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„Merjetek örvendeni
annak, hogy ajándék vagy
te is, és ajándék a melletted
lévő családtagod is!
Adja az Isten, hogy
megújuljanak a Kárpátmedencében a magyar
családok közösségei!”

Városunkban járt Böjte Csaba atya

rendezvényeink

Március 15-i ünnepségsorozat Dabason
Városunkban március 15-én a hagyományos történelmi helyszíneken zajlott le az
önkormányzat ünnepi rendezvénysorozata.
Reggel 9.30-kor a Kossuth Ház Galéria
udvarán az óvodások rajzkiállításának megnyitóján került sor a díjak átadására, majd
Kőszegi Zoltán polgármester és Tapodi
Katalin intézményvezető elhelyezte a
kegyelet koszorúit a Kossuth-ház homlokzatán.

re, majd Ambrus Lehel és Valentyik Anna
zenei összeállítását hallgathatták meg a
jelenlévők. Zelenák András alpolgármester
és Erdélyi Zsolt ifjúsági polgármester megkoszorúzta Kossuth apjának sírját, majd az
ünneplők a rendezvénysorozat utolsó helyszínére, a Dabas-Diego Sportcsarnokba
vonultak át. A március 15-i záróprogram a
Kistérségi Fúvószenekar 19.00 órakor kezdődő bemutatkozó koncertje volt. A Dabasi

Koszorúzás a Kossuth-szobornál

Fotók: Karlik Dóra

Díjátadás a Kossuth Ház Galéria udvarán

A központi ünnepségre a Dabas-Diego
Sportcsarnokban került sor 11.15-kor.
A rendezvény szónoka Dabas két díszpolgára volt, Zlinszky János professzor a történelem sajátos párhuzamairól, 1848 mai
aktualitásáról beszélt, míg Mitták Ferenc a
március 15-i történések sorrendjét követte
szónoklatában. Az ünnepség a Dabas Város
Díszpolgára kitüntető cím átadásával folytatódott. Idén Murányi László, gyóni szüle-

Kistérségi fúvósok

Az ünneplők átvonultak a református
templom kertjébe, ahol Csontos József tiszteletes fogadta őket, majd beszéde után a
három népzenésszel kiegészült Deo Volente
énekkar Kossuth-nótákat énekelt. Pásztor
Gergely képviselő felkötötte a nemzetiszín
szalagot a templomkertben álló szabadság
fájára.
Az ünneplő közösség a következő helyszínre, a Szent István térre vonult át, ahol az
intézmények, egyesületek, pártok képviselői
megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát.
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Ambrus Lehel és Valentyik Anna

tésű újságíró, ismert televíziós személyiség
vehette át ezt az elismerést Kőszegi Zoltán
polgármestertől.
A délelőtt programjait a Táncsics Mihály
Gimnázium nyolcadikos diákjainak ünnepi
műsora zárta, amelyet Albertné Balázs
Mária tanárnő szerkesztett és állított színpadra.
17.30-kor fáklyásmenet indult a dabasi
köztemetőbe, Kossuth László sírjához.
Az emlékhely előtt ünnepi beszédet mondott Erdélyi Zsolt, a GYIÖK polgármeste-

