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„Pipacsot éget a kövér határra
A lángoló magyar nyár tűzvarázsa.”

Juhász Gyula 
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Hegyi Zsuzsa tanárnő 1977-ben kezdte 
a testnevelő tanári pályáját a 3. számú 
Általános Iskolában, és éppen harminc 
esztendeje, az 1984/85-ös tanévtől dol-
gozik a Dabasi Táncsics Mihály Gim-
názium testnevelés–földrajz szakos 
tanáraként. Keze alatt nemzedékek sora 
nőtt fel és vált sportolóvá, vagy a spor-
tot, a mozgást értékként szerető és fon-
tosnak tartó felnőtté. 

Hegyi Zsuzsa tanárnő a dabasi leány 
röplabdacsapat sportolójaként, majd 
edzőjeként és testnevelőként nemcsak a 
sport szeretetére oktat, nevel, hanem a 
sport értékeinek – mint a tisztességes 
verseny, az állhatatosság, a küzdeni 
tudás, a bajtársiasság – fontosságára is. 

Figyelme a tehetséges, ígéretes spor-
tolói jövő előtt álló tanítványaira éppúgy 
kiterjed, mint azokra, akik számára a 
mozgás, az egészségvédelem, az egészsé-

ges életmód szempontjából kulcsfontos-
ságú.  Tanít ványait önmaguk megisme-
résére, elfogadására, az egészséges 
énképük kialakítására is neveli.

Hegyi Zsuzsa tanárnő közel négy 
évtizede fiatalos lendülettel és irigylésre 
méltó odaadással tanít, dolgozik, szer-
vez, lelkesít ma is. Gyermekszeretete, 
nyitott személyisége népszerűvé teszi 
tanítványai körében.

A tanórai munkán túl a tanárnőnek 
kiemelkedő szerepe van az iskolai ren-
dezvények, szalagavatók, ballagások 
megszervezésében is. Közösségépítő 
munkájának egyik csúcsa volt az idei 
Jubileumi Nap és Jubileumi Est meg-
szervezése, ahol több ezer egykori gim-
nazista és szülő élhette át az összetarto-
zást, az iskolánkhoz való kötődés fel-
emelő érzését.

A díjhoz szívből gratulálunk!

60 évvel ezelőtt szerzett tanítói végzettséget
a Kőszegi Tanítóképző Intézetben Solymossy 
Ottóné

60 éve szerzett tanítói diplomát a Cinkotai 
Állami Népiskolai Tanítóképző intézetben 
dr. Füredi Árpádné

60 évvel ezelőtt kapott óvónői diplomát 
a Budapesti Brunszvik Teréz Állami 
Óvónőképzőben Unyi Józsefné 

Dabas Város Önkormányzata május 29-én, pénteken 14.00 órától 
tartotta pedagógusnapi ünnepségét a strandon. A rendezvény a 
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és zongoratanárá-
nak közös műsorával kezdődött, majd Kőszegi Zoltán polgármes-
ter köszöntötte a tanárokat, tanítókat és óvónőket. Az ünnepség 

díjátadással folytatódott, ahol három nyugalmazott pedagógus, 
Solymossy Ottóné, dr. Füredi Árpádné és Unyi Józsefné vehette át 
gyémántdiplomáját.

Ezt követően Baranyi Béla, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ igazgatója díszokleveleket adott át az intézményvezetők-
nek és néhány pedagógusnak.

Idén a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjat  a Képviselő-
testület Hegyi Zsuzsannának, a Dabasi Táncsics Mihály Gim-
názium tanárának adományozta. 

K. Á.

Pedagógusnap
a városi strandon

Dabas Város Önkormányzata a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel- 
díjat idén az 50 éves Táncsics Mihály Gimnázium pedagógusának, 
Hegyi Zsuzsannának adományozta.

Elhivatottság és fiatalos lendület
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„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol elosz-
tottak valamit; valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva 
örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapasz-
kodtunk és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a 
magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket.
Tudjuk: miért.” (Kós Károly: Kiáltó szó)

Június 4-én, csütörtökön, a tria-
noni békediktátum 95. évfordu-
lójá n Daba s Vá ros  Ön kor-
mányzata megemlékezést tartott 
a sári országzászlónál. 2010 óta 
ezt a napot a Nemzeti Össze tar-
tozás Napjának nevezzük, de lel-
künk mélyén érezzük, hogy nem 
ünnep ez. Emlékeztünk… és nem 
ünnepeltünk, mert ünneplésre a 
jelenben még nincs okunk.

Az idei alkalmat kistérségi 
rendezvényként hirdettük meg, 
így Dabas város közösségén kívül 
jelen volt néhány kistérségi település polgármestere, alpolgármestere, 
képviselője, akik a dabasiakkal együtt kívántak emlékezni és koszo-
rúzni ezen a délutánon. Határon túli nemzettársaink is képviseltették 
magukat a megemlékezésen, így eljött hozzánk testvérvárosunk, 
Zenta küldöttsége, a felvidéki Királyf iakarcsa Petőf i Baráti 
Társulásának négy tagja, de az emlékműsorban szereplő fiatalok és a 
rendezvény szónoka is határon túlról érkezett.

A délutánt a Kistérségi Fúvószenekar nyitotta meg nemzeti 
Himnuszunkkal, majd Kőszegi Zoltán polgármester, az OKTKT 
elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A székelyruhába öltözött erdővidéki 
fiatalok, a Vargyasi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjai, megható 
műsorral készültek erre az alkalomra. A nemzetiségi létbe süllyedt 
magyarság fájdalma, kiútkeresése, megmaradásának kérdései hitele-
sen csengtek az általuk előadott versekből, dalokból.

Popovics Béla munkácsi irodalomtanár, történész már ismerős a 
dabasiaknak, hiszen idén március 15-i beszédével meghatotta és lelke-
sítette a közönséget. Felkészültsége, nagyszerű szónoki képessége, 
erős hite és optimizmusa most is feltöltötte a hallgatóságot, erőt és 
reményt adott a trianoni trauma feldolgozásához anyaországi és hatá-
ron túli nemzettársainknak.

A rendezvény este a Táncsics Mihály Gimnázium Öveges-
laborjának előadótermében folytatódott. Helyi és határon túli történé-
szek beszéltek a trianoni döntés okairól, máig is ható következményei-
ről, személyes hangú, saját tapasztalatokkal átszőtt megnyilatkozása-
ikban a közös sorstragédia elhallgatott részletei bontakoztak ki. A 
beszélgetésben részt vett Kiss István történelemtanár, Pásztor Gergely 
igazgató, történelemtanár, dr. Szabó József János hadtörténész, 
Petheő Attila komáromi történész (Felvidék), Popovics Béla kárpátal-
jai irodalomtanár, történész, Hetzmann Róbert jogász, a Magyar 
Patrióták Közösségének elnöke.

Kapui

  rianon bennünk él?
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Fedezze fel Dabast
kisvonattal!
Június 17. – Térségi Holokauszt Emlékpont
Június 24. – Kossuth Ház Galéria és új Kossuth-koszorú
Július 1. – Kegyeleti park – Kossuth László síremléke
Július 8. – Miloszerni vendégház – népi játékok

Idegenvezetők: Krigel Viktória, Kancsár Krisztián és Erdélyi Zsolt

Minden szerdán 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból 
indul  a városnéző kisvonat! 
További információ: 06-29/561-212 

Helyreállított emléktábla
a Lakrovics-kápolna falán

Május 31-én, a Kisdabasért Egyesület által szervezett kápolna- 
koncerten láthatták először az érdeklődők  a Lakrovics-kápolna 
helyreállított emléktábláját. A ribiczei Ribiczey Gyula és neje, 
Lakrovits Eleonora által 1904-ben elhelyeztetett memento a 
Franciaországból áttelepült Marquis de La Croix-nak állít emléket.  
A három részre törött táblát önkormányzati támogatásból Rizmajer 
Róbert újhartyáni kőszobrász restaurátor állította helyre, ezzel 
Felsődabas egy újabb értékes emlékművel gazdagodott.                F. L.

Felszentelték az új gyóni ravatalozót
Elkészült az új gyóni ravatalozó, amelyet május 17-én, Urunk 
mennybemenetele ünnepén szenteltek fel a gyóni történelmi keresz-
tény-keresztyén egyházközségek vezetői.

Az eseményen megjelenteket Kőszegi Zoltán polgármester 
köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy az önkormányzat fontos 
feladatának tartja, hogy minden településrészen megteremtse a 

méltó búcsúzás környezetét, ennek egyik kiemelkedő eredménye az 
új gyóni ravatalozó. A Ligetvári István és társai tervei alapján elké-
szült 21. századi igényeknek megfelelő épületnek az volt az alapöt-
lete, hogy a ravatalozó egy kikötő, köztes tér, ahol az útra kelő „hajó-
ja” áll. A kortárs formaképzésnek köszönhetően az épület emelkedő 
támfala a születést, a főtömeg az élet kiteljesedését, a keresztben 

végződő tolófal pedig a mennyek kapuját szimbolizálja. Belső terét a 
Balogh Eleonóra, Ferenczy-díjas üvegművész által készített lélek-
madár-motívumos üvegfal uralja. 

A szertartások ünnepélyességét szolgálja az épület melletti 
haranglábon elhelyezett lélekharang, amelyen egy Gyóni Géza-
idézet olvasható. 

Az épület a Patina Bt. generálkivitelezői munkája, valamint szá-
mos helyi alvállalkozó közreműködésével kizárólag önkormányzati 
forrásból valósult meg.

A szentelésen résztvevők a ravatalozó megtekintését követően 
egy-egy szál virágot helyeztek el szeretteik sírján.

Feldman
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„Benned a létra”
Weöres Sándor fenti idézete lett annak a dr. Lelik Ferencről szóló 
portréfilmnek a címe, amelyet május 20-án, 91. születésnapján 
mutattunk be. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet kon-
ferenciaterme zsúfolásig megtelt a születésnapi köszöntéssel egybe-
kötött filmbemutatóra. 

Rokonok, barátok, kollégák és egykori betegek gyűltek össze, 
hogy kifejezzék a doktor úr iránti nagyrabecsülésüket. 

Az eseményen a filmet szerkesztő MAG televízió tulajdonosa, 
főszerkesztője, Tölli Andrea beszélt a keletkezés körülményeiről és 
a forgatás során szerezett élményeiről, a bemutatót követően pedig 
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte Lelik főorvos urat, 
kiemelve jelentős tudományos felfedezésének és szakorvosi mun-
kásságának máig tartó hatását, amellyel városunkat „felhelyezte” 
Európa és a világ térképére.

Az e l kész ü lt 
portréfilm is ezt 
hivatott megörö-
kíteni a kutatás-
ban közreműködő 
egykori pályatár-
sakkal, a polgár-
mester úrral és a 
Lelik doktor úrral készült beszélgetések alapján.

Feldman

Városunk többszörösen kitüntetett díszpolgárát a Dabasi 
Újság szerkesztősége nevében ezúton is szeretettel köszöntjük 
születésnapja alkalmából, és további jó egészséget kívánunk 
neki!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait Gyóni Géza 
költő születésének 131. évfordulóján tartandó megemlékezé-

sünkre és az ezt követő koszorúzásra.
Kőszegi Zoltán

polgármester

Helyszín:
a gyóni evangélikus templom 

udvara (Luther u. 14.)
Időpont:

június 21.(vasárnap)

Program:
10.00 órakor: Istentisztelet
11.00 órakor: Megemlékezés
– polgármesteri beszéd
–  vers Mész Adrienn, a Táncsics 

Mihály Gimnázium végzős 
diákja előadásában

–  koszorúzás a domborműnél

KEDVEs 
NyoLcaDiKosoK!

A ballagás mérföldkő az ember életében. Egy korszakot lezár, 
és újat nyit a felnőttkor felé. Azt jelzi, hogy már nem vagytok 
gyerekek, de részesei vagytok annak az átmenetnek, amely a 
középiskolás évek alatt érlel titeket tudatosan cselekvő, jövőjét 
tervező fiatal felnőttekké.

Ez az esztendő a döntésről és a választásról szólt számotok-
ra. Egy jó iskolaválasztás hozzásegít benneteket ahhoz, hogy 
alapos és versenyképes tudást szerezzetek, amelyre lehet majd 
életpályát, karriert építeni. Ennek a döntésnek a felelőssége 
azonban még nem a ti vállatokat nyomja, mert szüleitek, taná-
raitok segítettek nektek abban, hogy megtaláljátok a legmegfe-
lelőbb iskolatípust. Az elmúlt nyolc esztendőben nagyon sok 
segítséget és útmutatást nyújtott nektek a családi háttér és az 
iskola, amely megalapozta a tudásotokat, és felkészített egy új 
közösségbe való beilleszkedésre. Erre a segítségre a következő 
négy évben is számíthattok, hiszen új iskolátok, legyen az gim-
názium vagy szakközépiskola, ugyanolyan szeretettel és nyi-
tottsággal vár titeket, biztonságot ad, oktat, nevel, felkészít az 
új kihívásokra.

Ballagásotok napján búcsúzzatok el szeretettel iskolátoktól, 
tanáraitoktól, tanulótársaitoktól, és vigyétek magatokkal azt a 
sok emléket, amelyeket sok év múltán, egy-egy osztálytalálko-
zón is szívesen idéztek fel.

Sikeres, boldog középiskolás éveket kívánok nektek!
Kőszegi Zoltán

polgármester

Fotók: Karlik Dóra
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Május utolsó hétvégéjén országszerte rengeteg ingyenes rendezvény 
várta a gyerekeket: koncertek, játékok, színielőadások, foglalkoztató 
sátrak gondoskodtak a jó hangulatról.

Volt azonban egy hely, a dabasi Piaccsarnokban, ahol a 
Kölyöksziget Játéktár csapatának közreműködésével a kicsik nem-
csak jól érezhették magukat, hanem egy mese szereplői is lehettek.

A Piaccsarnok varázsütésre egyetlen napra várkastéllyá alakult. 
Az odalátogatók nem csupán külső szemlélői, hanem aktív résztve-
vői is lehettek a benne lévő csodának. A mesesarokban, miután meg-
hallgatták A manó, a királylány és a sárkány meséjének történetét, 
ők maguk is útra kelhettek, hogy teljesítsék a 7 próbatételt és meg-
szerezzék a királylányhoz vezető ajtó 7 lakatjának kulcsát. Almát 
hordhattak, segíthettek öreganyónak rőzsét gyűjteni, kemencét 
pucolhattak, madárfiókát menthettek, az uszodában átkelhettek az 
Óperenciás tengeren és végezetül óriási kardpárbajban megküzd-
hettek a hétfejű sárkánnyal! A borostyánnal beszőtt úton áthaladva, 
7 lakatot kinyitva, mosolygós királylányok várták a bátor vitézeket, 
és ahogyan az már lenni szokott, elnyerhették méltó jutalmukat. 

A küzdelemhez való felkészülésben a kézműves sarok nyújtott 
segítséget. A gyerekek készíthettek pajzsot, kardot, lovat, sárkányt, 
mesefigurákat, királylány-koronát. A picurkák a zene szárnyán 
repültek a mesék világába, a nagyobbak pedig az okosító sarokban 
tették próbára tudásukat.

Május 31-én, vasárnap délután Dabason volt egy tartalmas prog-
ram, ahol a gyerekek nem csak az éves vattacukor adagjukat tudhat-
ták le. Itt minden ÉRTÜK jött létre és RÓLUK szólt!

Köszönjük, hogy részesei lehettünk e csodának!
Jurácsik Andrea

Dabas, ahol igazán jó gyereknek lenni

Elsô tankerületi sportvetélkedô az ország közepén
Iskolánk, a KLIK Dabasi Tankerületével és Dabas város támogatásá-
val, valamint a járási alsós munkaközösség részvételével május 12-én, a 
dabasi OBO Arénában játékos sportvetélkedőt szervezett. Ez a ren-
dezvény is megmutatta, hogy iskolánk nagyon fontosnak tartja, hogy a 
kötelező testnevelés mellett egészséges életmódra, mozgásra ösztönző 
programokkal is támogassa a tanulókat. Az ötletgazda pedagógusok 
mögé felsorakoztak helyi vállalkozók, civil szervezetek – akiknek 
ezúton is köszönjük! Ennek a példaértékű munkának és együttműkö-
désnek eredményeként a programokba bekapcsolódó gyerekek mara-
dandó élményekkel gazdagodtak, megismerhették a közösségi együtt-
működésben rejlő lehetőségeket. A tankerület gyermekeinek ezen a 
délutánon – az ország közepén – a szívük együtt, hangosan dobbant. 
A tízfős – alsó tagozatos tanulókból álló – csapatok sor- és váltóverse-
nyekben küzdöttek meg a vándorkupáért. A rendezvény – az iskolai 

tanórák kereteitől eltérően – nagyon hangosan, ámde kiváló hangulat-
ban telt. A rendezvény sztárfellépője a Face Team Akrobatikus 
Sportszínház kosárlabdacsapata volt, népszerűsítve ezáltal a kosárlab-
dát mint csapatjátékot. A világhírű együttes fergeteges show-val káp-
ráztatta el a tankerület iskoláiból meghívott közel 1000 diákot, vala-
mint a szülőket, pedagógusokat és az érdeklődő lakosságot, akikkel 
közösen töltöttük meg a sportcsarnokot. Ez a rendezvény nem jöhetett 
volna létre Halengárné Latyák Ágnes tanítónő és a Dabasi Kossuth 
Lajos Általános Iskola pedagógusai nélkül. Jövőre találkozunk ugyan-
itt, egy remélhetőleg ugyanilyen színvonalas és nagyszabású rendezvé-
nyen. A versenyt a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola csapata 
nyerte meg, ezzel együtt ismételten a jövő évi verseny rendezésének 
jogát is. 

