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március 15.

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
március 15-én, az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc emlékére megrendezendő
ünnepségsorozatunkra

Kőszegi Zoltán
polgármester

„Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!”
Petőfi Sándor

BÖJTE CSABA ATYA DABASON
Dabasra érkezik Böjte Csaba atya, ferences rendi
szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.

Március

15.

A MÁRCIUS 15-i rendezvény programja
8.30 Kossuth történelmi vetélkedő általános
iskolásoknak
Gyóni Géza Általános Iskola (Szőlő u. 2.)
9.00 Gyülekező a Kossuth Ház Galéria udvarán
9.30 A barátom és én a világ közepén
– dabasi óvodások rajzkiállítása, díjátadás
– Koszorúzás a Kossuth-ház utcai homlokzatánál
– Kőszegi Zoltán polgármester
és Tapodi Katalin intézményvezető
10.00 Vonulás a református templom irányába
10.15 M
 egemlékezés a református templomkertben
(Ravasz László u.)
– Csontos József református lelkész köszöntőbeszéde
– A Deo Volente kórus Kossuth-nótákat énekel
10.20 Vonulás a Szent István térre
10.45 Koszorúzás a Kossuth-szobornál (Szent István tér)
– Az intézmények, pártok, szervezetek képviselői
egy közös koszorút helyeznek el
11.15 K
 özponti ünnepség a Dabas-Diego Sportcsarnokban
– Himnusz
– Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőbeszéde
– Dr. Zlinszky János, Dabas díszpolgára – ünnepi beszéd
– A Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak ünnepi műsora
– Mitták Ferenc történész, Dabas díszpolgára
– történelmi megemlékezés
– A Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím átadása
– Szózat
17.00 Gyülekező a Kossuth-szobornál
(Szent István tér)
17.15 Fáklyás vonulás Kossuth László sírjához
17.45 Ünnepi megemlékezés a Kossuth-sírnál
(dabasi köztemető)
Közreműködik: Erdélyi Zsolt, Ambrus Lehel
és Valentyik Anna
19.00 Ország Közepe Kistérségi Fúvószenekar
– Bemutatkozó koncert a Dabas-Diego Sportcsarnokban
Koszorúzási szándékát jelezze a 29/561-235, 29/561-230-as
telefonszámon, valamint a kabinetiroda@dabas.hu,
kapui.agota@dabas.hu e-mail-címen!

Április 1-jén, virágvasárnap 18.00 órától
szentmisét mutat be
a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Minden keresztény testvért hívunk és várunk
erre az ünnepi alkalomra!

Kérjük Önöket, hogy adományaikkal segítsék
Böjte Csaba atya karitatív szolgálatát!

KIÁLLÍTÁS
A Dabasi Honvédtüzér Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait
az 1848-as forradalom és szabadságharc
katonai életéből, csatáiból,
korhű egyenruháiból, fegyvereiből és tárgyaiból
rendezett kiállítás megnyitójára, élő történelemórára.
		

Időpont: március 19. 14.00 óra

Helyszín: Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas
A kiállítást megnyitja: Pásztor Gergely igazgató
A kiállítás látogatható:
március 19–23-ig, naponta 14.00–18.00-ig
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk !

Minden Kedves Nôolvasójának
boldog Nônapot kíván
a Dabasi Újság szerkesztôsége

intézményeink hírei

„Takarodjon el a tél
Örvendezzen, aki él!”

anyának csak a pénztárcáját kellett elővennie,
és máris megvolt a jó vásár. Minden macska
hamarosan új gazdára talált.
A tornaterem ezalatt színpaddá változott,
ahol néptáncos óvodásaink bemutatták
nekünk a dalos játékokat, amelyeket együtt
tanultak. A zene, a ritmus mindannyiunkat
magával ragadott, kezdetét vette a táncházas
vigalom.
Míg mi bent a csárdást roptuk, kint a
„hópelyhek járták keringőjüket”. A „jégkirálynő” összeszedte zordságának minden
erejét, mintha csak gúnyosan mondaná, hogy
hatalmát még a határtalan jókedvünkkel
sem tudjuk megdönteni. „Takarodjon el a
tél”… – kiáltoztuk, s „máglyára küldtük”

Állt a bál...

Fotók: Szmetana Gábor

Február 18-án immár harmadik alkalommal rendezték meg a farsangi batyus bált a sári hagyományőrző csoportok. Résztvevőből ez
alkalommal sem volt hiány, közel ötven maskarás vonult fel a zsűri
előtt, ötletes, tréfás, kreatív jelmezekben.
Eredményhirdetéskor több szempontot figyelembe véve, jutalomban részesültek a gyermek, felnőtt és csoportos kategória tagjai,
valamint különdíjak kiosztására is sor került.
A tombolasorsolást követően a pincehelyiségben nótaest, a nagyteremben pedig hajnalig tartó táncmulatság vette kezdetét.
Köszönet jár a Palermo cukrászdának, továbbá mindenkinek,
aki batyuval, tombolaajándékkal hozzájárult a rendezvény sikeréhez! Az adományokból összegyűlt pénzösszeget a hagyományőrző
csoportok működési költségeikre fordítják.

a hideget, betegséget, rosszaságot jelképező
Kiszebabát. A varázslat sikerült, hiszen
másnap előmerészkedett a napocska és lassan-lassan olvadozni kezdett a hó. „Örven
dezzen, aki él!”
Köszönjük vendégeinknek, szülőknek,
nagyszülőknek, hogy együtt mulattak
velünk, finomakat sütöttek nekünk, és felvásárolták az összes „macskát”.
Jótékonysági rendezvényről lévén szó, a
belépőjegyekből és a zsákbamacskából
összesen 99 080 Ft-ot nyertünk, melyet az
udvari mozgásos eszközök bővítésére, hanghordozók (CD, DVD) vásárlására kívánjuk
felhasználni.
A Szivárvány és Napsugár Óvoda kollektívája

„Jó a buli a próbákon”

Fotó: Gogolák Mariann

Vidám hangulatban zajlott „Tarka-Barka”
jelmezbálunk a sári Szivárvány és Napsugár
Óvodában. A mulatságra meghívtuk a gyerekek családtagjait is, így délután együtt
vigadoztak velünk anyukák, apukák, testvérek, nagymamák. „Ha jöttök, lesztek, ha
hoztok, esztek” – üres kézzel senki sem jött,
a megterített asztalokon pufók farsangi fánkok s mindenféle ékes-krémes sütemények
kínáltatták magukat.
Először minden kisóvodás a saját csoportjában mutatkozott be, hogy melyik mesehősének vagy kedvenc állatának a bőrébe bújt
bele. Az egész óvoda pillanatok alatt elvarázsolt kastéllyá változott, ahol Meseország
minden alattvalója képviseltette magát.
„Széles jókedvünkben” nemcsak a táncot roptuk, de sokat játszottunk, tréfás vetélkedőkön próbáltuk ki egymás ügyességét, fürgeségét, leleményességét. Megéhezve egymást
kínálgattuk a csábító süteményekkel, így lassan-lassan kiürültek a tányérok. A gyerekek
ezután körbeállták a nagy zsákokat, melyekben „sejtelmes macskák” rejtőzködtek –

A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport utánpótlásaként
alakult meg 2011 októberében a gyermek néptánccsoport
Dabas-Sáriban. A három hónapos felkészülést követően, első,
bemutatkozó fellépésükre február 4-én, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola jótékonysági bálján került sor. A produkció
sikere természetesen ösztönzően hatott a kis táncosokra, a régi
mellett új, elsősorban szlovák tájegységek táncaival bővítik ismereteiket, valamint tovább duzzadt a csoport létszáma is (29 fő).
Az órákat Borovenka táncosok közreműködésével Szilágyi Zsolt
táncoktató vezeti, hétfőnként 18.00–19.00-ig a Sári Közösségi
Házban.
További táncolni vágyó gyermekeket folyamatosan várunk, mert
– hogy az egyik lurkót idézzem – „jó a buli a próbákon”!
Gogolák Mariann
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
2012. március
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„Disznóvágás készül itt,
vidám téli ünnep…”

A Kossuth Lajos Általános Iskola tizennegyedszer rendezte meg a
Szülők bálját a DDS-ben.
Az idei bálon is szépszámmal, kétszázötvenen gyűltek össze a vendégek. A sportcsarnok este hét órakor a szivárvány csodálatos színeiben pompázott Morva Ágnes tanárnő ötlete és munkája nyomán.
A báli műsort most is Kabai Zsuzsa tanárnő néptánc szakköröseinek táncával kezdtük. A gyerekek dunántúli ugróst, lassú és friss
körcsárdást jártak.
Hagyományainkhoz híven nyolcadikosaink látványos keringővel
nyitották meg a bált. A Princess zenéjére az Angyalok keringőjét
táncolták el Tóth Andrea tánctanárnő koreográfiájára.
A finom vacsora elfogyasztása után Tóth Andrea haladó tánccsoportja a Karib-tenger kalózai filmzenéjére kalóztáncot adott elő.
Majd az est fénypontja, a szülők és tanárok közös produkciója
következett. Az idén igazi western hangulatot varázsoltak körünkbe, country zenére ropták a táncot farmerben és cowboykalapban.

Fotók: Szmetana Gábor

Hagyományos sári disznóvágás hangulatát hozták vissza a Sári
Szlovák Udvarba a hagyományőrzők február 11-én.
A többnapos havazásnak köszönhetően a kora reggeli órákban
lovas szánnal érkezett a mangalica malac a tájház udvarára. A munkálatok megkezdése előtt a férfiak pálinkával áldomást ittak, majd
következett a szalmás pörzsölés és a feldolgozás, hagyományos eszközökkel és technikákkal. A tapasztaltabbak segítségével a fiatalok
is kivették a részüket a munkából, közös erővel töltötték a hurkát,
kolbászt, abálták a szalonnát, sütötték a töpörtyűt.

Szülôk bálja a DDS-ben

A nagy hideg ellen egész nap forró tea és forralt bor gőzölgött a
sparhelten, melyről a lányok és asszonyok gondoskodtak, valamint a
disznótoros lakoma elkészítése is az ő feladatuk volt. A kemencében
házi cipó, hurka és kolbász, az üstben leves és káposzta illatozott,
desszertként pedig a Sári Rétesház kínált hagyományos süteményeket. A jól megérdemelt vacsora elfogyasztása után előkerült a harmonika és a régi nóták, így szokás szerint mulatozással zárult a nap.
A mangalica malac Gogolák József és családja adománya a közösség részére. A nagylelkű felajánlást ezúton is köszönjük!
Gogolák Mariann

Fotók: Dormány József

Felhívás!

4 Dabas 2012. március

intézményeink hírei

Fotók: Pajorné Karácsony Katalin

A Sári Közösségi Ház
március havi programjai

Külön köszönetünket fejezzük ki Magyar Sándornénak és családjának a sok finom süteményért és szendvicsért, Sallai Ferencnek
és barátainak a rendezvényen végzett minőségi hangosításáért,
Pajor Lászlónak és zenekarának a felajánlásért, Balázs Csabánénak
és családjának a gyönyörű asztaldíszekért. Az Iskolaszék és Szülői
Munkaközösség elnökének, Kéri Györgynének hálásan köszönjük
az áldozatos szervezőmunkát, az Iskolaszék és Szülői Munka
közösség tagjainak segítő együttműködését.
A tombolaárusításban ezúttal nyolcadikos diákjaink serénykedtek, s gazdára is talált a sok értékes nyeremény. A jótékonysági bál
bevételének összege bruttó: 1 292 000 Ft.
Köszönünk minden felajánlást és támogatást, melyet iskolánk
udvarának rendezéséhez használunk fel.
A hajnalig tartó mulatság azt bizonyította, hogy szülők és tanárok ismét jól érezték magukat együtt.
Farkas Józsefné igazgató
Támogatóink:
Kőszegi Zoltán • Pálinkásné Balázs Tünde • DDS, Prohászka
Csaba • Sallai Ferenc • Dabas Televízió • Mrázné Szabó Tünde •
Kéri Györgyné és családja • Farkas Józsefné és családja • Magyar
Sándorné és családja • II. Rákóczi Ferenc Á. I., Baranyi Béla • Szent
János Katolikus Á. I., Kollár László • Vitéz Barbara • Budapest
Bank, Halengár László • Pajor László és zenekara • Jurácsik
Krisztina • Corner Café • Dabasi Károlyné • Gazdik Erzsébet •
OPEL Dabas • Joóri Erzsébet • Balogh Péter és családja • Kaldi
üzletház • Kollár Laura szülei • Szabó Gyuláné • Szűcs Tibor •
Szinkópa hangszerüzlet • Szigetcsapágy Kft. • Virág Mindenkinek
• Kincs-tár ajándékbolt • Beauty fodrászat, Mráz Szilvia • Bizsu
Varázs • Csernai család • Egészség Kovácsa 2002. Bt. • DIEGO
Dabas • Bánszkiné Mráz Zsuzsanna • Kucsák-Erős Julianna,
Bemboz Alkusz Kft. • Radnai István és családja • Szabados József •
Csernák József • Tihanyi üzletház • Pentameter könyvesbolt •
Virág-sarok, Urbán Erzsébet • Solanum-Békés Rt. • Kosztolányi
Ferencné • Nagy Erika • Bencs Beáta • Farkas Erika • Palackozott
italok boltja • Gugyerás bolt • Bese bolt • Szál-ker Plast Kft. • Kisné
Gabi • Díszállat-kiskereskedés • Mráz Péter és családja • Sonja
Esküvői Ruhaszalon • Andi butik • Flört divatáru • Kosztolányi
Imre, húsbolt • Hermész biobolt • Farkas Pál és családja • Bozsik
József és neje • Jasin Kft. • Rodeo Car Bt. • Laguna Gold ékszerüzlet • Aranykorona ékszerüzlet • Berényi autószerviz • Quattro
Pizza-Grill • Fazekasné Deák Andrea • Palermo cukrászda • Bor
cukrászda • Happy Box ajándékbolt • Králl Ildikó • Zatureczki
család

Hétfő – hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 Bazsalicska citeracsoport
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.30–22.00 Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
17.00–18.00 Szamba társastánc (vezeti: Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (vezeti: Bábel Csaba)
19.45–20.45 Torna (vezeti: Ráczné Walter Annamária)
Szerda
18.30–19.30 Torna (vezeti: Mrázné Gogolák Éva)
19.30–20.30 Gerincgimnasztika (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
17.00–18.00 Szamba társastánc (vezeti: Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (vezeti: Bábel Csaba)
19.30–20.30 Torna (vezeti: Ráczné Walter Annamária)
Péntek
19.30–20.30 Torna (vezeti: Mrázné Gogolák Éva)

Egyéb programok:

Március 2. vásár
Március 7. állapotfelmérés

Jótékonysági koncert
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
Február 17-én jótékonysági koncertet szerveztek egy súlyos
beteg szakoktató megsegítésére, aki a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium által alapított Szakképző
Központ Nonprofit Kft. dolgozója.
Magát a koncertet a Bazochi Trans Kft. szervezte, a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola pedig a helyszín
biztosításával támogatta a kezdeményezést.
A koncertnek több dabasi és civil szervezet is támogatója volt. A műsort az Emi Gang és Takáts Tamás Blues
Band szolgáltatták, akik munkájukkal is jótékony célt szolgáltak és a szervezésből is kivették részüket.
Noha a tornacsarnokban sokkal több vendég is elfért
volna, a rossz idő ellenére sokan szoríthattunk kollégánknak, reméljük, hogy a résztvevők hozzájárulhattak felépüléséhez.
Iskolavezetés
2012. március
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT hírei
március havi programok

FELHÍVÁS!
AGYKONTROLL tanfolyam indul
a Művelődési Házban
Időpont: március 17–18., 24–25.
Bővebb információ: 29/360-237 – Nyiri Margó

Tilinkó gyerek néptánc: kedd 16.30–17.30,
péntek: 17.00–18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: kedd 16.30–18.00 óráig,
oktató: Dabasi Fotóklub Egyesület

