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Március 15. Dabason

volt növendéke, Mész Adrienn és Bera Márk
Petőfi-versekből összeállított közös műsora
következett. Mindkét fiatal a színészi pályát
választotta élethivatásul, Bera Márk a
Kaposvári Egyetem másodéves színészhallgatója, Mész Adrienn pedig egy budapesti színiiskola növendékeként készül a felvételire. A
versmondók műsorát Pásztor Sára, a gimnázium kilencedikes diákja zárta, aki két erdélyi
népdallal örvendeztette meg a közönséget.
A műsort követően Pánczél Károly országgyűlési képviselő ünnepi beszéde következett.
A képviselő úr a szabadságharc eseményei és a
jelenkor kihívásai között vont párhuzamot, és
kultúrtörténeti adalékokkal tette fordulatossá
szépen megkomponált, arányosan felépített
szónoklatát.
A rendezvény zárásaként Kőszegi Zoltán polgármester átadta a Dabas Város Díszpolgára
kitüntető címet a település egy köztiszteletben álló, elismert és sokak által kedvelt polgárának, dr. Heneráry László gyógyszerésznek.

Kitüntetettünk egész gyógyszerész dinasztiát
teremtett Dabason, életét arra tette fel, hogy
ötven éven át a település lakosságát szolgálja, a
nap 24 órájában, ha erre van szükség. Szakmai
tanácsaival, emberséges hozzáállásával kiérdemelte a betegek bizalmát. Emberi tartása,
méltósága és polgári értékrendje kijelölte számára a helyet a város nagyjainak sorában, volt
és jelenlegi díszpolgáraink körében, mint dr.
Zlinszky János, dr. Lelik Ferenc, Bábel Balázs
érsek és édesapja, id. Bábel Balázs, dr. Bodó
Ágnes, dr. Farkas Annamária, Kosztolányi
Gyula, Zelenák András, Mitták Ferenc,
Murányi László, Erdélyi Lajosné és Kiss
István. (A kitüntetettel készült interjú a 20. oldalon olvasható).
Köszönjü k a Dabasi Kovács Sámuel
Tüzércsapat tagjainak, hogy jelen voltak a
koszorúzásnál, és a város polgárőreinek, hogy
jelenlétükkel biztosították a rendezvény helyszínét.
Kapui

Fotók: Karlik Dóra

Március 15-én délelőtt a Kossuth Ház
Galériában került sor a dabasi óvodások rajzkiállítására, amely már több mint egy évtizede
hagyomány a városban. Az Önzetlenség éve
alkalmából olyan alkotások születtek, amelyek a szeretetről, a feltétel nélküli elfogadásról és a segítőkészségről szólnak. A kiállítás
létrejöttének körülményeit a Dabas-Sári
Óvodák vezető óvónője, Mrázné Csernák
Ilona ismertette, majd Kőszegi Zoltán polgármester átadta a díjakat a kicsiknek.
Dabas Város Önkormányzata egy ünnepség keretében emlékezett meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeiről. A
rendezvény 15.00 órakor koszorúzással kezdődött a Szent István téren. A zuhogó eső
ellenére körülbelül 200-an gyűltek össze a
Kossuth-szobor környékén, ahol az intézmények, civil szervezetek képviselői egy közös
koszorút helyeztek el a szabadságharc hőseinek emlékére. A rendezvény a Himnusz közös
eléneklésével kezdődött, majd Habodász
István, a Kaposvári Színművészeti Egyetem
másodéves hallgatója Dsida Jenő Psalmus
hungaricus című versciklusából mondott el
egy részletet. A fiatal színésznövendék magával ragadó előadása megalapozta a délután
emelkedett hangulatát.
A megemlékezés maga a Táncsics Mihály
Gimnázium aulájában zajlott, ahol elsőként
Kőszegi Zoltán köszöntötte az ünneplő
közösséget. Ezt követően a gimnázium két
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Elismerés

március 15. alkalmából

Dr. Mihály István r. dandártábornok, a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője március 15-e alkalmából mintegy 20
személyt részesített elismerésben. A korszerű és hiteles rendőrségi kép kialakítása
és terjesztése érdekében tett kiemelkedő
tevékenysége, az állampolgárok megfelelő
tájékoztatása érdekében kifejtett magas
színvonalú közreműködése elismeréséül –
a Magyar Sajtó Napja alkalmából – a dandártábornok úr Média Díjat adományozott Olajos Gergőnek, az MTVA Kékfény
című bűnügyi magazin vezető szerkesztőjének, valamint Gábor Anikónak, a Rádió
Dabas műsorvezetőjének.
(forrás: police.hu)

Újszülöttek
köszöntése
Dabas Város Önkormányzata idén
tavasszal ismét megrendezi az újszülöttek köszöntését. A rendezvényre szeretettel várjuk a 2015. év második fél
évében született csecsemőket és szülei-

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a

PEST MEGYE ÉRTÉKEI című vándorkiállítás megnyitójára
Helyszín: Sári Zarándok- és Kulturális Központ (Dabas, Mánteleki út 8.)
Időpontja: 2016. április 23. (szombat) 15.30 óra
Köszöntőt mond: Zelenák András képviselő
A kiállítást megnyitja: Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
Zelenák András
a dabasi Települési Értéktár Bizottság elnöke

A kiállításhoz kapcsolódó program:

Motoros emléktúra indul Eric Fernihough angol motorversenyző
tiszteletére, aki 1938. április 23-án egy sebességrekord-kísérletnél
a „Gyóni Betonon” életét vesztette.
A Gyóni Beton, az egykori autós és motoros sebességrekordok helyszíne
a Pest Megyei Értéktár része.
13.00 órától – motoros gyülekező a London étterem parkolójában
14.00 órakor – k oszorúzás az étterem falán elhelyezett
Fernihough-domborműnél
14.45 órakor – elindul a városi motoros emléktúra
15.30 órakor – a motorosok érkezése a Sári Zarándokház Kulturális Központhoz
– Pest Megye Értékei – a vándorkiállítása megnyitója

A HUNGAROVOX KIADÓ és a
HALÁSZ BOLDIZSÁR városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családtagjait, ismerőseit
Zsirai László hármas könyvbemutatójára

ket. A program időpontja április 16.,
szombat, 10.00 óra, helyszíne a Sári
Zarándok- és Kulturális Központ
(Mánteleki út). A köszöntés után meghívjuk a családokat a csati-partra, az
Újszülöttek ligetébe, ahol facsemetéket
ültethetnek kisbabájuk érkezésének örö-

Közreműködik: Kubik Anna

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

mére.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Helyszín: Halász Boldizsár Városi könyvtár
		

Dabas, Ravasz László u. 2.
Időpont: 2016. április 23. (szombat), 17.00 óra
A kötetek megjelenését és a rendezvényt támogatja:

2016. április

Dabas 3

rendezvényeink

Évnyitó

zarándokkonferencia volt

a Sári Zarándok- és Kulturális Központban

Városunk új kulturális intézményében, a Sári Zarándok- és
Kulturális Központban tartotta március 18-án évnyitó konferenciáját a Magyar Zarándokút Egyesület és az öt megyében 33
önkormányzatot tömörítő Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás.
Kőszegi Zoltán polgármester, az önkormányzati társulás elnöke köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a Magyar Zarándokút szerepét a keresztény értékrend közvetítésében. Ezt követően Szitnyai
Jenő a Magyar Zarándokútról készült filmjéből láthattak egy részletet, amelyet hamarosan a helyi és regionális televíziókban is vetítenek.
Rumi Imre egyesületi elnök bejelentette, hogy az Esztergom–
Máriagyűd közötti zarándokút idén új útvonalakkal bővül.
Megnyílt a dunántúli kerékpáros útvonal, amelynek főbb állomásai: Budapest–Székesfehérvár–Tihany–Ozora–Bogyiszló.
Valamint tervezik a Magyar Zarándokút alföldi szakaszának meghosszabbítását a Szent Imre zarándokút egy szakaszának bekapcsolásával, a Kecskemét környékén kijelölésre kerülő útszakasz
pedig a Magyar Zarándokút Duna menti főútvonalához csatlakozhat. Ebben az évben április 1-jén rendezik meg az évnyitó zarándoklatot, melynek programja a konferencián bemutatásra került.
Idén először, három különböző szakaszon egyszerre három csoport
fog elindulni az úton, két csoport gyalog, egy pedig kerékpárral. A
Budapest–Esztergom gyalogos zarándoklat vezetője, Szabó László
ismertette a zarándoklat programját. A másik gyalogos csoport
vezetője Miháczi János lesz a Baja-Budapest útvonalon, a kerékpáros csoportot pedig Rumi Imre fogja vezetni a Budapest–Kalocsa
– Bogyiszló–Siklós–Máriagyűd–Baja–Szelidi-tó útvonalon. A
megnyitó zarándoklat két irányból és kétszer is érinti Dabast. Az
évnyitó zarándoklat részletes programját Dabas város honlapján is
közzé tesszük.

VII. Városi Keresztút
Virágvasárnap előtti pénteken, március 18-án szerveztük meg hetedik alkalommal a településrészi egyházközségek, kántorok közreműködésével a városi keresztutat. Az esemény résztvevői idén is a
Dabasi-szőlősi templomtól indultak, minden városrész katolikus
templomait és kegyhelyeit végiglátogatva érkeztek meg a sári Szent
János Katolikus Általános Iskola kápolnájához. Ez alkalommal a
keresztút témája a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság jubileumi szent évéhez kapcsolódott. Az egyes állomásokon, Krisztus
keresztútját járva az Isten irgalmasságáról elmélkedhettek a résztvevők. A lélekemelő eseményen ez alkalommal is több százan vettek
részt.

Fotó: Karlik Dóra

Köszönjük ezúton is a vállalkozások, civil szervezetek segítségét,
közreműködését, amellyel az esemény sikeres megvalósításához
hozzájárultak!
Feldman

VÁROSI
MAJÁLIS
Dabas Város Önkormányzata
VÁROSI MAJÁLIST
rendez a Jubileumi parkban.

A konferencián részt vett Schmittné Makray Katalin örökös
zászlós zarándok és Varga Miklós énekes-színész, aki a 2015-ös év
zászlós zarándoka volt. Ők ketten mutatták be a 2016-os évben a
zarándokmozgalom népszerűsítésére felkért új zászlós zarándokot,
Rusz Milán színművészt. A Szerb Színház vezetője családjával
több alkalommal is bejárta a világhírű spanyolországi zarándokutat, az El Caminót, idén pedig a Magyar Zarándokutat járja végig.
A konferencia résztvevői közül többen csatlakoztak a VII.
Városi Keresztúthoz.
F. L.
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Szeretettel várunk minden szórakozni, kikapcsolódni vágyó családot május 1-jén, vasárnap 11 órától kezdődő programjainkra, amelyeknek részleteiről szóróanyagainkból, a Rádió Dabas, a Dabas tv híradásaiból, a www.
dabas.hu-ról, illetve Dabas város közösségi oldaláról nyerhetnek bővebb információt.
a Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai

önkormányzati hírek

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat legfrissebb hírei

Fotó: Mráz Leila Diána

A VI. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
2015. május 21-én alakult meg 11 fővel. A
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján
minden iskola maximálisan két főt delegálhat
a városi GYIÖK-be, hogy iskolájukat képviselni tudják, ezért a város általános iskoláiból,

szakközép iskolájából és a gimnáziumból is
képviseltették magukat.
Az elmúlt időszakban 3 képviselőtársunktól
is el kellett búcsúznunk, mert saját elfoglaltságuk miatt nem tudtak eleget tenni képviselői
tisztségüknek. Az SZMSZ (Szervezeti és

Kedves Kismama!
A várandóssággal, szüléssel kapcsolatban biztosan sok kérdés
merül fel benned…
Egészen a vajúdásig fogalmad sincs, milyenek az igazi fájások,
honnan ismered meg őket, mikor fog kezdődni a szülés és meddig
tart majd? A sok bizonytalanság közepette az ember hajlamos azt
gondolni, hogy az orvos, a szülésznő mindent tud, hiszen ők már
olyan „sokat csináltak ilyet”. Pedig tény, hogy a körülmények rajtad
is, a te felkészültségeden is múlnak. A bizonytalan jövő egy részét
tehát épp te magad befolyásolhatod azáltal, hogy testileg és lelkileg
is ráhangolódsz a szülésre, felkészíted magad és a benned élő magzatot is erre a különleges eseményre.
Hiszen egy kisbaba mellett anya és apa, nagymama, nagypapa,
keresztmama, keresztpapa is születik. Az első várandósság alatt
különösen sok ismeretlen érzéssel, helyzettel találkozik az egész
család. A babaruhák, kellékek sokasága, a rengeteg praktikus jó
tanács, a felkészülésre kapott 9 hónap jelentős segítség a leendő
szülőknek. Vajon mindez elegendő muníció ahhoz, hogy végül boldogan, elégedetten vehesd kézbe kisbabádat és úgy érezd, bármikor
szívesen vállalkozol megint erre a csodálatos, felemelő élményre?
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani számodra, ezért :
Dabas Város Önkormányzata április 15-től június 24-ig heti
Egy alkalommal péntek délutánonként a Halász Móriczkúriában 17.00–19.00 óráig ingyenes, szülésre felkészítő
tanfolyamot indít kismamák és kispapák számára!
Kiváló, szakképzett előadókkal, hasznos gyakorlati tanácsokkal
és az utolsó alkalommal egy kis meglepetéssel várjuk a kismamákat!
Nem kínálunk kész megoldásokat, de a megmutatott eszközök,
módszerek segítségével közelebb kerülhetsz a sajátodhoz.