Tamás Roland, intézményvezető
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a ii. Rákóczi Ferenc Általános iskola hírei
a komárnói sikereinkrôl
Április 28-án került megrendezésre a Komárnói napok (Révkomárom) 
keretében a Selye János Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban a 19. 
Dobré slovo – Jó szó nemzetközi vers- és prózamondó verseny.

Négytagú csapatunk április 27-én indult útnak. 
Az első nap a város történelmi központját látogat-
tuk meg, majd a törökellenes erődöt is megtekin-
tettük. Ezután a szálláshoz közeli étteremben 
vacsoráztunk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a 
Dunára.

Április 28-án kezdődött a várva várt verseny. 
A szervező Csémy Marianna beszédében elmond-
ta, hogy ebben az évben jelentkezett a legtöbb 
határon túli szlovák nemzetiségi oktatási-nevelési 

intézmény. A mára nemzetközivé bővült versenyen több mint 35, 
szlovák nyelvet tanuló magyarországi szlovák mérte össze szavalótu-
dását, többek között Pitvarosról, Tótkomlósról, Duna egyházáról, 
Budapestről, Vértesszőlősről, Kesztölcről, Jásdról, Héhalomból és 

természetesen Dabas-Sáriból. 
Iskolánkból Faldina Péter és Podoba Gábor 

prózával, valamint Suhajda József verssel állt 
szembe a szigorú zsűrivel. Diákjaink eredménye-
sen és férfiasan küzdötték le az akadályokat. A 
7-8. osztályos nemzetiségi prózamondó kategóri-
ában Podoba Gábor a 3., a versmondó kategóriá-
ban pedig Suhajda József a 3. helyezést érte el. A 
győztesek értékes könyveket vihettek haza.

Gratulálunk nekik!

Május 15–16-án immáron ötödik alkalommal került megrendezésre 
az Učme sa hravo- Tanuljunk játszva levelező verseny jutalomkirándu-
lása és eredményhirdetése. Szarvas-Békéscsaba, Esztergom, Tata-
bánya-Bánhida után a versenyzők Losonc környékével ismerkedtek 
meg. A kétnapos kirándulás a Határon Túli Szlovákok Hivatalának 
pénzügyi támogatásának köszönhetően jött létre. 

Sárisápról, Vanyarcról, Galgagyörkről és Dabas-Sáriból összesen 
16 diák és 4 kísérőtanár élvezhette a helyiek vendégszeretetét. 

Az első nap a tanulók Fülek várát és környékét nézték meg, majd 
Puntigán József történész mutatta be Losonc óváros részét. Végül a 
több mint 110 éves park állatsimogatójában időztek, valamint fagyit, 
jégkrémet fogyasztottak. Ezt követően a tugári patak forrásához köze-
li hotelben levessel és finom kirántott csirkével töltötték meg korgó 
pocakjaikat. A desszert és a sült kolbász után, a buzgó csapat ismerke-
dő estet tartott az épület nagytermében. A játékos foglalkozást, ame-
lyen a tanulók megismerkedtek egymással, medvekeresés követett. 
Noha vadállatot nem láttak, de mindenképpen tanulságos túrán vettek 

részt.  Másnap folytatódott az élményekben teli túra. A divényi várrom 
gyönyörű panorámát kínált a Rózsadombra. Természetesen az sem 
maradhatott el, az érintetlen természet lágy ölében a csapat megebé-
delt, majd hazaindult. 

Zemenné Palecska Erika ötletéből és MGR. Rusnák Atila szerve-
zésében, elmondások szerint, a diákok fantasztikus kiránduláson vet-
tek részt. Bízunk abban, hogy a jövőben is részt vehetnek a VI. Učme 
sa hravo – Tanuljunk játszva versenyen. 

Eleget téve besztercebányai testvériskolánk, a Základná škola 
Pieninská 27 meghívásának május 28-án intézményünkből kilenc 
tanuló és öt felnőtt vehetett részt a Pieninské trhy elnevezésű nagy-
szabású rendezvényen. Az autóbuszt Dabas Város Önkormányzata 
biztosította.

Az intézményvezető, MGR. Natália Kostúrová üdvözölt bennün-
ket, majd bemutatta az iskolát. Diákjainkat az ottani 5–6. osztályo-
sok kísérték. A városházán Besztercebánya alpolgármestere, MGR. 
Jakub Gajdošík és Dabas város alpolgármestere, Szandhofer János 
várta tanárainkat. Ezt követően a megyei város történelmi központját, 
végül a Szlovák Nemzeti Felkelés Emlékparkban a háborús repülőt, 
tankokat és fegyvereket tekinthettük meg.

Az iskola udvarán a vásár 16.00 órakor kezdődött. N. Kostúrová 
elmondta, hogy a bevételt a gyermekkórházra fordítják. Elsőként cite-
rásaink léptek fel, akik sári népviseletbe öltözve adták elő szlovák-
magyar dalcsokrukat. A Tancuj, tancuj, vykrúcaj szlovák népdal a 
nézőközönséget is megénekeltette. Végezetül intézményvezetőnk, 

Bukodi Jánosné megköszönte a szíves fogadtatást, átadta Dabas Város 
és a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közös ajándékát, majd 
testvériskolánkat meghívta az októberben megrendezésre kerülő 
nagyszabású VI. Szlovák Nemzetiségi Hétre.

A fellépés után szívesen maradtunk volna vendéglátóinkkal, de a 
hosszú út miatt el kellett indulnunk. Nagyon szépen köszönjük a 
segítséget mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a 
nap eredményességéhez, lebonyolításához.

Látogatóban Besztercebányán

Tanuljunk játszva verseny Losoncon
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Nagy örömünkre az idén is megnyer-
te iskolánk a „Határtalanul” projektre 
benyújtott pályázatot, s így ebben az 
évben harminchat hetedikes diák 
utazhatott Erdélybe, hogy megismer-
kedjen a határon túli magyar települé-
sekkel és az ott élő emberekkel.

A május 3-tól-9-ig tartó kirándulá-
sunkon Marcsi néni igazgatóhelyet-
tes, aki a projektvezetőnk volt, az osz-
tályfőnökeink és az énektanárunk 
kísért el bennünket.

Már ősz óta készültünk a nagy útra. A 
délutáni szabad időnkben tolltartókat ter-
veztünk és hímeztünk a vendégváró testvér-
osztályunk minden tag jának. Az utazás 
előtt kerékpártúrát szerveztünk az Ország-
zászló hoz Sáriba, ahol megemlékeztünk a 
trianoni békediktátumról. Beszámolókat 
készítettünk és hallgattunk meg Erdély 
múltjáról és jelenéről. Nagy várakozással és 
kíváncsisággal indultunk el a hatszázötven 
kilométeres hosszú útra, hiszen már olyan 
sokat hallottunk és olvastunk erről a vidék-
ről.

Szállásunk Baróton volt, ahol már isme-
r ő s k é n t  ü d v ö z ö l t e k  b e n n ü n k e t . 
Kirándulásaink során bejártuk a környező 
te le pü lé s e ke t :  Na g ya j t á t ,  Köp e ce t , 
Kisbacont, Vargyast, Sepsiszentgyörgyöt és 
Kézdivásárhelyet. A Szent Anna-tóhoz és az 
Apor lányok feredőjéhez fűződő legendák és 
a természet csodái egészen elvarázsoltak 
bennünket. 

A Gaál Mózes Általános Iskolában a 
tanárok és a diákok nagyon barátságosan 
fogadtak. Betekinthettünk az iskola min-
den napos életébe, együtt tanultunk és spor-
toltunk. Utunk során megismerkedhettünk 
az erdélyi konyha gazdag ízvilágával is.

Az együtt töltött néhány nap alatt igazi 
barátságok szövődtek közöttünk, nehéz volt 

a búcsúzás. Felejthetetlen élményt jelentett 
ez a kirándulás, s reméljük, hogy életünk 
során még eljutunk erre a varázslatos vidék-
re.

Köszönjük a sok szép élményt minden 
kedves támogatónknak!

A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 
hetedikesei

Idén tavasszal nekünk adatott meg az a 
lehetőség, hogy kiutazhassunk Erdélybe, 
Barótra.  Május 17-én indultunk Dabasról, 
majd 12 órás utazás után megérkeztünk a 
szállásra, a Derzs panzióba. Másnap reggel 
már indultunk is kirándulni idegenveze-
tőnkkel, Pájer Györggyel, akitől sok érde-
kességet hallottunk. Minden nap nagyon jól 
éreztük magunkat. Általában mindenki 
kedvenc helyévé vált a Vargyas-szoros és a 
Szent  Anna-tó. Gyönyörű volt a természet. 
A baróti gyerekekkel mindennap találkoz-
tunk, és nagyon jó barátok lettünk velük. 
A kirándulás során jobban megismertük 
egymást és szorosabb kapcsolat alakult ki 
köztünk, így egy erős „családként” tértünk 
haza.

Köszönettel tartozunk azoknak, akik 
lehetővé tették ezt a kirándulást. Örökre óri-
ási élmény marad mindannyiunk számára.

Zelenák Adél
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, 7.a.

Szívet melengető volt a vendégsze-
retet, amivel fogadtak bennünket a 
helybeliek. Kirándulásunk idejére a 
baróti Gaál Mózes Általános Iskola 
7. c. osztálya lett a „testvérosztályunk”. 
Az együtt töltött órák alatt megismer-
kedtünk egymással, Erdővidékkel, 
együtt dolgoztunk érdekes feladvá-
nyok megoldásán, sőt barátságos fut-
ballmérkőzést is játszottunk. A közös 
programokon, est i ta lá lkozókon 
barátságok szövődtek, s így nem csoda, 

hogy a hangulatos búcsúestén könnybe 
lábadt szemmel köszöntünk el egymástól.

Gyönyörködhettünk a hegyek övezte cso-
daszép erdélyi tájban, és az egy hét alatt szá-
mos érdekes, szép programon vettünk részt. 
Többek között megnéztük a bodvaji vashá-
mort, a Benedek Elek Emlékházat, Nagy-
ajtán és Vargyason az unitárius templomot. 
Ellátogattunk több múzeumba is Kézdi-
vásár helyen, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, 
Csernátonban. Nagyszerű, kedves embere-
ket, családokat ismertünk meg, köztük  
Fekete Levente tiszteletest, Etelka nénit a 
kisbaconi vízimalomban, Lőrincz Sándor 
tanár urat a Csomád-hegységben tett túránk 
során, Haszmann Pali bácsit Csernátonban, 
a Sütő családot Vargyason.

Megkóstoltuk a borvizet, ettünk kürtős 
kalácsot, csorbalevest, gyönyörű tájakon 
kirándultunk, szekereztünk, igazi kézműves 
remekműveket láthattunk, hallottunk ízes 
székely beszédet, és ami a legfontosabb, ren-
geteg szeretetet kaptunk.

Közös múltunk, összetartozásunk, jövő-
beli barátságunk jelképeként a székelykapus 
parkban két fát ültettünk el. Feledhetetlen, 
kivételes élményekben gazdag hetet tölthet-
tünk el ezen a titokzatos, szép vidéken.

A táborszervezők
Gyóni Géza Általános Iskola

A dabasi iskolák hetedikesei idén is részt vettek az Em-
beri Erõforrás Támogatáskezelõ által kiírt Határtalanul! pá-
lyázat által biztosított tanulmányi kiránduláson Erdély-
ben. Az ott szerzett élményekrõl, tapasztalatokról az is-
kolák diákjai és tanárai vallanak élménybeszámolóikban.

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET A BÍRÓSÁGOKON
A Budapest Környéki Törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó valamennyi bíróságon

július 16.– augusztus 19. között, valamint  december 28–31. között
ítélkezési szünetet tartanak.

Július 15. a Bíróságok Napja – munkaszüneti nap.
Július 1-jétől a panasznapi ügyfélfogadás minden hétfőn 9.00–11.00 óra között 10 db sorszám kiadásával történik.
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szlovák kulturális est 
angyalföldön
A Sári Szlovák Önkormányzat közel 50 fővel 

indult útnak Pestre május 17-én, vasárnap, hogy részt vegyenek a 
Kassai Železiar Néptáncegyüttes jubileumi estjén.  

A remek hangulatú, közel kétórás műsort az Angyalföldi Szlovák 
Önkormányzat szervezte a félévszázados együttes táncosaival, női 
énekegyüttesével és népi zenekarával. A megnyitóban Vladimir 
Urban, együttesvezető örömét fejezte ki, hogy ismét Budapestre láto-
gathattak és ennyi érdeklődő érkezett az előadásra.

Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ aulájában egy 
kiállítást is rendeztek az együttes megalakulásának 50. évfordulójára. 
A fiatal táncosok rendkívül jó hangulatot varázsoltak a nézőtérre  
szebbnél-szebb koreográfiákkal. Sőt, a közönséget is bevonták egy-
egy tapsos ritmusgyakorlattal. Minden résztvevő feltöltődve sétált ki a 
műsorról abban a reményben, hogy hamarosan újabb hasonló színvo-
nalú eseményre adódik lehetőség.

Mráz Adrienn – Sári Szlovák Önkormányzat

Tehetség, akarat és alázat
Fojta Dániel a Szent János Katolikus Általános Iskola 6. a osztályos 
diákja. Tehetsége már alsó tagozatban megmutatkozott. Eredmé-
nyesen, hiba nélkül teljesített az iskolai megmérettetéseken, és szé-
pen szerepelt iskolán kívüli tanulmányi versenyeken. 

A helyesírás, angol nyelv mellett a matematikával köteleződött el 
leginkább. Ezt felismerve segítettük, terelgettük mi, a tanárai és 
családja, legfőképp édesanyja.

Több év próbálkozása, munkája az idei tanévben ért be igazán. 
Eredményei:
–  Ócsai Bolyai János Gimnázium Bolyai Emlékverseny – I. helyezés
–  Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye – V. helyezés
– Orchidea Pangea matematika verseny –különdíj
– Zrínyi Ilona Matematika Verseny – Megyei VII. helyezés
– Bendegúz Akadémia Tudásbajnoksága – Országos I. helyezés
– Alapműveleti Matematika Verseny – Országos I. helyezés

„A tehetség isteni áldás.” Mellette szükség van hihetetlen akarat-
ra és alázatra. Daniban ez megvan, s szinte biztos vagyok abban, 
hogy a történet itt messze nem ér véget…

Pfendert Zsuzsa
igazgatóhelyettes

Egy büszke testvér tollából...
Gál Roland, aki a dabasi Múzsák A.M.I. tanulója, Szabó Zoltán 
művésztanár úr tanítványa és – nem mellesleg – a kisöcsém, június 
6-án szombaton egy nagyon exkluzív környezetben, az Óbudai 
Társaskörben csillogtathatta zenei tudását az ország legkiválóbb zene-
tanárai előtt.
Az egész tavaly novemberben kezdődött, amikor a XIV. Országos 
Friss Antal gordonkaversenyen a „Zenetanárok a Tehetségekért” 
különdíjaként elnyerte ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy a tanév orszá-
gos hangszeres versenyein ZETA különdíjban részesült többi növen-
dékkel együtt zenélhessen. Különböző korcsoportokban, különböző 
hangszereken adtak elő szebbnél szebb darabokat a díjazott verseny-
zők. Nekem leginkább – és nem elfogultságból :) –, Roland csellójáté-
ka tetszett. Nagy átéléssel játszotta H. Squire: Tarantella-ját, amit 
már a dabasi pedagógusnapon a város tanítói és tanárai is hallhattak 
tőle. Döme bácsi (Dömötör Tibor tanár úr) örömmel kísérte zongorán 
ez alkalommal is. A kétórás előadás után neves pedagógusok ajánlot-
ták fel az itt fellépő ifjú művészeknek, hogy a továbbiakban is segítik és 
egyengetik zenei karrierjüket különórák keretében.

