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Pilinszky János

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Áldott húsvéti ünnepet kíván:
Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége
Michelangelo: Pietà

rendezvényeink

Népemért vállalom
Képviselô-testületi emlékülés
a várossá válás
25. évfordulóján

Fotók: Karlik Dóra

Fotók: Karlik Dóra

Március 1-jén volt a 25 éves évfordulója Dabas várossá nyilvánításának, ebből az alkalomból az jubileum előestéjén képviselő-testületi emlékülést tartott Dabas Város Önkormányzata. Az eseményen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
Beszédében felidézte az elmúlt 25 év eredményeit, a rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben működő képviselő-testületek munkáját, a város folyamatos gyarapodásának főbb állomásait, a
kiemelkedő eseményeket.
Ezt követően levetítettük Juhász Sándor Dabas útján című
dokumentumfilmjét. A szerző visszaemlékezett a filmforgatásra,
amelyre 1989-ben a várossá avatási ünnepség alkalmából, néhány
nap állt rendelkezésére. Mindez persze a film értékén nem csökkent, sőt, egyik legnagyobb értéke abban áll, hogy a szerző felismerte a történelmi pillanatot és olyan részletes pillanatképet
készített városunkról, amely a jövőben is mindig összehasonlítási
alapot ad az utókornak.
Az év folyamán több eseményt is szervezünk a 25 éves évforduló jegyében. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra is az érdeklődőket!
Feldman László

Március 22-én, szombaton 17.00 órakor került sor a marosvásárhelyi
(Erdély) Mustármag Egyesület Népemért vállalom című előadására a
Kossuth Művelődési Központ nagytermében.
A Mustármag Egyesület fiatalokból álló missziós csoport, szellemi
vezetőjük Papp László atya, aki nagy szeretettel és elhivatottsággal
egyengeti a fiatalok útját, vállalva minden viszontagságot és nehézséget
azért, hogy a magyar népi lelkiség az evangéliumi gyökerekből újuljon
meg. Ezt a gondolatot, amely egyben a missziós csoport mottója is,
igyekeznek eljuttatni minden magyarlakta területre, így az anyaországba is, és szívesen teljesítenek minden meghívást.
A művelődési központ színpadán szombat délután megtörtént az a
csoda, amelynek hatására jobb emberré vált az a kevés számú érdeklődő, aki elfogadta meghívásunkat az előadásra. Márton Áron püspök
életének mozzanataival, a kivetített tájelemekkel, a lélek épülését szolgáló üzenetekkel az előadás elérte azt a hatást, ami küldetése, azaz
missziója. Szó volt a szülőföld szeretetéről, a hozzá való örök kötődésről, a bátorságról, emberi nagyságról, a küzdésről, néphez, nemzethez,
anyanyelvhez, hagyományhoz való feltétlen hűségről. És a hitről mindenekfelett, mert enélkül még maga a vértanú püspök sem bírta volna
átvészelni a börtönévek kínzásait, a megaláztatást, a megtöretést.
A kórus 70 percen keresztül szolgált, közvetítette a legmagasztosabb
gondolatokat, a legfájóbb érzéseket, mindezt a legmagasabb művészi
szinten, tökéletes összhangban a gyönyörű hangú szólistákkal.
Minden szavuk és megszólalásuk széttépte a lelkünket azért, hogy a
végére felemeljen minket a megtisztulás, a bizalom magaslataiba. Mi
kell egy ilyen színvonalas és harmonikus produkcióhoz? – merül fel a
kérdés joggal, hiszen fiatalok, egyetemisták, dolgozók és gyerekek is
alkotják ezt a sokszínű csoportot. A kulcsszó a hit. Az színpadra lépés
előtt összetömörülve imádkoztak, befele figyelve, igaz lélekből.
Köszönjük, hogy velük lehettünk azon a délutánon, és megjárhattuk azokat a mélységeket-magaslatokat, amelyeket mindenkinek meg
kell egyszer tapasztalnia.			
Kapui Ágota
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Március 15-i városi megemlékezés

került sor. Idén két díszpolgárt is avattak, elsőként Tokai László családja vehette át az elhunyt képviselőnek szánt posztumusz-díjat, valamint díszpolgári címben részesült az Izraelben élő Bragyova György,
sári származású holok auszt-túlélő. Dabas Környezetvédelméért
Télessy István-díjban részesült a 2. számú Óvoda munkaközössége,
valamint díszoklevelet kapott a tízesztendős Dabasi Honvédtüzér
Alapítvány is. Az elismerést Papst József hagyományőrző vehette át, a
városi rendezvények örökös segítője.
Az ünnepség koszorúzással folytatódott, majd zárásként Murányi
László elmondta a Szózatot. Az ünnepség egyik legfelemelőbb pillanata az volt, amikor a jelenlévők záróakkordként testvérvárosunk kórusával együtt elénekelték a Székely himnuszt.
A központi ünnepség programjában közreműködtek a II. Rákóczi
Ferenc és a Gyóni Géza Általános Iskola kis hagyományőrzői dr. Szabó
József János vezetésével.
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata március 15-én délelőtt tartotta ünnepi megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
166. évfordulója tiszteletére.
A rendezvény a Kossuth Ház Galériában a dabasi óvodások rajzkiállításával indult, majd Kőszegi Zoltán polgármester és Tapodi Katalin
intézményvezető elhelyezte a kegyelet koszorúját a Kossuth-ház falán
lévő emléktáblánál. A koszorúzókhoz a baróti Zathureczky Gyula
kórus tagjai is csatlakoztak.
Ezt követően az ünneplők átvonultak a dabasi református templom
udvarára, ahol Csontos József tiszteletes köszöntötte őket és a Deo
Volente kórus dalcsokra hangzott el. A Kossuth-koszorú megtekintése után a résztvevők átvonultak a Szent István térre, ahol 11.00 órakor
megtartották a központi ünnepséget, amelynek szónoka Murányi
László, Dabas díszpolgára volt. A műsorban részt vett a baróti
Zathureczky-kórus és Kotán Sándorné is, aki egy Wass Albert-verset
mondott el a közönségnek. A rendezvény további részében díjátadásra
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívok minden olyan gyereket
és családját, akinek 2001-től félévente fát ültettünk az Újszülöttek Ligetébe,
továbbá akik 2000-ben egy közös fát kaptak
a Jubileumi parkban, valamint a 25 éveseket és
a 2013 második félévében született babák
hozzátartozóit a Szent Jakab sétány
avatóünnepségére és az ezt követő
faültetésre.
Időpont: 2014. április 5. 14.00 óra
Helyszín: Dabas-Sári, a Mánteleki út
és a Láp utca kereszteződésében elhelyezett Szent
Jakab-szobor
környezete

VÁROSI
MAJÁLIS
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Dabas Város Önkormányzata és a Top Fitness
Sportegyesület idén is megtartja majálisát a Jubileumi
parkban. A rendezvény részleteiről többet megtudhatnak a www.dabas.hu-ról, plakátjainkról, a Rádió
Dabas és a Dabas Televízió adásaiból.
Várunk minden szabadtéri programot kedvelő családot május 1-jén, csütörtökön délelőtt a Jubileumi
parkba. Idén is változatos programokat ígérünk a
szórakozni, kikapcsolódni vágyóknak.
A szervezők

Nemzeti ünnepünk alkalmából, március 14-én állami kitüntetéseket,
művészeti és szakmai díjakat adott át Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Szépművészeti Múzeumban. Ezen a jeles alkalmon Batthyány-Strattmann László-díjat vehetett át dr. Lelik Ferenc,
városunk díszpolgára az egészségügyi ellátás fejlesztése terén, szakmai, közszolgálati munkájában elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.
Lelik doktor úr orvosi munkásságát helyi, megyei, országos és nemzetközi elismerésekkel is díjazták az elmúlt évtizedekben. A Balogh
miniszter úr által adományozott kitüntetés egyfajta életmű-díj, amelyben ezalkalommal tizenhárom kiváló magyar intézetvezető, orvos,
közöttük a „dabasi csodadoktor”, Lelik főorvos úr is részesült.
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Fotó: EMMI

Állami kitüntetést kapott Dr. Lelik Ferenc

A díjhoz a Dabasi Újság szerkesztősége nevében ezúton is szívből gratulálunk!

önkormányzati hírek

Projektnyitó rendezvény és átadóünnepség
a dabasi táncsics mihály gimnáziumban
2014. március 24.

Az Európai Unió támogatásával, dabasi vállalkozók kivitelezésében mintegy nettó 35 millió forint értékű
beruházással elkészült és átadásra került a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium Öveges József Természettudományos Központja. Az új létesítmény kivitelezési munkálatainak befejezése az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban” címmel a Pest Megyei Intézményközpont által benyújtott, a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0012 azonosító számú 284 775 250 Ft összértékű pályázat
megvalósulásának első ütemét jelenti.
Az ünnepélyes külsőségek között megrendezett projektnyitó legelején az Albinoni Kamaraegyüttesnek köszönhetően Antonio Vivaldi Négy évszak Tavasz-tétele csendült fel. Elsőként Pásztor Gergely a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója köszöntötte a mintegy százhúsz vendéget, külön köszönetet mondott a jelen lévő kivitelezőknek, hiszen az új létesítmény teljes egészében a dabasi vállalkozók szakértelmével, tudásával és igyekezetével épült fel Bujdosó Géza, Radnai Gergő és Ligetvári István tervei alapján. Kőszegi Zoltán polgármester az új létesítmény megépülését a város és a közösség életének fontos állomásaként méltatta, Pánczél Károly országgyűlési képviselő pedig köszöntőjében a gimnázium nyelvi képzése mellett a természettudományos oktatás megújulásának a lehetőségét emelte ki, és szorgalmazta az egészségnevelés nagy feladatához elengedhetetlen beruházás – az új tornaterem megépítésének – a szükségességét. A meghívott vendégek közül a projektnyitó-rendezvényen felszólalt Mocsai Lajos, a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatója is, aki bejelentette, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia és a Dabas VSE KC között
megállapodás született az együttműködésről, amelynek értelmében Dabas az Akadémia közép-magyarországi központjaként a sportthetségek egyik centrumává válik, és amely feladathoz szükség van olyan minőségi oktatást nyújtó iskolákra, mint a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium. Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepét és az Öveges-program megvalósításában együttműködő állami-önkormányzati-vállalkozói szféra
együttműködését emelte ki. Az Öveges József Természettudományos Központ átadásán megjelent a Roche Magyarország Kft. képviseletében Stuart Knight ügyvezető igazgató is, aki együttműködési megállapodást írt alá a gimnáziummal. A megállapodás értelmében a svájci székhelyű gyógyszergyár öt éven keresztül főtámogatói szerepet vállal az új
létesítmény fenntartásában, és évi 600 000 forinttal segíti a labor működését. A projektnyitó rendezvény ünnepi szónoka Doncsev András, az EMMI parlamenti államtitkára a gimnáziumban és a modern, XXI. századi igényeket is kielégítő természettudományos központban dolgozó tanárok szerepét méltatta, és kiemelte: a pedagógusok értékrendje nélkül a legmodernebb labor is használhatatlan.
A TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0012 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban” című projekt nyitórendezvénye a labor bemutatásával, valamint a Kognitív Hungary Kft. kisebbségi tulajdonosának, Kosztolányi Gyulának és munkatársának, Mártai Péternek a 3/4D-s oktatástechnológiai bemutatójával folyatódott. A vendégek a legmodernebb IKT eszközöknek köszönhetően egy űrutazás részeseivé válhattak, a Nap körül keringő bolygókat egyenként végigjárva megcsodálhatták a naprendszerünket.
A projektnyitó rendezvény Marekné dr. Pintér Aranka és a jelen lévő pedagógusok, intézményvezetők szakmai konzultációjával zárult.