Működési Szabályzat) tartalmazza, hogy a
bármilyen okból lemondott képviselők helyére
új képviselőnek kell beintegrálódnia az eredményes működés érdekében a GYIÖK-be.
Így a helyükre a hiányzó iskolák diákönkormányzataikból 1-1 főt delegáltak. Az új képviselőtársaink a Kossuth Lajos és a Gyóni
Géza Általános Iskolából kerültek ki.
A Kossuth Lajos Általános Iskola új ifjúsági képviselője Faragó Ádám lett, míg a Gyóni
Géza Általános Iskola képviselője Sztaskó
Daniella. Így a két új ifjúsági képviselőtársunkkal a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
10 fővel működik és képviseli a városban élő
fiatalok érdekeit. Munkájukhoz ezúttal is sok
sikert kívánok!
A képről hiányzik: Kőszegi Blanka Zoé
alpolgármester.
Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

Programok:
április 15., 17.00 óra: „Hogy mondjam, hogy megértse, hogy
hallgassam, hogy megértsem?”
A foglalkozást tartja: Némethné Mlinarik Andrea Gordon & TA
tréner és dr. Jurácsik Tímea Life coach, Gordon & TA tréner
április 22., 17.00 óra: „Hogy mondjam, hogy megértse, hogy
hallgassam, hogy megértsem?” program folytatása
április 29,. 17.00 óra: Párkapcsolati kérdések, szülővé válás, családépítés, hozott minták, nehézségek és erőforrások
előadó: Balogh-Csúcs Zita pszichológus
május 6., 17.00 óra: Szülés, születés pszichológiai háttere, fejlődéslélektan, testvérkérdés
előadó: Balogh-Csúcs Zita pszichológus
május 13., 17.00 óra: Várandósság hátfájás nélkül
előadó: Horváth Gabriella gyógytornász
május 20., 17.00 óra: Vajúdástámogatás, babamasszázs
előadó: Mészáros Eszter dúla, pszichológus (www. vilagrajonni.hu)
május 27., 17.00 óra: A szülés folyamata, gyermekágy
előadó: Hámori Andrea szülésznő
június 3., 17.00 óra: Szoptatás, hozzátáplálás, fogászati egészségnevelés
előadó: Farkasné Dallos Edina védőnő, Jurácsik Andrea
dentalhigiénikus
június 10., 17.00 óra: Csecsemőgondozás
előadó: Kucsera Andrásné védőnő
június 17., 17.00 óra: Korai fejlesztés
előadó: Újvári Erzsébet gyógypedagógus, konduktor
június 24., 17.00 óra: Gyermekbetegségek, védőoltások, elsősegély
előadó: dr. Katona Edit gyermekorvos
A szülésre felkészítő tanfolyamra Jurácsik Andreánál
a 06-70/337-0830-as számon lehet jelentkezni.
Szeretettel várunk minden érdeklődő kismamát és kispapát!
2016. április
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Európa a polgárokért
„Helyi találkozók az európai jövőért”
Dabas Város Önkormányzatának projektvezetésével sikeres testvérvárosi pályázatot nyújtottunk be az „Európa a polgárokért” uniós
programra.
A projekt keretében három egymást követő héten, három különböző összetételű csoport utazik erdélyi testvérvárosunkba, Barótra.
Először általános iskolai pedagógusok, majd hivatali dolgozók, végül
kisvállalkozók ismerkednek a testvértelepülés és környékének turisztikai látnivalóival, városaink hasonlóságaival, illetve az adottságokból
fakadó különbségekkel. Mindezek mellett, „műhelyfoglalkozások”
(ún.: workshopok) keretében találkozókra kerül sor, hasonló foglalkozásokat űző, helyi szakemberekkel.
A program fő célkitűzése, hogy ösztönözze a polgárok részvételét
az Európai Unió előtt álló hét év fontos kérdéseinek kidolgozásában.
Mint például a gazdasági növekedés, a biztonság és Európa szerepe a
nagyvilágban, valamint a szakpolitikai kérdések kialakítása. Ennek
megfelelően, a résztvevők közösen elfogadott véleményét - az oktatásnevelési, közigazgatási és vállalkozókat érintő témákban - továbbítani
fogjuk „Az Ön hangja Európában” weboldalra.
Amennyiben sikeresen megvalósítjuk a programot, a jövőben más
területekre is szeretnénk kiterjeszteni a kapcsolatfelvételt és közös
gondolkodást.
Szandhofer János

Fogjunk össze a kopjafás
temetô megmentéséért!
Dabas Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a gyóni kopjafás
temetővel kapcsolatos adatokat, fotókat összegyűjti.
A kopjafás temető Dabas helytörténetének szerves része, olyan
érték, amely megmentésre, feltárásra vár. Bizakodóak lehetünk a
temető sorsát illetően, hiszen elindult egy koncepcionális gondolkodás a gyóni evangélikus egyházzal és a civilekkel karöltve, amely
remélhetőleg pozitív előrelépést eredményez a témában.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek dokumentumai, adatai
vannak a temető történelmével kapcsolatban, illetve a sírokra
vonatkozóan, hiszen több olyan sírhely van, amelyeknek már
elpusztult a fejfája. Ha valakinek birtokában vannak ilyen dokumentumok, adatok, fotók, iratok, vagy ismer a temetőhöz kapcsolódó történeteket, kérjük, jelentkezzen a 06-70/459-3187 telefonszámon vagy a kecskemeti@dabas.hu e-mail címen.
Együttműködésüket köszönjük.
Kecskeméti Norbert
építészeti és természeti értékekért felelős referens

Folytatódik a házszámrendezés
városunkban
Dabas-Gyón városrész esetében az alábbi utcák lakói számíthatnak értesítésre házszámváltozás miatt:

Jókai Mór utca, Halász Jenő utca, Akácos utca, Határ utca,
Szív utca, Harang utca, Tavasz utca, Ősz utca, Tél utca,
Honvéd utca, Szőlő utca, Rabárerdő út, Egyház utca, Lindmajer
utca, Kond vezér útja, Vacsi utca
A házszámrendezések továbbra is folytatódnak. Aki nem kap
értesítést, annak nem változott a házszáma.
Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás miatt keressék fel 30 napon belül (a határidő túllépése
esetén la kcímét igazoló okmánya érvénytelen lesz) az
Okmányirodát (Dabas, Szent János út 120–122.) az új lakcímkártyák kiadása céljából, mellyel sok további kellemetlenségtől
kímélik meg magukat.
Egy lakásban élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az
Okmányirodában a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén (ha nem rendelkezik személyi igazolván�nyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük,
hogy vigye magával a Polgármesteri Hivataltól kapott hatósági
bizonyítványt is (a gyorsabb intézkedés miatt).
Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a lakcímkártyák/forgalmi engedélyek cseréjére (illetékmentes):

Hétfő
7.00–17.00
Kedd, csütörtök 8.00–18.00
Szerda
8.00–20.00
Péntek
8.00–16.00
Időpont-egyeztetés miatt érdeklődni és időpontot foglalni a
következő telefonszámon lehet: 06-29/564-211
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet, biztosítót stb. az
O k m á ny i rod á tól k a pot t új l a k c í m k á r t yáva l é s a
Polgármesteri Hivatal által kiadott lakcímigazolással keresse fel!
Dabas város jegyzőjének kérésére Dabason az NHSZ
OKÖT Nonprofit Kft. és a Daköv Kft. átírja az érintett
ingatlanok esetében a lakcímváltozást, így őket nem kell felkeresni. Kérem azonban, hogy az Okmányiroda felkeresése mellett a lakcímváltozást az egyéb közművek (áram, gáz, telefon,
kábel tv) felé haladéktalanul jelezni szíveskedjék.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető.
jegyző

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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Óvodai beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre
A Dabas Város Önkormányzata által fenntartott óvodák valamennyi épületébe a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre
április 25–27. napján (hétfő-szerda) 8.00–16.00 óra között
lehet beíratni.
Az óvodai nevelésben részvevők köre öt éves korról három éves
korra változott: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1.) legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2016. augusztus 31.
napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkezik, e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját
követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A szülő,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön
teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az illetékes jegyzőt.
A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, ha a szolgáltatást nyújtó
személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt
követelményeket.
A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző – az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével – az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2016. április 25-ig
lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát az óvoda vezetőjéhez benyújtani. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
2016. szeptember 1-jétől a 2016/2017. nevelési évben az óvodába azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte.
Felvehető az a gyermek, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája), a gyermek TAJ kártyáját, a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén
tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást
és a szülők munkáltatói igazolását.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik (www.dabas.hu honlapon az Intézmények/óvodák menüpont alatt).
Az alapító okiratuk szerint a Dabas-Sári Óvoda, a Dabasi Bóbita
Óvoda és a Dabas-Gyóni Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Az autizmus spektrum
zavarral küzdő gyermekek ellátása a Dabas-Gyóni Óvodában történik. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz, kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.
A Dabas-Sári Óvoda az alapító okirata szerint szlovák nemzetiségi nevelést is folytat.
Az óvodába felvett gyermekek csoportbeosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető
dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz
a felvételre.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő
huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről,
amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus
elérhetőségének megadásával – kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől számított 15
napon belül eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó
nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
– Dabas-Sári Óvoda (a „Szivárvány” Óvoda épületébe és
a „Napsugár” Óvoda épületébe) történő beiratkozás
2371 Dabas, Mánteleki út 6.; a „Szivárvány” Óvoda épülete
29/364-335
április 25–27., 8.00–16.00 óra
– Dabasi Bóbita Óvodába történő beiratkozás
2370 Dabas, Szent István út 34., 29/360-810
2016. április 25–27., 8.00–16.00 óra
– Dabas-Gyóni Óvoda (a „Mesevár” Óvoda épületébe, a „Lurkó”
Óvoda épületébe, a „Szőlőkert” Óvoda épületébe) történő beiratkozás
2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.; a „Mesevár” Óvoda épülete
29/367-234
április 25–27., 8.00–16.00 óra
Kőszegi Zoltán
polgármester
2016. április
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PÁLYÁZAT DABASI ILLETôSÉGû PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA
A 2016. ÉVI DABASI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR SZERVEZÉSI, FELÜGYELETI
FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
együttműködve a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központtal, pályázatot hirdet dabasi illetékességű pedagógusok
számára, a 2016. évi nyári napközis tábor szervezési, felügyeleti feladatainak ellátására. A nyári napközis tábor június 20. és július 1.
között kerül megrendezésre. A táborok helyszínéül az adott településrészen található közművelődési intézmények/színterek, általános iskolák szolgálnak.

A pályázat benyújtásának határideje: április 26., 15.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni és a pályázatot benyújtani személyesen vagy e-mailben a Dabasi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központban (2373 Dabas-Gyón, Áchim u. 6. Tel:
06-29/367-236, segitoszolgalat@gmail.com) lehet.
A pályázat elbírálására az Emberi Erőforrás Bizottság áprilisi
ülésén kerül sor.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a www.dabas.
hu oldalon olvasható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI, NEVELÉSI-OKTATÁSI RENDEZVÉNYEK,
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága költségvetési kerete terhére pályázatot ír ki a „Tudás és tudatosság” évtizede – 2016 „Az önzetlenség éve” témakörhöz kapcsolódó városi
szintű kulturális programok, közművelődési, nevelési-oktatási
rendezvények, tevékenységek megvalósításának támogatására,
összesen 930 000 Ft keretösszeg erejéig.
A pályázatban részt vehetnek a dabasi székhelyű nevelési-oktatási és
kulturális intézmények, oktatási, kulturális, közművelődési területen
tevékenykedő egyesületek, alapítványok, egyházak, nyugdíjasklubok,
egyéb civil szerveződések.
Nem bejegyzett civil szerveződések, egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha valamely intézmény,
bejegyzett egyesület, alapítvány felvállalja a pályázat és az elszámolás
benyújtását a nevükben. Ebben az estben a benyújtott pályázat nem
számít az intézmény, bejegyzett egyesület, alapítvány által benyújtott
pályázatok közé. Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a
támogatásról az EEB kerete terhére az EEB javaslatára Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Egy pályázattal elnyerhető összeg maximum 100 000 Ft.
A pályázó reprezentációs költséget nem tervezhet.
A pályázatok benyújtásának határideje: május 9.
A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő EEB, ill. azt
követő testületi ülés.
Pályázni a bizottság által összeállított adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– azt az űrlapot, amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud
összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor (1. sz. Nyilatkozat),
– valamint amennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt az
űrlapot (2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a
pályázat benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét.
Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a www.
dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont
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alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri
Hivatal (Szent István tér 1/B.) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat eg y nyomtatott példányban kell leadni a
Polgármesteri Hivatal (Szent István tér 1/B.) 107-es irodájában,
illetve amennyiben a pályázó rendelkezik internet eléréssel, köteles
azt megküldeni az unyi.erzsebet@dabas.hu e-mail címre is.
A EEB kizárólag a „Tudás és tudatosság” évtizede 2016 – „Az önzetlenség éve” témakörhöz kapcsolódó pályázatokat támogatja.
A „Tudás és tudatosság” évtizede 2016 – „Az önzetlenség éve” témakörhöz kapcsolódó pályázatok elbírálásánál az Emberi Erőforrás
Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
– a pályázat területi hatálya: az egész városra kiterjed, vagy csak a
pályázó intézményre, civil szervezetre, egyházra
– a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma
– önrész biztosítása a pályázathoz
– a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége, pályázók száma
– esélyegyenlőség biztosítása
A pályázó, amennyiben az EEB támogatásban részesíti, a támogatási
szerződés megkötésekor köteles átláthatósági nyilatkozatot kitölteni. A nyilatkozat letölthető a www.dabas.hu weboldalról, az
Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (Szent István tér
1/B.) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán. A támogatott hozzájárul adatainak a Dabasi Újságban és a város honlapján való közzététe
léhez.
A pályázó, amennyiben az EEB támogatásban részesíti, köteles eleget tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályzatában
meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást
kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának
Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését. Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a következő pályázati
fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Révész Károly
a bizottság elnöke
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Városunk 90 év feletti születésnaposai

50 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
április 9.
Süveges László–Rummel Katalin
április 16.
Héregi Sándor–Juhász Erzsébet
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
április 23.
Jelenek József–Pacsirta Julianna
április 24.
Kosztolányi Zoltán–Prauda Erzsébet
április 30.
Jarábik István–Majeczki Terézia
Mráz István–Rábai Julianna
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
április 19.
Szemző János–Majeczki Margit
április 25.
Kosztolányi István–Podoba Julianna
április 26.
Czető József István–Zsigmond Erzsébet
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
április 22.
Balázs Norbert–Tóth Ildikó
Sántha Zoltán–Horváth Andrea
Nagy Balázs–Turcsányi Katalin
Farkas Zoltán–Harmincz Erika Rita
április 29.
Mauritz Béla–Krekács Klára Rózsa
Dr. Kemény Zoltán Mihály–Orbán Éva
2016 márciusában kötöttek házasságot:
március 4.
Birizdó János–Fekete Judit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Gyermek neve
Makai Laura
Harmincz Zalán
Zsabka Máté
Raza Zada Patrik Mohamed
Kovács Viktória Amanda
Fekete Rebeka
Harmincz Máté
Fabók János
Kozek Lilla
Lénárd Alíz Hanna
Opóczki Dávid Ákos
Balog Vivien
Mráz Márk
Gera Tamás

Születési idô
2016. 02. 20.
2016. 02. 21.
2016. 02. 21.
2016. 02. 22.
2016. 02. 26.
2016. 03. 02.
2016. 03. 04.
2016. 03. 08.
2016. 03. 05.
2016. 03. 10.
2016. 03. 12.
2016. 03. 16.
2016. 03. 17.
2016. 03. 18.

Anyuka neve
Surman Anett
Sziráki Adrienn
Zsabka Erzsébet Krisztina
Kovács Eszter
Kovács Melinda Ilona
Farkas Éva
Csepella Kitti Rita
Szabó Nikolett
Rizmajer Erzsébet
Papp Julianna
Mustos Viktória Vivien
Tóth Fanni
Sós Bettina
Körmendi Erika

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Felhívás!

