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„Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.”

Fotó: Karlik Dóra

(Ratkó József Zsoltár anyámnak)

Kös öntjük a édesanyákat!
Z

Z
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Újszülöttek köszöntése

a Zarándokközpontban

Fotók: Karlik Dóra

Az elmúlt esztendőkben a város óvodái adtak otthont a város újszülötteit köszöntő rendezvénynek, de lassan már minden intézmény
szűkösnek bizonyult, olyan nagy volt az ünnepség látogatottsága.
Ebből a megfontolásból új helyszínen fogadták a szervezők a kisgyerekes családokat. A nemrég átadott Sári Zarándok- és Kulturális
Központ épp megfelelő méretűnek ígérkezett ahhoz, hogy vendégül
láthassák az újszülötteket és szüleiket.
Április 16-án, szombaton délelőtt 10.00 órától a Zarándok
központ nagyterme benépesült sok-sok gyerekkel. 2015 második
félévében ugyanis 90-nél is több kisbaba született városunkban, és
az érintett családok közül majdnem hatvanan fogadták el meghívásunkat. Az ünnepség a Szivárvány Óvoda növendékeinek kis műsorával kezdődött, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a
családokat, és átadta az önkormányzat ajándékait. A rendezvény
végén csoportképek készültek a meghívottakról, majd egy kis vendéglátással zárult az esemény. A családok többsége azonban még
nem ment haza, hanem részt vett a faültetésen, az Újszülöttek ligetében.
–szerk–

Kismamák figyelem!
Dabas Város Önkormányzata június 24-ig
heti egy alkalommal, péntek délutánonként,
17.00–19.00 óráig ingyenes, szülésre felkészítő tanfolyamot
szervez a Halász Móricz-kúriában
kismamák és kispapák számára!
PrograMok:
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!
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MEGHÍVÓ
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
Juhász Gyula: Trianon

Tisztelettel meghívok minden
dabasi polgárt
a trianoni békediktátum
96. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésünkre
Kőszegi Zoltán polgármester

Helyszín: Dabas-Sári, trianoni országzászló
(a Szent János út és a Hajcsár u. kereszteződése)

Időpont: június 4., szombat, 17.00 óra
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Rendkívüli történelemóra diákoknak

Április 13–15. között több száz dabasi általános és középiskolás
tanuló látogatott el a dabasi holokauszt emlékhelyre. Rendkívüli
történelemóra keretében interaktív foglalkozásokon vettek részt,
túlélőkkel készített dokumentumfilmeket hallgattak meg, és a tár-

latokon, kiállítási tárgyakon keresztül betekintést nyertek abba,
ahogyan a zsidó közösség élte mindennapjait 1945 előtt. A foglalkozásokat a Zachor Alapítvány munkatársai szervezték.
Fotók: Mráz Diána

Jótékonysági est

Felsődabason
Május 22-én, 18.00 órakor megrendezésre kerül
a „Kisdabasért” Egyesület jótékonysági koncertje
a felsődabasi Lakrovits-kápolnánál.
Helyszín: a felsődabasi öregtemető (Bojt utca)
Fellép a Pátria Énekegyüttes
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rossz idő esetén a felsődabasi katolikus templom
biztosítja a helyszínt a rendezvénynek.
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét arra, hogy az
öregtemető körbejárható, érdemes megtekinteni.
Rizmajer Antalné
az egyesület elnöke

Meghívó
Tisztelettel meghívunk
minden érdeklődő
dabasi polgárt
az Orbán-napi bornapra,
amelyre május 21-én,
szombaton kerül sor
Ócsán, az öreg pincesoron
a szervezők
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Pest megye értékei
Dabason

A megyei értéktár gyűjteményét Dabas nyolc helyi értékkel gazdagította. Ezek közé nemrég bekerült a Gyóni beton is, amelynek nyílegyenes szakasza a harmincas évek – egyik Európa-szerte ismert –
motor- és autógyorsulási pályája volt. Így kapcsolódik össze a motoros emlékkör, a koszorúzás, az értéktár kiállításának megnyitójával.
–szerk–

Fotók: Karlik Dóra

Április 23-án, szombaton tartották városunkban a már hagyománnyá
vált motoros emléktúrát, amely Eric Fernihough, angol motorversenyző halálának évfordulójához kötődik. Az emlékkörhöz száznál is
több motoros csatlakozott idén is, akik különleges járgányaikkal
végigvonultak a város utcáin, majd a London Étterem előtt részt vettek a Fernihough-emléktábla ünnepélyes megkoszorúzásán. A Fóti
Motorbarátok Köre részéről jelen volt dr. Kiss Miklós, az önkormányzatot Pálinkásné Balázs Tünde és Zelenák András alpolgármesterek képviselték.
A délután folyamán került sor a Pest megye értékei című vándor
kiállítás megnyitójára a Sári Zarándok- és Kulturális Központban,
amelyet Szép Tibor, Pest megye főjegyzője nyitott meg. Az értékmentés
és értékmegőrzés fontosságát a jegyző úr azzal indokolta, hogy: „Egy
nép sem akar helyettünk magyar lenni.”, tehát ránk hárul ez a feladat.

Zsirai László hármas
könyvbemutatója
Április 23-án, szombaton a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
télikertjében került sor Zsirai László három kötetének bemutatójára, amelyek a Hungarovox Kiadó gondozásában jelentek
meg. A szerzőt, aki a Magyar Írószövetség tagja, a Jel című folyóirat szerkesztője, Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművésznő kísérte el, aki missziónak tekinti a kortárs magyar
irodalom népszerűsítését.
K. Á.
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Meghívó
Szeretettel hívjuk a Bábel-család második nagy találkozójára
mindazokat a rokonokat, akik
Bábel János (1845) és Barócs Anna (1852) leszármazottai.
Az eseményt 2016. május 16-án (pünkösdhétfőn) 10.00 órától
tartjuk, helyszíne a gyóni Halász Móricz-kúria és parkja
(2373 Dabas, Kossuth Lajos út 7.)
Kérünk mindenkit, hogy ételt-italt hozzon magával, batyus összejövetel lesz, főként szabadtéren, de sátrat is állítunk.
A parkolás a közelben megoldott.
Találkozónk célja az, hogy a nagy család tagjai megismerjék
egymást, valamint hogy dédnagyszüleink sírját megmentsük,
hogy békében nyugodjanak tovább a gyóni temetőben.
Ezért kérünk benneteket, hogy a sír fenntartásához járuljatok
hozzá. Az adományokat egy perselyben fogjuk összegyűjteni
a helyszínen.
Az érdeklődők a részleteket a www.facebook.com Bábel Találkozó 2016
oldalon is megtalálják.
Kérjük, hogy ezen az oldalon a http://form1.listamester.hu/
forms/6953/36707.html linkre kattintva jelezzék előzetesen részvételi
szándékukat.
A szervezők
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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, március 28. és április 16. között, három
különböző összetételű csoport utazott Barótra. Először a pedagógusok, majd hivatali dolgozók, végül kisvállalkozók ismerkedtek a
testvértelepülés és környékének turisztikai látnivalóival, városaink
hasonlóságaival, illetve az adottságokból fakadó különbségekkel.
Mindhárom csoport szakmai tanácskozáson vett részt, ahol találkozhattak a testvérváros hasonló foglalkozást űző szakembereivel.
A ta lá l kozók keretében „műhelyfogla l kozásokon” (ún.:
workshopok) fogalmazták meg tapasztalatikat és válaszokat kaptak
kérdéseikre.
Dabasról és a környező települések köznevelési intézményeiből
március 28. és április 2. között összesen 20 pedagógus vett részt a
programban.

Baróton találkozhattak két magyar közoktatási intézmény, a
Gaál Mózes Általános Iskola és a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont
pedagógusaival és diákjaival. A dabasiak bemutatták a magyarországi köznevelési rendszer felépítését, működését ottani kollégáiknak. Óralátogatások, közös és kiscsoportos megbeszélések keretében megismerkedtek az ott folyó pedagógiai munkával. A szakmai
programban többek között a digitális pedagógiáról értekeztek,
megállapították, hogy az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban – határon innen és határon túl egyaránt – nemcsak lehetőség, hanem elvárás is. A hivatalos programok mellett a csoport megtekintette Erdővidék turisztikai és kultúrtörténeti látványosságait.

menedzser és Szakács László alpolgármester is. A vetített képes
prezentációk átláthatóbbá tették a témát, és segítették a megértést.
A műhelymunka sok kötetlen beszélgetésre és hasznos eszmecserére adott lehetőséget mindkét félnek. Dabasról Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester, Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző, Pokornyik
Lilla ifjúsági polgármester és Pucsinszki Miklós, a Járási Hivatal
munkatársa tartott előadást a magyar viszonyokról. A hét folyamán
a köztisztviselők is megtekinthettek számos turisztikai szempontból fontos látnivalót, és megismerkedhettek Erdővidék nagy szülötteinek emlékhelyeivel is.
A dabasi vállalkozók csoportja utolsóként utazott Barótra, április 11. és 16. között. Az út célja elsősorban az volt, hogy tájékozódjanak a vállalkozói környezetről és együttesen térképezték fel az esetleges együttműködési lehetőségeket a helyi üzletemberekkel.
Természetesen mindezeken túl, Erdély, Erdővidék és testvérváro
sunk Barót felfedezésére is nyílott lehetőség. A szakmai nap keretében a baróti polgármester, Lázár-Kiss Barna nyitotta meg az eseményt, majd Kancsár Krisztián köszöntötte a résztvevőket a dabasi
oldalról. Ezt követően pedig a helyi Leader csoport vezetője,
Demeter Zoltán tartott egy bemutatót az aktuális pályázatokkal és
a helyi vállalkozói környezettel kapcsolatban. Majd mindkét részről
egyenként mutatkoztak be a jelenlevők, felvázolva vállalkozásaikat,
tevékenységi köreiket. Közvetlen egyeztetésre is lehetőség nyílt a
résztvevők között, valamint a dabasiak lehetőséget kaptak arra is,
hogy megtekintsenek olyan baróti helyszíneket, amelyek leginkább
közel álltak érdeklődési körükhöz.
Szerzők: Valentyikné Szakál Márta, Kapui Ágota és Kancsár Krisztián

A második turnusban, április 4. és 9. között, a város 26 fős, köztisztviselőkből álló csoportja utazott a testvérvárosba. A szakmai
találkozó, amelyen a helyi Polgármesteri Hivatal dolgozói is részt
vettek, a város művelődési házában zajlott. A dabasiak bemutatták
a magyar közigazgatás rendszerét, ismertették a járások rendjének
működését, azok struktúráját, és érdeklődve hallgatták a helyi jegyző, Dombi Réka Hilda tájékoztatóját a román közigazgatás felépítéséről. A témához számos fontos adalékkal szolgált Lázár-Kiss
Barna András baróti polgármester, Nagy József megyei tanácsos,
Demeter Zoltán tanácsos, lapszerkesztő, Csíki László város
2016. május
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Rákóczi erdeje

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Dabasi Erdészeti Igazgatósága
2015-ben létrehozott eg y kirándulóhelyet Dabas-Sári
Mántelken, az erdészháznál, „Rákóczi erdeje kirándulóhely”
néven. A létesítmény célja, hogy a helybeli és más tájakról érkező
kirándulók megismerhessék a környék erdeit, állat- és növényvilágát. A kirándulóhelyen jelenleg tájékoztató tábla, esőbeálló
ház, tűzrakóhely, padok, asztalok, parkolóhely szolgálják az oda
érkezőket. Terveink között szerepel egy tanösvény, kilátó létrehozása, melyre a közeljövőben remélhetőleg sor kerül.
A felújításra szoruló erdészházban pedig hamarosan egy erdei
iskola kerül majd kialakításra. A kirándulóhely hétvégéken szabadon látogatható, de az utakról letérni szigorúan tilos, mert
lőszermentesítetlen katonai területről van szó. Az erdőben való
tartózkodás, kirándulás, tűzrakás szabályairól az ott elhelyezett
tájékoztató tábla nyújt segítséget. Kérdésekkel, észrevételekkel az
Erdészeti Igazgatóság elérhetőségeihez lehet fordulni. Mindenkit
szeretettel várunk a „Rákóczi erdeje” kirándulóhelyen!
Dabas, Fő út 33. Telefon 06-29/368-674, 06-30/205-7951,
e -m a i l : d a b a s @ b p - e r d o . h u m o l n a r @ b p - e r d o . h u ,
www.bp-erdo.hu