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 2.
Telefon: +36 (29) 360-346
E-mail: titkarsag@dagim.hu
Honlap: www.dagim.hu
2014. április
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Hová menjek szavazni?
001. szavazókör
Cím: Faluház, Dabas, Szent János út 112.
Közterület neve: Ág u., Alsóbabád, Cibakpuszta, Gorkij u., Illatos u.,
Inárcsi út , Nefelejcs u., Nyárfasor u., Pillangó u., Rövid u., Szent János út
0–154., Szent János út 1–177., Szőlő, Tücsök u., Zápor u., Zöldmező u.
002. szavazókör
Cím: Faluház, Dabas, Szent János út 112.
Közterület neve: Belsőmántelek, Csepp u., Dobó Katica u., Hajcsár
u., Íves u., Kodály Zoltán u., Láp u., Mánteleki út, Pálya u., Petőfi
Sándor u., Rákóczi u. 0–60., Rákóczi u. 1–39., Rozmaring u., Rózsa
u., Szabadság tér, Tabáni út, Vajda u., Virág u., Zengő u.
003. szavazókör
Cím: Napsugár Óvoda, Dabas, Szent János út 277.
Közterület neve: Eső u., Harmat u., Köztársaság u., Rákóczi utca
41.– páratlan, Rákóczi utca 62.– páros, Szent János út 156.– páros,
Szent János út 179.– páratlan, Zrínyi Miklós u.
004. szavazókör
Cím: Napsugár Óvoda, Dabas, Szent János út. 277.
Közterület neve: Alsóbesnyő, Dér u., Esze Tamás u., Fehérakác u.,
Gólya u., Madách Imre u., Nárcisz u., Nyár u., Patak köz, Patak u.,
Pipacs u., Szamos u., Tulipán u., Vak Bottyán u., Zentai u., Zsák u.
005. szavazókör
Cím: Szakiskola, Dabas, József Attila u. 107.
Közterület neve: Antaltanya, Bercsényi u., Besnyői u., Csokonai u.,
Deák Ferenc u., Fő út, Juhar u., Katona József u., Kisfaludy u., Móra
Ferenc u., Öregországút, Szőlőhegy, Templom u., Vásártér u.
006. szavazókör
Cím: Szakiskola, Dabas, József Attila u. 107.
Közterület neve: Álom u., Andrássy u., Bajcsy-Zsilinszky köz,
Bajcsy-Zsilinszky u., Bem u., Bíbor u., Bojt u., József Attila u.,
Park u., Szent István út 1–31., Szent István út 2–30., Szűk u.,
Tölgyfa u., Viola u.
007. szavazókör
Cím: Polgármesteri Hivatal, Dabas, Szent István tér 1/B
Közterület neve: Balassi Bálint u., Berkenye u., Erkel Ferenc u., Falu
Tamás u., Iskola u., Meder u., Mikes Kelemen u., Semmelweis u.,
Szabadság út, Széchenyi u., Szent István tér, Szintes u., Vonat u.
008. szavazókör
Cím: Polgármesteri Hivatal, Dabas, Szent István tér 1/B
Közterület neve:
Álmos vezér útja, Attila király útja, Bartók Béla út 32.– páros, Bartók
Béla út 45.– páratlan, Báthory u., Csaba királyfi útja, Csarnok u.,
Dabasi u., Dinnyés Lajos u., Dob u., Egressy Béni u., Előd vezér útja,
Géza fejedelem útja, Huba vezér útja, Kert u., Kond vezér útja, Május
1. út, Motel u., Nemzetőr u., Ond vezér útja, Örs vezér útja, Piac u.,
Szent László u., Szép u., Tas vezér útja, Wesselényi utca 56.– páros,
Wesselényi utca 97.– páratlan, Zlinszky u., Zsilinszky tanya
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009. szavazókör
Cím: Kossuth Művelődési Központ, Dabas, Szt. István út 58.
Közterület neve: Bartók Béla út 2–30., Bartók Béla út 3–39., Béke
köz, Béke u., Bimbó u., Címer u., Hunyadi János u., Kiss Ernő u.,
Kossuth László köz, Kossuth László u., Lakos dr. u., Martinovics tér,
Ravasz László u., Rét u., Szent István út 32.– páros, Szent István út
33.– páratlan
010. szavazókör
Cím: Halász Móricz-kúria, Dabas, Kossuth Lajos út 7.
Közterület neve: Balla Pál u., Báró köz, Batsányi János köz,
Batsányi János u. 1–19., Batsányi János u. 2–22., Csillag u., Dózsa
György u., Dr. Halász Mihály u., Ék u., Gödör u., Halász Jenő u.,
Harang u., Hold u., Kálvin u., Kossuth Lajos út 1–15., Kossuth Lajos út
2–32., Kölcsey Ferenc u., Móricz kert u., Nap u., Peszéri u., Sziráki
Pál u., Tatárszentgyörgyi út, Új u., Vágóhíd u., Vértanúk útja,
Wesselényi u. 1–33., Wesselényi u. 2–14./A, Zlinszky köz
011. szavazókör
Cím: Benedek Elek u. Óvoda, Dabas, Benedek Elek u. 2.
Közterület neve: Ady Endre köz, Ady Endre u., Arany János u.,
Batsányi János u. 21–101., Batsányi János u. 24–100., Csap u., Gábor
Áron u., Határ u., Horváth László u., Klapka u., Nád u., Táncsics Mihály
u., Wesselényi u. 16–54., Wesselényi u. 35–95.
012. szavazókör
Cím: Benedek Elek u. Óvoda, Dabas, Benedek Elek u. 2.
Közterület neve: Árok u., Benedek Elek u., D. Szabó Károly u.,
Gyóni Géza u., Jókai Mór u., Lakos János u., Liszt Ferenc u., Szív u.,
Vasút u. 0–66., Vasút u. 1–79., Vörösmarty u.
013. szavazókör
Cím: Együtt Segítõszolgálat, Dabas, Áchim u. 6.
Közterület neve: Avar u., Egyház u., Gróf Vay Sándor u., Jász u.,
Kör u., Kun u., Luther u., Malom u., Mester u., Óvoda u., Temető köz ,
Temető u., Vacsi u. 1–15/A
014. szavazókör
Cím: Együtt Segítőszolgálat, Dabas, Áchim u. 6.
Közterület neve: Áchim u., Akácos u., Fenyves u., Homok u.,
Kórház u., Kossuth Lajos út 17.– páratlan, Kossuth Lajos út 36.–
páros, Légrádi út, Örkényi út, Segesvári út, Szélmalom u., Szélmalom
út, Venyige u., Zárda köz
015. szavazókör
Cím: Gyóni Géza Ált. Isk., Dabas, Szőlő u. 2.
Közterület neve: Beton út, Erdõalatti út 2–10., Honvéd u.,
Lindmajer u., Martinovics köz, Martinovics u., Õsz u., Rabárerdõ út,
Szõlõ köz, Szõlõ u., Tavasz u., Tél u., Telep u., Vacsi utca 16– folyamatos, Vasút u. 68– páros, Vasút u. 81– páratlan, Vay Péter köz
016. szavazókör
Cím: Művelődési Ház, Dabasi-szőlők
Közterület neve: Alkotmány u., Árpád u., Damjanich János u.,
Füves u., Gárdonyi Géza u., Ifjúság u., Kastély köz, Kinizsi
Pál u.,Mogyorós köz, Szendrei Júlia u., Szőlősi út, Toldi Miklós u.

önkormányzati hírek

A 2014. évi költségvetés
A 2014. évi költségvetés végrehajtását meghatározza, hogy a
Képviselő-testület a 2014. évet a Tisztelet és Megbecsülés
Évének nyilvánította, valamint idén lettünk 25 éves város.
Dabas Város Önkormányzata az alábbi alapelveket fogalmazta
meg a 2014.évi költségvetés végrehajtásánál:

–
–
–
–
–
–
–

Takarékosan, átláthatóan és biztonságosan működtetjük a várost.
Biztosítjuk a kötelezően ellátandó feladatok ellátását.
Támogatjuk a szociálisan rászorultakat.
Megvalósítjuk a megkezdett beruházásokat.
A városüzemeltetést és fejlesztést tudatosan végezzük.
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokat minél jobban bevonjuk az önkormányzati feladatok ellátásában.
Kiemelt figyelmet fordítunk a pályázatokra, és a nyertes pályázatokhoz biztosítjuk az önrészt.

A 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezett elő
irányzata 4 218 905 000 Ft.
Az állam 2014-ben teljes egészében konszolidálta önkormányzatunk
hiteltartozását, amely alapvetően meghatározza költségvetési helyzetünket, emiatt évi 250 millió forinttal több forrás jut a város fejlesztésére. A bevételeink 30%-a pályázati támogatás. Így 1 milliárd 800 millió
forintot tudunk 2014-ben a város fejlesztésére fordítani.
Az idén 179 millió forintot fogunk útépítésre, járdaépítésre és útfelújításokra költeni, amelynek nagy részét a gyóni városrész közlekedés fejlesztésére fordítjuk.
Legnagyobb beruházásunk az idén az ivóvízminőség javításával kapcsolatos kiadás, ami megközelítőleg 1 milliárd forint. Ezzel a beruházással az uniós előírásoknak megfelelően lecsökken az ivóvíz ammónia-,
vas- és mangántartalma, valamint kiépítésre kerül a gyóni városrészben:
az Örkényi, Szőlő, Venyige, Rabárerdő utcai ivóvízvezeték.
Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk az intézményeink energiamegtakarításához kapcsolódó fejlesztésekre. Idén három ilyen pályázatos fejlesztést valósítunk meg: a Gyóni Géza Általános Iskolában, a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben és az Átrium Idősek
Otthonában.