Ezúton is szeretném megköszönni Zoli bácsi kitartó és odaadó 
munkáját, amivel évek óta segíti és viszi előre kisöcsémet a zene világá-
ban, és sikert sikerre halmozva a legszebb és legnevesebb helyekre jut-
nak el együtt.               Gál Adrienn

a sÁRi KÖZÖssÉGi HÁZ 
júniusi programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583 • e-mail: 
sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com

Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint • 
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Bazsalicska Citeracsoport 
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László

Gyermeknéptánc: csütörtök, 17.00–19.00 óráig 
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport 

hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör:

szerda, 17.30–19.00 óráig
Hétfő: 18.30–19.30 – Pilates (Mrázné Gogolák Éva)
Kedd: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
       19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
                 19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

Június 22–26-ig, 9.00–14.00 óra között 
néptánctábor gyermekeknek

Szervező: Kisborovenka Néptánccsoport 
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A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.

Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj

PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES 
június 25. csütörtök: 16.00–18.00 óráig 
vezeti: Solymosi Borbála

KreÁlom 
június 26. (péntek) 16.30–19.00 
vezeti: Jurácsik Andrea

MI MÉG OLVASUNK KÖR 
június 30. (kedd) 18.00–20.00 óráig, vezeti: Bakkai Éva
Vámos Miklós: Sánta kutya Egy élet című regényéről beszélgetünk

INGYENES ANGOLKÖR – szerda 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra

Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen? 
Akkor csatlakozz alapfokú NYELVVIzSGA fELKÉSzíTő 
kurzusunkhoz!

szerda: 11.00–12.00, tanár, Juhászné Balog Petra

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik nyelvi szintje már megközelíti 
a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét és elsősorban tudá-
suk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és a vizsgatechnika 
fejlesztésére és 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
SzíNJÁTSzÓKÖR 

szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
A HYDE zenekar próbái 

péntek 17.00 – 21.00 óráig

MiLosZERNi VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: HM-kúria

Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető, 

valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Június 19. (péntek)
Lekváros bukta-készítés

15.00–18.00 óráig
A lekváros bukta újra divat! Egy igazi hungarikum, amit bármi-
lyen ízű lekvárral ízesíthetünk. A végeredmény biztosan nagy 

örömet szerez kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hétfő:    9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)

Kedd: 17.00–18.30 Mamorett-csoport táncpróba 
Szerda:    9.00–10.30 Baba-mama klub

(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páratlan heteken
   10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás 

(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páros heteken
   11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családok-

nak (dr. Berze Éva)
   17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub 

egészségmegőrző torna
Péntek:  17.00–18.30 Gyermek-és ifjúsági kézműves

szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:  17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub egészség-

megőrző torna

szeretettel várjuk az érdeklôdôket júniusi és júliusi  
rendezvényeinkre!
–  június 16-án (szerdán) 17.30–19.00 óráig képviselői fogadóórát 

tart Feldman László a Művelődési Házban

–  július 10-én (pénteken) 16.30-tól kezdődő Nyárindító ifjúsági 

kézműves és sportdélutánra a Közösségi Házba! 

A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, 

vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az 

intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszá-

mon érdeklődhetnek.

HELYESBíTÉS
A Dabasi Újság májusi számában, a 100 évest ünnepeltek az Átriumban című cikkben tévesen közöltük 
                                        Keresztes Sándorné Marika néni nevét, a hibáért elnézést kérünk.                 

 –szerk–

a szõlõsi Közösségi Ház programjai

a HaLÁsZ MÓRicZ-KúRia júniusi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.  • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint 
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács ferencné, Kajliné Ludányi Margit
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Kossuth Művelődési 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

Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig

péntek: 8.00–16.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

fELHíVÁS!
NAPKÖzIS TÁBOR „ÖRÖKMOzGÓKNAK” 
Időpont: július 6–10. (naponta 8.00-16.00 óráig)

Részvételi díj: 6000 ft/fő/hét
(tízórai, uzsonna + kézműves kellékek)

Ami lesz: kreatív interaktív foglalkozások
(múzeumpedagógiai alapokkal), kézműves foglalkozás, 

népzenei-, néptáncbemutató, csapatépítő játékok 
Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, hagyományos 

szabadtéri játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 19. péntek

Tel/fax: 29/360-237; szervezes@kmkdabas.hu, 
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

CSOPORTOK, KLUBOK fOGLALKOzÁSAI
Maminbaba – hordozós latin fitnesz:  kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:

július 4. szombat, 16.00

KossuTH HÁZ GaLÉRia
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. 

Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu

www.kmkdabas.hu 
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig 

kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig 
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

fELHíVÁS!
A dabasi Kossuth Művelődési Központ és a Galéria 

Alapítvány szeptember 12.–október 9. között a 
Kossuth Ház Galériában rendezi meg a

DABASI KISTÉRSÉG MűKEDVELő 
ALKOTÓINAK 5. KÉPző- ÉS IPARMűVÉSzETI 

KIÁLLíTÁSÁT.
A tárlatra beküldhető az elmúlt három évben készült, 

maximum 5 alkotás.
A beadás ideje: július 13–17-ig,

naponta 13.00–17.00 óra között.
A beadás helye: Kossuth Ház Galéria

Részletes felvilágosítás: Dágány Józsefné, 
06-29/362-545, illetve 06-30/534-1138. 

E-mail: galeria@ kmkdabas.hu.

RENDEzVÉNY

A „Dabasi Egészségolimpia” rajzpályázatának kiállítása 
A kiállítás megtekinthető: június 26-ig 

Építészeti értékek Dabason  
– a klasszicista kúriák múltja és jelene 

A kiállítás június 29.–augusztus 30. között
tekinthető meg.

HaLÁsZ BoLDiZsÁR
VÁRosi KÖNyVTÁR

(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

NYITVA TARTÁS:
hétfő–péntek 10.00–18.00 óráig

szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva

Tel.: 29/360-529

E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

KossuTH MÛVELÔDÉsi KÖZPoNT
JúNius HaVi PRoGRaMoK

Nemzetközi fotókiállítás nyílt a Kossuth Ház Galériában
Május 9-én lezajlott az I. Dabasi Nemzetközi Fotópályázat FIAP 
2015/113 kiállítás-megnyitója a Kossuth Ház Galéria és Kerekes 
László Alkotóházban. A pályázat a Dabasi Fotóklub Egyesület és a 
Kossuth Ház Galéria szervezésében, a FIAP, azaz a Nemzetközi 
Fotószövetség védnöksége mellett és Dabas Város Önkormányzatának 
támogatásával valósult meg. 

A pályázatra három kategóriában, 31 országból, 151 pályázó 1771 
képet küldött be, amelyből az öttagú szakmai zsűri javaslata alapján 
végül 125 alkotást állítottak ki, 41 pályaművet díjaztak.

Az eseményen Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony 
köszöntötte a meg jelenteket, majd a Magyar Fotóművészeti 

Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke, Horváth Imre 
mondott ünnepi beszédet. A MAFOSZ díjait a szervezet elnöke, míg 
a nemzetközi fotóművész szövetség elismeréseit Bese Zoltán dabasi 
fotóművész adta át. A szervező Dabasi Fotóklub Egyesület nevében 
Forgács István adta át a szervezet különdíjait. 

Dabas Város Önkormányzatának elismerését pedig, nagy örö-
münkre, egy dabasi kötődésű műkedvelő fotós, dr. Csoó Annamária 
vehette át. Az eseményen, a jelentős földrajzi távolságok miatt, a 
díjazottak jelentős része nem tudott személyesen részt venni, azon-
ban a világhálón keresztül bekapcsolódhattak az élő közvetítésbe. 

Feldman
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a D-alma rajzverseny eredményhirdetése
A Dabas Város Önkormányzata 

által szervezett, Dabasi Egészség-
olimpia néven indult egészségnevelő 
program a végéhez ért. 

D-almát, a zöld almakislányt a város szinte összes kisgyermeke 
megismerte és a szívébe zárta. Izgatottan vártak minden egyes 
találkozást és kíváncsian hallgatták, vajon miről mesél majd nekik 
az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Szeretettel gyűjtögették és 
vitték haza a D-almás matricákat és szüleiknek is sokat meséltek a 
tőle tanultakról.

A program záróeseményeként egy plakát- és rajzkészítési ver-
senyt hirdettünk meg. Szebbnél szebb munkák érkeztek be, igazán 
nehéz volt kiválasztani a legjobbakat.

Az eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitójára június 9-én 
délelőtt 10.00 órakor, a Kossuth Ház Galériában került sor.

DíJAzOTTJAINK: 
Plakátkészítés kategóriában, óvodás korcsoportban:
 I.  Napsugár Óvoda Ibolya csoportja
 II. Lurkó Óvoda nagycsoportosai
 III. Új Bóbita Óvoda Ficánka csoportja

Plakátkészítés kategóriában, iskolás korcsoportban: 
 I. a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2. osztályos tanulói
 II. a Kossuth Lajos Általános Iskola 1.a osztályos tanulói
 III. a  Gyóni Géza Általános Iskola 3.a osztályos tanulói

Egyéni rajzok készítői közül óvodás korosztályban:
 I. Fridrich Nóra a Bóbita Óvoda Csiga-biga csoportjából
 II. Fucskó Boglárka a Lurkó Óvoda Maci csoportjából
 III. Fülöp Viktória a Napsugár Óvoda Ibolya csoportjából
Egyéni rajzok készítői közül, iskolás korosztályban:
– Szlezák Fanni, a Gyóni Géza Ált. Isk. 4. a osztályos tanulója
– Petrik Borostyán, a Kossuth Lajos Ált. Isk. tanulója
– Mákszem Virág, a II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 3. oszt. tanulója

Különdíjazottak az óvodás korosztályban:
Ámon Regina – Bóbita Óvoda, Kecskés Kristóf – Új Bóbita Óvoda 
Szabó István – Új Bóbita Óvoda, Fazakas Árpád – Új Bóbita Óvoda 
Horváth Jázmin – Új Bóbita Óvoda, Rigó Csenge – Bóbita Óvoda 
Vadász Nikolett – Lurkó Óvoda, Kosztolányi Katica – Lurkó Óvoda 
Mráz Gábor – Lurkó Óvoda és a Mesevár Óvoda nagycsoportosai
Különdíjazottak iskolás kategóriában: 
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola: Sziráki Kadosa 2. b, Maris 
Barnabás 2. b, Volenszky Péter 2. c, Fehérváry Fanni 1. a, Nagy Emma 
1. b, Fritz Hanna 1. b, Lovistyek Lili 2. a, Gémesi Rozi 2. b, Rigó 
Zsombor 2. b, Kuris-Harmincz Márk 2. b, Imre Attila 2. b, Serény 
Antónia 2. b, Kerekes Kincső 1. b, Szarvas Zsófia 2. a, Laja Laura 2. a
Gyóni Géza Általános Iskola: Szilágyi Jázmin 3. b, Kocsír Kristóf 
3. b, Galambos Tamás 3. b, Langó Gergő 3. b, Bodnár Flóra 3. b,
a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 2. a osztálya,
a Gyóni Géza Általános Iskola 1. a osztálya és a 
II. Rákóczi ferenc Általános Iskola 3. osztálya

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás ki-
emelten kezeli a lakosság hulladékkezeléssel, elhe-
lyezéssel kapcsolatos szemléletének formálását, en-
nek keretében hangsúlyosan foglalkozik a tagtelepü-
léseken élõ iskoláskorú gyerekek és a fiatalok környe-
zettudatos nevelésével. A Társulás Közösen a Környe-
zetért címmel rajzpályázatot hirdetett a térség általá-
nos iskolás diákjai számára, melynek ünnepélyes díj-
átadójára a Környezetvédelmi Napon került sor május 
28-án a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola 
és Kollégiumban. 

A Környezetvédelmi Napon beszédet mondott Kőszegi Zoltán, a 
társulás elnöke, Dabas város polgármestere, valamint Stégner 
Péter, a házigazda Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző 
Iskola és Kollégium igazgatója.
Tíz település általános és középiskolás diákjai mérhették össze 
tudásukat játékos formában a környezetvédelem témakörében. 
A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a szelektív 
hulladékgyűjtés jelentőségére, a természet és a környezet meg-
óvására. Délután 13.00 órától több állomáson zajló vetélkedőn 
versenyeztek az iskolákból benevezett csapatok a „Válogatós 
vagyok” elnevezésű játék keretében. A játékos ügyességi fel-

adatok között szerepelt a köz-
kedvelt „toronypakoló”, mely lénye-
ge, hogy adott időre minél magasabb 
torony épüljön a megadott hulladékkupacból. 
A szelektív hulladékgyűjtés témaköréhez kapcsolódott a „sza-
ladgáló válogató” elnevezésű játék, melyben a szelektív hulla-
dékgyűjtés szabályainak megfelelően kellett beledobni a meg-
felelő hulladékgyűjtőbe a szétválogatott hulladékot. A játékban 
négyfős csapatok vettek részt, két különböző életkori kategóriá-
ban, mindkét kategória első három legjobb csapata értékes 
ajándékjutalmakat kapott. 

KÖZÖsEN a KÖRNyEZETÉRT 
rajzpályázat díjkiosztója és környezetvédelmi nap a
Dabasi Kossuth Zsuzsanna szakképzô iskola és Kollégiumban
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„PARTI-NAP”
az óvodában

A május 29-i reggel nem a szokásos módon kezdődött az Új Bóbita 
Óvoda Ficánka csoportjában. A nagycsoportos gyerekek hátizsákok-
kal, kis bőröndökkel jöttek az óvodába. A táskában az esti kellékek, 
pizsamák, alvótársak, mesekönyvek voltak elrejtve.

Hagyományainkhoz híven ugyanis 
pizsamaparti volt az est programja.

Délelőtt Panna szülei és nagyszü-
lei láttak vendégül „Palacsintapartin”. 

A vendéglátás felejthetetlen élményt 
nyújtott a gyerekeknek, nemcsak az ízletes palacsinták, hanem a szí-
nes programok miatt is.

Délutáni pihenőnk után szokásosan telt az idő az óvodában egé-
szen zárásig. Ezután birtokba vehettük az egész udvart a játékokkal, 
szánkódombbal együtt. 

A közös fagyizás, a városi nagy játszótéren és a Jubileumi parkban 
eltöltött idő mind az esti program része volt.

Sötétedéskor visszasétáltunk az oviba, miután megtaláltuk a „kis 
manók” által elrejtett tojásokat, virslit, majd nekifogtunk a vacsora 
elkészítésének. 8 óra után megérkezett a gyerekek nagy kedvence, a 
pizza is. A teraszon elfogyasztott vacsora után még lehetett játszani, 
énekelni, táncolni a kivilágított udvaron. Szánkódombunkról meg-
nézhettük a ragyogó holdat, csillagokat, hallhattuk az est hangjait. 

Az esti zuhanyozás, párnacsata után az óvó néni meséjére aludtak 
el a gyerekek. 

Remélem mindenki számára felejthetetlen, élményekben gazdag, 
csodálatos nap volt!

Köszönet: Gabi óvónak, Zsuzsi dadusnak, Bea dadusnak és a szü-
lőknek a program sikeres megvalósulásáért.

Dabasiné Pucsinszki Margit
óvodapedagógus

Összefogás a sári óvodában,
avagy 2015 valóban a jó cselekedetek éve

A sári óvodások örömmel vették birtokba az óvoda udvarára tele-
pített új játékeszközöket, melyeket a szülők, nagyszülők „Félpénz” 
vásárlásából és vállalkozók adományaiból finanszíroztunk. A 
befolyt összeget Kőszegi Zoltán polgármester jóvoltából Dabas 
Város Önkormányzata megduplázta. Így a Napsugár és 
Szivárvány Óvoda udvara gazdagodott fészekhintával, körforgó-
val, mászófalas játszóvárral, libikókával. Kezdeményezésünkre 
1 282 000 Ft gyűlt össze, így önkormányzati támogatással együtt 
2 564 000 Ft-ért vásárolhattunk játékokat.

A Szivárvány Óvodában a „Nemzeti ovi-foci, ovi-sport prog-
ram” keretén belül megvalósulhatott a műfüves ovi-foci pálya meg-
építése, az eszközkészlet beszerzése. Dabas Város Önkormányzata 
2 850 000 Ft önrészt nyújtott hozzá.

Óvodánk a Bozsik-program Intézményi és Egyesületi 
Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Programban is részt vesz, így a 
focipályát maximálisan ki tudjuk használni gyermekeink nagy örö-
mére.

A gyermekek nevében ezúton is köszönjük minden támogató 
nagylelkű felajánlását, és azt, hogy adója 1%-val a Napraforgó 
Óvodai Alapítványunkat támogatta!