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

kiállí tás

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

RENDEZVÉNY
Húsvéti ünnepváró délután

Március 31. szombat 15.00 óra
Kézműves vásár, kézműves foglalkozás, színpadi műsor, táncház.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Kistérségi Vers-, Mese- és Prózamondó Találkozó
Április 14. szombat, 10.00 óra
A találkozót a kistérség településein élő általános és középiskolás
diákok számára hirdetjük meg. A helyezettek könyvjutalmat kapnak.
Bővebb információ: szervezes@kmkdabas.hu,
telefon: 29/360-237

folytatódnak a CSOPORTOK, klubok
FOGLALKOZÁSAI
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja: április 14.,
szombat 15.00 órától
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig (galéria)
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: március 5. hétfő, április 2. hétfő
Margaréta citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig (klub)
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László

HIRDETMÉNY
Dabas Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Lajosmizse, Alsólajos 415. szám 0466/5 hrsz.
6000 m² tanya + gyep
2. Badacsonytördemic, Vasút utca 1101 hrsz.
3583 m² – Táborhely
Bővebb információt a 06-30/242-1529
telefonszámon lehet kérni.
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„A barátom és én a Világ közepén”
dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása.
Megnyitó és díjátadás: március 15.
csütörtök 9.30, a városi ünnepségsorozat keretében.
A kiállítás megtekinthető: március 15.–április 20-ig,
munkanapokon 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban
(telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét csütörtök 15.00 órától, oktató: Kerekes László
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
havonta, első péntek 16.00 óra

A Halász Móricz-kúria
márciusi programjai
Kedd
Szerda

18.30–20.00 Jóga
15.00–16.30 INGYENES angol szakkör
16.30–18.00 Baba-mama klub
Csütörtök 17.00–18.00 Pilinke népdalkör próbái
– Március 5. (hétfő) 16.00–18.00 kezdő Horgoló klub
– Március 10. (szombat) MAR-ART mozdulatműhely próbái
– Március 10. (szombat) Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub Egyesület
programja
– Március 19. (hétfő) 16.00–18.00 haladó Horgoló klub
– Március 23. (péntek) 15.00–16.00 tojásfestés a gyóni Miloszerni
vendégházban
– Március 31. (szombat) 15.00–18.00 Kreatív kör – készüljünk
együtt a húsvétra (14 éves kortól) 1000 Ft/fő/alkalom
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események
megrendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk
a városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet személyesen,
illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon!
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Készítsd Magad!
Néphagyományőrzés a Társult Önkormányzatok ,,Együtt” Segítőszolgálatainál
Mit nevezünk néphagyománynak?
„Azt a láthatatlan szervezőerőt, amely a legrégebbi időkben az
emberiség megmaradásának egyik legfontosabb feltétele volt,
amely kényszerítette eleink egymás szájáról lesni a szót, egymás
kezét figyelve megtanulni a mozdulatot, hagyománynak, idegen
szóval tradíciónak nevezzük.” (Kósa, Szemerkényi, 1975)
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai
Családsegítő Szolgálatánál a magyar néphagyományőrzés jegyében hoztunk létre egy kreatív műhelycsoportot, amelynek egyik
célja az, hogy megismerkedjünk a természetes anyagokkal és a népi
kismesterségek egy részével. További célja az, hogy foglalkozásainkon a napjainkban újra egyre népszerűbb szövéssel, kosárfonással,
a természetes szépségű, könnyen formálható csuhé alkalmazásával

minimális anyagi ráfordítással, saját kezünkkel készített, számunkra értékes alkotások szülessenek. Hosszú távú terveink
között szerepel a gyékényezés és a nemezelés is.
Klubfoglalkozásaink azoknak az érdeklődő felnőtteknek nyújtanak havonta két alkalommal (szerda du. 16.00 órától 19.00 óráig)
tartalmas, változatos élményekben gazdag szórakozási lehetőségeket, akik szeretnek kézműves munkákat végezni, közösségben
lenni, barátságokat, ismeretségeket kötni, s vágynak az önkifejezésre és az alkotás élményének megélésére.
Az alaptechnikák elsajátítása után sok mindenre használható
kosarakat, tárolóedényeket, ajándék- és dísztárgyakat fogunk majd
készíteni.
Nyíriné Barta Katalin

A párkapcsolat is tanulható!
Házassági szeminárium
A párkapcsolat sikeres művelése ugyanúgy megtanulható, mint az
olvasás vagy a számolás! Sajnos azonban erre nem sok figyelmet fordít társadalmunk, és ez meg is látszik az emberek kudarcokkal teli
párkapcsolati életén.
A magyar társadalomban a család mindig is tradicionálisan fontos helyet foglalt el. Az elmúlt évtizedek szociológiai és demográfiai
vizsgálatai bizonyították, hogy az emberek számára a család fontosabb, mint az élet egyéb területei (munka, szabadidő, egyéb társas
kapcsolatok). Ennek ellenére a család mint társadalmi intézmény
számos válsággal küzd. A válságjelenség megmutatkozik többek
között abban, hogy csökken a házasságkötések száma; változatlanul magas a válási statisztika, kevesebb a hagyományos, ideálisnak
tekintett családban élők aránya. A házasság népszerűségének csökkenése összefügg azzal is, hogy a társadalomban az élettársi kapcsolat megítélése, elfogadottsága sokat változott.
Az 1990-es évek közepétől – kisebb visszaesésektől eltekintve – a
válások száma folyamatosan emelkedik. A házasságok 17–18%-a tíz
éven belül felbomlik. Ezen belül a válási csúcs a házasság korai szakaszában (a harmadik házassági évforduló körül) van. A válások tekintetében az ezer lakosra jutó válási aránnyal a közepes válási gyakoriságú országok közé tartozunk. A válással végződő házasságok
háromnegyed részében gyerekek is vannak, így elmondható, hogy a
közös gyermek léte nem gátolja meg az embereket abban, hogy házasságukat felbontsák. A válások legnagyobb vesztesei a gyermekek,
mivel egészséges fejlődésük, későbbi önálló életük minősége nagyban
függ a család légkörétől, a szülők egymás közötti viszonyától.
A Társult Önkormányzatok „Eg yütt” Segítőszolgálatai
Gyermekjóléti Szolgálatánál végzett családgondozásaink során
gyakran tapasztaljuk, hogy a házastársakban sokféle kérdés merül fel
kapcsolatukat illetően, melyekre nem találnak választ. Kérdéseiket
gyakran rokonaiknak, barátaiknak teszik fel, sokan magukban őrlődnek; csak néhányan fordulnak házassági tanácsadóhoz. A párterápia
sokak számára elérhetetlen, a többség számára ismeretlen helyzet,
ezért félnek kiteregetni az addig takargatott gondokat.

Felmerült a kérdés: mit tehetnénk a fenti problémák enyhítésére, és megfogalmazódott bennünk egy házasságot, illetve párkapcsolatot segítő szeminárium gondolata. Ezen alkalmakkor megismertetnénk a résztvevőkkel a párterápia mibenlétét, elűzhetnénk
az ezzel kapcsolatos tévhiteket, hasznos tanácsokat kapnának a
konf liktushelyzetek kezelésére, lehetőséget teremtve ezzel egy
minőségében jobb családi és párkapcsolatnak.
A tréning célja: lehetőséget kínálni elromlott házasságok, párkapcsolatok megmentésére, illetve jól működő kapcsolatok érzelmi
légkörének felfrissítésére, meghittebbé tételére. Bármilyen is párkapcsolatunk minősége, mindig lehet javítani rajta!
Tematika: a szemináriumokon előadásokat, párbeszédeket,
kisebb csoportokban történő dramatikus játékokat, konfliktus
kezelési videotréningeket alkalmaznánk, amelyeket családterapeuta vezetne, időnként vendég előadó részvételével.
Rendszeresség: a tréningeket havi egy alkalommal
tervezzük, ingyenesen.
Az első foglalkozás április 17-én 16.00 órakor kezdődik.
Helye: a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai Intéz
ményében Dabas-Gyón, Áchim utca (a gyóni postával egy épületben).
Jelentkezni lehet: telefonon a 06-29-367-236, 06-70/337-6337
számokon, vagy személyesen a fenti címen.
Szeretettel várjuk az érdeklődő párokat erre az izgalmas, érdekes
és szórakoztató programra!
Dr. Droppa Lászlóné családterapeuta
2012. március
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KREATIVITÁS
A mai, gazdaságilag és technikailag gyorsan fejlődő világunkban
nyitott, problémamegoldó, kreatív emberekre van szükség, akik
újszerűen közelítenek a dolgokhoz. Nem abban rejlik az újdonság,
amit tesznek, hanem ahogyan teszik.
Minden gyermek születésétől kezdve kreatív. Képességei a
tapasztalatok során bontakoznak ki, nekünk kell a megfelelő környezetet biztosítanunk ezek megszerzéséhez, azonban a gyermeknek kell élnie a rendelkezésre álló lehetőségekkel.
A barkácsolás és a különböző vizuális technikák elsajátítása
során a gyermek megvalósíthatja elképzeléseit, képessé teszi arra,
hogy egyre bonyolultabb feladatok megoldásába is bele merjen
fogni. A siker fenntartja érdeklődését, sőt, serkenti azt. Ha sikeres,
a tanuláshoz való viszonya is pozitív lesz. Ugyanakkor a kreatív
gondolkodás a tanulás során is lényeges, mert így a tanulás nem
teher lesz, hanem lehetőség a folyamatosan jelentkező problémák
megoldásában.
Fontos, hogy a gyermek elsajátítsa a különböző anyagok használatát, hogy az adott anyagból mit, és hányféle módon lehet elkészíteni, ezáltal fejlődik képzelőereje, problémamegoldó képessége. A
gyermek tapasztalatokat szerez az őt körülvevő világ működéséről,
késztetést érez az új dolgok felfedezése, az új akadályok, problémák
leküzdésére. Mindennemű sikerélmény erősíti a személyiséget,
magabiztossá tesz. Ha a gyermeknek sikerül valamit elkészítenie,
sikerként könyveli el, ami újabbnál újabb tevékenykedésre fogja
ösztönözni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy már a pici gyermekeknél el
lehet kezdeni a kreativitás kibontakoztatását. Ehhez próbálunk
lehetőséget biztosítani foglalkozásaink keretein belül, valamint
ötleteket adni a szülőknek, hogy otthon is szabadon alkothassanak
gyermekeikkel. Célunk, hogy minden szülőnek megmutassuk,
hogyan segíthet gyermekének – bármilyen képességekkel rendelkezik is – abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából.
Igyekszünk minden korosztály fantáziáját megmozgatni, a 20
hónapos babáktól a 12 éves serdülőkig, az életkori sajátosságok
figyelembevételével.
A kreativitás fejlesztésében fontos szerepet tölt be a zenei nevelés is. A tavaly ősszel elindított ZENE-BONA foglalkozásunkkal
is ezt szeretnénk segíteni. Célunk a gyermekek érzelmi szintjének
gazdagítása a közös éneklés és zenehallgatás nyújtotta öröm átélése
által; a zene figyelmére nevelés, ízlésfejlesztés azzal a személyes
tapasztalással, amelyben a gyermekek átélik az alkotva befogadás
élményeit. Az alternatív zenei foglalkozás során dramatikus játékra, majd szabad mozgásra, illetve a választott komolyzenei mű hallgatása közbeni vizuális alkotásra is lehetőség nyílik.
Résztvevőink megtapasztalhatják a fantázia szabad és újszerű
kifejezési lehetőségeit.
Így fejlődhet a gyermek kreativitása, mozgáskészsége, beszédkészsége, formaérzéke, memóriája, nagyobb lesz az együttműködési, illetve az egymásra figyelési készsége és önállósága.
A közeljövőben az alkotni vágyó szülők részére is lesz
lehetőség: a gyóni Halász Móricz-kúria szervezésében
Kreatív kör indul, melyen különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el a felnőttek. Eközben gyermekeik a
Játéktárban ügyeskedhetnek a Barkácskuckó foglalkozásokon.
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A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR állandó programjai:
– ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6–20 hónapos korig)
szerdánként 9.30–11.00 órakor
– ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapostól–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
– ZENE-BONA alternatív zenei készségfejlesztő foglalkozás
5–7 éves gyermekeknek, kéthetente, szombatonként, 13.30–14.30
óra között.
– ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak, kéthetente, szombatonként
14.30–16.00 óra között.
a 3–5 éveseknek (szülővel) 16.30–18.00 óra között
– BARKÁCSKUCKÓ 4–12 éveseknek, havonta egyszer.
A soron következő foglalkozás:
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 2012. 03. 31.
szombat, 14.00–18.00 óra között lesz megtartva.

Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as és
Dömők Virágnál a 06-20/955-7450-es telefonszámon, illetve személyesen a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.
hu a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt.

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dabas Város Önkor
mányzatának, Kőszegi Zoltán polgármesternek, Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármesternek, a III. számú Napköziotthonos
Óvoda új vezetőjének, Tóth Szilviának, valamint Dinnyés
Mártának, amiért nyugdíjazásomhoz segítséget nyújtottak és
az ügyintézést a lehető legrövidebb idő alatt lebonyolították.
Továbbá búcsúzom minden egykori kollégámtól és óvodásomtól, akinek a fejlődéséhez munkámmal és szeretetemmel
hozzájárulhattam.
Macika dadus
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Jótékonysági bál az iskoláért
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola immár második alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában.
A vendégek megérkezése után Baranyi Béla igazgató úr és Kőszegi
Zoltán polgármester úr, országgyűlési képviselő köszöntőbeszédet
mondott, majd egy közel egyórás műsor következett. Felléptek
iskolánk végzősei, a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
és utánpótlás csoportjuk, iskolánk szlovák népdalkórusa, melyet a
méltán híres Bazsalicska Citeracsoport kísért; elsőseink bemutatták szlovák mesefeldolgozásukat, és az iskola dolgozóiból és a szülőkből megalakuló Rákóczi Utcai Népi Együttes is bemutatta
műsorát.
A vacsorát nyolcadikos tanulóink szolgálták fel. A kulináris élvezetek után pedig kezdetét vette a tánc, amihez a zenét a Hawer Band
szolgáltatta. Éjfél után borárverés kezdődött. Kitűnő, díjnyertes
magyar borokra lehetett licitálni. A tombolasorsoláson pedig száznyolc értékes és szép nyereményt sorsoltunk ki. Az izgalmak után
„kivilágos kivirradtig” tartott a zene, a tánc és a mulatozás.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben
részt vettek, valamint támogatóinknak, akik felajánlásaikkal járultak hozzá a bál sikeres megrendezéséhez.
Támogatóink: Aranykorona ékszerbolt; Andi butik; Aquamarine
Illatszerház; Begáta Kft.; Beauty-szalon fodrászat és kozmetika; Balai
Computer Kft., Kecskemét; Bázis No1 ételbár; Bese és Társa Kft.; BizsuVarázs; Béres Gumi Kft.; BOBO-KER Kft.; Bor cukrászda; Csiszi-Autó
HiFi; Dabas Motel; Dabas-Diego Sportcsarnok; Dabas Város Önkor
mányzata; DAKÖV DABAS Kft.–Jasper Lóránt; Demeter Pincészet Kft.–
Demeter Csaba; Diego Kft.; DIGIFAT computer Kft.; D-PACK Kft.;
Egri Borvár–Tóth Ferenc; Inárcsvíz Vízmű Kft.–Czinege István; Faldina
István; Fazekasné Deák Andrea; Fekete szerviz; Flört divat; Frittmann
Testvérek Kft.–Fritmann János és Frittmann István; Gál Tibor pincészete;
Gere Attila pincészete; Gere Tamás és Zsolt pincészete; Laguna Gold ékszerbolt; Gordiusz Kft.; Happy Box ajándékbolt; Hermész biobolt; Ildikó Stúdió;
Hungaro Pasta Kft.; Íródeák 2000. Bt.; Jasin Bútor Kft.; Jávor cukrászda;
KALDI-KER Kft.; Kincs-Tár ajándékbolt; Kiskunfélegyházi Malom Kft.;
Kulcsár Lászlóné; Kossuth Lajos Általános Iskola; Kosztolányi családi pincészet; Kőkút-Borház–Hagymási József; Ladányi Lajos; Lakos Ildikó;
Ligetvári István; Makrofa Kft.; Marika virágbolt; Marilyne szépségszalon;
METÁL 99. Kft.; Mráz István; Nautilus panzió étterem; Pacsirta András;
Palermo cukrászda; Pálinkásné Balázs Tünde; Pásztor Gergely; PELU-KER
Kft.; Petra élelmiszerbolt; Piramis Divat; Pentameter könyvesbolt; Podoba
Sírkő Kft.; Quattro Pizza-Grill Dabas; Radimeczky-kúria vendégház;
Rapcsák András; Sallai Krisztina; Sári Rétesház; Sellő Rekreációs Centrum;
S.B Dinamic Budakeszi Építőanyag; Simultan S.K.E.; Sikari Edina; SMBB
2001. Bt.; SOLVENT Kereskedőház Rt.; SONJA Szalon; Soós 2000. Kft.;
St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet–Dr. Lőrincz György; Surman-Hús
Kft.–Surman Györgyné; Szecskó Anett; Szél Csárda étterem és Mizse Motel
Kft.; Szépségsziget; Szabóné Vörös Anikó; Tihanyi Videotéka; Thummerer
Pince–Thummerer Vilmos; Virág-sarok; VILL-SZER-KER Kft.;
Virág Mindenkinek Kft.; Vincze Borászat Kft.–Vincze Béla; Vogtland pékség Kft.; Volentér Anna; Wellis Magyarország Kft.; Wepper-Jeans; www.
mindentinnen.hu weboldal üzemeltetője; www.tapetakarnis.hu–Gavlóné
Bálint Erika; Yamaha Surman Kft.; XXX Fitness; ZÓNA Kft.
Gál Zsófia