Rákóczi erdeje –
teljesítménytúra és terepfutás
Minden érdeklődőt szeretettel meghívunk az alábbi programra május 8-án, vasárnap:
Rákóczi erdeje-teljesítménytúra és terepfutás, 25 és 15 km
Az egyre népszerűbb teljesítménytúrázás és terepfutás népszerűsítését és a Mánteleki erdő minél szélesebb körű megismertetését célul kitűzve második alkalommal rendezzük meg a
programunkat. A remélhetőleg szép tavaszi időben – az akácvirágzás idejéhez kapcsolva – családosan vagy egyénileg is kellemes időtöltést, kikapcsolódást ígér a hely szépsége, változatos
növényvilága.
Rajt-cél: Dabas-Sári Mántelek Erdészház és „Rákóczi erdeje”
kirándulóhely
A rajt-cél helyszínére (a tömegközlekedéssel érkezők részére) a
dabas-sári híd buszmegállótól 6.35–11.30 között félóránként
buszjáratot indítunk, visszafelé 12.00–17.00 között. A rajt-cél
helyszíne gépkocsival megközelíthető, ott parkolási lehetőség van.
A túra katonai területen zajlik le. A helyszín a Magyar
Honvédség Bakony Harckiképző Központ lő- és gyakorló területe. A túra útvonala erdei utakon, ösvényeken lesz kijelölve.
Turistautak nincsenek. Az útvonal végig jól láthatóan jelölve
lesz. Mivel működő, nem lőszermentesített területről van szó, a
kijelölt utakról letérni szigorúan tilos és életveszélyes!
Térkép: Budapestről délre kerékpáros turista térkép 1:65000
Frigoia Könyvkiadó 2012, Állami topográfiai térkép Dabas
környéke, l-34-27-B (www.hmzrinyi.hu)
A túrát minden időjárási körülmény esetén megtartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!
Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Dabasi Erdészeti Igazgatóság
Info: 06-29/814-461, 06-30/205-7951
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A közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

A 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

intézményeink hírei

A Múzsák Mûvészeti Iskola sikerei a nagyvilágban
Mint minden tavasszal, idén is rengeteg versenyfelhívás érkezett
iskolánkhoz tanáraink és diákjaink nagy örömére, ugyanis intézményünk mindig is szívügyének tekintette a kiemelten tehetséges és
szorgalmas tanulóinak támogatását, versenyeztetését. Nem is volt
kérdéses, amikor a versenyre való jelentkezés lehetőségét felvetettük, a gyermekek örömmel vállalták a megmérettetést.
Március 19-én Örkényben, a IV. „Cziffra Kupa” elnevezésű
Tánciskolások és Művészeti Iskolások országos táncversenyén vettek részt társastánc szakos növendékeink Balikóné Akkerman Éva
tanárnő vezetésével.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolai telephelyünkön tanuló
társastánc szakos növendékeink gyerek kezdő latin formációban,
3., 4. korcsoportban III., IV. helyezést,
1., 2. korcsoportban II., III. helyezést értek el.
Április 2-án Szerbiában, Topolyán megrendezett 11.
Nemzetközi Vonósversenyen gordonka kategóriában, hangszeres
előkészítő korcsoportban Magyar Réka növendékünk első helyezést
ért el. Zongorakísérője Dömötör Tibor, felkészítő tanára Szabó
Zoltán volt.

Gitár szakos növendékeink Sófalvi Szabolcs László és Farkas
Barabás Szabolcs tanár urak vezetésével részt vettek a Jászberényben
megrendezett VI. Megyei Gitárversenyen.
Eredményeik: Latyák Domonkos: I. korcsoport I. helyezés
Ferenci Balázs: II. korcsoport I. helyezés
Jurászik Bence József: I. korcsoport III. helyezés
Április 23-án, szombaton az V. Cziffra
György Művészeti Napok keretén
belül meghirdetett VI. furulyaversenyen vettünk részt, ahol növendékeink
Kulcsár Boglárka tanárnő vezetésével
szintén nagyon szép eredményeket
értek el.
Galambos Kata I. korcsoport I. helyezett lett, Tóth Balázs I. korcsoport
különdíjban részesült.
Tanáraink és diákjaink kiváló
eredményeihez gratulálunk, további
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Kovács Éva intézményvezető

Szakmák Éjszakája
a dabasi ÉSZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában
és Kollégiumában
A Nemzetgazdasági Minisztérium a szakképzési centrumokkal karöltve létrehozta a hazai szakképzésben a Szakmák Éjszakája rendezvényt. A felhíváshoz minden állami fenntartásban lévő szakképző
intézmény csatlakozhatott. A kezdeményezés révén mindenki bepillantást nyerhetett a szakképzés rejtelmeibe és minden iskola bemutathatta saját profilját. Iskolánk a program idejére, április 15-re
huszonkét izgalmas és szórakoztató állomással készült, melyeken
valamennyi szakmánk képviseltette magát. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani
minden dabasi és a környező településről ide
látogató vendégnek a
rész vételért. Azok,
akik eljöttek láthatták,
h o g y i g ye k e z t ü n k
élményt adó, interaktív
feladatokkal és diákjaink által készített éte-

lekkel fogadni az
érdeklődőket.
Iskolánk programját számos rendhagyó állomással színesítettük, mint
például a csillagtúra, mesefigura készítése marcipánból, iskola-makett
bejárás robottal, és QR-kód vadászat. A Szakmák Éjszakáját megelőzően pedig a környezetvédelem jegyében megnyitottuk „Zöld hetünket”. Hálásak vagyunk stratégia partnereinknek, a Her-Csi Hús Kft.nek és a D-Meat Kft.-nek a támogatásért, és az iskolán belüli szervezés- és lebonyolításért Szűcsné Balázs Julianna tagintézmény-vezető
helyettesnek és Ambrus Imre műszaki gyakorlat oktatásvezetőnek.
Természetesen mind a közreműködő kollégákat és diákokat, mind az
Érdi Szakképzési Centrumot köszönet illeti az áldozatkész és odaadó
munkájukért és támogatásukért.
Stégner Péter
tagintézmény-vezető
2016. május
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MEOSZ országos konferencia
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megalakulásának 35. évfordulója alkalmából nőtalálkozót és „Nők az
emberi jogokért” címmel konferenciát rendeztek az inárcsi
Zrumeczky Dezső Művelődési Központban. A konferencia célja
többek között az volt, hogy felhívja a figyelmet a mozgássérült
nőkre, anyákra, lányokra és a fogyatékos gyermeket nevelő édesanyákra. A tanácskozásra az ország minden pontjáról érkeztek vendégek.
Zámbóné Gálik Rozália, a Mozgáskorlátozottak Inárcsi
Egyesületének elnöke vezette a tanácskozást, aki amellett, hogy a
település alpolgármestere, tevékenyen részt vesz a mozgáskorlátozottak egyesületének munkájában, segítője a nőtagozatnak és folyamatosan szervezi, fejleszti az inárcsi csoport életét.
Többek között beszédet mondott Kovács Ágnes, a MEOSZ
elnöke, Braun János alelnök és Gál Imre, Inárcs nagyközség polgármestere, aki elmondta, milyen büszke a településére, mert úgy érzi,
hogy itt az emberek sokkal elfogadóbbak és empatikusabban viszonyulnak a fogyatékos társaikhoz. A konferencia meghívott vendégeként Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas város alpolgármestere
arról beszélt, hogy eddigi munkája során keveset találkozott a mozgássérültek és fogyatékkal élők életével, problémáival, de ígéretet
tett, hogy ezután jobban odafigyel azokra a lehetőségekre, amelyek
e téren kínálkoznak. Elmondta, hogy női vezetőként általában töb-

bet kell latba vetnie, hogy a férfi kollégák elfogadják az ő álláspontjait is. Beszélt egy lelki társáról is, akit nemrégiben veszített el, de
útravalóul fontos üzenetet hagyott, amit női vezetőként még fontosabbnak tart megfogadni. Eszerint ne a tökéletességre törekedjünk,
hanem mutassuk meg a tökéletlenségeinket is. Mint mondta, az
útmutatást a nap üzeneteként lefordítva úgy fogja megvalósítani,
hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordít a fogyatékosok problémáira saját munkája során is.
A konferencián többen megosztották életük történetét, Földesi
Erzsébet, a MEOSZ alelnöke, és egyben az EU fogyatékosügyi
fórum tagja, prezentáció keretében beszélt a fogyatékos nők helyzetéről, összehasonlítva a magyarországi és az EU-n belüli számadatokat. A nap programja közös ebéddel, majd kulturális műsorral
folytatódott, amelyben kerekesszékes tánc, közös torna, operettek
és nóták is helyet kaptak. 			
Sebján Emese

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola eredményei
Sikeres középfokú nyelvvizsga
A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hat 8. osztályos
diákja – Czine Bence, Csernák Gergely, Danyis Dorka, Kecskés
Karina, Réti Bence Attila és Sebők Dóra sikeres, C komplex
középfokú nyelvvizsgát tett. Felkészítő tanáruk: Kosztolányi
Judit.

Rákóczisok sikerei
Galgagyörkön mérték össze tudásukat a térség szlovák nyelvet
tanuló diákjai. Iskolánk fiataljai „taroltak” a versenyen:
5. évfolyam 3. helyezés: Meitert Zsófia és Pásztor Sára
6. évfolyam 1. helyezés: Bozsik Henrietta
7. évfolyam 1. helyezés: Praszna Panna
3. helyezés: Volentér Nóra

8. évfolyam 1. helyezés: Kecskés Karina
2. helyezés: Réti Bence Attila
3. helyezés: Danyis Dorka
A Dabason megrendezett járási „Bolondos” természetismereti
vetélkedőn iskolánk 6. osztályos diákjai első helyezést értek el.
A csapat tagjai: Aranyi Dóra Klaudia, Bozsik Henrietta és Varga
Izabella.
A Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a járási anyanyelvi versenynek. 4. osztályosaink – Gyolai Bettina, Mákszem Virág,
Portik Petra – az előkelő 2. helyen végeztek.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Tokné Járomi Ilona intézményvezető

XXVI. Dabasi kistérségi vers-, mese- és prózamondó találkozó
a Kossuth Mûvelôdési Központban
Április 9-én immár 26. alkalommal rendeztük meg kistérségi alsófelső tagozatos és középiskolás vers-, mese- és prózamondó találkozónkat. A kistérség tíz iskolájából összesen 64 tanuló vett részt a versenyen.
Alsó tagozatos kategória zsűrijében Beséné Lakatos Éva
magyar szakos pedagógus (elnök), Bakkai Éva magyar szakos pedagógus és Zsitva Anna könyvtáros vett részt, míg a nagyoknál Ordasi
Brigitta rádiós műsorvezető, Garajszki Éva magyar szakos pedagógus, könyvtáros és Tamás Roland pedagógus, intézményvezető
bírálta el a produkciókat.
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A versenyen néhány szép dabasi siker is született. II. díjat kapott
Nemes Dániel, a Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos diákja
(felkészítője Morváné Juhász Györgyi), I. díjas lett Lakos Zsófia Csenge
a Gyóni Géza Általános Iskola 5. osztályából (felkészítő: Fazekas Éva),
I. díjat vihetett haza Páll Hajnalka Ágnes, a Kossuth Lajos Általános
Iskola 8. osztályosa (felkészítő: Mrázné Kosztolányi Judit) és II. díjjal
jutalmazták Faragó Ádámot, aki szintén a Kossuth Lajos Általános
Iskola 7. osztályos tanulója (felkészítő: Kotán Sándorné). Középiskolás
kategóriában III. díjban részesült Veszprémi Stefán, a Táncsics
Mihály Gimnázium tanulója.			
a szervezők

intézményeink hírei

A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
május havi programjai
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: 8.00–20.00 óráig • szerda: 8.00–19.00 óráig •
csütörtök: 8.00–16.00 óráig • péntek: 8.00–23.00 óráig
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

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

Időpont: minden hétfőn 9 órától.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

RENDEZVÉNY

Felhívás!
Kezdő zumba-csoport indult
a művelődési központban!

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
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
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:

Kedves sári, dabasi, gyóni
barátaim, ismerôseim!
2016. február 16-án közúti balesetben
elhunytam. Szeretnék még egyszer
utoljára szólni. Elérkezett a búcsúzás
ideje, kérlek benneteket, hogy úgy
őrizzetek meg engem a szívetekben,
ahogy ezen a fotón tekintek Rátok.
CSIKI PÉTER, 1958–2016
(volt bugyi lakos)

Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

Magyar Népművelők Egyesülete

XXXIII. Vándorgyűlése – szakmai kirándulás
A Vecsésen megrendezésre kerülő szakmai vándorgyűlés 2. napi
programjának egyik helyszíne Dabas, ahol lehetőségünk nyílik arra,
hogy az ország többi részéről érkező népművelődési szakembereknek
bemutathassuk városunkat.
Ennek egyik helyszíne a Kossuth Ház Galéria.
Időpont: május 11., szerda

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
május 7. (szombat), 10.00–18.00 óra
Absztrakt I. konstruktivizmus
szakmai vezető: Fiók László
május 20. (péntek)
A Kerekes László alkotókör névfelvétele
közösségi program a Grafilux Kft. udvarán,

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
nyitvatartás: hétfő–péntek: 10.00–18.00 óráig

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

RENDEZVÉNYEK, programok
Apróságok
– diafilmek vetítése kicsiknek
minden hónap első szombatján 09.00–11.00 óráig
2016. május
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Halász Móricz-kúria május havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863
E-mail: tajolo@dabas.hu
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 Szüléselőkészítő tanfolyam
június 17-ig minden pénteken, 17.00–20.00 óráig
Vezeti: Jurácsik Andrea
FOTÓKLUB
május 7. (szombat) 16.00 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
Mi még olvasunk kör
május 26., csütörtök, 18.00 órától
Valentyik Ferenc Magyar-magyar mátrix novellája kapcsán
beszélgetünk a magyarság sorskérdéseiről az íróval.
vezeti: Bakkai Éva

A SÁRI Zarándok- és
Kulturális Központ
májusi 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)

május 18. szerda, 14.00–17.00 – véradás
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HORGOLÓKLUB
május 9. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
május 23. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
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

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!