Változnak a földtulajdonszerzés
és haszonbérbeadás szabályai
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény rendelkezései alapján 2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek – az eddigi 300 hektárhoz képest –, már csak legfeljebb egy
hektárnyi földet vásárolhat meg. Termőföldet nem szerezhet: a nem
tagállami állampolgár és a jogi személy. Meghatározott feltételekkel
kivételt képez: az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat.
Az új törvény szerint mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles: a kormány által kijelölendő
mezőgazdasági igazgatási szerv – a helyi gazdálkodói közösség tagjai
által megválasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően – dönt a szerződés jóváhagyásáról.
Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a
határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Befejezzük a Bercsényi úti Nemes-kúria felújítását, és megkezdjük a
Mánteleki úti orvosi rendelő felújítását.
A Halász Olivér-kúria épületét – amelyben a városi könyvtár működik
– 2013-ban újítottuk fel, de a télikert részére idén nyertünk pályázatot,
és így idén fejeződik be a teljes rekonstrukció.
A Dinnyés-kúriának (volt gyermekkönyvtár) szintén elkezdjük a rendbetételét.
2014-ben Sáriban elkezdjük a Zarándok Közösségi Ház építését,
amellyel kiváltjuk a Sári Közösségi Házat.
Dabas központjában a fiatalok részére egy Ifjúsági park építését tervezzük, kibővítve egy deszkapályával.
Fontos feladatunk a város biztonságosabbá tétele, aminek érdekében
kiépítjük a városi kamerarendszert, a kiemelten veszélyeztetett helyekre
térfigyelő kamerákat szereltetünk fel.
A fentiek mellett több olyan kisebb karbantartási, felújítási munkálatot
valósítunk meg, amely javítja az itt lakók komfortérzetét.
A fejlesztések mellett fontos feladatunk az intézményeink működtetése.
Kiemelt figyelmet fordítunk az óvodáink működtetésére. Minden
városrészben folyamatosan biztosítjuk a nyitva tartást – az iskolai szünetek ideje alatt is.
Működtetjük iskoláinkat, a hozzájuk kapcsolódó intézményfenntartó
központot, művelődési intézményeinket, közösségi házainkat.
2014-ben már az év egészében működtetjük a városi konyhát figyelve
arra, hogy a beszerzései helyi termelőktől történjenek.
Fenntartjuk a háziorvosi rendelőket, a védőnői szolgálatot, a szakorvosi rendelőintézetet és biztosítjuk a körzet lakóinak a magas szintű ellátást.
Működtetjük a Polgármesteri Hivatalt.
A fentiek mellett még számtalan városműködtetéssel kapcsolatos feladatunk van, de csak a legfontosabbakat emeltük ki.
Az összes működési kiadásunk 2 298 030 000 Ft.
Köszönhető a hitelátvállalásnak, a kapott 350 millió forint fejlesztési
támogatásnak, a jó pályázati eredményeknek és a jó gazdálkodásnak,
hogy a fenti fejlesztéseket és feladatokat meg tudjuk valósítani.
Kőszegi Zoltán polgármester

Termőföld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra
jogosultak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet kap az
állam, és a törvény a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan elővásárlási
joggal ruházza fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is.
Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltételek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemeltetője és az ökoló
giai gazdálkodás folytatása céljából földet vásárló földműves.
Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet majd az
adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Az új törvény
kimondja, hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis.
A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok,
így különösen a helyi földbizottság működéséről, megválasztásáról szóló rendelkezések egyelőre még nem ismertek, az új törvény
bizonyos előírásai szakaszosan lépnek hatályba, ezért pillanatnyilag sok a tisztázandó kérdés.
Polgármesteri Hivatal
2014. április
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS, KÖZMÛVELÕDÉSI, NEVELÉSIOKTATÁSI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága költségvetési kerete terhére pályázatot ír a „Tudás és Tudatosság” évtizede
2014 – „A Tisztelet és Megbecsülés 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: április 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő EEB, ill. az
azt követő testületi ülés.
Pályázni a bizottság által összeállított adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a zt 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.

Ivóvízminôségünk javítása
Március 11-én az előkészítő munkák, ill. a közbeszerzés lefolytatása után aláírásra került a Dabas ivóvízminőség javítása tárgyú
(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) beruházás generálkivitelezői vállalkozási szerződése. A nyertes ajánlattevő a Hidrofilt Vízkezelést
Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)
lett, nettó 810 millió Ft-os ajánlati árral. A vállalkozónak első lépésként a kiviteli terveket kell elkészítenie, s a vízkezelő technológia
vonatkozásában vízjogi létesítési engedélyt szereznie, majd megkezdődhetnek a kiviteli munkálatok. A megvalósításra 450 nap áll
rendelkezésre, mely azonban már tartalmazza a próbaüzemi időszakot is. Várhatóan a kivitelezés jelentős része még ez évben megvalósul.
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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 2014 – „A
Tisztelet és Megbecsülés Éve” témakörhöz kapcsolódó pályázatokat
támogatja.
A „Tudás és Tudatosság” évtizede 2014 – „A Tisztelet és
Megbecsülés 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 pályázó, amennyiben az EEB támogatásban részesíti, köteles
eleget tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályz a
tában meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését. Amennyiben
a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a következő
pályázati fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Révész Károly, a bizottság elnöke

A Dabasi Átrium Idősek Otthonának fejlesztése
Megújuló energetikai beruházás valósult meg a Dabasi Átrium Idősek Otthonában, mely a KMOP-3.3.3-132013-0060 azonosító számú, 41 799 500 Ft támogatási összegből megvalósuló projekt keretében került
fejlesztésre.
Dabas Város Önkormányzata 2013. július 22-én pályázatot nyújtott be a Dabas, Átrium Idősek Otthona épületének
energetikai fejlesztésére. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2013. november 6-án került aláírásra. Az
otthon fejlesztésére 41 799 500 Ft pályázati forrást kapott az önkormányzat, 100 %-os támogatási intenzitással. A
projekt megvalósításának kezdete 2013. december 16. A fotovoltaikus kiserőmű hálózatra csatlakoztatása és ezzel
az üzemszerű villamos energiatermelés 2014. február 28-tól folyamatos.
A projekt általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése,
a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxidkibocsátás csökkentése.
Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a
megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának
kialakítása.
A projekt során alkalmazásra került fotovoltaikus villamos energiatermelés primer megújuló energiaforrás
(napsugárzás, napenergia) felhasználásával történik. A megvalósítás helyszínén az éves villamos energiafogyasztás
jelentős mértékű 73 286 kWh/év. A beruházás eredményeként Dabas városban megépült háztartási méretű
kiserőmű által termelt villamos energia közvetlenül a telepítés helyszínén hasznosul, várhatóan 25 éven keresztül
működőképes 49,92 kWp névleges teljesítményű „zöldenergia” termelő erőmű által. A megépült háztartási méretű
kiserőmű, tetőre telepített fix tartószerkezetre szerelt kristályos napcellákból felépülő PV modulok (208 db
napelem) által szolgáltatott egyenfeszültség szolár inverterek általi 0,4 kV-os 3 fázisú, 50 Hz-es szinuszos váltakozó
feszültségre emelt energiáját az érintett intézmény belső hálózati elosztó szekrényén keresztül juttatja a helyi
fogyasztókhoz, közvetetten pedig a közcélú hálózatra. A rendszer méretezéséből eredően éves szinten a termelt és
vételezett energia szaldója negatív, tehát energiaértékesítésre nem kerül sor.
Az idősek otthona megújuló energetikai beruházás kivitelezői munkálatait a Newergies Kft. végezte el bruttó
37 846 000 Ft összegben.
A fejlesztés megvalósulása következtében csökken a hálózatveszteség, az ÜHG kibocsátásának mértéke, valamint
az intézmény működési költsége. A működési költségek csökkenése által felszabaduló költségvetési források
az egészségügyi ellátás színvonalának további fejlesztésére fordítható, mindezért a megvalósult beruházás
közérdekűnek tekinthető.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg.
Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Telefon: 29/561-200 Telefax: 29/561-291
E-mail: dabas@dabas.hu
http://www.dabas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A DABASI ÁTRIUM IDŐSEK
OTTHONÁNAK ÉPÜLETE A
FEJLESZTÉST KÖVETŐEN
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Somogyi Miklós
Laczkó Erika
2014. 02. 07.
Lakatos Veronika Lora
Baranyi Veronika
2014. 02. 25.
Gugyerás Nóra
Nagy Ágnes
2014. 02. 27.
Volecz Nándor
Volecz Zsuzsanna
2014. 02. 28.
Lantos Ákos
Sztancsik Regina
2014. 03. 14.
Krigel Mira
Trpik Alexandra
2014. 03. 17.
Kovács Petra
Mráz Tünde
2014. 03. 17.
Berki Klaudia
Berki Klaudia
2014. 03. 18.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Molnár Sándorné (Gergely Etelka)
Bozsik Józsefné (Suhajda Teréizia)
Majeczki Ferenc
Dr. Füredi Árpád
Talapka Józsefné (Balog Terézia)
Ambrus István
Gattyán Sándorné (Princ Erzsébet)
Tóth Balázsné (Kiss Erzsébet)
Boldizsár Tibor
Strupka Istvánné (Zsolnai Ilona Edit)
Soltész András
Fehér Józsefné (Krekács Magdolna)
Kopasz Balázs
Csatári Mihályné
Fojta Péter
Petrányi Péterné (Prigyeni Terézia)

1926. 02. 01.
1936. 06. 23..
1935. 10. 18.
1932. 07. 06.
1946. 08. 20.
1927. 12. 04.
1940. 10. 28.
1941. 06. 22.
1954. 08. 26.
1959. 05. 25.
1928. 06. 04.
1944. 05. 11.
1947. 02. 13.
1920. 06. 18.
1922. 11. 26.
1935. 06. 01.

2014. 01. 15.
2014. 02. 10.
2014. 02. 17.
2014. 02. 20.
2014. 02. 24.
2014. 03. 01.
2014. 03. 03.
2014. 03. 04.
2014. 03. 07.
2014. 03. 08.
2014. 03. 10.
2014. 03. 12.
2014. 03. 12.
2014. 03. 15.
2014. 03. 17.
2014. 03. 22.