A Rákóczi-napok programjai
Március 21–23.
Tanulmányi verseny
– az évfolyam legjobb „rákóczis” diákja címért
Március 26.
13.30	Rajzpályázat és kiállítás névadónkról és családjáról
18.00–19.00	„Rákóczi-mozi”: Rákóczi hadnagya 1. rész
(Házigazda: Szabó József János)
Március 27.
11.30	Ünnepi emlékműsor és koszorúzás
a Rákóczi-szobornál
18.00–19.00	„Rákóczi-mozi”: Rákóczi hadnagya 2. rész
Március 28.
13.30	Barangolás a világ egzotikus tájain (Mucsi József előadása)
18.00–19.00	„Rákóczi-mozi”: Rákóczi nótája 1. rész
Március 29.
13.30 Vetélkedő Rákóczi életéről
18.00–19.00	„Rákóczi-mozi”: Rákóczi nótája 2. rész
Március 30.		 „Kuruc-tábor”
14.00	Megnyitó, az iskola hadtörténelmi szakkörének
bemutatója
14.15	Egy kuruc kiképzőtábor mindennapjai. A vendégek
a következő helyeken próbálhatják ki ügyességüket:
íjászat; kelevézvetés; lándzsavívás; kardvívás; lovaglás; gólyalábon járás.
		 – Tűzfegyverek bemutatója: Dabasi Tüzér
Közhasznú Alapítvány
		 – Hidegfegyverek Rákóczi korában: a Hadtörténeti
Múzeum bemutatója, Bajáki Bernadett múzeum
pedagógus
		 – Íjászati bemutató: Áldos Hagyományőrző Egyesület
		 – Tábori vacsora készítése (gulyásleves). A vendégek
hozzanak magukkal tányért, kanalat, poharat.
		 – „Kótyavetye” – értékes tárgyakból
18.00 Eredményhirdetés, a tábor zárása

Mindenkit szeretettel várunk!

Baranyi Béla igazgató

Ajánlati felhívás
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hasznosítani kívánja a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2370 Dabas, Bartók Béla út 61. szám alatti ingatlanának
„B” épület földszintjén lévő 26 m2 nagyságú büfé üzletet.
A bérleti díj indulóösszege: 99 000 Ft/hó (áfá-val)
A bérleti jog indulóösszege: 5 évre 2 340 000 Ft
Az ajánlat benyújtásának határideje: március 31.
Helye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Polgármesteri Hivatal, 227. szoba
Érdeklődni a 29/561-263-as, illetve a 06-70/313-9995-ös
telefonszámon lehet.
Az ajánlat elbírálásakor az összességében legjobb
ajánlatot tevő nyer.
2012. március
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február
29-én rendes ülést tartott.
A testület az ülésen elfogadta:
– a mezőőri szolgálat működéséről szóló rendeletet, mely alapján a
mezőőri járulék összege 100 Ft/év/Ak;
– a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet.
A testület döntött:
– a Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének,
– a Dabas Város Díszpolgára cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról szóló rendeletének,
– a z épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletének,
– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan a
Dabas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
11/2012. (II. 14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
A Képviselő-testület – Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel Képviselőtestületének hozzájárulásával – módosította a Társult Önkormányzatok
Együtt Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatások és
azok térítési díjáról szóló rendeletét.
A módosítás alapján a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálatának személyi térítési díját az alábbiak szerint állapította meg
március 1-jei hatállyal:
Étkeztetés
Település/
ellátás

Házi segítségnyújtás
óradíja

Jelzőrend
szeres házi
segítségny.
napi tér. díj

Ebéd/adag
ár

Szállítás/
adag ár

Dabas

br.
450 Ft/adag

170 Ft/adag

250 Ft/óra

Inárcs

br.
410 Ft/adag

80 Ft/adag

0 Ft/óra

–

Kakucs

br.
600 Ft/adag

90 Ft/adag

0 Ft/óra

–

Újhartyán

br.
570 Ft/adag

0 Ft/óra

–

Újlengyel

br.
410 Ft/adag

0 Ft/óra

–

–
140 Ft/adag

70 Ft/nap

A testület a közösségi ellátást ingyenesen állapította meg.
Az új rendeletek, illetve a módosított rendeletek megtekinthetőek Dabas
Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.dabas.hu).
A testület társulásokkal kapcsolatos döntései között:
– e lfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata
Társulással való együttműködési megállapodást, mely alapján a társulás és intézménye gazdálkodási feladatait Dabas Város Önkor
mányzatának Polgármesteri Hivatala látja el;
– elfogadta a Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, a
Dabasi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, a Sári Szlovák
Önkormányzattal való együttműködési megállapodást, melyek alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási és ügyviteli feladatait
Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el;
– módosította az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását, mely módosításra Pest Megye Önkormányzatának
társulásból való kilépése miatt került sor;
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– elfogadta az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulással való
együttműködési megállapodást, mely alapján a társulás gazdálkodási
feladatait Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja
el.
A testület a fejlesztési céltartalékról a következő fejlesztésekre
csoportosított át:
– Pantheon Kft. törzstőkeemelése: 10 500 000 Ft
– Gyóni temető terveinek elkészítése 1 016 000 Ft
A fentiek után a fejlesztési céltartalék összege: 47 220 000 Ft-ra módosult.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között
– engedélyezte a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda minden csoportjában a
maximális csoportlétszámtól (25 fő) való eltérést 10%-kal (27 fő),
azzal, hogy az intézményvezető a felvételek teljesítésével az alapító
okiratban meghatározott maximális férőhelyszámot (250 fő) nem lépheti túl;
– határozott a feladatfinanszírozási rendszer nevelési-oktatási intézményekben való bevezetésével kapcsolatos szerződés megkötéséről;
– határozott arról, hogy a Tanuszoda működtetését nem szünetelteti a
2011/2012-es tanév hátralevő részében, azzal, hogy a Kossuth Lajos
Általános Iskolának a tanév végéig meg kell dupláznia a Tanuszoda
térítés ellenében biztosított működtetéséből származó bevételeit. A
bevételek alakulásának függvényében a testület a tanév végén felülvizsgálja, hogy biztosítja-e a Tanuszoda működtetését a következő
tanévben is.
A testület egyesületekkel, egyéb szervezetekkel, magánszemélyekkel kapcsolatos döntései között határozott az alábbiakról:
– elfogadta a polgárőr egyesületek 2011. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóit,
– engedélyezte a Dabasi Szépkorúak Egyesülete számára a Dabas név
használatát;
– megállapodás alapján a 2012-es évben a Dabas TV működtetését havi
bruttó 361 958 Ft-tal, a MAG TV működését pedig havi bruttó 176 333
Ft-tal támogatta;
– a Sári Szlovákok Egyesületének 215 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a Sári Rétesház működtetésére, a visszafizetés határideje
2012. június 30.;
– hozzájárult, hogy a „Maxima C” Bt. által a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet büféjénél az üvegezett válaszfal kiépítésének költségéből 50% (75 000 Ft) a bt. bérleti díjába beszámításra kerüljön,
– 300 000 Ft-tal támogatta a Budapesti Honvéd válogatott tőrvívóját,
Szabados Gábort, hogy részt vegyen a Velencében, illetve Bonnban
megrendezésre kerülő Világ-kupa viadalokon.
A testület ingatlanokkal, kapcsolatos döntései között
– a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére a 2253/4
hrsz.-ú ingatlan óvóhelyi kijelölését megszüntette, egyben módosította az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól
szóló 34/2004. (VII. 16.) sz. rendeletét, és az ingatlant forgalomképtelen vagyontárgyból forgalomképes vagyontárggyá – pincére – minősítette;
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között:
– A Dabas Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése tárgyú KMOP-4.5.3-10-11-2011-0065 azonosító számú pályázat-
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ban vállalt 2 237 536 Ft összegű önkormányzati saját forrást
2 730 048 Ft-tal a költségvetés terhére megemelte, mely összesen
így 4 967 548 Ft lesz.
– A Dabas, Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése tárgyú
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét – a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat alapján – az
alábbiak szerint hirdette ki:
Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.,
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
AJÁNLATI ÁR (Nettó, Ft): 24 704 870
ÁFA, 25% Ft: 6 670 315
AJÁNLATI ÁR (Bruttó, Ft): 31 375 184
A testület zárt ülésen döntött a Dabas Város Díszpolgára cím adományozásáról.						
K. B.

A testület közlekedési renddel
kapcsolatban döntött arról,
hogy március 1-jétől a Bar tók Béla úton a Semmelweis
utcai kereszteződéstől a Vörösmarty úti körforgalomig a
megengedet t sebességet 30 km /h-ban állapítja meg.
A Bartók Béla út többi részén nem korlátozza a sebességet. 2012. március 1. és május 31. közötti időszakban a
Bar tók Béla út Szent István téri szakaszát egész hétre
megnyitotta az autós forgalom előtt. A Bartók Béla útra a
7,5 tonna feletti járművek, illetve a Bar tók Béla út Szent
István téri szakaszára a 3,5 tonna feletti járművek továbbra sem hajthatnak be.
(E korlátozás nem vonatkozik a Volánbusz járataira, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművekre.)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 3 milliárd Ft
Az önkormányzat – az országban zajló változásokra való tekintettel – az átalakulás jegyében tervezi a 2012-es évet. Helyi szinten is
felül kell vizsgálni a bevételi rendszerünket, valamint intézmé
nyeink jelenlegi feladatellátási struktúráját.
A tartósnak ígérkező európai gazdasági válság következtében a
nemzeti és helyi gazdaságok is gyengülnek, így a mi városi bevéte
leink is 15%-kal csökkentek az elmúlt két esztendőben.
Ezen folyamat ellenére településünk meg tudja őrizni eddigi vívmányait. Kötelező feladataink ellátása mellett még mindig jutnak
források az önként vállalt feladatokra, így továbbra is támogatásban részesülnek (bár kismértékű csökkentéssel) civilszervezeteink,
kulturális-turisztikai programjaink, stb. Nem kizárt, hogy az előttünk álló néhány évben egy még takarékosabb gazdálkodásra,
Dabas Város Önkormányzatának
2012. évi bevételi tervei Ft-ban
Megnevezés
Alaptevékenység bevétele
Intézményi sajátos bevétel
Áfabevételek
Kamatbevételek
1. Intézményi működési bevételek
Építményadó
Kommunális adó
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
2.Helyi adók
SZJA helyben maradó rész
SZJA-kiegészítés
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
3. Átengedett központi adók
Normatív állami támogatás
Központosított támogatás
Normatív kötött felhasználású állami támogatás(8. m.)

Terv
6 000 000
174 846 000
38 943 000
20 000
219 809 000
75 000 000
50 000 000
450 000 000
1 000 000
576 000 000
145 807 000
264 051 000
200 000 000
2 000 000
611 858 000
747 360 000
0
55 169 000

intézményeinknél szigorúbb feladatfinanszírozásra kell berendezkednünk.
A feladatátcsoportosításokkal egy időben felül kell vizsgálnunk a
Polgármesteri Hivatal működését, és szükségszerű egy olcsóbb
közigazgatás kialakítása helyi szinten is.
A fentiek mellett bevételeinket – különös tekintettel az adókra –
úgy kell átalakítanunk, hogy a lakosság és a vállalkozások terheit
indokolatlanul ne növeljük.
A rendelkezésünkre álló ingatlanvagyonnal úgy kell gazdálkodnunk, hogy a tervezett fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani.
Az idei költségvetésnek az egyik legnagyobb eredménye, hogy a
nehézségek ellenére jelentős tartalékkal rendelkezik városunk.
Bevételeink a következőképpen alakulnak:

4. Állami hozzájárulás
Működési célra átvett pénzeszk. OEP
Működési célra átvett pénzeszk. egyéb
5. Működési célú pénzeszközátvétel
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)
Ingatlanértékesítés
Önkormányzati lakások értékesítése
II. Felhalmozási bevétel összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II:)
Fejlesztési pénzmaradvány
III. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
IV. Finanszírozási bevételek
Hitelfelvétel
Bevételek összesen (I+II+III+IV)
2012. évi kiadási tervei Ft-ban
Megnevezés
1. sz. Napköziotthonos Óvoda
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2. sz. Napköziotthonos Óvoda
Kossuth Lajos Általános Iskola
3. sz. Napköziotthonos Óvoda

2012. március

802 529 000
680 350 000
0
680 350 000
2 890 546 000
16 585 000
1 021 000
17 606 000
2 908 152 000
110 000 000
110 000 000
0
0
3 018 152 000

Terv
88 502 000
99 081 000
120 132 000
195 265 000
115 814 000
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Megnevezés
Gyóni Géza Általános Iskola
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
Kossuth Művelődési Ház
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
Polgármesteri Hivatal
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézmény összesen
Önkormányzat kiadásai
Kötvény kamata
Kamat-árfolyamkülönbözet
Ollé hitel kamata
MFB-hitel kamata (Erste Bank)
Kamat kiadás összesen
Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások együtt
Önkormányzat beruházásai (6. melléklet)
Önkormányzat beruházásai (7. melléklet)
Intézmények beruházásai (8. melléklet)
II. Felhalmozási kiadások összesen
Általános tartalék
Polgármesteri keret
Humánerőforrás Bizottság kerete
Gazdasági Bizottság kerete
Közigazgatási Bizottság kerete
Városüzemeltetési keret
Intézményfelújítási keret
Intézményi működési céltartalék
Fejlesztési céltartalék
Céltartalék összesen
III. Tartalékok összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Kötvény tőketörlesztés
Árfolyamkülönbözet (250Ft/CHF)
Ollé hitel tőketörlesztés
IV. Finanszírozási kiadások összesen
Kiadások összesen (I+II+III+IV)

Terv
182 226 000
264 848 000
19 350 000
702 750 000
335 345 000
15 882 000
27 934 000
2 167 129 000
355 859 000
117 647 000
-82 060 000
5 696 000
18 763 000
60 046 000
415 905 000
2 583 034 000
47 427 000
0
13 200 000
60 627 000
27 000 000
5 520 000
18 183 000
920 000
5 520 000
4 600 000
13 800 000
40 000 000
58 736 000
147 279 000
174 279 000
2 817 940 000
117 647 000
72 353 000
10 202 000
200 202 000
3 018 142 000