Dabas Város Önkormányzata a közbiztonság védelme, a bűnelkövetés megelőzése és könnyebb felderítése érdekében 2014-ben
megkezdte a térfelügyeleti rendszer kiépítését, 2015-ben pedig a
rendszer átépítésével bővítette közterületeink megfigyelését.
2016-ban szintén célul tűztük ki a meglévő hálózat működtetését
és új kamerák telepítését. Ehhez felajánlja az önkormányzat az
együttműködés lehetőségét.
Elsőként szeretnénk feltérképezni, melyek azok az utcák, ahol
hajlandóak áldozni a közvetlen környezetük közbiztonságára és
összefogással elősegíteni a kamerák számának növelését.

Név
Pál Istvánné Gattyán Katalin
Havasi Ferencné Sallai Julianna
Balázs Pálné
Sziklai Zoltánné Lapos Ilona Irma

Születési idô	Életkor
1923. 04. 06.
93 éves
1923. 04. 14.
93 éves
1923. 04. 16.
93 éves
1925. 04. 08.
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Karádi János
Oravec János
Farkas Gáborné (Pintér Ilona)
Garajszki Istvánné (Sikari Mária)
Jelenek János
Bálint Balázs
Mráz Istvánné (Szabados Kamilla)
Cserna Andársné (Barta Eszter)
Fedenko Erzsébet Lászlivna
(Mucsi Erzsébet Lászlivna)
Őszi Éva Roxána
Steckl Mihályné (Szlezák Erzsébet)
Gregus Andrásné (Magyar Julianna)

1932. 02. 10.
1944. 09. 06.
1927. 06. 23.
1933. 11. 09.
1943. 12. 31.
1924. 01. 27.
1927. 07. 14.
1930. 05. 02.

2016. 01. 31.
2016. 02. 07.
2016. 02. 10.
2016. 02. 14.
2016. 02. 17.
2016. 02. 20.
2016. 03. 03.
2016. 03. 04.

1939. 04. 09.

2016. 03. 05.

1966. 05. 13.
1932. 03. 04.
1933. 09. 19

2016. 03. 09.
2016. 03. 10.
2016. 03. 15.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki Horváth Lászlóné
született Rojcsik Éva temetésére eljött, utolsó útjára elkísérte,
sírjára koszorút, virágot hozott, bánatunkban, fájdalmunkban
osztozott. 			
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Wágner Lászlót utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyezett, és családunk fájdalmában osztozott.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet a Járási Rendőrkapitányság dolgozóinak, a régi munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik Varga Imre ny. rendőr alezredes temetésére eljöttek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A Varga család

Önkormányzatunk a lakossági felajánlást kiegészíti a kamerák
kiépítési költségének 50%-val.
Egy kamera költsége kb. 500 000 Ft.
Jelentkezésüket a 29/561-253-as számon Kosztolányi Márk
várja. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a közterületre kihelyezett térfelügyelő kamerák csak és kizárólag a közterületet figyelik,
onnan adat csak bűncselekmény elkövetése esetén, a rendőrség
kezdeményezésére adható ki. A kamerarendszer a magántulajdon
védelmét közvetetten szolgálja.
Számítunk Önökre, javítsunk együtt Dabas város közbiztonságán!
2016. április
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Ebzárlat Pest megyében
A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala településünk közigazgatási területén a vörös rókák veszettség elleni
orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina kiszórásának
időpontjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. Pest megyében április 02. és április 07. közé tevődik ez az időszak.
Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések:
Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Felsőpakony, Gyál, Hernád, Inárcs,
K a k u c s , Ó c s a , Ö r k é ny, P u s z t a v a c s , Tá b o r f a l v a ,
Tatárszentgyörgy, Újlengyel, Újhartyán.
Az ebzárlat tartama alatt:
• a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a
kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek.
• k utyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni.
• a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát szabad kivinni, a
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével.
• a z érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült
embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
• az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
• a z ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
További információ a www.dabas.hu honlapon olvasható.

A KOSSUTH KULTURÁLIS
Kossuth Mûvelôdési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd–szerda: 8.00–20.00 óráig • csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

Felhívás!
Kezdő zumba-csoport indul áprilistól
a művelődési központban!
Időpont: minden hétfőn 9 órától.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

RENDEZVÉNYEK
XXVI. Dabas térségi vers-,
mese- és prózamondó találkozó
Időpont: április 9., szombat, 10.00 óra
A találkozót a térség településein élő általános és középiskolás
diákok számára hirdetjük meg.
Bővebb információ: szervezes@kmkdabas.hu, telefon: 29/360-237

A Múzsák Művészeti Iskola
tavaszi növendékkoncertje
Időpont: április 11., 18.00 óra

Az Erkel Ferenc Zeneiskola tavaszi
koncertje
Időpont: április 27., 16.00 órától
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ, nagyterem

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Gázellátás szüneteltetése
karbantartás miatt
Értesítjük önöket, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. az
Újhartyán gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat fog
végezni, ezért a gázszolgáltatást szüneteltetik május 10-én,
08.00–14.00 óra között, az érintett felhasználási helyeken:
DABAS – Szent István tér 1., Táncsics Mihály utca 2.,
Kossuth László utca 1., Bartók Béla út 30., Rákóczi utca 1.,
Szőlő utca 2., Iskola utca 1.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük!
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Felnőtt aerobik:
kedd, péntek 18.45-től, oktató: Tóth Andrea
Forgatós néptánc:
péntek, 19.00–21.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Mákvirág és Kéknefelejcs Citeracsoportok:
péntek, 19.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Haladó citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
április 6., 10.00 órától
Kezdő citeracsoport:
péntek, 18.00–19.00 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő zumba:
hétfő, 9.00–10.00 óráig oktató: Opóczki János
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Óvodás és kisiskolás balett:
szerda 17.00 órától, oktató: Tóth Andrea

intézményeink hírei

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR április havi programjai
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
május 7., szombat, 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László alkotóház
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

RENDEZVÉNYEK
A dabasi óvodások rajzpályázatának
kiállítása
Szervező: Napsugár Óvoda (Dabas-Sári)
A kiállítás megtekinthető április 22-ig.

Könyvajánló
Sparks, Nicholas: Az utolsó dal
A tizenhét esztendős Ronnie Miller harmonikus, nyugodt élete egyik pillanatról
a másikra felborul, amikor szülei elválnak, és édesapja, Steve feladva egyetemi
tanári és zongoraművészi karrierjét New
York-ból az Észak-Karolinai tengerparti
kisvárosba, Wrightsville Beachbe költözik. A lány megbántottsága és dühe nem
ismer határokat, és a múló idővel sem
csillapodik. Kétségbeesett édesanyja,
hogy rákényszerítse a megbékélésre, három, egymástól külön töltött
év után elküldi apjához egy teljes nyárra Ronnie-t és az öccsét,
Jonah-t.
A kezdetben feszült indulatoktól megmérgezett légkört lassan feloldja Steve kitartó szeretete és türelme, valamint a zene iránti elkötelezettség ereje, s ahogy helyreáll az apa és lánya közötti viszony, úgy
köszönt be az első szerelem is a lány életébe...

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Április 15. (péntek), 16.00–18.30-ig Fotós séta
Dabason, majd 18.30-tól részvétel Kapui Ágota és Orci
József „A vers szóban, sorban, hangban” című
költői estjén. (Helyszín: Gombay–Dinnyés-kúria)

Dabasi Fotóklub Egyesület:

Április 11. (hétfő) 18.00 órától, Stúdiófotózás

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
nyitvatartás: hétfő–péntek: 9.00–18.00 óráig

szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu

RENDEZVÉNYEK, programok
Könyvtárosok világnapja
– a Rádió Dabas helyszíni, élőműsora
Időpont: április 14., csütörtök, 9.00–10.00 óráig

Zsirai László hármas könyvbemutatója
Időpont: április 23. szombat 18.00 óra
Vendég: Kubik Anna, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

Apróságok
– diafilmek vetítése kicsiknek
minden hónap első szombatján 09.00 – 11.00 óráig

Russell, Rachel Renée: Egy zizi naplója
Folytatódik a bájosan setesuta Nikki J.
Maxwell – vagyis a zizi – naplója. Bár
Nikki picit idősebb lett, bizonyos dolgok ne m vá lto z t a k : ug ya nolya n
kétballábas maradt, és most is odavan
Brandonért. Rajongását csak tovább
fokozza, amikor a fiú önkéntesként
munkát vállal egy állatmenhelyen, ahol
árva kutyákat istápolnak. Egy nap azonban kiderül, hogy a menhely komoly
anyagi gondokkal küzd, s ha ez így megy
tovább, hamarosan bezárnak, kis védenceik pedig hajléktalanok
lesznek. Ezért Pompásvölgy lakói jótékonysági rendezvényt: egy
korcsolyaversenyt rendeznek pénzgyűjtési céllal. Nikki egyszerűen
nem maradhat ki a dologból, ezért befűzi két legjobb barátnőjét,
Zoey-t és Chloét, hogy készüljenek együtt egy közös produkcióval.
A lányok igent mondanak, de van még egy bökkenő: Nikki lábán
még sosem volt korcsolya…
Forrás: www.kello.hu
2016. április
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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
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig
hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné,
Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
Ingyenes Szülés előkészítő tanfolyam
április 15.– június 17-ig minden pénteken, 17.00–20.00 óráig
Vezeti: Jurácsik Andrea
FOTÓKLUB
április 19. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Péli László
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért
vezeti: Botta Ilona jógamester
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök, 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
április 11. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
április 18. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

Mi még olvasunk kör
április 28., csütörtök, 18.00 órától
Beszélgetés Kapui Ágota A MÁSIK OLDAL című kötetének
verseiről, vezeti: Bakkai Éva
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
– Szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
– Szerda: 11.00–12.00 – Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a
vizsgafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és
elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és
a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
A HYDE zenekar próbái –szombatonként

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

Április 15.: kekszkészítés
Korábban a kávé és a tea mellé fogyasztott mutatós apró
süteményeket manapság magvakkal, fűszerekkel ízesítve, sósan és
édesen is fogyasztjuk. A hosszan eltartható apró szárazsütemény
kiváló vendégkínáló és ajándék is lehet. Minden háziasszony
büszkén veszi elő a spájzból a saját készítésű kekszet,
ha váratlan vendége érkezik.

A SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ
áprilisi programjai

2371 Dabas, Mánteleki u. 8., telefon: 06-70/396-2860 • e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Rendszeres programok:
Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc
csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
(táncoktató: Szilágyi Katalin)
Borovenka Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
(táncoktató: Korom Zsolt)
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Kyokushin karate
kedd, csütörtök 18.30–19.30 (Bábel Csaba)

12 Dabas 2016. április

Programok:
– április 16., szombat, 10.00 óra:
Újszülöttek köszöntése
– április 23., szombat, 15.30 óra:
A Pest megye értékei c. vándorkiállítás megnyitója
– április 29–30., péntek-szombat:
MÚZSÁK Művészeti Napok

április 30., szombat 18.00 óra:
A Harmonia Garden Zenekar koncertje

intézményeink hírei

Kyselica
Dabas-Sáriban, húsvét előtt két héttel, fekete vasárnap rendezik
meg a téltemető ünnepséget, a kyselicát. Az idősebbek elmondása
szerint ez az egyetlen olyan hagyomány, amelyet szlovák őseink
betelepülésétől napjainkig megőriztek a városrész lakói.

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai

Hétfő:	 9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Fajtné Harmincz Dóra)
14.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
15.00–17.00 Baba-mama klub (Fajtné Harmincz Dóra körzeti védőnő) –minden hónap utolsó hétfőjén
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett-csoport, táncpróba
Szerda: 11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes családoknak
(dr. Berze Éva)
17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
A szőlősi Tájház látogatásával, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon
érdeklődhetnek.

Az Erkel–Sugár

Zeneiskola hírei

Iskolánkban a tavaszi hónapok a társas zenélés jegyében
telnek el, csakúgy, mint az utóbbi hat-hét esztendôben.

Idén, március 12-én
gyermekek, fiatalok és
idősek – a böjti szokásnak
megfelelően - sötét színű
népviseletben vitték a
Fotók: Karlik Dóra
kyse babát a Sári Szlovák
Udvarból a faluhatáron
folyó kanálishoz. Ott az
idősebb asszonyok levetkőztették a babát, majd a szalmatestet meggyújtották és a vízbe dobták. Ez a gesztus azt jelképezi, hogy a tél, a
baj és a betegségek elhagyják a települést és beköszönt a tavasz, az
egészség, a megújulás.
A gyermekek is minden évben aktív résztvevői a programnak. A
csatornaparton a kendertaposásból veszik ki a részüket, amely a
kendertermesztésnek állít emléket. Legnagyobb örömet azonban ez
alkalommal is a Szlovák Udvarban felállított „čertové koleso”,
vagyis az ördög kereke népi játék jelentette, amelyet évente egyszer,
erre az alkalomra állítanak fel.
A házigazdák a Rétesházban készült hagyományos süteményekkel kínálták a vendégeket, így köszönték meg a részvételt és a szervezők segítségét.
Gogolák Mariann

Március 12-én, Gyálon 12. alkalommal rendezték meg a Zene
iskolák Kamarazenei Találkozóját. Mi négy produkciót vittünk a
bemutatóra.
Először egy trombitákra íródott koncertduó hangzott el Fekete
Balázs Péter és Fabók Máté előadásában (felkészítő tanár Joó
Tibor). Ezt követte Mozart Divertimentójából a Rondó tétel.
Klarinéton Kecskés Karina, Bálint Luca Laura és Serfel Bence játszottak, felkészítő tanáruk Györfi Imre volt.
A továbbiakban négy reneszánsz tánc hangzott el egy hegedű triótól, melynek tagjai Pásztor Bendegúz Gergely, Pásztor Csenge és
Surman Lili voltak (felkészítő tanár Csernovszkyné Vincze
Zsuzsanna). Utána Pleyel hegedűduóját Pásztor Bendegúz Gergely
játszotta el tanárnőjével, Vincze Zsuzsannával.
Végezetül az ócsai tagozatunk rézfúvós együttese zárta műsorunkat az ócsai tagozatunkról (felkészítő tanár Serfel Viktor),
amely a dabasi növendékekkel egészült ki. Susoto és Gershwin egyegy darabjának átiratát Fekete Balázs Péter, Miklós Vince, Budai
Benjamin, Máté Rajmund Márk, Kozma Barbara, Serfel Dávid és
Serfel Viktor játszották.
A következő programunkra – és egyben megmérettetésünkre –
április 19-én, Cegléden kerül sor. Ekkor rendezik meg ugyanis a
VIII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyt, ahol nagyjából ugyanezen együtteseink lépnek fel.
Őket – és még másokat is – a dabasiaknak is lesz alkalmuk meghallgatni, hiszen április 27-én, 17.00 órai kezdettel rendezzük meg
zeneiskolánk hagyományos Tavaszi Kamarazenei Hangversenyét a
Kossuth Művelődési Központban, amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel várunk.
Joó Tibor
2016. április
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Nemzetközi események az Érdi SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolájában és Kollégiumában
Iskolánkban az elmúlt egy hónapban több nemzetközi esemény is
történt. Hat hetes gyakorlatot töltött nálunk Santiago Messa
Franco, az AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete
nemzetközi program keretén belül. Santiago már a harmadik ilyen
csoport egyik tagja, angol nyelvórákon tematikus egységek mentén
mutatta be saját országát, prezentációk keretében. Ezzel is hozzájárult az életközeli nyelvtanulás élményéhez és közben megismerhette a magyar kultúrát is.
Salacz András kollégámmal, a reál munkaközösség vezetőjével,
aki földrajz szakos pedagógus, részt vettünk Stockholmban a
negyedik GREEEN-projekttalálkozón, amely az Európát behálózó, GREEEN Comenius 539963-LLP-1-2013-DE-COMENIUSCNW számú pályázatunk keretében valósult meg.
A konferencián nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelmi nevelés kellő időben történő bevezetése. A három napos találkozó első
része gyakorlatszerű műhelymunka volt, ennek keretében egy díjátadóra is sor került. Meghívásos versenykiírás révén, a munkacsoport pályázatot írt ki egy mesemondó versenyre, amelynek címe
„Milyennek látod a jövőt?”. A pályázat alapvető szempontja a környezetvédelem volt. Kisfilmekkel lehetett pályázni, melyeket a cso-