kistérség tíz településéről érkezett zenészek
ünnepi repertoárját Zsírosné Pallaga Mária
hernádi polgármester, a kistérség alelnöke
ismertette. A rendezvényt Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester nyitotta meg.
Az ünnepségsorozat a Dabasi Honvéd
tüzér Alapítvány hagyományőrzői, a gyóni
polgárőrség, és a Dabasi Rendőrkapitányság
hatékony közreműködésével valósult meg.
A szervezők ezúton szeretnék megköszönni
a segítségüket.
– ui –
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Murányi László a gyóni evangélikus parókián született 1937. augusztus 29-én, édesapja lelkészi feladatokat látott el a helyi egyházközösségben. Mindig büszkén vállalta gyóni-dabasi kötődését, és soha
nem mulasztotta el hírül vinni országszerte mindazokat a pozitív
értékeket, amelyeket ez a város képviselt és képvisel a jelenben is.
Ismert televíziós személyiségként országos hírnévre tett szert, előadóművészként Gyóni Géza verseivel járta Magyarországot és az
elszakított területeket, hogy a helyi származású költő munkásságát
minden magyarhoz eljuttassa. Íróként, publicistaként mindig a társadalmi igazságot kereste, keresztyén-polgári, nemzeti értékrendjét
mindig, minden hatalommal szemben vállalta.
1955-től segédmunkásként, majd laboránsként dolgozott a
Chinoin Gyógyszergyárban. Egy, a Magyar Rádió által meghirdetett meghallgatás után került a rádióba bemondónak, majd a Magyar
Televízióba, ahol ügyelőként, rendezőasszisztensként dolgozott
több száz kisebb-nagyobb műsor készítésénél. 1964-ben szerepet
kapott Szabó István Álmodozások kora című első játékfilmjében.
Stúdiós műsorvezetője volt két olimpiának (1968 Mexikó, 1972
München). 1969-től a TV Híradó szerkesztője, majd műsorvezetője
volt. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1975-ben szerzett
felsőfokú képesítést.
Dolgozott A HÉT című műsorban, több dokumentumfilmet is
készített. Ezzel párhuzamosan a Magyar Rádió határon túli magyarokhoz szóló Szülőföldünk című adásában évekig a napi Krónika
szerkesztő-műsorvezetője volt. l984-től parlamenti tudósítóként,
1991-től a Parlamenti Napló szerkesztőség-vezetőjeként tevékenykedett.
Az 1994-es parlamenti választások után rendkívüli felmondással
megszüntette munkaviszonyát, és kérte idő előtti nyugdíjaztatását.
2001-ben másodmagával újságíró-iskolát alapított Nemzeti Újságíró
Tanoda néven. Később meghívást kapott az induló Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító dékánjától a sajtó- és médiajog tárgy felépítésére, bevezetésére. Először óraadóként, majd 2006. december 31-ig főállásban tárgyjegyző címzetes
egyetemi docensként, az egyetem Bölcsészettudományi Karán ismét
óraadóként oktatta a tárgyat. Emellett több éven át beszéd- és viselkedéskultúrát, szónoklattant tanított a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.
Az Új Idők című lap alapító publicistája volt, de időnként más sajtóorgánumokba is írt. 2006-ban jelent meg ezen írások első váloga-

Murányi László átveszi a díját Kőszegi Zoltán polgármestertől

tása Árulás-kor címmel. Néhány éve a magyar irodalmat Balassitól
Máraiig összefoglaló Szeretet-versek című önálló irodalmi estjével
járja az országot.
Az elmúlt években dabasi meghívásainknak mindig eleget tett,
szónokként, előadóként részt vett az önkormányzat rendezvényein
vagy a dabasi civilszervezetek ünnepi alkalmain. Volt már 1956-os
emlékműsor, Gyóni Géza jubileumi ünnepség, trianoni országzászló-avató ünnepi szónoka. Tartott Gyóni Géza-előadóestet, számos
esetben zsűrizett versmondó versenyeken, a Dabasi Talentumokon,
írt újságcikket a helyi sajtóorgánumokban (Dabasi Újság, Odafigyelő,
Szövetségben Dabasért), kiállt az aktuális közügyek mellett. 2011ben ő volt az október 23-i ünnepség szónoka, majd a Halász Móriczkúriában az emlékező közösség megtekinthette az általa rendezett
56-os filmet, amely a becsületről, a helytállásról, a forradalom igazi
arcáról szólt. Karácsony tájékán Istenes versek címmel előadóestet
tartott a gyóni evangélikus gyülekezeti házban és felajánlotta
az evangélikus közösségnek családja egyik legféltettebb festményét,
egy Jézus-portrét.
Murányi László egyenes gerinccel, példamutató bátorsággal állta
mindazokat a meghurcoltatásokat, amelyek televíziós karrierjét kettétörték. A rendszerváltás utáni zavaros és ellentmondásos idők
tanújaként mesél önéletrajzi könyvében is a kiállt megpróbáltatá
sokról.
Murányi László egy gyóni-dabasi gyökerű igaz ember, aki elkötelezett szűkebb pátriája iránt, értékteremtő életműve, példaadó helytállása, egyenessége, szakmai eredményei egyaránt méltóvá teszik
a Dabas Város Díszpolgára cím viselésére.
A díjhoz szívből gratulál és további aktív éveket kíván a Dabasi
Újság szerkesztősége!
– Szerk. –