A pályázatainkkal kapcsolatos önrészek
Dabas Város Önkormányzatának pályázattal megvalósuló
beruházásai Ft-ban
Elnyert pályázatok
önrész
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterem-felújítás
5 300 000
Kossuth Lajos Általános Iskola komplex megújuló energia 11 109 000
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítés
2 238 000
Derogációs víziközmű projekt előkészítése
3 780 000
Dabas ivóvízminőség-javítás
0
Közép-európai zarándokút fejlesztése
Dabas és Zselic között
25 000 000
Önrész összesen:
47 427 000
Kőszegi Zoltán polgármester
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Tisztelt Szülôk!
A 2012/2013-as nevelési évre, tanévre a kötelező óvodai,
általános iskolai beíratások időpontja: 2012. március 30.
2012. április 2–4.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:
– A szülő köteles az ötödik életévét betöltött gyermekét óvodába
beíratni. A gyermek hároméves korától az óvodába beíratható.
– A szülő köteles a megadott időpontban a tanköteles gyermekét a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába beíratni.
Az általános iskola első évfolyamára történő beíratáskor be
kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a z iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény)
– lakcímbejelentőt, TAJ-kártyát
Kérem, amennyiben még nem gondoskodtak gyermekük valamely intézménybe történő beíratásáról, ezt a fentiekben meghatározott héten az alábbiakban megjelölt időpontokban tegyék meg.
Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
1. sz. Napköziotthonos Óvoda, Dabas, Szent János út 277.
(bejárat a Madách u. felől); 29/364-365
Április 2–4. (hétfő–szerda): 8.00–16.00 óra
2. sz. Napköziotthonos Óvoda, Dabas, Szent István út 34.
Tel.: 29/360-810
Április 2–4. (hétfő–szerda): 8.00–16.00 óra
3. sz. Napköziotthonos Óvoda, Dabas, Benedek Elek u. 2.
Tel.: 29/367-238
Április 2–4. (hétfő–szerda): 8.00–16.00 óra
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dabas, Rákóczi u. 2.
Tel.: 29/364-260
Március 30. (péntek): 8.00–18.00 óra
Április 2. (hétfő): 8.00–18.00 óra
Kossuth Lajos Általános Iskola, 2370 Dabas, Iskola u. 1.
Tel.: 29/360-396
Április 2–3. hétfő: 8.00–14.00 óra
kedd: 13.00–18.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola, 2373 Dabas, Szőlő u. 2.
Tel.: 29/367-391
Április 3–4. kedd: 8.00–12.00 óra
szerda: 8.00–18.00 óra
A nem önkormányzati fenntartású intézményekben a
beiratkozások helyszínei, időpontjai:
Szt. János Katolikus Általános Iskola, Dabas, Rákóczi u. 2.
Tel.: 29/364-153
Március 30. (péntek): 8.00–14.00 óra
Április 2. (hétfő): 8.00–18.00 óra
Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, Dabas, Szent István út 35.
Tel.: 29/360-957
Április 25–26. szerda: 8.00–12.00 óra
csütörtök: 8.00–12.00 óra
Garajszki Gábor jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
Január 1-jei hatállyal módosításra került az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.), valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998.
(V. 22.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), hatályba
lépett továbbá a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint
azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet). Fentiekkel lehetővé vált, hogy az
ügyfelek a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet
gyorsabban kaphassák kézhez.
A Korm.rendelet értelmében a magánútlevél, valamint a
második magánútlevél soron kívüli eljárásban hét napon belül,
sürgősségi eljárásban három napon belül, azonnali eljárás keretében 24 órán belül kerül kiállításra.
A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában
benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag csak a Központi Okmányirodában nyújtható be.
Magánútlevél készítéséhez nagykorú kérelmező személy esetén
a kérelem elindításakor érvényes lakcímkártya és személyi igazolvány, vagy ezt helyettesítő útlevél, kártya formátumú jogosítvány
szükséges. Ha ezekkel az okmányokkal nem rendelkezünk, abban
az esetben születési, házassági anyakönyvi kivonatot kell bemutatni. Külföldön élő magyar kérelmezőktől a magyar állampolgárságot
igazoló iratot kérjük becsatolni. Szükséges leadni az előző lejárt
vagy le nem járt útlevelet, amennyiben elveszett vagy megrongálódott az előző okmány, akkor az erről szóló igazolást. Az okmány
elkészítésének feltétele a vonatkozó illeték befizetéséről szóló csekk
beadása.
Az útlevélkészítés ára 2012. évben alapesetben 0–18 év közötti
gyermek esetében 2500 forint, 18–70 év közötti személyeknek az
érvényességi idő függvényében: 5 évre szóló útlevél esetében 7500
forint, a 10 évre szóló pedig 14 000 forintba kerül. 70 év felett iek
2500 forint illeték fejében készíttethetnek útlevelet. A 6 év alatti
gyermekeknek 3 évente, a 6–18 év közöttieknek 5 évente kell megújíttatni. 70 év felett az útlevél érvényességi ideje 10 év.
A második magánjellegű útlevélkészítés ára 2012. januártól
az alapilleték kétszerese.
Az útlevél elkészítésének határideje 30 nap. Amennyiben ennél
előbb kérik az útlevél elkészítését, az alábbi pótdíjakat kell fizetni
az alapilletéken felül:
Elkészítési idő:
Pótdíj
Átvétel
Sürgősség, 7 nap
19 000 Ft.
Központi Okmányiroda
Soron kívüli, 3 nap
29 000 Ft
Központi Okmányiroda
Azonnali, 1 nap
39 000 Ft
Központi Okmányiroda
Fontos tudni, hogy az útlevél azonnali kiállítását kizárólag a
Központi Okmányirodában lehet kérelmezni (1133 Budapest,
Visegrádi u. 110–112.).
Ha az érvényes okmány elveszett vagy megrongálódás miatt
használhatatlanná vált, esetleg megsemmisült, szintén az alap
illeték kétszeresét kell fizetni. Sürgősség, soron kívüli és azonnali
kiállítás esetén a fenti pótdíjak érvényesek.
Okmányiroda

TÁJÉKOZTATÓ
Nemzeti Egységes Kártyarendszer
(diákigazolvány, pedagógusigazolvány,
oktatási igazolvány)

Az Oktatási kártyacsaládról szóló 362/2011. (XII. 30.) számú
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2012. január 1-jén
lépett hatályba.
A Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a gyártás, előállítás koordinációjával,
a terjesztéssel és a logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) látja el.
Ennek megfelelően az Okmányirodák a Nemzeti Egységes
Kártyarendszer keretein belül történő kártyák és igazolványok
kibocsátásához szükséges fénykép és aláírás adatok felvételét biztosítja, majd az okmányirodában kapott adatlappal kell az oktatási intézményt felkeresni és a megfelelő igazolványt igényelni.
Kérjük az érintett ügyfeleinket, hogy az igazolvány elkészítéséhez szükséges fénykép, aláírás felvételezése céljából szíveskedjenek
előzetesen időpontot foglalni.
Időpont foglalására lehetősége van személyesen vagy a 29/564211 telefonszámon, továbbá a www.magyarorszag.hu honlapon.

Fizetni kell a közterület-használatért
Dabas Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 25/1999. (VI. 28.) számú rendelete alapján közterület (közút, járda, tér, park, ingatlanhatártól a közútig terjedő
szakasz) rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges. 2012-től kezdődően az önkormányzat fokozottan ellenőrzi az 1999-től létező rendeletének betartását.
Így közterület-használati engedélyt kell kérni:
különösen közterületre nyúló üzlethomlokzat, hirdetőszekrény, üzleti védtető, ernyőszerkezet, hirdetőberendezések, reklám, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére.
Bizonyára sok helyi üzlettulajdonos és állampolgár tapasztalta, hogy
önkormányzatunk közterület-felügyelői figyelmeztették erre a kötelezettségükre a hirdetőket. Kérjük, mihamarabb keressék fel ügyintézőnket a Polgármesteri Hivatalban (Maczák Istvánné tel.: 561-227), és
kérelmezzék a közterület-használatot, hiszen a későbbiekben ezt a közterület-felügyelők ellenőrizni fogják. Az engedély nélküli közterülethasználat pedig szabálysértés, mely miatt több tízezer forintos helyszíni bírság is kiszabható. Végső soron az illegális közterület-használók
hirdetőtábláit az önkormányzat a hirdető költségén eltávolíttatja.
A közterület-használat díja állandó hirdetőberendezések esetén
800 Ft+áfa/hó/m 2 , mobil, a nyitva tartás idején közterületen elhelyezett hirdetés 500 Ft+áfa/hó/m2 . Természetesen a közterület-használat
egyéb eseteiben is köteles a használó bejelentést tenni, és közterülethasználati díjat fizetni. Minderről bővebb információ a www.dabas.hu
honlapon a Rendelettár alatt olvasható, vagy hívják a Polgármesteri
Hivatal illetékes munkatársát.
Dabas város jegyzője
2012. március
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A Humánerôforrás Bizottság
pályázati felhívásai
Tisztelt Érintettek!
1. Pályázati felhívás kulturális programok támogatására
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága
március 31. beadási határidővel pályázatot írt ki városi szintű kulturális programok, tevékenységek megvalósításának támogatására,
összesen 1 700 000 Ft keretösszeg erejéig.
A pályázaton részt vehetnek a nevelési-oktatási és kulturális intézmények, az egyesületek, alapítványok, egyházak, nyugdíjasklubok,
egyéb civil szerveződések. Egy pályázattal elnyerhető összeg maximum 100 000 Ft.
Pályázni a bizottság által összeállított pályázati adatlapon lehet.
2. Pályázati felhívás sportrendezvények támogatására
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága
március 31. beadási határidővel pályázatot írt ki
– szabadidős, sportrendezvények támogatására
összesen 500 000 Ft,
– versenysport rendezvények támogatására összesen 1 500 000 Ft
keretösszeg erejéig.
A pályázat keretében szabadidős keretnél legfeljebb 100 000 Ft, a
versenysport keretnél 200 000 Ft igényelhető. Egy pályázó a szabadidős kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be a versenysport
keret tekintetében több pályázat is benyújtható.
Pályázatot nyújthatnak be:
dabasi sportegyesületek, sportklubok, dabasi sportszervezetek,
akik sportolói közösségek számára szolgáltatásokat, programokat
biztosítanak, egyéb dabasi szervezetek, intézmények, akik sporttal
kapcsolatos tevékenységet vállaltak fel létesítő okiratukban, vagy
más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a sport ügyét kiemelt célként jelenítik meg.
Pályázni a bizottság által összeállított pályázati adatlapon lehet.
Mindkét pályázat esetében a részletes pályázati kiírás megtekinthető Dabas Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.dabas.hu). A pályázati adatlapok letölthetők
a www.dabas.hu weboldalról az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a
Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös
irodájában.
Kuli Imre
Pásztor Gergely
a HB alelnöke
a HB elnöke

Pályázati felhívás
Kedves Fiatalok!

A 2012-es esztendő Dabason „A Barátság és Szolidaritás Éve”.
Fontosnak tartjuk, hogy ebben az évben lehetőséget nyújtsunk a
fiataloknak, hogy megmutassák, ők hogyan látják városunkat,
hogyan élik meg a barátság, a szolidaritás lényegét. A pályázat célja,
hogy a Dabason és a dabasi kistérségben élő fiatalok, képekbe vagy
szavakba öntve fejezzék ki, mit jelent számukra Dabas, ahol élnek,
ahol tanulnak, barátságokat alakítanak.
Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata és az Oktatási
és Ifjúsági Szolgáltató Iroda művészeti pályázatot hirdet
„Dabas, egy barátságos város” címen, két kategóriában:
– vers, novella
– kisfilm
a) Vers, novella készítése esetén:
– Pályamű benyújtható 14 éves kor alatti kategóriában, 14 és 18 év
között, valamint 18–25 év közötti kategóriában.
– Egy pályázó maximum 2 pályaművet adhat be.
– A géppel írt pályázatok terjedelme: vers esetén maximum 2500
leütés, novella esetén: maximum 5000 leütés lehet, Times New
Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel.
b) Kisfilm készítése esetén:
– A munkákat DVD formátumban (mpeg2) kérjük beküldeni.
– Minden alkotáshoz kérünk leadni egy rövid szinopszist is.
– A film hossza minimum 5 perc, maximum 8–10 perc lehet.
Nevezési díj nincs. Kérjük, hogy a pályázók egy példányban
küldjék el postai úton vagy személyesen pályamunkájukat. A borítékra írják rá, melyik kategóriában pályáznak, illetve jól olvashatóan
tüntessék fel nevüket, életkorukat, lakcímüket, elérhetőségüket.
A pályázatokat a következő címre várjuk:
2370 Dabas, Szent István tér 1/b. OKISZI Iroda
Pályázatok beérkezési határideje: 2012. április 11.
Díjazás:
– A zsűri a vers, novella és kisfilm kategóriában 3-3 díjat oszt ki.
– Ve rs, illetve novella kategóriában az első díj 8000 Ft értékű, a
második díj 5000 Ft értékű, a harmadik díj 3000 Ft értékű
könyvutalvány.
– K isfilm kategóriában az első díj 8000 Ft értékű, a második díj
5000 Ft értékű, a harmadik díj 3000 Ft értékű fotózással kapcsolatos vásárlási utalványt nyer.
– Az első helyezett (mindkét kategóriában) bemutathatja művét a
Dabasi és Kistérségi Talentumok tehetségkutató verseny során.
A pályaművek elkészítéséhez sok sikert kíván:
GYIÖK

Kedves Szülôk!
Március 31-én, szombaton 10.00 órától Dabas Város Önkor
mányz ata ismét megrendezi az Újszülöttek Köszöntését a
Mánteleki úti Szivárvány Óvodában.
Várjuk Önöket és a 2011. év második félévében született csecsemőjüket rendezvényünkre, ahol az óvodások és az óvó nénik kis
ünnepi műsorral, a szervezők egy szerény vendéglátással köszöntik a családokat.
Délután 13.30-kor rendezvényünk faültetéssel folytatódik a sári
Csati-parton, az Újszülöttek Ligetében.
Kőszegi Zoltán polgármester
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Lakossági felhívás!
Amennyiben környezet- és egészségkárosító tevékenységet,
illegális hulladéklerakót, káros anyag égetését észleli, kérjük,
jelezze a civiltanacsado@gmail.com e-mail címen.
Ha lehetséges, bejelentését támassza alá a tevékenységről
készült fotóval!
Köszönettel:
Civil Környezetvédelmi Tanácsadó Testület (Dabas)

önkormányzati hírek

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Önkormányzathoz 2012. évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
2012. március 19.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési
határideje: 2012. március 19.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000

Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje: 2012. március 19.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója első félévi részletének befizetési
határideje: 2012. március 19.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2011. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: 2012. 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. szoba
Építményadó, Talajterh. díj,
Adópótlék, Adóbírság
561-265 II. em./213. szoba
Gépjárműadó
561-243 II. em./212. szoba
Kommunális adó, egyéb
és idegen bevételek
561-247 II. em./214. szoba

Az Adócsoport munkatársai emellett
e-mailben is elérhetőek:

adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
kommunalis@dabas.hu – kommunális adó, mezőőri járulék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adócsoport