Fojta Dániel…
Szeretném, ha ezt a nevet megjegyeznék!
Biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk
még hallani a Szent János Katolikus
Általános Iskola 7. a osztályos diákjáról.
Dani szinte minden térségi és országos matematikaversenyen elindult az idei
tanévben. A tehetség, a rendszeres
készülés, feladatmegoldás, a megmérettetések kiváló versenyzővé tették.
Sikeresen vette fel a versenyt neves iskolák tehetséges diákjaival.
Idei eredményei:
Bolyai János Matematikaverseny, Ócsa, 1. hely;
Kockakobak Matematikaverseny, Közép-Magyarországi Régió, 1. hely;
Varga Tamás Országos Matematikaverseny, megyei forduló, 1. hely;
Zrínyi Ilona Matematikaverseny, megyei forduló, 1. hely;
Curie Matematikaverseny, területi forduló, 1. hely;
Most zajlanak az országos döntők. A Bátaszéki Matematika
versenyen országos 4. helyezést, a Katolikus Iskolák Dugonics András
Matematikaversenyének döntőjében 3. helyezést, a Kockakobak
Országos Matematikaversenyén pedig 7. helyezést ért el.
Dani, gratulálunk az eddigi eredményeidhez! Bízunk benne, hogy
alázatos szorgalmad, kitartásod és tehetséged még sok sikert hoz számodra, nekünk és szüleidnek pedig nagy büszkeséget.
Nem véletlenül lett tiéd e mondat az idei misztériumjátékban: „Aki
nagynak képzeli magát, azt lenézik az emberek, de aki alázatos, azt
megbecsülik.”
Füzy Éva, szaktanár
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port értékelt és a facebookon közösségi értékelés céljából meg is
osztott (https://www.facebook.com/GREEEN.Europe). A találkozó második felében pedig a projekt feladatait tekintettük át.
Képünkön is az egyik nyertes csapat látható.
Továbbra is folytatjuk munkánkat mind a mobilitás, mind a környezetvédelmi projekt kapcsán.
Stégner Péter, tagintézmény-vezető

A Rákóczi-iskola kiválóságai
• Vajó Bernadett 8. osztályos tanuló az Országos Diákolimpián
birkózásban 1. helyezett lett.
• A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabasi Üzem
igazgatósága képregény-pályázatán Meitert Zsófia és Tokai
Dóra 5. osztályos tanulók 1. helyezést értek el.
• A Megyei Kosárlabda Jamboree-n az 1–2. osztályosaink 2.
helyezést, a 3–4. osztályosok 4. helyezést értek el Nagykőrösön.
• Hernádon, a tankerületi versmondó versenyen Mákszem Bence
1. osztályos tanuló 2. helyezést, Adounis Jázmin Panna és
Antali Dániel 2. osztályosok 3. helyezést értek el.
• A „Szép magyar beszéd” verseny területi fordulóján, Gyálon,
Pásztor Sára 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Gratulálunk iskolánk kiválóságainak! Csak így tovább!

Döntôsök vagyunk!
A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. és 8. osztályosai
kiválóan szerepeltek az Országos Általános Iskolai Tanulmányi
Verseny első fordulójában szlovák nyelv és irodalomból. Az elérhető 80 pontból Kecskés Karina (8. o.) 77 pontot, Danyis
Dorka 71,5 pontot ért el, így bejutottak az országos döntőbe.
További eredmények:
Réti Bence Attila 8. o.
69 pont (döntőbe jutás ponthatára: 70)
Buzek Melinda Vivien 7. o. 67, 5 pont
Czine Bence 8. o.
67, 5 pont
Volentér Nóra 7. o.
67 pont
Vincze Viktória 7. o.
66, 5 pont
Csernák Gergely 8. o.
61, 5 pont
Tokné Járomi Ilona intézményvezető

intézményeink hírei

Dabasi sikerek

a gitárversenyen

Március 5-én a Múzsák Alapfokú
Művészeti Iskola gitár szakos növedékei
Sófalvi Szabolcs László tanár úr vezetésével részt vettek a IV. Szigetszentmiklósi
Regionális Gitárversenyen.
A megmérettetésen Latyák Domonkos
I. korcsoportban arany minősítést kapott,
és Ferenci Balázs II. korcsoportban szintén arannyal zárta a versenyt.
Sófalvi tanár úrnak és növendékeinknek az elért kiváló eredményekhez gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Kovács Éva intézményvezető

Irodahelyiség kiadó!
A Dabasi Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) épületének
földszinti részében 42,41 m² irodahelyiség és
hozzá kapcsolódó szociális helyiség kiadó.
Az irodahelyiség a gimnázium felől
közvetlenül, bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy
a 29/561-250 telefonszámon lehet.

IRK képzés – hivatásos állományba vétel (BRFK)

Budapest rendőrfőkapitánya pályázatot hirdet a
Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába
Járőrtárs beosztás betöltésére
(tiszthelyettesi besorolási osztály A besorolási kategória)
A pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik 18. életévüket betöltötték, cselekvőképesek, állandó belföldi lakóhellyel, illetve legalább
középfokú iskolai végzettséggel (érettségi) rendelkeznek, továbbá
magyar állampolgárok és Budapest, valamint agglomerációjának
lakosai.
A betöltendő beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr–járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak tapasztalt járőrvezetők (mentorok) irányítása mellett részt vesznek a járőrszolgálati feladatok ellátásában, objektumok őrzésében.
A felvételt nyert pályázók 2016. június 1. hatállyal a Budapesti
Rendőr-főkapitányság munkavállalójaként felnőttképzés keretében
kerülnek beiskolázásra, melynek során 5 hónapos képzést és eredményes vizsgát követően őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek.
A képzést sikeresen teljesítők a Budapesti Rendőr-főkapitányság
hivatásos állományába kerülnek kinevezésre 1 év próbaidőre.
A felvételt nyert pályázók a képzés során munkavállalói (bruttó
129 000 Ft garantált bérminimum), a próbaidő alatt pedig a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti illetményre
jogosultak.
Fentieken túlmenően az 1/2016. (II. 25.) BM utasítás alapján a
felvételt nyert pályázók bruttó 200 000 Ft /év cafetéria juttatásra
jogosultak.
A képzés idejére napi egyszeri étkezést biztosítunk.
Munkavégzés helye: Budapest
Munkaidőrend: képzés idején hivatali, a hivatásos állományba
vételt követően vezényléses
Ruhanorma: egyenruha

A pályázat feltétele:
– fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság;
– kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati
viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása
alatti ellenőrzéséhez;
– büntetlen előélet;
– bizottsági elbeszélgetésen való alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gépjárművezetői engedély megléte;
– államilag elismert nyelvvizsga;
– harcművészeti jártasság.
A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.
A jelentkezés határideje: április 11.
Pályázati dokumentumok:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes önéletrajzát,
érettségi bizonyítványának másolatát, valamint a kitöltött jelentkezési lapokat. A jelentkezési lapot a www.police.hu honlapról
lehet letölteni.
A pályázatot elektronikus úton a toborzo.brf k@budapest.
police.hu címre, postai úton a BRFK Humánigazgatási Szolgálat
részére (1139 Budapest, Teve u. 4–6.) lehet megküldeni, vagy előzetes telefonos egyeztetés alapján, személyesen is be lehet nyújtani
fenti címen.
A munkakörre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes
felvilágosítást a BRFK Humánigazgatási Szolgálat munkatársai
adnak hivatali munkaidőben a 06-1/443-5000/31-595; 06-1/4435000/32-888 és 06-1/443-5342-es telefonszámon, valamint
elektronikus úton, a toborzo.brfk@budapest.police.hu címen.
A pályázót a szakmai vezetők személyes meghallgatást követően írásban értesítik döntésükről. A pályázatokat a kijelölt bírálóbizottság szakmai javaslata alapján Budapest Rendőrfőkapitánya
bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve
határidőn túl benyújtott pályázatokat a Budapesti Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetője érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
2016. április
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A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Az óraállítástól kezdve minden esti szentmisénket (hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton) 18.00 órakor kezdjük. Mindegyik előtt
negyedórával lehetőség a szentgyónásra.
• A kéthavi gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkat április 9-én, szombaton 19.15kor kezdjük. Mindenkit szeretettel várunk!
• Április 17-én, a hónap 3. vasárnapján a
szőlősi szentmisénket (08.30-as kezdettel) a
10 éven belül áprilisban elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel, a gyóni szentmisénkben
(10.30-as kezdettel) pedig a havi kereszteléseinket tartjuk.
• Május 1-jén, a hónap 1. vasárnapján 10.30tól gitáros gyerekmisét tartunk.
• Május 2-ától kezdve az egész hónapban hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 17.30tól közösen imádkozzuk a litániát.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, diákmisét általában a hónap 1. és 3.
vasárnapján 11.00-kor. Így legközelebb diákmisék április 17-én és május 1-jén lesznek.
• Az esti szertartásaink a nyári időszámításban
19.00 órakor kezdődnek, így
– csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Április 22., péntek, 18 óra: Bűnbánati úrvacsora-előkészítő istentisztelet a templomban
• Április 24., vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet, úrvacsoraosztás
• Május 1., vasárnap, 10.00 óra: anyák napi
istentisztelet a templomban – a hittanos és
konfirmandus gyermekek versekkel köszöntik
az édesanyákat és a nagymamákat
• Május 7., szombat, 16.00 óra: konfirmációi
vizsga, istentisztelet a templomban
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap 9.00 órakor konfirmációelőkészítő a 7. osztályosok számára
– 10.00 óra – felnőtt istentisztelet
– 10.00 óra – gyermekistentisztelet
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• minden hónap 4. hétfőjén
– 9.30 óra – úrvacsorai istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában
– 11.00 óra – úrvacsorai istentisztelet az
Átrium Idősek Otthonában
• kedd, 16.00 óra – felnőtt konfirmációelőkészítő
• szerda
– 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra
– 16.00 óra – konfirmáció-előkészítő
a 6. osztályosok számára
– 17.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
• péntek 19.00 óra, bibliatanulmányozás
(keresztkérdések-sorozat), imaközösség,
minden hónap 2. pénteke
Minden kedves testvérünknek kívánunk
áldott feltámadás ünnepet!
Szeretettel várunk minden kedves testvérünket az alkalmainkra!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
• Kóruspróbákra keddenként, 18.00–19:30
között a hernádi általános iskola ebédlőjében várjuk szeretettel az énekelni szerető
leendő és régi kórustagjainkat
Alkalmaink
• Április 17., vasárnap délután 15.00 órakor
szeretetvendégség a gyülekezeti házban
• Április 23., szombat, hittanosok körzeti gyereknapja
• Május 5., délelőtt 10.00 óra, áldozócsütörtöki istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
Csontos József lelkipásztor
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére
Kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje
alatt
• Istentisztelet úrvacsoraosztással:
május 1., 10.00 óra, amely anyák napi istentisztelet lesz. Szeretettel hívjuk az édesanyákat, nagymamákat a gyermekekkel és unokákkal együtt erre az istentiszteletre.
• Konfirmációs óra: csütörtök 15.30 óra

• Kóruspróba: péntek, 17.00 óra
• Kirándulás: Április 10-én, vasárnap délután gyülekezeti kirándulás az
Operettszínházba.
• Konfirmációs vizsga: április 23., szombat,
16.00 óra.
• Konfirmációi istentisztelet: április 24.,
vasárnap, 10.00 óra. Szeretettel hívjuk a jubiláló konfirmandusokat, akik 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55 és 60 évvel ezelőtt
konfirmálkodtak.
• A kismamákat szeretettel hívjuk az alábbi alkalmainkra:
– Baba-mama kör április 4., hétfő, 10.00 óra,
gyülekezeti ház
– Ringató: április 22. péntek, 10.00 óra, gyülekezeti ház, a foglalkozást Hazay Tímea pedagógus vezeti.
• Családi kör: április 9., szombat, 17.00. óra.
Családi menetrend – A hatékony időbeosztás
titka. Vendégünk: Pesics Zsuzsa iskolapszichológus.
• Mennybemenetel ünnepén istentisztelet:
május 5-én, csütörtökön, 18.00 órakor.
A nyári gyermektáborunk tervezett időpontja: július 11–15.
• Irodai ügyintézés:
egyházfenntartói járulék és adományok
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00
Az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló esetében. Dolgozó
esetében: 6000 Ft.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebook oldalon: Gyóni Evangélikus
Gyülekezet
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019

„Az Úr Jézus, a mi Békénk (Ef 2,14),
aki feltámadva legyőzte a rosszat
és a bűnt, adjon ösztönzést
húsvétnak ezen az ünnepén,
hogy közel legyünk
a terrorizmus áldozataihoz.”
Ferenc pápa húsvéti üzenete
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Ez történt a református gyülekezetben 2015-ben
A 2015-ös év a dabasi református gyülekezetben a folyamatos megújulás, építkezés jegyében telt.
A 2014-ben felújított Gyülekezeti Házban vállaltuk Adomány
gyűjtő Központ működtetését. A folyamatosan érkező felajánlásokat a dabasi védőnőkkel, lelkészekkel és szociális segítőkkel egyeztetve juttatjuk el a legrászorultabbaknak. Adományokat küldtünk a
ceglédi református nevelőotthonnak is. Az Adománygyűjtő
Központ működtetését nagyban segítik gyülekezetünk önkéntesei,
akik szerdán és szombaton ingyen, az idejüket a gyülekezeti munkára szánva rendezik, pakolják a felajánlásokat, fogadják a rászorulókat, takarítják az épületet és egyre szépülő környezetét.
Köszönjük a Dabas Város Önkormányzatának, hogy az
Adománygyűjtő Központ működéséhez hozzájárult 250 000 forinttal, amiből polcrendszert tudtunk vásárolni, így átláthatóbbá, kön�nyebben kezelhetővé téve a beérkező adományokat. A polcrendszert
gyülekezetünk férfi tagjai lelkiismeretes, precíz munkával szerelték
össze. Köszönet érte!
Gyülekezeti Házunk udvarán nagy munkába kezdtünk: egy
pavilon építését határoztuk el néhány évvel ezelőtt. A kezdeti szervezőmunkában gyülekezetünk egyik tagja járt élen. Balogh Sándor
vállalkozónak köszönhetjük az építményhez szükséges faanyagot és
a nagy gonddal elkészített asztalokat és padokat. Felajánlásáért
hálásak vagyunk!
Ligetvári István, Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjas
építész felajánlotta, hogy elkészíti a pavilon terveit és szakértelmével, tanácsaival támogatja az engedélyezési eljárás bonyolítását és az
építés folyamatát. Sok munkája, energikus fellépése és segítő szándéka javára vált gyülekezetünknek! Felajánlásként kaptuk a tetőcserepet Sári Imrétől, térkövet az önkormányzattól, pénzbeli adományokat gyülekezetünk tagjaitól az engedélyeztetési eljárás támogatására. Köszönjük adományaikat!
A pavilon megvalósításához azonban még pénzügyi forrásaink
hiányosak voltak, ebben segített Dabas Város Önkormányzata. Az
önkormányzattól kapott pénzügyi támogatást a 2015-ben 5. alkalommal megrendezett református jótékonysági bál bevételével és
sok-sok önkéntes munkával tudtuk kiegészíteni, így márciusban
befejeződött a régóta tervezett gyülekezeti pavilonunk építése. A
pavilonnak nagy hasznát vesszük a gyerekek és fiataljaink táboroztatásakor, a kistérségi gyülekezeti alkalmakkor.