Május 13.: madárkakészítés

Meghívó
Május 11-én, szerdán, 18.00 órakor a Dinnyés–Gombai-kúriában
(volt gyermekkönyvtár) vendégünk lesz Varga Csaba nagyváradi
hegymászó, aki a K2 csúcsát készül meghódítani. Ez az a hely, ahová
még nem jutott fel magyar hegymászó.
Varga Csaba már két 8000 méteres csúcsot is megmászott, ezekről
az élményeiről tart előadást a hallgatóságnak. Szó lesz még magyarságtudatról, helytállásról, a határon túli magyar közösség ösztönzéséről, életben tartásáról.
Hogy miért fontos, hogy a magyar zászló ott lobogjon a K2 csúcsán?
„Ez a lobogó a nagyváradi magyar kisebbséget jelképezi. Én úgy
érzem, hogy a nagyváradi magyar kisebbségnek a része, a produktuma vagyok, és próbálom ösztönözni ezáltal is a nagyváradi magyarságot, hogy álljon talpra, és ne menjen külföldre, próbáljon itt boldogulni. Igazából példát akarok mutatni, hogy ne adjuk fel a magyarságunkat, ne asszimilálódjunk. A magyar közösségnek az élni akarását
akarom bizonyítani.” – vallja Varga Csaba.
Várunk minden érdeklődőt erre a
nem mindennapi előadásra!
a Polgármesteri Kabinetiroda
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A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai
Hétfő:	 9.00–11.00 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 O
 rvosi 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 B
 átki 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.

Adj esélyt magadnak
a rendszeres sportolásra!
A Dabasi-szőlősi Közösségi Ház (2370 Dabas, Tinódi utca 1.)
szeretettel vár minden érdeklődőt május 10-én, kedden, 19.00
órától tartandó első, ingyenes alakformáló bemutató órájára.
Az edzés edzettségi szinttől és sportmúlttól függetlenül elkezdhető, edzéseinken kiemelt figyelmet fordítunk a gerinc egészségére
és a core-stabilizációra, emellett pedig változatos, főként saját testsúlyos és kiseszközös gyakorlatokkal haladunk együtt, csapatként
az egyéni céljaid felé.

1%

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítványt.
Felajánlását az óvodai játszóudvar folyamatos
fejlesztésére, a gyermekek támogatására fordítjuk.
Adószám: 18210888-1-13
B.B. számlaszám: 10103829-06105400-02003001
Köszönjük segítségét!
Az alapítvány kuratóriuma

Kedves Barátunk!

A mentőorvosi kocsival eddig 341 esetfeladatot láttunk el, az esetek
70%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 20%-ában pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el. Néhány esetet szeretnék kiemelni a
közelmúltból:
– Január végén sikeres újraélesztésben vettünk részt.
– Februárban voltunk egy füstmérgezésnél is. Az eset azért tanulságos, mert égő étolajra vizet öntöttek, amitől az berobbant és még
nagyobb tüzet okozott.
– Egy vesebeteg 15 éves kislányon is segíteni tudtunk, akinek súlyos
vesegörcse volt, valamint súlyos, eszméletlen állapotú gyermek ellátásában is tevékenykedtünk.
– Sokszor vonulunk STROKE-os betegekhez, illetve szívbetegekhez
is, többször kísérjük el a betegeinket a kórházig az őket elszállító
mentővel.
– Márciusban főleg a közúti eseményeknél voltunk jelen és szív- és
érbeteg idősebb embereken (is) tudtunk segíteni. Az M5-ös autópályán súlyos, életveszélyes sérült ellátásában is tevékenykedtünk az
OMSZ egységeivel együtt.
– Áprilisban egy 5 éves agyhártyagyulladásos kisfiúnak segítettünk,
azóta a mentőorvosi kocsi gyógyszereit egy, az agyhártyagyulladásban speciális és életmentő antibiotikummal bővítettük.
– Szintén áprilisban kollégáink továbbképzésen vettek részt, így a
mentőorvosi kocsi dolgozói kiképzést és engedélyt kaptak az
OMSZ-nál is hivatalos emelt szintű légút-biztosításra (RSI).
Nagyon köszönjük a támogatóknak és a dabasi OMSZ mentődolgozóinak is az együttműködést!
Látogasson el facebook-oldalunkra, ahol beszámolunk a legújabb tanulságos eseteinkről!
ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁS
szolgáltatásunkat!
Támogató cégek segítségével elindítottuk 2016 áprilisában a
betegszállításunkat is, ezért KEDVEZMÉNYESEN tudjuk a
betegeket szállítani, akár Budapestre és Kecskemétre is.
A betegszállítás költségtérítéses.
A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a www.dabasmok.
hu honlapon vagy a 06-30/857-9000 mobilszámon.
Továbbra is számítunk az önök nagylelkű támogatására!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és nem
tudnánk ennyi emberen segíteni!
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
2016. május
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Kedves felnôttek!
A Környezettudatos Óvodám Alapítványa szelektív hulladékgyűjtést szervez, és a befolyt pénzből játékokat vesznek nekünk!
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtésére kerül sor:
TV, videó, magnó, rádió, hűtő, mosógép, centrifuga, háztartási kisgépek,
háztartási nagygépek, információs és távközlési berendezések, rádiótelefon készülék, elektromos és elektronikai barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő, elektromos sütő, számítógép és
tartozékai, nyomtató, számológép, lemezjátszó stb.
Amit gyűjtünk még:
papír, italos kartondoboz (tetra pak), pet palack, kupakok, elemek
Gyűjtés: folyamatosan
Elszállítás: havonta egyszer
Kérjük a kedves felnőtteket, hogy az otthon feleslegessé vált elektronikai termékeket szíveskedjenek az óvodába eljuttatni és az arra
kijelölt helyen leadni.
Köszönjük szépen!

,,Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Ezzel a jelmondattal a Föld napja alkalmából minden évben környezetvédelmi hetet
rendezünk iskolánkban.
Az idei tanévben csatlakoztunk az OFI
által kiírt Fenntarthatósági Témahéthez,
melynek keretében új programokat indítottunk: a felső tagozatos tanulóink részt vettek a Fenntarthatósági Kupán, az alsó tagozatosok pedig a papír útját követhették nyo-
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mon, a tanórákon. Elindítottuk a Zöld pont
akciót: tanulóink különböző feladatokat
vállalhattak, annak érdekében, hogy iskolánk szebb, tisztább legyen. Sok szülő, nagy
testvér, nagymama is segített.
A feladatok közül néhány: gereblyézés,
szemétszedés, virágültetés, madáritató feltöltése, papírgyűjtés, festés, madártanösvény kialakítása.

Tanulóink szívesen vettek részt a feladatokon és tanáraik, valamint szüleik segítségével még egy lépéssel közelebb kerültek
iskolánk céljának megvalósításához: szebb
és tisztább környezetben tölthetik mindennapjaikat!
A Gyóni Géza Általános Iskola öko munkacsoportja nevében:
Kardosné Molnár Krisztina

intézményeink hírei

Besztercebányai fôiskolások
Dabas-Sáriban
Egy hónapon keresztül a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem
két hallgatója a Dabas-Sári Szivárvány Óvodában tanított.
Beáta Majeríková és Terézia Kuchárová az óvodapedagógus
szak harmadéves hallgatói, akik a testvérkapcsolatnak köszönhetően külföldön végezhették el a kötelező szakmai gyakorlatot.
– Mielőtt belefogtatok ebbe a kalandba, mit tudtatok a helyi szlovákokról? Milyenek voltak az első benyomások?
B. M.: Tudtam, hogy Szlovákiában magyar kisebbség él, nem
gondoltam, hogy ez fordítva is igaz. Meglepődtem, hogy nem mes�sze Budapesttől is él egy ilyen közösség. Azt gondoltuk, hogy a
sáriak ismerni fogják az alapkifejezéseket. Meglepődtünk, miután
hallottuk, hogy tudnak szlovákul. Az igazgatónő, Mrázné Csernák
Ilona mindvégig segítségünkre volt. A város hozzájárulásával még
egy budapesti kiránduláson is részt vettünk.
T. K.: Nem tudtam sokat, ugyanis a határon túli szlovákok kevés
teret kapnak a szlovákiai sajtóban és a televízióban. Azt hittük,
hogy mindenki csak magyarul beszél majd, és a nevelőkkel angolul
értünk szót. Egész úton ezen tűnődtünk, azonban kellemesen csalódtunk. Még a polgármester is meglátogatott minket.
– Láttam, hogy a gyerekek gyorsan megkedveltek titeket. Voltak nyelvi akadályok?
B. M.: Bizonyára nehéz megtartani a szlovák nyelvet a magyarországi iskolákban. Ha valamit nem értettünk, vagy a helyzetből
következtettük ki, vagy mutogattunk. Szerencsénkre segítőkész
emberek vettek körül, ezért nem nagyon tapasztaltunk akadályokat.
T. K.: Olykor angolul értettünk szót. Magyarul csak egy-két kifejezést ismertünk, de sikerült megértetni azt, amit szerettünk volna.
– Hogyan tetszett Dabas? Miért érdemes visszajönni?
B. M.: Az első pillanattól hihetetlen helynek tűnt. Elvarázsolt a
város gyönyörűen felújított központja. A kúriák pedig igazi építészeti remekművek. Egy ilyen élmény- és tapasztalatszerzési lehetőséget nem szabad elszalasztani. Dabas város gyönyörű település,
példamutató emberekkel, akik befogadtak minket és segítségünkre
voltak a mindennapokban.
T. K.: Tetszett a kellemes hangulatú és szobrokkal teli központ.
A sári Szent Jakab sétányt is bejártuk, ami kiváló pihenési hely a
lakosok és a turisták számára. Nagyon tetszett, hogy sokkal szabadabban teltek a foglalkozások. A helyi emberek nagyon a szívemhez
nőttek, hiányozni fognak. A jövőben a nevelőkkel is szívesen találkoznék. Tetszett a települést körülvevő természet, ugyanakkor
Dabas zarándokhely is. Egyszer én is szeretném a Magyar
Zarándokutat teljesíteni.
Rusnák Atila

Idén is lesz Dabasi Talentumok
Dabas Város Önkormányzata hetedik alkalommal hirdeti meg
tehetségkutató versenyét

„Dabasi Talentumok 2016” címmel.

Szeretnénk, ha ez alkalommal is sok-sok kimagasló előadói
képességű diák mutatkozhatna meg a településünk nagyközönsége előtt.
Kérjük a szülőket és pedagógusokat, álljanak a gyerekek mellé és
támogassák a jelentkezésüket, felkészülésüket, hiszen a talentumok itt vannak közöttünk, csak észre kell venni őket!

Meghirdetett kategóriák:
1. Vers- és prózamondás
2. Hangszeres előadás
3. Ének
4. Tánc
A vers- és prózamondáson kívül – ahol csak egyéni fellépés lehetséges – egyéni és csoportos jelentkezést is elfogadunk.