DABAS ÉS A KISTÉRSÉG TALENTUMAI
Dabas Város Önkormányzata és a társszervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a Dabas és a Kistérség
Talentumai című tehetségkutató verseny döntőjére és gálájára a Dabas-Diego Sportcsarnokba.
A verseny döntőjére április 20-án 14.00 órakor kerül sor a DDS-ben, a díjátadással egybekötött gála április
21-én szombaton, szintén 14.00 órakor kerül megrendezésre a sportcsarnokban.
Minden kedves versenyzőt, felkészítő pedagógust, szülőt, családtagot szeretettel várunk a Dabas-Diego
Sportcsarnokban 21-én 19.00 órakor kezdődő Valahol Európában című musical bemutatójára, a Zentai Magyar
Kamaraszínház ifjúsági tagozatának előadásában.
Az előadás ingyenes, de a társulat köszönettel elfogad minden anyagi támogatást a kedves nézőktől!
A versenyzőket 19-én várjuk a meghirdetett elődöntők helyszínein.
2012. április
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Murányi László laudációja
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Újszülöttek köszöntése a Szivárvány Óvodában
majd Kőszegi Zoltán polgármester átadta az önkormányzat ajándékát, az emléklapot, a vásárlási utalványt és minden anyukának egy
szál fehér rózsát. Idén a gyerekek külön kis ajándékcsomagot is kaptak a Köszöksziget Játéktár tulajdonosa, Garajszkiné Varga Judit
felajánlásaként.
Délután 13.30-kor a rendezvény faültetéssel folytatódott a sári
Csati-parton, az Újszülöttek Ligetében. A jó idő kedvezett a csemeték elültetésének, így sok család eljött, hogy részt vegyen a munkában, hiszen az egyre bővülő ligetben most már az ő gyermekük fácskája is hirdeti, hogy városunk közössége új taggal bővült.
– ui –
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Március 24-én, szombaton 10.00 órától Dabas Város Önkor
mányzata ismét megrendezte az Újszülöttek Köszöntését a sári
Szivárvány Óvodában. A meghívottak azok a családok voltak, akiknek a gyerekük a Remény Évében, azaz a 2011. év második félévé
ben született. Sajnos Magyarországon az utóbbi esztendőkben
megcsappant a gyermekvállalási kedv, Dabason azonban 2011.
második félévében 77 csecsemő született. A szombati munkanap
ellenére nagyon sokan elfogadták a meghívást és ellátogattak a rendezvényre. Az óvoda aulája teljesen megtelt szülőkkel, babákkal,
nagyobb testvérekkel, de sok nagyszülő is elkísérte az unokákat.
Az ünnepség az óvodások és az óvó nénik kis műsorával kezdődött,

Csaba atya Dabason járt
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Április 1-jén, vasárnap késő délután óriási tömeg fogadta a DabasDiego Sportcsarnokban Böjte Csaba atyát, aki virágvasárnapi szentmisét celebrált a dabasiaknak és a kistérségből idesereglett híveknek.
Katolikusok és protestánsok együtt imádkoztak, énekeltek az
atyával, aki nemes egyszerűséggel, a maga sajátos, beszélt nyelvi szófordulataival, ellenállhatatlan humorával tette feledhetetlenné a
szentbeszédet, amely örök, alapvető emberi értékekről, a szeretetről,
a megbocsátásról, a krisztusi példa követéséről szólt. Az egybegyűltek reakciójából érezhető volt a felé áradó szeretet, a feltétlen elfogadás, mert minden jelenlévő titokban vagy megvallottan olyan tiszta,
őszinte és önzetlen ember szeretne lenni, mint Böjte Csaba atya.
Úgy éreztük, hogy virágvasárnap délutánján a szentmise alatt, ha
csak egy órára is, ez mindenkinek sikerült. Az atya nyugalma, derűje
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és jósága minden jelenlévőre kiáradt, ezt bizonyítja az az adakozási
kedv is, amellyel a hívek hozzájárultak a dévai árvák támogatásához.
A szentmise végére mintegy kétmillió forintnyi adomány gyűlt össze,
amely az atya által alapított erdélyi árvaházak működését, a gyermekek életkörülményeinek javítását szolgálja.
Böjte atya a szeretet üzenetével bocsátotta útjukra a híveket.
A szeretet, és szerelem természetes, istennek tetsző érzelem. Ebben
a nehéz gazdasági helyzetben sok gondot megold, ha kimutatjuk szeretetünket házastársunknak, mert az összetartozás érzése biztonságot nyújt és megkönnyíti a bajok elviselését.
A szentmise a pápai Himnusz, a magyar Himnusz és a székely
Himnusz közös eléneklésével zárult. E három imádság igazán katartikus lezárása volt ennek a feledhetetlen virágvasárnapi misének.
K. Á.

