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110 éve született

József Attila

(1905. április 11.–1937. december 3.)

A költó´ő születésnapja 1964 óta
a Magyar Költészet Napja

rendezvényeink

Március 15-i

városi ünnepségünk

Fotók: Karlik Dóra

Dabas díszpolgára dr. Farkas Annamária

Március 15-én, vasárnap délután 14.00 órától az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezett a város közössége.
A rendezvény első helyszíne a Kossuth Ház Galéria és Kerekes
László Alkotóház volt, ahol az egybegyűltek megtekinthették a
dabasi óvodások rajzkiállítását, amely a Jó cselekedetek évében a
„Tégy jót és csodát teszel” vezérgondolat mentén öltött formát. Idén nagyon
sok alkotás részesült elismerésben, ami
azt bizonyítja, hogy sok tehetséges és
kreatív kisgyermek jár városunk óvodáiba. A kis művészek a díjakat
Kőszegi Zoltán polgármestertől vehették át. A rendezvény a Kossuth-ház
homlokzatán elhelyezett emléktáblánál folytatódott, ahol a város polgármestere és Tapodi Katalin intézményvezető helyezett el koszorút.
Az ünnepség következő helyszíne a
Ravasz László úti református templom
kertje volt, ahol dr. Kókai Nagy Viktor
lelkész fogadta a vonulókat. Beszédét
követőn Révész Károly képviselő nemzetiszínű szalagot kötött a szabadság
fájára, majd a közönség átvonult a
Kossuth Lajos Általános Iskola elé,
ahol plakettavatásra és koszorúzásra
került sor. A megemlékezés elején az

iskola diákjai és az egybe
gyűltek együtt mondták el
Petőfi Sándor Nemzeti dal
című versét, majd Kőszegi
Zoltán polgármester és Tamás
Roland igazgató leleplezte a
megújult Kossuth-plakettet
(Pataky Miklós szobrász munk ája), me g kosz or ú z t a a z
emlékoszlopot.
A környezetvédelmi díjat Sikari
A központi ünnepség helyOrbán vehette át
színe a hagyományoknak megfelelően a Szent István tér volt, ahol mintegy 300 fő jelenlétében zajlottak a megemlékezés momentumai. A polgármesteri köszöntőt
követően Popovics Béla kárpátaljai történész tartott ünnepi beszédet,
majd sor került a Dabas Város Környezetvédelméért Télessy Istvándíj és a Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím átadására. A környezetvédelmi díjat Sikari Orbán kertépítő mester vehette át, míg idei
díszpolgárunk a mindenki által szeretett és
elismert nyugalmazott
gyermekorvos, dr. Far
kas Annamária lett.
Az ünnepség koszorúzással zárult, amely
idén annyiban tért el a
me gszokot tól, hog y
Pásztor Gergely igazgató kezdeményezésére az
ünneplők a Kossuthszobortól átvonultak
a g im ná z iu m előt t i
Széchenyi-szoborhoz,
ahol szintén elhelyezték
a kegyelet koszorúját.
A re nd e z vé ny b e n
közreműködött: Ambrus Lehel (szaxofon), Bánszki Bence (Kossuthszónoklat), az ÁSZ Színpad (ünnepi műsor), a Pilinke Énekegyüttes
(katonadalok), valamint a Dabasi Kovács Sámuel Honvédtüzér
Egyesület (koszorúzás).			
Kapui Ágota

rendezvényeink

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Kedves Szülők!
Dabas Város Önkormányzata idén tavasszal is megrendezi az
újszülöttek köszöntését, amelyet április 18-án, szombaton
10.00 órakor tartunk a Szent István úti Új Bóbita Óvodában.
Szeretettel várjuk a 2014. második félévében született csecsemőket és szüleiket rendezvényünkre, ahol ajándékutalvánnyal
és egy kis vendéglátással kedveskedünk a családoknak.
Jó idő esetén, délután 14.00 órakor faültetésre kerül sor a sári
Csati-parton, az Újszülöttek Ligetében. Kérjük a kedves szülőket, hogy öltözzenek sportosan és hozzanak magukkal ásót,
lapátot (ha módjukban áll), de munkatársaink is tudnak szerszámokat biztosítani. Ültessünk közösen egy facsemetét kisbabájuk születésének örömére az egyre gyarapodó ligetben.
Gyermekük neve felkerül egy emléktáblára a többi babáéval
együtt.
Szertettel várjuk Önöket rendezvényünkre!
Kőszegi Zoltán
polgármester

VÁROSI MAJÁLIS
és

GYERMEKNAP
Dabas Város Önkormányzata és a TOP
FITNESS SE szeretettel várja a családokat
május 1-jén, pénteken 10.30 órakor kezdődő rendezvényére, amelyre a Jubileumi
parkban kerül sor.

Programok:
10.00 óra:
– Babakocsis felvonulás – gyülekező a Top
Fitness SE tornaterme előtt (Bartók Béla út)
– kismotorverseny, ajándéksorsolás
10.30–17.00 óráig színpadi programok:
– a Top Fitness SE növendékeinek bemutatói
– térzene a Sugár Rezső Zeneiskola diákjainak
és tanárainak előadásában
– a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Iskola
kis táncosai
– a Kisborovenka Néptánccsoport előadása
– Zumba-bemutató
– a Dabasi Táncszínház produkciója
– a Kéknefelejcs Citerazenekar dalcsokra
– a Hyde zenekar koncertje
11.00 óra:
– Vándormaci-vetélkedő a dabasi óvodások
számára
Alternatív programok: gokartozás, trambulin,
kisvonatozás, pónilovaglás, körhinta, ugrálóvár,
kézműves foglalkozások, mesesátor, arcfestés,
kirakodók, stb.
A programban részt vesz Bordás Sándor erőemelő Európa-bajnok és bemutatót tart a
Dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapat.
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A zöld erdõn túl..

Vasárnap délelőtt a feltámadási szentmisén és körmeneten népviseletbe öltözve vettek részt a sári Rozmaring és Borovenka hagyományőrző csoportok tagjai. Az ünnepi ebéd elfogyasztása után, a
legények a hintó fényezésével, szépítésével és a vödrök előkészítésével foglalkoztak, a lányok a másnapi locsolkodásra készítették a
vendégváró falatokat.

Sáriban napjainkig él a szalmaszórás szokása. Húsvét
vasárnap éjjelén a fiúk – lehetőleg a legnagyobb csendben,
észrevétlenül – osonnak a
lányos házakhoz egy kis rendetlenkedésre. Így volt ez idén
is. A lányok hajnalban keltek,
hogy a szétszórt szalmát összetakarítsák, mire a locsolók
megérkeznek.
A borongós, hűvös idő ellenére hétfő reggel harmonikaszó kíséretében indultak útnak
a legények.
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A zenés kikérő és a zöld erdőben jártam c. népszerű locsolóvers
után kitessékelték a lányokat az udvarra és kezdetét vette a locsolás
vödörrel és szódával, de kedvelt volt az alternatív eszközök használata is, mint pl. a vizeskancsó vagy a kerti slag. A lányok köszönetképpen megvendégelték a fiúkat, tojást adtak nekik és egy-egy szál
virágot tűztek kalapjukba.

A locsolkodás után három
nappal a borovenka lányok üzenik, jól vannak, nem fáztak meg
és a víz tisztító, éltető erejének
köszönhetően egy évig biztosan
nem is hervadnak el. Köszönet,
Legények!
A locsolkodást végigkísérte
Somorjai Balázs, az MTV
munkatársa – köszönjük a fotókat!
Gogolák Mariann
Borovenka Néptánccsoport

intézményeink hírei

Kyselica

Fotó: Karlik Dóra

Fotó: Rusnák Atila

Húsvét előtt két héttel, Feketevasárnap került megrendezésre a télbúcsúztató rendezvény Sáriban.

A szokásokhoz híven, a Sári Szlovák Udvarból indult útnak a
kyse baba, akit Simon és Júda, a két lovas kocsihoz erősített szalmabáb, a helyi hagyományőrző csoportok, népviseletbe öltözött óvodások, iskolások és helyi lakosok kísértek el a település végén csor-

dogáló kanálishoz. A kyse babát itt levetkőztették, meggyújtották
és a csatornába dobták, amely szimbolikusan elvitte a településről a
telet és köszöntötte a tavaszt, a megújulást. Ezt követte a kendertaposás, ami a korábbi kenderrel kapcsolatos munkáknak állít emléket. A résztvevők visszatérve a szlovák udvarba, tavaszhívogató énekekkel üdvözölték a tavasz istennőjét, Živát, a gyermekeket pedig
ismét várta kedvenc népi játékuk, a čertové koleso (ördög kereke).
Gogolák Mariann
Borovenka Néptánccsoport

„Csepp a tengerben”, avagy a „sok kicsi, sokra megy”...
Jót cselekedni, jót tenni mindig jó érzéssel párosul, igazolja a mondás:
aki másokat felüdít, maga is felüdül.
Idén a „Jó cselekedetek évét” írjuk – még tudatosabban törekszünk
a másikra való odafigyelésre, még inkább szeretni akarjuk embertársainkat.
Óvodánkban évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életvitelre. Gyermekeink ebben a szellemben plántálódnak, és a
szülők is fontosnak érzik ezeknek a magatartásformáknak a kialakítását csemetéjük nevelésében.
Napról napra, hétről hétre hozzák, küldik a kiürült PETpalackokat, feleslegessé vált háztartási hulladékot, melyek hasznát az
óvodai élet szebbé-jobbá tételére tudjuk fordítani. Több zsák
műanyagkupakot gyűjtöttünk már össze Martinnak. A kamaszodó

Tisztelt Ügyfelünk!

fiúcska kicsiny kora óta tolókocsiban él. Ahhoz a műtéti beavatkozáshoz, mely lehetővé tenné, hogy járni tudjon, 20 kamion műanyagkupakra lenne szüksége. Csak „csepp a tengerben” az a sok zsák, ami már
kinőtte az óvoda kamráját, de a – sok kicsi sokra megy – bizakodnak a
szülők, s biztatjuk egymást mi is a további munkára.
Martin nemrég járt nálunk szüleivel. Legalább annyira örült a sok
kupaknak, mint bármely gyermek egy-egy óhajtott játékszernek. A
kicsik örömmel vették körül. A legkisebbek még nem igazán tudták
megfogalmazni érzéseiket a tolókocsiban ülő fiúcska láttán, a nagyobbacskák kifejezték együttérzésüket, segíteni akarásukat.
A következő napokban még lelkesebben hozták a kupakokat, mert
ők hisznek abban, hogy segítségükkel Martin is nemsokára járni tud
majd.
A dabas-sári 1.sz. Óvoda kollektívája

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2015. április
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
Április havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 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 óra
kedd: 8.00–20.00 óra • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óra
péntek: 8.00–23.00 óra • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

rendezvény

Anyák napi kézműves szöszmölde
április 24. péntek, 18.00
Anyák napi kézműves foglalkozással várunk
minden kedves érdeklődőt.
A belépés ingyenes!