Osztozunk a családok gyászában.
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Pál Istvánné Gattyán Katalin
1923. 04. 06.
91 éves
Balázs Pálné Garajszki Erzsébet
1923. 04. 16.
91 éves
Józsa Dávidné Fekete Erzsébet
1923.04.12.
91 éves
Havasi Ferencné Sallai Julianna
1923. 04. 14.
91 éves
Szücs Ilona
1923. 04. 25.
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
2014. február, március hónapban kötöttek házasságot
február 28.
Bálint István–Hernik Emese
március 1.
Hugyecz Tamás–Kucsera Bettina
március 21.
Kiss Attila–Gugyerás Erika Zsuzsanna
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
április 13.
Kléh István–Paznam Aranka

április 10.
Harazin József–Tokay Mária Ilona
április 10.
Csurgai László–Pap Tünde
április 10.
Köbli Sándor–Zsigri Éva Magdolna
április 17.
Kecskés Gábor–Jenei Ildikó
április 24.
Szabó István–Kiss Márta Ilona
április 24.
Malecz László–Kecskeméti Hajnalka
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
április 8.
Valentyik László–Boros Tünde Anikó
április 16.
Mráz Lénárd Gábor–Szabó Tünde
április 23.
Kovács György–Gombár Erzsébet
április 23.
Papp László–Garajszki Erzsébet
április 29.
Farkas János–Kucsera Erzsébet
április 29.
Gáspár József–Petrik Erzsébet
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
április 7.
Gombár József–Zsolnai Terézia
április 7.
Gula József Lénárd–Kancsár Zsófia Terézia
április 8.
Zsolnai József–Farkas Mária
április 14.
Zsolnai Balázs–Lantos Erika
április 15.
Kosztolányi Jenő–Havasi Zsuzsanna
április 22.
Nagy Zoltán–Árki Katalin
április 26.
Kovács István–Farkas Katalin
április 28.
Bukovszki József–Molnár Julianna
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
április 13.
Lakos Zsigmond–Galacz Klára
április 13.
Szmetana István–Vizer Éva
április 14.
Süveges Mátyás–Schmidt Mária
április 17.
Sikari János–Tar Irén
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
április 6.
Balázs László Károly–Fúri Erzsébet Katalin
április 13.
Böcsödi Ferenc–Zsolnai Zsuzsanna
április 13.
Mitták Ferenc–Bögre Ágnes
április 19.
Farkas György–Rábai Mária
április 19.
Mráz Pál–Jóri Mária
április 26.
Kohári Ferenc Péter–Gogolák Teréz
április 27.
Balogh István–Talapka Julianna
április 27.
Botlik Béla–Lajtos Erzsébet
60 éve (1954-ben) kötöttek házasságot:
április 10.
Kancsár László Isván–Majer Mária
április 17.
Molnár Pál–Deák Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez úton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt
munkatársaknak és mindazoknak, akik szeretett feleségem
Fehér Józsefné Magdika gyászszertartásán részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Fehér József és családja

Pályaválasztás és -módosítás elôtt, az élet nagy fordulópontjainál segítségünkre van a grafológia.
A kézírásból kiolvashatók képességeink, és az utak, amelyeken a legboldogabbak
lehetünk. Kézíráselemzést vállalok teljes diszkrécióval, rövid határidôre.
Szikora Katalin grafológus • Tel.: 06-30-9895-064
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Kiadó garázsok
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához,
ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallásivagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni
helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos
megkülönböztetés éri.

Dabason a Berkenye utcában a második
Castrum Társasház garázsai kiadók
Dabas Város Önkormányzatától
8500 Ft/hó bérleti díj fejében.

A Magyar Kémény Kft. felhívása
A kft. értesíti a lakosságot, hogy a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3-4. § értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – ez év szeptember 30-ig
dolgozói látják el.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei
egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2014. április 7-én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
a Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2014. április 16–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
a Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2014. április 22–én, (kedd) 12.00 és 16.00 óra között
Dabas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
épületében
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B. fszt.)
2014. április 29–én (kedd) 12.00 és 16.00 óra között
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
épületében
(2170 Aszód, Szabadság tér 9. I. em.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

A Magyar Honvédség Bakony Harc
kiképzô Központjának közleménye
A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központja értesíti az
érintetteket, hogy áprilisban a tatárszentgyörgyi lő- és gyakorlótéren lövészeti feladat végrehajtására kerül sor, ezért a Dabas–
Tatárszentgyörgy közötti műút lezárása várható. Az átvezető
talajutak katonai biztonsági őrzéssel időszakosan lezárásra kerülnek, valamint a nagy robbantótéren való áthaladás is korlátozva lesz
a várható katonai mozgás miatt az alábbi időpontokban:
Április 4-én 8.00–18.00 óráig időszakos műútzárással
Április 7–10-ig, 8.00–22.00 óráig időszakos műútzárással
Április 11-én 8.00–18.00 óráig időszakos műútzárással
Április 15–17-ig, 8.00–22.00 óráig időszakos műútzárás nélkül.

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

Egyenlő Bánásmód Hatóság

a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamop
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Az égetés és tûzgyújtás
szabályairól

Dabasi Talentumok

Dabas város területén május 1-jéig hétfôn és pénteken 8.00 és 18.00 óra között kizárólag szélmentes
idôben megengedett a kerti zöldhulladék égetése. A
tûzgyújtás legfeljebb 30 percig tarthat, és kerülni kell,
a tartós füstölést. Sportpályák, zöldfelületek, parkok
150 méteres körzetén belül, valamint a közutak mentén, a közúttól számított 20 méteren belül mindig tilos a tûzgyújtás! Kérjük, hogy a tüzet csak a megengedett helyen és idôben, egymás és az anyagi javak védelmét szem elôtt tartva, fokozott odafigyeléssel, gondossággal rakjunk.
Soha ne feledjük, az égetést követôen a tûzrakó helyet
mindig el kell oltani, le kell locsolni!

Dabas Város Önkormányzata ismét keresi a városban élő vagy a
település intézményeiben tanuló, előadóművészetben tehetséges
fiatalokat. Ezért hatodik alkalommal hirdeti meg a Dabasi
Talentumok 2014 elnevezésű versenyt.

Szabadban csak a kijelölt tűzgyújtó helyen szabad tüzet rakni.
A tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Égő gyufát,
dohányneműt, egyéb gyújtóforrást tilos ott eldobni, ahol tüzet vagy
robbanást okozhat. Tilos tüzet gyújtani erdőben és ennek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanon a fokozott tűzveszély időszakában.
Aki erdőtüzet, vagy tűzveszélyt észlel, és azt eloltani, illetve
elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot és az erdészeti hatóságot haladéktalanul tájékoztatni.
A tűz elleni védelem, a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételei
nek biztosítása elsősorban a tulajdonos, a kezelő, illetve a felhasználó feladata.
Aki a tűzeset megelőzéséről nem gondoskodik, illetve tüzet idéz
elő, vagy közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt okoz, részére 100 000
Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság. Szándékos tűzokozás esetén a bírság mellett a tűzoltóság
kiszállását is meg kell téríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, a saját érdekükben figyeljenek oda
a tűzgyújtásra, tartsák be annak szabályait!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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.
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versenyfelhívás

Célunk:
1. Lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra a város lakosai előtt.
2. Felfedezni, majd a későbbiekben patronálni a tehetséges diákokat.
3. A hagyomány ápolásával minél több tanulóban felébreszteni az
ambíciót a képességeik kibontakoztatására.
A meghirdetett kategóriák:
1. Vers- és prózamondás (magyar nyelven)
2. Hangszeres előadás
3. Ének
4. Tánc, néptánc, illetve moderntánc
A jelentkezés feltételei:
– dabasi lakóhely vagy iskola
– az előadott produkció időtartama maximum 3-4 perc
– vers- és prózamondás magyar nyelven
– egyéni előadások; kivéve: hangszeres előadás kísérettel, illetve tánc
– egy személy több kategóriában is jelentkezhet
– előzetes szaktanári meghallgatás, elbírálás
A meghirdetett korcsoportok:
1. Alsó tagozat
2. Felső tagozat
3. Középiskolás
A verseny menete:
Az elődöntőkön való bemutatkozás után kerülnek a döntőbe a legkiválóbb előadások, amelyet a kategóriánkénti szakmai zsűri dönt el.
Az elődöntők:
– ének és hangszeres előadás 2014. május 5. 15.00 Halász Móriczkúria
– vers- és prózamondás 2014. május 6. 15.00 Polgármesteri Hivatal
tetőtéri terem
– tánc 2014. május 7. 15.00 Kossuth Lajos Művelődési Központ
A döntőt 2014. május 10-én 14.00 órától az OBO Arénában rendezzük meg, itt hozzuk nyilvánosságra a résztvevők névsorát.
A verseny díjazása:
A valamennyi résztvevő jutalmazásba részesül.
Az helyezettek (az I-től a IV. díjig) értékes díjakat kapnak.
Ezen kívül a különböző felajánlásokból különdíjakban is részesíti a
zsűri a szereplőket.
A jelentkezés:
A jelentkezési lap a www.dabas.hu honlapról letölthető vagy a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál igényelhető.
Határidő: 2014. április 19. Polgármesteri Hivatal Ügyfél
szolgálat vagy Kotán Sándorné, Kossuth Lajos Általános Iskola
Elérhetőség: Kotán Sándorné
Telefon: 06-29/360 396, 06-20/665-4797
E- mail: k.teri@freemail.hu

intézményeink hírei

A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
Versenyeredmények

UNESCO konferencián jártunk

Rendkívül szépen teljesítettek az alsó tagozatos diákjaink a februári
Zrínyi Ilona matematikaversenyen.
Iskolánkból 16 tanuló mérte össze tudását Dél-Pest megye legjobb
matematikusaival.
Az idén első alkalommal már a 2. osztályosak is részt vettek a versenyben. Tőlünk három bátor 2. osztályos, szintén három fő 3. osztályos és kilenc fő 4. osztályos képviselte az iskolát.
4. osztályos versenyzőink közül két kislányt behívtak Ráckevére,
a megyei eredményhirdetésre. Rájuk kiemelten büszkék lehetünk,
hiszen 520 fő 4. évfolyamos kisdiákból Répási Sára (4. b) IV. helyezést, Rozmán Anna Laura (4. a) IX. helyezést ért el. Felkészítő tanítójuk: Dormány Józsefné igazgatóhelyettes, aki megyei díjazott
tanár lett.
A felső tagozatos diákjaink sikeresen szerepeltek a tanév során
meghirdetett levelezős Tollforgató verseny eddigi fordulóin. A több
száz versenyző közül kiemelten szerepelt Káposztás Viktória, aki 1.
helyezésével elérte, hogy március 29-én Brezonyné Slézia Anett tanárnővel részt vehet Monorierdőn a földrajzverseny döntőjében.
Meghívást kapott még a döntőbe Bánszki Bence (magyar nyelvből harmadik helyezett) és Garajszki Rebeka (angol nyelvből harmadik helyezett). A kiemelt versenyzők között szerepelt Kancsár Dániel, aki a biológia és matematika tantárgyakból előkelő helyezést ért el. A legutóbbi
erőpróba a február végi trianoni vetélkedő volt, ahol három diákunk
képviselte az iskolánkat Kotán Sándorné vezetésével. A csapat tagjai
Béres Beáta, Sáska Gergő és Sáska Gábor voltak, ők negyedik helyezettek lettek.
Ezúton mondok köszönetet a sikeres diákjaink felkészítő tanárainak és következetes, szigorú szüleiknek is.

Izgatott levelezések, beszélgetések és szervezési munkálatok előzték
meg azt a februári napot, amikor kora reggel útnak indult egy kis csapat a hóval borított magyarországi utakon.
Maribor felé tartottak, ahova szívélyes meghívást kaptak az
UNESCO-projektben közreműködő iskolák diákjai szüleikkel és a
projectet vezető mentor tanárukkal együtt.
Megérkezésük után barátságos vendégfogadásban részesültek a
Leona Stuklje sportolóról elnevezett általános iskolában. A szlovén
iskolákból érkeztek diákok a konferenciára, ahol az UNESCO által
képviselt szellemiséget fontosnak tartják. Arra törekednek a résztvevő országok mentortanárai és az általuk vezetett kisebb-nagyobb
diákcsoportok, hogy hozzájáruljanak a béke megőrzéséhez, és segítsék az iskolai oktatás színvonalának emelését azzal, hogy az
UNESCO által meghirdetett nemzetközi projektmunkákba bekapcsolódnak és képzik magukat. Az idei év témája a természeti, szellemi
és kulturális örökségek védelme volt. A konferencia mentortanára,
Beséné Lakatos Éva előadást tartott arról, hogy az előző évben
Dabason milyen erőfeszítéséket tettek a diákok ezen a téren.
A tanulók fergeteges produkciókkal léphettek a színpadra. Takács
Mercédesz, Mráz Jázmin, Farkas Roland és Farkas Alex olyan szintű
előadást tartottak, hogy a főszervező asszony, Ljubica Kosmac, azóta
már elküldte nekik a nyári UNESCO-táborba való meghívását.
A nyári tábori beszélgetések témája a vízkészleteink megőrzésének
lehetőségeiről szól. Köszönöm a diákjainknak és szüleiknek, Farkas
Pálnak és feleségének, Erikának, valamint Takács Magdolnának és a
Mráz családnak, hogy támogatták a konferenciára való kijutásunkat,
és segítő partnereink voltak egy szép, boldog jövő reményének fenntartásában.