A Gyülekezeti Ház udvarán állítottuk fel az óvodából kapott
játékokat is. Farkas József gondos munkával járult hozzá a játékok
biztonságossá tételéhez. Köszönjük a segítőkészségét! Tavasszal tervezzük a mászókák csiszolását, festését, felújítását. Kérjük a dabasi
reformátusokat, segítsék ebben a gyülekezetet!
A kistérségi Deo Volente kórus tevékenysége a dabasi és inárcsi
református gyülekezetek lelkes tagjainak közreműködésével kezdődött. Kezdetben Anka Istvánné Éva kántorunk vezetésével gyakoroltunk, majd több kisebb kórus összevonása után Anka Péter vette
át a karvezetői feladatokat. Kórusunk 2009 óta folyamatosan bővül,
repertoárunk egyre színvonalasabb szolgálatokat tesz lehetővé. A
kóruspróbákat a hernádi Általános Iskolában tartjuk, köszönet érte
a hernádi Általános Iskola vezetőségének és a hernádi önkor
mányzatnak! 2015-ben immár harmadik alkalommal vettünk részt
Budapesten a nagysikerű Református Zenei Fesztiválon. Az utazásunkat Dabas Város Önkormányzata támogatta 50 000 forinttal.
Ugyancsak a dabasi önkormányzat által kiírt pályázat segítségével
valósulhatott meg augusztusban kórustáborunk, ahol 4 napig 45 fős
kórusunk már az októberi zene világnapjára és az adventi koncertekre tudott készülni. A zene világnapját Táborfalva Önkorm ány
zatának meghívására egyórás koncerttel ünnepeltük a táborfalvai
Művelődési Házban. Köszönjük a támogatásokat! Köszönjük a koncertlehetőséget és a színvonalas szervezést!
Kórusunk adventi sok-sok szolgálata fárasztó, ugyanakkor felemelő minden kórustag és karvezetőnk számára is. Ezen ünnepi
alkalmakon próbálunk a környékbeli gyülekezetek, települések
meghívásainak eleget tenni és többszólamú egyházi, világi kórusművekkel kis időre hozzájárulni az ünnepvárás csodájához.
Kórusunk kapott 50 db, logóval díszített kottatartó mappát felajánlásként Aradi Erzsébettől. Ezeket a mappákat nagy-nagy örömmel fogadtuk és hálával használjuk minden szolgálatunk alkalmával.
Gyülekezetünkben minden évben sok munkát és egyben nagy
élményt jelent a gyerekek és ifik táboroztatása, nyári programjaik
megszervezése. Az örkényi és inárcsi gyülekezetekkel karöltve színvonalas programokat szerveznek lelkészeink és a gyülekezetek
önkéntes segítői.
Mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. Hittel, meggyőződéssel és kitartással kezdtünk az új évben is munkálkodni. Áldás,
békesség!		
Nagyné Horváth Anita

Kedves Szülôk!

Aki nem szeretne fakultatív programokra menni, közös sétát
szervezünk a városban és a Bazilikában. Megjárjuk a híres „titkos"
Macska-utat (Macska-lépcsőt), mely a vár oldalán visz fel a
Bazilikához. Akinek ez nehezére esne, természetesen van lehetőség
busszal a központig felutazni.
Szeretnénk, ha minél többen részt vennénk ezen a kiránduláson,
hiszen a buszköltség is csak akkor tartható!
Ha a családból többen is eljönnének, szülők, testvérek, nagyszülők, erre is van lehetőség. A kirándulás nem megerőltető!
A jelentkezést a befizetett összeggel együtt április 10-ig várjuk.
Áldás, békesség!
Fekete László
lelkipásztor

Május 14-én, szombaton, hittanos és konfirmandus kirándulást
szervezünk felekezeti hovatartozás nélkül a gyermekeknek és szüleiknek a pilisi Dera-szurdokba és Esztergomba.
A kirándulás buszköltsége 2000 Ft, mely nem tartalmazza a
fakultatív programokat!
A Dera-szurdok kb. 2 km gyalogtúra egy csodaszép patakmederben, amely mellett kiépített turistaút van. Esztergomban nyílik
lehetőség fakultatív programokra, pl. kisvonatozás a városban és a
szomszédos szlovákiai Párkányba (személyi igazolvány szükséges),
a Bazilika kupolájának és az esztergomi vár meglátogatása. Ezek
mind választható, önköltséges programok.
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A holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk

BENEDEK KATÓ RECEPTJEI

A jó recept sokkal több a gasztronómiai leírásnál: üzenet az összeállítójától és az adott korból. Fölöslegessé teszi a kísérletezést, azonnal a
megoldást, a tapasztalatot, a siker reményét közvetíti és adja át, a legteljesebb önzetlenséggel. Az alábbi összeállítás a Színházi Élet című
hetilap 1935 és 1937 közötti számainak „Konyhaköltemények” rovatából származnak. Beküldőik valaha a szomszédaink voltak, Benedek
Kató és édesanyja, Benedek Dezsőné (született Langfelder Lenke)
személyében.

A gyóni Benedek családra a városrész nyugdíjasai közül is már csak
a nyolcvan év közelében, vagy afölött élők emlékeznek. „Benedik”
boltosékra nincs panasz, tisztelettel szólnak róluk ma is. Ott volt a
boltjuk – melyet még az 1926-ban elhalálozott Benedek Ignác alapított –, a mai Luther utcában. Benedek Kató, a legkisebb unoka, egy
évtizeddel később – a receptek beküldésének időszakában –, fejlődött
ifjú hölggyé. A soroksári Brust Bélával kötött jegyességét – minden
külön értesítés helyett – 1937 áprilisában hirdették ki a korabeli sajtóban. További sorsáról nincs adatunk, de alakját és önzetlenségét bármikor megidézhetjük az általa közkinccsé tett receptek segítségével…
Fahéj-fánk:
25 dkg lisztet, 10 dkg vajat 2 evőkanál tejfelben 2 dkg cukorral, 1 dkg
élesztővel, pici sóval hirtelen összedolgozunk. ½ órát hideg vízben pihentetjük, késfok vastagra elnyújtjuk és körülbelül 10 centis kockákra vágjuk,
spárgára rákötjük és fánksütőre, kislábasban annyi forró zsírban, hogy
ellepje, rózsaszínűre sütjük. Melegen megszórjuk fahéjas cukorral.
Szerecsen ingben:
6 tojás-sárgát 9 deka porcukorral jól kikeverek, hozzá adunk 6 deka
reszelt csokoládét, 12 deka darált mandulát vagy diót, a tojások kemény
habját olajjal vagy zsírral kikenjük, kalácsformára csináljuk, forró vízben
egy negyedóráig főzzük. Körülvesszük a 3 tojás maradék fehérjével,
melyet kemény habba vertünk, beleteszünk 15 deka cukorból készült szirupot, 2-3 kanál rummal ízesítjük.
Dió-felfújt:
Öt tojás sárgáját 15 dkg cukorral jól elkeverünk, hozzáadunk 15 dkg
darált diót, 2 kanál mogyorót, 5 tojás habját, kikent formában 1 órán át
gőzben főzzük, vaníliahabbal körítjük. Vaníliahab: 5 tojás sárgáját 5
kanál cukorral, 1 vaníliaporral habosra keverünk, hozzáadunk 1 kanál
lisztet, 5 deci tejet, kissé összesűrítjük. 5 tojás habját leforrázzuk, 6 dkg
cukorból készült sűrű sziruppal és a langyosra hűlt krémbe keverjük óvatosan.
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Kossuth-kifli:
6 tojás sárgáját kikeverünk annyi cukorral, amennyi súlyú a 6 tojás,
ezután beleteszünk ugyanennyi vajat vagy zsírt és annyi liszt jön még bele,
citrom héja és leve, és 6 tojás keményre vert habja. Kivajazott és lisztezett
tepsibe öntjük, és szép sárgára sütjük, de sütés előtt a tetejére vagdalt mandulát szórunk. Sütés után azon melegen pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, majd tálra rakva vaníliás cukorral meghintjük. Nagyon mutatós,
olcsó, ízletes és kiadós sütemény.
Töltött tészta:
½ kg lisztből 1 tojással rendes tésztát gyúrunk, metéltre vágjuk és kifőzzük. A kifőzött tésztát beletesszük 3 tojás sárgával, 3 kanál cukorral kikevert masszába és összekeverjük az egészet, most egy kuglófformát kizsírozunk és zsemlyemorzsával behintünk és így jön bele a tészta a következőképpen: Egy sor tészta, egy sor baracklekvár, megint tészta, egy sor dió és
így tovább, míg a tésztából tart. Azután betesszük a sütőbe sülni és szép
pirosra sütjük. Mikor megsült, kivesszük, és kicsit hagyjuk állni, azután
kiborítjuk és kapunk egy szép és finom kuglófformájú tésztát.
Habtekercs:
20 dkg vajat 10 dkg liszttel késsel összedolgozunk, hidegre tesszük. 20 dkg
lisztből 1 tojással, csak a sárgájával, kevés sós vízzel kemény rétestésztát
gyúrunk. A lisztbe előzőleg beledörzsöltünk 1 kanál ecetet. A rétestésztát
fél cm vastagra nyújtjuk, és a vajastésztát ráhelyezzük, nyújtófával összehajtva, a hidegre tesszük negyedóráig. 3-szor elnyújtjuk, négyszer félujjnyi
vastagságúra nyújtva, tüzes késsel kétujjnyi széles szalagokat vágva, vasformákra rácsavarjuk, tojással megkenve hirtelen sütjük, forrón beszórjuk
vaníliás porcukorral. Megtöltjük vaníliás cukros tejszínhabbal vagy tojáshabbal. Tizenhárom tojás fehérjét kemény habbá verünk, 15 dkg cukorból sűrű szirupot főzünk kevés vízzel és a hab közé keverjük. Nagyon
mutatós és finom tészta.
Vaníliafagylalt:
15 dkg cukrot, 1 gramm tört vaníliával és 5 tojás sárgájával fazékban jól
elkeverünk, fél liter tejszínt ráöntünk és tűzre állítjuk, folyton keverjük,
míg sűrűsödni kezd. Ekkor a tűzről levesszük, és más edénybe öntjük,
hogy össze ne menjen, és addig keverjük, míg kihűl. Dobozba vagy gépbe
téve addig forgatjuk, míg meg nem fagy.
Krémes lepény:
10 dkg vajat 10 dkg liszttel, kés segítségével gyorsan összedolgozzuk.
Majd 30 dkg lisztből, 2 tojással, 2 evőkanál rummal, 2 kis kanál ecettel,
gyengén sózott hideg vízzel szépen kidolgozott rétestésztát készítünk.
Kockára kinyújtjuk, rákenjük az előzőleg összedolgozott vajas lisztet,
összehajtjuk és hidegre tesszük, negyedórai pihenés mellett négyszer
kinyújtjuk késfok-vastagságra, tüzes késsel tepsi nagyságúra vág juk.
Tojássárgájával megkenjük, az előzőleg összedolgozott vajat összehajtogatjuk, és hideg helyre tesszük, negyed óra pihenés mellett tojássárgájával
megkenjük, forró sütőben sütjük. Krém: 5 tojás sárgáját 15 dkg porcukorral, 10 dkg liszttel, 1 vaníliaporral jól kikeverünk, felengedjük óvatosan fél
liter tejjel, forró víz felett sűrű krémmé főzzük. Az 5 tojás kemény habját
15 dkg cukorral édesítjük és forró víz felett ezt is sűrűre főzzük, óvatosan
a krém közé keverjük, kihűtjük és a tésztalapok közé keverjük.
Mogyorókrém torta:
10 tojás sárgáját kikeverünk 10 kanál (evőkanál) cukorral, hozzáadunk 1 citrom héját és levét, hozzáadunk 5 kanál lisztet, 5 kanál héjasan ledarált mogyorót és a 10 tojás keményre vert habját. Lassú tűznél
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szép barnára sütjük és a következő krémmel töltjük: 20 dkg vajat kikeverünk 20 dkg cukorral, majd 20 dkg héjasan ledarált mogyorót leforrázunk 1 dl forró tejjel, ha ez kihűlt, hozzákeverjük a kikevert cukros
vajhoz. Ezzel a masszával megtöltjük, majd kívül is behúzzuk, és egész
mogyoróval díszítjük. Nagyon finom és kiadós.
Puncstorta:
9 tojás sárgáját 15 deka cukorral jól kikeverünk, hozzá adom egy citrom
héját, 9 tojás kemény habját és 18 deka lisztet. A tészta nagyobbik felét
lassú tűznél megsütjük, a kisebbik felét meg festjük csokoládéval (vagy
!alkörmössel!) és azt szintén kisütjük. A festett tésztákat apró kockára
vágjuk, összekeverhetjük darált dióval, kompóttal, 20 deka cukorból
készült sűrű sziruppal, kompót lével, kevés citromlevet is adunk bele és 1
deci rumot. Jól összedolgozzuk és a kisült kettévágott tortalapok közé
töltjük, de előzőleg a lapokat lekvárral megkenjük. A tetejét a következő
mázzal vonjuk be: 19 deka cukorra annyi vizet öntünk, amennyit felszív,
és lassan forraljuk, míg ujjunk közt szálat enged, vizes tálra borítva
addig keverjük, míg sűrű fehér tömeg lesz. Megfestjük rózsaszínre festékkel (!alkörmös!) és drazséval díszíthetjük a tortát. (Megjegyzés: Az amerikai alkörmös nevű, lágyszárú évelő gyomnövényről időközben kiderült,
hogy egyes részei mérgezőek az emberi szervezetre. Ezért ma már növényi színezékként tilos alkalmazni, helyette cukrászmester szakvéleménye
alapján pl. meggylé használata javasolt.)
Polenta-tészta:
Hat egész tojást 10 deka vajjal jól kikeverünk, hozzádolgozunk 3 deci tejfelt és 30 deka lisztet. Megsózzuk, zsírral megkent ruhába öntjük és sarkait összekötjük, forró vízben háromnegyed óráig főzzük. Cérnával fölszeleteljük. Feladhatjuk előételnek, leöntve 10 deka olvasztott vajjal, 1
deci tejfellel és sajttal beszórjuk.
Töltött tök:
1 db 30 centiméteres tököt kétfele vágva megtisztítunk, 50 dkg disznócombot megdarálunk 10 dkg előrefőzött rizzsel, ehhez hozzáadunk 1
egész tojást, sót, borsot jól kidolgozunk, egy kis paprikát is teszünk a töltelékbe, aztán a kivájt tökökbe töltjük szépen felkúpozva. A tököket előzőleg
gyöngén sós ecetes vízbe jó ¼ óráig főzzük, tepsit vagy tűzálló tálat zsírral
kikenünk, belehelyezzük a megtöltött tököket és leöntve a következő szaft-