Az óvoda alkalmazotti közössége

Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba

folyamatos munkarendbe, 3 műszakba! 
Ingyenes buszjárat:

Alsónémedi, Dabas, Ócsa, Bugyi
Jelentkezés: 06-30/338-2005
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TEsTüLETi HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 7-én 
tartott rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult 

Dabas településrendezési tervének módosításához
– A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az FC Dabas Sportegyesület 

részére az Utánpótlás Központ építésének I. ütemét előfinanszírozza
– A testület az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás KEOP pályá-

zat ÁFA finanszírozására fedezetet biztosított.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 
26-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– módosította vagyonrendeletét, majd megalkotta partnerségi rende-

letét,
– elfogadta a Rendőrkapitányság, a Dabas Sportcsarnok Beruházó és 

Szolgáltató Kft., a Pantheon Kft, és a Daszofe Nonprofit Kft. 2014. évi 
munkájáról készített beszámolót.

– Ezt követően a képviselő-testület elfogadta a 2014. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete véleményezési 
jogkörében úgy döntött, hogy Tokné Járomi Ilona pályázó megbízását 
támogatja 2015. 09.16.–2020. 08. 15. közötti időtartamra, a Dabasi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztásának 
ellátására a munkáltatói jogkört gyakorló miniszter felé.

– Módosította az 1. számú Óvoda, a 2. számú Óvoda és a 3. számú 
Óvoda és a Zarándokút Önkormányzati Társulás alapító okiratát.

– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek, 
parkok, intézményi zöldterületek, játszóterek, közterületi hulladékke-
zelés és a közlekedésbiztonsági feladatok ellátásának gazdaságosabb 
megoldása miatt úgy döntött, hogy vállalkozásba adja ezeket a felada-
tokat. Felkérte a hivatalt, hogy készítse elő a közbeszerzéshez szüksé-
ges kiírást.

– Elbírálta a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület támogatási 
kérelmét.

– A testület úgy döntött, hogy a dabasi önkormányzat pályázatot nyújt be 
az 1. sz. Konyha felújítására és korszerűsítésére.

– Ezt követően a testület az ingatlankérdésekben döntött.

– A testület a Városi Strand jegyárait módosította, 2015-től az 
új árak:

diák és nyugdíjas napijegy: bruttó   600 Ft
felnőtt napijegy:  bruttó 1200 Ft
családi napijegy:  bruttó 1800 Ft
A csúszda használatát a napijegy tartalmazza!

16.00 óra után minden jegy féláras
Bérletek:

felnőtt szezonbérlet: bruttó 13 000 Ft
gyerek/nyugdíjas szezonbérlet: bruttó   6500 Ft
felnőtt havi bérlet: bruttó   5000 Ft 
gyerek havi bérlet:  bruttó   2500 Ft
16.00 óra utáni szezonbérlet:  bruttó   5000 Ft

– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Béke utca 
sebességét 30 km/h-ra korlátozta.

– A Dabas, 2015. évi útfelújítások, járdaépítések tárgyú közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az alábbiak 
szerint hirdeti ki: MEGA-SPED Kft., Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt 
pályázati felhívására, köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térins-
talláció) létrehozásának támogatására. A pályázati téma: olyan kortárs 
mű megvalósítása, mely első alkotásként bárhova elhelyezhető, de 
nem uralja annyira a teret, hogy kizárja egy későbbi szoborpark kiala-
kításának lehetőségét. A megvalósítási helye: Dabas, Ravasz L. u. 2., 
hrsz.: 2180. Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése ese-
tén a saját forrás összegét – maximum 1 500 000 Ft-ot – a költség-
vetésben biztosítja.

– A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola számára csoportszobák és 
tornaszoba kialakítására támogatást biztosít az általános tartalék ter-
hére. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdemé-
nyezi a 2013. január 15-én kelt használati szerződés módosítását a 
Szent János Katolikus Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola közötti tanteremátadás miatt.

– A Képviselő-testület zárt ülésen kitüntetések adományozásáról dön-
tött.

RÖViD HiVaTaLi HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselők 
Napja miatt, június 30-án és július 1. napján a Dabasi 
Polgármesteri Hivatal zárva tart.

***
Dabas Város Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a 
helyi környezet védelméről és a köztisztaságról) értelmében a tulaj-
donos gyommentesítési kötelezettsége nem csak az ingatlan határá-
ig tart, a tulajdonosnak az ingatlan előtti közterületet is mentesíte-
nie kell a gyomtól, egészen az út széléig, tehát ha a telek előtt árok, 
útszegély található, annak a gyommentesítése felől is intézkedni 
kell. A gyommentesítési kötelezettség elvégzése nem csak a parlagfű 
szezonra vonatkozik, azon kívül is el kell végezni.

***
Dabason a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló önkor-
mányzati rendelet (27/2012. »III. 30.«) értelmében a tűzgyújtás és az 

égetés belterületen április 30-tól szeptember 1-jéig szigorúan 
tilos! 
Kerti grillezés és tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete 
mellett továbbra is az év bármely szakában végezhető, kivéve országos 
tűzgyújtási tilalom idején.

***
Az 1998. évi XXVIII. törvény 5.§ (6) bekezdése kimondja, hogy 
„kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről 
köteles eltávolítani.” Felhívom minden állattartó figyelmét, tartsa 
be e törvényi rendelkezést, és ne hagyja, hogy városunk látképe 
emiatt romoljon. Emellett e szabály be nem tartójával szemben 
helyszíni bírság vagy szabálysértési bírság is kiszabható.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző 
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Környezetünk és a benne lévő egyik legféltettebb természeti 
kincsünk, a víz megóvása érdekében különös gondossággal, 
szakszerűen kell üzemeltetnünk szennyvízelvezető hálózatain-
kat és az ahhoz kapcsolódó szennyvíztisztító létesítményeket. 
A szennyvízelvezető rendszer biztonságos üzemeltetése közös 
érdekünk, ezért tisztelettel kérjük, az alábbiak elolvasásával és 
betartásával Ön is támogassa munkánkat!

Amit a csapadékvíz-bebocsátásokról feltétlenül tudni kell
Az elválasztott rendszerű csatornahálózatok esetében a szennyvíz 
elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül, míg az esővíz elvezetése 
a csapadékvíz -csatornán keresztül lehetséges.

Azon területeken, ahol a csatornaszolgáltatást a Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft. látja el, a szennyvízelvezetés és- tisztítás elvá-
lasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg, mely kapaci-
tásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztí-
tott ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására 
alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése ezeken a szolgál-
tatási területeken csak a szennyvízhálózattól teljes mértékben elkülö-
nítve végezhető.
Az 58/2013. VIII. 27.) Korm. rendelet 85.§ (5) értelmében az 
elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz 
bevezetése tilos.

A fentiek be nem tartása nagyon súlyos következményekkel járhat. 
Az esővíz közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb esőzések alkal-
mával a szennyvíztisztító mű túlterhelését és károsodását, alacso-
nyabban fekvő területek elöntését, a szennyvízelvezetés és -tisztítás 
költségeinek növekedését okozhatja. Bővebben:
➢ Ha a szennyvízelvezető törzshálózatba nagy mennyiségű csapa-

dékvíz jut, a keverékvíz (szennyvíz és csapadékvíz) törzshálózat-
ból kifolyását és közterületekre jutását eredményezheti.

➢ Az alacsonyabban fekvő területek (pincék, mélygarázsok, stb.) 
elöntése sok esetben, jelentős vagyoni károkkal jár.

➢ A szennyvíztisztító telepre juttatott keverékvíz kimossa a tisztí-
táshoz használt baktériumokat, így károsítja a szennyvíztelep 
tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a 
telep hatékonyságát.  

➢ A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden 
esetben többletkiadást jelentenek, mely kihatással lehet a végzett 
szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal köz-
vetett módon a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő többi fel-
használóra is.

Valóban megéri? – tehetjük fel közösen a kérdést mindazoknak, 
akik a csapadékvizet tudatosan, vagy nem szándékosan (pl. vásárolt 
ingatlanok esetében, rejtett kivitelezési hibáknál) a közcsatornába 
juttatják.

Az ingatlanokon összegyűlő csapadékvizek hasznosításának ma 
már számos lehetőségét és módját ismerjük a kert öntözésétől kezd-
ve az autómosásig. Az esővíz köztudottan lágy víz, mely tisztítás-
hoz hatékonyan használható, a növényeink számára pedig élettani-
lag nagyon kedvező. Saját és természeti értékeink megóvása érdeké-
ben érdemes tehát az esővíz szabályos elvezetésére és újrahasznosí-
tására egyaránt figyelmet fordítani.

Mit tesz a szolgáltató a megelőzés és a szabálytalanságok vissza-
szorítása érdekében?
➢ Rendszeres tájékoztatást nyújt az érintett szolgáltatási területek 

lakosai és felhasználói számára és felhívja a figyelmet a csapa-
dékvíz közcsatornába juttatásának szabálytalanságára és annak 
következményeire.

➢ Az üzemeltetett szennyvízelvezető törzshálózaton rendszeres 
vizsgálatokat végez, melyek során az észlelt legális csapadékvíz-
bebocsátásokról digitális felvételt készít, azokat jegyzőkönyvben 
dokumentálja.

➢ A felhasználókat az állapot megszüntetésére írásban felszólítja.

Mit tehetnek a lakosok és a felhasználók?
➢ A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű üzemeltetése, rend-

szeres karbantartása és szükség esetén javítása a felhasználó 
kötelezettségébe tartozik. Ha nem biztos abban, hogy a csapa-
dékvíz-elvezető hálózata a szennyvízhálózathoz semmilyen 
módon nem kapcsolódik, kérjük, mielőbb ellenőrizze esővíz-
elvezető rendszerét és házi szennyvízhálózatát.

➢ Házi szennyvízhálózatán észlelt szabálytalanság esetén szíves-
kedjen annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni.

➢ A nem saját ingatlanon megvalósuló illegális csapadékvíz-
bebocsátásokat – annak érdekében, hogy társaságunk a meg-
szüntetés érdekében mielőbb eljárhasson – a 06-29/360-323 
telefonszámon vagy egyéb módon (e-mail, postai levél, fax) 
jelezhetik. A bejelentő személyére vonatkozó adatokat és 
információkat minden esetben bizalmasan kezeljük. 
Segítségüket és közreműködésüket előre is nagyon köszönjük!

Tegyünk a károk megelőzése érdekében!
A szennyvízcsatorna-hálózaton előforduló illegális csapadékvíz 
rákötések, egyéb hálózati hibák és dugulások miatt kivédhetetlen, 
hogy a csatornahálózatban időnként megemelkedjen, visszatorlód-
jon a szennyvíz. Ilyenkor a terepszint alatti helyiségek elöntésének 
veszélye főleg a gravitációs szennyvízbekötések esetén fennáll, 
amelynek kockázata házi szennyvízátemelő és/vagy visszacsapó 
szelep beépítésével minimálisra csökkenthető.
Köszönjük, hogy a fentiek betartásával Ön is segíti munkánkat!

DAKÖV Kft.

TuDNiVaLÓK a csaPaDÉKVÍZ És a sZENNyVÍZ
ELVEZETÉsÉRÔL

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

Mezõõrök elérhetõségei 
Homoki Iván: 06/70-332-1455 • Czene József: 06/70-332-1456 • 
Józsa Zoltán: 06/70-452-0869 • Vörös József: 06/70-330-7668
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/330-7667
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Hatodik alkalommal került sor a Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjainak megválasztására, majd a GYIÖK megalakulásá-
ra. Május 21-én, 17.00 órakor került sor az ünnepélyes alakuló ülés-
re, amelyre Dabas város vezetőségén és a hivatal munkatár sain kívül 
eljöttek az ifjúsági képviselők családtagjai, barátai is. 

Az alakuló ülés a szokásos menetben zajlott: Rigóné dr. Roicsik 
Renáta, Dabas város jegyzője közölte a választási eredményeket, 
majd Volenszki Lilla leköszönő ifjúsági alpolgármester számolt be 
az elmúlt 2 év eredményeiről a megjelenteknek. Ezután Mész 
Adrienn szavalatát hallgatta meg a közönség, majd Kőszegi Zoltán, 
Dabas város polgármestere átadta a megbízóleveleket és letetette az 
ifjúsági képviselőkkel az esküt. Ezt követően a GYIÖK-tagok ifjú-
sági polgármestert választottak maguk közül. A jelöltek között volt 
Pokornyik Lilla és Bennárik Tamás. A képviselők Pokornyik Lillát 
választották meg ifjúsági polgármesternek, aki megköszönve a töb-
biek bizalmát, rövid beszédet tartott a jövőbeli terveiről. Elmondta, 
hogy ifjúsági képviselőtársaival az elkövetkezendő két évben min-
dent meg fognak tenni azért, hogy felpezsdítsék városunk fiataljai-
nak életét, mindennapjait.

Az alakuló ülést követő első rendes ülésen a GYIÖK-tagok ifjú-
sági alpolgármesternek választották Kőszegi Blanka Zoét, vala-

mint Bennárik Tamást, aki a médiáért, rendezvényszervezésért 
felelős alpolgármester lett. Ezt követően a képviselő-testület elfo-
gadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és hivatalosan is meg-
kezdte munkáját.

A továbbiakban sok sikert és eredményes működést kívánunk!
ifj. Erdélyi Zsolt

GYIÖK-referens 

Megtartotta alakuló ülését a Gyermek- és ifjúsági Önkormányzat 

ÉRETT LETTEM a FELaDaTHoZ
Pokornyik Lilla 19 éves, a 
Táncsics Mihály Gimná-
zium volt diákja, aki négy 
évig diákönkormányzati 
képviselõként dolgozott, 
most ifjúsági polgármes-
terként. Lilla komoly ter-
vekkel készült a kétéves 
mandátumára, ezekrõl 
kérdeztem. 

– Megválasztottak Dabason ifjúsági polgármesternek. Miért tartottad 
fontosnak, hogy indulj a választáson?

– Régebben is gondolkoztam azon, hogy indulok a választáson. 
Most úgy éreztem, hogy elég érett lettem a feladathoz: kreatív és segítő-
kész vagyok. Elsősorban ezen jellemzők miatt gondoltam, hogy megfe-
lelő lennék erre a pozícióra. Évek óta figyelemmel követem a dabasi 
közélet eseményeit, és szívesen részt vennék annak alakításában. 

– Mit jelent számodra ez a pozíció?
– Törődni a fiatalokkal, segíteni nekik, hogy az életük élhetőbb 

legyen a városban. Arra szeretnék törekedni, hogy a kétéves munka-
tervben lefektetett programok, feladatok, maradéktalanul teljesülje-
nek, így akarunk valami maradandót alkotni a fiatalok számára.

– Kampánybeszédedben említetted, hogy a Kecskeméti Főiskolán 
tanulsz.

– Igen, szociális és ifjúságsegítő szakon vagyok elsőéves hallgató. 
Leginkább a fiatalok életével foglalkozunk, valamint a problémával 
küszködő kortársainknak próbálunk segítséget nyújtani. Ez a szakma 

tág fogalom, sok mindent magában hordoz: a segítségnyújtáson túl az 
életvezetési tanácsadást, valamint a 12–29 éves korosztály számára 
adódó lehetőségek, ötletek megragadását és megvalósítását. 

– Empatikus személyiség vagy. Jól látom?
– Igen! Azért választottam ezt a szakot, mert mindenképpen gyere-

kekkel és fiatalokkal szeretnék foglalkozni, illetve igyekszem segítő 
kezet nyújtani a fiatalok számára. Ha kortárstól hallják a tanácsot, 
akkor talán jobban megnyílnak, és közvetlenebb kapcsolatot tudunk 
kialakítani velük. Ez a szak arra nevel minket, hogy empatikusabbak 
legyünk embertársainkkal, ambíciózus, türelmes, segítőkész emberek-
ké váljunk.

– Mit tervezel megvalósítani az elkövetkezendő két évben?
– Szeretném, ha a dabasi fiatalok sokkal összetartóbbak lennének.

Ennek eléréseképpen egy közösségi tér létrehozását javaslom, amely a 
fiataloknak központi találkozóhely lehetne, valamint lehetőséget 
adna, hogy ötleteiket, kreativitásukat megvalósíthassák rendezett 
keretek között. Mindezek mellett, olyan programokat szerveznék, 
amelyek a fiatalok igényeit kielégítik, mint például a már hagyománnyá 
vált Fiatalok Éjszakája vagy különböző nyári táborok szervezése. 
Igyekezni fogok a pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, ekkép-
pen forráshoz és hírnévhez juttatni városunkat.

– Már lezajlott az első hivatalos ülés. Ennek fényében mit gondolsz, 
hogy tudsz majd együttműködni a testülettel?

– Véleményem szerint működni fog a GYIÖK a jelenlegi 11 fővel is, 
hiszen mindenki tisztában van azzal, mire vállalkozott, és milyen 
kötelezettségekkel jár az ifjúsági képviselői tisztség. Mindenki egy 
célért küzd, hiszen a dabasi fiatalok életét szeretnék felpezsdíteni. 
Igaz, kevesebben vagyunk, mivel négy helyett csak egy városi jelölt volt; 
de úgy gondolom, ezt a problémát át tudjuk hidalni, hiszen mindegyik 
képviselő elhivatott és céltudatos. 

