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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és családját március 15-én,
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
166. évfordulója alkalmából tartandó városi ünnepségünkre
Kőszegi Zoltán
polgármester

rendezvényeink

Egy cseppnyi Erdôvidék
a Szent István téren

PROGRAM:
9.00–9.30 Gyülekező a Kossuth Ház Galéria udvarán
9.30 „Szeret engem a világ. Tudja, én is szeretem!”
a dabasi óvodások rajzkiállításának megnyitója
– koszorúzás a Kossuth-táblánál
– átvonulás a Ravasz László úti
református templomhoz
10.30 A dabasi református templomkert
– Csontos József tiszteletes köszöntője
– a Deo Volente kórus dalcsokra
– Révész Károly képviselő felköti
a nemzetiszín szalagot a „szabadság fájára”
– a Kossuth-koszorú megtekintése
– átvonulás a Szent István térre
11.00 Központi ünnepség a Szent István téren
(rossz idő esetén a Táncsics Mihály Gimnázium aulájában)
– Himnusz
– Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője
– vers Kotán Sándorné előadásában
– ünnepi beszédet mond Murányi László,
városunk díszpolgára
– a baróti Zathureczky Gyula kórus
Kossuth-nótákat énekel
– díjátadás: Dabas Város Díszpolgára cím és
Dabas Környezetvédelméért Télessy István-díj
– koszorúzás a Kossuth-szobornál
(egy közös koszorú elhelyezése)
– a Szózatot elmondja Murányi László
Az ünneplők egy közös koszorút helyeznek el a Kossuthszobornál. Kérjük az intézményeket, egyesületeket, hogy
koszorúzási szándékukat jelezzék a 29/561-230-as telefon
számon vagy a kapuiagota@gmail.com e-mail címen.
A vonulók igénybe vehetik a városi kisvonatot.

Fotó: Feldman László
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Február 21-én, pénteken olyan dolgok történtek a Szent István
téren, amelyek megállásra késztették a zuhogó eső ellenére is az
arra elhaladókat. A Fotóklub Egyesület szervezte és installálta
meglepetését a dabasiaknak, egy rögtönzött fotókiállítás formájában. A térre felállított négy szalmabála-oszlopon olyan képek láthatóak, amelyeket a fotóklub tagjai készítettek novemberi erdővidéki kirándulásuk alkalmával. A fotókon megjelennek testvérvárosunk, Barót épületei és a környező Erdővidék festői tájai, jellegzetes arcai, a tájegység emblematikus figurái, valamint azok az
emlékhelyek, amelyek az anyaország magyarjainak zarándokhe
lyeivé váltak, Benedek Elek emlékháza és a Nyerges-tető, a székely
helytállás szimbóluma.
A kiállítás anyagában még körülbelül két hétig gyönyörködhetnek a dabasiak, csak a március 15-i ünnepség után kerül lebontásra.
Reméljük, hogy a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Évadíjas fotósaink munkái kedvet csinálnak sokaknak ahhoz, hogy
nyáron ellátogassanak testvérvárosunkba s maguk is átéljék a vidék
szellemisége és szépsége által felébresztett élményeket, amelyektől
minden magyar jobb emberré válik.			
K. Á.

rendezvényeink

25 éve város Dabas
1989–2014

Faültetés az Újszülöttek Ligetében

1989. március 1-jén Dabas városi rangot
kapott. Az eltelt 25 év számos változást
hozott a település lakosságának életébe, az
egyre erősödő urbanizációs folyamatok a
fejlődés útjára terelték az egykori álmos kis
járási központot. Megerősödött intézményhálózatot, élhetőbb környezetet, megváltozott városképet eredményeztek azok a
törekvések, amelyek Dabast egy fejlett európai kisváros színvonalára emelték.
Kedves Dabasiak! Ebben az esztendőben
többféle módon emlékezünk meg erről a számunkra sorsfordító eseményről. A Dabasi
Újság hasábjain, kisfilmekben és rádiós

riportokban tesszük közzé az elmúlt 25 év
legfontosabb történéseit, megszólaltatunk
olyan embereket, akik döntő szerepet játszottak a város életében ezekben az esztendőkben.
Április 5-én a sári csati-parton futnak össze a szálak egy komplex rendezvény
keretében. Ezen a délutánon az újszülötteken túl, még két nemzedéknek szeretnénk
fát ültetni, ezzel gazdagítani a város népességének gyarapodását jelképező ligetet,
amelyet 2000-ben kezdtünk kialakítani.
Várjuk rendezvényünkre a 2013 második
félévében született babákat, valamint azo-

1989–2014

kat a gyereket és családjaikat, akinek szülei
2000 óta fát ültettek az Újszülöttek
Ligetében, egytől 14 éves korig.
Várjuk továbbá a 25 éves fiatalokat, akik
egyidősek a várossal, mert 1989-ben születtek. Velük közösen elültetünk egy őshonos
fát, amely szimbolikusan az ő gyökereiket, a
városhoz való kötődésüket jelenti. Szeret
nénk, ha éreznék, hogy bármerre is vetette a
sors őket, itt mindig helyük van, mert a város
közössége magáénak tudja őket.
Reméljük, hogy április 5. egy verőfényes
délutánt tartogat számunkra, és ha már
mind együtt leszünk, akkor felavatjuk azt a
cölöpjárdát, amely a Szent Jakab-szobortól
átvezet minket a csati-partig, és az áthaladók élőlánca generációkat kapcsol össze,
megerősítve a múlt, jelen és jövő folytonosságát.
Kedves Dabasiak!
Április 5-én jó idő esetén várjuk a fiatalokat és a családokat egy közös faültetésre
és cölöpjárda-avatóra 14.30-ra a Szent
Jakab-szoborhoz, ahonnan együtt folytatjuk utunkat az Újszülöttek Ligetébe!
Rossz idő esetén egy következő alkalommal
tartjuk meg a rendezvényt, amelynek időpontjáról levélben és a dabasi médiumokon
keresztül értesítjük az érintetteket.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Újszülöttek Köszöntése
Kedves Szülők!

Dabas Város Önkormányzata április 5-én tartja az Újszülöttek köszöntését
a 2013. második félévében született csecsemők számára.

A rendezvény helyszíne a dabas-sári Mánteleki úti 1. sz. Óvoda,
kezdési időpontja 13.00 óra.
A köszöntést követően, jó idő esetén
szeretettel várjuk a családokat
a cölöpjárda avatóünnepségére
és az ezt követő faültetésre, az Újszülöttek Ligetébe.
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Népemért vállalom

Dabasi Talentumok

2014. március 22. (szombat),
a Kossuth Művelődési Központ nagyterme

Dabas Város Önkormányzata idén is megrendezi a Dabasi
Talentumok tehetségkutató versenyt. A verseny döntőjére
május 10-én, szombaton 14.00 órától kerül sor az OBO
Arénában. Ezt megelőzik a kategóriák előselejtezői, amelyeket a
szervezők a döntő előtti napokban tartanak különböző helyszíneken. A verseny részletei pillanatnyilag kidolgozás alatt állnak,
végleges formát március 15. után ölt a megmérettetés követel-

Március 22-én Dabasra jön a marosvásárhelyi Mustármag
Énekegyüttes, amely városunkba is elhozza nagysikerű oratóriumát, a Márton Áron erdélyi püspök példás életét feldolgozó
zeneművet. A Mustármag Egyesület fiatalokból álló missziós
csoport, szellemi vezetőjük Papp László atya.
Mottójuk: Evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség.
A közösség az elmúlt esztendőben több híres zeneművön
keresztül vitte közelebb a hallgatóságát a megújuló lelkiséghez.
A zenemű a meghurcolt és a román hatalom által többször
megalázott püspök sorsát, erkölcsi nagyságát mutatja be, szerzője Csiszér László és Gyárfás Levente. Az ősbemutató 2012.
november 12-én volt a marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
A főként fiatalokból álló 50 fős kórus a dabasi Kossuth
Művelődési Központ színpadán mutatja be az oratóriumot március 22-én, szombaton 17.00 órakor.
Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!

ményrendszere.
A követelményeket és a részletes versenykiírást, valamint
az elődöntők időpontjait a Dabasi Újság áprilisi számából,
a www.dabas.hu-ról ismerhetik meg az érdeklődők és felkészítő
tanáraik. Március második felében már jelentkezési lapot is
lehet igényelni Dabas Város Önkormányzatának ügyfélszolgálatán, Kotán Sándorné tanárnőnél a Kossuth Lajos Általános
Iskolában, valamint le lehet tölteni Dabas város honlapjáról.
Minden tehetséges dabasi gyereket és fiatalt szeretettel
várunk!
A szervezők

Esküvő kiállítás? Már 6 éve Dabason.
Büszkék lehetünk egymásra, hisz évek alatt
egy jó hangulatú, lelkes csapattá nőtte
magát. Számíthatunk egymásra és az öt év
alatt sok mindent tanulhattunk a másiktól.
Eljutottunk odáig, hogy már nem mi keressük a kiállítókat, hanem ők akarnak részesei
lenni ennek a hétvégének.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a
Dabas Motel az idők során mindig segítségünkre sietett és helyszínt biztosított a kiállításunknak.
Miért izgalmas? Itt senki sem marad
élmény nélkül. Minden megtalálható, ami
egy esküvőhöz vagy akár egy jó partihoz
szükséges. Szeretet, kedvesség, szakértelem,
sütemény, szépséges helyszín, virág, ruha,
meghívók, székszoknyák és az ünnepi autók.

Fotó: Molnár László

Esküvô kiállítás volt városunkban
Számunkra miért sikeres? Egyre nagyobb
a látogatók száma és külön öröm, hogy nemcsak menyasszonyok keresnek, hanem vőlegények, örömszülők, barátok, és itt sem
feledkezünk meg arról sem, hogy Dabason
összetartó közösség van jelen, és érdeklődve
jönnek el a kiállításra, bemutatóra.
Lesz-e 7. kiállítás? Ki akarna ebből kimaradni? Mi nem! Lesz 7. kiállítás is. Ez a mi
hagyományunk, Dabasiak! Igaz az évek
folyamán sok helyre vitték a jó hírünket…
ha csak Ceglédet, Budapestet, Kecskemétet
vagy Szegedet említjük, akkor talán kijelenthetjük, hog y jól vag yunk, helyünkön
vagyunk, kellünk és maradunk hűek egymáshoz és a kiállításhoz! A cikk utolsó
bekezdése a kiállítóké. Köszönjük nekik a
fáradhatatlan segítséget!
Gogolák Mária