Mozgáskorlátozottak figyelmébe
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.
(XII. 27.) Kormányrendelet 2011. 07. 02-től hatályát veszítette.
2011. 07. 03-tól e kedvezményekről a 102/2011 (VI. 29.)
Kormányrendelet rendelkezik. Eszerint:
–A személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatási jogosultság
megállapítása 2012-től már nem a jegyző hatáskörébe tartozik.
E támogatásokra való jogosultságot a Pest Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala állapítja meg. (Pest Meg yei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal címe: 1141 Budapest,
Komócsy u. 17–19.)
A kérelem benyújtási határideje: tárgyév március 31.
Nyomtatvány igényelhető: Polgármesteri Hivatal, I. emelet,
113-as szoba, illetve a Kormányhivatal honlapján
(www.kormanyhivatal.hu/pest.)
–K özlekedési támogatás megmaradt a jegyző hatáskörében.
Benyújtására 2012. 04. 30-ig van lehetőség a Polgármesteri
Hivatalban. Ezen támogatás 2012 után megszűnik.
További változás az, hogy csak azoknak állapítható meg támogatás, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges
állapotot tartalmaz, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként
a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg.
További információ mindkét kérelemfajta esetében:
Rutterschmidné (06-29/561-225)

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A 2011. évi talajterhelési díj bevallások beküldési határideje
2012. március 31.
A kiküldött bevallásokat minden esetben kötelező kitölteni és
visszaküldeni.
A 2011. évi talajterhelési díj mértéke változatlan, 180 Ft/m3.
A talajterhelési díj mértéke a 2012. évtől jelentősen emelkedik.
A 2011. évi CCI. Törvény 234 §.a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét
a korábbi 120 Ft/m 3 helyett 1200 Ft/m 3 összegben határozza
meg. A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos,
így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után magasabb
díjat kell majd fizetni.
A talajterhelési díj mértékét a fogyasztott víz mennyisége a meghatározott egységdíj (1200 Ft), valamint a település közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza
meg.
Tisztelt fogyasztók!
A magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek, melynek mértéke 1800 Ft/ m3. Átlagos fogyasztást
alapul véve egy családnak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége évi 120 m3 5 1800 Ft = 216 000 Ft, ezért javasoljuk,
hogy 2012. év folyamán kössenek rá a közcsatornára.
2012. március
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
március 30.
Simon Gábor–Patai Gyöngyvér
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
március 28.
Szuhányi Péter–Szurgent Judit
Dr. Dóri Csaba–Zsidi Tünde
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
március 26.
Hornyák Mihály–Lozsek Katalin
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
március 18.
Majeczki Ferenc–Janicsák Julianna
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
március 3.
Szikora József–Kállai Margit
március 27.
Bencsik Ferenc–Filep Erzsébet
március 31.
Maczkó József–Bábel Zsuzsanna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülöttek
Gyermek neve
Neményi Nimród
Pajor Izabella
Branyiczky Márk Bendegúz
Halász Hédi
Batarán Botond
Barta Zsombor Norbert
Kalecz Dorka
Sikari István

Anyuka neve
Kovács Dóra
Ölvedi Ilona
Schenk Adrienn
Sikari Edit
Kovács Julianna
Gáleg Beáta
Hucleib Anita
Germányi Anna

Születési idô
2012. 02. 03.
2012. 02. 08.
2012. 02. 11.
2012. 02. 14.
2012. 02. 15.
2012. 02. 17.
2012. 02. 21.
2012. 02. 20.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Fabók Mihály
Bolla Ilona (Liczencziás Ilona)
Bábel Balázs

Születési idô
1921. 03.02.
1920. 03. 17.
1920. 03. 22.

Életkor
91 éves
92 éves
92 éves

Ihászi Józsefre emlékezünk
Február 9-én helyezték örök nyugalomra Ihászi
Józsefet, a dabasi járás hajdani elsőszámú vezetőjét a dabasi temetőben.
Ihászi József agrármérnökként 1967-ben
került Dabasra családjával és lett bő tíz éven át a
Járási Pártbizottság első titkára, a hetvenes években pedig a körzet országgyűlési képviselője. Az akkori hatalmi
struktúra keretei és szabályai szerint szervezte és irányította a járás
községeinek, gazdaságainak, intézményeinek az életét – nyugodtan
hozzátehetjük: fejlődését.
A hatalom „természetrajza” rendszersemleges, a hatalomnak
nincs erkölcse, csak technikái vannak. A hatalommal minden körülmény között lehet jól és rosszul élni. Ihászi József tisztességesen élt
a rábízott hatalommal. A hatvanas, hetvenes években indult meg a
járás máig tartó fejlődése. Iskolák, óvodák, művelődési és egészségügyi intézmények épültek, konszolidálódott a mezőgazdaság, létrejöttek a melléküzemágnak mondott ipari kapacitások, kialakultak a
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Név
Kiripóczki Lászlóné (Ladányi Lídia)
Huja Ferencné (Petroczi Mária)
Bábel Pál

Születési idô
1919. 03. 21.
1916. 03. 06.
1916. 03. 09.

Életkor
93 éves
96 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Kocsó Lászlóné (Bodó Rozália)
1932. 01. 11.
2011. 12. 22.
Czeróczki Andrásné (Janicsák Erzsébet) 1922. 02. 20.
2012. 01. 23.
Talapka János
1934. 11. 18.
2012. 01. 25.
Janicsák Józsefné (Garajszki Borbála) 1925. 07. 14.
2012. 01. 29.
Hornyák Péter
1944. 02. 18.
2012. 01. 31.
Kálmán Jánosné (Zsíros Erzsébet)
1925. 10. 08.
2012. 02. 02.
Ihászi József
1928. 05. 25.
2012. 02. 03.
Sikari Miklós
1953. 11. 01.
2012. 02. 05.
Gula József
1945. 01. 08.
2012. 02. 05.
Lovistyek Lénárdné (Kecskés Ilona) 1938. 10. 31.
2012. 02. 06.
Schmidt Károly Gábor
1938. 04. 20.
2012. 02. 06.
Dormány István
1961. 04. 21.
2012. 02. 11.
Kluha Józsefné (Pecsek Mária)
1923. 08. 07.
2012. 02. 14.
Simon Gábor
1946. 09. 17.
2012. 02. 15.
Bíró Sándor
1956. 12. 17.
2012. 02. 15.
Ribai Jánosné (Zöld Anna)
1927. 07. 31.
2012. 02. 18.
Halengár Péterné (Safranyik Julianna) 1926. 10. 01.
2012. 02. 18.
Gorcsakovszki Sándorné
(Cserepkei Mária Ilona)
1933. 08. 01.
2012. 02. 25.

Osztozunk a családok gyászában.
A gyászoló család szeretettel megköszöni a sok kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek, hogy Simon Gábort utolsó útjára elkísérték, és osztoztak fájdalmunkban. 		
Simon család

háztáji gazdaságok. Megteremtődtek a szerény és biztonságos jólét
feltételei.
Ihászi József személyiségéből adódóan szerény, puritán és sokak
szemében zárkózott, szigorú ember volt. Ezt a magatartást igyekezett
megkövetelni minden szintű vezetői poszton. Nem tűrte a hatalommal való visszaélés semmilyen formáját, a nagyzolást, a lekezelő
magatartást, a jogtalan előnyök megszerzését. Természetesen, mint
minden ember, ő is hibázott olykor, bár e hibák jelentős része nem személyiségéből, inkább az akkori rendszer működéséből következett.
A párt éléről a TESZÖV megyei szervezetének az élére került.
Nyugdíjazását követően a közélettől teljesen visszavonulva, családja
körében élte csendes napjait. Közben a betegség egyre inkább úrrá
lett rajta és hosszú szenvedés után távozott közülünk.
Nyugodjon békében!			
Varga László
Köszönjük mindazoknak, akik szeretett halottunkat utolsó
útjára kísérték, és azoknak is, akik részvétüket nyilvánították.
Ihászi család

egészség, hitélet

Az egynapos sebészeti beavatkozások bôvülése
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézetben
A Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság március 8–10.
között rendezi meg VIII. Kongresszusát Budapesten.
Ebben az évben számos olyan esemény történt, ami meghatározó
volt a hazai egynapos sebészet területén. A beavatkozási lista bővült,
azonban a finanszírozás érintetlen maradt. A társaság előkészületeket folytat a 2013-ban megrendezésre kerülő X. Nemzetközi
Egynapos Sebészeti Kongresszusra. Elindította a szervezett egynapos sebészeti oktatást a Semmelweis Egyetemen. A kongresszust
abban a reményben tartják, hogy a 2012-es év még némi pozitív változást hozhat az egészségügyi reformban, és a kongresszus sikere
meggyőzi az egészségügyi vezetést és a finanszírozókat az egynapos
sebészet fontosságáról és arról, hogy méltó helyet kapjon az egészségügyi reform folyamatában.
A Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság VIII.
Kongresszusán a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
Egynapos Sebészetéről, az itt elért eredményekről dr. Ecsedy Gábor
sebész főorvos, az orvostudományok kandidátusa, és dr. Sándor
István sebész, érsebész főorvos tartanak előadást: „Sérvsebészet és
proctológia az egynapos sebészetben” – címmel.
Szakorvosi Rendelőintézetünkben egynapos sebészeti beavatkozásokat 2008 januárjától végzünk. Egynapos sebészetünkön egy
kétágyas és egy háromágyas, korszerűen felszerelt, fürdőszobás
kórterem áll a betegek rendelkezésére. A beavatkozások két külön
műtőben történnek. Így az aseptikus műtétek mellett proctológiai
és egyéb nem aseptikus beavatkozások is végezhetőek.
Az elmúlt négy évben összesen 3186 sebészeti beavatkozást
végeztünk, ebből 42,1% (1341 eset) sebészeti indikációval történt
műtét volt. A többi beavatkozás szemészeti, ortopédiai, traumatológiai, nőgyógyászati, urológiai, gasztroenterológiai javallat alapján
történt. A sebészeti beavatkozások közül 157 sérvműtét volt: ebből
130 lágyéksérv, 2 combsérv, 20 köldöksérv, 5 hasfali sérv. Műtétek

előtt megtörténnek a szükséges vizsgálatok: laboratóriumi, hasi
UH, gasztroenterológiai megbetegedésekre utaló tünetek esetén
gasztroszkópia, colonoszkópia, kardiológiai konzílium, mellkasröntgen vizsgálatok történnek. Ez után anaesthesiológiai konzílium
dönt arról, hogy a beteg műthető-e egynapos sebészeti ellátás keretében. A sebészeti beavatkozások közül 130 betegen (9,7%) végeztünk proctológiai beavatkozásokat. Műtét előtt részletes
gasztroenterológiai kivizsgálás történt minden esetben, mely magában foglalta a hasi UH-vizsgálatot, a colonoszcópiát, anoszcópiát,
gasztroszcópiát, az IBD kizárását. Laboratóriumi vizsgálatok során
a tumormarkerek (CEA, CA 19.9 CA125, PSA) meghatározására,
máj cirrhosis kizárását szolgáló vizsgálatok elvégzésére is sor került.
Az elvégzett vizsgálatok értékelése után határoztuk meg a terápiás
tervet. A műtét napján reggel kerül a beteg felvételre, ahol a
proctológiai műtétre várók beöntéses előkészítést követően antibiotikus kezelésben részesülnek. Eddig vérzés, illetve egyéb szövődmény miatt végzett reoperációra nem került sor. Szövődmény esetén a sebészeti betegeket a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sebészetén
látják el. A betegek a műtét utáni éjszakát az intézetben töltötték,
szakszemélyzet felügyelete mellett. Erre a betegek jobb, biztonságosabb kiszolgálása érdekében van szükség, mert az itt operált betegek a környező, 30–40 km-re fekvő településekről kerültek ellátásra. Másnap orvosi vizit és szükséges kezelés után, 24 órán belül
távoztak betegeink az intézetből, fájdalomcsillapító felírása és
tanácsadás után. Műtét után 3-4 naponként kontrolláltuk a betegeket.
Tapasztalataink szerint az Egynapos Sebészet biztonságos ellátást tud adni, szigorú betegkiválasztás, megfelelő szakmai protokollok betartása és tapasztalt szakmai teamek együttműködése
mellett.
Klemencz Györgyné intézetvezető

Meghívó Városi Keresztútra
Szeretettel hívnak és várnak minden keresztény
testvért a március 23-án tartandó
Városi Keresztúti Ájtatosságra a szervezők
Program:
13.30 Indulás a sári templomtól busszal
13.30 Indulás a felsődabasi templomtól kisvonattal
A résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi
és az indulási helyszínre, Dabasi-szőlőkbe viszi. A gyalogos
keresztúti ájtatosság 14.00 órakor indul Dabasi-szőlőkből, a
keresztutat a kisvonat kíséri. Az esemény végén a résztvevőket
busszal hazaszállítjuk.

Útvonal:
1. stáció
2. stáció
3. stáció
4. stáció
5. stáció
6. stáció
7. stáció
8. stáció
9. stáció
10. stáció
11. stáció
12. stáció
13. stáció
14. stáció

Dabasi-szőlők Őrzőangyalok templom
Öregországúti kereszt
Apácatemető
Zárdakert Idősek Otthona kápolna
Dabas-Gyón Szent Péter-templom
Alsódabas Magyarok Nagyasszonya templom
Felsődabasi temető kereszt
József Attila úti kereszt
Vásártér úti kereszt
Felsődabasi Szentháromság templom
Felsődabas-Sári határkereszt
Sári kálvária
Sári Mária Mennybemenetele templom
Szent János Katolikus Általános Iskola kápolna

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
2012. március

Dabas 17

hitélet

Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Februárban a karácsonyi misztériumjáték
résztvevői jutalomként Budapesten jártak
korcsolyázni és moziban.
• A februári diákmisénken a MAG TV is részt
vett, felvételüket a honlapunkon megtekinthetjük.
• Elindult a Szt. József kör, havonta egyszer,
minden hónap harmadik szombatján gyűlnek
össze az egyházközség férfitagjai egy kis
beszélgetésre. Részletek a honlapon találhatók.
• A következő diákmise március első vasárnapján lesz, akkor sorsoljuk ki a helyes megfejtőket. Minden diákmiséig (egy hónapig) a
honlapon felteszünk egy kérdést, amire válaszolva a következő diákmisén a helyes megfejtők közül kisorsoljuk a nyerteseket.
• Fiataljaink húsvétra is misztériumjátékkal
készülődnek, a próbák minden pénteken
18.00-kor és vasárnap a mise után, 10.30kor kezdődnek! Lehet még szereplőnek
jelentkezni, várjuk a fiatalokat. Jó lenne, ha
minél több gyermek és fiatal jönne a szentmiséinkre!
• A pénteki szentmisék előtt keresztúti áhítatosságot tartunk 17.30 perctől.
Nagyböjtben kérjük a kedves híveket, hogy
lehetőségükhöz képest a böjti napokat tartsák
be. Nagyböjtben nem illik hangos mulatságokon részt venni, a keresztény ember elcsendesül, és így készül húsvét szent misztériumára.
Részletek, fontos, naprakész információk:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(télen a Kossuth László u.-i gyülekezeti házban)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel családok otthonában vagy a parókián
• Általános iskolás gyerekeknek játékos bib
liai, önismereti és kézműves foglalkozások
minden szombaton 15.00 órakor a parókián
• Kóruspróba minden pénteken 18.00 órától a
hernádi általános iskolában
Alkalmaink
• Március 15-én a városi ünnepség keretében
kórusunk, a Deo Volente kórus, a templomkertünkben tartandó megemlékezésen szolgál
• Március 25-én az istentiszteleten vendég
igehirdető Hantos Jenő nyugdíjas lelkész
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• Március 25-én, vasárnap délután 15.00 órakor gyülekezeti szeretetvendégség a gyülekezeti házban
• Április 1-jén, virágvasárnap délután 17.00
órakor kórusunk, a Deo Volente kórus, a
gyóni református templomban szolgál
Papírgyűjtés
• Március 5–11. között papírgyűjtést szervezünk a gyülekezeti ház udvarán.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Március 18. 14.00 órától  húsvéti gyermekdélután a gyülekezeti házban
• Március 22. 18.00 felnőtt bibliaóra és imaközösség
• Március 25-én 15.00 órától filmklub
• Április 1. 10.00 óra, virágvasárnapi istentisztelet a templomban
• Április 1. 18.00 óra, húsvéti ünnepi koncert
a Dabas és Térsége Vegyeskórusa szolgálatával a templomban
• Április 5. 18.00 óra, nagycsütörtöki istentisztelet a templomban
• Április 6. 10.00 óra, nagypénteki istentisztelet a templomban, úrvacsora
• Április 8. 5.00 órakor hajnali virrasztás –
istentisztelet a templomban
10.00 óra feltamadásünnepi istentisztelet a
templomban, úrvacsora
• Április 8. 15.00 óra, feltámadásünnepi istentisztelet Tatárszentgyörgyön, úrvacsora
• Április 9. 10.00 óra húsvéti ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsora
• Április 15-én vasárnap 14.00 órától egészségdélutánt tartunk a gyóni református
templomban, melyet Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök tart. Tavalyi egészségdélutánunkon nagyon tartalmas előadás hangzott
el Korunk betegségei, a bélrendszer működése címmel. A megkezdett témát szeretnénk folytatni ezen az alkalmon! Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Április 21-én 19.00 órától jótékonysági bál a
Lazí-tó ligetben, jegyek 3000 Ft-os áron válthatók a lelkészi hivatalban vagy Kajdácsiné
Jolikánál a lottózóban. Pártolójegy 1000 Ft.
Terveink szerint augusztus 3–5-ig gyülekezeti, családos hétvége Mátraházán a lelkészüdülőben. Előrelátható költsége teljes ellá-