Ifjúsági polgármesteri munkádhoz sok sikert és kitartást kívánok!
ifj. Erdélyi Zsolt
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újszülöttek

Gyermek neve anyuka neve születési idô
Virág Gábor Vancskó Anikó 2015. 05. 04.
Adorján Dominik Gacsal Marianna 2015. 05. 12.
Bagi Barnabás Balogh Beáta 2015. 05. 19.
Liszkai Leila Zsiga Izabella Angyalka 2015. 05. 19.
Sós Zsolt Enyedi Bettina 2015. 05. 19.
Simon Levente Simon Erika 2015. 05. 22.
Forczek Levente József Mákszem Hajnalka 2015. 05. 26.
Péter Patrik Balázs Balázs Katalin 2015. 06. 02.
Halmi Csongor Adamicza Adrienn 2015. 06. 02.
Suhajda Bianka Dorina Komáromi Rita 2015. 06. 03.

Üd vö zöl jük vá ro sunk legfiatalabb lakóit!

Halottaink

Név születési idô Halálozás idôp.

Molnár Péter 1969. 08. 26. 2015. 03. 02.
Vajda Pálné (Kardos Teréz) 1928. 09. 22. 2015. 03. 18.
Nagy Péter Ferencné (Kancsár Erzsébet) 1955. 10. 06. 2015. 04. 04.
Kalicza Lászlóné (Opóczki Erzsébet) 1936. 01. 17. 2015. 04. 04.
Csap Menyhért 1941. 03. 02. 2015. 04. 18.
Dombovári Ferencné (László Mária) 1930. 05. 28. 2015. 04. 21.
Földi Zoltán Dezső 1957. 11. 02. 2015. 04. 24.
Svébis István 1959. 05. 14. 2015. 04. 25.
Papp Józsefné (Bodonyi Ilona) 1934. 04. 11. 2015. 05. 01.
Csiszárik Imréné (Kucsera Julianna) 1929. 10. 29. 2015. 05. 03.
Laja József 1953. 07. 18. 2015. 05. 04.
Rácz Istvánné (Arany Mária Irma) 1951. 04. 12. 2015. 05. 04.
Prigyeni Márton  1935. 05. 23. 2015. 05. 05.
Szücs Ödönné (Major Irén) 1924. 05. 18. 2015. 05. 06.
Szenteszki–Sinka Krisztina
(Sinka Krisztina) 

1973. 09. 10. 2015. 05. 11.

Balázs Béláné (Czeróczki Mária) 1932. 01. 17. 2015. 05. 14.
Pelikán Jánosné (Papp Julianna) 1929. 10. 15. 2015. 05. 20.
Bocskor Gáborné (Fehér Erzsébet) 1924. 01. 05. 2015. 05. 22.
Jurászik István 1938. 04. 11. 2015. 05. 23.
Ratskó Mihályné (Pelikán Rozália) 1923. 01. 12. 2015. 05. 25.
Zadunajszki Józsefné (Csonka Katalin) 1937. 10. 13. 2015. 05. 25.
Petrik Dezső 1959. 03. 31. 2015. 05. 27.
Kaldenecker Józsefné (Kovács Katalin) 1925. 11. 26. 2015. 06. 01.
Juhancsik Mihályné (Pusztai Ilona) 1929. 08. 18. 2015. 06. 02.

Osztozunk a családok gyászában.

Házasságkötések

50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
június 6. Opóczki László–Petrányi Erzsébet 
június 12. Zsigri Mihály–Hefler Erzsébet

40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
június 7. Dormány Sándor–Petrányi Terézia
június 21. Andristyák József–Jurászik Zsuzsanna
június 28. Holecz Ferenc–Rumó Katalin

30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
június 14. Seregély István–Janicsák Erzsébet
június 15. Fazekas Tibor–Jovna Sztyepanyivna Julia

június 21. Magyar József–Bai Mária
június 28. Farkas Mihály–Bukodi Hajnalka
 Simári János–Csorba Erika 

25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
június 2. Dori István–Samu Klára Mária
 Sós József–Horváth Ildikó
június 9. Kovács László–Zsákai Ágnes
 Tihany László Sándor–Halengár Mária
június 30. Majoros János–Furi Ágnes

20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
június 2. Hardi Tamás József–Csontos Szilvia
 Raffael István–Boros Andrea
június 10. Szentpáli Sándor–Kucsera Ildikó
június 16. Hriazik Attila–Enyedi Mária
június 17. Marth János–Besztercei Julianna
 Lőrinczki Péter–Balogh Krisztina
 Tarr László–Sidó Tímea
június 24. Csorba Péter Gyula–Béres Zsuzsanna
 Kovács Attila–Sevecsek Erika
 Medve Mihály–Ludas Mónika

10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
június 18. Bartók István–Dékán Eszter
 Szabados Gábor–Szőcs Judit
 Antal Gábor–Surman Szilvia
június 25. Csorba Csaba–Molnár Éva

 Bozsik Péter–Balog Diána
2015. május hónapban kötöttek házasságot:

május 2. Győrffy Botond Gyula–Czifra Viktória Zsófia
 Maris Norbert–Mráz Katalin
május 4. Osváth Szabolcs–Nagy Hajnalka
május 8. Gogolák Zoltán–Tóth Judit
 Kecskés Gábor–Tomona Aranka
május 9. Csillag László–Rumó Erzsébet
 Váczi Tamás–Fajka Rita
 Bach Zoltán István–Hromoda Ivett
 Buzás Zsolt Pál–Belényi Edina
május 15. Kotán Sándor–Balázs-Ruszka Zsófia
 Fáber Lajos–Török Erika
május 16. Lajos János–Kalecz Andrea
május 23. Gogolák Gábor–Barta Anikó
 Szlama György–Horváth Anikó
 Horváth Gábor–Szilágyi Éva
május 29. Gogolák Zoltán–Köblő Emese
május 30.  Dragomirescu Ovidiu Constantin– Rézmüves Zita Anikó
 Deczki János–Marczi Ildikó

Hosszú, bol dog há zas éle tet kí vá nunk! 

Városunk 90 év feletti születésnaposai

Név születési idô Életkor
Balog Vincéné Gombár Ilona 1925. 06. 12. 90 éves
Baczkó Pál 1925. 06. 28. 90 éves
Fábián Józsefné Naszvadi Lídia 1923. 06. 03. 92 éves
Fiala Róbertné, Gyöngyösi Vilma Karolina 1923. 06. 11. 92 éves

Is ten él tes se so ká ig Önöket!

aNyaKÖNyVi HÍREK
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Elhunyt Zadunajszki Józsefné,  
a Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub vezetôje

zadunajszki Józsefné sz. Csonka 

Katalintól (*1937. október 13.–

✝2015. május 25.) május 29-én vet-

tek végső búcsút szerettei, tisztelői, 

ismerősei, nyugdíjasklub-társai a 

dabasi-szőlősi temetőben. 

Kati nénire sokan emlékezhetnek jó szívvel. Habár háztartásbeliként a 
háztájiban dolgozott, autodidakta módon idősebbektől megtanult 
minőségi szinten varrni. Az évek alatt többek között 20–30 szőlősi 
menyasszonynak készített esküvői ruhát. Az 1980-as évek végén alapí-
totta meg Dabasi-szőlőkben a Dinnyés Lajos Nyugdíjasklubot, amely-
nek haláláig vezetője volt. Jelentős szerepet vállalt a szőlősi település-
rész és a város közösségi életében. Kulturális rendezvények, megemlé-
kezések, népdaltalálkozók szervezése és lebonyolítása kötődik nevé-
hez. Nyugdíjas társainak számos alkalommal szervezett kiránduláso-
kat, tartalmas szabadidős programokat. Az 1990-es években a 
Gyermekeinkért Alapítvány alapítójaként, kuratóriumi elnökeként a 
szőlősi óvodába járó gyermekek támogatása volt a fő célkitűzése. Az 
induló Szőlőkert Óvodának játszóeszközök vásárlásával segített. Jó 
kapcsolatot ápolt a helybeli civil szervezetekkel és a budapesti Orczy-
kerti nyugdíjas közösséggel, ahonnan neves nótaénekesek látogattak el 
dabasi klubrendezvényeire.

Néhány évvel ezelőtt egy komoly műtéti beavatkozáson esett át, 
ezt követően látása és egészségi állapota folyamatosan romlott. 
Március végén kórházba került, ahonnan hazaérkezve, családja köré-
ben, pünkösdhétfőn távozott az élők sorából.

Negyed évszázados nyugdíjasklub-vezető, közösségszervező 
munkásságával a város közösségében maradandót alkotott. 
Tisztelettel és megbecsüléssel emlékezzünk rá! 

Feldman László, képviselő

KÖSzÖNETNYILVÁNíTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Zadunajszki 
Józsefné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Köszönetet mondunk továbbá Kőszegi Zoltán polgármester 
úrnak, az alpolgármestereknek, a képviselőknek, az intézmény-
vezetőknek, valamint a Dinnyés Lajos és a Bátki János 
Nyugdíjasklub tagjainak, hogy szeretett halottunkat utolsó 
útjára elkísérték.

A gyászoló család

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a szeretett 
édesanya, nagymama, testvér és rokon, Pelikán Jánosné Papp 
Julianna temetésére eljött, sírjára virágot, koszorút helyezett, 
fájdalmunkban osztozott. Köszönjük orvosainak, akik ember-
ségesen, legjobb tudásuk szerint gyógyították és mindazoknak, 
akik segítették őt abban, hogy hernádi gyökerűként Dabason 
igazi otthonra leljen, és betegsége alatt mindvégig mellettünk 
álltak.                    A gyászoló család

a Dr. Halász Géza
szakorvosi Rendelôintézet
fejlesztése
Uniós támogatásból megvalósult a struktúraváltáshoz kapcsoló-
dó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés a dabasi szak-
orvosi rendelőintézetben

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 30 millió forint 
uniós támogatást nyert a  „Struktúraváltáshoz kapcsolódó kép-
zést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázati kiírá-
son.  A rendelőintézet hatékony működéséhez szükséges humán-
erőforrás biztosítása jött létre a fejlesztés kapcsán, mely a 
TÁMOP-6.2.4/B-12/1-2013-0001 azonosító számú pályázat kere-
tében került megvalósításra. 

A dabasi szakorvosi rendelőintézet 2013. április 18-án pályázatot nyúj-
tott be a struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támo-
gató fejlesztésre, amelynek célja az egészségügyi ellátórendszer szerke-
zetátalakítása következtében az uniós támogatásból fejlesztett járóbeteg 
szakellátás humánerőforrás-igényeinek biztosítása, hiányszakmák, 
hiányterületek felé történő orientációja, valamint az egészségügyi ellá-
tás egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása.
 A sikeres pályázat támogatási szerződése 2013. június 24-én került alá-
írásra. A projekt keretében három célterület került fejlesztésre: az intéz-
ményi létszámbővítések, intézményen belüli új munkakörben történő 
foglalkoztatások, valamint egy fő szakdolgozó ráépített képzésének 
támogatása a hematológiai és transzfuziológia területén. A képzés az 
Országos Vérellátó Szolgálat budapesti helyszínén történt, melynek 
befejeztével az intézmény dolgozója sikeres vizsgát tett. A rendelőintézet 
létszámbővítése három fővel valósult meg, egy fő pszichológus, egy fő 
felnőtt szakápoló és egy fő gyógymasszőr tekintetében. Az intézményen 
belüli új munkakörben történő foglalkoztatás szintén három fővel való-
sult meg, endoszkópos, audiológiai és szemészeti szakasszisztens 
tekintetében.
A projekt megvalósítási ideje 22 hónap, 2013. július 1.–2015. április 
30. között történt, de a projekt zárása után is fenntartja az intézmény a 
dolgozókkal kapcsolatos foglalkoztatási szerződéseit, hiszen az intéz-
mény célja a jól és hatékonyan működő szakellátás.  
A szakrendelések beteglétszámának növekedése megkívánta a jól kép-
zett munkaerő felvételét az intézet állományába, valamint a meglévő 
állományi létszámból történő szakmai képzések, ill. új munkakörben 
való foglalkoztatásának megvalósítását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv pályázati 
kiírása alapján valósult meg. A fejlesztés eredményeként négy munka-
helyet tudnak megtartani és további három újat létrehozni.
A projektről bővebb információt a www.dabas.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Klemencz Györgyné, intézményvezető
Elérhetősége (e-mail: rendint@monornet.hu, tel.: 29/360-293)
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aZ EGyHÁZaK HÍREi
A GyóNI éS DABASI-SZőLőSI

KATOLIKUS EGyHÁZKÖZSéG HÍREI

• A napközis hittantáborunk idején, június 
3. hetében (15–19-ig) a miserendünk 
eltér a szokásostól: hétköznapi szentmi-
sék kedden, szerdán és csütörtökön 
lesznek, 8.30-as kezdettel.

•  Az  alsódabasi  templomkertben  20-án, 
szombaton 18.00 órától szentmise kereté-
ben ünnepli pappá szentelésének 25. évfor-
dulóját Szalka Mihály atya, a város papságá-
nak és híveinek jelenlé tében. Ezen az estén 
sem Gyónon, sem Sáriban nem tartunk 
szentmisét, Mihály atya mindnyájunkat sze-
retettel vár a közös ünneplésre.

• 21-én, vasárnap 8.30-kor kezdjük a 10 éven 
belül június hónapban elhunytjaink üdvös-
ségéért bemutatott szentmisét a Szőlőkben. 
Ugyanaznap 10.30-tól Gyónon a tanév végi 
hálaadást, a Te Deum-ot tartjuk, mely egy-
ben a tanév utolsó gitáros gyerekmiséje is 
lesz. Minden diákot, pedagógust, szülőt, 
nagyszülőt szeretettel várunk. Ezen a szent-
misén fogunk gyűjteni az esztergomi hitta-
nos táborunk költségeire.

•  28-án,  vasárnap mindkét  templomunk 
szentmiséjében a havi kereszteléseket tart-
juk. A szőlősi szentmise előtt 7.45-től közö-
sen imádkozzuk a rózsafüzért.

• Július 5-én, kivételesen 9.30-kor kezdjük 
gyóni templomunk búcsúi szentmiséjét, 
melynek meghívott celebránsa egyházköz-
ségünk közvetlen előttem itt szolgáló papja, 
a jubiláns Szalka Mihály atya lesz. Ezen a 
napon a Szőlőkben nem tartunk szentmisét, 
és Alsódabason is csak igeliturgia lesz, 
szentmisére a híveket Gyónra várjuk szere-
tettel.

AZ ALSóDABASI KATOLIKUS
EGyHÁZKÖZSéG HÍREI

• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét 
tartunk, 11.00-kor pedig diákmisét.

Az esti szertartásokat 19.00 órakor tartjuk,
így tehát 
• csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia
• pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise
Egyházközségünk kiemelkedő eseménye lesz 
június 20-án 18.00 órától, amikor is Szalka Mihály 
plébános atya ezüstmiséjét mutatja be a plébánia 
kertjében, rossz idő esetén a templomban.
Részletes információk a templom előtti hirdető-
táblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu

A DABASI REfORMÁTUS
EGyHÁZKÖZSéG HÍREI

ÁLLANDó GyüLEKEZETI ALKALMAINK
•  Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor 

a templomban
•A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus 

próbái szeptembertől folytatódnak péntek 
esténként a hernádi általános iskolában.

ALKALMAINK
•Június  28.,  vasárnap  vendég  igehirdető 

Szemők Andrea nagytiszteletű asszony
•Július 1., szerda 18.00 órától csütörtök reggel 

6 óráig fiatalok éjszakája a Gyülekezeti 
Házban

TÁBORAINK
• Június 22–26. hittanosok nyári tábora 

Pótharaszton. Jelentkezés előzetesen 
Csontos József nagytiszteletű úrnál vagy 
induláskor a parókián.

• Augusztus 3–7. Népi játék napközis 
tábor a gyülekezeti házban. Jelentkezés 
Nagyné Horváth Anitánál (06-70/325-7403) 
vagy Erdélyi Borbálánál (06-70/314-4597)

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár  
A Református Gyülekezet!

A GyóNI REfORMÁTUS
EGyHÁZKÖZSéG HÍREI

ÁLLANDó ALKALMAK
• Minden vasárnap: 10.00 órakor istentiszte-

let. Nyáron a gyermek istentiszteleti alkalmak 
szünetelnek.

• Utazós tábor június 22–26-ig a Mohács 
melletti Kölkeden. Teljes ellátással, útikölt-
séggel együtt a várható költség 15–16 000 Ft 
körül. 