Az esküvő kiállítás résztvevői: Dabas Motel, Virág Mindenkinek, Dormány Fotó-Videó, Stílus Férfi Divat, Wonderworks, Balázs Marcsi kozmetikus, Smida Zsuzsi Szépítő Kezek, Malata Grafika, Bride Star Videography, Negyelszki Erika fotó, BOR cukrászat, Ildikó Stúdió, Zsuzsi Fehérnemű,
Forgifotó, Pelsőcziné Bartos Andrea kozmetikus, Szaffián László vőfély, Papp Julianna fodrász, Sonja Esküvői Ruhaszalon, LAZI-TÓ Liget, Tóth Emese
ruhatervező, Swiss Halley online utazási portál, Rakonczai autókölcsönzés, Héjja Szalon, Sylver zenekar, Aranykorona ékszerbolt, Leitmann Zsolt FotóVideó, Palermo cukrászat, Tamás Tanya
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Választás 2014 – 2.
Jelenleg zajlik a 2014. április 6-ra kiírt országgyűlési választás kampányidőszaka, a választási gyűlések, jelölőszervezet vagy jelölt általi
közvetlen megkeresések, megjelennek a médiában a politikai reklámok, hirdetések.
Felhívnám a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy választási plakát
csak az alábbi korlátozásokkal helyezhető el:
Tilos plakátot elhelyezni:
– állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül,
– közút felett, annak műtárgyán, buszmegállón, közvilágítási, villany- és telefonoszlopon.
Tulajdonos, bérlő, vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet plakátot elhelyezni épület ajtajára, ablakára, stb.
Emellett korlátozás nélkül igénybe vehető az önkormányzat által
állított önálló hirdetőberendezés, azzal, hogy a plakátot úgy kell
elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját
és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a
szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani. Az engedély
nélkül vagy tiltott helyre elhelyezett plakátok miatt az OEVB bírságot szabhat ki.
Az új törvény megszüntette a kampánycsend intézményét. A választás napján azonban a kampány korlátozásokkal gyakorolható, így:
– Választási gyűlés nem tarható a szavazóhelyiségek bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
– Továbbra is tilos a szervezett szállítás, ennek érdekében nyilvános felhívás nem tehető közzé.
– Politikai reklámot, politikai hirdetést nem lehet közzé tenni.
– Közvélemény-kutatást lehet ugyan végezni, de csak a szavazóhelyiségből kilépőt lehet megkérdezni, és a kutatás eredményét csak
a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
Szavazni kizárólag személyesen, a választási értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás napján (április 6.) reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet
szavazni belföldön:
– az állampolgár lakcíme szerinti szavazókörben
– átjelentkezéssel, ha a szavazás napján Magyarországon, de lakcímétől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Erre irányuló
kérelem leadásának határideje április 4., 16.00 óra.
Aki a külképviseleti névjegyzékbe vetette fel magát március 29-ig, az
a külföldön működő diplomáciai konzuli képviseleten szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgár pedig
levélben, úgy, hogy az a választást megelőzően megérkezzen az
NVI-hez, vagy a választás napján az OEVI-nél elhelyezett urnába
dobhatja.
Mozgóurna iránti igény április 4-én 16.00 óráig nyújtható be
írásban, a választás napján pedig 15.00 óráig, a szavazókör szerint
illetékes SZSZB-nél. A kérelmet meghatalmazott is benyújthatja,
ekkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
szükséges. Kérem, hogy kérdés, probléma esetén vegyék igénybe a
választási iroda segítségét.

A szavazatszámláló bizottság feladata a választás napján a szavazás tisztaságának, törvényességének biztosítása, zavartalan lefolytatása, majd a szavazóköri eredmény megállapítása.
A választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a joguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.
Akinek szükséges, általa választott segítő közreműködését veheti igénybe vagy az SZSZB két tagja segíti az arra rászorulót, vagy
elmagyarázza a tudnivalókat.
A választópolgárt a szavazást megelőzően azonosítani kell.
Ehhez személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy jogosítványra
és minden esetben lakcímkártyára van szükség. Kérem, okmányait
mindenki vigye magával, ellenkező esetben nem szavazhat!
Akinek okmányai lejártak, vagy lakcíme, házszáma megváltozott, de lakcímkártyáját még nem cseréltette ki, az haladéktalanul
tegye meg az okmányirodában.
Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
Aki nemzetiséghez tartozónak vallotta magát március 21-ig az
országgyűlési választásra kiható hatállyal – az pártlista helyett
nemzetiségi listára szavaz az egyéni jelölt mellett.
A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lepecsételni.
Az átjelentkezéssel szavazó a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerületi szavazólapján és az országos listás szavazólapon
szavaz. A szavazólapot borítékba helyezi és az urnába dobja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet a jelölt melletti, lista feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha a
szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést
tesznek.
Látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont
vehet igénybe.
Szavazólap elrontása esetén az SZSZB a lapot bevonja, külön e
célra szolgáló borítékba helyezi és a rontott helyett új szavazólapot
ad ki. Erre csak egyszer van lehetőség.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt, csak a választópolgár, és ha
szükséges, segítője tartózkodhat a szavazófülkében.
A választást 19.00 órakor le kell zárni.
Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi az urnák
sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat típus, fajta
és egyéb kategóriák – jelöltek, jelölő szervezetek –, szerint külön
kötegelik, illetve többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt.
Munkájukat a jegyzőkönyvvezető (OEVI tagja) segíti.
A kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet ellenőrzés és összesítés céljából haladéktalanul az OEVI-ba kell szállítani. Ezt teszi az
OEVK-hoz tartozó többi település is. Ekkor születik egy előzetes
eredmény. Majd a levélben szavazók és az átjelentkezők szavazatának
megszámolása következik, így a 11. OEVK választás választókerületi eredménye április 12-én derül ki. A Nemzeti Választási Bizottság
a választás országos listás eredményét április 25-én állapítja meg.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy éljenek
választójogukkal, és 2014. április 6-án szavazzanak!
Kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak az OEVI Irodához: Dabas,
Szent István tér 1/B, tel.: +36-29/561-249, +36-29/561-220.
Információt találhatnak a választással kapcsolatban a www.dabas.
hu és a www.valasztas.hu honlapon.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
OEVI vezető
2014. március
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Jogorvoslati eljárás a választási eljárásban
Magyarország jelenleg hatályos választási eljárási törvénye, a
2013. évi XXXVI. törvény, Ve.) alapvetően háromfajta jogorvoslatot különböztet meg.
A jogorvoslatok fajtái: Kifogás, Fellebbezés és a Bírósági
felülvizsgálat.
A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és
a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogás előterjesztésének
határideje 3 (naptári) nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Igazolási kérelem nem terjeszthető elő. A kifogást elő lehet terjeszteni levélben, személyesen, telefaxon, illetve e-mailben. Fontos, hogy
a jogszabálysértés bizonyítékait is a kifogás előterjesztőjének kell
csatolnia. A kifogásról a választási bizottság 3 napon belül dönt.

Megalakult az OEVB
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
február 5-i ülésén megválasztotta a Pest megyei 11. OEVK területén működő országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottság tagjait.
A bizottság három tagja és két póttagja ezt követően Dabas
város polgármestere előtt esküt tett, majd alakuló ülést tartott,
ahol megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét. Az OEVB az
alábbi tagokkal kezdte meg működését:
• Elnök: Dr. Pacsirta István Gábor
• Helyettese: Dr. Misefay Tibor

Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen
lehet benyújtani. Nem lehet fellebbezni a Nemzeti Választási
Bizottság határozata, illetve a jegyzőkönyvben foglalt döntés ellen.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni, a határozat meghozatalától számított
három napon belül. A fellebbezésben új bizonyítékok is felhozhatók, de ezeket is a fellebbezőnek kell csatolnia.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen, illetve egyéb speciális esetekben bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.
Bírósági felülvizsgálati kérelem csak akkor nyújtható be, amennyiben
a fellebbezési jogot kimerítették, vagy a fellebbezést a törvény kizárta.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnél szükséges az ügyvédi képviselet.
Jogi szakvizsgával rendelkező személy a saját ügyében eljárhat.
A fentebb felsorolt jogorvoslatok esetén lehetőség van minden esetben megadni e-mail címet, illetve telefonszámot. A gyors ügyintézés,
illetve a szoros jogvesztő határidők miatt ezt célszerű megtenni.
Dr. Rutterschmid Gergely, aljegyző
• Tag: Farkas Józsefné
• Póttagok: Kecskés Annamária és Kotán Sándor
Az OEVB feladata többek között a jelöltek nyilvántartásba
vétele, a szavazólap tartalmának megállapítása. Feladata emellett az OEVI döntése elleni fellebbezések elbírálása és a választás tisztasága feletti őrködés.
E bizottság joga a választás eredményének megállapítása és a
megválasztott képviselő megbízó levelének átadása. Hivatali feladatait az OEVI látja el.
Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
OEVI vezető

Eltávozott közülünk egy rendszerváltó dabasi képviselô
Bálint Jenő 1935. március 11-én született Sáriban, ötgyermekes földműves család második gyermekeként.
Édesapja Bálint Mihály, a második
világháborút követő években aktívan
politizált a Független Kisgazdapárt
színeiben, ezért a kommunista hatalomátvételt követően politikai üldöztetésnek is elszenvedője volt. A családból hozott értékek mellett az ötvenes évek rossz emlékei is hozzájárultak Jenő bácsi politikai gondolkodásmódjához.
Fiatalkorától kezdve aktívan tevékenykedett a sári labdarúgócsapatnál, hosszú évekig volt vezetőségi tag is. Az 1980-as években
Bálint (Gagarin) Balázzsal és Bálint (Krausz) Pállal együtt kezdték
el társadalmi munkában a sári futballpálya felújítását. Sokan csatlakoztak hozzájuk, és igazi közösségi összefogással feltöltötték a területet, elrendezték a nagy szintkülönbségeket, majd a pályát legyeptéglázták. A TSZ vezetői is segítettek a munkálatok befejezésében,
majd egy augusztus 20-i ünnepség keretében átadták a sporttelepet.
Az ünnepségen többeket kitüntettek, őt azonban, mint az egyik
kezdeményezőt, még meg sem említették.
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Jenő bácsi vadászott is, a 90-es években vadászmester is volt.
A rendszerváltozás idején aktívan politizált, KDNP–MIÉP színekben két ciklusban is helyi önkormányzati képviselő volt. Az első
szabadon választott képviselő-testület korelnökeként ő vezette az
alakulóülést, a polgármester-választást. Több önkormányzati
bizottságnak és az 1990–94 között működő sári részönkormányzatnak is tagja volt. Aktívan tevékenykedett a sári katolikus iskola
létrehozásában.
A kárpótlás során visszakapott mintegy húszhektáros családi
földeken testvérével együtt gazdálkodásba fogott, majd a fia által
alapított vállalkozásba kapcsolódott be. 1998–2002 között ismét
képviselővé választották, majd a helyi közélettől visszavonulva elsősorban a családi gazdálkodással foglalkozott. Sokat dolgozott, a
közélet eseményei iránt mindvégig érdeklődött, számos dabasi eseményen, többek között a trianoni országzászló újbóli felavatásán is
részt vett. Egészségi állapota fél éve súlyosbodott, majd néhány
hónap betegség után 2014. február 3-án távozott közülünk.
A szülőföldhöz való hűsége, a városért és azon belül is Sáriért
végzett áldozatos munkája miatt sokakban él tovább emléke.
Feldman

önkormányzati hírek

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz a 2014.
évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
március 17.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének
befizetési határideje: március 17.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje: március 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója első félévi részletének
befizetési határideje: március 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2013. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-10980305-00000000 számú Adóbírság
számlára kell megfizetni.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-245
II. em/213.
Építményadó, Talajterh. díj, Adópótlék, Adóbírság
561-265
II. em/213.
Gépjárműadó, Kommunális adó 561-243
II. em/212.
Egyéb és Idegen bevételek
561-243
II. em/212
Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
adocsoport@dabas.hu – gépjárműadó, kommunális adó
epitmeny@dabas.hu – építményadó, iparűzési adó, talajterhelési
díj, adóbírság, adópótlék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Gazdasági Iroda
Adócsoport

„TISZTELET ÉS MEGBECSÜLÉS”
rajz- és fotópályázat

Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata rajz- és fotópályázatot hirdet „Tisztelet és Megbecsülés” címmel.
Az idei év Dabason a Tisztelet és Megbecsülés elnevezést
kapta. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy számotokra e két fogalom
mit jelent, milyen irányból közelítitek meg a témát. Ahogy az
alábbi mottó is mondja, a tartalom a legfontosabb, az, hogy ti mit
láttok bele:
„Nem a kép tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság,
amely általa testet öltött.”
A pályaművek benyújthatóak általános iskolai (6–14 év) és
középiskolai (14–21 év) kategóriában. Egy pályázó maximum
2 pályaművet adhat be.