Szülôk bálja
Ebben a tanévben is sikerült együtt ünnepelniük mindazoknak, akik
azonosan gondolkodnak gyermekeik nevelésének kérdéséről, és egyetértenek azzal a nemes szándékkal, hogy az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka hatékonyságának emeléséért érdemes összefognunk, és sok-sok
önkéntes munkát vállalnunk.
Minden osztályunk kivette a részét a munka megszervezéséből, hiszen
Kéri Györgyné, aki az Iskolaszék és az intézményi SZMK elnöke, már
október hónapban tartott egy tájékoztatót a bál szervezéséről. A szülői
munkaközösségek munkáját ebben az évben is segítették az osztályfőnökök és az Iskolaszék tagjai, akiket Szabóné Kökény Mária és Morváné
Juhász Györgyi irányítottak. Segítségükkel készülhetett el a díszítés és
az asztalok terítése. Idén Morva Ágnes és a Klapka utcai munkaközösség
ragyogó ötletei válhattak valóra a színek és a formák kiválasztásában. A
bálon fergeteges hangulatot teremtettek a Samba TSE diákjai, akiket
Opóczki János táncpedagógus készített fel, valamint Tóth Andrea tánctanár növendékei, akik korosztályonként léptek fel több koreográfiával.
A műsort a keringőt táncoló nyolcadikos diákjaink zárták. Gyönyö
rűek voltak, és mozgásukkal, felkészültségükkel tanárnőjük is elégedett
volt. A műsor után elfogyasztottuk az ízletes vacsoránkat, majd a szülők
és a tanárok közös fellépése következett. A bevezető táncok után már
kezdődhetett a felhőtlen táncolás a Dance Band zenekar muzsikájára.

A vigasságot csak a tombolasorsolás szakította meg, ahol nagyon sok
szép ajándék talált gazdára. A táncparketten ezután is óriási mulatság
folyt egészen hajnalig. A hangosítást az este folyamán szülői felajánlásként ebben az évben is Sallai Ferenc vállalta. Ezúton mondok köszönetet minden segítőnknek, szponzorunknak, támogatónknak.
Köszönöm, hogy segítségünkre voltak a szülői munkaközösségek,
Dabas város vállalkozói, magánszemélyek és a kollégáim is abban, hogy
ebben az évben is együtt lehettünk, és együttlétünkkel hozzájárulhattunk a ránk bízott kisgyermekek életének szebbé tételéhez .
A támogatóink névsorát az iskolánk honlapján találhatják meg:
www.klai.hu
Farkas Józsefné
igazgató
2014. április
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Kézmûves délután a Sári Rétesházban
A Szakképző Központ Nonprofit Kft. március 7-én, a Sári Szlovák
Önkormányzat támogatásával kézműves délutánt tartott a sári
Rétesházban. A Szivárvány Óvoda nagycsoportosai lelkes óvó
nénik kíséretében jöttek el hozzánk. A foglalkozás keretében a gyerekek rajzoltak, színeztek és papírból virágokat készítettek.
Amíg készültek a szebbnél szebb munkák, diákjaink teával és a
cukrásztanulóink által készített süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek és szüleiknek, miközben élvezhették a frissen sült rétes

illatát is. A foglalkozás végén a Rétesházból vitték haza a gyerekeiket a szülők az elkészült remekművekkel együtt, és lehetőség is volt
vásárolni a rétesek széles választékából.
A következő kézműves délutánt húsvét előtt, április 11-én szeretnénk tartani, amire ismét meglepetésekkel készülünk, és szeretettel
várjuk az óvodás gyerekeken kívül Dabas fiataljait is!
A Rétesház dolgozói és diákjai

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
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)
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató: Bábel Csaba
Aerobik
kedd, csütörtök 19.45–20.45 óráig
oktató: Walter Annamária
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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
Kangoo Jumps
péntek 19.45–20.45 óráig
oktató: Bennárik Dóra

Április 6-án (vasárnap) 14.00 órakor
KYSELICA (téltemetô ünnep)
gyülekező 13.30-tól a Sári Szlovák Udvarban
(2371 Dabas-Sári, Mánteleki u. 3/D)

intézményeink hírei

A Szent János Katolikus Általános Iskola életébôl
Határon innen és túl
Iskolánk március 21-én egyházmegyei, határon túli, kistérségi és
városi rendezvényeket rendezett: rajzból, hittanból, természettudományokból, valamint meghirdette a Szent János Labdarúgó Kupát.

lelki vezetője nyitotta meg. Köszönetemet szeretném kifejezni a
verseny rendezéséért, lebonyolításáért, határon túli testvéreink
ellátásáért kollégáimnak, munkatársaimnak, valamint a szülők
közösségének.

A tanulmányi versenyekre 53 csapat 106 fővel, a Szent János
Labdarúgó Kupára 12 csapat 100 fővel érkezett.
A rajzversenyre 210 igényes alkotás gyűlt össze. Határon túli
testvéreinket 36 fő képviselte Szatmárnémetiből és Nagykárolyból.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy versenykiírásunk felkeltette
Albertirsától Balassagyarmatig a Váci Egyházmegye iskoláinak
figyelmét. Az eseményt Pásztor Győző esperes kanonok, iskolánk

Köszönöm Kőszegi Zoltán polgármester úr támogatását is, aki
az eredményhirdetésnél személyesen adta át a díjakat a versenyzőknek.
A versenyek nagyon jó hangulatban zajlottak.
Az eredmények megtekinthetők a www.dabas.hu honlapon.
Kollár László
igazgató

i3D projekt a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
Iskolánk részese annak a nagy értékű (196 296 euró) projektnek,
amelynek célja a 3D oktatási módszertan átadása török és lengyel
oktatási intézményeknek (projekt címe: „Interactive 3D in VET”,
pályázat típusa: Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation). Intézményünk a projektben transzferáló
feladatot lát el, vagyis a sztereó 3D alapú oktatási tapasztalatainkat
megosztjuk a külföldi partnerintézmények vezetői, pedagógusai és
rendszergazdái irányába. A képzésre február 3–7 között került sor
iskolánk i3D oktatási tantermében. A török koordinátor intézmény
a Kizilcahaman Műszaki és Szakközépiskola 9 fővel a lengyel part-

ner a Vistula Egyetem 5 fővel képviseltette magát. A projektperiódus hátralevő másfél évében a képzésen megismert programok
segítségével fognak török és lengyel partnereink 3D-s oktatási
szemléltető eszközöket fejleszteni, amiket aztán felhasználnak az
oktatásban. Az egyhetes képzést záró megbeszélésen a partnerekkel további együttműködés lehetőségét tárgyaltuk. A jelenleg futó
Leonardo innováció transzfer pályázat mellett egy ERASMUS+
mobilitás pályázat is beadásra került.
Rudas Anita
projekt koordinátor
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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: 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

RENDEZVÉNYek
XXIV. Dabas Térségi vers-, meseés prózamondó találkozó
április 11. péntek, 15.00 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

Táncház és kézműves foglalkozás

Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
május 3. (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: április 3., 24. 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.

Időpont: április 25. péntek, 18.30 órától
táncház és anyák napi kézműves foglalkozás.
Táncházat vezeti: a Kéknefelejcs zenekar
A belépés díjtalan!

Ghyczy György festőművész-grafikus
kiállításmegnyitója

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Megnyitó: április 25., 17.00
A kiállítás megtekinthető: április 25.–május 23.

Forgatós néptánc: kedd 19.00–22.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
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: április 2. szerda, 10.00 órától
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
kedd 10.00–11.00 óráig
Baba-mama klub: csütörtök 10.00 órától
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig

RENDEZVÉNY

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: hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat–vasárnap: zárva
Tel: 29/ 360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu

Eredményes szlovák nyelvi verseny Galgagyörkön
Március 18-án a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hét tanulója a Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola által megrendezett
régiós szlovák nyelvi versenyen vehetett részt. A kisbuszt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete biztosította.
A versenyen négy iskola diákjai vettek részt, mégpedig Galga
györkről, Nézsáról, Vanyarcról és Dabas-Sáriból. A 7. és a 8. évfolyamot látogató diákok, összesen 24 versenyző, a következő kategóriákban mérhették össze tudásukat: fogalmazás, szövegértés, beszélgetés
és képleírás.
A több mint háromórás megmérettetés után a díjazás következett.
A nyolcadikosak közül Faldina Lénárd a második, a hetedikesek közül
Praszna Sára a harmadik és Suhajda Katalin az első helyezést érte el.
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Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!
Rusnák Atila

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria – áprilisi 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
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS GYEREKEKKEL

Április 16., 17., 18. (szerda, csütörtök, péntek)
8.00–16.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
CSODÁK ÚTJÁN KLUB
Április 13. (vasárnap) 10.00–17.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Guba Nikolett
KreÁlom
Április 14. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Április 28. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
MI MÉG OLVASUNK IRODALMI KÖR

Április 15. (kedd) 18.00 órától vezeti: Bakkai Éva
Beszélgetés Czébely Lajos viski költő Fehérbe folyó láng c.
kötetéről

PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES UTÁNPÓTLÓ CSOP.
Csütörtök: 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
Április 15. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
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: 18.30–20.00 óráig, oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA Hétfő, szerda: 14.00–15.30 óráig,
oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái – Péntek 18.00–21.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub Egyesület
programja
Április 12. (szombat) klubvezető: Zadunajszki Józsefné

FOTÓKÖR

Április 8. (kedd), április 22. (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

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!
Húsvéti kalácssütés – április 11. (péntek) 15.00 – 18.00

Munkával teltek az év elsô hónapjai Dabasi-szôlôkben

Az év első negyedévében az enyhe téli időjárásnak köszönhetően
elkezdődhettek a szőlősi tájház céljára megvásárolt Kinizsi utcai
parasztház külső felújítási munkálatai. A Szakképző Nonprofit
Kft. szakoktatói és tanulói heteken keresztül dolgoztak a településrész egyik még eredeti állapotában megmaradt, népi építészeti
jegyeket viselő épületének megóvásán és felújításán. Az épület homlokzatát átvakolták, a kéményt felújították, a házat hagyományos
téglajárdával vették körbe. Az év folyamán megtörténhetnek a belső
felújítási munkálatok is, így még idén berendezhetjük és átadhatjuk
a szőlősi tájházat.