XXIV. Dabas Térségi vers-, mese- és prózamondó találkozó
április 25. péntek, 14.00 óra
A találkozót a térség településein élő általános- és középiskolás
diákok számára hirdetjük meg. Bővebb információ:
www.kmkdabas.hu, szervezes@kmkdabas.hu, telefon: 29/360-237

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 16.00–17.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
Forgatós Néptánccsoport: péntek, 20.00–23.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek, 19.30–20.30 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG, gyermek citeracsoport: péntek,18.00–19.30 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László

Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
május 2. szombat, 16.00
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria
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.

rendezvény
Bese József Fénnyel írva c. kiállítása
megtekinthető április 30-ig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
Április 17. péntek, 16.00 órától
Vezeti: Lakatos Emil és Valentyik Ferenc

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

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ áprilisi 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)

2015. április 30. (csütörtök) – Regionális Gitártalálkozó (szervező: Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola)
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A Halász Móricz-kúria áprilisi 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
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
FotóKÖR
április 14., 28. (kedd) 18.00–19.30 óráig, vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
KreÁlom
április 27. (hétfő) 16.00–19.00 óráig
vezeti: Krigel Viktória
MI MÉG OLVASUNK KÖR
április 21. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála c. kisregényéről beszélgetünk
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
április 20. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
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
Dalkör – csütörtök: 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin

Társult Önkormányzatok ,,Együtt’’ Segítőszolgálatának
KOSÁRFONÓ KLUBJA
március 19., április 2. (csütörtök) 17.00 órától
csoportszervező: Nyíriné B. 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
Asszonytorna szerda: 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
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!

Május 15. (péntek)
Tölcsérbaba készítés
15.00–18.00 óráig
Közismert, hogy a kisgyerekek mennyire szívesen játszanak
kukucskálós, bújócska játékot. Az általunk elkészített bábu
ennek a népszerű játéknak egyik lehetséges eszköze, amelyben
több korosztály is örömét lelheti.

A Múzsák Mûvészeti Iskola márciusi sikerei

Az idén a Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola tizenharmadik alkalommal
rendezte meg az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által szakmailag támogatott
tanulmányi versenyek közül az Országos
Gitárversenyt. A versenyre művészeti iskolánk két növendéket: Karlik Beatrixot és
Ferenci Balázst nevezte be Sófalvi Szabolcs
László tanár úr vezetésével.

A versenyre már a bejutás is igen nehéz
volt, mert 2015. január végén az ország hat
nagyvárosában tartottak hozzá előselejtezőket egy nagyon nívós utazó zsűri vezetésével.
Ezekből a regionális válogatókból az országos
versenyre a számtalan induló közül az első
korcsoportban csak összesen 11, a másodikban 19 növendék jutott tovább a Vácon megrendezett versenyre. Nagy örömünkre mindkét növendékünk továbbjutott!
A március 27-29. között megrendezett
versenyen mindkét tanuló nagyon sikeresen
szerepelt, Ferenci Balázs kiváló teljesítményét
a zsűri III. helyezéssel jutalmazta.
2015. március 21-én Örkényben a Cziffra
György Alapfokú Művészeti Iskola III.
Cziffra Kupa elnevezéssel táncversenyt rendezett tánciskolásoknak és művészeti iskolásoknak, amelyen művészeti iskolánk társastánc csoportjai Balikó Károlyné tanárnő
vezetésével szépen szerepeltek.

A Gyóni Géza Általános Iskolában tanuló
növendékeink IV. helyezést, a II. Rákóczi
Általános Iskolában tanuló növendékeink
pedig I. helyezést értek el.
Növendékeink kimagasló teljesítményükhöz, tanáraiknak a kiváló felkészítéshez gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Kovács Éva intézményvezető
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
A Múzsák Művészeti Iskola április
20-án, hétfőn 17.00 órakor rendezi meg
Tavaszi Hangversenyét a Kossuth
Művelődési Központban.
Az I. Dabasi Klasszikus Gitárversenyre
a Múzsák Művészeti Iskola szervezésében a Sári Közösségi Házban kerül sor
április 30-án, csütörtökön.

2015. április

Dabas 7

intézményeink hírei

A Kossuth Zsuzsanna SZKI Hírei
Határtalan interaktív tanagyag készítése
A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium,
valamint a fenti címmel megnyert Határtalanul! pályázatban partner Jed lik Ányos Elektrotechnikai Sza k középiskola és
Kereskedelmi Akadémia (Felvidék) diákjai első ízben 2014. november 25-28. közt találkoztak Érsekújváron. Kapcsolatunk folytatásaképpen partnereinket ez év március 11–14. között mi is vendégül
láttuk városunkban.

Kissé félve indultunk el a számunkra ismeretlen vidékre, hiszen
az előkészítési szakaszban legfőképp e-mailen, illetve skype-on tartottuk a kapcsolatot partneriskolánkkal, mondhatni arc nélkül.
Később kiderült, hogy alaptalan volt a félelmünk, ugyanis a projekt
mellé kijelölt két pedagógus, Újhelyi Zsuzsa és Beták Norbert
nagyon kedvesen fogadott bennünket. Szinte az első perctől kezdve
otthon éreztük magunkat diákjainkkal együtt. Emellett az igazgató úr is okozott számunkra meglepetést, hiszen mint megtudtuk,
kérésünk nélkül, saját pénzéből fizette be szállásunkra az előleget,
teljesen ismeretlenül.

feladatokat is. Az egyes foglalkozásokon ötleteltünk, kiselőadásokat tartottunk, csoportmunkában dolgoztunk.
A felvidéki utazáson nagy megtiszteltetés volt betérni Szímőre, a
Jedlik Ányos-emlékházba. Mindkét diákcsoport megtekintette
továbbá a budapesti Magyar Műszaki és Kereskedelmi Múzeum
Műszaki Tanulmánytár raktármúzeumát, ahol nagyon sok érdekes
műszaki tárgyat szemlélhettünk meg az egyszerű hétköznapiaktól
a világhírű találmányokig. A tanulók betekintést nyerhettek a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában kiállított Neumann János és
Kalmár László találmányaival fémjelzett informatikatörténeti kiállítás anyagába.
Dabason nagyon nehéz feladatunk volt, hiszen legalább annyit
szerettünk volna visszaadni, mint amennyit kaptunk vendéglátóinktól. A kötelező szakmai program mellett, sok színes kulturális
programon vettünk részt, bemutattuk helyi látványosságainkat: a
sári tájházat rétesezéssel egybekötve, a főteret és a Hunyadi –
Kapisztrán-tornyot, a Kossuth-síremléket, a Gyóni Gézaemlékházat és a Halász Móricz-kúriát, emellett kifulladásig fociztunk. Játékosan jártuk be iskolánkat, büszkélkedtünk gazdag IKT
eszközparkunkkal, a 3D/4D-s termünkkel. Együtt ünnepelhettük
március 15-ét az iskolában, ahol közösen énekelhettük el a magyar
himnuszt, ami számunkra természetes momentum, azonban vendégeink számára megható élmény volt.
Diákjainkra nagy hatással volt ez a felvidéki utazás, mivel elhagyhatták Magyarországot, kiszakadhattak pár napra megszokott életritmusukból, szakmai tapasztalatokat szerezhettek. Nagyon sokat
jelentett számukra is a kedves fogadtatás, a sok színes szakmai,
illetve kulturális program. Kíváncsi tekintettel szemlélték a külhoni iskolát, keresték a hasonlóságot, különbségeket. A rövid idő alatt
kötött barátságok fontosak maradtak számukra.
Szabadi Zoltán és Gattyán Andor
projektfelelősök

Dunaszerdahelyi tanárok Dabason
Március 27-én a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola tantestülete a Dabasi Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolába látogatott.
Az iskolalátogatást és a tanműhelyekben lezajlott szakmai programokat követően, a Dabassal történő ismerkedés keretében megtekintették a nemrég felújított Nemes-kúriát. Hazautazásuk előtt a
vendégek megkoszorúzták Kossuth László síremlékét a Református
öregtemető – kegyeleti parkban.

A közös projekt a magyar szereplőkre fókuszálva öleli fel mindkét nyelven az informatika kialakulásának történetét. A magyar
ActivIskola Hálózat Referenciaiskolájaként Promethean interaktív
táblán és a hozzá tartozó ActivIsnpire programon készítettünk egy
bemutatót, melyhez kombináltuk az ActivExpression szavazórendszert, illetve különböző pedagógiai módszerekkel „felöltöztetett”
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testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
április 8-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket
hozta.
Az első pontban módosította vagyonrendeletét, majd a
Képviselő -testület a 2015. évi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat képviselőválasztásának napját április 24-re
(péntek) tűzte ki, egyúttal módosította a GYIÖK választásáról
szóló rendeletet.
Harmadik napirendi pontban a testület módosította a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012 (IV.27) önkormányzati
rendeletet a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés miatt,
valamint módosította a jelenlegi hulladékszállítási díj kedvezményrendszerét úgy, hogy a jelenleg kedvezményben részesülőknek továbbra sem kell többet fizetniük.
A következő pontban a testület Kecskésné Harmincz Jolánt
2015. augusztus 1-től – 2020. július 31. között a 2. számú
Óvoda vezetésével ismételten megbízta.
A Képviselő-testület elfogadta a Dabasi Polgármesteri
Hivatal, a Kossuth Művelődési Központ és a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár, valamint a Dabasi Intézményfenntartó
Központ alapító okiratának, és az Önkormányzat SZMSZének módosítását.
A testület elfogadta Dabas-Gyón Polgárőr Egyesület, a

GYIÖK választás 2015
Április 24-én immár hatodik alkalommal kerül sor a Gyermek-és
Ifjúsági Önkormányzat tagjainak megválasztására. Aki még nem
ismerné ezt a lelkes fiatalokból álló, kétévente megújuló csoportot,
annak itt egy rövid ismertető:
A GYIÖK munkáját tekintve 10 éves múltra tekint vissza, az
első ifjúsági önkormányzat 2005-ben alakult meg. Ebben a hivatalos formában az önkormányzat tagjainak lehetőségük nyílt rá, hogy
kivegyék részüket a dabasi közügyekből, a dabasi fiatalok érdekeinek szem előtt tartásával határozatokat hozzon, támogasson bizonyos – fiatalokat érintő – megmozdulásokat, beruházásokat, mint
pl. játszótér-felújítás, Fiatalok Éjszakája-programsorozat, tehetségkutató rendezvénysorozat.
A GYIÖK tehát azért jött létre, hogy minden tekintetben az
ifjúságot szolgálja, legyen szó szórakozásról, diákéletről, kultúráról.
Idén új önkormányzat alakul meg, így minden 15-22 év közötti
fiatalnak lehetősége nyílik arra, hogy bebizonyítsa: helye van a
GYIÖK tagjai közt!
Elsősorban azokat a fiatalokat szeretnénk megszólítani, akik
ötleteikkel, elképzeléseikkel hatékonyan erősítenék a GYIÖK csapatát, munkáját és készek ezért mindent megtenni!
Ha te is ilyen vagy, és motivál, hogy tehetsz a dabasi fiatalságért,
illetve a nevükben fejleszthetsz, létrehozhatsz új dolgokat, akkor
mérettesd meg magad te is!