TÁJÉKOZTATÁS A
TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A 2013. évről a talajterhelési díjbevallások beküldési és megfizetési határideje: március 31.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd tv.) alapján a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok
2004. július 1-jétől léptek életbe. A törvény alapján a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,
azaz városunk belterületén mindenkit, aki nincs rákötve a csatornahálózatra.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.
A DAKÖV Kft. szolgáltatja azon fogyasztók adatait, akiknek
vízfogyasztása volt, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.
A DAKÖV Kft. által megadott vízfogyasztás alapján az
Adóhatóság küldi meg a bevallási nyomtatványt, melyben a
DAKÖV Kft. által szolgáltatott adatokat előre beírjuk, és a kitöltési segédletet, melyben a díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot és a
fizetendő díjat ki kell számítania és a díjat meg kell fizetnie a bevallás benyújtásával egyidejűleg.
Tájékoztatjuk a tisztelt fogyasztókat, hogy – a hatályos jogszabályok alapján – ameddig a közcsatornára való rákötés nem valósul
meg, addig talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli őket.
Azon fogyasztók, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak bevallási nyomtatványt és kitöltési útmutatót, de kellett volna, kérjük,
jelentkezzenek az Adóhatóságnál. Nagyon lényeges, hogy a bevallási nyomtatványon közölt elfogyasztott víz mennyiségét a saját
számláik alapján ellenőrizzék, amennyiben eltérés mutatkozik, a
DAKÖV Kft.-nél rendezzék. Az Adóhatóság a DAKÖV Kft. által
szolgáltatott lista alapján dolgozik.		
Gazdasági Iroda
			

Adócsoport

Mindkét kategória első két helyezettjét díjazzuk, valamint
műveiket a többi alkotással együtt kiállítjuk a május 2-án megrendezésre kerülő Fiatalok Éjszakáján az OBO Arénában.
A rajzokat az alábbi címre hozhatjátok vagy küldhetitek be:
Dabas, Szent István tér 1/B – Kabinetiroda. A fotókat az alábbi
e-mail címre várjuk: gyiokdabas@gmail.com
Nevezési díj nincs!
A rajz és fotó kategóriában 2-2 díjat osztunk ki.
Rajz kategóriában az első díj 6000 Ft értékű, a második díj
4000 Ft értékű vásárlási utalvány.
Fotó kategóriában az első díj 6000 Ft értékű, a második díj
4000 Ft értékű vásárlási utalvány.
Pályázatok beérkezési határideje: 2014. április 22.
Sok sikert és kreativitást kíván a GYIÖK csapata! J
2014. március

Dabas 7

önkormányzati hírek

Testületi hírek

KONYHAKERT PROGRAM

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február
4-én tartott ülésén elfogadta Dabas város 2014. évi költségvetését és
megállapította, hogy Dabas Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
– Ezt követően Dabas város polgármestere jelentést adott a lejárt határidejű határozatokról.
– A Képviselő-testület megválasztotta az OEVB tagjait és póttagjait.
– Az ötödik napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi munkatervet, majd a
Képviselő-testület felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött megállapodásokat.
– A Képviselő-testület nyolcadik napirendi pontban hozzájárult a
Gombay–Dinnyés-kúria funkciókiegészítéséhez.
– A testület ezután elbírálta a Medicopter Alapítvány kérelmét.
– Ezt követően Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megvitatta a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez való
csatlakozási szándéknyilatkozatát.
– A Képviselő-testület benyújtotta a pályázatot a közétkeztetési feladatot
ellátó konyha felújítására, az ehhez szükséges önrész biztosította.
– Legvégül a testület a Gyóni Géza Általános Iskola épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című
pályázathoz saját forrás összegének EU Önerő Alapból történő igénylését vitatta meg.

Sikeresen zárult az elmúlt esztendôben, Dabas Város Önkormányzata által elindított, növénytermesztésre irányuló új szociális támogatás. A konyhakert
program célja a dabasi hátrányos helyzetû, rászoruló családok megsegítése, életszínvonaluk javítása, egészségük megôrzése. Az elindított és most beinduló, családi gazdálkodásokat, a konyhakerti zöldségfélék termesztését még több vetõmaggal és palántával kívánjuk támogatni a 2014-es esztendõben.

Dabas Város Képviselő-testülete február 20-án megtartott ülésén
módosította 2013. évi költségvetését, szociális rendeletét, és szintén
módosította a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítős zolgálatainál
igénybe vehető szociális szolgáltatások térítési díját.
– Ezt követően elfogadta a bizottságok 2013. évi munkájáról készült beszámolót. Ötödik napirendi pontként a Képviselő-testület határozatot hozott
a nyári óvodai nyitva tartásról, miszerint takarítási, felújítási munkák,
illetve a tanévkezdési felkészülés elvégzéséhez szükséges 1 hetes időtartam kivételével biztosítja egész nyáron az óvodai alapellátást.
– Döntött az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a
2014–2015. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontjáról.
– Csatorna és ivóvízhálózat hosszabbítása iránti kérelmet bírált el.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság kérelmét a körzeti megbízotti iroda
további bérlete tárgyában.
– Ezt követően a testület ingatlanértékesítéssel kapcsolatban döntött.
– A jegyző – mint az OEVI vezetője – javaslatára megválasztotta a 16
szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának 3 tagját és a szükséges
számban póttagokat.
– Zárt ülésen kitüntetések adományozására került sor.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tisztelt Dabasi Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket
hajt végre. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölése
véletlenszerű kiválasztással történik.
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A programban résztvevőknek vállalniuk kell a termények rendszeres és minél természetesebb gondozását (komposztálás, szerves trágya, a természetes növény- és hasznosélőlény-védelem) annak érdekében, hogy bőséges, egészséges termést sikerüljön betakarítani.
Az elmúlt évszázadok parasztkertjeiben szerzett tapasztalatok,
a mai biokertek új felismeréseinek alkalmazására biztatjuk a dabasi
családokat. A saját használatra megtermelt zöldségek csökkenthetik a család étkezési költségeit, segítik az egészség megőrzését, még
több jó minőségű hazai terményt fogyaszthat a család, valamint
kizárhatják a vegyszeres kezelésű, a kényszerérett és ismeretlen
származású növények beszerzését.
Gazdálkodást segítő támogatás feltételei:
• Dabason életvitelszerű tartózkodás,
• családban élők esetén az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg
a 42 750 Ft-ot, egyedülállók esetén 57 000 Ft-ot,
• rendelkezzen művelésre alkalmas földterülettel,
• a kérelmező vállalja kertjének megművelését, az elültetett
növények gondozását,
• vállalja környezettanulmány készítésének lehetőségét.
A juttatás mértéke:
• 10 000 Ft értékű vetőmag- és palántacsomag igény esetén,
munka esetén természetbeni juttatásként.
Amennyiben programunk felkeltette érdeklődésüket, szívesen
vennének részt a bio kertművelő tevékenységben, valamint saját
munkaerejüket hasznosítanák a biozöldségek termesztésében, a
támogatást március 31-ig lehet kérelmezni a Polgármesteri Hivatal
ban. Nyomtatvány az ügyfélszolgálaton igényelhető.
A természetbeni juttatás átadására a Polgármesteri Hivatalban
kerül sor április közepén.
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Az adatfelvételt a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói végzik. A válaszadás nem kötelező. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatok kezelése bizalmas,
azok mások számára nem lesznek hozzáférhetők. További információt munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között a 06-1/345-6676
telefonszámon, illetve a www.ksh.hu weboldalon találhatnak.
Polgármesteri Hivatal
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve
Bíró Bianka
Pintér Szabina
Virág Bence Mihály
Garajszki Judit
Vojna Ádám
Kovács Tímea
Bartal Barnabás
Kovács Ildikó
Csorba Rikárdó Edvárd
Csorba Nikolett
Lakatos Zoltán
Keserű Erika
Lőrinczy Natália Dzsenifer Baranyi Claudia
Gáspár Máté
Gáspár Hajnalka
Csiki Lili Gabriella
Pucsinszki Gabriella
Szpacsinszka Oleszja
Boruzs Dávid
Olekszandrivna
Csiszárik Ádám Erik
Kocsir Ágnes
Csiszárik Emma Ágota
Kocsir Ágnes
Tóth Jázmin
Fekete Mária
Kurta Fanni
Tar Edina
Lauter Noémi
Gyöngyösi Ibolya
Tóth Milán Antal
Tóth Mária

Születési idô
2013. 12. 19.
2013. 12. 29.
2014. 01. 04.
2014. 01. 22.
2014. 01. 21.
2014. 01. 27.
2014. 01. 30.
2014. 01. 30.
2014. 01. 30.
2014. 01. 31.
2014. 02. 02.
2014. 02. 02.
2014. 02. 03.
2014. 02. 06.
2014. 02. 10.
2014. 02. 11.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Helyreigazítás
Februári számunkban Kenedi Anna születési dátuma tévesen
jelent meg.
A helyes dátum: 2014. 01. 09.
Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Erős Zoltán
1963. 04. 18.
2013. 12. 14.
Medve Lászlóné (Kaldenecker Mária) 1950. 09. 11.
2014. 01. 15.
Kohan Sándor
1945. 01. 25.
2014. 01. 19.
Czindler Béla
1942. 03. 30. 2014. 01. 29.
Németh Lászlóné (Vásáreczki Ilona) 1931. 10. 25.
2014. 01. 31.
Mráz Józsefné (Mráz Kamilla)
1947. 09. 30. 2014. 01. 31.
Bálint Jenő
1935. 03. 11.
2014. 02. 03.
Egerszegi József
1962. 08. 13.
2014. 02. 04.
Nagy István
1941. 01. 19.
2014. 02. 11.
Kovács Istvánné (Burián Julianna)
1960. 06. 02. 2014. 02. 11.
Zsolnai József
1946. 09. 30. 2014. 02. 14.
Farkas György
1940. 07. 18.
2014. 02. 16.
Marosi Boldizsárné (Varga Terézia)
1924. 06. 13.
2014. 02. 20.
Kveták Vilmos
1936. 04. 21.
2014. 02. 25.