Február elején megtörtént a szőlősi Művelődési Ház külső akadálymentesítése is, amely régóta váratott magára. Az épületbe való
bejutás így már a mozgáskorlátozottak, a kerekes székkel közlekedők
számára sem jelent nehézséget.
A Dabasi Újság lapzártájának idején készült el a szőlősi
Művelődési Ház tetőfelújítása is. Az épület régi tetőzetét többször
javítani kellett az elmúlt években, a héjazat teljesen elavulttá vált,
több helyen beázott. A táji adottságoknak megfelelő új cserépfedés az
épület egész megjelenésén sokat javít. A beruházással nemcsak megóvtuk, hanem szépítettük is a szőlősi közösségi házat.
F. L.
2014. április
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Az AlsóDabasi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A Dabasi Református
Egyházközség hírei

• Április 2-án 18.00 órától tartjuk lelkigyakorlatunk utolsó alkalmát. A böjt: test és lélek
imája címmel. Az egyórás együttlét beszédből, énekekből és csendes szentségimádásból áll. Utána gyóntatás 19.30-ig.
• 4-én 17.00 órától keresztút, 18.00 órától
szentmise, utána gyóntatás 19.15-ig.
• 5-én 18.00 órától szentmise.
• 6-án, vasárnap 10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk. Aznap lelkiismereti felelősséggel vegyünk részt a választáson.
• 7-én 18.00 órától szentmise, utána gyóntatás 19.15-ig.
• 9-én 18.00 órától szentmise.
• 11-én 17.00 órától a gyerekek keresztútja,
18.00 órától szentmise, utána gyóntatás
19.15-ig.
• 12-én 18.00 órától szentmise.
• 13-án, virágvasárnap megkezdődik a nagyhét: a Szőlőkben 8.30-tól, Gyónon 10.30-tól
ünnepi szentmise barkás körmenettel és
passióval.
• 14-én és 16-án 18.00 órától szentmise,
utána gyóntatás 19.15-ig (a szerdai az utolsó lehetőség a nagyböjti szentgyónásra).
A Szent Háromnap ünnepei összetartoznak, egységet alkotnak, a húsvéti ünnepkör szoros részei:
• 17-én, nagycsütörtökön 18.00 órától az
Utolsó Vacsora szentmiséje, majd egyórás
virrasztás Jézussal a Getszemáni kertben.
• 18-án, nagypénteken 17.00 órától keresztút,
18.00 órától szertartás (ez szigorú böjti nap,
a részleteket ld. a szórólapunkon).
• 19-én 20 órától feltámadási szertartás fényliturgiával és körmenettel.
• 20-án, húsvét napján vasárnapi miserend:
Szőlőkben 8.30, Gyónon 10.30.
• 21-én, húsvéthétfőn 9.00 órától szentmise
Gyónon.
Onnantól kezdve az esti (18.00 óra) és a vasárnapi szentmisék időpontjai (Dabasi-szőlők
8.30, Gyón 10.30) változatlanok, ezeket időnként igeliturgiák helyettesítik (pl. 27-én vasárnap mindkét szentmisét). A változásokkal kapcsolatban figyeljük a templomi hirdetéseket.
• 27-én 7.45-től a Szőlőkben rózsafüzért
imádkozunk.
• Május 2-ától az esti szentmisék előtt 17.30tól litániát imádkozunk.
• Május 4-én 10.30-tól anyák és apák napi
gitáros gyerekmisét tartunk.

A hétköznapi szentmisék rendje
HÚSVÉT ELŐTT:
• csütörtök, péntek, szombat 17.00-kor,
HÚSVÉT UTÁN ugyanezeken a napokon
19.00 órakor.
• vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise, 11.00kor diákmise (Ezek időpontja változatlan
marad.)
Nagyheti miserendünk:
• április 17-én NAGYCSÜTÖRTÖK 18.00 óra
• 18-án NAGYPÉNTEK 18.00 óra
• 19-én NAGYSZOMBAT 18.00 óra
• 20-án HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30 óra
• 21-én HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30 óra
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Kóruspróba a hernádi általános iskola ebédlőjében pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink:
• Április 12-én szombaton gyülekezetközi
együttműködés keretében jövőképpel foglalkozó csendesnap Táborfalván Bereczky
Ildikó református lelkész szolgálatával de.
10.00 órától
Nagyheti és húsvéti istentiszteletek:
• Nagycsütörtök 17.00 óra
• Nagypéntek 10.00 óra
• Nagyszombat 17.00 óra
• Húsvét vasárnap 10.00 óra
• Húsvét hétfő 10.00 óra
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!

A gyóni Református
Egyházközség hírei

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei

• Április 13. 10.00 óra: virágvasárnapi ünnepi
istentisztelet a templomban
– 15.00 órakor Mészáros János Elek
Simándy József- és Szenes Iván-díjas
magánénekes, a Csillag születik győztese ad koncertet a templomunkban.
Jegyek kaphatók 1000 Ft-os áron a Lelkészi
Hivatalban és K ajdácsi Ferencnénél.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
• Április 17. 18.00 óra: nagycsütörtöki istentisztelet a templomban
• Április 18. 10.00 óra: nagypénteki istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
• Április 20. 5.00 óra: feltámadás ünnepi hajnali virrasztás a templomban
– 10.00 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
• Április 21. hétfő 10.00 óra: húsvét 2. napi
ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
• Május 4. 10.00 óra: anyák napi istentisztelet
a templomban
Állandó alkalmak:
• vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban,
– 10.00 óra gyermek istentiszteleta gyülekezeti teremben
• szerda 18.00 óra, gyülekezeti bibliaóra
• péntek 18.00 óra, imaközösség

Böjti, ill. nagyheti és húsvéti istentiszteleti rendünk:
• Böjti esti istentisztelet – április 2. 17.00 h
• Böjti esti istentisztelet – április 9. 17.00 h
• Nagycsütörtöki istentisztelet úrvacsoraosztással – április 17. 17.00 h
• Nagypénteki passiós istentisztelet – április
18. 10.00 h
• Húsvét hajnali istentisztelet – április 20.
5.00 h
• Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással – április 20. 10.00 h
• Húsvéthétfői istentisztelet úrvacsoraosztással – április 21. 10.00 h
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00-17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 06-20/824-3379)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangélikus gyülekezetbe!

18 Dabas 2014. április

Kérjük azokat a testvéreket, akik az adójuk
1%-ával a Magyarorsz ági Evangélik us
Egyházat kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös technikai számot tüntessék
fel. Köszönjük.

kitekintõ

Az alsódabasi munkaszolgálatos tábor működéséről 2. rész

„Ásó, csákány vállamon, szívemben a bánatom”

Kevéssé ismert tény, hogy az alsódabasi
tábor munkaszolgálatosai ott voltak a hírhedt Don-kanyarban is, mint ahogyan azt
Marmor Dávid (*1915 †?) budapesti szűcsmester 1945. november 19-én, Budapesten
jegyzőkönyvezett visszaemlékezése megörökítette:
„Alsódabasra vonultam be 1942. V. 26-án
behívóra, a 101/52. számú munkásszázadhoz. Itt nem dolgoztunk semmit, kínzásokkal ment el az idő. Állandó csukló- és tornagyakorlatokat végeztettek velünk. Ha hozzátartozóink meglátogattak bennünket, ezért is
büntetés járt. Bereczky szakaszvezető, Rácz
István tizedes, Pocsolyi tizedes, ezek kínoztak bennünket a legkegyetlenebbül. Innen
indultunk ki 1942. VII. 2-án Oroszországba.
Ahogy átléptük a határt, már helyzetünk
rosszabbodott. A keret megkapta az utasítást
a századparancsnoktól, Mészáros Emil nevezetű, hogy a zsidókkal a legszigorúbban kell
eljárni. Már a vonaton kezdődtek a kikötések.
Útközben találkoztunk lengyel zsidó gyermekekkel, akiknek adtunk kenyeret, ezért is
büntetést kaptunk, reánk zárva a vagon ajtaját, a legsúlyosabb bántalmazások következtek. A századparancsnok összeszedett tőlünk
pénzt azzal, hogy kapunk „honvéd” cigarettát, de hiába vártunk rá, egy darabot sem kaptunk belőle. 10 napi utazás után megérkeztünk Gomelba 1942. VII. 14-én, ezután
következett 6 heti gyaloglás, mely alkalommal a keretlegények állandóan bántalmaztak,
mert a gyengébbek nem voltak képesek
velünk lépést tartani, ezért nemcsak azok,
hanem mindnyájan megszenvedtünk. Sztarij
Oszkolban álltunk egy napig, ezen alkalmat
kihasználva, bementünk a faluba élelmet koldulni. Ekkor elfogtak a tábori csendőrök és
igazoltattak. Nem tudva magunk at kellőleg
igazolni, partizánoknak tartottak bennünket
– ti. 2 partizánt fogtak el aznap –, már úgy
volt, hogy kivégeznek, de az utolsó pillanatban sikerült megszöknünk. Visszatérve a századhoz, kikötés várt reám, mert megszöktem.
Két óra hosszat voltam kikötve, melynél
nagyobb kínzást elképzelni nem lehet.
Állandóan vizet öntöttek reám a kikötésnél,
mert elvesztettem az eszméletemet. Élelme
zésünk a legminimálisabb volt, legtöbbnyire
éjszaka osztották ki a 30 deka kenyeret és fél
liter levest. Munkánk útépítésből állt, melynél igen nagy szigorúság volt. A századpa-

rancsnok állandóan azt hangoztatta, hogy amíg a század ki nem pusztult, ő
nem szerelhet le. A keretlegények minden
indok nélkül vertek a munkánál. Engem, mint
büntetettet, kivezényeltek az első vonalba,
ahol a század legnagyobb része éhség következtében kipusztult. 1943. január 17-én bekerültem a voronyezsi gyűrűbe, ahol orosz fogságba estem. Két és félévi fogság után érkeztem meg beteg-transzporttal Budap estre,
Románián keresztül.”
A Don-kanyar egyszeri, hatalmas munkaszolgálatos vesztesége kb. 17 000-21 000 főre
tehető, de más időszakokban is havonta 35-50
fő halálozott el közülük. A kritikus állapotok
dacára nemcsak a saját sorsukkal, túlélésükkel foglalkoztak, hanem mint azt a tábori
postai levelezőlapok tanúsítják, figyelmükből, aggódásukból jutott az otthoniaknak is.
Szép példája ennek Singer Jenő gyóni munkaszolgálatos 1943. októberi levelezőlapja,
melyet a kárpátaljai Bustyaházáról küldött
szomszédasszonyának, a Kossuth Lajos utca
23-ba: „Kedves Pancsofár néni! Feleségem
értesített, hogy Pancsofár nénit pótolhatatlan
veszteség érte szeretett leánya elhunytával.
Kérem a jó Istent, adjon erőt Pancsofár néninek ezt a nagy bánatot elviselni. Fogadja részvétemet. Magamról csak annyit írhatok, hál’
Isten jól vagyok. Itt elég gyorsan telik az idő,
mégis végtelenül lassan. Majd csak lesz valahog y, a z Istenre kell bízni mindent.
Nyugodjon bele tehát, Kedves Pancsofár
néni, a változtathatatlanba. A minél előbbi