Dabasi-szőlősi Polgárőr Egyesület és DAKE 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
A képviselők elfogadták a Malév Horgász Egyesület 2014.
évről szóló beszámolóját, valamint mentesítették a 2015. évi
bérleti díj befizetése alól. Arra kötelezték a tagságot, hogy ezt
az összeget haltelepítésre fordítsa.
A Képviselő-testület elfogadta Dabas város jegyzője, a
Dabasi Polgármesteri Hivatal, az Esélyegyenlőségi Bizottság,
a Gazdasági Bizottság, az Emberi Erőforrás Bizottság és a
temetők 2014. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját.
A testület ezt követően alapítványi kérelmeket bírált el.
Törvényi kötelezettségből fakadóan a Képviselő-testület a
Gorkij köz és Gorkij utca elnevezését módosította, ezt követően Mádencia köz és Mádencia utcaként szerepel
Városunk önkormányzata a Mózes Családi Napközi
(Felsődabasi Plébánia) részére a 2015. évben is biztosítja a
gyermekek számára a kedvezményes étkezést.
A testület felhatalmazta a polgármestert pályázat benyújtására „rendkívüli szociális támogatás” tárgyában, a 2014. évi C.
törvény, valamint a Magyar Államkincstár által közölt pályázati kiírás alapján.
Az ülés végén a Képviselő-testület ingatlanügyekben döntött.

Ha 15–22 év közti, Dabason élő, dabasi oktatási intézményben
tanuló diák vagy, iskolai képviselőként indulhatsz a választásokon, és
az iskolatársaid szavazhatnak rád. Ha viszont dabasi lakcímmel rendelkező 15–22 év közti fiatal vagy, aki más intézményben tanul vagy
már dolgozik, ez esetben városi képviselőként próbálhatod ki magad.
Az első lépés a GYIÖK tagság felé, hogy sok ajánló aláírást
gyűjts össze, majd megkezdd a kampányt, hogy minél többen szavazzanak rád! A kampányra szórólapokat, plakátokat készíthetsz,
beszélhetsz a Rádió Dabasban, a cél, hogy minél több szavazót
toborozz magad köré, hiszen a szavazólapra minden választási körzetből az első 8 legtöbb ajánlást szerzett induló kerül fel.
Újdonság, hogy az iskolai jelöltek közül iskolánként 4, a városi
képviselőjelöltek közül 3 jelölt kerülhet a GYIÖK körébe, így legfeljebb 15 tagú lesz az önkormányzat.
Legyél GYIÖK tag és mutasd meg, hogy te mit tudsz tenni
kortársaidért!
Fontos időpontok a GYIÖK választással kapcsolatban:
Ajánlószelvények leadási határideje (a Polgármesteri
Hivatalban!): április 17. (péntek)
Szavazás: április 24. 10.00–14.00
Bővebb információ: 06-29/561-201,212
Rigóné dr. Roicsik Renáta
Dabas város jegyzője
és Erdélyi Zsolt, GYIÖK-referens
2015. április
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Az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. TÁJÉKOZTATÓJA
a lakossági „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtésről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szelektív hulladékgyűjtés hatékony megvalósulása érdekében 2015-ben elindul a lakossági
„házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés. A „házhoz menő” gyűjtés
során külön átlátszó zsákba gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). A kiosztásra kerülő hulladékgyűjtő zsákok is
tartalmazzák a tájékoztató szöveget.
A szelektíven összegyűjtött hulladékok elszállításáról társaságunk az alábbiak szerint gondoskodik:
Dabas-Sári, Dabas-Besnyő, Dabasi-szőlők, Szőlőhegy
április 21.; május 19.; június 23.; július 28.; augusztus 25.; szeptember 22.; október 27.; november 24.; december 22.
Dabas, Dabas-Gyón
április 24.; május 22.; június 26.; július 31.; augusztus 28.; szeptember 25.; október 30.; november 27.; december 18.

Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot az arra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban (amennyiben kevés a zsák, akkor más
átlátszó zsákban) a „házhoz menő” szelektív gyűjtés napján reggel 7
órára szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza.
Köszönjük, hogy szelektíven gyűjti hulladékát.

Leadható a zöldhulladék
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tavaszi kerti munkálatokból származó gally, nyesedék, tehát kifejezetten csak a zöldhulladék a Tipo Boksz Kft. Dabas, Luther utcai telephelyén ingyenesen lerakható.
Aki nem tudja otthonában a metszésből származó zöldhulladékot kezelni, beszállíthatja a kft. udvarára, ahol aztán a kft. feldolgozza. Szállítást a kft. nem tud vállalni. Kérjük önöket, hogy csak
zöldhulladékot vigyenek a helyszínre, mást a cég nem vesz át.
További információ a 06-20/9311984-es telefonszámon
Kosztolányi Balázsnénál kérhető.

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06/70-332-1455
Czene József: 06/70-332-1456
Józsa Zoltán: 06/70-452-0869
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/330-7667
Városunkban zajlik az ebek összeírása, kérem a lakosság szíves közreműködését ennek sikere érdekében.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző
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Ami a zsákba kerülhet:
– Műanyag PET-palack: ásványvíz, üdítő, kóla, szörp stb… (Ürítse
ki, szükség szerint mossa, és tapossa laposra!)
– Italos kartondoboz TETRA PAK – tejes, gyümölcsleves doboz.
(öblítés után)
– Karton, újság és egyéb papírok (élelmiszerrel nem szennyezett)
– Fém, csomagolási hulladékok, italos, konzerves dobozok kimosva, alufólia
– Egyéb tiszta műanyagflakon (mosogató-, mosó-, tisztítószeres,
öblítős, tusfürdős, samponos)
– Műanyag zsugor és sima fóliák, bevásárlószatyrok
Ne tegyen a zsákba:
– Ételhulladékot
– Üveget
– Folyadékot
– Veszélyes anyagot tartalmazó flakont. Hígítót, festéket, gyógyszert, motorolajat.
Egy kérés: A zsákba az élelmiszerrel szennyezett hulladékokat (pl. tejfölös, joghurtos, margarinos stb. pohár) elöblítés után tegye.
Ha kevés a zsák, hulladékát más átlátszó zsákban/edényben is
kiteheti. Ahány zsákot megtölt, ugyanannyit dobunk be postaládájába elszállításkor.
A gyűjtőzsák tartalmát szétválogatjuk anyagfajtánként, és hasznosítjuk!
Köszönjük, hogy válogat!

Közterület-felügyelõk
elérhetõségei:
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A TATÁRSZENTGYÖRGYI
Lõ- ÉS GYAKORLÓTÉR LEZÁRÁSA
A Tatárszentgyörgy–Dabas közötti műút időszakos lezárására kerül sor
április hónapban is.
Az átvezető talajutak katonai biztonsági őrséggel időszakosan lezárásra
kerülnek, ezért a lő- és gyakorlótéren, valamint a nagy robbantótéren
való áthaladás korlátozva lesz a várható katonai mozgás miatt, melynek
időpontját később pontosítjuk.
április I3–I7.
április 13–24.
A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ
a várpalotai laktanya ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:
06-88/549-500/31-55 mellék

önkormányzati hírek

Változtak a szabadtéri
tûzgyújtásra vonatkozó
szabályok
Március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
Általánosságban tilos a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése. Ez alól kivételt képzenek
azok a települések, ahol azt jogszabály – meghatározott időpontokban és feltételekkel – megengedi.
Dabason a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet (27/2012. (III. 30.) értelmében tehát tűzgyújtás és égetés belterületen heti két alkalommal (szeptember
1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8.00–18.00 óra
között, SZÉLMENTES időben megengedett. Az égetés leghos�szabb ideje 30 perc lehet.
Szeles időben, továbbá a nyári évszakokban a növényi hulladék
égetése azonban szigorúan tilos!
Kerti grillezés és tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett továbbra is az év bármely szakában végezhető.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelmet az égetés tervezett időpontja
előtt 10 nappal kell benyújtani a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor, Péteri út 25. 2200).
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a z égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét,
c) a z égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját
(év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket
és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására
készenlétben tartott eszközök felsorolását.
A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5
munkanapon belül bírálja el.
Fontos megjegyezni, hogy az engedélyezett égetést csak a kérelmezett helyen és időben, valamint a kérelemben leírt egyéb paraméterek
szerint szabad a hatósági engedélyben egyedileg megfogalmazott feltételek betartása mellett végezni.
Tűzvédelmi bírsággal sújthatják a hatóságok a tűzvédelmi előírások,
valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegőit.
Amennyiben a kellő elővigyázatosság ellenére tűzeset következik be,
késedelem nélkül hívják a 105-ös vagy a 112-es ingyenes segélyhívó számot!

A termékbemutatók szabályozása
Dabas város területén mostanában egyre több panasz érkezik a
termékbemutatókkal kapcsolatban. Ezt kiküszöbölendő, az
alábbiakban a résztvevők jogaival kapcsolatban próbálunk némi
felvilágosítást nyújtani:
Tisztelt Résztvevők!
Tájékoztatjuk, hogy
1. A termékbemutatót tartó kereskedő köteles jól látható helyen
elhelyezni a nevét, telefonszámát, székhelyének címét, valamint a
Dabas város jegyzője által hitelesített Vásárlók könyvét.
2. Az előadáson való részvétel nem jár együtt vásárlási kötelezettséggel. (SENKI SEM KÖTELEZHETŐ VÁSÁRLÁSRA!)
3. A szerződés megkötésének vagy a termék átvételének napjától
számított 14 naptári napon belül a résztvevő a megkötött szerződést felmondhatja, a termék egyidejű visszajuttatásával. Ezt
igazolható módon írásban kell bejelenteni (pl. ajánlott levél,
interneten, fax). Amennyiben a vásárló a termék megvásárlásához hitelt vett igénybe, akkor a szerződés felmondásával a hitelszerződés is semmissé válik.
4. A kereskedő köteles a szerződés felmondásának tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a vásárlónak az
általa befizetett összeget.
A szerződés felbontását nem lehet kérni:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza (pld. fehérnemű)
– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
A termékbemutatóval kapcsolatban felmerült problémáit személyesen a Dabasi Polgármesteri Hivatal 106-os irodájában, vagy a
29/561-227-es telefonszámon jelezheti.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba
folyamatos munkarendbe, 3 műszakba!
Ingyenes buszjárat:
Alsónémedi, Dabas, Ócsa, Bugyi
Jelentkezés: 06-30/338-2005
2015. április
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Közlemény a 2015/2016-os nevelési évre történõ
óvodai beiratkozás rendjérõl
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Dabas Város Önkormányzata
által fenntartott óvodákba a gyermekeket a 2015/2016-os nevelési
évre április 20–22. napján (hétfő–szerda) 8.00–16.00 óra között
lehet beíratni.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők
köre öt éves korról három éves korra változik: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2015. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföl
dön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző – az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha ezt a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Szeptember 1-jétől a 2015/2016. nevelési évben az óvodába
– azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,
– az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
– a gyermek TAJ-kártyáját,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét
(kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, továbbá az óvodai felvételi
körzetek meg tek inthetőek a w w w.dabas.hu honlapon a z
Intézmények/óvodák menüpont alatt.
Az alapító okiratuk szerint az 1. sz. Óvoda, a 2. sz. Óvoda és a 3. sz.
Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz, kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.
Az 1. sz. Óvoda az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést
folytat.
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Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az
óvodavezető dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a
szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének
megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést
küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen
a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár
el és hoz másodfokú döntést.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.
Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
• 1. sz. Óvoda, 2371 Dabas, Szent János út 277.
(bejárat a Madách u. felől), tel.: 06-29/364-365
április 20–22., 8.00–16.00 óra
• 2. sz. Óvoda, 2370 Dabas, Szent István út 34.
tel.: 06-29/360-810
április 20–22., 8.00–16.00 óra
• 3. sz. Óvoda, 2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.
tel.: 06-29/367-234
április 20–22., 8.00–16.00 óra
Kőszegi Zoltán
polgármester