A jelentkezés feltételei:
• dabasi lakhely vagy iskola
• a bemutatásra szánt produkció időtartama maximum
3-4 perc
• előzetes szaktanári meghallgatás, elbírálás
• egy személy több kategóriában is nevezhet
Korcsoportok:
• alsós 6–10 éves
• felsős 10–14 éves
• középiskolás 14–19 éves
• esetleg nagycsoportos óvodás
A verseny lebonyolítása:
A kategóriánkénti elődöntők után
2016. szeptember 23-án a Sári Zarándok
és Kulturális Központban kerül megrendezésre
a legjobbak bemutatkozása a döntőben.
Az elődöntők időpontjai
• szeptember 19., ének és hangszer
• szeptember 20., vers- és prózamondás
• szeptember 21., tánc és egyéb
Az elődöntők helyszíne: a Sári Zarándok és Kulturális Központ (Dabas, Mánteleki út 8.)
A jelentkezési lap letölthető a www.dabas.hu honlapról, vagy igényelhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és Kotán
Sándorné tanárnőtől.
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 1.
A nevezéseket a Kabinetirodában, illetve Kotán Sándorné tanárnőnek lehet átadni vagy a következő e-mail címre elküldeni:
k.teri@freemail.hu
Érdeklődni Kotán Sándornénál a 06-20/665-4797 vagy a Kabinetirodában 29/561-230-as telefonszámon lehet.
Várjuk a TALENTUMOK jelentkezését!
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Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március
23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– A testület módosította térfelügyeleti rendszerről szóló rendeletét a
2015-ös év beruházásaként megvalósult térfelügyeleti rendszerbővítés miatt. A bővítés következtében a kamerák az alábbi helyeken kerültek elhelyezésre:
– 50-es út–Szent János út kereszteződése
– 50-es út–Vásártér út kereszteződése
– Dabas Besnyő, Illatos út–Inárcsi út kereszteződése
– Kossuth Lajos út 21.
– Vasút út–Szőlő utca kereszteződése
– Dabasi-szőlők, Tinódi utca 3.
– Dabas, Semmelweis utca–Sportcsarnok utca–Parragh utca kereszteződése
A város 2016-os évben a kamerák további bővítését tervezi.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas-Sári
Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadta.
– A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz,hogy az önkormányzat a Cs&Cs
Building Kft.-vel közösen alapítsa meg a Dabasi Otthonteremtő Kft.-t.
Törzstőkeként 1 500 000 Ft-ot bocsát az új kft. rendelkezésére,
50%-os üzletrész kikötése mellett. A testület továbbá hozzájárult
ahhoz, hogy a kft. nevében a Dabas név szerepeljen, illetve a társaság
székhelye: Dabas, Szent István tér 1/B legyen, valamint a cég kettős
ügyvezetéssel működjön. A cég egyik ügyvezetőjének Veres Tündét
bízta meg.
– A Képviselő-testület a Zárdakert Idősek Otthona területén levendulaültetvény létesítéséhez támogatást biztosított az általános tartalék terhére.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március
31-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– A Képviselő-testület elfogadta a Dabasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót.
– A testület elfogadta a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár
Városi Könyvtár, a Halász Móricz-kúria, a Dabasi-szőlők Civil

Közösségi és Művelődési Ház, a Sári Közösségi Ház 2015. évi beszámolóját.
– A döntéshozók jóváhagyták a Kossuth Művelődési Központ és Halász
Boldizsár Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
bizottságok 2015. évi tevékenységéről és a temetők 2015. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
– A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a „Dabas
– Újhartyán–Kakucs kerékpárút-hálózat kiépítése” és a „Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra.
A pályázat megnevezése: „Bölcsőde létesítése Dabason”.
– Következő pontban a Képviselő-testület ingatlankérdésekben döntött.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
2016. évi közbeszerzési tervet.
– A testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Halász, Zlinszky, Nemes
és Szánthó családokhoz kötődő, körülbelül 500 db-os helytörténeti
gyűjteményt.
– E zt követően a döntéshozók a Dabas név felvételét és használatát
engedélyezték a Dabas TV részére.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult két
önkormányzati beépítetlen ingatlan értékesítéséhez a Dabasi
Otthonteremtő Korlátolt Felelősségű Társaság részére (2370 Dabas,
Szent István tér 1/B). A vételár kiegyenlítése három részletben történjen. Emellett 3 millió Ft tagi kölcsön biztosításáról döntött a Képviselőtestület a kft. részére.
– E zt követően a Képviselő-testület alapítványi kérelmekben döntött, és
pályázatok önrészére 10 000 000 Ft-ot különített el önrész céljából.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Az 5202 jelű út állapotával kapcsolatban kapott választ nem fogadta el, mivel a levélben felvetett problémára nem javasol megoldást. Az
út állapota azonnali beavatkozást igényel, a helyi lakosság biztonságát
veszélyezteti.
2. Az önkormányzat az 5202 jelű útra figyelemfelhívó demonstrációt
szervezett. A demonstráció célja, hogy az út felújítása minél előbb
megtörténjen. A figyelemfelkeltés lehet cserepes virágok kiültetése,
táblák kihelyezése stb. 				
Rigóné

Gázellátás szüneteltetése

Irodahelyiség kiadó!

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!

A Dabasi Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) épületének
földszinti részében 42,41 m² irodahelyiség és
hozzá kapcsolódó szociális helyiség kiadó.

Testületi hírek

Dabasi Tesco-ba keresünk teljes vagy
részmunkaidőben takarítói munkatársat.
Nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehetséges:
06-30/9652401
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Az irodahelyiség a gimnázium felől
közvetlenül, bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy
a 29/561-250 telefonszámon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Molnár Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A Molnár család

önkormányzati hírek

A házszámrendezés folytatódik
Dabas-Gyón városrész esetében az alábbi utcák lakói számíthatnak értesítésre házszámváltozás miatt:

Kör utca, Temető utca, Homok utca, Szőlő köz, Telep utca,
Gyóni Géza utca, Kossuth Lajos út, Venyige utca, Zlinszky köz,
Vasút út, Örkényi út, Viola utca, Alkotmány utca, Damjanich
János utca, Árpád 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 igazolvánnyal) 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
Okmányirodától kapott új lakcímkártyával és a Polgár
mesteri 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.
Mindannyiunk érdekében kérjük a Tisztelet Lakosságot,
hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel legyenek segítségünkre abban, hogy munkánk meghozza gyümölcsét.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető.
jegyző

A temetôüzemeltetés hírei
A 2006 előtt váltott urnafülkék rendelkezési joga lejárt.
Az újraváltás céljából keressék fel irodánkat!
Az 1991 előtt váltott sírok rendelkezési joga lejárt.
Az újraváltás céljából, kérem, keressék fel irodánkat!
Cím: 2370 Dabas Szent István tér 1. (Polgármesteri hivatal)
Tel.: 06-29/561-259, 06-70/703-0506
Lajáné Fekete Zita

Általános tájékoztató
a 2015. évi iparûzési adóbevallás
kitöltéséhez
Az adó mértéke:
– Állandó jelleggel végzett iparűzési adónál: az adóalap 2%-a.
– Ideiglenes jelleggel végzett építőipari tevékenységnél az adóátalány naptári naponként 5000 Ft.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található a
Gazdasági Iroda letölthető nyomtatványai között, ugyanitt kitöltési útmutató is elérhető.
Az adóbevalláson az adózónak – a törvényi változásoknak megfelelően – a megfizetendő adóelőlegeit is be kell vallania (2016.
09. 15-i és 2017. 03. 16-i), az Adóhatóság pedig nem készít fizetési meghagyást részére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aláírás nélkül benyújtott iparűzési
adóbevallás érvénytelen, az Adóhatóságnak azt be nem nyújtottnak kell
tekintenie és az adózóval szemben ennek megfelelően kell eljárnia.
Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A bevallás késedelme, valamint elmulasztása miatt mulasztási
bírságot kell megállapítani az adózás rendjéről szóló törvényben
foglaltak alapján.
Az őstermelőknek helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket szintén
ezen időpontig kell teljesíteniük, illetve amennyiben az őstermelői tevékenységből származó jövedelmük a 600 000 Ft-ot nem haladta meg a
2015. évben, nyilatkozatot kell tenniük erről.
A vállalkozás megszüntetése, illetve szüneteltetése esetén záró
iparűzési adóbevallást kell beadni az okmányirodai/cégbírósági
bejelentés dátumával, az eseményt követő 15 napon belül.
A vállalkozónak a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó
különbözetét az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie adóhatóságunkhoz, illetve ezen időponttól igényelheti
vissza azt.
Az esetleges túlfizetés visszaigényléséről, vagy annak az önkormányzati adóhatóságnál lévő más adójának a számlájára való átvezetéséről az iparűzési adóbevallás „G” jelű betétlapján nyilatkozhat
(számlaszám feltüntetésével) minden adózó. Írásos kérelem hiányában a túlfizetés az iparűzési adó számlán marad.
Az adókülönbözetet Dabas Város Önkormányzatának 6440009910980264-00000000 sz. helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell megfizetni. A késedelmi pótlék, a befizetési határidő lejárta
után válik esedékessé és összege egészen a tőketartozás rendezéséig
növekszik a jegybanki alapkamat változásai szerint.
További felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal II. emelet 213. számú
szobájában, a 29/561-245-ös telefonszámon,
valamint az iparuzesi@dabas.hu e-mail címen kérhet.
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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AZ ERDô- ÉS SZABADTÉRI
TÜZEK MEGELôZÉSÉRôl
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak
szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb
figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A
veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és
gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor
előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha
azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetése
2016. május 1. és szeptember 1. között tilos. Külterületi ingatlanok
esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen
engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütésfőzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt
tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt
okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –, ha azt egyébként
más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az
önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (www.erdotuz.hu).
jegyző

Tisztelt Állattartók,
Tisztelt Méhészek!
Tájékoztatom, hogy a MÁV ZRT. munkatársai 2016. május
2-tól vegyszeres gyomirtást végeznek a vasúti pálya mentén. A
kezelt területen legeltetni, ill. az onnan származó takarmánnyal
14 napon belül etetni tilos. További információ a www.dabas.hu
honlapon olvasható.
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző
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Átrium-hírek
Április 13-án szerény ünnepségre gyűltek össze az Átrium Idősek
Otthona lakói és dolgozói, valamint a családtagok. Ezen a napon
köszöntötték az otthon legidősebb lakóját, a 101. születésnapját
ünneplő Keresztes Sándorné Marika nénit, aki 2008-tól töltötte
nyugdíjas napjait otthonunkban. Az intézmény dolgozói méltatták
Marika néni csendes, dolgos, - háborúkat is megélt, - nehézségekkel teli, mégis sok boldog pillanatot rejtő életútját. Kőszegi Zoltán
polgármester úr pedig Dabas Város Önkormányzata nevében
köszöntötte a szépkorú nénit.

Jókívánságaink kifejezésére az újságon keresztül már nem nyílik
lehetőség, mert Marika néni április 19. napján visszaadta lelkét a
Teremtőnek. Megköszönjük a Jóistennek az ő életét, valamint azt,
hogy otthonunkban eltöltött 8 évének csendes szeretetével gazdagította lakóink és dolgozóink mindennapjait.
Tibay László

Ellátogattunk az
Átrium Idôsek Otthonába
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival fontosnak tartjuk,
hogy az idősebbekre is kellő figyelmet fordítsunk. Egy fiatal talán
nem sokszor gondolkodik el azon, milyen nagy varázsa van egy szép,
őszinte szónak vagy csak egy kedves gesztusnak. Időskorára az
embernek nem feltétlenül az anyagi dolgok fontosak, hiszen mindene
megvan, amit meg tudott teremteni az élete során. Mégis van valami,
amit még mindig igényelne: a figyelmet, a törődést és az elismerést.
Sok olyan lakója van az idősek otthonának is, akikhez nem érkezik naponta, hetente, vagy rosszabb esetben havonta látogató. A felgyorsult világban mindenki rohan, és kevés időt töltünk együtt.
Emiatt gondoltuk úgy, hogy ellátogatunk az Átrium Idősek
Otthonába. Március 24-én 5 fővel és egy segítővel, Jurácsik Andrea
egészségügyi referenssel meglátogattuk az időseket.
Tavaszváró és húsvétköszöntő műsorunkkal örvendeztettük meg
őket, majd kis hímes tojásokkal és tavaszi kifestőkkel kedveskedtünk
nekik. Az ajándékok átadása után sokat beszélgettünk, ahol mindenki felidézte legkedvesebb emlékeit, és történeteket mesélt a régi húsvéti hagyományokról.
Egy nagyon kellemes, meghitt délelőttöt töltöttünk el együtt, és a
későbbiekben minden hónapban látogatást szervezünk hozzájuk.
Szeretnénk minden fiatalt arra buzdítani, hogy a rohanó világban
álljon meg néha egy kicsit, szánjon egy kis időt embertársaira, hiszen
nem tudhatjuk, hogy a másik személynek mennyi mindent jelent,
ami számunkra csak egy apróság.
Pokornyik Lilla ifjúsági polgármester

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Lénárt Alíz Hanna
Papp Julianna
2016. 03. 10.
Weisz Amira
Bona Nikolett
2016. 03. 22.
Horváth Lilien
Kovács Vivien
2016. 03. 28.
Négyesi Lili
Bartuszek Szilvia
2016. 04. 05.
Kosztolányi Nóra
Lengl Lilla
2016. 04. 05.
Laczkó Patrik
Szlezák Petra Alexa
2016. 04. 07.
Kozma Zalán
Berényi Melinda
2016. 04. 08.
Antal Szilvia
Erős Szandra
2016. 04. 11.
Szabados Bálint
Molnár Anna
2016. 04. 23.
Gáspár Alex
Lehóczki Anita
2016. 04. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Dr. Horváth Károlyné Szegedi Katalin
1921. 05. 02.
95 éves
Farkas Elemérné Juhász Ilona
1922. 05. 08.
94 éves
Búsi Józsefné Kállai Eszter Margit
1924. 05. 09.
92 éves
Szücs Ödönné Major Irén
1924. 05. 20.
92 éves
Fabók Jánosné Farkas Mária
1924. 05. 20.
92 éves
Pocsok Lászlóné Márta Ilona
1925. 05. 14.
91 éves
Kránicz Flórián
1925. 05. 16.
91 éves
Nagy Józsefné Dinnyés Julianna
1926. 05. 01.
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
60 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
május 19.
Sinkó László–Moór Teréz
50 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
május 14.
Barta Ferenc–Homola Erzsébet
május 17.
Bukovszki István–Dudás Erzsébet
május 29.
Karlik Pál–Imre Ibolya
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
május 8.
Majeczki Pál–Erdélyi Julianna
Bálint Péter–Orvos Magdolna Ildikó
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
május 2.
Kiss Árpád–Szabados Éva
május 9.
Végh József–Farkas Mária
május 16.
Durai Gyula–Fúri Katalin
május 24.
Mráz Mihály–Kosztolányi Judit Erzsébet
május 31.
Nagy Béla Pál–Szabó Teréz
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
május 4.
Péter László–Puskás Emese
Lakos Imre–Kovács Tünde
Czira Tamás–Temesi Annamária
május 11.
Ungvári László–Bognár Rozália
Dupsi Ferenc Zsolt–Danyis Mónika
május 17.
Mizsei Antal–Kecskés Hajnalka
május 31.
Farkas Pál–Bozsik Erika
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
május 2.
Baji Rajmond–Zsitva Anikó
május 6.
Kulcsár János–Gyónfalvi Szilvia
május 12.
Rafael Richárd–Oláh Eleonóra

május 20.