viszontlátásig szívélyesen üdvözli és minden
tekintetben a legjobbakat kívánom. Singer.”
Az 1944. márciusi német megszállással új
helyzet jött létre a munkaszolgálat rendszerében is. A Sztójay-kormány további századok
felállításával újabb 50 ezer kényszermunkást
ígért a németeknek. Tekintettel a deportálások megkezdésére, sajátos módon a munkaszolgálat sok ezer férfi menedékévé vált,
ugyanis előfordult, hogy a Honvédelmi
Minisztérium még gettókba, gyűjtőtáborokba is kézbesített SAS-behívókat. (A névre
szóló, 48 órán belül teljesítendő katonai behívóparancs mozaikszava a „Sürgős Azonnal
Siess” kifejezések rövidítéseként alakult ki,
melyet a néphumor „Siess Adolfnak Segíteni”
formában értelmezett.) Más dabasi példák
mellett az akkor 21 éves felsődabasi Bragyova
György (*1923) is áprilisi munkaszolgálatos
behívójának köszönhetően élte túl a holo
kausztot, miközben néhány héttel később
deportált családtagjai áldozattá váltak. Mint
az a korabeli dokumentumokból megállapítható, az alsódabasi munkatáborban napról
napra szigorodtak az előírások. A levelezést a
sárga színű válaszos postai levelezőlap felhasználására korlátozták, továbbá az egészségügyi szabadságot a század körletében kellett letölteniük, ahol orvosi felügyelet mellett
még könnyű, belső munkára is beoszthatták
őket. Ez utóbbi előírás a munkaszolgálatosok
érdekét szolgálta, ugyanis előfordult, hogy a
deportálásokat végrehajtó csendőrség a vonatokon utazó munkaszolgálatosokat begyűjtötte és gettóba zárta őket. Külön parancs
rendelkezett arról, hogy a „muszosok” nem
teljesíthettek tiszteletadást a birodalmi
német hadsereg tagjai előtt. Megszaporodtak
a személy- és poggyászvizsgálatok, melyeket a
látogatók távozása és a századok indulása
előtt tartottak. A motozásokat egy helyiségben, egyidejűleg minden jelenlévő munkaszolgálatosra kiterjedően hajtották végre,
szükség esetén a helyi csendőrség, rendőrség
bevonásával. Elkobozták a 100 pengő feletti
pénzösszeget, mindennemű nemesfémtárgyat a jegygyűrű kivételével, továbbá minden
olyan használati tárgyat, mely az indokoltnak
ítélt szükségletet meghaladta. A szabályzat
szerint a lefoglalt tárgyakat nyugta ellenében
a helyi közigazgatósági hatóságnak kellett
átadni. 1944. június 27-én a 101/350. kisegítő
munkaszolgálati század felét Ózdra, a
2014. április
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Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. gyártelepére, míg a másik felét a Weiss Manfréd
Acél- és Fémművei Rt. királymajori telepére
vezényelték, Csepelre. Mindkét hadászati
termelőüzem irányítását az SS vette át, így ez
a század gyakorlatilag német kézre került, s
tekintettel a front közeledtére a munkaszolgálatosok már termelőmunkában alig vettek
részt, a gyárak részbeni leszerelése és vagonírozása, az újbóli termelés megindításának
ellehetetlenítése volt a feladatuk.
A frontvonalak közvetlen közelsége miatt
1944 novemberének végére a munkaszolgálat
rendszere teljesen összeomlott. Előtte azonban a hatalmat német segítséggel magához
ragadó Szálasi Ferenc november 6-án gyalogosan a nyugati határ irányába indította a
munkaszolgálatos századokat, és megkezdődtek az ún. halálmenetek. Alsódabast
ekkorra már elérte a front, de a háború vége
itt is sok áldozatot, vért és könnyet követelt.
Október 31-én az akkor még beépítetlen, jobbára a gyerekek téli szánkózására szolgáló
„mozi-hegyen” Bellák Miklós törzsőrmester
tábori csendőrei négy ártatlan embert végeztek ki, melynek ma már nincs szemtanúja. A
szájhagyomány útján megmaradt történet
szerint az áldozatokkal megásatták a saját
sírjukat, majd a kifejezetten mély gödörből ki
sem engedve lőtték le őket. A kivégzett Újvári
Mihály bűne az volt, hogy tudatzavarában
fényes nappal egy rúdra kötött lepedővel integetett a légtérben, nagy magasságban Buda
pest irányába haladó bombázó repülőgépeknek. Weisz Oszkár, Silberstein Gyula és 16
éves Sándor nevű fia, mindhárman helyi kisiparosok, pedig a munkaszolgálat egyre kaotikusabb helyzetét kihasználva megszöktek
és a peszéri erdőben bújtak el. Vesztükre
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azonban a hideg miatt haza húzódtak éjszakára és az „örök följelentők” még azon az
éjszakán csendőrkézre adták őket. Jelöletlen
sírjukat később exhumálták, s a három mártír
munkaszolgálatos a felsődabasi izraelita
temető díszsírhelyén kapta meg a végtisztességet. A „mozi-hegy” az 1952-es lőtéri kitelepítések után beépült, de meghatározó közterületének elnevezése, a Vértanúk útja, ma is
jól őrzi az áldozatok emlékét, akárcsak a
2011. január 13-án átadott második világháborús dabasi emlékmű. A több éves előkészítő és gyűjtőmunka eredményeként megvalósult mementót Ligetvári István építész tervei
alapján Pataki Miklós szobrászművész készítette. A szervezők szándékának megfelelően
a mennybe emelkedett lelkek szobra minden
második világháborús dabasi áldozat: a katonák és civilek, az elhurcolt és meggyilkolt
zsidó honfitársaink emlékét egyaránt jól
szimbolizálja.
A magyarországi munkaszolgálatról nem
maradtak fenn összegző számsorok, s a becslések jelentős eltérést, szórást mutatnak.
Ennek megfelelően az alsódabasi munkatábor adatai is csak valószínűsíthetőek: a négy
év alatt a bevonulók létszáma kb. 15 ezer fő
körül alakulhatott, melyből az emberveszteség aránya akár a 30%-t is meghaladhatta, a
Don-kanyarba vezényelt századok számának
és létszámának függvényében. A munkaszolgálat sokak számára a menedéket, míg mások
számára a halált jelentette: erre is, arra is
könnyű példát találni. A negatív példákban
sajnos meghatározó az emberi gonoszság és a
túlbuzgóság szerepe. Az 1944. október 31-i
hármas kivégzést egyedi esetnek tekintve
tettlegességet, fizikai erőszakot ritkán alkalmaztak Dabason, de a mindennapok megalázásaiból rengeteg jutott a munkaszolgálatosoknak. A tábor ez alatt a négy év alatt gyakorlatilag együtt élt a három községgel, ennek
ellenére működéséből mára alig rögzült valami az itt lakók emlékeiben. A tárgyi emlékek
terén már egy-egy munkaszolgálatos tábori
postai levelezőlap is kuriózumszámba megy.
Személyes emlékekben még leginkább a porban-sárban egyaránt alakzatban menetelő
munkaszolgálatos-szakaszok képe villan elő,
akiknek szinte lélegzetvételnyi szünet nélkül,
mindig énekelni kellett. A keretlegények által
erőltetett gúnynóták meglehetősen keservesen-kényszeredetten szóltak, de a himnuszuk, az nagyon hiteles volt:
„Ásó, csákány vállamon, szívemben a
bánatom…”
Valentyik Ferenc

Bragyova Gyuri bácsi
Dabas város díszpolgára

Idén, március 15-én Bragyova György is
részesült abban a megtiszteltetésben, hogy
Dabas város díszpolgára lett. Mivel az
átadáson nem lehetett itt személyesen, az
ünnepségsorozat után este 18.30-kor rokonai, ismerősei és minden érdeklődő egy
filmvetítésre – mely Gyuri bácsi életéről
készül – gyűlt össze a városháza nagytermében, majd élő internetes videók ap
csolaton keresztül jelképesen adta át polgármester úr a kitüntető címet.
Gyuri bácsi meghatódva és nagy örömmel vette tudomásul, hogy a mai naptól
kezdve ő is városunk díszpolgára lett.
Üdvözletét küldte minden dabasinak és hitvallását is megosztotta az ott lévőkkel:
„Szeressék egymást az emberek, ne gyűlöljék egymást, az élet rövid, mi csak itt vendégek vagyunk, és mindenki elmegy egyszer, úgyhogy az a fontos, hogy az emberek
szeressék egymást, mert akkor minden jó.”
A helyiek közül többen ismerhetik díszpolgárunk történetét, életét, megpróbáltatásait. A II. világháború, a holokauszt után
hátrahagyva szülőföldjét, új hazát választott. Néhány évvel ezelőtt arra az elhatározásra jutott, hogy megkeresi a még élő
dabasi rokonait. Ez a döntés volt az első
lépés afelé, hogy újra szoros kapcsolat alakuljon ki szülővárosával.
A film teljes egészét a későbbiekben
mutatja be Dabas Város Önkormányzata.
Erdélyi Zsolt

kitekintõ, sport

Orci József 70 éves…

DÍJUGR ATÁS

Számtalan generáció tanára, egy igazi hamisítatlan művész, a lélek rezdüléseinek és
létünk örök kérdéseinek elhivatott felfedezője immáron hét évtizede. Egy alkotó, aki az
írott és a vizuális műfajban is otthon érzi
magát. Ugyanakkor elmondása szerint, egy
verstől, egy szövegtől többet, konkrétabb
dolgot vár el az olvasó a mondanivalóját illetően, egy képbe pedig már a néző sokkal
inkább beleszól a saját fantáziájával is, hiszen
annyi megfoghatatlan érzés örvénylik fel
benne a vizuális élmény hatására.
A festés mindig egy játék, egy kísérletezés
az anyagokkal, egyfajta kézművesség, amíg a
verselés a belső világunk kötetlenebb szárnyalása, egy mély merítés a belső gondotok
végtelenjéből. Ugyanakkor a két műfaj sokszor összefonódva, párhuzamosan is létezik,
hiszen miközben a cikkhez mellékelt vers
kiválasztásra kerül, láthatóvá válik alatta a
rajz is, amelyet az írott szöveg alatti üres hely
szinte megkívánt. Ahogy maga a művész
fogalmazott, ezek a versek mellé kanyarított
rajzok, a színpadi felelősség kényszere nélkül,
csak úgy kéz alól kijönnek és így sokszor
nagyobb felszabadultság jellemzi őket, mint
az úgynevezett „hivatalos” alkotásokat.
Egy olyan ember szavai ezek, aki tanárként, festőként és költőként is megérintette a

lelkeket. Orci József, aki emberként és
művészként egyaránt követendő példát állít
ma elénk ebben az egyre arctalanabbul rohanó, elértéktelenedő, törtetően türelmetlen,
sokszor acsarkodóan harácsoló világunkban.
Gondoljunk csak arra, amikor a 2007-es esztendőben megkapta a Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjat, akkor az ezzel
járó pénzösszeget felajánlotta a moldvai csángó gyerekek taníttatásának megsegítésére.
Őszinte szívvel, igaz hittel és valódi elhivatottsággal bátran nézhetünk szembe létünk
minden viharával. Orci József, Tanár úr, az
Isten éltesse még sok, hosszú, alkotásban
gazdag, értékes éven át!
Kancsár Krisztián