HIRDETMÉNY
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL
A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja:
április 16. (csütörtök) 8–19 óra között
április 17. (péntek) 8–18 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §. (1)
bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy
átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel
elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy
érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni. Fellebbezését a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes
tankerületi igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes
iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kulturális, közmûvelõdési, nevelési-oktatási rendezvények, programok támogatására
Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
(EEB) 37/2015.(III.31.)sz. határozata alapján költségvetési kerete
terhére pályázatot ír a „Tudás és Tudatosság” évtizede 2015 – „A Jó
Cselekedetek Éve” témakörhöz kapcsolódó városi szintű kulturális
programok, közművelődési, nevelési-oktatási rendezvények, tevékenységek megvalósításának támogatására, összesen 1 000 000 Ft
keretösszeg erejéig.
A pályázatban részt vehetnek a dabasi székhelyű nevelési-oktatási
és kulturális intézmények, oktatási, kulturális, közművelődési területen tevékenykedő egyesületek, alapítványok, egyházak, nyugdíjasklubok, egyéb civil szerveződések.
Nem bejegyzett civil szerveződések, egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha valamely intézmény, bejegyzett egyesület, alapítvány felvállalja a pályázat és az
elszámolás benyújtását a nevükben. Ebben az estben a benyújtott
pályázat nem számít az intézmény, bejegyzett egyesület, alapítvány
által benyújtott pályázatok közé. Amennyiben alapítvány nyújt be
pályázatot, a támogatásról az EEB kerete terhére az EEB javaslatára
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
– Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
– Egy pályázattal elnyerhető összeg maximum 100 000 Ft.
– A pályázó reprezentációs költséget nem tervezhet.
– A pályázatok benyújtásának határideje: május 15.
– A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő EEB ill.
azt követő testületi ülés.
Pályázni a Bizottság által összeállított adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– azt az űrlapot, amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud
összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat
benyújtásakor (1. sz. Nyilatkozat),
– valamint amennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt
az űrlapot (2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a
pályázó a pályázat benyújtásakor – vagy ha az érintettség a
pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezni
tudja érintettségének közzétételét.

Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a
www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a
Polgármesteri Hivatal (Dabas, Szent István tér 1/B) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a
Polgármesteri Hivatal (Dabas, Szent István tér 1/B) 107-es irodájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik internet eléréssel, köteles azt megküldeni az unyi.erzsebet@dabas.hu e-mail címre.
A EEB kizárólag a „Tudás és Tudatosság” évtizede 2015 – A „Jó
cselekedetek éve” témakörhöz kapcsolódó pályázatokat támogatja.
A „Tudás és Tudatosság” évtizede 2015 – A „Jó cselekedetek éve”
témakörhöz kapcsolódó pályázatok elbírálásánál az Emberi Erőforrás
Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
– a pályázat területi hatálya: az egész városra kiterjed, vagy csak a
pályázó intézményre, civil szervezetre, egyházra
– a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma
– önrész biztosítása a pályázathoz
– a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége, pályázók száma
– esélyegyenlőség biztosítása
A pályázó, amennyiben az EEB támogatásban részesíti, a támogatási szerződés megkötésekor köteles átláthatósági nyilatkozatot kitölteni. A nyilatkozat letölthető a www.dabas.hu weboldalról, az
Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (Dabas, Szent István
tér 1/B) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán. A támogatott hozzájárul adatainak Dabasi Újságban és a város honlapján való közzété
teléhez.
A pályázó, amennyiben az EEB támogatásban részesíti, köteles eleget tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályzatában
meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást
kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának
Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését. Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a következő pályázati
fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DABASI ILLETõSÉGû PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA
a 2015. évi dabasi nyári napközis tábor szervezési, felügyeleti feladatainak ellátására
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága a
33/2015.(III. 31.) sz. határozata alapján, együttműködve a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálataival, pályázatot hirdet
dabasi illetőségű pedagógusok számára, a 2015. évi nyári napközis
tábor szervezési, felügyeleti feladatainak ellátására. A nyári napközis tábor június 16. és június 26. között kerül megrendezésre. A
táborok helyszínéül az adott településrészen található közművelődési intézmények/színterek szolgálnak.
A pályázat benyújtásának határideje: április 27. 15.00 óra

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni és a pályázatot benyújtani személyesen, illetve e-mailben a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatai intézményben (2373 Dabas-Gyón,
Áchim u. 6. Tel.: 06-29/367-236, segitoszolgalat@gmail.com)
lehet. A pályázat elbírálására az Emberi Erőforrások Bizottság
áprilisi ülésén kerül sor.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a www.dabas.
hu oldalon olvasható.
Révész Károly
Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
2015. április
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Szabó Eszter
Varga Noémi
Arláth Orsolya
Dvorszky Gerda Viktória
Feldman-Bábel Lenke
Varga Kevin
Makula Alex Richárd
Sárosi Johanna
Bálint Gábor
Lipkovics Marcell
Sallai Noel Márk
Botlik Emma
Lovestyán Krisztián
Szabó Kinga
Dencsik Norbert Barnabás
Ménich Kristóf Gábor
Strupka Janka
Lámpi Franciska
Péli Vanda
Gyollai Dávid
Pásztor Nimród
Kovács Zsolt

Anyuka neve	Születési idô
Berki Viktória
2014. 11. 23.
Gombos Rita
2014. 11. 24.
Pallagi Krisztina Szilvia
2015. 02. 25.
Gombár Ágnes
2015. 03. 06.
Bábel Antónia
2015. 03. 03.
Takács Izabell
2015. 03. 11.
Makula Anita Melinda
2015. 03. 13.
Hochmajer Renáta
2015. 03. 13.
Balogh Anett
2015. 03. 15.
Szijártó Tünde
2015. 03. 15.
Horváth Annamária
2015. 03. 16.
Kiss Anita
2015. 03. 17.
Gogolák Rita
2015. 03. 17.
Bosánszki Rozália Magdolna 2015. 03. 18.
Pernyész Erika
2015. 03. 23.
Bujdosó Erzsébet
2015. 03. 24.
Riczu Tímea
2015. 03. 26.
Kátai Beáta
2015. 03. 27.
Benkovics Emese
2015. 03. 30.
Pataki Edina
2015. 04. 01.
Ecser Nikol
2015. 04. 01.
Liska Edina
2015. 04. 05.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Sziklai Zoltánné Lapos Ilona Irma
1925. 04. 08.
90 éves
Pál Istvánné Gattyán Katalin
1923. 04. 06.
92 éves
Balázs Pálné Garajszki Erzsébet
1923. 04. 16.
92 éves
Havasi Ferencné Sallai Titanilla
1923. 04. 14.
92 éves
Sidó Árpádné Pető Mária
1920. 04. 01.
95 éves
Keresztes Sándorné Vig Mária
1915. 04. 15.
100 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
április 2.
Lakos Levente János–Fábián Gabriella
Gyócs-Németh Gyula–Karácsony Annamária
április 23.
Dobrosi Zsolt–Sey Patrícia Diána
április 30.
Forczek Miklós–Kecskés Anna
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
április 21.
Lelkes Sándor–Andristyák Piroska
április 28.
Zsolnai Zoltán–Jurácsik Tünde
Bukovszki József–Dormány Magdolna
április 29.
Szabó János–Arany Aurélia
Szabados József–Fabók Gabriella
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
április 7.
Berényi János–Bondor Ágnes Ildikó
április 21.
Halengár László–Latyák Ágnes
április 27.
Csernák József–Dinnyés Éva
Fridrik József–Akácos Anikó
április 28.
Jarábik Tibor–Mész Ágnes
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30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
április 26.
Zsitva Imre–Dormány Júlia Rozália
április 12.
Vida János–Sipos Anna
április 19.
Fekete János–Voda Mária
április 26.
Parancs Pál–Dori Katalin
Kecskés János–Mráz Ilona
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
április 2.
Kalecz Balázs–Majoros Piroska
április 18.
Kovács József–Papp Mária
Erdei Gábor–Bálint Erzsébet
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
április 24.
Lauter János–Lakos Karolin
60 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
április 9.
Révész György–Kancsár Mária Irma
2015. március hónapban kötöttek házasságot:
március 6.
Lénárt Zsolt–Nagy Andrea
március 13.
Vitéz István–Pósa Anikó Piroska
március 25.
Kiss Zsolt Miklós–Nemes Gabriella Tünde
március 26.
Rátkai Róbert Attila–Bara Katalin Edit
március 27.
Kis Barnabás–Máté Szilvia

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Rohr János
1945. 07. 25.
Király László
1929. 07. 26.
Kovács István
1942. 05. 03.
Kovács Hubáné (Mózes Sarolta)
1931. 03. 04.
Karlik István
1941. 07. 15.
Juhász József
1940. 03. 19.
Dori István
1964. 02. 18.
Miták István
1927. 11. 01.
Dr. Hámori Gyula Gábor
1933. 10. 29.
Szabó Sándorné (Tóth Magdolna)
1933. 02. 04.
Faragó Lajosné (Balogh Katalin)
1936. 08. 15.
Turcsán Sándorné (Fabók Mária)
1948. 04. 14.
Berényi Ferencné (Lakatos Tünde)
1969. 06. 08.
Kopp Tiborné (Pticsár Anna Mária)
1955. 03. 31.
Balogh Péter
1935. 06. 24.
Becsei Mihály
1925. 08. 13.
Dr. Lengyel László
1930. 02. 16.
Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Imre
1942. 12. 29.
Szabó Lászlóné (Buzsics Mária)
1920. 09. 27.
Kun Pálné (Gomola Ilona)
1933. 06. 30.
Bolla Ilona (Liczencziás Ilona)
1920. 03. 17.
Kőnig Andrásné (Kleineisel Erzsébet) 1943. 12. 08.
Katona Györgyné (Batuska Margit)
1937. 02. 05.
Dömötör Istvánné (Katona Margit Mária) 1931. 01. 22.
Kis Árpád
1957. 12. 13.
Zsiros István
1949. 11. 08.
Szücs Ilona
1923. 04. 25.
Sárkány Jánosné (Busz Ilona)
1928. 08. 15.
Lajó Imre
1953. 04. 24.
Kadlicsekné Szabó Edit
1944. 08. 22.