Osztozunk a családok gyászában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Valentyik
Balázs temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
hoztak és a gyász nehéz napjaiban mellettünk álltak,
bánatunkban osztoztak.
A Valentyik család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Zsolnai
József temetési szertartásán részt vettek, sírjára virágot,
koszorút hoztak, és fájdalmunkban osztoztak.
A Zsolnai család

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô	Életkor
Kiripóczki Lászlóné Ladányi Lídia
1919. 03. 21.
95 éves
Bábel Balázs
1920. 03. 22.
94 éves
Bolla Ilona Liczencziás Ilona
1920. 03. 17.
94 éves
Fabók Mihály
1921. 03. 02.
93 éves
Gebura Andrásné Szabó Anna
1923. 03. 21.
91 éves
Ványai Sándor
1924. 03. 24.
90 éves
Fúri Mihályné Precsinszki Teréz
1924. 03. 24.
90 éves
Varga Péterné Strupka Katalin
1924. 03. 29.
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
március 20.
Simonics János–Kocsis Györgyi
március 27.
Ecker János–Lantos Ildikó
Takács Zoltán–Juhász Ilona
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
március 10.
Erényi Alajos–Karlik Erzsébet
március 18.
Udvari János–Szecskó Irén
március 26.
Erdős Károly László–Zsitva Gabriella
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
1989. március 11. Farkas Gábor–Kőfalvi Gabriella
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
március 09.
Fabók János–Kleineisel Mária
március 23.
Czabula József Attila–Szluka Mária
március 31.
Kránicz József–Bodnár Erzsébet
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
március 16.
Buzás Sándor–Kronvalter Terézia
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
március 28.
Laczkó János Károly–Iványi Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Rendészeti-közbiztonsági hírek
A Polgármesteri Hivatal két közterület-felügyelőjét és mezőőreit tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében gumibottal látta el a megyei rendőr-főkapitányság az önkormányzat és a
Rendőr-főkapitányság között megkötött megállapodás értelmében. A rendészeti szervek a gumibotot indokolt esetben használni is fogják.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.
2014. március
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
Március havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óra
kedd: 8.00–23.00 óra • szerda–péntek: 8.00–20.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánc: kedd 19.00–22.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Fotóklub Egyesület: március 27., 18.00–20.00 óráig
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Kerekítő: kedd 16.00–17.00 óráig
Látássérültek programja: március 5. szerda, 10.00 órától
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
kedd, csütörtök 10.00–11.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
április 5. (szombat) 15.00 órától
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 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: március 6., 20. csütörtök, 9.00– 13.00 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

RENDEZVÉNY
Szeret engem a világ.
Tudja, én is szeretem!
A dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
Kiállításmegnyitó és díjátadás:
március 15. szombat 9.30 a városi ünnepség keretein belül.
A kiállítás megtekinthető: március 15.–április 11-ig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör
Április 5. szombat, 10.00–18.00 óra
vezeti: Fiók László festőművész

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: H.–P: 9.00–17.00 óráig
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ márciusi 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
hétfő 18.00–19.30 óráig
(táncok: somogyi, rábaközi, sári, szatmári)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
(sári, zempléni, horehroni, magyarbődi, szatmári, raslavicei,
rábaközi)
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Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató: Bábel Csaba
Aerobik
kedd, csütörtök 19.45–20.45 óráig
oktató: Walter Annamária
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Pilates
Hétfő 18.30–19.30
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Aerobik
Szerda, péntek 18.30–19.30 óráig
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Március 24. (hétfő), 15.00–18.00 – véradás

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria – márciusi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatása a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
CSODÁK ÚTJÁN KLUB
Március 9. (vasárnap) 10.00–17.00 óráig

A Csodák Útján-klub olyan szándékkal jött létre, hogy
egy jobb világot teremtsünk önmagunkban és a környezetünkben. Szeretnénk egy olyan közösséget kialakítani, ahová jó megérkezni, ahol jó lenni, ahonnan nem akarunk elmenni. Segítségül hívjuk a mozdulatokat, a táncot, a csodák tanításait, a teremtő energiákat, amelyek
segítenek nekünk, hogy belső vezetőnkre hangolódva
áramoljunk a hétköznapjaink tanításaiban.
– a foglalkozásokat vezeti: Guba Nikolett

KreÁlom
Március 10. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Március 24. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
MI MÉG OLVASUNK IRODALMI KÖR
Március 11. (kedd) 18.00 órától vezeti: Bakkai Éva
„Úgy zuhant az olvasásba, mint az ájulatba, amiből csak a
könyv utolsó lapján tért magához.” Beszélgetés Ljudmila
Ulickaja Szonyecska c. kisregényéről
FOTÓKÖR
Március 11. (kedd), március 25. (kedd) 18.00–19.30 óráig,
vezeti: Péli László
FELNŐTT DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES UTÁNPÓTLÓ CSOP.
Csütörtök: 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála

ÉRTESÍTÉS A GÁZELLÁTÁS
SZÜNETELTETÉSÉRôL
A TIGÁZ-DSO Kft. értesíti a fogyasztókat, hogy május 22-én
8.00 órától 14.00 óráig szünetel a gázszolgáltatás. A fenti időtartam alatt a gázmérő előtti főelzárót zárt állapotban kell tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében a szakembereknek meg kell győződniük az elzárók zárt
állapotáról, amit ellenőrizni is fognak.
A karbantartási munkák miatti gázszünetért a cég kéri a
lakosság megértését, és köszöni a zökkenőmentes újraindíthatósághoz nyújtott segítséget.
Rendellenesség esetén a hibát a TIGÁZ-DSO Kft. diszpécserszolgálatán kell bejelenteni, a 06-80/300-300-as ingyenes
számon.

HORGOLÓKLUB
Március 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
Lehetőséget adunk minden dabasi lakos számára, hogy
játékos könnyedséggel sajátítsa el az egyik legfontosabb
idegen nyelvet, az angolt. A tanulóközpontú megközelítésnek köszönhetően a foglalkozásokon úgy tanulhat együtt
gyermek és felnőtt, kezdő és haladó, hogy az mindenki számára eredményes legyen.
BABA-MAMA KLUB
szerda 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
Kedd: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
Péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA Hétfő, szerda: 14.00–15.30 óráig,
oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái
Péntek 18.00–22.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub Egyesület
programja
Március 8. (szombat) klubvezető: Dr. Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető, valamint hagyományőrző program várja a
látogatókat!
Textilfigurák készítése – március 21. (péntek) 15.00–18.00

A Magyar Honvédség Bakony
Harckiképzô Központjának
tájékoztatója
Március hónapban a Magyar Honvédség lövészeti feladatot hajt
végre a tatárszentgyörgyi lő- és gyakorlótéren. Ezen alkalmak során
a Dabas–Tatárszentgyörgy közötti műút lezárásra kerül. Az átvezető talajutakon is várható lezárás, amelyet biztonsági őrzéssel valósít meg a honvédség. Így a lőtéren és a nagy robbantótéren az áthaladást korlátozzák.
– Március 10–14-ig 8.00–18.00 óra között időszakos műútzárás nélkül
– Március 17–20-ig 8.00–22.00 óra között időszakos műútzárással
– Március 21-én 8.00–18.00 óra között időszakos műútzárással
– Március 24–27-ig 8.00–22.00 óra között időszakos műútzárással
– Március 28-án 8.00–18.00 óra között időszakos műútzárással
– Március 31-én 8.00–22.00 óra között időszakos műútzárással
2014. március
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Tisztelt Kutyagazdik!
Értesítjük Önöket, hogy a 2014-es évre az ebek veszettség elleni
kötelező oltása és féreg telenítése aktuálissá vált. Az
ebtulajdonosok kötelessége és felelőssége, hogy kutyájuk veszettség elleni oltása és féregtelenítése megtörténjen. Mi, alkalmazkodva
az Önök munkaidő-beosztásához, március és április hónapban – a
szinte folyamatos – rendelési időnkben várjuk Önöket kutyusaikkal. (Kötelező figyelmeztetés: 2013. január 1-jétől „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 5. szombat 14.00–17.00 óra, Dabas–Sári Besnyő,
Pillangó u. 39.
április 12. szombat 14.00–17.00 óra, Dabas-Sári,
Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás,
április 19. szombat 14.00–17.00 óra Dabas-Sári,
Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás.
Dr. Gábor Ferenc (06-20/517-5463)
március 8. szombat 12.00–14.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő,
március 9. vasárnap 8.00–10.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő,
március 22. szombat 8.00–11.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő.
március 23. vasárnap 8.00–10.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő.
Dr. Doricsák János (06-29/362-725)
március 22. szombat 10.00–12.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő,
március 23. vasárnap 08.00–10.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő,
március 29. szombat 11.00–13.00 óra, Dabasi-szőlők, Kisperjés
italbolt udvara,
március 23. szombat 10.00–12.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő,
április 5. s zombat 10.00–12.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb veszettség elleni oltása és
minden 4 hónapnál idősebb eb mikro
chippel 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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A Magyar Vöröskereszt Dabasi Területi Szervezete
2014. március 24-én hétfőn 15.00 órakor közúti
elsősegélynyújtó tanfolyamot
indít a Kossuth Művelődési
Központban.
Részvételi díj: 13 500 Ft
Érdeklődni lehet a
06-70/933-8173-as
telefonszámon.

Véradók, figyelem!
A Magyar Vöröskereszt Dabasi Területi Szervezete véradást
tart a következő időpontokban és helyszíneken:
– március 14. Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola,
9.00–13.00 óra
– március 14. Dabas, általános iskola, Iskola u. 1.
14.00–18.00 óra
– március 24. Dabas-Gyón, óvoda, Benedek E. u. 1.
11.00–13.00 óra
– március 24. Dabas-Sári, közösségi ház, Szent J. u. 1.
14.00–17.00 óra
Szeretettel várunk minden véradót!

Támogassa adója 1%-ával
a Révfülöpi Üdülőtábor
felújítását!
(Révfülöp, Kacsajtos u. 50.)
Az alapítvány adószáma: 18664658-1-13
Köszönettel:

a Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány kuratóriuma

intézményeink hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
besztercebányai testvérkapcsolatának megújítása
Február 7-én négyfős delegáció indult Besztercebányára, mégpedig
Dabas város alpolgármestere, Szandhofer János, Dabas volt ifjúsági
nagykövete, Kancsár Krisztián, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola intézményvezető asszonya, Bukodi Jánosné és az iskola szlovák nyelvet oktató pedagógusa, Mgr. Rusnák Atila. A látogatás célja
a sári és a besztercebányai iskola testvérkapcsolatának megújítása és
megerősítése volt.
Az eseményt a szóban forgó nemzetiségi iskola volt vendégtanára, Mgr. Anita Mendelová szervezte meg. Az intézményvezető
asszonyok döntését nagymértékben támogatja a besztercebányai
tankerület vezetője, Maťaš Tibor és a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ Dabasi Járási Tankerületének vezetője, Baranyi
Béla is.
A kedves fogadtatás és megvendégelés után a második napirendi
pont a besztercebányai Polgármesteri Hivatal meglátogatása volt.
Az alpolgármester asszony, Čižmár Katalin, nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy az eredményesség céljából
mindkét városnak segítenie kell az oktatási-nevelési intézmények
közötti kapcsolat gördülékenységében és megtartásában.
Hozzátette, hogy eddig sem volt ez másként, de támogatás nélkül
nehezebben valósulhat meg ez a testvérkapcsolat.