Bajusz Sándor–Hornyák Katalin
Vásárecki Károly–Batuska Edina
Garajszki Zoltán–Kecskés Beatrix
május 26.
Pap Norbert–Seprüs Rózsa
május 27.
Filler Gergely–Klement Tímea
Valentyik László–Molnár Andrea
2016 március, áprilisban kötöttek házasságot:
március 25.
Rapcsák Zoltán–László Tímea
Bende Viktor–Ötves Tünde
március 26.
Gergelyfi József–Pataki Tímea
április 1.
Durai László–Kosina Alexandra Tünde
április 2.
Pelády Ferenc Károly–Lakos Ildikó
Makkai Tamás–Erős Szabina
Balog Zoltán–Jurik Márta Julianna
április 7.
Várkonyi József–Nyúl Ilona
április 15.
Maris Ferenc–Harmincz Viktória
Fabók István–Svajer Beatrix
Kamasz Róbert–Váradi Orsolya
április 16.
Strupka Norbert–Takács Ágnes
április 22.
Schütz György–Lempochner Anna
Majeczki István–Asztalos Ilona Rozália
április 23.
Nagy Attila Károly–Vida Zsuzsanna
Bakonszegi Attila–Pazsitka Ágnes

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Wágner László
1935. 10. 28.
Sallai Béláné
1945. 08. 11.
Garajszki Péter
1926. 08. 13.
Pukánszki Lászlóné (Muliter Éva)
1926. 04. 17.
Kovácsné Szabó Gyöngyi (Szabó Gyöngyi) 1948. 04. 19.
Baczkó Pál
1925. 06. 28.
Kovács Mária
1930. 04. 03.
Horváth Barnabásné (Janicsák Éva)
1944. 06. 17.
Smajda László Imréné (Lenorics Magdolna) 1938. 04. 06.
Ferka Györgyné (Feind Márta Anna)
1937. 07. 19.
Farkas Mihály
1927. 02. 19.
Pityák Jánosné (Varga Ildikó Ida)
1935. 11. 04.
Püspöki Mihály Józsefné (Tóth Erzsébet) 1950. 03. 05.
Barsi Dénesné (Kovács Irén)
1933. 03. 20.
Szőke István Rudolf
1924. 09. 06.
Szántó-Becz József Ferencné (Váradi Ottilia) 1929. 02. 15.
Krigel Benedek
1937. 03. 16.
Gerle Inessza (Beljajeva Inessza Alekszandrovna) 1930. 03. 09.
Keresztes Sándorné (Vig Mária)
1915. 04. 13.

2016. 02. 29.
2016. 03. 07.
2016. 03. 10.
2016. 03. 17.
2016. 03. 22.
2016. 03. 26.
2016. 03. 29.
2016. 03. 29.
2016. 03. 31.
2016. 04. 02.
2016. 04. 04.
2016. 04. 05.
2016. 04. 05.
2016. 04. 10.
2016. 04. 13.
2016. 04. 14.
2016. 04. 17.
2016. 04. 17.
2016. 04. 19.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Zsíros Pálné gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és utolsó
útjára elkísérték.
A gyászoló család
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Májusban minden esti szentmise után, azaz
hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton
együt t imádkoz zuk a Loretói lit ániát.
Mindenkit szeretettel várunk!
• 14-én, szombaton a 18.00 órai szentmise
után litánia helyett a pünkösd előesti gitáros/
csendes dicsőítő szentségimádásunkat tartjuk. Mindenkit várunk a hangulatos Szentlélekhívásra!
• Havi kereszteléseinket pünkösd ünnepe miatt
nem a 15-i, hanem a 22-i szentmisénken tartjuk.
• 29-én Úrnapja, Krisztus Szent Testének és
Vérének főünnepe, ugyanakkor gyereknap
lesz. A 8.30-as szőlősi és a 10.30-as gyóni
szentmiséinken megáldjuk gyermekeinket, a
szentmisékhez kapcsolódóan pedig körmenetet tartunk. A gyóni szentmise gitáros gyerekmise lesz. Hozzávetőleg ekkor érkezünk el az
Irgalmasság Jubileumi Szentévének feléhez:
vegyünk új lendületet Isten irgalmának befogadásához, ill. az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteinek gyakorlásához!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, diákmisét általában a hónap 1. és 3.
vasárnapján 11.00-kor. Legközelebb diákmisék
május 15-én, valamint június 5-én lesznek.
• Csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia;
• pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
• Május a Szűzanya hónapja, ezért ebben a
hónapban az esti szertartások előtt negyed
órával a Loretói litániát imádkozzuk.
Az alsódabasi katolikus egyházközség szeretettel meghív minden érdeklődőt május
14-én, szombaton 11.30 órától a Csíksomlyói
búcsúi szentmise vetítésével egybekötött
ünnepi szentmisére az alsódabasi katolikus
templomba. Legyünk együtt részesei itthonról a csíksomlyói ünnepnek.
Részletes információk hirdetőtáblánkon és
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
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• Kóruspróbákra keddenként, 18.00–19.30
között a hernádi általános iskola ebédlőjében várjuk szeretettel az énekelni szerető
leendő és régi kórustagjainkat
Alkalmaink
• Május 7., szombaton délelőtt 11.00 órától
pavilonavató ünnepség a gyülekezeti házban
• Pünkösd ünnepi istentiszteletek vasárnap
és hétfő délelőtt 10.00 órakor
• Június 12., tanévzáró istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
Táboraink:
• A pótharaszti hittanos tábor június 20–24.
(hétfő–péntek) között lesz. A tábor célja játékos pihenés és tartalmas szabadidő eltöltés.
Pénteken egész napos buszkirándulást szerveztünk Kecskemétre. A tábor költsége 7500
Ft/fő. (Tartalmazza a buszkirándulás díját is).
Ha valakinek a családja tud a főzéshez való
élelmiszert vagy gyümölcsöt adni, amit nem
boltban kell vásárolni, hanem a kertben termett, azt köszönettel elfogadjuk. Azt, hogy
mire lesz szükség a táborban, június 19-én
délelőtt 10.00 órakor, a vasárnapi istentisztelet után, a templomban fogjuk megbeszélni.
• Napközis gyermektábor a gyülekezeti házban
augusztus 1–5. között. Jelentkezni lehet
Nagyné Horváth Anitánál (06-70/325-7403).
Részletes tájékoztató a júniusi lapszámban.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
Május 7., szombat, 16.00 óra: konfirmáció a
templomban
• Május 15., vasárnap, 10.00 óra: pünkösd
ünnepi istentisztelet a templomban
– konfirmandusok fogadalomtétele és konfirmáltak találkozója
– úrvacsoraosztás
• Május 15., vasárnap, 15.00 óra: pünkösd

ünnepi istentisztelet (Tatárszentgyörgy, rkat.
templom)
– úrvacsoraosztás
• Május 16., 10.00 óra: pünkösdhétfői ünnepi
istentisztelet a templomban
– felnőtt keresztelés és konfirmáció, fogadalomtétel
– úrvacsoraosztás
• Május 22., vasárnap, 10.00 óra: szentháromság vasárnapi istentisztelet a templomban
• Június 5., vasárnap, 10.00 óra: tanévzáró
istentisztelet a templomban
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap 10.00 óra – felnőtt istentisztelet
– 10.00 óra – gyermekistentisztelet (nyári
szünetben szünetel)
• minden hónap 4. hétfőjén
– 10.30 óra – úrvacsorai istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában
– 11.00 óra – úrvacsorai istentisztelet az
Átrium Idősek Otthonában
• szerda
– 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő
a 6. osztályosok számára (június 5-ig)
– 18.00 óra – gyülekezeti bibliaóra (júniustól
szeptemberig szünetel)
• péntek, 18.00 óra, bibliatanulmányozás és
imaközösség (keresztkérdések – Márk evangéliumának tanulmányozása).
Szeretettel várunk minden kedves testvérünket az alkalmainkra!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink:
vasárnaponként 10.00 órakor kezdődnek
– a gyermekek részére kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje alatt
– Kóruspróba: péntek, 17.00 óra
• máj. 9.: istentisztelet a Zárdakert ( 9.30 óra)
és az Átrium (10.30 óra) idősotthonokban
(úrvacsora)
• máj. 15.: pünkösdi istentisztelet, 10.00 óra
(úrvacsora)
• máj. 16.: pünkösd 2. napján istentisztelet,
10.00 óra (úrvacsora)
• máj. 23: Baba-mama kör, 10.00 óra, gyülekezeti ház
• Gyülekezeti kirándulás: máj. 28-án
Tihanyba és Balatonfüredre.
Információ és jelentkezés az irodában.
• máj. 29: megyei szószékcserés istentisztelet,
vendég igehirdető: Varsányi Ferenc evangélikus lelkész (Dunaharaszti)
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• Istentisztelet úrvacsoraosztással: június 5.,
10.00 óra.
• Gyülekezeti évzáró szalonnasütés: június
10., péntek, 18.00 óra. Gyerekeknek tombola,
és saját kezűleg sütött vagy készített sütemény-verseny.
• Évzáró istentisztelet: június 12., 10.00 óra.
A nyári napközis gyermektábor időpontja:
július 11–15.
Kérjük a jelentkezési lapokat kitöltve vis�szajuttatni, május 6-ig!
Gyülekezeti kirándulás Luther nyomában: aug.
2–7-ig (Neuendettelsau, Wittenberg,
Wartburg, Nürnberg, Neustadt/Aisch).
Információ és jelentkezés az irodában.
• 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

Gyalogtúra az „ôrangyal-program” keretében
Április 16-án Karitász-csoportunk az
„Őrangyal program” keretében túrázni indult. Délután 13.00 órakor
kerékpárral indultunk a felsődabasi
plébánia elől, majd a bicikliket a
Zarándokház udvarán hagytuk. 14.00
órakor a Szent Jakab-szobornál találkoztunk, 26 gyermek és hat felnőtt
vett részt a túrán, közöttük volt két
kerekesszékes társunk is. Elindultunk
a Szent Jakab-sétányon gyalogosan,
m aj d me g á l lt u n k a k i l á tón á l .
Megcsodáltuk a tájat, közben jókat
beszélgettünk. Úti célunk a mánteleki
„Panenka"-szobor volt.
A szobornál megpihentünk, imádkoztunk és elfogyasztottuk az útra
szánt csemegéket. Pihenés után újult
erővel nekivágtunk a 12 kilométeres
visszaútnak.
Köszönet a gyermekeknek, csoporttársaimnak és a segítőknek ezért
a szép kirándulásért.
Fojta Péterné Karitász-vezető

A gyóni evangélikusok óvodaavatója 1936-ban
A dabasi helytörténet az Önzetlenség
Évének ügyét zsinórmértékül szolgáló tettekkel képes támogatni. Könnyű mintákat
találni a meghatározó nemesi famíliák, a
Halász, Zlinszky és Vay családok históriáiban, hiszen ők, a maguk felvilágosult világlátásukkal már századokkal korábban
hitték és vallották, hogy a vagyon a közérdek és az elesettek iránt érzett felelősséggel is jár. A jó példa ragadóssága az
alábbi, 80 évvel korábbi esemény, a gyóni
evangélikus óvoda avatójának beszámolójával kiválóan igazolható. Opóczki
Mihály a község módos gazdája volt, akinek Kovács Juliannával kötött házasságát
nem kísérte gyermekáldás, nevüket a
templom két 1923-ban öntött és adományozott harangja ma is őrzi. A helyi
emlékezet szerint az első világháború idején
néhány hadiárva önálló életkezdését egy-két
holdas termőföld-adománnyal segítették.
Végakaratukban pedig teljes vagyonukat a
község evangélikus gyülekezetére hagyományozták. Jó állapotú polgári házuk (a mai
Gyóni Géza Nyugdíjasklub épülete) közösségi célú hasznosításáról a Luther Szövetség
lapja, a „Harangszó” tájékoztatta az olvasókat:

„Az egyházközség gyermekotthont létesített, amelyet május 10-én avatott fel dr.
Raffay Sándor püspök. A községbe érkező
püspök ünnepélyes fogadtatása után Bakay
Péter főesperes szolgálatával istentisztelet
volt, majd pedig az ünneplők serege átvonult

a napközi gyermekotthon épületéhez, a község egyik házához, amelyet néhai Opóczki
Mihály és felesége, Kovács Julianna örökségül hagytak az egyháznak. Itt végezte el az
avatás szolgálatát Raffay Sándor püspök a
gyermek értékéről és jövőjéről szóló beszéd
kíséretében s egyben leleplezte azt a márvány emléktáblát, amellyel a gyóni egyház
megörökítette a házat adományozók emlékét. Az avatás műsorában az Evangélikus

