Birtok
(2371 Dabas-Sári, Nádas tanya 1.)
Jelentke zni, érdeklődni az MSE
Levegőspor t SE elnökénél, Lovas
Emesénél lehet: + 36 70 397 5586

2022. június
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DIÁKOLIMPIÁN REMEKELTEK A HARCOSOK

K

ét év kihagyás után, május 14-én
rendezték meg Debrecenben az
Or szágos Kyokushin K arate
Diákolimpia döntőjét.
Két területi selejtezőből 49 egyesület
összesen 417 nevezést küldött formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban.
A Harcosok Klubját 16 fő képviselte, erős
küzdelmek után a következő ered
ményekkel:
Bennárik Bella és Garamszegi Zente
bajnoki címet szereztek; Bábel József
ezüstéremmel térhetett haza; Bábel
Jázmin, Csernák Ákos, ifj. Farkas György,
Fazakas Árpád és Szokonya Kata a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Ezzel egyidőben megtisztelő felkérés is
érkezett klubvezetőnkhöz: shihan Ábrahám
Edit 5. danos mester készíti fel a litván
bajnokot, Brigita Gustaityé-t soron
következő megmérettetéseire. A Harcosok

Klubja nagykőrösi és dabasi csapata együtt
dolgozik majd a vilniusi székhelyű Budora
Karate Egyesülettel – nyáron magyar és
litvániai edzőtáborral kezdődik meg a közös
munka.
Hajrá Harcosok!
(GM)

FUTNI IS TUDNAK A HARCOSOK

I

dén is első helyen végzett Dabas a Futókörök Országos
Versenyén! Újból nyertünk és olyan nagyvárosokat előztünk
meg mint Szolnok, Kaposvár, Szeged vagy Eger.
A HARCOS DOJO is kivette részét a futásból, összesen több
mint 215 km-t futottunk. Még a gyerekek átlaga is 10 km felett
volt.
Nagyon büszek vagyok a csapatra, legyőztétek önmagatokat!
Köszönöm a részvételt!
OSU!
Peszeki Attila
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A TENISZ NAPJA DABASON

M

ájus 29-én a rossz idő ellenére is
hatalmas érdeklődés mellett került
megrendezésre az elő nyílt Tenisznap
a Dabasi Teniszakadémia szervezésében a Wellis
Sportpark csarnokában.
Az eseményt Kőszegi Zoltán Dabas város
polgármestere nyitotta meg.
Az érdeklődők előszőr az akadémia csúcs
játékosának, a hétszeres felnőtt magyar bajnok
és sokszoros Davis Kupa-játékos, Balázs Attila
edzőmeccsét nézhették meg, amit Ati test
vérével, a korábbi junior Roland Garros győztes
Balázs Gyurival vívott. Rendkívül magas színvo
nalú teniszmérkőzéshez a közönség remek
hangulatot teremtett.
Prohászka Csabával, a Dabasi Kézilabda Klub
elnökével is teniszezett Attila, akit nagyon nagy
örömmel fogadtak a teniszakadémia tagjai.
Csabának köszönhetően a Dabasi Kézilabda Klub
játékosai is eljöttek a rendezvényre, ami nagy
megtiszteltetés volt számunkra. Ezt követően
Békefi Bianka a női szakág vezetője és

2022. június

Szathmáry Tibor a férfi szakág vezetője közel
száz gyermeknek mutatta be a teniszt, ami nagy
sikert aratott.
Mellettük a felnőttek is lehetőséget kaptak és
teniszezhettek Balázs Attilával.
Majd a szabadidő szakág vezetője, Szabó
István átadta a 2021. évben megrendezett
versenyek díjazottjainak járó kupákat és érmeket.
Ebben az évben lett első a dabasi csapat a megyei
bajnokságban. Az idei diákolimpián országos
döntőbe jutó csapataink is jól teljesítettek, a fiúk
a legjobb nyolcig jutottak, a lányok pedig
hatalmas bravúrral ezüstérmesek lettek.
Az eseményt a látványos szerva sebesség
mérő verseny zárta.
Gagán Dániel a nyílt nap szervezője és az
akadémia elnöke nagyon sikeresnek ítélte meg a
rendezvényt, amit évről évre szeretnének
megismételni.
A Dabasi Teniszakadémiáról bővebb infó a
www.dabasiteniszakadémia.hu weboldalon
található.
Gagán Dániel
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HIRDETÉSEK

GIMNÁZIUMI
ÉRETTSÉGI
ESTI TAGOZATON
OKTATÁSI HELYSZÍN
2373 Dabas
Szőlő u. 2.
Gyóni Géza Általános Iskola

Jobb esélyek a munkaerőpiacon
Biztos siker
Fantasztikus tanári csapat
Ingyenes képzés
Diákigazolvány

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ A HONLAPUNKRÓL
NE MARADJ LE, HÍVJ BENNÜNKET!

Zimányné Csépe Ilona
+36 30 215 6249

+36 25 551 788

kalvingimi@gmail.com

Szloboda Zoltán
+36 20 459 7110

www.kalvinjanosiskola.hu

MARKETING

CSATLAKOZZ
HOZZÁNK!
Hajlító gépkezelőt,
Lézergép kezelőt,

CNC programozót / technológust,
Betanított munkást,
Csomagolót,

Takarító munkatársat

konténeres elszállítása.

keresünk!

Homok és sóder kiszállítást,

Akár 3.000 Ft-os órabér

bontási munkákat vállalunk.

+36 20 260 7582

info@lezervagas.hu
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Bontási hulladék és építési sitt

Egyénileg beszállított sitt
és zölhulladék átvétele Dabason.
WWW.DABAS.HU

MAGÁN VÉRVÉTEL DABASON

Helyszín: 2370 Dabas, Wesselényi u. 52.

Mozgáskorlátozottak részére akadálymentes megközelítés biztosított.

Sorban állás és beutaló nélkül!
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általános laborvizsgálatok | profi laboránsok | megfelelő szakmai környezet

specifikus csomagajánlatok | szűrőcsomagok | COVID-19 mintavétel
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Bejelentkezés: 7.00–15.00-ig; +36 30 857 9000; dablabdabas@gmail.com
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Nem mindennapi.
Egyéniség.
Az új Taigo.
Most készletről!

Az új Taigo modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása:
124-139 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5
36

1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8100
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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