Az iskolák vezetői megtették az első, meglehet a legnehezebb
lépéseket. Bízunk abban, hogy támogatóikkal együttműködve sikerül a gyerekeknek felejthetetlen pillanatokat szerezni.
Rusnák Atila

GREEN-Comenius
Nemzetközi természettudományos környezetvédelmi projekt a Dabasi Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskolában – 539963-LLP-1-2013-DE-COMENIUS-CNW számú projekt
Iskolánk már korábban is dolgozott nemzetközi, környezetvédelemmel kapcsolatos projektben. Ennek előzményeként és az egy
évvel ezelőtt lezárt pályázat folytatásaként újabb nyertes pályázat
keretében kezdtük meg a munkát.
Ezúttal egy kibővült, kilenc országból álló csapattal dolgozunk
ismét egyedüli magyar partnerként, melyre nagyon büszkék
vagyunk. Ilyen méretű nemzetközi együttműködésre még sosem
volt példa iskolánk életében. A résztvevők pedig észak-déli irányban, valamint kelet-nyugati irányban egész Európát behálózva
Spanyolországtól Magyarországig, Svédországtól Görögországig
képviselik nemzetüket. Fontos szerepet kap a hálózatépítés, ahogyan azt a mellékelt kép is mutatja.
Az első projekttalálkozóra január végén került sor Göttingenben
(Németország), ami egyben a koordináló BUPNET G.m.b.H. és
Landkreis Kassel székhelye is. Megvitatásra kerültek az elsődleges

Nemzetiségi fórum Sárisban
Február 7-én került megrendezésre a 2014. évi választásokról szóló
tájékoztató jellegű nemzetiségi fórum, amelyet a Sári Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat szervezett.
A Sári Közösségi Ház nagytermében az Országos Szlovák
Önkormányzat (tovább csak OSZÖ) elnöke, Fuzik János tartott
előadást, amelyben összefogásra kérte fel a helyi szlovákságot,
hiszen a választás eredményessége a polgárok kezében van.

feladatok és a három év ütemterve. Fő cél a környezetvédelem érvényesítése a természettudományos tárgyakon, területeken keresztül.
Stégner Péter intézményvezető – a projektben menedzsment tag
és Nemes Gábor projektmunkatárs

A fórumon részt vett az OSZÖ alelnöke, Aszódi Csaba András
és az OSZÖ hivatalának vezetője, Horváth András is.
A részletes és lényegre törő tájékoztatás után lehetőség nyílt felszólalásokra, kérdésekre. Dabas város alpolgármestere, Pálinkásné
Balázs Tünde biztosította a lakosságot abban, hogy a városi
havilapban folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a választásokról, illetve a felmerülő kérdésekben a dabasi önkormányzat tagjai is
szívesen segítenek.
– szerk. –
2014. március
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Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Dabason jártunk

Iskolánk február 21-én ismételten otthont adott az Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordulójának az alsó tagozaton, 2., 3. és
4. évfolyamon.
Öt iskolából 46 fő vett részt a megmérettetésen. Kora délutánra
előkészítettük a tantermeket a versenyhez. Iskolánk diákjai ünneplőben fogadták a versenyzőket, tanáraikat, szüleiket.
A feladatlapok kiosztása és az eligazítás után komoly, fegyelmezett munka jellemezte a következő 60 percet.
A megmérettetés után minden tanuló felfrissült a csokoládétól,
valamint az intézményünk által ajándékozott üdítőitaltól. A gyerekek a kapott emléklappal megnyugodva, mosollyal az arcukon
távoztak. A versenyen elért eredményeikről a megadott kódok alapján tájékozódhatnak az interneten.
Reméljük, hogy a következő évben is egyre éreznek majd kedvet a
matematikai tudásuk bebizonyítására.
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
alsó tagozatos munkaközössége

Budapesten, az I. kerületben, a Budai Vár közvetlen közelében van az
óvodánk. Öt csoporttal működünk. A néphagyomány éltetése nagyon
fontos számunkra. De az, hogy célunkat elérjük és egy kicsit – mind a
gyerekeket, mind a szülőket – „beoltsuk”, elég nagy kihívást jelent itt,
Budapest szívében. Január 6-tól vízkereszt napjától március 5-ig hamvazószerdáig tart a farsang időszaka. Óvodai programjainkat is a jeles
napok köré szervezzük. Például: január végén, február elején a témánk
a medve volt. Voltunk állatkertben és Veresegyházon is macit nézni.
Medvét varrtunk, ragasztottunk, barkácsoltunk. Gyűjtöttünk plüssmedvéket, mesekönyveket, medvebarlangot készítettünk, medvét táncoltattunk. Végül megnéztük, hogy kibújt-e és ha igen, akkor kint
maradt, avagy sem. Tehát minden oldalról körbejárunk egy-egy témát.
Farsang időszakában fonóba jártak a lányok, asszonyok, fiatalok.
Kukoricát morzsoltak, táncoltak, szerelembe estek, házasodtak, lagziztak. A ránk maradt népdalok, gyerekdalok, mondókák, táncok segítségével játékfűzéseket, dramatikus játékokat játszunk a gyermekekkel,
szövünk, fonásokat gyakorlunk. Majd jön a farsang maga. Megpróbáljuk
elűzni a telet. Böjt előtt mulatozunk, hangoskodunk, táncolunk. Nálunk
nem egy napra szorul a farsang, hagyunk neki egy egész hetet vagy kettőt. Egy hétfői napra alakoskodást terveztünk. Ezen a napon minden
csoport egy bizonyos állat maszkáját viseli, összegyűlünk kereplőkkel és
verselünk, dalolunk. Hisz eleink nem tudtak jelmezeket vásárolni,
maguk készítették azokat. Javarészt állatoknak öltöztek. Természetesen
a jelenkort sem lehet kizárni és a hét egyik napján az óvoda tündérekkel,
hercegnőkkel, monster high-okkal, batmanekkel, spidermanekkel és
angry birds-ökkel telik meg. De a csöröge és a farsangi fánk illata ezen a
napon is betölti az óvodát. A gyerekek pedig élőzenére táncolnak (citera,
hegedű, brácsa). Ötvözzük, hiszen csak így lehet.
Nos, a kukoricamorzsolás, a fonó, egy csoportszobában is jó dolog
és az alakoskodáshoz készített maszkok is elkészülnek, de úgy gondoltuk, jó lenne egy kicsit autentikusabb környezetben is eltölteni egy
kis időt, no meg állatokat is látni igazándiból. Az óvó nénik ilyenkor
összeülnek és ötletbörzét tartanak. Sok minden szóba került és felrémlett egy tavaly októberi élményünk. Az állatok világnapján elutazhattunk Dabasra két csoportunkkal. Kecskésné Harmincz Jolán
intézményvezető szervezésével óvodás csoportokat cseréltünk egy
napra. Nemcsak a fantasztikus óvoda bűvölt el minket, hanem a rengeteg program, melyet nekünk szerveztek gondoskodó kezek erre a
napra. Dabasiné Pucsinszki Margit kísérte az egyik csoportunkat.
Kisvonatoztunk, lovaskocsiztunk, teheneket etettünk és eljutottunk
a Miloszerni házba, ahol Nyíri Kata vezetésével „játszottunk” (diótörés, kukoricamorzsolás, talicskázás, góréba mászás, kútba ugrálás
stb). Azt gondoltuk, meghirdetjük a szülők körében a lehetőséget,
fogadunk egy buszt és csak úgy nekiindulunk ismét. Nyíri Kata telefonhívásomra azonnal igent mondott és támogatta a nagy kirándulást. Sőt még állatokat is „intézett” nekünk Jakab Barna lovas farmján.
Annyi jelentkezőnk lett, hogy még egy kis buszt kellett kérnünk. A
nyálkás idő ellenére nagyon jól sikerült napot tudhatunk magunk
mögött, hála a segítő kezeknek, embereknek.
Köszönetet kell mondanunk Dabas városának, Kecskésné
Harmincz Jolánnak, Dabasiné Pucsinszki Margitnak, Nyíri Katának,
Jakab Barnának és Sárinak! Köszönjük, hogy élményekkel telve
ültünk fel a buszra és aludtunk el.
A budapesti I. kerületi
Lovas utcai Óvoda közössége

Szentjánosbogár Katolikus
Családi Napközi Hálózat
Tisztelt Szülők!
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET MÓZES
CSALÁDI NAPKÖZINKBE!
Korunk hatalmas problémája, hogy a szülőknek hamar vissza
kell menniük munkahelyükre, így gyermekeik ellátása nehezen
megoldható. A gyermek természetes közege a család,
ezért hozzuk létre Családi Napközinket,
amelyben bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását
biztosítjuk, szűk, családi környezetben.
A családi napközi a Felsődabasi Római Katolikus
Plébánián található.
Az ellátás díja 20 000 Forint/hónap+étkezési díj
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket
az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-30/572-8733
E-mail: szjbcsana@gmail.com

Sok kicsi sokra megy …
Többszörösen is igaz ez Dabasiszőlőre. A városrész lakói ismét
összefogtak az óvoda javára és csodát tettek. Az óvoda felhívására
mindenki megmozdult: szülők,
szomszédok, rokonok, barátok –
elektronikai hulladékot gyűjtöttünk. Így a fölösleges, kidobásra
szánt, veszélyes hulladék hasznosult, forintok lettek az óvodás
gyermekek támogatására.
Köszönjük a gyerekek nevében.
Az óvoda munkaközössége
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Farsangoltunk
Február 22-én negyedik alkalommal rendeztünk farsangi mulatságot a Sári Közösségi Házban.
Maskarásból ez alkalommal sem volt hiány. Külön öröm, hogy a helyi és környékbeli jelmezeseken
kívül Losoncról is érkeztek ismerősök. Értékelés után a zsűri a dobogós helyezések mellett minden
beöltözött résztvevőt megajándékozott.
A tombolasorsolást követően a hajnalig tartó jó hangulatról a helyben sütött fánk, a batyus
finomságok és élőzene gondoskodott. Köszönet minden adományozónak és támogatónak a felajánlásokért (Vill-Szer-Ker 2005 Kft., Amstel Focicsapat, Palermo cukrászda, Pumi-ker Kft., további
magánszemélyek)					
Gogolák Mariann
Borovenka Néptánccsoport

Felújították
az egykori
alsódabasi rabbi
síremlékét
Megtalálták és felújították Schön Mózes
(*1827 †1898) rabbi síremlékét a Soroksári
Zsidótemetőben. A Trianon előtt Ugocsa
vármegyéhez tartozó Halmi község nevezetes szülöttét már 19 évesen rabbivá avatták.
1851-ben lett az Alsó-Pesti járás rabbija,
Alsó-Dabas székhellyel, ahol közel 30 évig
működött. Mint azt a megújult síremlék felirata tanúsítja: egész életét Isten tiszteletére
és az emberiség javára
áldozta, anyagi javait
jótékony célokra fordította. Kerületi főrabbiként 1881-ben áthelye z te sz ék helyé t a
g yor s a bba n fe jlő dő
Soroksárra, ahol 1898ban tért meg őseihez.
V. F.