Férfikar az „Erős vár…”-t énekelte. Fabók
Julianna és Kovács G. Erzsébet szavalták
E őr y D é ne s t a n ító „ Kö s z önt ő ” é s
„Hívogató” című alkalmi költeményét, az
ifjúsági Énekkar pedig előadta Hajnal
László kántor „Ünnepen” című alkalmi
szerzeményét. Szegedi Mária és Pap
Mária gyermekverseket szavaltak. Az
egyház nevében a lelkész vette át a napközi otthont. Avatás után az ünneplők
nagy tömege megtekintette a közadakozásból berendezett helyiségeket, ahol
Raffay Sándor püspök elismerését fejezte
ki a látottak felett és megismételte áldáskívánását, hogy bárcsak Istentől áldott
szolgálatot tudna végezni az egyházépítésnek és gyermekmentésnek ez az új
intézménye is.”
A beszámoló a szerző feltüntetése nélkül
jelent meg a folyóirat 1936. május 31-i számában. Összeállítója és beküldője nagyon
nagy valószínűséggel a gyülekezet lelkésze,
dr. Murányi György lehetett, aki a jeles eseményről a saját nevét és szerepét szinte meg
sem említve, a lehető legszerényebben tudósított. Tőlünk viszont méltánytalan lenne,
ha erről megfeledkeznénk, ha mi is hallgatnánk róla.
V. F.
2016. május
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Kászonyi Dánielről,

halálának 130. évfordulóján

Az örök forradalmár alakjának leírásához és megformálásához keresve sem
lehetne jobb mintát találni
Kászonyi Dániel 1848-as
honvédszázadosnál. Bécsben
született 1813. október 2-án.
Középnemesi származása dacára változatos, kalandos életútja végén eljutott a szociáldemokrata eszmékig és szinte törvényszerű, hogy 1886. május 11-én, a 73. életévében, Budapesten, koldusszegényen halt
meg.
Már a saját korában is afféle különc, mindig
elégedetlen emberként tartották számon,
aki morális értékeit, elveit soha nem adta
fel. A meg nem értettség magányát, a társadalmi perifériára szorulást is tudatosan felvállalva hirdette nézeteit. „Zsarnokgyűlölő,
kopott mezű, nevetni nem tudó” emberként
emlékezett rá a közel harminc évvel fiatalabb kortárs, Eötvös Károly (1842–1916),
akit: „Nem becsültük meg eléggé, amikor
öreg koldus író gyanánt itt lézengett köztünk…” Eötvös 1878-tól a Függetlenségi
Párt lapjának, az Egyetértésnek volt vezető
publicistája, és egy szerkesztőségben dolgozott Kászonyival. Nála jobban csak az egykori tanítvány, Vay Sándor/Sarolta ismerte
„Dani papát”. Ő fontosnak tartotta visszaemlékezésében kihangsúlyozni, hogy „A
zsarnokgyűlölő szabadság apostolénál
melegebb szívet, nemesebb lelket sohasem
rejtett még érdes külső.” Ugyanakkor:
„Sajátságos nézetei voltak. Gyűlölt minden
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fönnálló rendet, hatalmat, felsőséget”, és
„Kászonyi Dánielnél még a spanyol hidalgó
sem lehetett büszkébb. Nem kért, nem is
fogadott el ingyért senkitől semmit.”
Kivételes képzettségére és tudására is hálával gondolt vissza:„Igazi polyhistor volt
Kászonyi Dániel. Abból a fajtából, amely
ma már kiveszőben van, mint ahogy kiveszett az ősvilág mammutja. Pedig soha se
gyötrött a tanulással. Szinte játszva, beszélgetés közben oktatott, de egyre jobban fölkeltve így a tudomány szomját. Mire az
igazi tanuláshoz, a rendes osztályokhoz
értem, akkorra már csupa
mesélésből tudtam a
históriát, a
geografiát,
mytholog iát,
sokat világhírű írók, költők, zeneszerzőkről.”
A korabeli
magyar viszonyok a z onba n
nem kedveztek érvényesülésének: „Egész nap
játszott velem, tanított, éjjel pedig regényeket, cikkeket írt a legelső német újságoknak, a legelső lipcsei kiadóknak. Nálunk
nem kellettek a munkái. Nagyon sokat
tudott, nagyon is puritán jellem volt, nem
boldogulhatott Hunniában.”
Munkáinak nagy többségét ma sem ismeri a
hazai olvasóközönség, mert nem fordították
le és adták ki magyar nyelven. Szerencsére
ez alól a gyóni években írt „Magyarhon négy
korszaka” című munkája kivételt jelent. A
Kosáry Domokos fordításával 1977-ben
megjelent mű az utóbbi időkben többek
között azért vált aktuálissá, mert ebben
Kászonyi bő félévszázaddal korábban megjövendölte Trianont: „Magyarországot négy
részre fogják darabolni” (507. o.). A kötet
záró sorait hitvallásként is értékelhetjük:
„Remélem, eleget tettem kötelezettségeimnek: azoknak, amelyekkel, úgy hittem, egykori hazámnak, a Világosnál, Komáromnál
halottként elsiratottnak tartozom; azoknak, amelyekkel a demokráciának és a szabadságnak vagyok adósa; s végül azoknak is,
amelyeket, íróként, olvasóimmal szemben
kell teljesítenem.”
Valentyik Ferenc

– Hogy lesz valakiből enteriőrtervező? És
miben különbözik a belsőépítésztől?
– Az enteriőrtervező a lakberendezőnek, az
építésznek és belsőépítésznek az egyvelege. Kreatív családból származom, a családom is az építőiparban dolgozik, mégis
viszonylag későn jött a felismerés, hogy mi
az én utam. Már gyerekkoromtól szerettem a különböző kézműves szakköröket, a
szövéstől a fazekasságig mindent kipróbáltam, de nem alakult ki egy pályakép a
fejemben. Általános iskola után a közgázra
mentem, ami igen csak távol áll a kreatív
foglalkozásoktól, de emellett is megtaláltam azokat a hobbikat, amikben kiélhettem az alkotási vágyam, például jártam egy
festőművészhez, akitől rengeteget tanultam. Az egyik középiskolai osztálytársam
mesélt nekem a KREA Kortárs Művészeti
Iskoláról, a képzéseikről, és ő tanácsolta,
hogy ott biztos találok valami olyan szakot, amit szívesen tanulnék. A legnevesebb
hazai divattervezők, építészek, belsőépítészek tanítanak ott, ami rögtön megnyerte
a tetszésem. Rövid időm volt a felvételiig,
ráadásul olyan tantárgyakból, amik a közgázon nem voltak, de nagyon sokat
köszönhetek Sztavinovszky Marika néninek, aki a felkészülésben segített, hiszen
felvételt nyertem az iskolába. A négy éves
enteriőrtervező szak mellett elvégeztem a
lakberendezői szakot is.
– Hogyan indul el a nagybetűs életbe valaki egy
ilyen végzettséggel?
– Szerencsére már az iskola első évében volt
élő munkám, először egy családi ház, majd
egy étterem, végül egymás után jöttek a
megkeresések családi házak tervezéséhez.
A legjobb reklám, ha ajánlásokon keresztül jönnek a megrendelők és szerencsére
elmondhatom, hogy az ország legkülönbözőbb pontjairól kérnek fel, sőt már
Erdélyben is dolgoztam.
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„Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad.”– Kandinszkij

Arcok a hétköznapokból II.
Kovács Dóra enteriôrtervezô

Minden nap tar togat számunkra valami újdonságot, valami különlegeset és sokszor ezek olyan apróságok, amelyek mellett korábban naponta elhaladtunk. Így vagyunk az emberekkel is, látásból ismerjük, hallottunk róla, de néhány információmorzsából még nem áll össze egésszé egy személy teljes lénye.
Folytatva a megkezdett utat, most egy fiatal, tehetséges és már országosan elismert enteriôrtervezôvel, Kovács Dórával beszélgettünk.
– Laikusként azt látom, hogy az internet térnyerésével, ahonnan rengeteg ötletet el lehet
lesni, hirtelen mindenki lakberendezőnek
érzi magát. Te hogy látod, mennyit változott
a piac azóta, hogy elvégezted az iskolát?
– A tanulmányaim után elkezdtem tanítani
ezt a szakmát, grafikát és tervezési gyakorlatot, egy kimondottan lakberendezési
suliban, ahol hat és kilenc hónaposak a
képzések. Ezt össze sem lehet hasonlítani
azzal, amikor valamit négy évig tanulsz, az
építészettől kezdve a műszaki és villanyszerelési terveken át mindent és folyamatosan élő munkákon gyakorolsz, a felméréstől a kivitelezésig. Sok a lakberendező a
piacon, ezért fontos, hogy ki tudj tűnni a
közegből, mindig arra törekszem, hogy
valami újat vigyek bele és ne kerüljön ki két
egyforma terv. Sok munkám kerül be folyamatosan különböző lakberendezési magazinokba, ami kiváló reklám is egyben.
– Mi volt a legextrémebb dolog, amivel megkerestek?
– Erdélyben egy hatalmas csarnoképület,
amiből egy üzletet kellett kialakítani, ahol

a hószántól kezdve a a jéghokin keresztül
a quadokig mindent árultak, és ezen felül
egy kávézót és irodákat kellett kialakítani
benne. Nagyon szeretem a kihívásokat,
azt amikor körbejárom a területet, felmérem a megrendelő igényeit és már el is
indul a fantáziám. Egyszer pedig egy
műemléképületet kellett berendezni, és
ennek nem lehet úgy nekikezdeni, mint
egy családi háznak, hiszen itt ezerféle szabály köti meg az ember kezét és lehetőségeit. Ami az egyik legfontosabb a szakmai
tudáson felül, az a pszichológia, hogy rögtön ráérezz a megrendelő személyiségére,
valamint a kölcsönös bizalom. Képzelj el
egy olyan szituációt, amikor valaki a személyes életterének a kialakítását bízza
rád, de az elképzelt otthonáról jó, ha két
mondatot tud beszélni. Neked ebből a
röviden bemutatott álomból kell megkreálni a valóságot. Nagyon sokszor a közös
munka, a beszélgetések nem csak egy új
otthont teremtenek, hanem barátságok is
szövődnek.
– Dabasról is szoktak keresni?

Még több érdekesség és látványtervek: facebook.com/doradesign.eu, www.doradesign.eu

– Igen, itthonról is sokan keresnek meg, és
már csinálok kivitelezést is, tehát nem
csak a tervezést. Sőt igazán az szokott a
legjobban elsülni, amikor én viszem végig
a teljes folyamatot, mert akkor tényleg úgy
valósul meg minden, ahogy az ki van találva. Amikor valaki más dolgozik a terveim
alapján, akkor jó, ha nyolcvan százalékban
visszaköszönnek az eredeti elképzelések.
– A pici „mézeskalács” házatok is meg jelent
már magazinban, gondolom, itt élted ki
magad a legjobban?
– Ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor
idekerültünk, akkor négy fal volt és egy
régi tető, pedig akkor már palotának
mondták az eredeti állapotához képest.
Csabi csak ki akarta pofozni, majd eladni,
de amikor beléptem ebbe a romos kis
házba, akkor nagyon megérintett valami,
olyan kisugárzása volt a kis vályogháznak,
hogy mondtam, ezt nem szabad eladni.
Szerencsére a párom is kreatív ember, akinek rögtön megtetszettek a terveim, és
közösen tervezgettük a családi fészket.
Nagyon sok mindent mi csináltunk a ház
körül, mert szerettünk volna minél előbb
beköltözni. A házunk talán a legkisebb
munkám, amit valaha csináltam, mégis ez
az egyik, aminek hatalmas sikere lett.
Talán azért, mert jól látszik, hogy miből
mit lehet kihozni.
– Milyen tervekkel vágsz neki a jövőnek? Hova
szeretnél továbbfejlődni?
– Az vettem észre, hogy így egyedül kevés
vagyok. Két éve azon vagyok, hogy legyen
mellettem még valaki, de nagyon nehéz,
hogy olyan embert találjak, aki az én stílusomban és számíze szerint alkot. Már
annak is örülnék, ha valaki az általam
megalkotott kreatív részt felvinné a számítógépre.
– Talán majd most a cikk hatására megtalálod
a megfelelő embert.
– Nagyon jó lenne, várom a jelentkezőket.
– Folytatva a rovatunk vezérfonalát, kit ajánlanál a következő cikkhez? Számodra ki az az
értékes, érdekes dabasi ember, akit viszontlátnál az újság hasábjain?
– Kicsit haza fogok beszélni és a vőlegényem, Miták Csaba mesterszakácsot ajánlom, mert egy hihetetlenül kreatív személy, aki engem is remekül tud inspirálni,
mindig kölcsönösen kikérjük a másik véleményét, és ha valamelyikünknek hiányzik
a kreatív lökés, akkor mindig egymáshoz
fordulunk.
Karlik Dóra
2016. május
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A kutya,