tással 6000 Ft/fő/éj + útiköltség. Utazás
egyénileg, vagy megbeszélés szerint.
Állandó alkalmaink
• Vasárnap: 10.00 óra istentisztelet, gyermek
istentisztelet
• Szerda: 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra csütörtökönként 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 16.00–
17.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Keresse oldalunkat a www.facebook.comon! Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: hétfőn, szerdán és szombaton 17.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
• Nagyböjt péntekein 17.00 órakor keresztúti
ájtatosság
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
MISEREND: vasárnap: 8.30
Kéthetente pénteken beszélgetéssel egybekötött felnőtt hittanórát tartunk a
szőlősi templomban.
• Március 9-én (pénteken) 18.00 órától szeretettel várjuk az érdeklődőket!
• Böjt idején minden héten pénteken keresztúti ájtatosság lesz a szőlősi templomban
17.00 órától
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be minden hónap végén a 2002–2012 között
az adott hónapban elhunytakért.
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
2376 Hernád, Fő u. 118. • Plébániavezető:
Gubicza Balázs • tel.: 06-30/453-8242
e-mail:balazs.gubicza@freemail.hu
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik január 26-án
Rojcsik Ferencné szül. Balázs Jolán temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

hitélet

Meditáció 2012 nagyböjtjére
A húsvét előtti 40 napot Szent Negyven
Napnak, régiesen nagyböjtnek nevezzük.
Kezdetén, hamvazószerdán a katolikus
templomokban a pap hamut hint fejünkre:
„Ember emlékezz, por vagy és porrá leszel”.
Figyelmeztetése hívőknek, nem hívőknek
egyaránt szól.
Ez a negyven nap egy nagy, belső kalandra hív. Érdemes megállni, s feltenni a kérdést: ki vagyok én? Jó úton járok-e? Ha
hívőként nézem: az vagyok-e, akinek Isten
elgondolt? Elfogadom-e, bírom-e cipelni
életem terheit, keresztjeit?
Előbb vagy utóbb mindegyikünknek
végig kell járni az élet zarándokútját, ki úgy
gondolja, egyedül, ki pedig felismeri a vele
haladó Krisztust.
Miközben egyre beljebb járunk lelkünk
mélységeiben, megismerjük önmagunkat, s
rájövünk, hogy legnagyobb keresztünk az
önző ÉN, amely magunkba zár és leválaszt
a többiekről. Pedig nem vagyunk egyedül.
Velem zarándokolsz TE.

Te, az én férjem, feleségem, gyerekem,
anyósom, főnököm, akár a hajléktalan az
utcán. Viszed keresztedet…
És aztán jönnek többen is: Ő, akit szeretek, aki sokat tett értem, Ő, aki ellenem
szólt, aki megbántott, aki gyűlöl. Viszi
keresztjét…
Ott vagyunk valamennyien: Mi, akiket
szeretek, Mi, akikkel egy közösséghez tartozunk, akikkel együtt utazunk, akikkel
egy időre összezárt a sors. Visszük keresztünket…
És ott vagytok Ti, akik népünkért feleltek: tanítók, orvosok, politikusok, tudósok,
papok – Ti, akik felemelitek vagy tönkreteszitek a rátok bízottakat. Viszitek kereszteteket…
Azután Ők – ők, akiket nem ismerek,
akikkel nem találkoztam, de az utunk
mégis közös: menetelünk életünk beteljesedése felé. Viszik keresztjüket…
Te, ti, én és mi mindnyájan, akik örülünk, akik szenvedünk, menjünk, menjünk,

állítsuk életünk keresztjét Krisztus keresztjének tövébe, mert csak onnét sarjad a
Feltámadás!
A feltámadt Krisztus nyitott sírjából
fény lövell ki, az örök halált megsemmisítő
fény, és győz a világot megváltó Szeretet.
Gubicza Balázs
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mind
azoknak, akik id. Czeróczki Andrásné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

120 éve született Mindszenty bíboros

Mindszenty József bíboros hercegprímás
százhúsz éve, 1892. március 29-én született. Bátor, szókimondó, sőt – mint VI. Pál
pápa mondta róla halála után – rettenthetetlen volt. Nagyon szerette Egyházát és
hazáját. Védte népét, védte a hitet, az
emberséget egy olyan korban, amikor elemi
történelmi erők pusztították az országot és
a világot. A földi hatalmak mércéjével mérve
gyenge volt, de az igazság ereje sugárzott
belőle. Ezért féltek tőle. Alakja, tisztelete
ma is lelkünk mélyét érinti. Boldoggá avatási ügye Rómában folyik évek óta.

Milyen lélekkel emlékezünk rá most,
születésének 120. évfordulóján? Nem láthatunk benne pusztán politikust. Bár sok
megnyilatkozása olyan kérdésekről szólt,
amelyeket előtérbe állított a politika, személyes állásfoglalásai mégis katolikus hitéből
fakadtak. Amikor felemelte szavát a rasszizmus és a zsidóüldözés ellen, amikor – egyesek szerint naivul, de prófétai módon – azt
követelte, hogy a nácik és a nyilasok adják fel
harc nélkül a Dunántúlt, és ne folytassák
az értelmetlen pusztítást, akkor nem tak
tikázott.
Egész életére jellemző volt, hogy politikai
rendszertől függetlenül, rendíthetetlenül
kitartott az igazság mellett. Isten képmását,
az embert védte, az emberi életet, a „Ne ölj!”
parancsának örök igazságát. Amikor a háború után a svábok kitelepítése ellen és a
Csehszlovákiából elűzött magyarok érdekében szólt, ugyanez a hívő meggyőződés
vezette. Népéért és Egyházáért aggódott,
amikor ellenállt a sztálinista diktatúra vallást és kultúrát pusztító nyomásának.
Személye jelképpé magasodott: a magyar
katolikus közösség és az egész megkínzott
és elnyomott mag yar nép jelképévé.
Mindszenty bíborost a börtönben lélekta-

nilag és fizikailag is meg akarták törni.
Kegyetlenség és főleg keserű tévedés lenne
azon megütközni, hogy hosszas kínzás után
– még elítélése előtt – maga is elhitte: ki
akarják szabadítani őt.
Akkor és ott ez puszta lejáratási kísérlet
volt. 1956-ban azonban tényleg kiszabadították. Érte jöttek. Nem maga akarta
elhagyni a fogságot. Ugyancsak a lényeget
tévesztenénk szem elől, ha csak azt kérdeznénk, mennyire reálisan látta a politikai
helyzetet annyi év elszigeteltség után.
A mélyebb történelmi igazságot, az isteni
gondviselés és a valóság rendíthetetlen erejét nagyon is élesen látta. Mindszenty bíboros elsősorban hívő ember volt. Látta a többi
püspökök, papok, szerzetesek, világiak
szenvedését és helytállását. Tudott szeretettel és megértéssel szólni azokról is, akiket megtört az üldözés.
József bíboros sírján Esztergomban ez
olvasható: „Devictus vincit” – legyőzetve
győz. Legyen az isteni igazság, amit életében szolgálni akart, ma is éltető erő, lelki
megújulás, megbékélés és bizalom forrása
mindannyiunk számára!
Részletek a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Állandó Bizottságának körleveléből
2012. március
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1848, az örök példa
1848-ról elsôként minden magyarnak március 15.
jut az eszébe, Petôfi Sándorral és a márciusi ifjakkal.
1848. március 15. mindannyiunk számára, azóta is a
forradalmi hevület, a sodró lendület, az összefogás, a
tenni akarás örök példája. Olyan példa, amelyet soha
nem feledhetünk, olyan példa, amely erôt ad a cselekvéshez, a nehézségek legyûréséhez.
2012-ben immár 164 esztendeje a dicső eseményeknek, de a tettek
fénye azóta sem kopott meg, azóta sem ment feledésbe! A magyar
történések szervesen illeszkednek az európai forradalmi hullámokhoz. Petőfi Sándor is így látta ezt már 1848 februárjában az
„1848”című versében:
„Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen / Egy új csillag, vérpiros
sugára / Életszínt vet a betegségében / Meghalványult szabadság
arcára.”
Petőfi és a kortársak tisztában voltak a nagy nap jelentőségével,
tudták, hogy örök példává váló tetteket hajtottak végre. A pesti események utáni napon, 1848. március 16-án Petőfi a „15-dik március,
1848” című versében így értékelt:
„Magyar történet múzsája, / Vésőd soká nyúgodott, / 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.”
A kor embere látta és megértette a márciusi események jelentőségét, mert benne élt az évtizedek óta zajló reformkori törekvésekben,
magáénak érezte a megújulás terveit, a változások szükségességét.
Ugyanis március 15. nem hirtelen, nem a semmiből jött, hanem
megelőzte az évtizedekig tartó reformkor, amelyben a nemzet legjobbjai a széles körű reformok mellett szálltak síkra, a társadalom
átalakításáért küzdöttek. A 19. század első fele a magyar megújulás
időszaka volt, kezdődött a Kazinczy Ferenc indította nyelvújító
mozgalommal, majd folytatódott a Széchenyi István által megkezdett reformkorral. Az 1820-as évektől 1848-ig ívelő években végbement Magyarországon előbb szellemi síkon, majd egyre több területen a gyakorlatban is, a polgári átalakulás követelése, illetve a tervek
megvalósítása.
A magyar politikusok egész nemzedéke, a főnemesektől a kisnemesekig, az egyre erősödő polgárság, de az egész nemzet változásokat akart és sürgetett. Nemzeti egység jött létre. Mindenki az
átalakulás híve lett. Az 1847–1848-as utolsó rendi országgyűlés
Pozsonyban kidolgozta Kossuth Lajos vezetésével a polgári átalakulás programját. A politikai küzdelem azonban igen hosszadalmas volt: V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, valamint a
bécsi udvar igyekezett halogatni a megegyezést. Az európai forradalmak hatására a magyar márciusi ifjak 1848. március 15-én az
ország fővárosában, Pest-Budán tömegdemonstrációt szerveztek,
hogy a pozsonyi országgyűlést támogassák. Azon a borongós, esőre
hajló, kora tavaszi szerdai napon az ifjúság és a pesti nép tízezrei
hitet tettek a változások mellett. A hatóságokkal elfogadtatták „A
12 pont”-ot, amellyel a pozsonyi országgyűlés munkáját segítették.
A nagy nap felemelő, dicső eseményei ismertek a Landerer és
Heckenast nyomda lefoglalásától kezdve Táncsics Mihály kiszabadításáig. A forradalmi tömeget Petőfi „Nemzeti dal” című verse lelkesítette.
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A sok követelésből mindenképpen kiemelkedő „A 12 pont” legelső pontja, ami hozzájárult a nap sikeréhez: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését” – Petőfiék ennek megfelelően foglalták
le a Landerer és Heckenast nyomdát, és minden cenzori engedély
nélkül nyomtatták ki a forradalmi követeléseket. Korszakalkotó
tett volt, mivel a sajtó- és szólásszabadság a legalapvetőbb emberi
jogok közé tartoznak. Petőfi Sándor a már idézett versében szögezte le: „Szabad sajtó! …már ezentúl / Nem féltelek, nemzetem, /
Szívedben a vér megindul, / S éled a félholt tetem.”
Nem véletlen, hogy Petőfi és 1848 nagyjai olyan fontosnak tartották a sajtó szabadságát. Tudták, hogy nélküle nincs demokrácia;
ha nem lehet szabadon kifejteni az embereknek a gondolataikat és
véleményüket, akkor az a legnagyobb elnyomás, a legsúlyosabb diktatúra. Petőfi Sándor ezt írta a naplójában: „Ma született a magyar
szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bilincs… vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága? Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted,
üdvezellek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn
nélkülöztünk tégedet.”
Március 15. úgy értékelhető, hogy a pesti forradalmi események
hathatós támogatást nyújtottak a pozsonyi országgyűlésnek.
A Pesten lezajlott megmozdulás gyorsította a király döntését, hogy
jóváhagyja a követeléseket. Az 1848 április elején megalakult első
felelős kormány, a Batthyány Lajos vezette kormány és az elfogadott
áprilisi törvények lerakták a polgári Magyarország alapjait, végérvényesen megszűnt a feudalizmus, s törvényes lehetőség teremtődött
egy új típusú fejlődés számára. A megvalósult eredmények több
évtizedes társadalmi reformkísérletekre nyúltak vissza, amelyek
betetőzése volt a március 15-i forradalom és az 1848-as áprilisi törvények. A kor nagyjai Magyarországot a fejlett Európához emelték,
s külön csodálatra méltó, hogy mindezt törvényesen és békés eszközökkel tették.
Március 15. eseményei, a forradalmat vezető kiemelkedő személyek örök például szolgálnak minden magyar számára. Büszkén
tűzzük ki ezen a napon a szívünk fölé a nemzeti kokárdát, mert
ezzel is azt fejezzük ki, hogy azonosulunk az 1848-as eszmékkel, s a
nemzet gyarapodásáért, a közös tettekért, a szabadságért és a haladásért készek vagyunk mindenkor küzdeni.
Mitták Ferenc
történész, Dabas díszpolgára
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PÉTER BÁCSI DABASON JÁRT
Kossuth és március tizenötödike: ennél jobb tavaszi hívó szó sohasem kellett Dabason. Az emlékezetes tiszteletadások sorából kiemelkedik az 1948-as megemlékezés, melyet a centenáriumi ünnepségsorozat részeként március 14-én, vasárnap rendeztek a járás székhelyén,
Alsódabason. A miniszterelnök – a történelem szeszélye folytán –
Dinnyés Lajos (*1901 †1961) helyi kisgazdapárti politikus volt ugyan,
de a háború után ezernyi gonddal terhelt ínséges idők határt szabtak
a nagy ívű terveknek. Jól igazolja ezt, hogy a gyakorlati tennivalókat
szinte kissé megkésve, február 18-án egy alsódabasi tanácskozáson
összegezték – amelyen két miniszterelnöki küldött is részt vett –, s
ennek eredményeként a következő felhívást fogadták el:
„A koalíciós pártok, a nemzeti bizottság, a 48-as bizottság, a
Szabadművelődési Tanács, az MNDSZ vezetősége a közhangulatra
támaszkodva együttes ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy a
miniszterelnök úr szülőfalujában, Alsódabason Kossuth Lajos édesapjának, Kossuth Lászlónak elhanyagolt sírját rendbe hozatja, a
Kossuth-temetőt parkíroztatja (értsd: parkosítja – V. F.), a Kossuthházat emléktáblával jelöli meg” és benne „Kossuth-múzeumot létesít,
esetleg Kossuth-szabadságzászlót emeltet 1848. százados évfordulóján.
Mivel Kossuth nem egy községé, még akkor sem, ha apjának szent
hamvai járásunk egyik községének akáclombos temetőjében pihen is,
hanem az egész nemzet büszkesége, és eszméi a szabadságszerető nép
közös kincse és drága öröksége, amelyek száz év múltán most vannak
a megvalósulás állapotában, ezért szeretettel és a Kossuth-eszmék
iránti törhetetlen ragaszkodásunk nyilvánításával arra kérjük soraink
olvasóját – legyen az község, népi szerv, egyesület, egyház, iskola vagy
egyén –, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatni szíveskedjék a
Kossuth-sír rendbe hozását, a Kossuth-temető rendezését, a Kossuthház emléktáblával leendő megjelölését és Kossuth-múzeum létesítését, Kossuth-zászló emelését, és ezáltal járuljon hozzá tehetségéhez
mérten a demokrácia megszilárdításához. Az e célra szánt adományát Alsódabas község csekkszámlájára a mellékelt befizetési lap felhasználásával 1948. március 3-ig kérjük befizetni annyival is inkább,
mert 1948. március 14-én az alsódabasi Kossuth-temető országos
ünnepély színhelye lesz, amely időpontra az újjáépítési munkálatokat
be kell fejezni.”
A rendelkezésre álló alig néhány hétben a múzeum és a Kossuth
nevét viselő szabadságzászló létesítése lekerült a napirendről, ugyanakkor a valóban kicsinosított, rendezett, bekerített Kossuth-temető
bejáratánál kisméretű téglából boltíves, Kossuth-címerrel díszített
monumentális díszkaput építettek. Az ünnepi programot az egész
járás magáénak érezte, költségeihez – anyagi gondjaik ellenére is –
minden Képviselő-testület hozzájárult. A dabasi centenárium az
1945 és 1956 közötti időszak alighanem egyetlen olyan eseménye
volt, amely a járás 17 községét önként és lelkesedéssel fogta össze,
mint valaha az emlékműállítás idején. Az ünnepség napján két filmhíradós stáb forgatott az emlékezés helyszínein, ami nagyon nagy szó
volt akkoriban, különösen, hogy az országos központi ünnepségre a
felhívással ellentétben ténylegesen másnap, a Parlament előtti
Kossuth-téren került sor. A mai Kossuth László utcában rengeteg
résztvevője volt az emléktábla-avatás ceremóniájának, a tömegben
gyakorlatilag lépni nem lehetett a sok embertől. A szervezők felkészültek erre a helyzetre, és a műsor nyomon követését hangosítással
segítették. Mint az egykori résztvevők mai visszaemlékezéseiből