Wallenberg-díjat kaptak
Január 17-én a budapesti Holokauszt Emlék
központban kiosztásra kerültek a Wallenbergdíjak a Raoul Wallenberg Egyesület, a Raoul
Wallenberg Alapítvány, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Települési Önkormány
zatok Országos Szövetsége jóvoltából. Az elismerést Forrai Tamás, a jezsuiták magyarországi rendtartomány-főnöke, Szőllősi Gábor, a
Társaság a Szabadságjogokért érpataki koordinátora, Tódor János újságíró, Csonkáné
Lakatos Klára, a Hosszúpályi Egységes Óvoda,
Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézmény
vezetője vehette át. Peter és Pavol Hudák a felvidéki bártfai zsidó közösség emlékeinek
összegyűjtéséért, az azzal kapcsolatos kiállítás szervezéséért szintén ebben a díjban
részesült.
Nagy dolog ez, a megbecsülés jele, de biztosak lehetünk-e benne, hogy a környezetünkben
mindenki kiesne a rostán? Csak kizárólag
tőlünk távoli területen fordultak elő a holo
kauszttal kapcsolatos borzalmak? Nem attól
függ a hősiesség, hogy hány életet mentünk
meg, sokkal inkább a bátor kiállástól.

F. Zs.
2014. március
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•Március 5., hamvazószerda, a nagyböjt kezdete (részletek a szórólapunkon).
•Gyónon: minden hétfőn és pénteken szentmise 17.00 órától, utána gyóntatás 18.15-ig
(az óraállítás után, azaz március 31-ével
kezdődően szentmise 18.00 órától, gyóntatás 19.15-ig).
•Minden pénteken 16.00 órától keresztút
imádság a templomban (óraállítás után,
azaz április 4-ével kezdődően 17.00 órától).
• A szerdák nem egyformák: 12-én 17.00 órától
szentmise; 19-én és 26-án szentmise helyett
17.00 órától lelkigyakorlat, utána gyóntatás
18.30-ig; április 2-án szentmise helyett
18.00 órától lelkigyakorlat, utána gyóntatás
19.30-ig. Nagyböjti lelkigyakorlatunk témája:
„A böjt: a test és a lélek imája”. Mindhárom
szerda 1-1 órája énekből, rövid előadásból és
csendes szentségimádásból áll majd össze.
•Szombati szentmiséink 17.00 órakor, április
5-étől 18.00 órakor kezdődnek.
•Vasárnapi szentmiséink időpontjai változatlanok: Dabasi-szőlőkben 8.30, Gyónon 10.30.
Dabasi-szőlőkben a hónap harmadik vasárnapján, március 16-án megemlékezünk a 10
éven belül elhunyt szeretteinkről, valamint
minden hónap utolsó vasárnapján, így március 30-án is a szentmise előtt 7.45-től
közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Nagyböjt
idején minden héten pénteken 17.00 órától
keresztúti imádságra hívjuk a híveket.
Gyónon minden hónap 1. vasárnapján, így
április 6-án is gitáros gyerekmisét tartunk.
Ugyanaznap ne feledjünk eleget tenni lelkiismereti kötelességünknek, az országgyűlési választáson való részvételnek.
Az alsóDabasi római
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•Március 5-én, hamvazószerdán kezdetét
veszi a nagyböjti idő, mely húsvétvasárnapig tart. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól
nem szabad húst fogyasztani. 18-tól 60 éves
korig hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van érvényben, melyben – hústilalom mellett – naponta 3-szori étkezés és
egyszeri jóllakás megengedett.
•Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt fél órával keresztutat végzünk.
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„Jézus nem hagy bennünket
magunkra az úton,
ha követjük őt,
akkor van egy otthonunk:
az egyház”
Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája,
(február 24.)
A szentmisék rendje:
•csütörtök, péntek, szombat 17.00-kor;
•vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise, 11.00kor diákmise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Március 9. vasárnap, 10.00 óra: böjt 1.
vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban
• Március 16. vasárnap, 10.00 óra a baróti
református gyülekezet vendégszolgálata
templomunkban. Igét hirdet: nagytiszteletű
KRIZBAI IMRE ref. lelkész, énekkel szolgál a
ZATHURECZKY kórus
• Március 17. hétfő, 9.30-kor: istentisztelet a
Zárdakert Otthonban
10.30-kor istentisztelet az Átriumban
• Március 28. péntek, 18.00 óra: bűnbánati
istentisztelet a templomban
• Március 30. 10.00 óra: istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
• Április 13. 10.00 óra: virágvasárnap ünnepi
istentisztelet a templomban, 15.00 óra: koncert a templomban; énekel: MÉSZÁROS
JÁNOS ELEK, a Csillag születik verseny
győztese, Simándy József- és Szenes Ivándíjas magánénekművész
A hangversenyre a belépő 1000 Ft-ért vásárolható meg a Lelkészi Hivatalban és
Kajdácsi Ferencné Jolikánál.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és
várunk minden tervezett programunkra!
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 órakor felnőtt istentisztelet,
10.00 óra gyermek istentisztelet
• szerda 18.00 óra, gyülekezeti bibliaóra
• 18.00 óra imaközösség

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(téli időszakban a zeneiskola udvarában a
Városi Nyugdíjas Klub épületében, március
15-dikét követően az időjárástól függően,
várhatóan a templomban)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a parókián
• Kóruspróba februártól a hernádi általános
iskolában pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink:
• Március 9., böjt első vasárnapja, úrvacsorai
istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár A Református Gyülekezet!
MEGHÍVÓ…
…a Kistérségi Gyülekezetközi Találkozó
következő összejövetelére, amelyen Cseri
Kálmán református lelkész evangelizációs
istentiszteletet tart.
Az alkalom március 22-én szombaton 10.00
órakor kezdődik a Hernádi Művelődési
Házban (Hernád, Fő u. 149.).
Az istentisztelet után beszélgetést szervezünk az igehirdető lelkipásztorral. Délután a
Wol Életszava Alapítvány mutatkozik be.
Találkozónk a délutáni órákig tart.
Kérjük, adományával támogassa a vendéglátás és az előadás költségeit. Kérjük, az odaés visszautazást az autós és nem autós résztvevők szervezzék meg egymás között.
A találkozóra jelentkezni saját gyülekezetének lelkészénél lehet legkésőbb március 16.,
vasárnapig. Az alkalomra minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk!
Szemők Andrea és Csontos József lelkipásztorok
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra péntekenként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.0017.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 06-20/824-3379)
Keresse oldalunkat a
www.facebook.com-on!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit

hitélet, kultúra

V. Városi Keresztút
2014. március 28. (péntek)

Szeretettel hívunk és várunk minden keresztény
testvérünket a 2014. évi városi keresztútra.
Kisvonat indul: 13.15-kor dabas-sári templomtól (megáll a
kálváriánál és felsődabasig az autóbusz-megállókban)
Autóbusz indul: 13.30-kor a felsődabasi templomtól (megáll a
templomoknál vasút út elején és végén az autóbusz-megállókban )
1. állomás – Dabasi-szőlők – Őrangyalok Templom
2. állomás – öregországúti kereszt
3. állomás – Zárdakert Idősek Otthona
4. állomás – gyóni Mária Kápolna
(Egyház utca, Vacsi út kereszteződésében)
5. állomás Gyón Szent Péter Templom
6. állomás Alsódabas Magyarok Nagyasszonya Templom
7. állomás Felsődabas temetői kereszt
8. állomás József Attila úti kereszt
9. állomás Vásártér úti kereszt
10. állomás Felsődabas Szentháromság Templom
11. állomás Felsődabas-Sári határkereszt
12. állomás Sári Kálvária
13. állomás Sári Nagyboldogasszony Templom
14. állomás Szent János Katolikus Általános Iskola kápolnája

Imádkozzunk együtt!

Petőfi Sándor: 15-dik március, 1848
Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok.

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!

S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.

Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!...S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani.

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! -

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng.

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra!

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta.

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek!
2014. március
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MÁRCIUS IDUSA, A TÖRTÉNELMI NAP
Minden országnak, minden nemzetnek vannak kiemelkedő történelmi évfordulói, amelyekről évente megemlékeznek. Olyan évfordulók, amelyek évszázadokra, esetleg évezredekre kihatottak és kihatnak.
A mi magyar történelmünkben a honfoglalás és az államalapítás ünnepe mellett a
legnagyobb nemzeti ünnepünk március
idusa, azaz március 15., még pontosabban
1848. március 15. emlékezete. Amikor meghalljuk, kimondjuk a március idusa, március
15-e nevét, mindannyian 1848 tavaszára, a
márc iusi ifjakra, a pesti forradalmár fiatalokra gondolunk.
1848. március 15. a forradalmi lendület,
hevület, a szabadságért és függetlenségért
vívott küzdelem, a közös tenni akarás örök
példája. Olyan példa, amely minden korban
– még a diktatúrák alatt is – lelkesítette a
magyarokat, erőt adott a cselekvéshez, a
nehézségek leküzdéséhez.
Az idén, 2014-ben, immár a forradalom
166. évfordulójára emlékezünk. Múlnak az
évek, az évtizedek, de a sorsdöntő nap fénye
nem halványult, ma is fényesen világít.
E jeles napra emlékezve felidézem
magamban, hogy az általános és középiskolai ünnepségek után, 1969-ben első évfolyamos történelem szakos egyetemistaként
néhány évfolyamtársammal végigjártuk az
1848. március 15-i pesti forradalom helyszíneit, és fejet hajtottunk a forradalmár elődök
tettei előtt. Ennek is már 45 éve. Voltunk a
Pi lva x k ávéhá z helyén, a z eg yetem i
campusnál, az egykori Hatvani utcában, a
Landerer és Hecken ast Nyomdánál, a
Nemzeti Múzeumnál, a pesti városházánál
és a budai várban, aztán a Nemzeti
Színháznál. Felidéztük magunkban annak
az 1848. március 15-i – egyébként egy esős,
szerdai – napnak az emlékét. Halkan mondogattuk Petőfi Nemzeti dalának sorait és a
„Mit kíván a magyar nemzet?” – a 12 pont
című kiáltvány követeléseit. Akkor, 1969ben ezeket csak halkan lehetett mondani.
1969 óta minden évben, legalább gondolatban, végigjárom annak a sorsdöntő napnak a helyszíneit. Teljes csodálattal adózom
Petőfi Sándor és a márciusi ifjak (Vasvári
Pál, Jókai Mór, Vajda János, Irinyi József,
Bulyovszky Gyula, Degré Alajos, Vidats
János és sok más fiatal) emléke előtt. Volt
merszük és bátorságuk, hogy az akkori hatalommal szemben fellépjenek.
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A nap eseményei mindenki számára
ismertek, nem szükséges minden alkalommal percről percre ismételgetni. De azt igen,
hogy már a résztvevők, a forradalmi események formálói is tisztában voltak tetteik
jelentőségével. Az ő értékeléseik máig érvényesek. 1848. március 16-án Petőfi Sándor
írta a „15-dik, március, 1848” című versében:
„Magyar történet múzsája, /Vésőd soká
nyugodott, / Vedd föl azt s örök tábládra /Vésd
föl ezt a nagy napot!/ Nagyapáink és apáink/
Míg egy század elhaladt,/ Nem tevének annyit,
mint mink/ Huszonnégy óra alatt.”
Ugyancsak Petőfi írta naplójában erről a
napról: „Ma született a magyar szabadság,
mert ma esett le a sajtórul a bilincs… Üdvez
légy születésed napján, magyar szabadság!”
„Ez volt március 15-ke. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történelemben. Események
folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, ami volt, kezdetnek
nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek
az első lépést megtennie, mint mérföldeket
gyalogolni a meglett embernek.”
Jókai Mór pedig 50 év távlatából máig
érvényesen fogalmazott így: „Míg magyar él,
míg szabad ember él e honban, kegyelettel
fognak visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és történelem alkotó alakjaira.”
Mindenképpen le kell szögeznünk a
hazafias felbuzdulás mellett is, hogy az
1848. március 15-i pest-budai forradalom
nem volt magában való. A forradalom másik
helyszíne Pozsony volt, ahol az országgyűlés
ülésezett, és Kossuth Lajos vezetésével küzdött a reformokért. A két helyszín kiegészítette egymást. A március 15-i pesti forradalmi események hathatós támogatást nyújtottak a pozsonyi országgyűlésnek. A Pesten
lezajlott népi megmozdulás gyorsította V.
Ferdinánd magyar király (és osztrák császár)