tal 1 órán át sütjük. 1 db nagy fej hagymát megreszelünk, kevés zsíron kis
ideig pároljuk, nagy késhegynyi paprikát teszünk rá, fölengedjük kevés
vízzel, 2-3 deci tejfellel összeforraljuk. Kitűnő előételnek is.
Töltött kelkáposzta:
Közép nagy keleket megtisztítva leforrázok, 1 kg kelhez 50 dkg sertéshúst
megpörkölünk, vagyis pörköltnek elkészítjük, 10 dkg rizst megpárolunk
és ezzel együtt megdarálva, fűszerezem és a kellevelek közé töltöm, a pörkölt leszűrt levébe 1-2 deci tejfelt öntök, a megtöltött fejeket zsírral bélelt
tálba téve, a tejfeles lével bőven meglocsolva, 1 órán át sütőbe pároljuk.
Benedek Dezsőné piskóta roládja:
6 tojás sárgáját kikeverünk 6 kanál cukorral és előzőleg beletettünk 1
tojás fehérjét, ha jól kikevertük (fél óra hosszat), akkor hozzáadunk
keményre vert fehérjét és gyengéden hozzákeverjük. Kikent (zsírral),
kilisztezett tepsiben lassú tűznél szép sárgára sütjük. Mikor megsült,
gyorsan kiborítjuk és megtölthetjük barackízzel és utána gyorsan melegen
egy szalvéta segítségével, melyre a piskótát borítottuk, felcsavarjuk. De
megtölthetjük gesztenye- vagy babkrémmel is, melyeknek elkészítése egyformán történik a következőképpen: Gesztenye-, babkrém: Negyed kiló
babot tiszta, sótlan vízben egész puhára főzünk, majd leszűrjük róla vizet
és átpasszírozzuk, azután kikeverjük, 15 deka porcukorral, 3 szelet puhított csokoládéval, 1 kanál rummal, ebbe a krémbe tehetünk, ha van tejszínhabunk, ez nagyon finommá teszi. Igen kiadós és olcsó tészta.
Valentyik Ferenc

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
Hazánkban április 16. a holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapja, mivel 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. 2001 óta minden év áprilisában emlékezünk
történelmünk azon időszakára, amikor nőket, gyermekeket, idős
és beteg embereket nem kímélve erőszakkal hurcolták el lakásaikból és gettósították az ország területén élő izraelitákat.
A magyar és német katonák családokat szakítottak szét, sorsokat pecsételtek és több százezer embert küldtek a biztos halálba ezekben a különösen kegyetlen hónapokban. Volt, akinek a
Duna jeges vize, volt, akinek Auschwitz jelentette az utolsó állomást. Megközelítőleg 600 ezer magyar zsidó veszett oda a hábo-

rú éveiben, a legújabb kutatások alapján a dabasi zsidó áldozatok
száma 141 fő.
A deportálások szervezetten, származás alapján elhurcolt, központilag irányított módon történtek, így nem túlzás azt állítani,
hogy a holokauszt volt az emberiség történelmének egyik legnagyobb tragédiája. Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, toleránsnak, empatikusnak lennünk, többet kell tennünk kapcsolatainkért, hidakat építenünk egymás között. Nem engedhetjük, hogy
újra megtörténjen hasonló tragédia, irányuljon az bármely nemzet
ellen.
Emlékük legyen áldott! 		
ifj. Erdélyi Zsolt

A Térségi Holokauszt Emlékpont várja látogatóit!ifj. Erdélyi Zsolt
A holokauszt magyarországi emléknapja alkalmából április 13-án és 14-én 10.00–16.00 óráig tárlat és dokumentumfilm megtekintésére van lehetőség a Térségi Holokauszt Emlékpont épületében.
(2370 Dabas, Fő út 31., tel.: 06-30/ 84 66 646)
Minden megemlékezőt, érdeklődőt várunk!
2016. április
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Mindent a betegért!

Beszélgetés dr. Heneráry Lászlóval, Dabas város legújabb díszpolgárával
– A díszpolgárság azt jelenti, hogy az ember
érdemeinek köszönhetően bekerül a város
szellemi elitjének társaságába, olyan nagyok
mellé, mint Zlinszky professzor, dr. Lelik
Ferenc, Bábel Balázs érsek… a felsorolás
korántsem teljes… Idén március 15-én önnek
adatott meg, hogy soraikba lépjen. Milyen
érzés díszpolgárnak lenni?
– Nagyon jó érzés… nem akartam
elhinni. Évekkel ezelőtt megkaptam a
Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Gézadíjat, amely egy szép szakmai elismerés.
Miután megtudtam, hogy díszpolgár
leszek, két napig gondolkodtam rajta, hogy
miért éppen én, hogy talán még sincs akkora érdem mögöttem. Amikor elhangzott,
hogy 50 éves szakmai munkámért kaptam
a díjat, akkor megnyugodtam, mert ezen a
téren tényleg sokat tettem.
– Az 50 éves szakmai munkája valóban
nagyban hozzájárult a díjhoz. De ebben az
elismerésben mindig benne van az is, hogy
mennyire közösségi ember az, aki kapja,
milyen kapcsolata van a lakossággal, hogyan
viszonyulnak hozzá az emberek, és ő hogyan
viszonyul a közösség tagjaihoz. Ön hogy érzi,
mennyire felel meg ennek az elvárásnak?
– Sok közösségi eseményen nem tudtam részt venni, mert a gyógyszerészet nem
nyolcórás szakma, hanem a hétvégéket és
az ünnepnapokat is jelenti az esetek jó
részében, tehát egy 24 órás szolgálat, ügyelettel, ahonnan rendkívül nehéz elszabadulni. Közösségi kapcsolataim inkább a
patikán belül, az emberekkel, a betegekkel
alakultak ki. Dabason nem nagyon van
olyan ember, akivel ne találkoztam volna,
ne beszélgettem volna. Nemcsak gyógyszerekről, a szakmát érintő dolgokról beszélgettünk, hanem azt is megkérdezem, hogy
vannak, mi újság velük. Mivel érdekelt a
dabasi gyógyszerészet története, eléggé
beleástam magam ebbe a témába, és így is
sok kapcsolatom alakult ki, ami segített
abban, hogy a kutatásaimban eredményt
érjek el. Mindig az vezérelt, hogy az emberekben ne azt keressem, ami szétválaszt,
hanem, ami összeköt minket.
– Minden szakma, hivatás művelőjének
van rendszerint egy „ars poétikája”, ha úgy
tetszik jelmondata, amely irányt szab az ő
tevékenységének. Önt mi vezérelte a munkájában?
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– Mindent a betegért! Tömören így
tudnám összefoglalni, de kicsit részletesebben a következő a helyzet. Két patikamódszer kerül szembe egymással: a merkantil
és az emberközpontú. Nyugat-Európa jó
részén már a merkantil módszer szerint
dolgoznak, a patikából üzletet csináltak, az
egészség ügye háttérbe szorul, és egyetlen
szempont létezik, a profit. Szerencsére
nálunk és Kelet-Európában ez még nem
bevett szokás. Mi a betegcentrikus, etikus
gyógyszerész rendszert választottuk, ahol
nem a profit az elsődleges, hanem a beteg.
Mi ezt az elvet követjük, a lányom és a
vejem is, és az egész szakma, az egészségügyi felső vezetés és a kormány is ezt tartja
jónak. 7-8 évvel ezelőtt volt egy kísérlet a
merkantil szellem bevezetésére, amikor
jöttek a nagy befektetők és úgy gondolták,
átveszik a magyar patikákat, majd kiviszik
a hasznot az országból.
– Nagyon fontos önnek az elődök tisztelete, hiszen mind elkötelezett, híres patikusok
voltak. A patikatörténet kutatása közben
megismerte a munkásságukat.
– Valóban minden elődöm elismert
szakember volt, beleértve a legendás alapítót, Metelka Ferencet is. Már több tanulmány, cikk is megjelent Dabason ebben a
témában, például épp Valentyik Ferenc
helytörténész tollából. Engem főkét a szakmai része érdekelt a dolognak, így folytat-

tam a kutatást. Őt is kiváló gyógyszerészek
követték a sorban, mint például a Rátz család, majd a Fónagy család. Az idősebb
Fónagy Sándor a legnagyobb pécsi patikából került Dabasra. Fia, ifj. Fónagy Sándor
1949-ben fejezte be a patika építését a
jelenlegi helyén, és 50-ben államosították,
mindenüket elvették, egy élet munkája vált
semmivé egyetlen tollvonással. Meg kell
említhetnem Télessy Istvánt is, aki szintén
nagyon ismert és elismert szakember volt.
– Gondolom, hogy nyugalommal tölti el az
a tény, hogy megteremtett egy családi vállalkozást, amelyet van, aki továbbvigyen.
– Szerencsésnek mondhatom magam,
mert nyugodtan háttérbe vonulhatok. Van
olyan kollégám, aki kénytelen tovább dolgozni, mert nincs utódja, és nem talál olyat,
aki az ő szakmai elvárásainak megfelelne,
így állandóan kivár és reménykedik, hátha
megtalálja a megfelelő utódot. Ez főleg a
kisebb forgalmú patikákra vonatkozik,
mert azokat a legnagyobb probléma „eladni” vagy továbbadni. Nálunk szerencsésen
alakult, mert a lányom viszi tovább a gyóni
gyógyszertárat, a vejem a dabasit, de hogy
utánuk mi lesz a patika sorsa, azt nem lehet
tudni.
– Most, hogy háttérbe vonult és a patika
életének csak néhány részletében vesz részt,
több a szabadideje. Mi a kedvenc időtöltése?
– Az olvasás. Az elmúlt 50 évben jó
nagy könyvtáram alakult ki, és amit elmulasztottam elolvasni, azt most bepótolom.
Szívesen veszem elő és olvasom újra a klas�szikusokat, főleg Jókait, Mikszáthot, mert
diákkorban az ember ezeket kötelezőolvasmányként olvassa, és más szempontokat
tart fontosnak egy irodalmi művel kapcsolatban. Mindig vonzódtam a képzőművészethez is, és ha nem fogadom el édesapám
pályaválasztási tanácsát, hogy legyen egy
komoly polgári foglalkozásom, akkor biztosan ezen a területen találom meg a
helyem. Szerettem múzeumokba járni, családommal bejártuk Európa nagy képtárait,
és szívesen forgatom a művészeti albumokat is. A gyógyszertár munkájába mindmáig besegítek, főleg a háttérben zajló tevékenységekbe, a laboratóriumi munkába.
– Jó egészséget és még nagyon sok aktív
évet kívánok önnek!
Kapui Ágota

kitekintõ

„Válassz olyan foglalkozást, amit szeretsz és soha többé
nem kell dolgoznod.” – Konfuciusz

Arcok a hétköznapokból I.
Kmetyóné Kriszti

Az elmúlt hónapokban annyi érdekes és értékes dabasi emberrel sodort
össze az élet, hogy egyre jobban megerôsödött bennem az a gondolat, hogy
bizony Dabas a világ központja. Nekünk legalábbis biztosan. Amikor egy
beszélgetés kapcsán Morva Ági tanárnô a figyelmembe ajánlotta Kmetyóné
Krisztit, már éreztem, hogy ez egy olyan ötlet, amelynek a Dabasi Újság
hasábjain kellene folytatódnia. A célom, hogy olyan, köztünk élô kreatív,
sokszínû, érdekes embereket mutassak be, akik bár nem közéleti szereplôk,
mégis apránként tesznek a városért, viszik hírünket a nagyvilágba.
Elsôként tehát Kmetyóné Krisztivel beszélgettünk hobbiról, vállalkozásról
és a kettô ötvözésérôl.
– A vintage vagy old shabby chic stílus mindig
is közel állt hozzám, de egy darabig kimerült
abban, hogy lapozgattam az újságokat és csodáltam. Amikor Németországba költöztünk,
az albérletben több régi bútor volt, amire a
tulajdonos azt mondta, hogy dobjam ki, vagy
csináljak vele azt, amit akarok. Alapjában véve
jó bútorok voltak, de a színe nem tetszett,
ezért arra gondoltam, hogy át kellene festeni.
Ekkor kezdtem el különböző festékeket próbálgatni és ahogy az lenni szokott, jó nagy
melléfogások is voltak. Az interneten egyre
többet olvastam a krétafestékről, hogy men�nyire jól tapad, nem kell csiszolni, környezetbarát. Ehhez a régies stílushoz ez a legmegfelelőbb festék. Kancsár Csilla volt az, aki először hozott nekem ebből a márkából egy próbát, és onnantól el volt döntve a történet.
Ezzel a festékkel tényleg azt a hatást tudtam
elérni, amit szerettem volna.
– Mikor döntöttél úgy, hogy elindítod a vállalkozást?
– Amikor úgy alakult, hogy hazajövünk,
elkezdtem agyalni azon, hogy mit kellene csinálni, és itt jött az az ötlet, hogy ami a hobbim, az legyen a munka is. Megkerestük a festékgyártó céget, akik nagyon nyitottak voltak
és kapóra is jöttünk, mert szerettek volna terjeszkedni Európában. Ez egy német, harmadik generációs családi vállalkozás, ahol most
az unoka viszi tovább a céget, és ragaszkodnak