A Gyóni Református Gyülekezet júl. 
6–10-ig rendezi szokásos nyári hittanos 
táborát 8.00 és 13.00 óra között. A prog-
ram szerint szeretnénk a napi áhítato-
kon túl kajakozni, biciklizni, 3D-s moziz-
ni, strandolni, vetélkedni és különösen 
szép kézműves munkákat készíteni. 
Természetesen, azokon a napokon, ami-
kor nem a gyülekezeti háznál tartózko-
dunk, a program időben kitolódhat (pl. 
kajakozásnál és strandolásnál). A tábor 
költsége 7000 ft, mely magában foglal-
ja a belépőket, a kölcsönzési díjat, a 
vetélkedő jutalmait, a kézműves eszkö-
zöket és mindennap a tízórait. Ebédet 
már nem kapnak a gyerekek.
A megnyújtott napokon, a héten két-
szer (strand és kajak)  ebédről gon-
doskodni fogunk. 

Kérem, a szervezés és az előre vásár-
lás miatt még a tanítási időben legye-
nek kedvesek jelezni, hogy számítha-
tunk-e gyermekükre! 
Jelentkezés a lelkészi hivatalban a 
tábor költségének befizetése mellett!
Várjuk a most konfirmált fiatalok 
jelentkezését is!

• Minden hónap 2. péntekén: 18.00 órakor  
bibliatanulmányozás, imaközösség.

Szeretettel várjuk Testvéreinket!

A GyóNI EVANGéLIKUS
EGyHÁZKÖZSéG HÍREI

Rendszeres alkalmaink:
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
•  július 5-én 10.00 órakor istentisztelet – 

úrvacsoravételi lehetőséggel.
Egyéb ünnepünk:
• Június 21-én Gyóni Géza emléktábla 

koszorúzása a 10.00 órakor kezdődő 
istentisztelet után.

• Napközis tábor: július 13 –17-ig, a templom-
kertben. 

• A konfirmációi oktatás szeptember 10-én, 
csü tör tökön kezdődik ,  15.30 órakor. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a 7. osztályt meg-
kezdő evangélikus fiatalokat új csoportunkba.

•  Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék 
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00.

Elérhetőség:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Hende Pál, tel.: 06-20/218-4545
Havasi Ildikó, tel.:06-20/776-4885
Keresse gyülekezetünket a Facebook oldalun-
kon: Gyóni Evangélikus Egyházközség
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2015 júniusában lesz 250 éve, hogy Kossuth 
László megyei lajstromozó, majd uradalmi 
ügyész, Kossuth Lajos édesapja meglátta a 
napvilágot. Születésének ideje egészen a leg-
utóbbi időkig ismeretlen volt, az 1762 és 1776 
közötti évek szórásával közöltek és közölnek 
jelenleg is adatokat a különböző források. A 
jelentős eltérés miatt vállalkozott a közel-
múltban az eredeti keresztelési anyakönyvi 
bejegyzés felkutatására dr. Merényi-Metzger 
Gábor történész, és annak eredményét a 
Dabasi Újság 2013. januári számában adta 
közre.

A dokumentum szerint Kossuth Pál és 
Beniczky Zsuzsanna fia, László 1765. június 
23-án nyerte el a keresztség szentségét a 
Turóc vármegyei Necpálon. Keresztszülei 
nagyjeszeni Jeszenszky Pál, Sándor László 
és Raksányi Zsigmond lánya, Raksányi 
Johanna voltak. Elmaradt azonban a szüle-
tés helyének feljegyzése, de az történhetett 
Kossuthfalván is, mert a helységben nem 
volt evangélikus egyházközség és így az otta-
ni újszülötteket is a közeli Necpálon keresz-
telték meg. A kor keresztelési szokásai alap-
ján - a magas csecsemőhalandóság miatt - a 
születés akár a keresztelés napjával is egybe-
eshetett, de a legnagyobb valószínűséggel 
egy-két nappal korábban történt. Kossuth-
falva (Košúty) ma a járási székhely Turóc-
szent márton (Martin) egyik városrésze, bir-
tokosa, a Kossuth-család nevét a 15. század 
végén vette fel, előtte Udvardnak hívták. A 
2011. évi adatok szerint 57 428 lakosú 
Turóc szentmártonnak mindössze 117 fős 
magyar lakossága van (forrás: Wikipédia), 
honlapján a Kossuth-családdal kapcsolatos 
történelmi háttérről nincs érdemi informá-
ció.   A sikeres kutatás motivációja és ténye 
jól bizonyítja, hogy a magyarság emlékezeté-
ben a Kossuth-család a 21. században is őrzi 
kivételes helyét: a Kossuth név a magyar nép 
dicső, emelkedő korszakának szimbólumává 

vált. A família történetét sokan és sokféle-
képpen örökítették meg. A nagy érdeklődés 
természetesen elsősorban a nemzet és a csa-
lád büszkeségének, a „rendkívüli idők rend-
kívül i személy iségének ”, a Mag yarok 
Mózesének köszönhető. Az édesapa eseté-
ben a krónikások figyelme jobbára a kötele-
ző alapadatokra, életpálya állomásokra ter-
jedt ki.  

Kossuth László birtoknélküli kisnemes-
ként iskolai tanulmányai után Zemplén 
megyei rokonaihoz költözött és pártfogá-
sukkal lett megyei lajstromozó, majd ügyvé-
di pályára lépett. Pesti jogi tanulmányai 
végeztével 1893. december 31-én kapott 
ügyvédi oklevelet, melyet 1894. február 
26-án hirdettek ki Zemplén vármegyében. 
1796-ban az olaszliszkai Weber Saroltát 
nőül véve családot alapított. Közös életüket 
Monokon kezdték, ahol Kossuth László az 
Andrássy grófok szolgálatába állt uradalmi 
ügyészként. Összesen nyolc gyermekük szü-
letett, közülük öten érték meg a felnőttkort: 
Lajos (1802–1894); Karolina (1810-1848); 
Emília (1812–1860); Lujza (1815-1902); 
Zsuzsanna (1817–1854). Az első, egy kis-
lány, mindössze pár napot élt, majd őt követ-
te 1802-ben Lajos, az egyedüli felnőtté érő 
fiú. Születése után egy évvel Kossuth László 
ügyvédi irodát nyitott Sátoraljaújhelyen, míg 
felesége szüleinél, Olaszliszkán húzódott 
meg. Ebben az átmeneti helyzetben újabb 
fiúgyermekük született, de egyéves korában, 

1805-ben meghalt. A család végül 1808-ban 
követte az apát Sátoraljaújhelyre, s ott telje-
sedett ki - csupa kiházasításra váró leány-
g y e r m e k e k k e l  -  a  n é p e s  c s a l á d . 
Megélhetésükre súlyos csapást jelentett az 
1811-ben uralkodói pátenssel elrendelt egy-
ötödös devalváció, mely a megtakarításukat 
kezelő sárospataki hadseregszállítót csődbe 
vitte. A család reménysége, Lajos 1823. szep-
tember 26-án szerezte meg ügyvédi diplo-
máját, melyet 1824. október 9-én hirdettek 
ki Sátoraljaújhelyen, a megyei közgyűlésben. 
Ügyvédi tevékenységét apjával együtt dol-
gozva kezdte, 1825-től azonban már az ő 
aláírása szerepelt az ügyiratokon. Kossuth 
Lajos életpályája 1832-től fokozatosan távo-
lodott Zemplén megyétől, családja 1836 
szeptemberében követte őt Pestre, a Fürdő 
utcai „Kávéforrás” nevű kávézó második 
emeletén bérelt lakásba. Itt legfiatalabb 
húga, Zsuzsanna segítette a Törvény-
hatósági Tudósítások szerkesztésében, aki-
nek a jogi felkészültséggel bíró édesapja taní-
totta meg a közreadásra szánt anyagokból a 
lényeg kiemelését. A belpolitikai helyzet éle-
ződése 1837 májusában vezetett a cenzúra 
pajzsán rést ütő Kossuth Lajos bebörtönzé-
séhez. 

(folytatjuk)
Valentyik

Kétszázötven éve született
Kossuth László
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– Manapság mindenki szeret fotózni: termé-
szetet, családot, nyaralások helyszíneit. Ön 
hogyan lépett kapcsolatba a fotózással?

– Mindig is szerettem az utazást, a termé-
szetet, régebben én magam is az a klasszikus 
„kattogtatós” fotós voltam. A képeimből 
albumokat raktam össze, rendezgettem őket. 
Miután megnézték, sokan kérdezték, hogy 
miért nem foglalkozom komolyabban a fotó-
zással. A sok biztatást hallva az lett a vége, 
hogy vásároltam egy komolyabb tükörref le-
xes fényképezőgépet és beiratkoztam egy 
fotós tanfolyamra. Ennek már lassan két és fél 
éve. Ezen a tanfolyamon rákaptam a fotózás 
ízére. Nagyon sok ponton kaptunk betekin-
tést a fényképezés világába: a műtermi fotó-
zástól a sportfotózáson keresztül a termé-
szetfotózásig. Akkor már éreztem, hogy ez 
utóbbi köti le leginkább az érdeklődésemet. 
Beiratkoztam egy természetfotós tanfolyam-
ra, és azóta is próbálok minél többet tanulni 
erről a műfajról. Nagyon szeretem a termé-
szetet és az állatokat, az ő életük, viselkedé-
sük érdekel leginkább.

– Úgy tudom, hogy jogász a végzettsége. 
Hogyan fér meg egymás mellett a polgári foglal-
kozás és a művészet? Hobbi vagy hivatás a fotó-
zás?

– Egy erőteljes hobbi, és az is marad. 
Nekem nem ez a munkám, és a természetfo-
tózásból nem is lehet megélni. A főpolgár-
mesteri hivatalban dolgozom jogászként. 
Mint HR-es osztályvezető, emberekkel fog-
lalkozom nap mint nap, ezért egészen más 
típusú elfoglaltságot jelent a fotózás, amely 
teljesen kiegyensúlyozza az életemet. El lehet 
vonulni a természetbe, csodálni a fényeket, 
figyelni az állatokat, várni a pillanatot, és ez 
kizökkenti az embert a hétköznapokból.

– Van elég idő a fotózásra?
– Szívem szerint még több időt szeretnék 

szakítani rá, de amennyi időt lehet, annyit 
töltök a természetben. Nagyon jó kis társasá-
gok alakultak ki, nagyon értékes embereket 
ismertem meg a hobbim kapcsán, akikkel szí-
vesen vagyok együtt. Mivel csak hobbiszinten 
művelem a fotózást, ezért vannak prioritások.

– Mondhatjuk úgy is, hogy barátok szövőd-
nek, emberi kapcsolatok alakulnak a közös 
érdeklődési körnek köszönhetően?

– A természet szeretete, a sikerek, az 
együtt töltött értékes idő összehoz bennün-

ket a csoportokon belül. Főleg a reggeli és az 
esti órák kedveznek a fényképezésnek, mert 
ilyenkor a legszebbek a fények. Ez a közeg 
összekovácsolja a hasonló érdeklődésű embe-
reket, mert a természet szépsége mind any-
nyiunkat megérint, és mindig van közös 
témánk.

– A részletek szépsége vagy az egész a maga 
teljességében ragadja meg a fantáziáját?

– Még keresem a természetfotózáson 
belül azt a szegmenst, amire szeretnék szako-
sodni. Igazából az állatok speciális viselkedé-
se érdekel. Nagyon szép egy jól lefotózott 
habituskép, de számomra az a fontos, hogy 
legyen benne valami többlet: a viaskodás pil-
lanata, vagy egy olyan momentum, amelyre 
nem figyelünk fel szabad szemmel. A fotózás 
sok mindenre megtanított, olyan dolgokat 
veszek észre, amelyeket régebben nem láttam 
meg. Ma már nyitott szemmel járok és azokat 
a momentumokat keresem, amelyek nem 
mindennapiak.

– A fotózás a megismerés eszközévé vált az 
ön életében.

– Igen. Ahhoz, hogy elkaphassuk az álla-
tok viselkedésében a rendkívüli mozzanatot, 
ismernünk kell őket, a szokásaikat, napi 
rutinjukat. Ha rászánunk egy-egy napot a 
megfigyelésükre, akkor rájövünk, hogy ők is 
rendszer szerint élnek. A búbosbankáknál a 
hím hordja a tojónak, majd a fiókáknak az 
eledelt, mindezt a megszokott rendszeresség-
gel, pontossággal. A hangjuk, a mozdulataik, 
a testtarásuk sok olyan dolgot fejez ki, ami a 
napi rutinjuk része. Apróságoknak tűnhet-
nek, amelyeket, ha nem ismerünk, nem értjük 
az állatok életét. Az állatok, a természet sze-
retetét a gyermekkoromból hozom. A legelső 
végzettségem kertész, ez is a természethez 
kötődik, de pályaelhagyó lettem. Először a 
hobbimat tanultam meg művelni, és csak 
utána azt a szakmát, amiből élek.

– Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, 
hogy valaki jó fotós legyen?

– A türelem talán a leglényegesebb. Az 
ember csak akkor lesz jó természetfotós, ha 
türelemmel ki tudja várni a megfelelő pillana-
tot, és ehhez gyakran hosszú órákra van 
szükség. Régebben a türelmetlenség alapvető 
jellemvonásom volt. Engem a fotózás tanított 
meg türelmesnek lenni magammal és mások-
kal szemben is. Ha az ember rendszeresen 

űzi ezt a hobbit, akkor átalakul a jelleme, sok 
mindent hozzáad még a személyiségéhez: 
megtanít nyitott szemmel járni, fejleszti a 
szépérzéket, a lényeglátás képességét.

– Volt már kiállítása, vagy vett már részt 
tárlaton, az I. Dabasi Nemzetközi Fotópályázat 
díjazottjainak tárlatán kívül?

– A tanfolyam végén volt egy csoportos 
záró kiállításunk, ahol az én fotóim is jelen 
voltak, illetve folyamatban van egy cseh–
magyar közös kiállítás-sorozat előkészítése, 
ahová a képeimet beválogatták. A dabasi volt 
életem első pályázata, amelyről a Dabasi 
Újságból értesültem. Én még a szakma elején 
járok, nem éreztem még késztetést arra, hogy 
kiállítsak, mindennek megvan a maga ideje. 
A szüleim, ismerőseim biztattak, hogy pró-
báljam meg, és jelentkezzem a pályázatra. 
Akkortájt válogatták be két képemet a cseh–
magyar kiállításra, és a National Geographic 
áprilisi számában is megjelent az itt kiállított 
fotóm, a hónap képeként. Nekem mérhetet-
len öröm és megtiszteltetetés, hogy Dabas 
szülötteként Dabas Város Önkor mány-
zatának különdíját kaphattam meg ezen a 
pályázaton, ami még egy hozzáadott érték az 
el ismeréshez , aminek nag yon örülök. 
Visszaigazolást kaptam arról, hogy tudtam 
valami olyat alkotni, amelynek a szépségét, 
értékét azok is elismerik, akikkel összeköt a 
közös élettér, az azonos gyökerek, ez így még 
nagyobb elismerésnek számít. Igaz, hogy már 
nem itt lakom és nem itt dolgozom, de itt vol-
tam gyermek és itt van a családom, a baráta-
im, így ezek a szálak eltéphetetlenek.

– Remélem, a közeljövőben még több lehető-
sége lesz egyéni és csoportos tárlatokon megjelen-
ni. Sok türelmet, kitartást és ihletett pillanatot 
kívánok ennek megvalósításához.

Kapui Ágota

a FoTÓZÁs TüRELEMRE TaNÍT
Beszélgetés dr. Csoó Annamáriával, aki az I. Dabasi Nemzetközi  
Fotópályázaton Dabas Város Önkormányzatának különdíját vehette át.
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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Tanárnő! Kedves Marika néni!

Nekem jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy a tanítványaid, a 
közösség és természetesen a 
magam nevében köszöntselek 
életednek ezen a szép, kerek 
évfordulóján. 80 éves lettél! 
Alig hisszük, hogy már ennyi 
év van mögötted! És micsoda 
80 év! Tele örömmel, sikerrel, 
családi boldogsággal, sok ezer 
hálás tanítvánnyal! Annak is 
immár 51 éve, hogy a Dabasi 
Gim názium első tanévnyitó-
ján, 1964. szeptember 1-jén 

találkoztunk. Az iskolaalapító tantestület tanáraként (és igazgatóhe-
lyettesként) a gyönyörű humán tantárgyak sorát tanítottad nekem és 
társaimnak: magyart, történelmet, latint és művészettörténetet. És 
neveltél bennünket: jóra, nemesre, a világ megismerésének fontossá-
gára, a könyvek szeretetére; neveltél az életre, a kitartásra, a becsüle-
tes munkára és még hosszan sorolhatnám. Nem teszem, hisz az egész 
lényed átadtad nekünk, és mondhatom, hogy bennem és bennünk 
élsz tovább! 

Egyik kedvenc költőm, az általad tanított és megszerettetett Janus 
Pannonius soraival köszöntelek:

„Áldassál,......., minden korok éke,
Bölcsek leg java, legbölcsebb jó, légy nagyon áldott !”