döntését, hogy jóváhagyja a magyar országgyűlés követeléseit. Március 17-én gróf
Batthyány Lajost kinevezte az első felelős
magyar kormány miniszterelnökévé, április
11-én ped ig k ineve zte a Bat thyá nykormányt, és szentesítette a polgári átalakulást biztosító áprilisi törvényeket.
Az 1848. évi forradalmat általában egy
naphoz, március 15-éhez kötjük, de jól tudjuk, hogy 1848–49 másfél éve jelenti a
magyar nép kitartását, hitét, összefogását,
helytállását, küzdelmét, reményét, amelyekből ma is táplálkozhatunk és merítenünk is
kell.
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag” –
írta Petőfi 166 éve, és ez a csillag ma is
ragyog. Ragyog és összehoz bennünket,
hogy ma is önzetlenül tegyünk hazánkért,
annak felvirágoztatásáért.
Ezen a szép tavaszi napon mindannyian
kitűzzük a nemzeti kokárdát a szívünk fölé,
és az elődeinkre, azok hősi tetteire gondolunk. Ez lelkesít és sarkall bennünket a ma
feladatainak megoldásában.
Ebben az ünnepi köszöntőben arról is
szólni kívánok, hogy az elmúlt évtizedekben
sok szép és emlékezetes március 15-i ünnepségen vehettem részt Dabason: 1956–1964
között a gyóni Állami Általános Iskolában,
1964–1968 között a dabasi gimnáziumban.
Örökre emlékezetes marad számomra, hogy
1968. március 15-én díszőrséget állhattam
a felavatásra kerülő Kisfaludy Stróbl Zsig
mond alkotta Kossuth-szobornál (ma is ott
áll a főtéren, a Szent István téren). 1974-ben
mint fiatal történész és ifjú közigazgatási
szakember a Dabas járási ünnepség szónoka
lehettem. 2006-ban pedig a főtéri március
15-i ünnepségen vehettem át – nagy megtiszteltetést érezve – a díszpolgári címet.
Számos esetben zsűrielnökként vagy
-tagként bírálhattam el az általános iskolai
tanulók március 15. alkalmából rendezett
nemes vetélkedését. A helyi sajtóorgánumokban többször méltathattam 1848 eseményeit és jelentőségét.
Március idusa, március 15. minden
magyar ember identitásának része, nemzeti
összetartozásunk szimbóluma. Ez a történelmi nap szívünkbe égett, lelkesít bennünket és erősíti a jövőbe vetett hítünket.
Mitták Ferenc
történész, Dabas díszpolgára
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Az alsódabasi munkaszolgálatos tábor működéséről 1. rész

„Ásó, csákány vállamon, szívemben a bánatom”

A magyarországi holokauszt sajátos jelensége, a közérdekű munkaszolgálat története
1940 augusztusában új fejezettel bővült:
a budapesti hadtestparancsnoksághoz tartozó alsódabasi 5. honvéd bevonulási központ sorozóirodája a második bécsi döntést
megelőző mozgósítás részeként először
fogadott behívóparanccsal érkező munkaszolgálatosokat.
A munkaszolgálat akkor már több mint
egy éve ismert fogalom volt, kereteit az
előző év márciusában hatályba lépett honvédelemről szóló 1939. évi II. törvény határozta meg. A 230. törvénycikkely közérdekű munkaszolgálati kötelezettséget írt elő
minden katonai szolgálatra alkalmatlan,
huszonnegyedik életévét betöltött magyar
állampolgárságú férfi lakosnak. A katonai
keretek között végrehajtott kiképzést munkatáborokban kellett letölteni, időtartamát
évi három hónapban határozták meg. Az
ország számos részén az első munkaszolgálatos századokat 1939 júliusában állították
fel. Így 1940 nyarának végére már az is
kider ült, hogy az alkalmatlanságot a gyakorlatban nem fizikai-egészségügyi vonatkozásban értelmezte a hatalom, hanem a
származás és a politikai megbízhatóság
alapján, azaz döntően a zsidótörvények
kiegészítéseként. Ezzel az intézkedéssel
tulajdonképpen azokra is kiterjesztették a
háborús terhek viselését, akiknek kezébe
kockázatosnak tartottak fegyvert adni. Az
érintettek kaptak néhány hetes alaki kiképzést, majd ásóval, csákánnyal, lapáttal utakat, vasútvonalakat, hidakat és egyéb honvédségi rendeltetésű objektumokat építettek-javítottak, jellemzően kubikus munkát,
földmunkát végeztek.
Az alsódabasi munkatábor létrehozásának szükségességét az Észak-Erdély visszacsatolásával megnövekedett honvédségi feladatokkal indokolták, s működésének kezdeteiről leginkább dr. Szántó Endre (*1908
†1989) budapesti szanatóriumi orvos maga
készítette fotókkal illusztrált munkaszolgálatos naplója ad hiteles képet. A VII. század orvosának leírása szerint a tábor működése Alsó- és Felső-Dabas, valamint Gyón
községekre terjedt ki. Az egyenként mintegy 220 fős létszámú századok kiképzését
20 fős, tisztekből, altisztekből, legénységből
álló keret irányította. A munkaszolgálatos-

ok körlete a felsődabasi Andrássy utcában
volt, helyi családok portáin helyezték el
őket. Kiürített, málladozó falú gazdasági
helyiségekben kellett tartózkodniuk, a földes aljzatra szalmát terítettek fekhelyül.
Előfordult, hogy egyes századok bevonultatása annyira előkészítetlen volt, hogy a szabad ég alatt is éjszakáztak. Jellemzően reggel ötkor keltek, a nap nagy részét – délelőtt-délután, minimális ebédszünettel – a
faluszéli gyakorlótéren alaki foglalkozásokkal töltötték. Postát kaphattak és küldhettek, újságokhoz hozzájutottak, látogatókat
is fogadhattak. A városból érkezőknek a
korabeli vidéki élet színvonala, a poros-

Kezdetben kötelező számukra a nemzetiszínű karszalag viselése, erről dr. Szántó
1940. szeptember 9-én a következőt írta:
„Kiosztják a felszerelést, a nemzeti-színű
karszalagot, csodálatos, hogy annyi mindennel együtt ezt nem tagadják meg
tőlünk.” A kirekesztés újabb állomásaként a
nemzeti jelkép viselését 1941. április 19-től
megtiltották, később a zsidó munkaszolgálatosoknak sárga, míg a keresztény századok tagjainak fehér karszalagot kellett hordaniuk.
Az alsódabasi táborban speciális, ún. „B”
század is működött, ahová a zsidók mellett
szakszervezeti vezetőket, szociáldemokra-

sáros utak, a villany és a csatornázottság
hiánya, a higiéniás körülmények jelentős
problémát jelentettek. A rendszeres fürdést, ugyan külön fizetség ellenében, de az
egyik helyi család fürdőszobájában meg
tudták oldani. Gyónon, dr. Czobor Andor
rendelőjéhez kapcsoltan volt számukra egy
szegényesen felszerelt gyengélkedő kialakítva.
Minimális zsoldot és ruhapénzt kaptak,
de a körletet tilos volt elhagyniuk. A helybeli lakosokkal nagy ritkán alakult ki konfliktus helyzet, énekeltek, nótáztak, bridzs
partikat rendeztek, és templomba (az
alsódabasi zsinagógába) is járhattak.

tákat, kommunistákat, büntetett hírlapírókat, egy-egy cigányt, sőt kezdetben még
néhány, a Horthy-rezsimmel szemben álló
nyilast is behívtak. E meglehetősen vegyes
összetételű büntető század tag ja volt
Schöpflin Gyula (*1910 †2004) író, műfordító, későbbi diplomata, aki a „Szélkiáltó”
című visszaemlékezés-kötetében örökítette
meg az átélteket.
Leírása szerint a kezdeti „vidám élet”
hamarosan véget ért, a bánásmód egyre
ridegebb és fenyegetőbb lett. Szaporodtak a
büntetések, volt kikötés is. Ez az akkori
honvédségnél gyakran alkalmazott fenyítés
abból állt, hogy a büntetés alanyát – kezét
2014. március
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hátul összekötve – kötéllel felhúzták egy
gerendára oly módon, hogy csak lábujjai
hegyével érintette a földet. A természetellenes helyzet rendkívüli módon megviseli az
ember fizikumát, ezért rendszerint hamarosan, általában negyedórán belül elájult az
elítélt. Akkor leengedték, fellocsolták, majd
folytatódott az eljárás a kiszabott idő lejártáig, mely két óra, vagy súlyosabb esetben
kétszer két óra volt. A helybeliek és a látogatók ebből semmit nem láthattak a hadsereg belső szabályai szerint. A szigorodó
helyzetet, főleg a levélváltás és a csomagok,
látogatás irányában, enyhítette a keretlegények korrumpálhatósága. Schöpflin Gyula
a legkorruptabbnak magát az eg ység
parancsnokát, Tüköry őrnagyot írta le. Az
őrnagy, aki a nyilasokat és a kommunistákat egyaránt utálta, egyszercsak „se szó, se
beszéd az egész büntetőszázadot kiadta
albérletbe” Gunde László helyi földesúrnak, a járás kormánypárti országgyűlési
képviselőjének. Ettől kezdve a munkaszol-