2015. 01. 13.
2015. 01. 22.
2015. 01. 22.
2013. 01. 23.
2015. 01. 28.
2015. 02. 08.
2015. 02. 09.
2015. 02. 13.
2015. 02. 13.
2015. 02. 15.
2015. 02. 17.
2015. 02. 17.
2015. 02. 24.
2015. 03. 04.
2015. 03. 04.
2015. 03. 04.
2015. 03. 06.
2015. 03. 06.
2015. 03. 06.
2015. 03. 08.
2015. 03. 09.
2015. 03. 13.
2015. 03. 13.
2015. 03. 15.
2015. 03. 17.
2015. 03. 18.
2015. 03. 21.
2015. 03. 22.
2015. 03. 22.
2015. 03. 23.
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Tisztelt Kutyagazdik!
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Zsitva Józsefné (Vajda Etel)
Stavniczki Sándorné (Lengyel Julianna)
Pataki István
Cserhalmi Éva Mária
Szabados Józsefné (Sarafi Mária)
Kohut Károly
Janicsák Józsefné (Koplányi Anna)

1932. 10. 22.
1929. 08. 05.
1919. 08. 25.
1944. 08. 13.
1933. 07. 06.
1937. 11. 02.
1929. 07. 11.

2015. 03. 23.
2015. 03. 24.
2015. 03. 25.
2015. 03. 27.
2015. 03. 27.
2015. 03. 28.
2015. 03. 30.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik dr. Hámori
Gyula ügyvéd, közjegyző temetési szertartására eljöttek és
részvétüket, együttérzésüket fejezték ki.
A Hámori család
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik Kecskés Andrásné
született Balog Mária és Valentényi Jánosné született Kecskés
Rozália temetésén részt vettek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek, és a gyász napjaiban mellettünk állnak, fájdalmunkban osztoznak. Külön köszönet Dabas Város Polgármesterének és
Önkormányzatának.
A Valentényi család

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik Balogh Péter temetésén részt vett, fájdalmunkban osztozott és utolsó útjára
elkísérte őt.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Zsíros István temetésén
részt vett, sírjára koszorút, virágot helyezett, fájdalmunkban osztozott.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás a Dabas TV-nek
Id. Bábel Balázs temetéséről a Dabas TV készített felvételt.
Köszönjük Morva Tamásnak és kollégáinak, hogy a családunk számára fontos eseményt rögzítették, és így el tudtuk
juttatni azokhoz a rokonokhoz, ismerősökhöz is, akik nem
tudtak jelen lenni. Ez úton szeretnénk hálánkat kifejezni,
figyelmességükért, önzetlen szolgálatukért.
A Bábel család

Értesítjük önöket, hogy a 2015-ös évre az ebek veszettség elleni
kötelező oltása és féregtelenítése aktuálissá vált. Az ebt ulaj
donosok kötelessége és felelőssége, hogy kutyájuk veszettség elleni oltása és féregtelenítése megtörténjen. Mi, alkalmazkodva az önök munkaidő-beosztásához, április hónapban a
szinte folyamatos rendelési időnkben várjuk önöket kutyusaikkal.
(Kötelező figyelmeztetés: 2013. január 1-től „Veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható” (164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 4.§(7) bekezdés) továbbá a 147/2004.
(X.I.) FVM rendelet 5.§(3) bekezdése szerint: „Kedvtelésből tartott
állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges
mikrochip-behelyezés tilos.”)
Dr. Bálint Mihály: (06-30/859-8946):
április 18. szombat 14.00–17.00 óra
Dabas-Sári, Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás
április 25. szombat 14.00–17.00 óra
Dabas-Sári, Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás.
Dr. Gábor Ferenc (06-20/517-5463):
április 18. szombat 8.00–12.00 óra
Dabas, Szt. István u. 32., állatorvosi rendelő,
április 25. szombat 8.00–12.00 óra
Dabas, Szt. István u. 32., állatorvosi rendelő.
Dr. Doricsák János (06-29-362-725):
április 18. szombat 8.00–10.00 óra
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő
április 18. szombat 13.00–14.00 óra
Dabasi Szőlők, Kisperjés italbolt udvara
április 25. szombat 8.00–10.00 óra
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb veszettség elleni oltása és
minden 4 hónapnál idősebb eb mikrochippel történő megjelölése kötelező!
Hatósági ellenőrzés alkalmával az oltatlan és chip nélküli ebek
tulajdonosai ellen szabálysértési eljárás kezdeményezhető! Az oltás
alkalmával, kérjük, az eboltási igazolványt szíveskedjenek magukkal hozni!
Köszönjük szíves együttműködésüket!
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TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTõ VÁLTOZÁSOKRÓL
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere ez év március 1-jétől jelentős mértékben átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
élesen elválasztásra kerültek.
A kötelezően nyújtandó ellátások közül az ún. aktívkorúak ellátását március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg.
A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó kötelezően nyújtandó ellátások a következőek:
– aktívkorúak ellátása,
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás az aktívkorúak ellátását érinti, a felsorolt
többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.
Ezen öt ellátástípus fedezetét a központi költségvetés 100 százalékban finanszírozza.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok
döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, melynek fedezetét saját forrásból
kell biztosítani.
Megszűnt a
– lakásfenntartási támogatás,
– méltányossági ápolási díj,
– méltányossági közgyógyellátás,
– önkormányzati segély 2015. március 1-jei hatállyal.
Dabas Város Önkormányzata megalkotta az 5/2015. (II.27)
számú rendeletét, a szociális ellátásokról.
– települési létfenntartási támogatás
– települési gyógyszertámogatás
– települési gondozási támogatás
– települési lakhatási támogatás
Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át. (2015-ben az öregségi nyugdíj legkisebb összege
28 500 Ft, 150%-a = 42 750 Ft, 200%-a = 57 000 Ft)
Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a
gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
egyedül élő esetén a 200%-át. (2015-ben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28 500 Ft. 150%-a = 42 750 Ft, 200%-a = 57 000Ft).
Rendszeres települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek
akkor lehet megállapítani, ha családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedül élő esetén a 250%-át (71 250 Ft) nem haladja meg, és a
gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai meghaladják a havi 10 000 Ft-ot.
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Települési gondozási támogatásra jogosult az a szülő, akinek
gyermeke egészségileg sérült, tartósan beteg, vagy az a felnőtt, akinek súlyos, tartós egészségkárosodása van. A támogatás a fogyatékkal élő gyermek vagy felnőtt gyógykezeléséhez, az életkörülményeinek javításához adható. A támogatás megállapításának feltétele a
tartós betegség tényét alátámasztó orvosi dokumentáció. A bizottság a támogatást eseti jelleggel, vagy rendszeresen állapítja meg.
A támogatás adható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.
Rendszeres települési lakhatási támogatás nyújtható annak a
szociálisan rászorult személynek, családnak az általa lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez, akik az
alábbi együttes feltételeknek megfelelnek.
A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén a
200%-át, a kérelmező és a vele együtt élő személyek igazolt havi
lakásfenntartás költsége eléri vagy meghaladja a háztartás összjövedelmének 30%-át, a lakás nagysága nem haladja meg az önkormányzat által elismert nagyságot.
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban 1 személy lakik 50 nm,
b) ha a háztartásban 2 személy lakik 55 nm,
c) ha a háztartásban 3 személy lakik 60 nm,
d) ha a háztartásban 4 személy lakik 65 nm,
e) ha 4 személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5–5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A lakhatási támogatás mértéke: legfeljebb havi 2000 Ft.
Eseti települési lakhatási támogatás nyújtható annak a szociálisan rászorult személynek, családnak az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez, akik az alábbi
együttes feltételeknek megfelelnek.
A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, és egyedül élő esetén a
200%-át.
Akinek felhalmozott számlatartozása a szolgáltatás kikapcsolását veszélyezteti, illetve a számla elmaradásának kifizetése esetén
megélhetése nem lenne biztosított.
Az új rendelet és a nyomtatványok a www.dabas.hu honlapon
megtalálhatóak.

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•Esti szentmiséink (hétfőn, szerdán, pénteken
és szombaton) a nyári időszámítás idején
18.00 órakor kezdődnek Gyónon. A vasárnapi
szentmiséink időpontjai változatlanok: 08.30
Dabasi-szőlők, 10.30 Gyón. Gyóntatás általában a szentmisék előtt 1/4 órával, vagy akár
személyesen egyeztetett időpontokban is.
•Április 19-én, a hónap 3. vasárnapján a szőlősi
szentmisénket a 10 éven belül ebben a hónapban elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel.
•Április 26-án, a hónap utolsó vasárnapján a
szőlősi szentmise előtt, 07.45-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért.
•Május 1-je a munkás Szt. József ünnepe, ezért
ez a péntek nem bűnbánati nap. Ezen a napon
a gyóntatás és a szentmise elmarad.
•Május a Szűzanya hónapja, amelyben 2-ától
kezdve minden esti szentmise előtt fél órával
(azaz hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 17.30-tól) közösen imádkozzuk a Loretói
litániát.
•Május 3-án, a hónap 1. vasárnapján Gyónon
gitáros gyerekmisét tartunk 10.30-as kezdettel. Anyák és apák napja lévén ebben a szentmisében kérjük az Úr áldását szüleinkre.
Szeretettel várunk minden szülőt (édesanyát
és édesapát egyaránt!) és gyermeket, életkortól függetlenül.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, 11.00-kor pedig diákmisét.
Az esti szertartásokat április hónapban még
17.00-kor tartjuk, májusban váltunk 19.00
órára. Így tehát:
• csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia
• pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise

Templomunkban GYÓNÁSI LEHETŐSÉG minden héten, pénteken és szombaton az esti
szentmisék előtt van.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a gyülekezeti házban
• Kóruspróba a hernádi Általános Iskolában
pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Május 14. délelőtt 10.00 óra, áldozócsütörtöki istentisztelet
• Május 16. vasárnap, délelőtt 10.00 óra, konfirmáció
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Rendszeres alkalmaink:
• péntek: 15.30 konfirmációs óra, 17.00 kóruspróba
• minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet,
ezzel egy időben kistemplom-foglalkozás a
gyermekek részére
• minden hónap negyedik hétfőjén istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában 9.30 órakor,
az Átrium Idősek Otthonában 10.30 órakor.
• CSALÁDI KÖR: április 18-án, szombaton,
17.00 órakor. Vendégünk: Pesics Zsuzsanna
iskolapszichológus, előadásának címe: Adj

erőt gyermekednek! Az előadást beszélgetés
követi. Szeretettel hívjuk a szülőket, nagyszülőket erre az alkalomra.
• KONFIRMÁCIÓ: április 26-án, 10.00 órakor.
Hívjuk a jubiláló konfirmandusokat is, akik
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 és 60 évvel
ezelőtt konfirmálkodtak.
• RÁDIÓS KÖZVETÍTÉS: május 3-án, 10.00
órakor élő közvetítés a Kossuth Rádióban
istentiszteletünkről.
• Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00.
Elérhetőség:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a facebook oldalunkon: Gyóni Evangélikus Egyházközség
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Május 3. 10.00 óra ANYÁK NAPI istentisztelet
a templomban, édesanyák és a nagymamák
köszöntése hittanos gyermekek műsorával
• Május 09. szombat, 16.00 óra KONFIR
MÁCIÓ VIZSGA a templomban a presbitérium és a gyülekezet előtt
ÁLLANDÓ ALKALMAK
• Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő
10.00 óra istentisztelet, 10.00 óra gyermek
istentisztelet
• Hétfő: 9.30-kor a Zárdakert Idősek Ottho
nában, 11.00 órakor az Átrium Idősek
Otthonában istentisztelet (havonta egyszer)
• Kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda: 16.00 óra konfirmáció-előkészítő,
6. osztály
• Péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás,
imaközösség (minden hónap 2. péntek)
Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket
alkalmainkra!