kiderül, a díszvendégek közül a
szociáldemokrata Szakasits
Árpád (*1888 †1965) és a kommunista Olt Károly (*1904
†1985) nem keltett mély benyomást a dabasiakban, „Lajkót”,
azaz az alsódabasi születésű
Dinnyés Lajos miniszterelnököt
meg már „ismerték, mint a rossz
pénzt”. Még legjobban a közöttük álló falusias öltözetű, bajuszos bácsit nézték meg maguknak, aki fehér ingben, de nyakkendő nélkül, csizmában, kalapban egy szomszéd faluból jött
parasztgazdát formázott leginkább, s tulajdonképpen bármelyikük
rokona vagy ismerőse lehetett volna. Az égvilágon semmi katonás
nem volt benne, sőt a katonákat se nagyon tűrte maga körül, így nehezen hitték el, hogy ő Veres Péter (*1897 †1970) író, a parasztpárti
honvédelmi miniszter. Az első Dinnyés-kormány tagjaként, építésés közmunkaügyi miniszterként már járt Alsódabason, hiszen a
Dinnyés-birtokon 1947-ben kormányülést is tartottak. A koalíciós
idők legnépszerűbb közéleti emberét mindenki, még az idősebbek is
„Péter bácsi”-ként szólították, pedig 1948-ban mindössze 51 éves
volt. Harcos parasztemberből iskolán kívüli önképzéssel lett baloldali érzelmű népi íróvá, nézetei miatt a börtönöket is megjárta. Népes
családját tizenhat hold földön gazdálkodva tartotta el, szabályos kis
mintagazdaságot vezetett. A háború idején – mint politikailag megbízhatatlannak – nem adtak fegyvert a kezébe, viszont többször is
munkaszolgálatra kötelezték. 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt elnökeként kapcsolódott be a politikai életbe, az ország újjáépítésébe.
A párt baloldali szárnyához tartozott, a kommunistákkal való
együttműködés mellett tette le a voksát. Meggyőződéses híve volt a
társadalom szocialista átalakításának és az egyik alapozója a korábban nem létező szocialista magyar irodalomnak. Két Kossuth-díj, az
Írószövetség elnöki tisztsége 1954 és 1956 között, szinte évenként
megjelenő kötetek jelezték, hogy – bár időnként voltak vitái a hatalommal – irodalmi szereplését soha nem akadályozták. Napjainkban
iskolák (Balmazújváros, Győr, Budapest), utcák, sőt még lakótelep
(Debrecen) is viseli a nevét, szobrok, emléktáblák őrzik az emlékét,
azaz voltaképp minden rendben lévőnek látszik. Ám ha áttekintjük
az 1990 után kiadott köteteit, már jóval árnyaltabb, elgondolkod
tatóbb a kép. A könyvkiadók meglehetősen ritkán, olykor öt-tíz évnyi
szünetekkel találnak rá, és amikor mégis, akkor választásuk az 1945
előtti önéletrajzi ihletésű szociográfiáit minősíti maradandónak; a
Rákosival közös fotókon szereplő, a hatalommal így vagy úgy, de
mindig kiegyező, változatos formákban együttműködő írón viszont
egyszerűen túllépett az idő.
Péter bácsival legutóbb az idén januárban találkozhattunk
Dabason, a Magyar Kultúra Hete záró rendezvényén. A kaszinó
színpadán a hazai tájakat felvonultató előadás végén az 1939-ben
írott „Én nem mehetek el innen” című verse volt a csattanó, ragyo
góan példázva, hogy a baloldali nézetek és a hazafiság nem a tűz és
víz esete, sőt nagyon is jól, hitelesen megférnek egymással, ha az szívből jön. S ezúttal a „társasággal” sem volt gond, hiszen Petőfi Sándor,
Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Nagy László, Berda József és Garay
János bármely kor és a legkényesebb ízlés próbáját is kiállja…
Valentyik Ferenc
2012. március
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Az ember újra épít(ése)
2012-ben kerül sor a XIII. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé
megrendezésére, amelyen Magyarország is képviselteti magát. A
közelmúltban a budapesti Műcsarnok pályázatot hirdetett, melyen a
magyar pavilon témáját, illetve az ehhez kapcsolódó installáció ötletét keresték. A pályázatra rekordszámú (12 db) pályamű érkezett,
melyek között ott szerepelt a dabasi Trafik Kör – Kortárs Művészeti
Egyesület „Az ember újra épít(ése) – Build man, not only buildings!”
című pályaműve is.
2011 novemberében az egyesület tagjai Pannonhalmán egy zarándokszálláson gyűltek össze, hogy kidolgozzák a biennále témáját.
Először a tagokat már régóta foglalkoztató közösségi akciók, a
„Szalonna Kör”, a „Black Box” projekt tűntek izgalmas alapoknak.
De a kiránduláson ugyancsak részt vevő Orci József a közös munka
eredményeként (mint ahogy az lenni szokott) egy mondatba sűrítetve
megfogalmazta az alapgondolatot. „Nemcsak a házakat kell építeni,
hanem az embereket is.” Amit az egyesület tagjai közös felkiáltással
elfogadtak. Ez volt az az alapvetés, ami az egyesület egészéves törekvését össze tudta foglalni, és végül erre épült a kiállítási koncepció.
Korunk embere eltávolodott az alkotás és a kreativitás vágyától.
A fogyasztói kultúra a „mindent megkaphatsz készen, nem kell semmit csinálnod” elve szerint teljesen átalakította mai társadalmunk
gondolkodásmódját. Ezzel lassan megszűnik a közösséget összefogó
erők egyike.
Ha építészeti vonatkozásban nézzük a problémát, a válság teljesen nyilvánvalóvá tette azt, hogy a fék nélküli építkezés nem vezet
sehova. Évszázadok óta építjük „bábeli tornyunkat” miközben rendre válságba jutunk. A pazarlás és a mennyiségorientált világ a 21.
században már nem fenntartható, és így a jövő építészetének feladata is megváltozik.
Az építészeknek tehát nemcsak a házak felépítésével, hanem a
környezet és az abban élő ember újraépítésével is foglakozniuk kell.
Az ember a kreativitása, az alkotó ereje által épül. Ám vigyázni kell a
természet és az épített környezet egyensúlyára is. Ezért a jövőben
arra kell törekednünk, hogy a természetes környezet kapjon nagyobb
hangsúlyt.
Az egyesület alkotói ezt a témát egy állandóan változó, a kiállítás
látogatói által épülő installáció segítségével tették érzékletessé. A
kiállítóterek mindegyike egy-egy szimbolikus tér: nádas mint természet, a műterem mint alkotóhely, az épülő mű, közös alkotás mint
épített környezet, és végül a sivatag mint a természet egyensúlyának
megbomlása.
A pályázatot végül egy másik alkotás nyerte. A szakmai zsűri kritikáját alapvetően jónak értékeljük. Különösen figyelemreméltónak
tartották, hogy vidéki csapatként indultunk, és egyetemi hallgatók
is részt vettek a pályamű kidolgozásában. Egy mondat az igen neves
zsűri értékeléséből: „Az egész koncepciót őszinteség és spiritualitás
lengi be: felvállaltan a szívre kíván hatni, s ténylegesen szerethetővé
is válik.”
A pályázatművet kidolgozó tagok: A. Varga Imre (képzőművész), Balog Ádám (építészhallgató), Ligetvári István (építész),
Ligetvári Dorottya (építészhallgató), Nagy Zsuzsa (építész).
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A további pályaművekről és a Trafik Kör pályaművének részleteiről (installáció, dramaturgia, látványtervek stb.) a www.trafikkor.
com weboldalon tudhatnak meg többet az érdeklődők.
Balog Ádám

Új kiállítás!
Március 5-től (hétfő) új kiállítás látható a Martinovics téri Trafikban.
„Örömvonalak” címmel, Farkas Gábor, városunk főépítészének
grafikáit láthatják az érdeklődők. A tárlat nem elsősorban építészeti témát jelöl ki bemutatásra, hanem a grafika, a rajz világát. A tárlaton látható egy film is, amelyben szó esik a rajzolásról, annak
öröméről, inspirációiról. Megtekintését rajzolni tudó, pályaválasztás
előtt álló fiatalok számára különösen ajánljuk!

Fotópályázat
A Dabasi-szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Ház,
a Civil Környezetvédelmi Tanácsadó Testület

fotópályázatot hirdet a Föld Napja alkalmából

„Kapunkon túl” címmel.
A fotópályázaton való részvétel profi és amatőr fotósok számára
egyaránt nyitott. Korosztályi megkötés nélkül várunk minden
olyan fényképet, amely illegális hulladéklerakót, környezetszen�nyező, természetkárosító tevékenységet mutat be.
Egy pályázó maximum 5 db A/4 méretben előhívott színes,
vagy fekete-fehér képpel indulhat.
A pályaművek leadásai határideje 2012. április 10. (kedd)
Az értékelés fő szempontja a kép és a címadás kapcsolata.
A képeket lezárt borítékban, névvel, elérhetőségekkel ellátva kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal kabinetirodájába, vagy a
szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Házba.
Díjazás három korcsoportban három helyezéssel történik:
gyermek (–14 éves korig)
ifjúsági (14–18 éves korig)
felnőtt (18 éves kortól)
Várjuk pályaműveiket, mert az otthonunk nem csak a
kapunkig terjed!

kitekintô

Módosult a Sári Rétesház
nyitva tartása
A Sári Rétesház nyitva tartása márciustól megváltozott.
A ház hétfőtől csütörtökig zárva tart,
péntektől vasárnapig 10.00–18.00 között várja vendégeit.
Nagyobb rendezvényekre rétes rendelhető hétköznapokon is
előzetes telefonos egyeztetés alapján. Csoportok hét közbeni
fogadásához szintén telefonos bejelentkezés szükséges.
Telefonszám:
06-70/57 45 676

Tisztelt Kutyagazdik!
Értesítjük Önöket, hogy a 2012-es évre az
ebek veszettség elleni kötelező oltása és
féregtelenítése 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.
A legmegfelelőbb időpont kiválasztásához – az Önök munka
ideje után – tájékoztató a rendelési időkről:
Dr. Bálint Mihály: (06-30/859-8946)
Dabas-Sári Besnyő, Pillangó u. 39.:
március 31. szombat 14–17 óra
Dabas-Sári, Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás:
április 14. szombat 14–17 óra
április 21. szombat 14–17 óra
Dr. Gábor Ferenc (06-20/517-5463)
Dabas, Szt. István u. 32., állatorvosi rendelő:
március 17. szombat 8.00–10.00 óra
március 18. vasárnap 8.00–10.00 óra
március 31. szombat 8.00–10.00 óra
Dr. Doricsák János (06-29/362-725)
Dabas, Wesselényi u. 42., állatorvosi rendelő:
március 11. vasárnap 8.00–10.00 óra,
március 17. szombat 10.00–12.00 óra
március 18. vasárnap 8.00–10.00 óra
március 24. szombat 10.00–12.00 óra
Dabasi Szőlők, Kisperjés Italbolt udvara:
március 16. péntek (pihenőnap) 10.00–12.00 óra
Minden 3 hónaposnál idősebb eb veszettség elleni oltása kötelező!
Hatósági ellenőrzés alkalmával az oltatlan ebek tulajdonosai ellen
szabálysértési eljárás kezdeményezhető! Az oltás alkalmával kérjük
az eboltási igazolványt szíveskedjenek magukkal hozni!
Köszönjük szíves együttműködésüket!