20 Dabas 2014. március

gálatosok százai válogatták Gunde vetőborsóját. „Szekérszám hozták a termést, s
nekünk kellett kiválogatnunk a férgesét.
Lélekölő munka volt, de még mindig jobb,
mint sáncot ásni a Kárpátokban.” A borsótisztításról dr. Szántó Endre fényképfelvételeket is készített, naplója szerint volt, amikor 1600-an gyarapították Gunde magánvagyonát. (Tüköry őrnagyból a háború
végére ezredes lett. A munkaszolgálatosok
vegzálása helyett – nőtlen férfiként – az
egyenruha varázsát kihasználva, leginkább
a helyi úrasszonyok körül tette a szépet,
egyik-másik hódítását még ma is felemlegetik a „rossznyelvűek ”. 1945 után nem
marasztalták el, de 1948 decemberében a
Gunde családdal együtt jobbnak látta
kivándorolni Dél-Afrikába. Az ő lakóháza
volt a mai dabasi posta épülete, sőt
Czagányi László Bugyi község története
című kétkötetes monográfiája szerint a
község külterületén saját gazdasággal rendelkezett tanyával, hozzátartozó területtel
és cséplőgéppel.)
A táborparancsnok korrumpálhatósága
fel sem vetődött a parlament 1940. november 13-i ülésén, amikor a jegyzőkönyv tanúsága szerint Malasits Géza (*1874 †1948)
szociáldemokrata képviselő (egyike azon
magyar politikusoknak, akiket a Gestapo
1944. március 19-én azonnal letartóztatott
és németországi koncentrációs táborba hurcolt) a „B” munkásszázadokkal kapcsolatos
tapasztalatairól beszélt:
„A második ilyen század, mint a harmadik hadtest, ikladi, Pest vármegyei táborkülönítménye, Gyónon, Alsódabas mellett
táborozott. Kiket hívtak ide be? Gyanús
elemek mellett szociáldemokratákat, sajtóvétség miatt büntetett hírlapírókat, nyilasokat, állítólagosan kommunistákat. Arra
nézve, hogy milyenek ezek a kommunisták,
legyen szabad csak egyet említenem. Volt
közöttük egy 63 éves szigetszentmiklósi
kőműves. A világháború alatt több kitüntetést szerzett, de mivel 1919-ben direktóriumi tag volt, nem lehetett vitéz, egyébként
jobban megérdemelte volna a vitézi rangot,
mint sokan mások. Ezt az embert behívták
ide , há rom hón apig ot t t a r tot t á k .
Ugyanakkor, amikor a zsidókat 42 éven
felül a táborokból hazaküldték, ez a 63 éves
ember három hónapig ott volt. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Itt is mindenki saját ruhájában volt.
A bánásmód és az élelmezés ellen nem
lehet kifogást emelni és gonosz embernek

tartanák azt, aki rosszat mondana a
parancsnokuk ellen. Csak éppen az unalom
ölte meg az embereket. Mint jellemzőt akarom megemlíteni, hogy ebben a táborban
szolgált Veres Péter magyar parasztíró is,
aki annyira nem bolsevista, hogy könyveit a
Mefhosz, a leghazafiasabb diákegyesület
adta ki. Őt kitüntették azzal, hogy áttették
a zsidótáborba küldöncnek. (Derültség.) Én
eddig sohasem tudtam, hogy olyan gazdag
ország vagyunk, hogy megengedhetjük
magunknak azt a luxust, hogy százával
csukjunk be embereket olyan táborokba,
ahol egy fillér ára produktív, tehát termelő
munkát nem kell végezniök. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Nagyon kérem a honvédelmi
miniszter urat arra, ha még egyszer lesz
ilyen mozgósítás, akkor ne csinálják ezt,
mert ennek semmi gyakorlati értéke nincsen. Azok az emberek, akiket behívtak,
túlnyomórészt szívesen teljesítettek volna
szolgálatot fegyverrel a kezükben, zúgolódás nélkül építettek volna vasutat vagy
akármit csináltak volna, míg itt a táborokban elposhadtak a három hónapos semmittevésben. Méltóztassék elképzelni: egy
munkásembernek három hónapig semmit
se tenni! ”
Veres Péter írót, későbbi politikust, a
nagyszabású 1948. március 15-i alsódabasi
centenáriumi ünnepség díszvendégeinek
egyikét, a világháború évei során három
alkalommal hívták be munkaszolgálatra.
1944-ben a német megszállás és a nyilas
hatalomátvétel időszakában, amikor már
ennél is nagyobb veszély fenyegette, bujkálnia kellett üldözői elől. Műveiben leginkább „A Balogh család története” című trilógia „János és Julcsa” kötetében érhető tetten az időszakkal kapcsolatos közvetlen
tapasztalatainak hatása.
A hadvezetés koreográfiája szerint a
néhány hetes alsódabasi kiképzéssel a belső
magyarországi munkaszolgálat véget ért.
Ezt követően bevagonírozták a századokat
és a jóval nehezebb adottságok között
működő határon túli munkatáborok megpróbáltatásai következtek, különböző honvédségi objektumok építésével. 1940 telén a
visszacsatolt erdélyi havasokban utakat építettek, később kárpátaljai-ukrajnai, majd
oroszországi célállomások szerepeltek a
programban. Jellemzően a határ átlépése
után nőtt a keretlegények szadizmusa,
egyre elviselhetetlenebbé váltak az életkörülmények.
Valentyik Ferenc
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Téli teremtornákat rendezett az Fc Dabas SE
Sikeresen lezajlottak az FC Dabas Sportegyesület által rendezett téli felkészülési utánpótlás teremtornák,
amelyeknek a dabasi OBO Aréna, valamint a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzõ Iskola tornaterme adott otthont.
Az idősebbeknél általában 5-6, amíg a fiatalabbaknál 3-4 meghívott csapat szerepelt. Többnyire környékbeli klubok képviseltették
magukat, mint például Hernád, Örkény, Ócsa, Lajosmizse, Bugyi,
de járt itt a Budapest Honvéd, valamint a szlovák testvérvárosunk,
Kalinkovo csapata is.
A tornákon fiataljaink tisztességgel helytálltak. Leginkább a 13,
a 14 és a 15 éves dabasi labdarúgók tűntek ki a mezőnyből. Ugyanis
az FC Dabas ezen korosztályú focistái többször is a dobogón végeztek (két 1. hely, egy 3. hely). Az edzők szavazatai alapján díjazásban
részesültek a legjobb kapusteljesítményt nyújtó hálóőrök. Ezt a
címet három alkalommal is az FC Dabas színeiben szereplő kapusok vihették haza, név szerint: Mihály Lajos, Petrányi József,
Márton Antal. Emellett nagy gratuláció illeti Balogh Gergőt, aki
két alkalommal is a torna gólkirálya címet érdemelte ki.

A felkészülési tornák teljes mértékben elérték a céljaikat, amelyek a téli időszakban való versenylehetőség biztosítása, valamint a
sportbaráti kapcsolatok ápolása voltak. A teremcipőket azonban
gyorsan stoplis cipőkre cserélték a fiatal focisták, hiszen a 2013–
2014-es idény tavaszi fordulói a korosztályos bajnokságokban március elején folytatódnak, amire már hetek óta készülnek az FC
Dabas csapatai. A mérkőzésekre szívesen várjuk a szurkolókat!
B. F.
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NYUSZISZOMBAT
családi húsvétolás

a Kölyöksziget Játéktár és a dabasi Piaccsarnok szervezésében
Időpont: 2014. 04. 12. szombat, 14.00–18.00 óra
Helyszín: a Piaccsarnok

Programok:

FÉRFI KÉZILABDA
Február 9-én, vasárnap megkezdődött az NB I/B bajnokság tavaszi
szezonja.
Ebben a hónapban három mérkőzést játszottak a csapatok:
Csapatok

Junior

Dabas Diego KC – Tatai AC
41 : 27
Le Beiler KK Ajka – Dabas Diego KC
29 : 31
Dabas Diego KC–Balatonfüredi KSE II. 28 : 35

Felnőtt

27 : 27
26 : 36
21 : 24

Junior- és felnőtt csapatunk is az ötödik helyen áll jelenleg.
Márciusban három alkalommal mérkőznek a dabasiak hazai pályán:
március 1-jén, szombaton a Százhalombattai KE, 16-án, vasárnap a
Vecsés SE, 30-án, vasárnap pedig a Pécsi VSE csapatait fogadjuk. A
juniormérkőzések 16.00 órakor a felnőtt meccsek 18.00 órakor kezdődnek.
Minden szurkolót szeretettel várunk!

UTÁNPÓTLÁS
Serdülőcsapataink hamarosan befejezik az alapszakaszt, már csak
2–2 mérkőzésük van hátra. Ezután dől el, hogy az alsó vagy a felsőházban folytathatják-e a küzdelmeket. II-es csapatunk jelenleg harmadik, I-es csapatunk a hetedik helyen áll.
Utánpótláscsapataink a kiemelt, illetve a régiós bajnokságokban játszanak hétről hétre. Több csapatunk is kiemelkedő eredményeket
ér el, 2000–2001-es csapatunk 13 mérkőzés után sem talált legyőzőre, 2003–2004-es csapatunk egy mérkőzésen döntetlent játszott,
a többit megnyerte.
Gratulálunk a fiúknak!
HAJRÁ DABAS! 			
Békés Anita

14.00–18.00 óra között:
Húsvétváró szöszmötölés:
– nyuszkók, csibék, barikák készítése
– tojásdíszítés
– húsvéti ablakdísz készítése
– Pliccs-Placcs asztal – a legkisebbeknek
Nyuszi hopp! – családi vetélkedők:
– „Hol a tojás, piros tojás?” – nyuszifészek-keresés
– nyusziugró verseny
– tojásegyensúlyozás
– répaevő verseny
– „Kinn a bárány, benn a farkas”
Nyúlfarknyi mesék a MESEFÉSZEK-ben
Nyuszisimogató
Nyuszó-muszó – arcfestés
Húsvéti áruda
IQ Játéktár – fejlesztő és logikai játékasztal
16.00 órától: „Ingyom-bingyom”
– zenei foglalkozás kicsiknek és nagyoknak.
A programok közben Bababörzével várjuk a családokat.
A rendezvény ingyenesen látogatható! Mindenkit szeretettel várunk!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A DAKÖV KFT. értesülése szerint az üzemeltetési területéhez tartozó településeken vízminőség vizsgálatával és víztisztító berendezés eladásával kapcsolatban keresik fel tisztelt felhasználóinkat.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk akkreditált laboratóriummal folyamatosan ellenőrzi az ivóvíz minőségét az üzemeltetési területén.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint az ivóvíz
minősége megfelelő!
Ha Önöknek bármiféle észrevételük van az ivóvíz minőségével kapcsolatosan kérjük, keressék meg cégünket a 29/360-323as központi telefonszámon, valamint érdeklődjenek helyi kirendeltségeinken.
A DAKÖV Kft. vezetősége
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Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
2/21/14
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?

upc_Q1RETAIL_Dabas_Ujsag_95x130mm.indd 1

10:42 AM

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
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BERUHÁZÁSI HITEL
Vállalkozása beruházási szándékainak támogatására éven túli lejáratú
beruházási hitelt kínálunk, mely alkalmas tevékenység bővítésére,
immateriális javak és tárgyi eszközök
vásárlására, létesítésére, felújítására,
fejlesztések finanszírozására, saját
forrás igénybevétele mellett.

Miért érdemes ezt a hitelezési formát választania?

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
• Kellő időben megvalósítható fejlesztéssel kihasználhatja kedvező üzleti lehetőségeit
• Minden, a vállalkozás tevékenységéhez kötődő
fejlesztési cél ﬁnanszírozható
• A hitel a beruházás megvalósulásának ütemében
vehető igénybe, törlesztése türelmi idő igénybevételével lehetséges
• Beruházási tervével összhangban történik a hitel
folyósítása és törlesztési ütemezésnek megállapítása,
de lehetőség van előtörlesztésre
• Tervezhető tőketörlesztés
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem számít ajánlattételnek. Az egyes feltételek a
24 Dabas 2014. márciushitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
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