VI. Városi Keresztút
Nagyböjt ötödik péntekén, március 20-án szerveztük meg hatodik alkalommal a településrészi kántorok közreműködésével a városi keresztutat. Az esemény résztvevői idén is a dabasi-szőlősi templomtól indultak, minden városrész katolikus templomait és kegyhelyeit végiglátogatva érkeztek meg
a sári Szent János Katolikus Általános Iskola kápolnájához. Ezalkalommal a keresztút témája
Mindszenty József, hazánk egykori bíboros, hercegprímásának boldoggá avatása volt. Az egyes állomásokon Krisztus keresztútjával együtt az ő kálváriájáról is elmélkedhettek a résztvevők, amelyben
Windberg Csaba felsődabasi diakónus volt segítségükre, aki a stációk szövegeit értékes gondolatokkal egészítette ki. A lélekemelő eseményen több mint ötszázan vettek részt.
Köszönjük ezúton is a vállalkozások, civil szervezetek segítségét, közreműködését, amellyel az
esemény sikeres megvalósításához hozzájárultak!
Feldman
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Kosztolányi Gyula

75

éves

Kosztolányi Gyula, városunk díszpolgára 1940. április 15-én született felsődabasi családban.
2012 novembere óta önkormányzati képviselőként tevékenykedik a városáért és szűkebb pátriája, Kisdabas fejlődéséért, a városrész építészeti, tárgyi és szellemi örökségének megőrzéséért.
Felsődabas történetének feldolgozásán fáradozik, az összegyűjtött
anyagból egy kiadvány sajtó alá rendezését tervezi.
Kosztolányi Gyula pedagógusként, majd igazgatóként már a
kezdetektől elköteleződött a szakoktatás ügye mellett, ezért nevezhetjük őt a dabasi szakképzés atyjának, a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola megalapítójának. Intézményvezetőként, váro
sunk önkormányzatával együttműködve, folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, amelyek kiemelik az iskolát az átlagintézmények sorából. Számos külföldi település iskolájával teremtett partnerkapcsolatot, amely fellendítette az intézmény felszereltségét, a
legmodernebb oktatási eszközökkel való ellátását.
Kosztolányi Gyula nyitott, befogadó személyisége abban is megnyilvánult, hogy mindig szeretettel és bizalommal fordult az elcsatolt területek magyarjai felé, iskolájában számos határon túlról
származó pedagógus dolgozott és vert gyökeret, akik tudásukat,
tapasztalataikat az intézmény fejlesztésére, a diákok tudásának
gyarapítására fordították. Kosztolányi Gyula mindig összmagyar
ságban gondolkodott, számos esetben segítette a határon túli
magyar iskolákat eszközökkel, tankönyvekkel és baráti szeretettel
viszonyult az ott élő kollégákhoz, diákokhoz, kulturális és hagyományőrző csoportokhoz.
2009 óta a Kognitív Hungary iroda vezetőjeként a vizuális térrel
való szemléltetés módszerének meghonosítását szorgalmazza az
oktatás területén, a 3D – 4D technológia meglátása szerint nagyban segíti a diákokat a tananyag megértésében és memorizálásában.
Nyitott és minden újításra fogékony személyisége teszi őt 75 évesen is örök fiatallá. Kívánjuk, hogy életének következő részében is
maradjon mindig ilyen aktív, friss gondolkodású „honatya”, aki új
ötletekkel ösztönzi, célokkal látja el a fiatalabb pályatársait.
Isten éltesse sokáig! 		
A Dabasi Újság szerkesztősége
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Trafik Körhír ad ó
Az idén ünnepli 10. születésnapját az a művészeti és kulturális mis�szió, amit ma Trafik Kör néven ismernek egyre többen. A „mítosz”,
aminek újkori fejezetévé váltunk már – talán – ismert mindenki számára. Ki volt „Trafikos Lacika” és hogy lett 2010-ben Budapesten a
Merlin színházban a Pecha-Cucha Night design éjszaka sztárja,
vagy ki az a Ries Zoltán, aki egy olyan Trafikot tervezett Dabasra,
amely építészeti Nívó díjat kapott és generált egy olyan közösséget,
akik projektjeikkel nemcsak az országban, hanem határon túl is
ismertté váltak. Lehetne sorolni mindazt az értéket, amit felszínre
hozott ez a fiatalokból álló, állandóan változó, formálódó, meg-megújuló alkotó csapat. Hisszük, hogy az elismerések, amiket kapunk,
az minden dabasi sikere is egyben, mert róluk is szól.
Ebben az évben az évforduló kapcsán megpróbáljuk összefoglalni
az elmúlt tíz évet. Visszatekinteni, erőt meríteni és természetesen új
fejezetét nyitni ennek a hétköznapi, ámde izgalmas mítosznak,
miközben továbbra is művészeti és kulturális események sorát tervezzük, szokásainkhoz híven nem megszokottakat, sőt.
A sort Toth Gyula Tothems, festő és szobrászművész fantasztikus „lenyomataival” kezdjük a Trafikban. Őt követi prof. Magyar
Péter tanár úr építészeti rajzainak bemutatása, aki a KANSAS
STATE UNIVERSITY-n tanít építészetet. Május végén pedig
Katharina Robertset mutatjuk be, aki német anyanyelvű és a
magyarországi „kockaházak” kutatásával foglalkozik. Őt követi
Németh Kitty, aki építész, ékszereket tervez és mellesleg bejárta
Ladakh-ot (Kashmír, India), mert kíváncsi volt arra, hogy Kőrösi
Csoma Sándor hogy kelt át a Himalája azon szakaszán, az 5000 m
magasan lévő úttalan utakon. (Teljesen „normális”álom, nem?)
A nyáron még lesz két kiállítás. Egy amatőr művész csoportot
mutatunk be Alsónémediből, és a már régen tervezett Limes Modell
zseniális épület makettjeit. Ősszel pedig egy nagy „durranást” tervezünk, ami egyelőre maradjon titok.
A kabinetirodával közösen a Halász Móricz-kúriában továbbra is
megszervezzük „A művészet demokráciája” csendes ülős párbeszédsorozatot, különleges emberek (zenészek, művészek, utazók) meghívásával.
Jelenleg ez a Trafik Kör idei „menülapja”. Várunk minden dabasit,
kezdje el a következő tíz évet velünk, és kalandozzunk együtt a hétköznapi mítoszok világában.
Trafik Kör
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Táltosok fiai

táncjáték az OBO Arénában

A 2007-es István, a király és a 2013-as Honfoglalás után
ismét egy zenés estére hívjuk az érdeklődőket. Ezúttal
azonban a zene mellett a tánc is főszerephez jut.
Az alap a Kormorán zenekar Táltosok fiai című albuma.
Ennek az albumnak a különleges dalai ihlették meg
Zsírosné Mráz Mária, Farkas Gábor és Hende Máté táncosokat, az ő koreográfiáikból született meg az április 25-én
bemutatandó előadás.
Zsírosné Mráz Mária: – A zene, a ritmus és a mozgás szeretete,
valamint a test-lélek harmóniájának folytonos kutatásaként, immáron 12 éve, hogy rátaláltam az orientális táncra. Már az első „randevú” alkalmával tudtam, hazaértem, majd egyre intenzívebb lett az
érzés, hogy nőtársaimmal is megismertessem ezt az igazán misztikus, ősi, női mozgásformát. Az elmúlt néhány évben, tanítványaimmal és duett-társammal számtalan országos megrendezésű versenyen értünk el dobogós helyezést; a mögöttünk húzódó jótékonysági estek révén pedig az itt élő emberekkel is sikerült megismertetnünk, megkedveltetnünk ezt a műfajt. A MarArt Mozdulatműhely
számunkra a heti grátisz, az örömtáncok meghitt színtere. Egy
olyan kifejezésen alapuló táncos mozdulatokkal átitatott közösségi
élmény, melyben szavak nélkül mesélünk, keltünk életre történeteket; melyben sorsokat, érzelmeket jelenítünk meg.
A mögöttünk húzódó egyéves készülődési időszak, számunkra
egy kihívásokkal teli élményutazás volt. Nagyszerű táncosokkal,
még nagyszerűbb emberekkel működünk együtt, akikkel a szervezés és alkotás tapasztalatain keresztül, egységes közösségé nőttünk.
A Táltosok Fiai egy olyan kollektív produktum, mely igazán méltó
arra, hogy a „trilógia” harmadik részeként kerüljön bemutatásra. A
Táltosok fiai egy csodálatos nagyszínpadi táncjáték, melyet szívből
ajánlunk mindenkinek.
Farkas Gábor: – Már középiskolás koromban elhatároztam,
hogy hazám kultúráját behatóbban meg szeretném ismerni. Ez a
gondolat a történelem szeretetéből és a hagyományok tiszteletéből
született meg. Így a néptánccal egyetemista koromban, immár 19
éve kezdtem el komolyabban foglalkozni. Nem sejtettem, hogy ez a
kezdeti kulturális érdeklődés komoly rajongássá fog átminősülni, és
a tánc által szerzett élmények az egész életemet átalakítják.
Az első években az ELTE, később a Bartók Néptáncegyesület
tagjaként táncoltam és tanítottam táncot. A tánccsoportokkal
bejártam Európa legtöbb országát, egy ízben egy háromhetes turnén is részt vettünk az Egyesült Államokban. Táncoltam pár ember,
de 1500 ember előtt is szólistaként.
Dabason 7. éve tanítok táncot kisiskolásoktól a felnőtt korosztályig. Amikor felkértek, hogy a Táltosok fiai című albumra készítsünk egy táncjátékot, rögtön tudtam: eddigi táncos és koreográfus
életem legszebb és legnagyobb kihívása áll előttem. Az idei teljes
évadot erre a produkcióra való felkészülés töltötte ki, a csoportok
végig nagy lelkesedéssel készültek és készülnek, alig várjuk, hogy
bemutathassuk. Reméljük, legalább akkora örömet tudunk a
nézőknek szerezni, mint amit a hosszú felkészülés során mi is éreztünk!