A Tour de Fekt tavaszi nyitótúrája
A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör
április 5-én, szombaton rendezi hagyományos idénynyitó tavaszi túráját,
amelyre szeretettel vár minden bringázást kedvelő embert, korra és nemre
való tekintet nélkül.
A túra a környező településeket fogja
érinteni, amelynek távja kb. 55-60 km
között lesz. Kérünk mindenkit, hogy jó
műszaki állapotban lévő kerékpárral

induljon el és láthatósági mellényt hozzon
magával!
A gyülekező reggel 8.30-kor lesz a
Szent István téren. Indulás 9.00 órakor.
Ugyanide fogunk megérkezni 14.00 óra
körül. A tempó kényelmes, „kirándulós”
lesz, ami kb. 15 km/h sebességnek felel
meg és igény szerint 5 perces lazítási szüneteket fogunk tartani.
Csatári Lajos, a Tour de Fekt vezetője

Március 8-án Országos Minősítő díjugrató versenyt rendeztek Gombán, a Fetti
Lovardában.
A B/2 kategóriában a 69 fős mezőnyben a
Dabasi Lovas Kör versenyzője, Lovestyán
Rita Cezanne SzM nevű lovát lovagolta.
A páros egy gyors, hibátlan lovaglással feladta a leckét a többi versenyzőnek és sokáig
vezetett a versenyszámban. Az utolsó pár
indulóból két versenyzőnek sikerült gyorsabb hibátlan pályát lovagolnia, így Rita a 3.
helyen állhatott az eredményhirdetésen.
Március 22-én, Budapesten a Tattersallban rendeztek díjugrató versenyt. Rita itt
Cezanne SzM- et és Cassis SzM- et is lovagolta. Ez felkészítő verseny volt a lovaknak
a március 27–30. között megrendezésre
kerülő Fedettpályás Országos Bajnokságra.
A lovak nagyon jó formában voltak, mi sem
bizonyítja ezt jobban, hogy Cezanne SzM a
B/2 versenyszámban, hibátlan pályával az 5.
míg Cassis SzM a magasabb, B/3 versenyszámban szintén egy remek hibátlan pályával a 3. helyet szerezte meg.

HÚSVÉTI
RAJZFILMES TÁBOR
A TAVASZI SZÜNETBEN
6–17 éveseknek
A Magyar Rajzfilm Kft.
szeretettel várja
a rajzfilmkészítés iránt
érdeklődő gyerekeket!

Saját rajzfilm
készítése!
Jelentkezés:
Tel.: 06-1/250-1355
E-mail:
clarus-tax@t-online.hu
http://www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html
2014. április
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Az FC DABAS SE HÍREI
Az NBIII-as felnőtt csapat biztatóan kezdte a tavaszi szezont. Az eddig
lejátszott négy mérkőzés mérlege: győzelem a Monor ellen idegenben,
Dunaharaszti ellen hazai pályán, döntetlen hazai környezetben a Baja
ellen és egy vereség a Gyula csapatától idegenben.
Az FC Dabas SE a Pest Megyei Bajnokság II osztályának déli csoportjában játszó második csapatának az eddigi mérlege: egy vereség
Dunaharasztin, egy győzelem a Délegyháza ellen, s egy döntetlen az
Iszák Gábor irányította másik dabasi csapat ellen hazai környezetben.
Utánpótláscsapataink is elkezdték a bajnokságot. Az U21, U17, U15, és
az U14-es csapatok sokat fejlődtek az őszi idényhez képest, s ez meglátszik az eddigi eredményeken is. Az FC Dabas SE utánpótlásában meghozott személyi, valamint egyéb más változtatások gyümölcse, ha lassan is, de kezd beérni.
A többi utánpótláscsapat (U13, U11, U9, U7) a Bozsik program keretei
között ismerkedik a labdarúgás alapjaival, valamint az óvodában is szakedző irányításával folynak a labdarúgóedzések az FC Dabas SE égisze
alatt.
Az FC Dabas SE az alábbi időpontokban tarja az edzéseket,
amelyre várja a labdarúgással megismerkedni szándékozók
jelentkezését:

Átadásra kerültek az FC Dabas SE utánpótlás vezetése által életre hívott,
s az utánpótlás-korosztályban adományozható „Hónap játékosa” címek.
A díjazottaknak gratulálunk!
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A TAO program által biztosított sportfelszerelés, sportruházat beszerzése folyamatban van, s rövidesen ünnepélyes keretek között átadásra
kerül az FC Dabas SE labdarúgói számára.
A Dabas-sári sporttelepen az egyesület szervezésében és irányításával a
hátsó mintegy három hektáros területen elkészült a tereprendezés,
amelynek köszönhetően újabb füves sportpályák kialakítására nyílik
majd lehetőség. Folyamatban van egy új szivattyúház kialakítása, amelyik a terület öntözésére szolgál majd.
B. F.

Lány- és nôi foci Dabason
Talán még nem mindenki hallott róla, hogy ez év elejétől, a lányok és
hölgyek is szerepet vállaltak a futballban Dabason, az FC Dabas SE színeiben. Februárban kezdődött a toborzás és március elejével elindultak
az edzések. Mivel a lányok, hölgyek körében a vártnál is nagyobb érdeklődést váltott ki, hogy ők is rúghassák a „bőrt” a gyepen, így már rögtön
az elején három korcsoporttal indult a „munka”. A csapatok heti két alkalommal, hétfőn és pénteken edzenek a Kiss Ernő utcai sporttelepen. Az
eddigi tapasztalatok alapján bátran kijelenthetjük, hogy a fiúk–férfiak
mellett a lányok–hölgyek is szívesen megmutatják tehetségüket, lelkesedésüket, és kitartásukat a sport ezen területén is. Célunk a futball
megismertetése, megszerettetése a női nem aprajával-nagyjával, és
talán minden közül a legfontosabb, hogy mindez jó hangulatban teljen.
Mondhatjuk azt, hogy az utolsó és egyben az egyik legfontosabb
momentumnak már eleget is tettünk, amit mi sem igazol jobban, mint az
edzések látogatottsága. Jelenleg az FC Dabas SE lány–női csapatai 38
fővel büszkélkedhetnek. Továbbra is várjuk a vállalkozó szellemű futballozni vágyók jelentkezését minden korosztályban, az egész piciktől a felnőttekig. Az érdeklődők minden szükséges információt megtalálnak az
FC Dabas SE hivatalos honlapján.
Várunk szeretettel – FOCIRA FEL!
Schilingerné Budai Zsuzsanna
FC Dabas SE, edző

hirdetések

FÉRFI KÉZILABDA

Utánpótláscsapatainknak a tavasz beköszöntével egyre több
mérkőzésük van.

Márciusban tovább folytatódtak a küzdelmek az NB I/B Nyugati csoportjában. Csapatunk minden hétvégén pályára lépett. A következő eredmények születtek:
Csapatok
Junior
Felnőtt

Dabas Diego KC – Százhalombattai KE
SZESE Győr II. – Dabas Diego KC
Dabas Diego KC – Vecsés SE
Komlói Sport KC – Dabas Diego KC

33 : 29
26 : 19
30 : 34
47 : 33

34 : 32
26 : 28
36 : 20
30 : 30

Áprilisban a csapatok egy szabad hétvége és a húsvét miatt csak kétszer
lépnek pályára.
12-én a Csurgói KK II. csapatához utaznak, 27-én pedig hazai pályán az
Alba Regia KSE együttesét fogadják. A juniormérkőzés 16.00 órakor, a
felnőtt 18.00 órakor kezdődik.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
UTÁNPÓTLÁS
Serdülőcsapataink számára véget értek az alapszakasz küzdelmei.
I-es csapatunk a hetedik helyen végzett, így a rájátszásban az 5–9.
hely valamelyikéért játszhatnak tovább az alsóházban. Első mérkőzésükön a KSI SE II csapata volt az ellenfelük, a dabasi fiúk 33 : 25-re nyerték
a mérkőzést.
II-es csapatunk harmadik helyen végzett, és így a felsőházban folytathatják. Ők is lejátszották már az első meccsüket, ahol az Orosházi FKSE
csapatát fogadták és nagy küzdelemben 24 : 25-ös vereséget szenvedtek.

98-as csapatunk a régiós bajnokságban indult, ahol második helyen
állnak, de négy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint az előttük álló
Szigetszentmiklós csapata, így minden esélyük megvan, hogy a hétvégi
forduló után átvegyék a vezetést a tabellán.
99-es korosztályunk a kiemelt bajnokságban játszik, ahol 18 mérkőzés után jelenleg a 12. helyen állnak.
A 2000-es csapatunk a régiós bajnokságban játszik, ahol 16 mérkőzés
után veretlenül állnak az első helyen.
A 2001-es fiúk is a régiós bajnokságban küzdenek, 8 mérkőzésből
hetet nyertek, egyszer döntetlent játszottak.
2002-es csapatunk a régióban 15 mérkőzés után a 12. helyen áll a 21
csapatos mezőnyben.
2003-as játékosaink a hetedik helyet foglalják el a tabellán, de számukra is még jó néhány mérkőzés hátra van a bajnokságból.
2004-es csapatunk is a kiemelt bajnokságban küzd, ahol jelenleg a
negyedikek, de eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, mint az első
három helyezett csapat.
A hétvégén a legkisebbek is bemutatkoznak. A 2005–2006-os csapatunk első bajnoki mérkőzéseit fogja játszani Kuli Imre edző vezetésével a
szivacskézilabda bajnokságban.
További sok sikert a srácoknak!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

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.
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ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
www.alsonemeditksz.hu

Ha a nyuszi beszélni
tudna, ezt ajánlaná...
Hitelkeret mértéke:
A Takarékszövetkezetnél vezetett számlán megjelenő rendszeres jövedelem átutalás
átlagának

kétszerese

r
é
b
a
k
n
u
M
t
e
r
e
k
hitel

adható,

maximum 350.000 Ft.

Igénylés feltételei:
A hitelt az a 18. életévét betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi, természetes személy
igényelheti, aki lakossági folyószámlát nyitott az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél,
- melyre legalább három hónapja rendszeres jövedelem (munkabér, nyugdíj) érkezik, vagy
- ha az igénylő munkáltatója Takarékszövetkezetünknél vezeti számláját és jövedelem igazoláson nyilatkozik, hogy a
dolgozója (igénylő) több mint 3 hónapja alkalmazásban van és a munkaszerződése határozatlan időre szól. Ebben az
esetben a számlára érkező első munkabér értéknapját követő munkanapon lehet a hitelkeretet igénybe venni.
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem számít ajánlattételnek. Az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
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