Életed nemcsak a tanításból állt és áll, hanem ezer szállal kötődsz 
a téged övező és becsülő közösséghez, Dabas városához. Meg-
ismerted, kutattad múltját, kiemelkedő személyiségeit, és velük 

másokat is megismertettél. Szeretett férjeddel, Sztavinovszky 
Győzővel együtt sokat tettél azért, hogy Dabast helyben és országo-
san is megismerjék. Tanulmányokat, könyveket írtatok a magatok és 
a közösség javára és épülésére. S tudom, hogy otthon még rengeteg 
anyag vár feldolgozásra, megjelentetésre.

Számos elismerésben részesültetek, jellemző, hogy legutóbb 
együtt, mint a Sztavinovszky házaspár kaptátok meg a „Pro Urbe” 
kitüntetést. Megérdemelten! Nevetek fogalom és védjegy lett 
Dabason. Talán sokak véleményét képviselem, amikor úgy látom, 
hogy Sztavinovszky Győzőné Pintér Máriának és Sztavinovszky 
Győzőnek helye van a Dabasi Értéktárban.

Kedves Marika néni! Tanári munkádat, nevelésedet, a közösségért 
végzett áldozatos tevékenységedet, a személyes barátságodat ezúton 
is megköszönöm. 

Kihez is fordulhatnék ismét, mint Janus Pannoniushoz, az ő sorai 
fejezik ki a leghűbben az érzéseimet.

„Van, ki sokat tud, azonban más nem látja a hasznát,
Puszta irigységből, vagy mert oktatni ügyetlen,
Vagy mert visszariasztja a terhes munka ilyentől.
Ritka-nagy érdemed az, hogy tisztán látod e kérdést:
Nem magadért lettél te, hanem mindenki javára.
Élőt nyelved, utódot könyved lapja tanít majd,

 Három kortól jár egyszerre a hála tenéked:
 Egyik a múlt, mert fényét föltámasztod, a másik,
 Mert neki írsz, a jövő, s a jelen, mert szóval okítod.
 Mind e sok érdemért joggal dícsér a tudóshad,
 Joggal tisztel, s joggal övez téged szeretete.”

 (Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz 

Csorba Győző fordítása)

Kedves Tanárnő, Marika néni!
A 80. születésnapodon mindannyiunk nevében szeretettel 
köszöntlek, kívánok neked sok örömöt, boldogságot, és még hosszú 
időre jó erőt, egészséget, termékeny alkotókedvet!

Tanítványod:             Mitták Ferenc

Kárpáterődítés
1940–1944

A Pillangó Könyvek Kft. kiadásá-
ban és a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával megjelent Szabó 
József János dabasi hadtörténész 
szakíró legújabb könyve, amely a 
kárpátaljai és székelyföldi magyar 
katonai erődítések rendszerét dol-
gozza fel.  

A kötet a 2002-ben megjelent Az Árpád-vonal, a magyar 
királyi honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban című 
kötet bővített kiadása, amely a Székelyföld körkörös erődítését 
is magában foglalja. A kötet korabeli térképeket és vázlatokat is 
tartalmaz, amelyek alapján a völgyzárak jobban beazonosítha-
tók. A könyvben felhasznált román és szovjet forrásanyagok 
árnyalják és pontosítják az elődeink honvédő harcairól bennünk 
kialakult képet.                                     – szerk –

Néha az élet csak perceken múlik…
Június 1-jétől ELINDULT a mentőtiszti (mentőorvosi) 
kocsink, az Orszá gos Mentőszolgálat irányítása alatt, az állami 
mentőszolgálattal együttműködve! 
Köszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé tették, 
hogy felszerelhessük és a közszolgálatba állíthassuk a DKMK 
Nonprofit Kft. mentőorvosi (mentőtiszti) kocsiját. 

A térség polgármesteri hivatalai, valamint több helyi és a térség-
beli cég is támogat minket, amit köszönünk!

Az első héten már több alkalommal segíthettünk bajba jutott 
embertársainkon! Reméljük, hogy egy közös célért továbbra is szá-
míthatunk a város és a régió önkormányzatainak, vállalkozásai-
nak, lakosságának támogatására.

További szponzorokat keresünk, akik szívesen támogatnák 
ezt a nemes kezdeményezést! 

Minden adományt szeretettel fogadunk!
Kérjük támogatását a mentőorvosi kocsi üzemeltetéséhez!

Telefon: Dr. Talabér János és Gogolák Gábor:
+36-20/982-0767

www.dabasmentokocsi.5mp.eu

Számlaszámunk: 10402128-50526766-85851006
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A Tour De Fekt Kerékpáros Baráti Kör 2015-ös nyári túrája 

Tokai László-emléktúra
63 év a világ keletkezése óta egy szempillan-
tás milliomod része, de itt a kék bolygón egy 
emberöltő.

Aki a számára kiszabott földi létét tarta-
lommal, s a szó legszorosabb értelmében 
vett erkölcsösséggel, jósággal, jó szándék-
kal, a mások iránti elkötelezettséggel és 
önzetlen segítséggel tölti meg, annak min-
den idő kevés. Tokai László ilyen ember 
volt. Munkássága révén mindenhol és min-
denkiben örökké tartó emberi és szellemi értékeket hagyott, melye-
ket remélhetőleg továbbvisz és továbbad az ifjabb – városunkért 
tenni kívánó generáció. Laci 18 évet töltött a Képviselő-testületben, 
több bizottságban tagként, valamint elnökként. Mindezeket nem 
sorolom fel, mivel a város apraja-nagyja ismerte őt és munkásságát, 
valamint nem ez a lényeg. A lényeg az EMBER, s az örökség, melyet 
ránk hagyott. 

Gyermekkora óta szerette a növényeket, állatokat, tisztelte a ter-
mészetet, az erdőben úgy érezte magát, mintha a Teremtő templo-
mában lett volna. Alázattal viseltetett a világ ezen csodái iránt. 
Ugyanígy viszonyult az emberekhez is. Szerette a sportot, kivált-
képp a lövészetet és a lovaglást. Őszintén vallotta a latin mondást: 
„Mens sana in corpore sano”, vagyis „Ép testben ép lélek.”

Családja ugyanilyen szellemben élt és maximálisan segítette őt a 
városért és az egészséges életmódért folytatott munkájában. Tokai 
László június 30-án lenne 63 éves. Ő most is köztünk van és végig 
velünk lesz 220 km-es nyári túránkon is. Külön megtiszteltetés szá-
munkra, hogy felesége, Jutka végigtekeri velünk ezt a nem kis távot.

Túránk időpontja június 26–27–28. 
26-án, pénteken reggel 8.00 órakor indulunk a Szent István térről 
Tatárszentgyörgyön majd a Kunsági Nemzeti Parkon át a Csepel-
sziget alsó csücskében található Tashoz tartozó Rózsa-szigetre. Ez 
egy csodálatos környezetben lévő horgászparadicsom. Itt lesz 26-án 
és 27-én a szállásunk 2-3-4 ágyas kis házakban. 27-én, szombaton 
innen megteszünk egy kb. 100 km-es túrát a Csepel-szigeten, bejárva 
szinte minden települését. 28-án, vasárnap indulunk haza. Kb. dél-
után 16.00 órára érkezünk Ráckevén, Kiskunlacházán, Bugyin át 
Dabasra, a Szent István térre.
A túrához lehet csatlakozni tetszés szerinti résztávokra, vagy az egész 
távra is. Sajnos már csak saját sátras jelentkezést tudunk elfogadni, 
mert az ágyas elhelyezés megtelt.
Fürdési és étkezési lehetőség adott. A túrát csomagszállító, egyben 
szervizautó  kíséri. Kérünk minden indulót arra, hogy megfelelő 
műszaki állapotban lévő kerékpárral és láthatósági mellénnyel vagy 
„bringás öltözettel” rendelkezzen. 
Minél több résztvevőt várunk, leróva ezzel tiszteletünket Tokai 
László emléke előtt.
Az érdeklődők a túrával kapcsolatban bővebb információt kaphat-
nak: Csatári Lajosnál, tel: 06-20/626-7272, Huja Istvánnál, a volt 
kerékpárszervizben és Zelovits Károlynál, a Zelo kerékpárszervizben. 

Csatári Lajos
A Tour de Fekt KBK vezetője

A Fitt Lesz Stúdiót azért hoztuk lét-
re, hogy a mozgásformák sok-
féle változatát biztosítsuk.
Célunk, hogy vendégeinknek 
segítsünk aktívvá válni, töre-
kedni az egészséges életmódra. 

Bármilyen fitnesz célod van: fo-
gyás, alakformálás, állóképes-

ség növelése, kikapcsolódás, napi 
stressz csökkentése. Garantáljuk, 

hogy stúdiónkban megtalálod a lehetőséget.  Az igé-
nyes sportolást, kikapcsolódást 4 terem teszi lehetővé, 
melyek légkondicionáltak.

WALKenergie terem: „Magával ragadó, szórakoz-
tató, fogyasztó, frissítő és erősítő, ez a zsírgyilkos 
WALKenergie”.
Spinning terem: ahol egy zenére, edzői vezetéssel, 
csoportosan végzett teremkerékpározási tréningek 
vannak.
Jóga terem: melyben Tradicionális Hatha Jóga óra 
van, mely egy komplex mozgás- és filozófiai rendszer, 
amelynek a testgyakorlatok mellett része a mentális 
tréning is. Itt van még Gerincjóga és Pilates óra.
Fitt Lesz terem: ahol lehetőség van Gymstick órára, 
Aerobicra, Zumbára, Capoeira Aerobicra, Mamin-
baba órára és a Jamland tánciskolával Hip-Hop-ra.
A Gymstick: fitnesz szalag és bot egyben, a gyakor-
latokat ellenállással szemben végezve az egész testre 
ható edzést tesz lehetővé.

Vendégeink igényeinek kielégítéséről udvarias, barát-
ságos, szakmailag jól képzett oktatókkal, a kornak, az 
egészségi és edzettségi állapotának megfelelő csopor-
tos edzésprogramok összeállításával gondoskodunk. 
Több mint 600 izom van az emberi szervezetben, sok-
féle csoportos óránk van, hogy mindet megmozgas-
suk. Sok szeretettel várunk mindenkit.

Dabas-Gyón, Kossuth L. u. 49. 
Tel.: +36-70/778-5873

www.fittleszstudio.hu
www.facebook.com/fittleszstudio

Fitt Lesz Stúdió – Jarábik Márta
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ÉVaDZÁRÓ 

VERsENyEK
A tavasz kezdetén indult az idei versenyszezon a fit Kid-ben, de a 
nyár elejére már be is fejeződött. Ez az évad azért tartott ilyen 
rövid ideig, mert a Magyar fitness Szövetség megváltoztatta a 
versenykiírást. Eddig ugyanis minden szezon a naptári évet 
követte, de ősztől már - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 
- a tanévhez igazodik, így az új évad 2015 szeptemberében meg-
kezdődik.

fit Kid Dance
A kezdő versenyzők idei második megmérettetésére május 10-én, 
Békéscsabán került sor. A verseny 10 órakor indult a legkisebb korcsoport 
versenyzőivel. Mivel a kicsik kezdtek, és a bemelegítésre, a frizura készí-
tésére is időt kellett hagyni, ezért a Top Fitness SE legfiatalabb sportolói-
nak már jóval kezdés előtt a helyszínen kellett lenniük. Velük sorsközössé-
get vállalva a nagyobb Dance-
es lányok és a szurkolótábor is 
hajnalok-hajnalán kelve utaztak 
együtt, hogy közösen élhessék 
át a verseny minden pillanatát, 
izgalmát.
Eredményeink:
2. Fehérvári Fanni, 3. Janicsák 
Fanni, 5. Bajusz Sára, 6. 
Galambos Laura, 7. Keresztes 
Kíra, 10. Kucsák Alíz, 15. 
Bárány Blanka

fit Kid „A” és „B” kategória
Rutinosabb sportolóink május 16-án 
Székesfehérváron, május 30-án 
pedig Mogyoródon mutathatták be 
gyakorlataikat. Mindkét helyszínen 
sor került egyéni, valamint csoportos 
megmérettetésekre is. Mivel az idei 
szezonban az összetett eredmények és az Európa-kupa kvalifikációk 
mindössze két verseny alapján dőltek el, ezért nagyon intenzív edzés-
munkára, hatékony fizikai és mentális felkészítésre volt szükség. Edzőink 

és sportolóink mindent megtettek a siker érdekében, hiszen még az 
ünnepnapokon is a felkészülésre áldozták szabadidejüket. Az eredmé-
nyek nem is maradtak el, egyesületünk az utóbbi évek egyik legsikere-
sebb szezonját zárta. Helyezéseink:
„B” kategória, egyéni
1. Szilágyi Dóra, Répás Vanda, 2. Pelikán Petra, 3. Salga Léna, Szilágyi 
Réka, 4. Bábel Virág, 
9. Farkas Réka, Forgács Fanni, 14. Funk Ajna, 17. Sikari Sára, 18. Balázs 
Fanni
„B” kategória, csoportos
1. Kalóztündérek (Nagy Hédi- Kucsák Alíz-Bajusz Sára-Janicsák Fanni-
Fehérvári Fanni)
1. Virtuózok (Pelikán Petra-Szilágyi Dóra-Répás Vanda)
3. Diáklányok (Keresztes Kíra-Bárány Blanka), Szamba (Bábel Virág-
Forgács Fanni)
7. Taca-Taca (Funk Ajna-Sikari Sára-Farkas Réka-Galambos Laura)
„B” kategória Grand Prix győztesek
Salga Léna, Szilágyi Réka, Szilágyi Dóra, Répás Vanda és a Virtuózok 
csapat
„A” kategória, egyéni
1. Gecser Eszter, 3. Radnai Réka, 5. Radnai Zsófia, Dori Renáta, 6. 
Harmincz Lili, 7. Gecser Enikő
„A” kategória, csoportos
1. Zebrák (Gecser Enikő-Salga Léna)
3. Golden Girls (Radnai Zsófia-Radnai Réka-Dori Renáta-Harmincz Lili-
Répás Vanda)
4. Batman (Dori Renáta-Radnai Réka)
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Diákolimpiás sikerek
a Táncsics Mihály Gimnáziumban

A Táncsics Mihály Gimnázium fiú kézilabdásai idén két korcsoport-
ban indultak a Diákolimpia küzdelmeiben.

A területi majd a körzeti versenyek után országos elődöntőbe 
kerültek a csapatok. Innen is sikerült mindkét csapatnak továbbjut-
nia, és bekerültek az ország legjobb nyolc csapata közé.

Május 29–31. között Nyíregyházán rendezték az V. korcsoport 
(1998–1999) országos döntőjét. 

A sorsolás nem kedvezett a „táncsicsos” fiúknak, a nehezebb ágra 
kerültek, ahol a Balatonboglár, a Békés és a Veszprém csapataival kel-
lett megmérkőzniük. A csoportmérkőzések során a nagy rivális, 
Békés csapatát sikerült legyőzni, így a fiúk az ötödik helyért játszhat-
tak. Itt a Váci Boronkay Gimnázium csapata várt rájuk. A fiúk 26 : 21 
arányban győztek és ötödik helyen zárták a küzdelmeket. 

Év elején 68 csapat nevezett ebben a korcsoportban, a dabasi fiúk 
az ötödik legjobbnak bizonyultak korosztályukban. 

A csapat tagjai: Somodi Kristóf, Mráz Márk, Márton Bence, Kiss Bence, 
Váczi Balázs, Prohászka Patrik, Balogh Ádám, Bácskai Bálint, Bolyki 
Dániel, Szabó Tamás, Horváth Patrik, Varga Dániel, Bódi Dominik, 
Katona Alex, felkészítő tanár: Kovács István.

Egy héttel később, június 5–7. között Debrecenben rendezték a IV. 
korcsoportos (2000–2001) országos döntőt. Ebben a korosztályban 
csaknem 500 fiú- és leánycsapat nevezett év elején a kézilabdaverse-
nyekre. Debrecenbe már csak a legjobb 8–8 csapat jutott el. 

A táncsicsos fiúk a debreceni Kölcsey, a budapesti Török Flóris és a 
tatabányai Kodály Zoltán Iskola csapataival kerültek egy csoportba. 
Mindhárom mérkőzésük nagyon nehéz volt, de sikerült győztesen 
elhagyni a pályát. A keresztjátékok során a szegedi Vörösmarty Iskola 
csapatával kerültek össze és 21 : 19 arányban győzedelmeskedtek, s a 
döntőbe jutottak. 

Az első helyért a békési Szegedi Kis István Gimnázium csapatával 
kellett megküzdeniük. A csapatok végig szoros mérkőzést játszottak, 
végül 18 : 21 arányban alulmaradtak a fiúk.