a kiváló minőségű, környezetbarát termékekhez.
– A vállalkozásod nem pusztán forgalmazásból áll, hanem kreatív ötletek, tanácsadások,
workshopok és a „csináld magad” mozgalom
egyik pici műhelye is. Hogy fogadták ezt a kreatív
áradatot itthon?
– Amikor hazaköltöztünk, a házunkat
nem a legjobb állapotában kaptuk vissza,
ezért a felújításnál is Lignocolor termékeket
kezdtem el használni és a tapasztalataimat
megosztottam egy blogon. Az, hogy nemcsak
beszélsz róla, de magad is kipróbálod a saját
otthonodban, fotókon keresztül mutatod be a
termékeket, az a kételkedőket is gyorsan meggyőzi. A gyártó céggel szigorú szerződések és
egyeztetések után végül tavaly év végén el tudtuk indítani a webáruházat. Egy teljesen ismeretlen termékkel piacra lépni ott, ahol már van
egy egyeduralkodó márka, nem volt egyszerű.
Az elmúlt pár hónap megerősített abban,
hogy jó úton haladunk, hiszen rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.
– Szívvel, lélekkel segítesz mindenkinek, és
ezt tapasztalatból mondom, hiszen már én is túl
vagyok az első bútorfestésemen és emlékszem,
mennyire félve kezdtem el, te pedig csak annyit
mondtál, hogy hajrá, ezt nem lehet elrontani.
Neked lett igazad és azóta nyitott szemmel járok,
hogy mit festhetnék még át. Dabason is letetted
már a „névjegyed”, és sokan kérik a segítséged.
– Szájról szájra járt a hírem, így kerestek
meg a Levendulaház felújítása kapcsán is.
Nagy kihívás volt ott a bútorok felújítása, festése, hiszen adományokból, felajánlásokból
szedték össze őket. Mivel az anyagi keret meglehetősen szűkös volt, felajánlottuk a festékeket, és persze a kétkezi munkánkat is.
Szerencsére nagyon lelkes volt a kis csapat, így
a rövid határidő ellenére is sikerült a megnyitó

előtt elkészülnünk. Kovács Dóri enteriőr tervezőt dicséri, hogy a különböző stílusú bútorokat ilyen szépen sikerült összehangba hozni
a hely szellemével. Azóta is sokan keresnek
meg, hogy menjek át, nézzem meg a bútorokat, adjak tanácsot a felújításokkal, színekkel
kapcsolatban.
– Milyen tervek vannak még a tarsolyodban?
– Nagyon jól sikerült az első workshopunk
a Halász Móricz-kúriában, ahol nagyon gyorsan beteltek a rendelkezésre álló szabad
helyek. Ez egyrészt kiváló termékbemutató,
másrészt egy jó hangulatú közös festegetés,
eszmecsere is. Azt szeretném, ha egy ilyen
esemény után valaki hazamegy, akkor bátran
neki merjen kezdeni egy bútor átfestésének. A
nagymama komódját is át lehet alakítani a
saját stílusunkra, és attól még a nagyi komódja
marad, az emlékek ott maradnak a bútorral. A
festékről nem beszélni kell, hanem ki kell próbálni, akkor hiteles egy termék, ha bátran
mered ajánlani másoknak is.
– A rovatunk célja, hogy minél több érdekes
dabasi embert ismerjünk meg a hétköznapjainkból. Te kit ajánlanál a következő cikkhez? Ki az,
aki szerinted egy érdekes, értékes ember és itt él
közöttünk?
– A Levendulaházzal kapcsolatosan
ismerkedtem meg Kovács Dórival, aki hihetetlenül kreatív, jó volt látni, ahogy összeállnak a fejében a dolgok. Ott volt egy hatalmas
nagy fehér tér, ahová be kellett álmodni ezeket
a stílusukban teljesen különböző bútorokat és
rögtön látta, hogy mit, hogyan szeretne elrendezni. Nagyon tetszett, ahogy dolgozik és a
munkássága is.
További érdekességek a témával kapcsolatban: vintagevelem.hu és a Facebookon a Fess’n
velem! csoportban.
Karlik Dóra
2016. április

Dabas 21

kitekintõ

A szakma nagyjainak nyomában
Gogolák Csaba cukrász Dabasról indult el, hogy a
gasztronómia bölcsôjének számító Franciaországban
elsajátítsa a mesterség minden csínját-bínját. Nemrégiben egy rangos cukrászversenyen bizonyította, hogy
komoly tudást szerzett, amelynek birtokában a legnagyobbak között is megállja a helyét. Ebbôl az alkalomból kérdeztem ôt az indulásról–indíttatásról és pályája
alakulásáról.
K. Á.: Miért esik egy fiatalember választása épp a cukrász szakmára?
Milyen indíttatásból választotta ezt a pályát?
G. Cs.: Fiatalkoromban is szerettem a konyhában segédkezni és
süteményt készíteni, majd egészen korán, 15 évesen már nyári munkaként cukrászdában dolgoztam. Úgy éreztem, ez a szakma áll hozzám a legközelebb, mindig otthon éreztem magam a cukrászműhelyekben.
K. Á.: Hol végezte az iskoláit, és milyen útravalóval engedték el onnan
az oktatói?
G. Cs.: Cukrásztanulóként a Palermo cukrászdában segítették a
fejlődésemet, nagyon hálás is vagyok ezért ottani mestereimnek.
Mivel 2005-ben még nem volt Dabason cukrászoktatás, a Gundel
Károly Vendéglátóipari Szakközépiskolában végeztem a tanulmá
nyaimat és a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjében
elért dobogós helyezésem által korábban abba is hagyhattam az iskolát.
K. Á.: Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó cukrász
legyen?
G. Cs.: Egy jó cukrásznak rend- és tisztaságszeretőnek kell lennie,
pontosnak, kreatívnak és nagyon jó problémamegoldó képességgel
kell rendelkeznie, hiszen ha egy receptet hirtelen ki kell javítani, tudnia kell a megoldást.
K. Á.: Franciaországban is járt, ott képezte magát. Mit tanult a híres
francia mesterektől?
G. Cs.: Franciaországba 2007 szeptemberében kerültem ki egy
nemzetközi program keretében. Egy Bar le duc nevű város iskolájában külföldi diákokat képeznek tovább és tanítanak meg a francia
gasztronómia alapjaira. Itt szereztem meg a francia cukrász-, csokoládé- és fagylaltkészítő szakmunkás bizonyítványt. Hét évet töltöttem el Franciaországban. Tanulmányaim után egy neves cukrászda
séfjeként tevékenykedtem, és nagy francia mestercukrászokkal is
találkozhattam, akiktől jobbnál jobb technikákat tanulhattam.
K. Á.: Milyen lehetőségei vannak itthon egy képzett, kreatív, cukrásznak?
G. Cs.: A magyar cukrászat nagyban különbözik a franciától, mert
itthon nincs olyan rohamos gasztronómiai fejlődés. Természetesen itt
is minden cukrászdában alapkövetelmény, hogy kreatív, jólképzett
legyen egy cukrász, és tudjon valami pluszt hozzátenni a vállalkozás
fejlődéséhez.
K. Á.: Hol kamatoztatja jelenleg a tudását?
G. Cs.: Jelenleg Svájcban élek, a Genfi tó partján szintén cukrász
párommal immár két éve, ott próbálunk még egy kis szakmai tapasztalatot szerezni. Mint a nagy magyar cukrászok, Dobos C. József és
Gerbeaud Emil, én is úgy döntöttem, hogy ezt az utat járom be.
K. Á.: Meséljen a mostani megmérettetésről? Milyen eredménnyel
zárult?
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G. Cs.: A Budapesti Bagatech nemzetközi sütőipari és cukrászati
szakkiállítás keretein belül megrendezett Pataki János-emlék
versenyen vettem részt. Két kategóriában lehetett nevezni: dísztorta,
illetve artisztika kategóriában. Artisztika kategóriában indultam,
ami lehetett karamell, csokoládé, grillázs vagy más cukrászati készítmény is. Én a csokoládét választottam, mert nagyon szeretem a sokszínűsége és a formálhatósága miatt. Húszan indultunk a felnőtt
artisztika kategóriában az ország minden tájáról. Az alapkövetelmények természetesen a kreativitás mellett az egyedi ötlet, a színek harmonikus használata és a tiszta munkavégzés volt. A zsűri 3 arany-, 3
ezüst- és 3 bronzérmet osztott ki. Én kaptam meg az egyik aranyérmet, ami azt is jelenti egyben, hogy a munkám a pontok alapján szinte
hibátlan volt.
K. Á.: Milyen tervei vannak a közeljövőben, és ezek között szerepel-e a
hazatérés?
G. Cs.: Jövőre szeretnénk a párommal Magyarországon letelepedni, és minden álmunk, hogy egy kis tapasztalatszerzés után, a magyar
cukrászatban saját vállalkozást indítsunk.
K. Á.: Ehhez kívánok önöknek kitartást és sok sikert !
Kapui Ágota
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Lucifer, avagy macska szorult helyzetben…
Kutyás vagy, avagy macskás? Sokszor intézték már hozzám ezt
a kérdést. Nos, eldönteni esélyem sincs, mert van ebbôl is, abból is, és mindegyiket szeretem.
Az egyéniségük nem féléjükhöz, fajtájukhoz
köthető, mert mindegyikük más és más,
egyénenként eltérő természetű. A legfiatalabb macska nálunk Lucifer, aki nevét nem
gazdái különcségének köszönheti, hanem
alapvető természetének, amely macskához
méltó, de a gazdának nem az álommacska
megfelelője. Túlfűtött egyéniség, roppant
nagy ego és akarat, mindehhez társul nem
kevés kimeresztett karom. Mint minden
tökéletes macska, elvárja a gazdától az abszolút kiszolgálást úgy és akkor, amikor ő óhajtja. És amikor ő azt óhajtja, akkor bizony a
roppant hideg időben is neki útra kell kelnie,
és ha a gazdának ez nem teszik, akkor fáradjon vele a röpködő mínuszokban is, hogy
lássa, ez milyen jó móka. Persze akkor már
nem volt olyan jó móka, amikor mindezeknek a magas láz és egy fertőzés volt a következménye. Nagy volt az ijedelem, a macska

összeesett és eltűnt a fene nagy büszkesége,
akarata. Az állatorvos vigasza, hogy 5 nap, és
rendbe jön, addig szigorú szobafogság, amiből a második napon már vissza fogom sírni
a kókadozó macskát.
Hát persze, hogy a dokinak lett igaza,
hiszen „őfőszőrsége” mindent kihasznált
idegeink és az ajtó tiprására. Mert ha a süle
gazda nem érti, hogy ki akarok menni, akkor
kaparom éjszaka az ajtót az összes karmommal. Hiába beszélget itt velem elmélyülten
(bár mintha az egyik szeme csukva lenne) az
előszobában éjféltájt, én akkor is ki akarok
menni. Ha nem, akkor repül a cserép, a
könyvek és minden, aminek macska szárnyat
adhat, és ha mindez nem elég, akkor azért öt
percenként meg is támadom, hátha megért a
gazda (eltartó személyzet) engem. Nos, az
ötödik napon Lucifer kiszabadult, és mi fellélegeztünk.
Mindezek mellett azért szöget ütött a
fejemben, hogy a fertőzés honnan érkezett,
hiszen kóborló macskából látunk eleget.
Sajnos macskaügyileg, azt hiszem, nem igazán tartjuk be a játékszabályokat, pedig kellene. A macskáinkra leselkednek olyan gyó-

gyíthatatlan betegségek, amelyeket védőoltással könnyen megelőzhetünk. Mi, macskatartók fogjunk össze, gondoskodjunk erről,
mert az állat beoltása más macskákra is
kihat! Mindezek mellett halkan megjegyzem az ivartalanítás fontosságát, de ez már
egy másik mese…
Katona Beatrix

A múlt apró mozaikjai
A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) a várossal kapcsolatos történelmi dokumentumokat, fotókat, képeslapokat
kutatja, illetve gyűjti. Kiemelten keressük az egykori kúriákról, régi házakról, illetve utcákról vagy azok részleteiről készült
fényképeket.
Kérem, hogy amennyiben rendelkezik ilyen jellegű, a város
történelmével kapcsolatos dokumentumokkal, akkor segítsen
minket azzal, hogy legalább a másolata (szkennelve, fénymásolva) bekerülhessen a megújuló Gombay–Dinnyés-kúriába

(Bajcsy–Zsilinszky út 14.), ahol helytörténeti kiállítótér és levéltár működik.
Elérhetőség: E-mail: fme.hereditas@gmail.com
tel.: 06-30/410-359
Kecskeméti Norbert, az FME elnöke
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Angliai Úti beszámoló
2015-ben, tudomásom szerint elsô és egyedüli magyar motorosként, sikerült meglátogatnom Eric
Fernihough, a Dabason, 1938-ban halálos balesetet
szenvedett világrekorder sírját Angliában. (1937-ben
273 km/órával állított fel rekordot, szintén Dabason, a
Gyóni Betonon).