Hende Máté: – A mozgás és a tánc szeretete egész életemet meghatározza. Jelenlegi partnernőmmel, Babos Eszterre másfél éve dolgozunk együtt. A közös munka öröme nagyon motiváló, a nehezebb
napokon sokat segít.
Eddigi legnagyobb közös eredményünk a közelmúltban elért 2.
helyezés a Latin Kűr Magyar Bajnokságon.
Nagyon örültem, mikor 1 éve megkerestek azzal a kéréssel, hogy
vegyünk részt a Táltosok fiai c. előadásban. Nagy lelkesedéssel
vetettem bele magam a közös munkába, ötletelésbe.
Úgy gondolom, mindannyian rengeteg energiát fektettünk ebbe
a produkcióba, melynek köszönhetően egy nagyszerű, színvonalas
előadást sikerült létrehozni. Örülök, hogy részese lehetek ennek a
táncjátéknak.
Az előadást megelőzően Szlama László és a Kéknefelejcs
Citerazenekar alapozza meg a hangulatot.
A belépőjegy ára 1000 Ft.
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DABASI FARKAS PALI,
a cigányprímás

A cigányzenét napjainkban is a magyar kultúra világszerte elismert értékei között tartják számon, pedig már régen túl vagyunk a
fénykoron. A műfajt virtuóz előadóit stílus,
sajátos hangszerelés és hangzás jellemzi,
mely főként a 19. század közepétől, cigányművészek nemzedékein átörökítve színesedett-gazdagodott és fejlődött utánozhatatlan
tudáskinccsé. E folyamatban a 20. század
elején országos hírnevet szerzett zenészek
egyike volt Farkas Pali, akinek neve ma már
csak a dabasi helytörténet iránt mélyebben
érdeklődőknek cseng ismerősen.
Dabasi Farkas Pali a kor szakírója, Markó
Miklós (*1865 †1933) adatai szerint 1873ban született Alsódabason. Édesapja is jó
nevű muzsikus volt, emlékét Mády Ferenc
(*1834 †1911) lokális poéta a Megemlékezés a
czigányprímásról című versében örökítette
meg. A dabasi bálokon és lakodalmakon
nevelkedett ifjú tehetség apja zenekarát már
16 évesen átvette. A főváros meghódítását
1896-ban, a millenniumi ünnepségsorozat
rendezvényein kezdte, de az átütő sikerért
még további öt évet kellett dolgoznia. 1901ben a Vígszínház műsorára tűzte Herczeg
Ferenc négyfelvonásos történelmi darabját, az
Ocskay brigadérost. A színmű kurucdalainak
eljátszására Farkas Palit szemelték ki, aki
fényesen helytállt a színpadon. A darabot
száznál többször tűzték műsorra, ami önmagáért beszél, de a Pesti Hírlap 1902. január 7-i
híradása jól tükrözi Farkas Pali személyes
sikerét az előadás-sorozatban: „Czigányzene
a Vígszínházban: az Ocskay brigadéros hétfői előadásán, a második felvonásban Lavotta
szerenádját Farkas Pali, dabasi születésű
cigányprímás játszotta, igazán művésziesen.
Majd a 2. és 3.-ik felvonás közt a lebocsátott
függöny előtt több darabot játszott, s Bihari
kesergőjével olyan sikert ért el, hogy a közönséget szinte lázba hozta, és majd minden
darabot ismételnie kellett.” Ettől kezdve a
közönség rokonszenve kísérte minden törekvését és emelkedett a művészi pályán. 1903
őszén, a legendás Dankó Pista halála után a
Népszínház bemutatta a jeles nótaszerző
„Cigányélet” című népszínművét, melynek
keretében a főváros és a vidék legjobb zenekarai vetélkedtek egymással. A döntőt követően
15 aranyérmet osztott ki a zsűri, melyek egyikével Farkas Pali finom, árnyalt játékát jutalmazták, aki még báró Sennyey István külön-
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díját is elnyerte. Farkas Pali a színházban
kapott koszorúját Dankó Pista sírjára helyezte és gyászmisét mondatott a szegedi belvárosi templomban a dalköltő lelki üdvéért, majd
több fellépésének bevételét Dankó Pista
szobra javára ajánlotta. Talán a dabasi
Halászok példája tehette, de mint a jó ügyek
önzetlen támogatója, Farkas Pali kiemelkedett a kor számos zseniális cigányművésze
közül. Gyakran lépett fel jótékonysági rendezvényeken, 1901-ben adományozott
Vörösmarty Mihály szobrára, 1909-ben
pedig az olaszországi földrengés károsultjait
támogat ta több estjének bevételével.
Harmincéves korára már az idősebb cigányzenészek is respektálták művészetét. A legjobb fővárosi vendéglők sort állva szerződtették, ízelítőül közülük néhány: EMKEkávéház (…szemben az Emke cigánya
zenél…), Margitszigeti Felső-vendéglő,
Népligeti Nagyvendéglő, Royal-szálló,
Angol-park étterme, Svábhegyi Terasz,
Palace-szálló, stb. A báli szezonban és a márciusban rendezett hazafias rendezvényeken
pedig a különféle klubok, egyesületek vetélkedtek érte, hiszen zenekarával mindig fergeteges hangulatot varázsolt. Vidéki fellépésein
rendszerint a jó híre már megelőzte, és soha
nem okozott csalódást. Fiumei szereplését
Vay Sándor/Sarolta is megörökítette egyik
1912-es történetébe szőve: „Muzsik áltak.
Néha a piros sapkás nápolyi muzsikusok.
Ezek énekeltek is. Cukros vízhez hasonlóan
édeskés olasz melódiákat. Máskor Farkas
Pali muzsikált. Dabasról, az én falumból
került ki. Magyar nótákat húzott. Nem
ösmert meg, mert ha megösmert volna, bizonyosan rázendíti hajdan-való kedves nótámat:
Ha benyúlok a kis mándlim zsebébe…”
Farkas Pali pályája egybeesett a magyar
hanglemezgyártás kezdeteivel, így a hőskor
cégei is rögzítették muzsikáját. Minderről a
legérzékletesebben a folyamatosan gyarapodó Gramofon Online weboldal tájékoztatja a
21. század érdeklődőit: Farkas Pali nevét a
keresőbe gépelve jelenleg nem kevesebb, mint
ötven felvételét hallgathatjuk meg. A sercegő
dallamok a repertoár szélességét tükrözik: a
népdalok mellett játszotta Lehár Ferenc operett slágereit, Zerkovitz Béla sanzonját, a
nagy példakép Dankó Pista és a miskolci prímás, Radics Béla nótáit, stb. Technikai tudásából a saját szerzemény „Irma-keringő” és a

csárdás-egyvelegek adnak vissza a legtöbbet.
Váratlanul és fiatalon, gyors lefolyású
tüdővészben hunyt el 1913. március 1-jén.
Temetéséről a Pesti Hírlap március 4-i
száma tudósított a legrészletesebben:
„Farkas Palit, az elhunyt neves cigányprímást, hétfőn délután félhárom órakor temették a József-körút 60. számú gyászházból. A
temetésen ott voltak az összes budapesti
cigányzenészek, a Vörös, Farkas, Rácz,
Dombi, Csorba, Oláh, Nyári, Tallósi, Balázs,
Losso, Murka, Homoki, Tutomány és
Gáspár családok tagjai. Az érdeklődő közönség ellepte a József-körutat, ahonnan három
órakor elindult a gyászmenet. Az egyesült
fővárosi cigányzenekarok magyar nótákkal
kísérték a józsefvárosi templomig Farkas Pali
koporsóját, a templomnál elbúcsúztak tőle és
innen már kocsikon kísérték ki az elhunytat
hozzátartozói a rákoskeresztúri új temetőbe,
ahol a katholikus egyház szertartása szerint
temették el.”
Valentyik Ferenc

Megemlékezés
a czigányprímásról
Zúgnak a harangok, ma czigányt temetnek,
Húrja elszakadt a régi hegedűnek.
A czigányt kivitték a bús temetőbe,
Lelke itt maradt a régi hegedűbe.
Hegedűk sírtak az unokák kezébe,
Nekem régi emlék jutott az eszembe.
Negyven éve elmúlt, hogy dalomat játszta,
Ő mint prímás húzta a lakodalmomba.
A víg dalaimat örömmel játszotta,
Ha közelembe volt, a fülembe súgta.
Jobb idő volt uram régen a czigányra,
Reggelig is húztuk, a zöldfa csárdába.
Más idő volt régen, magam is azt mondom,
A sarokba mindig ott volt a cimbalom.
Már csak híre van a zöldfa csárdának,
A régi helyre most betegek járnak.
Nyugodj a sírodba te elfáradt vándor,
Sírod felett zöld fű, s mindig virág nyíljon.
Madár daloljon nyugvó porod felett,
Rólad Farkas Pali, nem feledkeztem meg.
Mády Ferenc

sport

Az

FC Dabas SE hírei

Lezárult az FC Dabas SE Utánpótlásközpont I-es ütemének építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás. A legjobb ajánlatot a
lajosmizsei székhelyű GOMÉP Kft. tette, ezáltal az FC a kft.-vel
kötötte meg a kivitelezési szerződést az I-es ütem tekintetében. A
munkaterület átadás-átvétele megtörtént, és a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek április 7-én. A cég június 22-i határidőre vállalta az I-es ütem kivitelezésének (szerkezetkész állapot) befejezését.

Az egyesület vezetése időközben elkezdte a II. ütemmel kapcsolatos feladatok, kiírások előkészítését. A munkálatokról a Dabasi
Újságban, valamint a helyi médiumokon keresztül folyamatosan
tájékoztatjuk a sportbarátokat. Az egyesület honlapján a www.
fcdabas.hu oldalon szinte naprakész információkat talál a kedves
érdeklődő mind a beruházással, mind az egyesületben folyó munkával kapcsolatosan.			
Bennárik Ferenc

FÉRFI KÉZILABDA

A régiógyõztes csapat

Felnőtt és junior csapataink márciusban és áprilisban is tovább küzdöttek az NBI/B bajnokságban.
Mérkőzés
Alba Regia KSE – Dabas DIEGO KC
Dabas DIEGO KC – Tatai AC
Budaörs-Tatabánya U-23 – Dabas DIEGO KC
Dabas DIEGO KC – Szentendrei KC
Dabas DIEGO KC – Csurgói KK U-23

felnőtt
25 : 25
30 : 30
26 : 34
23 : 30
29 : 24

junior
36 : 30
38 : 28
–
34 : 23
–

Felnőtt csapatunk legközelebb a Balatonfüredi KSE U-23-as csapatához utazik április 11-én.
Április 18-án hazai pályán fogadjuk a Vecsési SE csapatait.
Juniorjaink jelenleg a tabella hatodik, míg felnőtt csapatunk a
harmadik helyét foglalja el.
UTÁNPÓTLÁS

Serdülő csapataink a felsőházi rájátszásban szerepelnek, ahol az
1–8. helyért játszanak. II-es csapatunk a negyedik, I-es csapatunk a
hetedik helyen áll.
U-14/1-es (2000) együttesünk az országos gyermekb ajnok
ságban játszik, ahol véget értek a régiós küzdelmek. A fiúk 24 mérkőzést játszottak, és minden alkalommal győztesen hagyták el a
pályát, ezzel megnyerték a „Kovács László” régiót (Pest megye) és
bejutottak az országos elődöntőbe.
Március 29-én megkezdődtek az országos elődöntő küzdelmei,
ahol Békés, Bács-Kiskun és Csongrád Megye legjobbjaival játszik
csapatunk. Az első forduló eredménye:
Dabas VSE KC 2000–Kecskeméti SI
22 : 15
Dabas VSE KC–Pick Szeged Vörösmarty 24 : 18
A következő fordulót Kecskeméten rendezik április 18-án.