Megalakult a kistérségi
fúvószenekar
Hosszas előkészítő munka után 2011-ben megalakult a kistérségi
fúvószenekar.
Térségünk szinte valamennyi települése delegál tagokat az együttesbe, a 46 tagú zenekar gerincét dabasi és újhartyáni zenészek
alkotják. Pályázati forrásból sikerült fejlesztéseket végrehajtanunk,
beszerzésre kerültek olyan hangszerek, kották, melyek eddig nem
álltak rendelkezésünkre. A zenekar repertoárja a komolyzenei
átiratoktól a musicalig terjed. Az együttes tagjai nagy lelkesedéssel
és szakmai alázattal végzik munkájukat, minden anyagi juttatás
nélkül, amiért köszönetet érdemelnek. Reményeink szerint a zenekar koncertjeivel gazdagabbá, színesebbé válik térségünk kulturális
élete. Példamutató összefogással sikerült olyan elképzelést megvalósítani, ami országos viszonylatban is ritkaságszámba megy.
A zenekar bemutatkozó koncertjére március 15-én, díszelőadás keretében kerül sor a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Tóth Antal
művészeti vezető

Idén is indul a Húsvéti
Nyuszivonat
Kisvonat indul március 31-én 14.00 órakor a rendőrség
parkolójából.
Útirány: Bartók Béla út–Vörösmarty utca–Vasút út–Kossuth
Lajos út–Szent István út–Fő út–Szent János út–sári
templom–Sári Szlovák Udvar
Visszaindulás: 18.00 órakor a fenti útvonalon
Programok:
Március 31. (szombat) 15.00–18.00 óráig
Húsvétváró délután a Sári Szlovák Udvarban
– locsolószokások, kézműves foglalkozások, állatsimogató
Március 31. (szombat) 15.00–18.00 óráig
Húsvéti ünnepváró délután a Kossuth Művelődési
Központban
– kézműves foglalkozás, kézműves kirakodóvásár
Kisvonat indul április 6-án 15.00 órakor a rendőrség
parkolójából.
Útirány: Bartók Béla út–Szent István út Kossuth Lajos út–Vasút
út–Dabasi-szőlősi Közösségi Ház
Visszaindulás: 18.00 órakor a fenti útvonalon
(felszállás a kijelölt autóbuszmegállókban)
Program:
Április 6. (péntek) 16.00–20.00 óráig
a Dabasi-szőlősi Közösségi Házban
húsvéti kézműves foglalkozások és játékok
Kedves Gyerekek! A kisvonaton az önkormányzati nyuszi
fogad benneteket. Ha elmondjátok neki kedvenc locsolóverseteket, vagy énekeltek egy kedves kis dalt, egy festett nyusziarcot és más apró ajándékot kaptok.
Érvényes viteldíjak a gumikerekes kisvonaton:
3 éves kor alatt:
ingyenes
3–6 éves kor között:
80 Ft
6–70 éves kor között:
250 Ft/fő
70 év felett:
ingyenes
3 év alatti gyermekkel utazó személy:
150 Ft
2012. március
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Előrehozott fordulóval kezdi a tavaszi szezont az FC Dabas SE.
A második fordulóból előrehozott találkozón március 4-én, a
Monor ellen játszik a Keresztúri-csapat.
Sajnos a Pilisvörösvár visszalépése a bajnokságtól, egy hazai
mérkőzés megtekintésétől fosztotta meg a dabasi csapat drukkereit, mivel a találkozó napján a Dabas értelemszerűen szabadnapos lesz. Nyolc idegenbeli találkozó és hat hazai megmérettetés vár Danyisékra, hogy a végső célt elérjék, hogy a nyakukba
akasszák a bajnoki aranyérmet, amely megszerzésére a csapatnak minden esélye megvan.
Nem volt nagy játékosmozgás az FC Dabas gárdájánál, mindösszesen három játékos távozott: Mojzes Nagykőrösre,
Manchalt a Hernádhoz kölcsönben, Teiringer Ausztriában próbál szerencsét. A távozó játékosok helyére három új labdarúgó
érkezett: Bozsik Viktor Csepelről (támadó), Dévai Csaba
Tökölről (középpályás, védő), Praszna Dávid Dunakesziről
(támadó). Tagja még a húszfős felnőtt keretnek négy ifjúsági
labdarúgó: Basa Richárd, Fábri Ádám, mindketten támadó
szellemű játékosok, Palchuber Péter, Mráz István pedig a középpályán érzik otthon magukat.
Az FC Dabas SE munkájáról, terveiről a www.fcdabas.hu
internetes oldalról tudhat meg még több információt a tisztelt
érdeklődő, ahová felkerült az egyesület utánpótlás-neveléssel
kapcsolatos koncepciója.
NB III. ALFÖLD CSOPORT – 2011/2012 BAJNOKI ÉVAD
TAVASZI SORSOLÁSA
16. forduló				
03. 10. szombat
14.30 Várfürdő-Gyulai Termál FC–FC DABAS
17. forduló				
03. 04. vasárnap 14.30 FC DABAS–Monor SE
18. forduló
03. 25. vasárnap 16.00 Szolnoki MÁV FC–FC DABAS
19. forduló		
Szabadnapos: FC DABAS
20. forduló				
04. 07. szombat
16.30 Jánoshida SE–FC DABAS
21. forduló				
04. 15. vasárnap 16.30 Hódmezővásárhely FC–FC DABAS
22. forduló
04. 22. vasárnap 17.00 FC DABAS–Dunaharaszti MTK
23. forduló				
04. 28. szombat 17.00 Szarvasi FC–FC DABAS
24. forduló				
05. 06. vasárnap 17.00 FC DABAS–TÖKÖL VSK
25. forduló				
05. 12. szombat
17.00 Tápiószecső FC–FC DABAS
26. forduló				
05. 20. vasárnap 17.00 FC DABAS–ÜLLŐ SE
27. forduló				
05 .27. vasárnap 17.00 KECSKEMÉTI TE–FC DABAS
28. forduló				
06. 03. vasárnap 17.00 FC DABAS–INDOTEK CSEPEL FC
29. forduló				
06. 10. vasárnap 17.00 MAKÓ FC–FC DABAS
30. forduló				
06. 16. szombat
17.00 FC DABAS–TISZA VOLÁN SC SZEGED
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Férfi kézilabda
NB I/B
Hajdúböszörmény–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Nyíregyháza
Cegléd–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Töröksztmiklósi KE

Felnőtt
24 : 27
38 : 25
31 : 28
24 : 23

Ifjúsági
27 : 29
35 : 34
24 : 26
26 : 33

A felnőttek utolsó győzelmükkel a tabella 2. helyére kerültek.
Következô hazai mérkőzések:
Dabas-Diego KC–Ózd
Dabas-Diego KC–Hajdúnánás

márc. 18. 18.00 óra
ápr. 01.
18.00 óra

A mérkőzések a sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.
A junior csapat mérkőzései a felnőttek előtt két órával kezdődnek.

Fotó: Karlik Dóra

A felkészülési idôszaknak
vége, jöhet a bajnoki rajt!

Díjugratás
Február 18-án fedett pályás minősítő versenyt rendeztek Kecs
keméten, az Airvent Lovasklubban, melynek célja a fedett pályás
döntőkre való kvalifikáció volt.
Öt kategóriában rendeztek minősítő versenyszámokat, mégpedig 5 éves lovak, 6 éves lovak, ifjúsági, amatőr és felnőtt kategóriában. Lovestyán Rita, a Szervál Sportegyesület versenyzője, Cassis
SzM. nevű lovával a 6 éves lovak kategóriájában indult. A helyezések sorrendje a lovak stílusbírálata szerint alakult. A ló és lovas felkészülését nagymértékben megnehezítette az időjárás, de első közös
versenyükön 7,1 stílusponttal a 4. helyen végeztek.
A február 25-én Budapesten, a Kerepesi úti Tattersallban megrendezett díjugrató versenyen való szereplés sajnos nem az elvárásoknak
megfelelően alakult. Rita
a 6 éves lovak versenyszámába n indu lt Ca ssis
SzM. nevű lovával. A számos neves versenyzőt és
tehetséges lovat felsorakoztató versenyszámban
a páros 2 verőhibával csak
a mezőny vége felé foglalhatott helyet.
Ritát a pilisi EquiFarm Áruház támogatja.

Támogassa
adója 1%-ával
a Révfülöpi
Üdülőtábor
felújítását!

(Révfülöp, Kacsajtos u. 50.)
Alapítvány adószáma:
18664658-1-13
Köszönettel:

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány kuratóriuma

Dabasiak, kalandra fel! Fedezzék fel Székelyföldet! (5. rész)
Miért is érdemes Barótra menni?
Barótra közúton három irányból lehet eljutni.
A Homoród völgyén és a Hatodon átvezető utat
már bemutattam. Most az Olt-menti látnivalókkal ismertetem meg az érdeklődőket. Ezt a
megközelítést azoknak ajánlom, akik a dél-erdélyi útvonalon érkeznek Székelyföldre, azaz
Dabasról Arad felé indulnak el.
Maga az útvonal és annak látnivalói önmagában is megdobogtatják a magyar ember szívét,
hiszen olyan történelmi helyszíneken megyünk

Apáczai Csere János sírja

keresztül, mint Déva városa, a Kenyérmező, a
szászok földjén lévő Szászváros, Szászsebes,
Szászrégen, majd Fogaras. Tőlünk jobbra
pedig ott magaslanak a távolban a Retyezát, a
Kudzsir és a Fogarasi-havasok hósipkás csúcsai. Hosszan követjük a Maros, majd az Olt
folyását.
Úgy hatszáz kilométer megtétele után Szász
magyarósnál a főútról Apáca felé térve már
közel vagyunk a célunkhoz (csak személyautóval utazóknak ajánlott, a buszokkal tovább kell
menni Brassó felé).
Apácán született a mindössze 34 évet élt
Apáczai Csere János. A faluban ma már csak a
szülőháza helyén álló emléktábla emlékeztet
„a magyar akadémia eszmei alapkövének”
(Wikipédia) letéteményesére. Sírja a kolozsvári

Nagyajta, unitárius templom

Házsongárdi temetőben található, és azok közé
tartozik, melyet a román kulturális tárca a múlt
év decemberében védetté nyilvánított.
A település végén, az Olt rozzant hídján átkelve
érünk be Székelyföldre, azon belül is az erdővidéki Nagyajtára. A falu leghíresebb szülötte
Kriza János költő, műfordító, unitárius püspök,
aki a székely népköltészet ismerőjeként adta ki
Vadrózsák című gyűjteményét. Bronz mellszobra a falu főterén, sírja pedig szintén
Kolozsváron, a Házsongárdi temető védett
részén található. Nagyajta látnivalója a
Várdombra épült unitárius templom, melyet
egy szabálytalan alakú erődfal vesz körbe. Az
„erődtemplom” falai közé menekült a nép
külső támadás idején, békeidőben pedig itt
tárolták a családok a különféle terményeket,
köztük a Székelyföldön igen kedvelt szalonnát.
Dabas város honlapján képeket és információkat talál a városunk baróti panziójáról: www.dabas.hu/Dabasiaknak-VárosunkTestvérvárosi kapcsolatok-DERZS Panzió
És akinek ezek után kedve támadt Barótra utazni, részletes információér t forduljon a
Polgármesteri Hivatalban Nagy Viktóriához
(telefon: 29/561-254), vagy közvetlenül a panzió vezetőjéhez, Józsa Vilmoshoz, a 0040724-332-310-es telefonszámon!

Szandhofer János

Álmaink esküvője régebben még valóban csak kislánykori álmainkból
meríthetett a tradícióktól eltérő ötleteket, melyeket szerencsés esetben sikerült az örömszülők makacs hagyománytiszteletével szemben
is valóra váltani. Az utóbbi évtizedben viszont már megszokott lett,
hogy minden házasulandó igyekszik valami egyedi ötlettel meglepni a
vendégsereget. Persze a legtöbben tanácstalanok. Nem csoda, hiszen
nagy fejtörést okoz a megfelelő esküvő minden apró mozzanatát megtervezni, és ennél is nagyobb munkát jelent megszervezni. Ebben segített immár negyedik alkalommal több mint 700 látogatónak az
Esküvő Kiállítás.
Január 28–29-én a Dabas Motelben megtalálható volt mindaz, ami
egy tökéletes esküvő megrendezéséhez szükséges lehet. A kiállítás
mindkét napján show-műsorokban keltek életre az esküvői ruhák,
táncbemutatók adtak ötletet a meglepetéstáncokhoz, finom falatokat
és koktélokat lehetett kóstolni, és a szemünk előtt készültek a menyasszonyi sminkek és frizurák, miközben élő zene adta a hangulati aláfestést. A jegyespárok így munka közben ismerhették meg az esküvői
szakma helyi képviselőit. Megtapasztalták, mennyivel kellemesebb
egy szolgáltatóval személyesen megismerkedni, mint amikor csak
e-mailen kérnek ajánlatot, vagy egy-egy távoli városban ismeretlen
vállalkozót keresnek fel.
A szervezők célja évek óta változatlan: a teljes esküvő leszervezhető
legyen ezen a két napon. A megjelenő 30 cég széles skálája erre módot
biztosított, hisz minden megvásárolható és leköthető volt itt az esküvőhöz, és akik dönteni tudtak, kedvezményeket is kaphattak. Akik
még csak a tervezgetés időszakát élik, szembesülhettek azzal, tulajdonképpen mennyi mindent kell összehangolniuk a nagy nap előtt.
Végignézve a standokon, vagy a névjegykártyákat gyűjtögetve, akár lis-

tát írhattak az elintézendőkről: helyszín választása, cukrász, esküvői
ruha, fotó-videó, rendezvényszervező, kozmetikus, fodrász, dekoráció,
zenekar, nászút, virág, ékszer, vőfély, díszgyertyák, tánctanulás…
A sok-sok kiállító egybegyűjtése és összehangolása legalább olyan
gondos szervezőmunkát igényelt, mint egy-egy lakodalom kivitele
zése. De Gogolák Marcsinak és lelkes csapatának ez már több ízben
sikerült. Olyannyira, hogy a rendezvény kinőtte a Dabas Motel étterem helyiségeit, ezért a terasz felé nyitva a teret, a legközelebbi Esküvő
Kiállításra már ősszel sor kerül.
Akiknek addigra sikerül a legnehezebb feladatot teljesíteni, azaz a
megfelelő párt megtalálni, azok a házasságkötés lebonyolításának feladatával már nem maradnak magukra. Persze nemcsak a házasulandókat, hanem a bálokra és családi eseményekre készülőket is segítik
a környék vállalkozói kreatív ötletekkel és hasznos tanácsokkal az
5. Esküvő Kiállításon.			
Gula Andrea

Fotó: Barta Csilla

Esküvô Kiállítás 2012

Tavaszköszöntés a selfness jegyében

A test a lélek temploma – szokták mondani.
Az alapvetô szükségleteken túl idôrôl idôre érdemes
saját templomunkat kényeztetni is picit. Ha megadjuk testünknek a szükséges figyelmet és némi extra gondoskodást, akkor az nem csupán túlélni, de
ragyogni fog; márpedig egy csillogó templomban a
lelkünk is fényesebben tündököl. A Human Labor
Selfness Központban a március hónap a hölgyekrôl,
a tavaszi megújulásról és a kényeztetésrôl szól.
Bizonyára sokan érezzük már a tavasz ébredését, a megújulást és a
pezsgést az ereinkben.
Az anyatermészethez hasonlóan a női test és lélek egyaránt
csodás megújulásra képes. A dabasi Selfness Központ március
hónap folyamán különleges kedvezményekkel várja hölgy vendégeit. Kedvezményes áron vehetők igénybe masszázsaink, az
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infraszauna, a testi-lelki felüdülést biztosító jóga, meditáció, valamint a gerincgimnasztika és az energiakezelés is. A Human Labor
Selfness Központ a testi egészség megőrzésén túl különösen nagy
hangsúlyt fektet a lélek ápolására is, éppen ezért a fenti programok mellett a hosszú távú eredményt biztosító selfness szolgáltatásokat is hölgy vendégeink szíves figyelmébe ajánljuk.
A Hellinger-féle családállításnak és a kineziológiának köszönhetően hosszú évek óta nyomasztó, nehéz lelki terhektől szabadulhatnak meg, a menstruációs zavaroktól kezdve a párkapcsolati
problémákon át, egészen a gyermeknevelési gondokig.
Gyors és fájdalommentes, azonnali eredményt biztosító, káros
sugárzástól mentes mammoszkóp melldiagnosztikai vizsgálatunk
a megelőzés egyik fontos eszköze, tinilányok, kismamák és szoptatós anyukák is igénybe vehetik.
Tavaszköszöntő árainkról a 29/360-450-es telefonszámon, a
www.selfnesskozpont.hu honlapon vagy az info@selfnesskozpont.
hu e-mail címen érdeklődhet.
„Oh fény és dal! Tavasznak enyhe napja’.
Elveszett fényét lelkem visszakapja,
Szívem megárad ifju érzelemben,
S ajkamra ismét víg dal hangja lebben.”
(Gyulai Pál: Tavaszi reggel)

hirdetések

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.

Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától

Érdemes ellátogatni
a Dabasi Piaccsarnokba
Márciustól érdemes ellátogatni a Dabasi
Piaccsarnokba, ahol mintegy 36 standon
ôstermelôk árusítják kiváló portékájukat.
Szintén márciusban termelôi húsbolt, házias
jellegû kenyeret, péksüteményeket kínáló
kenyérbolt is nyílik a csarnokban, valamint
olcsó termelôi tejet, tejtermékeket is vásárolhatnak az érdeklôdôk.
A csarnok üzemeltetôi és az eladók szeretettel
várnak minden tudatos dabasi vásárlót,

ha kell egy kis hazai!
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Kényelem, jó árak,
székely gasztronómiai élmények
várják a kedves vendéget.
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