vagyis kuvaszosok lettünk…

Soha nem számított egy befogadott blöki fajtája sem, de valamiért mindig is nagyon vágytunk egy impozáns, hófehér négylábú családtagra. Mikoron újságoltuk az ismerősöknek,
hogy azt tervezzük, mi is belépünk a kuvasztulajdonosok táborába, a válasz rémképekben
érkezett, miszerint biztos támadás áldozatai
leszünk, és véres jelenetek közepette bizony ez
a fajta majd az életünkre tör. Gondoltam, egy
életem, egy halálom, az álmomról le nem
mondok, biza lesz egy kuvaszunk. A csöppnyi
hófehér gombóc érkezésekor ártatlan volt,
mint a ma született bárány, és tudtam, a jövő
rajtunk múlik. Hát belefogtunk a nagy kutyaképzésbe végigolvasva az összes szakirodalmat, hogyan is lehet a kutyából, tényleg kutya.
A végső következtetés egészen egyszerűre
sikeredett, először is nagyon szeretni, másodszor sokat játszani, tanítani, harmadszor sza-

bályokat állítani. Így a négy hónapos esetleges
fenevad tanításunk okán például csak „Egyél!”
felszólításra volt hajlandó elfogyasztani vacsoráját. Persze ebben is tudtunk krízishelyzetet
alkotni. Az esti etetést végezvén fülem és
szám a telefonon, ahol akkori főnököm lélegzetvétel nélkül ecsetelte problémáit. A kutya
már öt perce a tányér felett ült és az éhség
szőtte nyálcsík a padlóig ért. Pantomimeztem
én bőszen, de nem evett szegény pára, hisz a
varázsszó nem hangzott el. Az idő folyamán a
nevelésünknek köszönhetően egy hihetetlenül
szeretetéhes, ragaszkodó és hűséges barátot,
házőrzőt kaptunk. Amikor pár napig édes-

anyám felügyelt az egész állományra, kicsit
féltem, hogyan is fognak majd boldogulni egymással, mivel nem találkoznak olyan gyakran,
de kuvaszunk hősiesen, nemcsak a tanyát, de
anyámat is őrizte. Amikor hazaérkeztünk,
megkaptuk a legnagyobb dicséretet, amit
valaha is elképzelhettem, édesanyám szerint a
mi kuvaszunk A kutya, nagyon nagy A-val
mondva mindezt. A kuvasz intelligenciája
páratlan, hűséges, odaadó és ragaszkodó,
viszont ha kiköti az ember, ha nem ad neki
elegendő életteret, igazságtalan vele vagy bántalmazó, válaszul is csak ezt várhatja tőle. A
kutyatámadások oka szinte minden esetben
maga az ember és a nem megfelelő tartás.
Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mindig
olyan kutyát válasszunk, amelynek tudunk
falkavezérei lenni, hogy az estleges probléma
elkerülhető legyen. „Nem mindig látod, mi az,
ami egy kutya szívében rejlik, de ha bízol
benne, esélyt adsz neki, hogy megmutassa,
mire képes.” (Carol Bigley)
Katona Beatrix

Gyógyulj meg Laci!
Április 16-án került megrendezésre a Szlama László gyógyulásának megsegítésére
rendezett jótékonysági focitorna, amit a Dabas Gyón FC focipályáján tarthattunk.
Mint tudjuk, Laci nemcsak a népzenében tett nagyon sokat, hanem a futball területén is sokat elért. Közel 20 éve a Metal 99 Öregfiúk csapatában focizik. A csapat
összefogásával több szponzor bevonásával jött létre ez a nemes rendezvény.
15 csapat indult a megmérettetésen és több pártoló csapat is jelen volt a helyszínen.
A szervezők finom ebéddel várták a résztvevőket, 400 adag ebéd és kb. 800 db palacsinta fogyott. Az ebéd alatt a Szlama család és barátaik kellemes zenével szórakoztatták a közönséget. A helyszínen árverezésre került a magyar futball válogatott által
aláírt focimez is. Nagy örömünkre szolgál, hogy Laci gyógykezeléséhez jelentős
összeggel járulhattunk hozzá.
Gyönyörű időben, kellemes környezetben és jó hangulatban zajlottak a meccsek. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a résztvevő csapatoknak. Úgy gondoljuk, hogy ezen a napon mindenki nyert.
Köszönet ezért a szponzoroknak és mindenkinek, aki kivette ebből a nem kis feladatból a részét.
A szervezők

A Malév-Dabas Horgászegyesület
híre
A Malév-Dabas Horgászegyesület az idei első
nyílt horgászversenyét
május 21-én, szombaton rendezi meg!
Nevezés reggel 6.00 órától a helyszínen.
A verseny 8.00 órakor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk, akinek a
2016. évre érvényes horgászengedélye van.
a HE. vezetősége
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Kőszegi Zoltán polgármester úr és az FC Dabas SE vezető
sége az elmúlt 2 évben több alkalommal járt Barcelonában,
azzal a céllal, hogy az FC Barcelona egyesületével
hosszútávú szakmai együttműködést alakítson ki. Több sikeres egyeztetés eredményeképpen a város futball egyesülete
licenc-szerződést kötött az FC Barcelonával egy nyári, gyermek-focitábor szervezésére. Így tehát idén nyáron először
kerül megrendezésre Magyarországon az FC Barcelona hivatalos futballtábora, az FCBEscola Soccer Camp Dabas 2016.
2016-ban 65 városban szerveznek FC Barcelona futball
tábort, többek között Tokióban, Melbourne-ben, Amsterdamban, New Yorkban, Miamiban, Las Vegasban, Los Angelesben, és most már Magyarországon, Dabason is.
Az FCBEscola-nál a lányok és fiúk megtanulnak azon
elvek szerint futballozni, mint példaképeik és osztozni az
értékeken, melyekről a Barça ismert az egész világon: tisztelet, erőfeszítés, ambíció, csapatmunka és alázatosság.
A táborban az FC Barcelona Labdarúgó Akadémia 7 hivatalos edzője oktat tolmácsok és hazai edzők közreműködésével. Az egyhetes képzésen az ifjú focisták nemcsak új tech-

nikákat tanulnak, de fejleszthetik és javíthatják szellemi és
fizikai képességeiket egyaránt.
Az FC Barcelona exkluzív képzési módszerei most először
válnak elérhetővé, így a táborozók úgy érezhetik magukat,
mintha az FC Barcelona játékosai lennének, hiszen ugyanolyan edzéseken vehetnek részt, melyen többek között
Messi, Iniesta, Piqué, Bartra, Busquets és Sergi Roberto is
tanult.
Az FCBEscola Soccer Camp Dabas 2016 helyszíne az új
Utánpótlásközpont Dabason. A közel 1000 m 2 alapterületű
épületben fogadótér, hat öltöző, vizesblokkok, orvosi szoba
és előadótermek állnak majd a táborozók rendelkezésére.
Kísérőjük kikapcsolódását az árnyékos lelátók és a helyszín
területére kitelepült vendéglátó-ipari egységek biztosítják
majd.
A tábor szeretettel vár minden olyan 6 és 16 éves kor közötti focizni vágyó gyermeket, aki imádja a labdarúgást, szeretné fejleszteni technikai készségeit, szórakozásra vágyik és
készen áll arra, hogy ezen a nyáron túlszárnyalja eddigi
képességeit.

Együttműködés
Április 27-én az FTC és a Dabas SE együttmûködési megállapodást kötött egymással, így az FTC és a Dabas SE szakmai
partnerek lettek.
Az egyezség szerint az FTC segíti a Dabason folyó szakmai
munkát, elsősorban az utánpótlás vonatozásában. A dabasi
egyesületben kiemelkedően teljesítő fiatal labdarúgóknak mostantól megvan az esélyük arra, hogy a Ferencvárosnál is kipróbálhassák magukat.
Kucsák István, a Dabas SE szakmai vezetője így nyilatkozott a témában: „A Fradival együttdolgozni mindig, mindenkinek plusz motivációt jelent. Az FTC utánpótlásedzőjén, Kerekes
Barnán keresztül már eddig is volt kapcsolat a két egyesület között, de ez most jócskán kibővülhet. Szeretnénk olyan elemeket
átvenni a Fraditól, amelyet a Népligetben már elsajátítottak és hasznosítottak, ezt pedig továbbadni a nálunk futballozó gyerekeknek.” Keller József , az FTC utánpótlás szakmai koordinátora szerint: „Dabas egy teljes utánpótlásközpontnak tekinthető, így
nemcsak a dabasi, de a környékbeli fiatalok is ott futballoznak. Szépen fejlődik az infrastruktúra, így a gyerekek jó körülmények között tanulhatnak. A legtehetségesebbeket pedig most már a Fradihoz irányítják, így újabb komoly merítési
lehetősége lesz klubunknak.”
forrás: www.fradi.hu

2016. május

Dabas 23

sport

TOP FITNESS SE
SHOW-TÁNC

– Lendületben

A szezon utolsó országos versenye az MTMSZ Magyar Bajnokság
volt április 22-én. Sportolóinknak nagyon fontos volt a jó szereplés,
hiszen a helyezések dupla pontokat értek. Szerencsére a lányok
kiválóan helytálltak, így valamennyi „A” kategóriás versenyzőnk és
csapatunk esélyes az EurOpen nemzetközi táncbajnokságon való
indulásra.

„A” kategória, egyéni helyezések:
1. Gecser Enikő, 2. Radnai Réka, 5. Radnai Zsófia, 6. Fehérvári
Fanni, 7. Bajusz Sára
„A” kategória, csoportos helyezések:
1. Batman duó (Radnai Réka–Dori Renáta)
1. Négy évszak kiscsoport (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
2. K leopátra kiscsoport (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai
Réka–Dori Renáta–Répás Vanda)
2. 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)
3. Indiai tánc duó (Szilágyi Réka–Pelikán Réka)
3. Vessel duó (Bennárik Dóra–Szakács Eszter)
3. Hajlakk csapat (Kovács Emese–Rizmajer Boglárka–Nagy Hédi –
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)
6. Zebrák duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
Free Show „B” kategóriában induló sportolóink ezen a napon
igazán felszabadultan, jókedvűen versenyeztek, és nagy élvezettel
adták elő gyakorlataikat. Így természetesen a jó eredmények sem
maradtak el, és több sportolónk is a dobogón állhatott.
„B” kategória, egyéni helyezések:
1. Szilágyi Réka, Harmincz Lili, Janicsák Fanni, Salga Léna, 2.
Pelikán Réka, Dori Renáta, 3. Bárány Blanka, Bábel Virág, 5.
Forgács Fanni, Sikari Sára, 6. Keresztes Kíra, 7. Nagy Hédi, 8.
Funk Ajna, Rizmajer Boglárka, 9. Galambos Laura, 10. Kucsák
Alíz, Balázs Fanni, 12. Kövesdi Hédi
A show-tánc következő, egyben évadzáró megmérettetése az
EurOpen Modern Dance Championship lesz a nyár elején, amely
remélhetőleg hasonlóan szép sikereket hoz egyesületünknek.
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FIT KID
Az első tavaszi versenyeket Kiskunlacházán és Csongrádon rendezte a
MAFIT. Ezeken a megmérettetéseken mind egyéni, mind csoportos
koreográfiákkal igen eredményesen szerepelt egyesületünk. A rendezvényekről az aranyérmet két csapatunknak is sikerült elhoznia. A kis
Kalóztündérek – Kucsák A.–Nagy H.–Bajusz S.–Fehérvári F.–Janicsák
F. – bár még csak az I. korcsoport versenyzői, mégis nagyon rutinosan
védték meg első helyüket a „B” kategóriában. A csapat egyik tagja,
Janicsák Fanni duplázott, ő egyéniben is a dobogó tetejére állhatott.
Az „A” osztályban induló nagycsapatunk – Radnai Zs.–Harmincz
L.–Radnai R.–Dori R.–Répás V. – egy új versenygyakorlattal, a Kleo
pátrával szerepelt. A színvonalas koreográfia kiváló előadásmóddal
párosulva nagy sikert aratott a bírói testületnél is, így a lányok első
helyen végeztek. Ezzel a nagyszerű eredménnyel a csapat esélyes a
következő Európa-bajnokságon való indulásra.
Egyéni Fit Kid sportolóink szintén nagyon jó formában versenyeztek, a lányok fitnesz gyakorlatai láthatóan mostanra értek be igazán,
ami az eredményekben is megmutatkozott.