A Táncsics Mihály Gimnázium IV. korcsoportos fiú kézilabda-
csapata az ország második legjobbja lett és ezüstérmet nyert. 

A csapat tagjai: Podoba János, Harazin Dávid, Nagy Balázs, Mráz Zsolt, 
Balog Gábor, Győrvári Tamás, Újvári Roland, Bálint Bence, farkas 
Ádám, Czindler Ádám, Szlezák Gábor, fekete Balázs, Nagy Zsolt. 
felkészítő tanár: Kovács István             Békés Anita

„A” kategória, Grand Prix győztesek
Gecser Eszter és a Zebrák csapat
Az Európa-bajnokságra, mely októberben, Spanyolországban kerül 
megrendezésre, egyesületünkből Gecser Eszter, valamint a Zebrák és a 
Golden Girls csapatok kvalifikálták magukat.        FÉRL

 

Tudtad, hogy akár már az iskolai évek alatt is lehet megtakarításod 
a Magyar Államkincstárnál? 

Országos rajzpályázatot hirdet a Magyar Államkincstár, amelyen minden   
6-14 év közötti gyermek részt vehet. A pályázat témája korosztályonként: 
  6-8 év: 

„KINCSTÁR, avagy a kincsek birodalma” 
 9-11 év: 
„KINCSTÁR, avagy a zsebpénzek 
védelmezője” 
 12-14 év: 
„KINCSTÁR, avagy a megtakarítások 
megbízható őrzője” 

Beküldési határidő: 
2015. július 1. 

Eredményhirdetés időpontja: 2015. július 31-én, amelyre  
a díjazottaknak a Magyar Államkincstár külön meghívót küld. 

A pályázaton mindenki egyénileg, 1 pályaművel vehet részt! Az alkotások A/4 –es méretben, szabadon 
választott képzőművészeti technikával készülhetnek. Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó 
nevét és életkorát, valamint a szülő nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az elkészült alkotások 
leadhatóak a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és állampapír értékesítési pontjain, valamint 
az országos rendezvények kincstári standjainál. Emellett az alkotások postai úton is beküldhetők a Magyar 
Államkincstár 1909 Budapest levelezési címre. A beérkezett alkotások a Magyar Államkincstárban kerülnek 
kiállításra, így azok visszaküldésére nincs mód.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  www.allamkincstar.gov.hu 
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NB III. Közép-Kelet csoport:
A Honti József által irányított NB III-as 
csapat egy helyezéssel elmaradt a kitűzött 
céltól, mert ugyan azonos pontszámmal 
(45 pont) rendelkezik, mint a 8. ESMTK 
és a 7. helyezett Szekszárd, azonban rosz-
szabb gólkülönbségének köszönhetően a 
kilencedik helyen végzett. Mindösszesen 
egy találat kellett volna Takácséknak, hogy 
az elvárt 8. helyezést megszerezzék.

Pest Megyei Bajnokság 
II. osztály Déli csoport:
A Kucsák István által irányított tartalék-
csapat teljesítette a kitűzött célt, ugyanis a 
bronzérmet szerezte meg begyűjtött 61 
pontjának köszönhetően. Egy súlyos bírói 
tévedésnek, jegyzőkönyv elírásnak köszön-
hetően a csapattól 4 bajnoki pontot levont 
az MLSZ PMI Versenybizottsága, ennek 
eredményeképpen Cemmelék lemaradtak 
az ezüstéremről.

Pest Megyei Bajnokság
III. osztály Déli csoport:
A Fehér Sándor irányította III. csapat, 35 
ponttal a 12. helyen végzett. Szereplésük 
az előzetes elvárásoknak megfelelő.

Pest Megyei Bajnokság 
Női Nyugati csoport:
Schilingerné Budai Zsuzsanna csapata az 
őszi idény után, amelyet pont nélkül zár-
tak, tavasszal megtáltosodtak. Mérlegük: 3 
győzelem, 3 döntetlen és 4 vereség. Ennek 

köszönhetően a 10. helyen zártak a lányok. 
Teljesítményük előtt le a kalappal.

U21 NB II. Közép-Kelet csoport:
A Ledő László irányította gárda a 13. pozí-
cióban zárta a bajnokságot. Ez a helyezés 
elmaradt az előzetesen elvárt 10. helytől.

U17 NB II. Közép-Kelet csoport:
Farkas Roland csapata az előkelő 5. helyen 
végzett a pontvadászatban. Ezt az előkelő 
helyezést megszolgálták a fiúk, hiszen 
mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken 
odatették magukat. Biztos vagyok benne, 
ha megmarad náluk a játék szeretete és a 
labdarúgás iránti alázat, a kellő akarat, 
abban az esetben közülük többen szerepet 
kapnak majd a felnőtt csapatokban.

U15 NB II. Közép-Kelet csoport:
A Farkas Krisztián trenírozta csapat szintén 
jól teljesített. Nem sokan gondolták volna a 
bajnokság kezdetekor, hogy a csapat a 8. 
helyen végez majd az NB II-es pontvadászat-
ban. A fiúk Krisztián keze alatt óriási fejlő-
désen mentek keresztül és megfelelő hozzá-
állás esetén szép jövő vár a játékosokra.

U14 NB II. Közép-Kelet csoport:
Körmöczi Szebasztián csapata a 16., utolsó 
helyen végzett. Ennek ellenére a fiúk sokat 
fejlődtek, és ha néhány találkozón a szeren-
cse is melléjük áll, akkor a 12-13. helyet is 
megszerezhették volna. Úgy gondolom, 
hogy a játékosok a mérkőzések során ren-

geteg tapasztalatot szereztek, megfelelően 
felvérteződtek, s a jövőben ennek meglesz 
az eredménye, és ez a bajnoki helyezésben 
is megmutatkozik majd.

Bozsik-program:
A Bozsik-programban is véget ért az idény 
az U13 és U11 számára, akik a kiemelt 
programban szerepeltek, és természetesen 
az U9, U7, U6 számára is befejeződtek a 
bozsikos tornák. A Bozsik-programban 
futballozó fiatalokkal Man Balázs, Fodor 
Gergely, Bukovszki Balázs, Körmöczi 
Szebasztián foglalkozik. Az utánpótlás 
munkájában Feczesin István egyéni kép-
zést tart, Erős Károly erőnléti edzőként, 
Monok Viktor kapusedzőként tevékenyke-
dik. Az utánpótlás munkáját Kucsák 
István szervezi, irányítja.

Az MLSZ-től kapott információk sze-
rint az NB III-as bajnokság várhatóan 3 
csoportban, csoportonként 20 csapattal, 
augusztus 1-jén, 2-án kezdődik. Ennek 
megfelelően a csapat június utolsó hetében 
kezdi el a felkészülést a következő bajnoki 
rajtra. Nem sokat pihenhetnek a tartalék-, 
valamint az utánpótláscsapatok sem, 
hiszen nekik is július első hetében indul a 
felkészülés. Addig sem pihennek azonban 
az FC Dabas csapatai, hiszen június 13-án 
lesz az évzáró focifesztivál, 22-én kezdődik 
az immár  hagyományossá vált egyhetes 
focitábor, majd ezt követi június 29-én egy 
nagyszabású nemzetközi U13-as focitorna, 
amikor többek közt ellátogat Dabasra a 
Barcelona focisuli egyik korosztályos csa-
pata, Mari Zolival. A tornán részt vesz a 
Budapest Honvéd, az FTC, az SZTK, a 
Pest megyei válogatott és még más csapa-
tok is, akikkel az egyeztetés még tart. 

Bennárik Ferenc

VÉGET ÉRT a PoNTVaDÁsZaT
Az fC Dabas SE minden csapatánál befejeződött a 2014–15-ös bajnoki évad. Az aláb-
biakban rövid áttekintést adunk arról, hogyan teljesítettek a csapatok az előzetes elvá-
rásokhoz képest.

Képes beszámoló az utánpótlásközpont építésérôl
Gőzerővel folyik az FC Dabas Után-
pót lásközpont építése .  A k iv itelező 
GOMÉP Kft. az ütemtervnek megfelelően 
halad az építkezéssel, amely várhatóan júni-
us 22-én fejeződik be.
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FÉRFI KÉZILABDA
Május hónapban junior és felnőtt csapataink két-két mérkőzést ját-
szottak. Mindkétszer hazai pályán fogadták ellenfeleiket.

Mérkőzés junior felnőtt
Dabas DIEGO KC – Pécsi VSE 33 : 34 26 : 23
Dabas DIEGO KC – Várpalotai BSK 30 : 29 33 : 20

Felnőtt csapatunk a 2014/2015-ös bajnoki évben a dobogó har-
madik fokán végzett. 

Május 16-án, az utolsó mérkőzést követően Győrfi János, a 
Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségi tagja és Kőszegi Zoltán, 
Dabas város polgármestere adták át a fiúknak a bronzérmet. 

A bronzérmes csapat tagjai: Duleba Norbert, Kovács Péter, Duró Tamás, 
Horváth Ferenc, Csecsetka Péter, Sándor Roland, Bodorovics István, 
Bakos Dávid, Boda Tamás, Vizes Patrik, Bujdosó Bendegúz, Szandhofer 
János, Tomori Győző, Kiss Attila, Zakics Bence, Priczel Bence, Rév 
Mátyás, Bárdos Gergő, Szám Ferenc, Nagy Gergő, Kuli Gábor, Ulicska 
Milán; Szilágyi Zoltán vezető edző, Szilágyi István edző, Kiss Attila edző, 
Burik Gyula gyúró, Benkovics József mentőtiszt 

uTÁNPÓTLÁs
Májusban az országos gyermekbajnokság küzdelmei is befejeződtek. 
A legkisebb korosztályban a 9 évesek között idén két csapatot verse-
nyeztettünk. Öt játéknapon két-két mérkőzéssel mérhették össze 
tudásukat a környékbeli csapatokkal. 

Az U-10-es (2004–2005) fiúk is még a kisiskolás bajnokság kötelé-
kébe tartoztak, ahol tabellákat nem vezettek a versenyek során, de a 
srácok 16 mérkőzést játszottak és minden alkalommal győztesen 
hagyták el a pályát.

Az U-12-es (2002–2004) korosztályunk a régiós csoportmérkőzé-
seket a negyedik helyen zárták, majd a régió bajnoka versenysorozat-
ban indultak, ahol bronzérmet szereztek. 

Az U-14-es (2000–2001) korcsoportban két csapatot indítottunk 
idén. Kettes csapatunkban csak 2001–2003-as játékosok szerepeltek 
az idősebbek között. Ők a csoportmérkőzések során, a negyedik 
helyen zártak, majd a régió bajnoka sorozatban kilencedikek lettek. 

Az idei legnagyobb utánpótlássikert U-14/1-es csapatunk szállí-
totta. A fiúk a régiós csoportmérkőzéseket majd az ezután következő 
régió döntőt is 100%-os teljesítménnyel nyerték, 24 mérkőzésen győz-
tek. 

Ezután az országos elődöntőből második helyen jutottak be a leg-
jobb nyolc csapat közé.

Május 29–31. között Kecskeméten rendezték meg az U-14-es kor-
osztály országos döntőjét, ahol a fiúk a bronzmérkőzésen négy góllal 
maradtak alul a Debreceni Sportiskola csapatával szemben. 

A Dabas VSE KC U-14-es csapata a 2014/2015-ös szezonban az 
ország negyedik legjobb csapata lett.

A csapat tagjai: Podoba János, Harazin Dávid, Nagy Balázs, Zatureczki
Kevin, Majer Martin, Tóth Róbert, Mráz Zsolt, Szűcs Márk, Újvári 
Roland, Győrvári Tamás, Bálint Bence, Kádár Zsolt, Balog Gábor, Kiss Péter, 
Majer Emil; a csapat edzője: Tomori Győző

Felnőtt, junior- és utánpótláscsapataink most körülbelül egy 
hónap pihenőt kapnak, majd július közepén megkezdik a felkészü-
lést a következő szezonra. 

Gratulálunk a csapatok idei remek teljesítményéhez!
HAJRÁ DABAS!

Békés Anita

GOMBASZEDéS fELSZÍNI GOMBAHÁZBAN
A Bio-fungi Kft. felvételt hirdet állandó,

egész éves gombaszedő munkára!

A modern termesztőház Ócsa-Alsópakony területén, 
a Gyáli út végén, Ócsa és Üllő között félúton található. 

A jelentkezéshez önéletrajz, büntetlen előélet és 8 általános iskolai 
végzettség szükséges. 

érdeklődni a +36-30/756-8460 telefonszámon lehet.
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A téli alapozás után a kora tavaszi időszakban duatlon és 
aquatlon versenyekkel indult a 2015-ös versenyévad. 

EREDMÉNyEK:
ÁPRiLis 10. – DuaTLoN RaNGLisTaVERsENy, 
BaLaToNBoGLÁR

GYERMEK KORCSOPORT
fiúk:     7. Farkas Csaba; 9. Farkas Zsolt; 22. Varga László;

27. Balázs Gábor
csapat:    2. helyezés (Farkas Cs.–Farkas Zs.–Varga L.)
lányok:   21. Nagy Ágnes; 29. Szegfi Csenge; 34. Kecskés Noémi
csapat:    4. helyezés (Nagy Á.–Szegfi Cs.–Kecskés N.)

SERDÜLő KORCSOPORT:
fiúk:     1. Kanyik András; 12. Fajth Ádám; 21. Kecskés Bence
csapat:    3. helyezés (Kanyik A.–Fajth Á.–Kecskés B.)
lányok:    2. Bukovszki Tünde

ÁPRiLis 27. – DuaTLoN oRsZÁGos BaJNoKsÁG, KasZÓ

úJONC KORCSOPORT:
fiúk: 10. Zelenák Olivér; 11. Havasi Zoltán; 12. Varga Péter
csapat:    3. helyezés (Zelenák–Havasi–Varga)

GYERMEKKORCSOPORT:
fiúk:      5. Farkas Zsolt; 9. Farkas Csaba; 34. Varga László;

40. Balázs Gábor
csapat:    2. helyezés (Farkas–Farkas–Varga)
lányok: 19. Nagy Ágnes; 28. Szegfi Csenge

SERDÜLő KORCSOPORT:
fiúk:   2. Kanyik András 19. Fajth Ádám
lányok:   1. Bukovszki Tünde; 29. Szegfi Zsanett

MÁJus 11.  – aquaTLoN oB DEBREcEN

úJONC II. KORCSOPORT: 
fiúk:   15. Zelenák Olivér; 23. Varga Péter; 24. Havasi Zoltán; 

33. Koblencz Kristóf; 36. Bánvölgyi Bence; 38. Farkas 
Vince

csapat:     6. helyezés (Zelenák–Varga–Havasi); 10. helyezés 
(Koblencz–Bánvölgyi–Farkas)

lányok:   13. Balázs Dorka; 14. Doricsák Panna; 15. Fabók Vivien; 
25. Baski Bernadett; 27. Fabók Eszter

csapat:    5. helyezés (Balázs–Doricsák–Fabók)

úJONC I. KORCSOPORT:
fiúk: 44. Gaál Martin; 59. Mezei Bence
lányok: 35. Bretus Lara; 60. Bognár Anna; 61. Kiss Viktória

GYERMEK KORCSOPORT:
fiúk:    2. Farkas Zsolt; 3. Farkas 

Csaba; 43. Balázs Gábor
csapat:   2. helyezés (Farkas–Farkas–

Balázs)
lányok:  25. Nagy Ágnes; 38. Szegfi 

Csenge; 42. Kecskés Noémi
csapat:    8. helyezés (Nagy–Szegfi–

Kecskés)

SERDÜLő KORCSOPORT:
fiúk:  6. Kanyik András
lányok: 1. Bukovszki Tünde; 40. Szegfi 
Zsanett

Május 17-ével Egerben elkezdődött a triatlon szezon is. 

MÁJus 17. – TRiaTLoN VÁLTÓ oB EGER

UTÁNPÓTLÁS KORCSOPORT:
2. helyezés Dabas I. csapat

(Bukovszki Tünde–Farkas Zsolt–Nagy Ágnes–Kanyik András)
11. helyezés Dabas II. csapat

(Kecskés Noémi–Fajth Ádám–Szegfi Csenge–Farkas Csaba)

MÁJus 24–25. – TRiaTLoN RaNGLisTaVERsENy, 
TisZaúJVÁRos

GYERMEK KORCSOPORT:
fiúk:    3. Farkas Csaba; 8. Farkas Zsolt
lányok: 21. Nagy Ágnes; 22. Kecskés Noémi; 27. Szegfi Csenge

SERDÜLő KORCSOPORT:
fiúk:  5. Kanyik András; 27. Kecskés Bence; 42. Fajth Ádám
lányok:  3. Bukovszki Tünde

Gratulálunk versenyzőinknek a szép eredményekhez!
Lorántfyné Horváth Ildikó

A Dabasi Szabadidő SE eredményei