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, Berdó Balázs.
Edzők: Tomori Győző és Kovács István

U-14/2-es (2001) csapatunk szintén az országos gyermekbajnok
ságban játszik egy évvel idősebb korosztályban a „Régió Bajnoka”
címért. Egy fordulón vannak túl, ahol éppen a legerősebb ellenfelekkel kerültek össze.
Dabas VSE KC 2001–Százhalombattai VUK SE
17 : 22
Dabas VSE KC–Budaörs KSK
8 : 25
A következő fordulót Dabason, a Kossuth Zsuzsa Szakképző
tornacsarnokában rendezik április 18-án.
U-12-es csapatunk szintén a „Régió Bajnoka” címért száll harcba. Az első fordulót lapzártánk után április 12-én, Gödöllőn rendezték.
Minden csapatunknak további eredményes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
2015. április
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Ötéves a Tour de Fekt
Kerékpáros Baráti Kör

Kerékpáros baráti körünk (KBK) 2010 tavaszán alakult 15 fővel.
Azóta 22-en vagyunk, de folyamatosan vannak érdeklődők túráink,
programjaink iránt. Öt évünk alatt hozzávetőlegesen 2000 km-t
kerekeztünk mintegy 110-115 települést érintve és megismerve.
Jelenleg a legfiatalabb tagunk 18 éves, a legidősebb pedig 72, ami
még érdekesebbé teszi kirándulásaink hangulatát.
A KBK elsődleges célja a sportos, egészséges életmódra való
törekvés, ennek természetessé tétele.
A többi szinte „automatikusan” adódik: az együtt bringázás
öröme, más tájak, kultúrák, népszokások megismerése, amelynek
során sok emberrel ismerkedünk meg és barátságokat kötünk.
Évente három fő megmozdulásunk van: a tavaszi nyitó túra,
amely kb. 50 km, és a környező településeket érinti. A nyári háromnapos túránk 220 km-es, és az őszi idényzáró túra ugyancsak 50 km.
Ezeken túl részt veszünk más kerékpáros szervezetek megmozdulásain, de szerveztünk már jótékonysági eseményekhez és nevezetes ünnepekhez, évfordulókhoz köthető kerékpározásokat is.

A Tour de Fekt KBK nyitott, bárkit
szívesen látunk társaságunkban, korra és nemre való tekintet nélkül.
Munkánkat a tájékoztatásban nagymértékben segíti a Dabasi
Újság és a Rádió Dabas, melyet ezúton is köszönünk.
Idei tavaszi nyitó túránk április 25-én, szombaton lesz, amelyre szeretettel várunk minden bringázni szerető embert.
Indu lás reg gel 9.0 0 óra kor a Szent Ist ván térről.
Visszaérkezés ugyanide délután 14.00 órakor. A táv kb. 50 km.
Tervezett úti cél a pusztavacsi Jeltorony, vagyis az ország közepe.
A szervízelést és az ásványvízellátást Huja István kerékpárszerelő
biztosítja, aki autóval kíséri a bringásokat.
Kérünk minden csatlakozót, hogy megfelelő műszaki állapotban
lévő kerékpárral induljon el és rendelkezzen láthatósági mellénnyel.
Csatári Lajos
a Tour de Fekt vezetője

Kezdõ versenyzõink sikerei a
Idén március 28-án, Kiskunlacházán került sor az első olyan FitKid Dance verseny megrendezésére, ahol a Top Fitness SE kisversenyzői megmutathatták, mit tudnak. A legkisebbek közül szinte
minden kislány az első alkalommal állt ki a bírók és a közönség
elé, előadni egyéni gyakorlatukat. Ritka dolog, hogy egy korcsoporton belül ennyi ügyes lányka induljon egy versenyen ugyanazon sportegyesülettől. Szép eredményekkel zárták első versenyüket:
1. b korcsoportban Janicsák Fanni a 2. helyet, Fehérvári Fanni a
3. helyet szerezte meg, így ők dobogóra állhattak.
Szintén ebben a korcsoportban Kucsák Alíz a 6. helyen, Bajusz
Sára a 8. helyen, Nagy Hédi a 9. helyen, Gyónfalvi Dalma a 12.
helyen végzett.
A kicsit tapasztaltabb versenyzők közül a 2. korcsoportban
Bárány Blanka 6. helyezett, a 3. korcsoportban pedig Keresztes
Kíra Csenge 12. helyezett lett.

22 Dabas 2015. április

Fit-Kid-ben

Végül, de nem utolsósorban első versenyzőként szintén nagyon
szép eredményt ért el az 5. korcsoportban Galambos Laura, aki a 4.
helyen végzett. Gratulálunk lányok! Csak így tovább!
Fehérvári Éva

sport

Felkészülési versenyek

Top Fitness SE-nél

a

A téli szünet után sportolóink, edzőink megújult erővel és nagy lelkesedéssel kezdtek neki a 2015-ös szezonnak. Egyesületünk abban
a szerencsés helyzetben van, hogy versenyzőink egyre több edző
keze alatt dolgozhatnak, így különféle ismeretekkel gazdagodhatnak. Ez a sokszínűség az idei évben a koreográfiákban is megmutatkozik, hiszen a gyakorlatok között a táncos produkcióktól a művészi koreográfiákig minden megtalálható.
A Top Fitness SE tapasztaltabb versenyzői a Fit Kid szezon előtt
márciusban két felkészülési versenyen indultak el. Az első egy
show-tánc bajnokság volt a Modern Táncsportok Magyarországi
Szövetsége szervezésében. Ez a terület még ismeretlen volt sportolóink számára, nem volt tapasztalatunk arról, hogy a fitnesz koreográfiák milyen eredményesen szerepelhetnek egy ilyen megmérettetésen. A lányok free show kategóriában indultak, ahol kiemelt
szerepük van az akrobatikus ugrásoknak, soroknak. Mivel a Fit Kid
koreográfiákban ezek az elemek csak kis számban fordulnak elő,
ezért az „A” kategóriájú versenyzőink gyakorlatait kevéssé értékelte
a bírói testület. A következő megmérettetésre már ezek figyelembevételével készülhet egyesületünk.
Eredmények:
B kategória, egyéni
3. Bábel Virág, Szilágyi Dóra; 4. Salga Léna; 5. Mihály Dorina;
6. Szilágyi Réka; 10. Farkas Réka, Forgács Fanni; 12. Zsadányi
Zsófia, Sikari Sára; 14. Balázs Fanni

Ezüst fokozat: Balázs Fanni;
Bronz fokozat: Sikari Sára
B kategória, csapat
Duó 1. hely: Forgács Fanni–Bábel Virág
Kiscsapat 1. hely: Szilágyi Dóra–Pelikán Petra–Répás Vanda
A kategória, egyéni
2. Gecser Enikő, Harmincz Lili; 3. Radnai Zsófia
A kategória, duó
2. Gecser Enikő–Salga Léna; Radnai Réka–Dori Renáta
Gratulálunk az eredményekhez!
R. L.

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától

A kategória, egyéni
4. Gecser Enikő, Pelikán Petra; 9. Harmincz Lili; 10. Radnai
Réka; 11. Dori Renáta; 12. Radnai Zsófia
Duó 6. Batman (Radnai Réka–Dori Renáta)
A felkészülés következő állomása március 28-án Csepelen volt.
A PROFITEAM SE szervezett házi versenyt, amelyre minden
évben meghívást kapunk. A megmérettetés célja kifejezetten az
volt, hogy a pontszerző Fit Kid versenyek előtt edzőink éles helyzetben lássák sportolóinkat és gyakorlataikat, hogy az esetlegesen előforduló hibák még javíthatók legyenek. A lányok nagyon jól szerepeltek, a következő eredmények születtek:
B kategória, egyéni
1. Forgács Fanni, Répás Vanda; 2. Salga Léna, Mihály Dorina;
3. Farkas Réka; 4. Zsadányi Zsófia;
Arany fokozat: Bábel Virág, Funk Ajna
2015. április
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hirdetések

A WELLIS Magyarország Kft. dabasi
telephelye azonnali
munkakezdéssel keres,

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELÉSHEZ,

betanított munkára, környékbeli
munkatársakat.
Feladatok: masszázsmedencék, masszázskádak összeállítása.
További munkakörök amelyekre munkatársak
jelentkezését várjuk:
villanyszerelő • asztalos • lakatos • raktáros
Céges buszjárat az alábbi településekről:
Tatárszentgyörgy, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Dabas, Örkény
Jelentkezni lehet a munka@wellis.hu e-mail címen, vagy levélben
a 2371 Dabas, Mánteleki út 0417 helyrajzi számú postacímen, vagy
személyesen a portaszolgálaton leadott önéletrajzzal.

ÚJ VIZSGAÁLLOMÁS NYÍLT DABASON
a Kancsár Transz Kft. telephelyén!
HELYSZÍNI SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK EREDETVIZSGÁLATA, MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA, JAVÍTÁSA
Személygépkocsi (LPG) és pótkocsija, vontatmánya • tehergépkocsi és pótkocsija, vontatmánya (nemzetközi, CEMT, ADR, különleges felépítmény)
• mezőgazdasági vontató és pótkocsija • lassú jármű és pótkocsija, vontatmánya • autóbusz, nemzetközi autóbusz • motorkerékpár, valamint figyelmeztető jelzésű járművek.

ANALÓG/DIGITÁLIS TACHOGRÁF és SEBESSÉGHATÁROLÓ illesztés, hitelesítés, vizsgálat, javítás.
• ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉS
(Külföldről behozott gépjárművek első forgalomba helyezése,
regisztrációs adó ügyintézése, vizsgától a rendszámig)
• GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS
• OBD JÁRMŰ DIAGNOSZTIKA
• HIBAKÓD KIOLVASÁS
• SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPKOCSI FUTÓMŰ ÁLLÍTÁS
• AUTÓKLÍMA FELTÖLTÉS, JAVÍTÁS
• RAKTÉRHŰTŐ FELTÖLTÉS, JAVÍTÁS.

Kancsár Transz Kft.
Dabas, Fő út 69.
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Mobil: 06-30/566-74-88, Tel./Fax: (29)360-982
E-mail: muszaki@kancsartransz.hu

Nyitva: H–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8–12