Angol kísérőm, Vic Blake a VMCC előző elnöke meghívott a létező
legnagyobb létszámú tájékozódási veterán motoros versenyre, a
Banbury Run-ra.
Kezdésként megszervezett egy találkozót Tim Simkins-szel, aki
Eric emlékének ápolója, a vele kapcsolatos relikviák gyűjtője. Táviratokat, leveleket, fotókat hozott és Eric szemüvegét, ami a
baleset idején volt rajta, a jobb lencsére vér száradt rá... elég régen...
Ezt követően Bournemouth-ba mentünk, ahol még azt a bizonyos
temetőt sem találtuk meg. Előkerült egy helyi lakos, aki érdeklődésünkre csak a fejét vakarta, majd azt mondta, hogy túl bonyolult
lenne elmagyarázni, merre kell mennünk, inkább megmutatja.
Esélytelenek lettünk volna nélküle, de alkalmi segítőnk a sírhoz vezetett minket. A sír ugyan elhagyatottnak tűnt, de az egész temetőt
kaszálják. Leraktam Dabas város címerét és a Fóti Motorbarátok
Körének logóját a nyughelyre egy szál vadvirággal együtt, majd
kegyelettel emlékeztünk a világrekorderre. A síron a halál dátumaként április 21. van megjelölve, bár én 23-ára emlékszem. A hűség
kedvéért ezt a részletet még tisztázni kell.
Új napra virradtunk, majd a Brooklands Múzeumba vettük az
irányt. Be kellett teljesítenem az ígéretem, és Valentyik Ferenc helyés sporttörténeti kutatásainak eredményeit át kellett adnom, valamint ismertetnem kellett, hogy Dabas város és a Fóti Motorbarátok
Köre miként ápolja Eric emlékét. Átadtam a könyveket és a magyarországi fényképekkel teli DVD- t. Kicsit meglepődtek ugyan, de
nagyon köszönték és a könyvtáros megjegyezte, hogy ez nem a megszokott iránya az információnak. Tőlük szoktak szívességet kérni,
most meg ők kaptak „ajándékot”! Jó érzés volt ezt hallani. Szóba jött a
végzetes baleset dátuma is. Vendéglátóm biztosan tudta, hogy a baleset Szent György napján történt, legyen ez akár 21-e, akár 23-a. No,
ez jó támpont, mert az meg 24-én van! Meglátjuk...
Aztán eljött a várva várt nap, vasárnap, a verseny napja! Banbury
Run 2016. Több mint 500 motor és versenyző… Kipufogógáz és
„adrenalinszag” a rajtnál. Rendesen beindul-e a gép? Csak és kizárólag 1930. december 31. előtt forgalomba helyezett jármű indulhatott!
A motoromon tankon lévő kézi váltó volt a jobb oldalon, a hátsó fék
a bal oldalon a megszokott jobb helyett. Kézi gáz helyett „tempomatos”

24 Dabas 2016. április

szektor jobbra, mellette a levegőszabályozó kar (nagyon mellette, és
gázelvétel helyett előfordul, hogy a levegőt veszed el, vagy esetleg túladagolod). A bal oldalon a kormányon a gyújtásállító kar.
Hegymenetnél állítani kell „érzés” szerint... Néztem a további bal
oldali kezelőkarokat. Nem, ez nem a kuplung, ez a dekompresszor...
érdekes lenne minden váltásnál lefulladni, nem beszélve a váltó fogaskerekeinek szép „zenéjéről. Emellett 20 mérföldenként menet közben
balra lent, az ülés alatt ki kellett húzni egy olajadagoló gombot,

nehogy a szelepek és a szelepmozgató rudak besüljenek. Eközben
vizslatni a „nem is annyira pontos” itinerjüket, erős oldalszélben,
kicsit hasmánt fekve a tank fölött. Ja, igen! Néha azért kicsit a jobb
oldalon is mentem ám... titokban... Élmény volt a javából!
Dabason, a Gyóni Betonon, Eric emlékére idén április 23-án nyolcadik alkalommal rendezzük meg a koszorúzást és az emlékkört.
Reméljük most is sokan eljönnek délután 13-14 óra között a London
étteremhez. Az idei emlékkör végállomása a Magyar Zarándokút
helyi megállója, a Sári Zarándokház lesz. Ekkor tartják a Pest
Megyei Értéktár vándorkiállításának ünnepélyes megnyitóját.
Remélem, a résztvevőknek is tetszik majd a Pest megye különleges
értékeiből nagy gonddal összeállított anyag. A tárlatot követően szerény, de szíves vendéglátásban lesz részünk.
Végül, a rendezvény zárása után az is talál megfelelő programot,
aki egy kicsit jobban is le szeretne lazulni, ugyanis a pusztavacsi Old
Főnix motoros klub minden résztvevőt szívesen lát vendégül klubházában. Itt már, tapasztalatom szerint bőséges étel-, italmennyiség
várja a megfáradt vándorokat, és a MagyaRock Zenekar is fellép.
Nem elhanyagolható információ, hogy sátrazásra és ott alvásra is van
lehetőség!			
Dr. Kiss Miklós
Fóti Motorbarátok Köre
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KÉZILABDA
Férfi junior- és felnőtt csapataink március hónapban három mérkőzést játszottak:
Férfi junior- és felnőtt csapatunk márciusi eredményei:

  Csapatok

junior

felnőtt

Fiatalabb serdülő együttesünk az alsóházi rájátszásban játszik.
Dabas VSE KC–Törökszentmiklósi Székács
26 : 23
PVSE Bácsalmás–Dabas VSE KC
23 : 35
Kecskeméti SI–Dabas VSE KC
31 : 14

Szigetszentmiklósi KSK–Dabas VSE KC
29 : 52
20 : 25
Dabas VSE KC–MVM Veszprém U-23
35 : 29
41 : 24
Balatonfüredi KSE U-23–Dabas VSE KC
15 : 44
24 : 25
Felnőtt együttesünk mindössze két ponttal lemaradva a második,
juniorjaink az ötödik helyen állnak.
Csapataink a szezon utolsó három mérkőzését hazai pályán vívják.
Április 23-án, szombaton a Pécsi VSE, május 7-én, szombaton a
Vecsés SE, május 14-én, szombaton pedig a Csurgói KK csapatait
fogadják.

Lány serdülő csapatunk szintén az alsóházi rájátszásban szerepel és
jelenleg első helyen áll.
Csátesz SE Csávoly–Dabas VSE KC
14 : 26
Bácsbokodi NKSE–Dabas VSE KC
13 : 24
Hajós FC – Dabas VSE KC
21 : 22
Kiskunhalas UKSC–Dabas VSE KC
21 : 25
Dabas VSE KC–Kiskőrösi NKSZSE
18 : 10
Fiú U-14-es csapatunk a régióbajnokság felsőházában második helyen
végzett és bejutott a gyermekbajnokság országos elődöntőjébe.

Női junior- és felnőtt csapataink márciusban csak egy mérkőzést játszottak:

AUDI ETO Balázs Kupa Győr

Női junior- és felnőtt csapataink eredménye:

  Csapatok

junior

felnőtt

Dabas VSE KC–Alsónémedi SE

20 : 33

25 : 21

Egyesületünk március 20–23. között négy csapattal részt vett a 31.
alkalommal megrendezett AUDI ETO Balázs Kupán Győrben.
U-14-es fiúcsapatunk 11 indulóból a hatodik, U-13-as lánycsapatunk
12 csapatból a hatodik, U-12-es fiúcsapatunk 19 indulóból szintén a
hatodik helyen végzett. Fiú U-10-es együttesünk 7 csapatból az ötödik helyen zárta a tornát.

Felnőtt csapatunk a harmadik, junior együttesünk a hetedik helyen
áll. A felnőtt csoport góllövő listáját jelenleg játékosunk, Vékony
Alexandra vezeti 160 góllal.

UTÁNPÓTLÁS
Korosztályos fiú serdülő csapatunknak még három mérkőzése van
hátra az országos elődöntőben. Jelenleg az országos döntőt érő második helyen állnak csoportjukban. Eddigi mérkőzéseik:
Dabas VSE KC II.–Pick Szeged III.
Békéscsaba DKSE–Dabas VSE KC II.
Békési FKC–Dabas VSE KC II.
Dabas VSE KC II.–Pick Szeged I.
Pick Szeged III.–Dabas VSE KC II.

37 : 16
27 : 17
20 : 21
18 : 21
26 : 30

Az U-13-as és U-14-es csapatunk

További sérülésmentes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!			
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Hírek az FC Dabas házatájáról
Túl van a nehezén
Honti József
Az FC Dabas NBIII-as első csapatának vezetőedzője, Honti
József a Budapest Honvéd II elleni bajnoki mérkőzés szünetében
az öltözőben rosszul lett, egy pillanatra elvesztette az eszméletét
is. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a csapat orvosa, dr. Sásdi Endre is kint volt a mérkőzésen, aki azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és hívta a
mentőket. A mestert a Péterfy Sándor utcai kórházba szállították, ahol a vizsgálatok eredményeként kiderült, hogy agyvérzése
van, és a bal oldala kissé lebénult. Megfigyelésre és kezelésre bent
tartották, ennek köszönhetően stabilizálódott az állapota, azonban még mindig kezelésre szorul. Jelenleg a Budakeszi rehabilitációs központban kezelik, és folyamatosan javul az állapota.
Örvendetes hír, hogy a „csupa szív ember” visszatért régi önmagához, pozitívan látja a jövőt, mielőbb túl akar lenni a betegségén.
Veled vagyunk Mester, mielőbb visszavárunk!
Bennárik F.

Új személyszállító jármûvek
A TAO program keretében 2 db RENAULT TRAFIC 9 személyes kisbusz beszerzésre került sor az FC Dabasnál. A járművek elsősorban az utánpótlást fogják szolgálni, azonban a felnőtt
csapatok is igénybe vehetik a kisbuszokat.

Régi-új edzô a kispadon
Az FC Dabas SE vezetése, tekintettel arra, hogy Honti mester felépülése és munkába állása csak egy hos�szabb gyógykezelést igénylő folyamat után várható, az elmúlt napokban kereste azt a szakembert, aki a tavaszi idény végéig az NB III-as csapat szakmai munkáját irányítja.
A választás Dajka Lászlóra esett, aki már vezette az FC Dabas első gárdáját. Dajka Gálvölgyi Istvánt váltotta a 2006–2007-es bajnoki évad tavaszi szezonjában, és a következő bajnoki idényben is ő ült a kispadon.
Tehát nem ismeretlen a dabasi közeg számára és nem ismeretlen az NB III középcsoportja sem, hiszen legutóbb a Budafok gárdáját irányította. 				
B. F.

Március 20-án a Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör jótékonysági
kerékpározást rendezett városunk utcáin. A nevezési díjból befolyt
összeget Szlama László gyógykezelésére ajánlottuk fel. Bízunk abban,
hogy Laci meg fog gyógyulni és örülünk, hogy ha csekély mértékben is,
de hozzájárulhattunk ehhez. A bringázáson kereken százan vettek
részt, de sokan adakoztak úgy is, hogy nem tekertek velünk. A táv felénél csatlakozott hozzánk Szlama Laci is. Az idő kegyes volt hozzánk, s
minden induló átérezte az esemény jelentőségét. Akik részt vettek, természetesnek találták a segítségnyújtás ezen formáját, és jóleső érzéssel
tekerték le ezt a húsz kilométert.
Jótékonysági kerékpározásunkat segítette a helyi polgárőrség, a
dabasi Telecom, a Metál 99 Kft., a Dabasi Újság, a Rádió Dabas és a
Tour de Fekt KBK tagjai. Mindenkinek köszönjük az önzetlen segítséget, de főleg azoknak, akik eljöttek kerékpározni Szlama Laci gyó
gyulásáért. Az érkezést követően, a Szent István téren átadtuk Lacinak
az összegyűlt pénzt.
Következő megmozdulásunk a tavaszi nyitótúránk lesz április
17-én, vasárnap. 50 km-t tekerünk a környék településeit érintve.
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Fotó: Klement István

Jótékonysági kerekezés

Indulás reggel 8 óra 30 perckor a Szent István térről. Érkezés kb. délután 14 órakor ugyanide.
Olyan tempót diktálunk, melyet mindenki elbír, s beiktatunk pihenőket is. Velünk bringázni élmény, ezt már sokan megtapasztalták,
tehát pattanjatok nyeregbe és gyertek velünk április 17-én!
A Tour de Fekt KBK nyitott, lehet hozzánk csatlakozni. Ezzel kapcsolatban Huja István volt kerékpárszerelőnél, Zelovits Károlynál, a
„Zelo” kerékpárszervizben és Csatári Lajosnál (tel.: 06-20/626-7272)
lehet érdeklődni.
Csatári Lajos, a KBK vezetője
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TOP FITNESS SE
Tavaszi nyitány

Március 5-én a Soroksári Sportcsarnok adott otthont a Modern
Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége újabb pontszerző versenyének. A Tavaszi Kupán a Top Fitness SE minden eddiginél
nagyobb létszámmal, összesen 29 fővel képviseltette magát. A gyerekek mellett egyesületünk két edzője is szerepelt a megmérettetésen,
ezzel is példát mutatva sportolóinknak. Weil Evelin a felnőtt nagycsapat táncában lépett fel egy sérült versenyző helyett, Bennárik
Dóra pedig egy kortárs koreográfiával aratott sikert duó kategóriában.
Egyesületünk tagjai mind az egyéni, mind a csoportos megmérettetéseken nagyszerű eredményeket értek el. Szólóban versenyzőink
Free Show táncfajtában neveztek. „B” kategóriában rutinosabb
sportolóink már magabiztos versenyzéssel hozták a kiváló helyezéseket, de nagyon szépen helytálltak azok a lányok is, akik most először indultak táncversenyen.
Eredmények:
1. Janicsák Fanni, Pelikán Réka, Harmincz Lili, 2. Bábel Virág, Szilágyi
Réka, Dori Renáta, 3. Salga Léna, Forgács Fanni, 4. Bárány Blanka,
Funk Ajna, 5. Rizmajer Boglárka, Sikari Sára, 6. Keresztes Kíra,
Balázs Fanni, 8. Galambos Laura, 9. Kövesdi Hédi, 10. Kucsák Alíz
Free Show szóló „A” kategóriában ezen a versenyen már öt
sportolónk vállalta a megmérettetést. Ők az erősebb mezőnyben is
nagyszerűen szerepeltek, mindannyian pontszerző helyen végeztek,
így esélyesek arra, hogy nyáron az EurOpen Modern Dance
Championship versenyen indulhassanak.
Eredmények:
3. Radnai Réka, 4. Fehérvári Fanni, Radnai Zsófia, 5. Gecser Enikő, 6.
Bajusz Sára
A Tavaszi Kupán csapataink is kiváló helyezéseket értek el.
A nagylányok már hosszú évek óta együtt edzenek, kitűnő szakemberek irányításával nemcsak jó sportolókká váltak, hanem nagyszerű
közösséggé is kovácsolódtak az egyesületben. Ez az összeszokottság,
vidám hangulat mutatkozott meg a versenyen is. A kisebbek – bár
első alkalommal indultak nagycsoportos tánccal –, igazán élvezetes
gyakorlatot mutattak be.
Eredmények:
1. Golden girls csapat (Weil Evelin–Répás Vanda–Pelikán Petra–
Pelikán Réka–Szilágyi Dóra–Szilágyi Réka–Radnai Réka–Radnai
Zsófia–Bábel Virág–Forgács Fanni–Harmincz Lili–Dori Renáta)
1. Négy évszak kiscsoport (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
2. Indiai tánc duó (Szilágyi Réka–Pelikán Réka)
Batman duó (Radnai Réka–Dori Renáta)
Vessel duó (Bennárik Dóra–Szakács Eszter)
3. Zebrák duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
Kleopátra kiscsoport (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai
Réka-Dori Renáta–Répás Vanda)
Hajlakk csapat (Kovács Emese–Rizmajer Boglárka–Kucsák Alíz–
Kövesdi Hédi–Bajusz Sára–Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni–
Bárány Blanka–Salga Léna–Gecser Enikő–Keresztes Kíra–Sikari
Sára–Balázs Fanni–Funk Ajna–Galambos Laura)
Szép volt lányok, csak így tovább!
Radnai Laura

Janicsák Fanni

Pelikán Réka

Bábel Virág

Golden girls

Indiai táncduó

Szilágyi Réka

Négy évszak

Batman
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hirdetések

Bálint Ágnes

zenés bábjáték

DABAS OBO Aréna
2016. április 24. vasárnap
10:30 óra
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