„A” kategória, egyéni helyezések:
3. Radnai Réka, 4. Gecser Enikő, 5. Pelikán Réka, 6. Radnai Zsófia,
Bábel Virág, 7. Dori Renáta, 9. Szilágyi Réka, 11. Salga Léna
„A” kategória, csoportos helyezések:
1. K leopátra nagycsapat (Radnai Zs.–Harmincz L.–Radnai R.–Dori
R.–Répás V.)
2. Zebrák duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
5. Batman duó (Radnai Réka–Dori Renáta)
6. Négy évszak kiscsapat (Salga L.–Gecser E.–Bábel V.–Radnai Zs.)
10. Indiai tánc duó (Szilágyi Réka–Pelikán Réka)
„B” kategória, egyéni helyezések:
1. Janicsák F., 4. Fehérvári F., Pelikán P., 5. Bajusz S., 6. Rizmajer B.,
11. Nagy H., Sikari S., 12. Bárány B., 13. Keresztes K., 14. Kövesdi H.,
16. Forgács F., 18. Galambos L., 21. Funk A.
„B” kategória, csoportos helyezések:
1. K alóztündérek nagycsapat (Kucsák A.–Nagy H.–Bajusz S.–
Fehérvári F.–Janicsák F.)
3. Rock & roll duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
4. Rio trió (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Bajusz Sára)
6. Hawai táncosok (Kövesdi Hédi–Rizmajer Boglárka)
9. Diáklányok (Keresztes Kíra–Bárány Blanka)
11. Disco duó (Sikari Sára–Galambos Laura)
Gratulálunk a szép eredményekhez!
R. L.
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KÉZILABDA
Férfi junior és felnőtt csapatunk az elmúlt hónapban négy mérkőzést
játszott:
Eredmények:

Csapatok
junior
felnőtt
Dabas VSE KC–Tatai AC
31 : 23
31 : 23
Veszprémi KSE–Dabas VSE KC
30 : 28
28 : 32
Alba Regia KSE–Dabas VSE KC
20 : 37
24 : 39
Dabas VSE KC–Pécsi VSE
37 : 27
32 : 27
Junior csapatunknak még egy (Vecsés), a felnőtteknek két mérkőzése
van hátra az idei bajnokságból. Mindkét meccset hazai pályán játs�szák, május 7-én szombaton a Vecsés, 14-én szombaton a Csurgó csapatai ellen. A felnőtt csapat az utolsó két mérkőzés eredményétől függetlenül már biztosan megszerezte az ezüstérmet.
Női junior csapatunk az „A” csoport alapszakaszát a hetedik helyen
zárta. A rájátszás első körében a salgótarjáni Madách DSE csapatával
sorsolták össze őket:
Csapatok
eredmény
Madách DSE–Dabas VSE KC
31 : 27
Dabas VSE KC–Madách DSE
22 : 27
A vereség után a kilencedik helyért játszanak az Alsónémedi SE
csapata ellen.
Dabas VSE KC–Alsónémedi SE
30 : 22
A visszavágót május 8-án játsszák idegenben.
Női felnőtt csapatunk az „A” csoport alapszakaszát a harmadik
helyen zárta. A rájátszásban első ellenfelük a Kóka csapata volt:
Kóka KSK–Dabas VSE KC
19 : 29
Dabas VSE KC–Kóka KSK
25 : 24
A lányok kettős győzelemmel jutottak be a legjobb négy közé, ahol
a döntőbe jutásért a Csömör csapatával mérkőznek.

Csömör–Dabas VSE KC
24 : 23
A visszavágót május 7-én, szombaton, az OBO Arénában játsszák.

UTÁNPÓTLÁS
Férfi korosztályos serdülő csapatunk az országos elődöntőben
három mérkőzést játszott áprilisban:
Dabas VSE KC II.–Békéscsaba DKSE
26 : 18
Dabas VSE KC II.–Békési FKC
21 : 17
Pick Szeged I.–Dabas VSE KC II.
24 : 18
A fiúk a csoportban megszerezték a második helyet és ezzel bejutottak az Országos Serdülő Bajnokság döntőjébe, tehát az ország legjobb
nyolc csapata közé.
Fiatalabb serdülő csapatunk az alsóházban játszik. Az elmúlt időszakban ők is három mérkőzést játszottak:
Törökszentmiklós Székács–Dabas VSE KC
25 : 19
Dabas VSE KC–PVSE Bácsalmás
33 : 26
Dabas VSE KC–Kecskeméti SI
21 : 25
Lány serdülő együttesünk szintén az alsóházi rájátszásban szerepel:
PVSE Bácsalmás–Dabas VSE KC
22 : 20
Dabas VSE KC–CSÁTESZ SE Csávoly
34 : 10
Dabas VSE KC–Bácsbokodi NKSE
33 : 16
A lányok jelenleg az első helyen állnak.
Utánpótláscsapataink az Országos Gyermekbajnokságban is szerepelnek.
Fiú U-14-es és U-12-es együttesünk az országos elődöntőben szerepel. U-10-es, U-9-es és U-8-as fiú csapataink a kisiskolás bajnokságban mérkőznek.
Lány U-13-as és U-11-es csapatunk a Régió Bajnoka versenysorozatban játszik.
Minden csapatunknak további eredményes és sérülésmentes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita

Kerékpározás
A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör április 17-én
tartotta tavaszi nyitótúráját.
Harminc kerékpáros vállalta a közel 60 km-es távot.
Minden elismerés megilleti a résztvevőket, hiszen
olyan széllel kellett megküzdeni, amilyen ritkán szokott előfordulni az ország közepén. A táv felénél Huja
István technikai vezetőnk megvendégelte a csapatot
zsíros kenyérrel és zöldhagymával. A legidősebb kerekezőnk a 81 éves Marika néni volt, aki nyugdíjas tanárnő, a legfiatalabb pedig a 9 éves Hugyecz Levente. A
teljesítményükhöz gratulálunk nekik.
Örvendetes tény, hogy egyre többen érdeklődnek és
vesznek részt akcióinkon.
Kerékpáros Baráti Körünk nyitott, mindenkit szívesen
látunk túráinkon és a KBK-ben is!
Csatári Lajos – a KBK vezetője
Fotó: Makkai Miklós
2016. május
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A Wellis Magyarország Kft. magyar gyártóként
piacvezető szerepelt tölt be a hazai wellness berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek sorában. A folytonos kapacitásbeli növekedésnek és
innovációknak köszönhetően, cégünk terjeszkedése az ország határait is átlépte, hiszen mára
Európa legnagyobb masszázsmedence gyártója lettünk. A kezdeti import termékekből álló kínálatot néhány év leforgása alatt a saját tervezésű és gyártású hidromasszázs kádak és kültéri
jakuzzik sokasága váltotta fel.
Minden fejlődő cég történetében vannak kiemelkedő mérföldkövek. A Wellisnél a legutóbbi jelentős fordulópont éppen néhány hónappal ezelőtt történt. 2015 decemberében átadásra került egy közel 10 000 m2-es gyártócsarnok, amivel összességében már közel 18 000 m2-en folyik napjainkban a termelés. A hatalmas, csúcstechnológiás gyártóeszközökkel felszerelt komplexum megépülését a
fokozódó piaci igények és a minőségi gyártástechnológiára
való törekvés idézte elő. Korszerű eszközökkel és nagyfokú
szakmai felkészültséggel igyekszünk vásárlóink egyedi igényeinek megfelelni. A jelentős beruházásnak köszönhetően
évi akár 15–20 000 kültéri masszázsmedence legyártása is
megvalósíthatóvá vált a Wellis dabasi gyárközpontjában.
Az eszköz és üzem fejlesztéseink mellett céljaink közé tűztük ki termékpalettánk szélesítését és a Wellis márkanév
népszerűsítését világszerte. 2016-os újdonságaink közé
tartoznak az ellenáramoltatós úszómedencék (swim-spa),
amelyben használója egyszerre élvezheti egy úszómedence és egy masszázsmedence előnyeit. Az egyedi műszaki
megoldásokkal működő ellenáramoltatós rendszernek köszönhetően egyrészről frissítő úszást biztosít használói számára, az olykor megerőltető fizikai edzést pedig a lazító
hidromasszázs élménye feledteti, mindezt egy medencében.

Jelenlegi beruházásainkkal szeretnénk a növekvő igények
kiszolgálása mellett minőségbeli előrelépést is biztosítani a
Wellis által gyártott termékeknek. A megépült újabb gyártócsarnok és a további, tervezés alatt álló projektekkel lehetőségünk nyílik az eddigi 350 munkavállaló mellé a közel
jövőben további mintegy 100 fő felvételére. Szeretnénk a
környékbeli munkavállalók minél nagyobb méretű foglalkoztatását lehetővé tenni.
Aktuális álláshirdetéseinkkel és cégünk történetének
részletesebb bemutatkozásáról tovább tájékozódhat
cégünk karrier oldalán: a http://www.karrier.wellis.hu/
weboldalon.
Jelentkezési igényét a munka@wellis.hu email címre
várjuk.
Legyen Ön is részese az európai sikernek!
Legyen Ön is tagja a Wellis csapatának!

hirdetések

Önálló megye, önálló lappal!

Pest Megye Lapja
Közéleti havilap www.pestmegyelapja.hu

További információk:
takacs.tunde@pestmegyelapja.hu
Hirdetésfelvétel:
hirdetes@pestmegyelapja.hu

www.pestmegyelapja.hu

IDŐUTAZÓ tábor
(6-12 éveseknek) 2016.07.18-22. 13 00 -1700
Ha szeretnél többet megtudni a Föld keletkezéséről,
az ember történetéről – a megjelenéstől napjainkig –,
fontos találmányokról, nagy felfedezőkről,
nálunk a helyed! A tábor végén ellátogatunk
a Természettudományi Múzeumba, a "Mamutok
és társaik" múzeumpedagógiai foglalkozásra.

LUBICKOLÓ vízi tábor

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ tábor

(5-10 éveseknek) 2016.06.20-24. 13 00 -1700
Ha szeretnél egy héten keresztül vízben lubickolni,
mely közben elsajátíthatod az úszás alapjait, izgalmas
vízi akadálypályákon mehetsz végig, játékos vízi tornán
vehetsz részt a Tanuszodában, nálunk a helyed!
A víz után a szárazfölddé lesz a főszerep: vízi
történeteket mesélünk, vízi élőlényeket, járműveket
készítünk és rengeteg "vízi" játékot játszunk.

(5-7 éveseknek) 2016.07.04-08. 900 -13 00
A gyerekek természetes kíváncsiságára alapozva fejlesztjük képességeiket, amelyek birtokában
könnyedén sajátítják majd el az ismereteket.
Játékosan fejlesztjük a mozgást, a grafomotorikát,
a matematikai képességeket, a beszédet,
a gondolkodást, figyelmet, emlékezetet, stb.
A gyerekek megtanulják az együttműködés szabályait,
egymás segítését, fejlődik empátiájuk, türelmük.

(4-8 éveseknek) 2016.07.25-29. 13 00 -1700
Szeretné, hogy gyermeke közelebb kerüljön a népi
élethez, vidám és pörgős népdalokat tanuljon citeraszó
kíséretében, illetve népi gyermekjátékokat játsszon?
Megismerkedünk különböző népi hangszerekkel, népdalokat tanulunk, ritmusgyakorlatokat végzünk, illetve
betekintünk a Dunántúli ugrós táncok alapjaiba.

ZENEVARÁZS tábor

(5-10 éveseknek) 2016.08.01-05. 13 00 -1700
Ismered Ruminit, a bátor kisegeret? Most felfedezheted vele a Fényvizeket, Datolyapartot, a Ferritszigeteket, Zúzmaragyarmatot. Szállj hajóra velünk,
küzdj meg a cápákkal, állj ki próbatételeket! A tábor
utolsó napján ellátogatunk a budapesti Rumini játszótérre, ahol: Szélkirálynőn, a hatalmas, háromárbocos
kereskedőhajón bejárhatod Egérország tengereit.

JOBB AGYFÉLTEKÉS
rajztábor gyerekeknek
(8-13 éveseknek) 2016.06.27-30. 9 -15
A gyerekek elsajátítják a jobb agyféltekés rajzolás
trükkjeit, hogy élethű állat és ember rajzokat tudjanak
készíteni. Különleges technikákkal ismerkedhetnek
meg, fejlesztjük a koncentrálási képességet, valamint
javítunk a gyerekek kézügyességén és az írásképen is.
30

30

JOBB AGYFÉLTEKÉS
rajztábor felnőtteknek
(13 éves kortól) 2016.07.01.03. 930 -1730
Fejleszd látványosan rajztudásod napok alatt
könnyedén a Kölyökszigetben! Egy új nézőpontnak
köszönhetően megtanulod, hogyan rajzol le akármit,
nem csak egy arcot. S a tanfolyam végére garantáltan
drámai változás megy végbe a rajzkészségedben.

(5-10 éveseknek) 2016.07.11-15. 13 00 -1700
Voltál már a Szív-szigeteken? Jártál már medvetáncot?
Nyisd ki a füled, tárd ki a szíved, és ne szabj
gátat a képzeletednek! A zene szárnyán bárhova
eljuthatunk! Gyere, és "zenevarázsolj" velünk!

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. 05. 31.
Dabas, Zlinszky u. 6. • 20/577-8548
www.kolyokszigetjatektar.hu
kolyokszigetjatektar@gmail.com
kolyoksziget.jatektar

CSICSERGŐ népi játszótábor

RUMINI kalandtábor

RETRO mesetábor
(4-10 éveseknek) 2016.08.08-12. 900 -13 00
A szülők nagy kedvencei újra... Ha szeretnél egy
mesés hetet eltölteni régi nagy mesehősök
társaságában, gyere el hozzánk, itt várnak rád! Süsü,
Vuk, Mazsola, a Kockásfülű nyúl és Mekk Mester
történeteivel ismerkedhetsz meg, közben sokat
játszunk, barkácsolunk, szöszmötölünk, éneklünk,
majd közösen előadunk egy mesét.
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