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 29-én rendes ülést tartott.
Az ülésen a testület döntött a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet
módosításáról, annak keretein belül elfogadta a fejlesztési céltartalék
felosztását.
A testület elfogadta a temetők és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, ezzel összefüggésben módosította az önkormányzat és a Daszofe Nonprofit Kft. közötti kegyeleti közszolgálati szerződést,
illetve megalkotta a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló
önkormányzati rendeletet.
A testület döntött az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról, melynek értelmében városunkat zarándokként felkereső, és itt megszálló, zarándokútlevéllel rendelkezők mentesülnek az idegenforgalmi
adó megfizetése alól. A rendeletek megtekinthetők Dabas Város Hivatalos
honlapján.
A testület az ülésen elfogadta:
– a Képviselő-testület bizottságainak 2011. évi munkájáról szóló beszámolókat,
– a Dabasi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
– a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2011. évi munkájáról szóló beszámolókat,
– a 2012. évi Közbeszerzési Tervet,
– a Dabas Város Önkormányzatának felülvizsgált középtávú
Sportkoncepcióját,
– az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás módosított társulási
megállapodását.
– A testület engedélyezte a Kossuth Művelődési Központban megüresedett részmunkaidős szakmai állás feltöltését 2012. április 1-jétől
2012. június 30-ig.
– A testület engedélyezte, hogy az önkormányzat 300 000 000 Ft folyószámlahitelt vegyen fel az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezettől.
A hitel lejárati ideje a folyósítástól számított egy év, kamata maximum
3 havi BUBOR + 1%. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A testület a 300 000 000 Ft-os likviditási hitel és
kamatai törlesztésének fedezetéül az önkormányzat részére havonta
érkező nettó – személyi jövedelemadóval és közterhekkel csökken
tett – állami támogatását és megosztott adóbevételét (468 202 000
Ft), valamint iparűzési adóját (450 000 000 Ft) ajánlotta fel.
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között:
– a dabasi 0135/4 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban – a 2256/29 hrsz.-ú
Parragh utca útszélesítésével érintett 88 m 2 nagyságú földrészlet
ügyében – nem fogadta el a tulajdonos feltételeit, és szükségesnek
tartotta a már folyamatban lévő útlejegyzési eljárás lefolytatását;
– engedélyezte a lajosmizsei 0466/5 hrsz.-ú 6000 m2 nagyságú, tanya
+ gyep művelési ágú ingatlan eladását, 3 000 000 Ft + áfa vételárért,
melyből 1 millió Ft-ot a szerződéskötéskor fizet meg a vevő, a fennmaradó részre pedig részletfizetést engedélyezett. A testület felhatalmazta
a polgármestert a szerződés aláírására, s hozzájárult a tulajdonjog-változás ingatlannyilvántartási átjegyzéséhez. A szerződéskészítés,
az eljárás, valamint az ingatlankitűzés költségeit a vevő viseli;
– visszavonta a 209/2011. (VII. 27.) számú határozatát, és a dabasi 1091
hrsz.-ú Sári Faluház ingatlan kertjének bérleti idejét visszamenőleges

hatállyal meghosszabbította a bérlővel 2004. január 1-jétől 2014.
december 31-ig, azzal, hogy az önkormányzat 12 hónapos felmondási
idővel a bérletet megszüntetheti, amennyiben az 1500 m² nagyságú
kertrészt más célra kívánja az önkormányzat felhasználni. A bérbeadó
felmondása esetén a területet a fóliasátrak nélkül kell átadnia a bérlőnek. A bérleti díjat 2004. január 1-jétől 2010. december 31-ig méltányosan 100 000 Ft-ban határozta meg az önkormányzat, 2011. január
1-jétől a bérleti díj évi 14 800 Ft, mely évenként az érvényes inflációs
ráta mértékével megemelésre kerül;
– hozzájárult –amennyiben a későbbi beépítést nem korlátozza badacsonytördemici 850/1 hrsz.-ú számú ingatlan villamosenergia
ellátásához, a 1101 hrsz.-ú Dabas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan érintésével, valamint, hogy a Badacsonytördemic,
Lábdihegy 1101 hrsz.-ú – földkábel elhelyezésére szolgáló területre
vonatkozó, az elektromos szolgáltató javára szóló használati jogi megállapodás aláírásra kerüljön a polgármester által, mely alapján a használati jog ingatlannyilvántartási bejegyzése megtörténhet. Ennek költségeit a kérelmező viseli;
– nyilatkozatot adott ki az FC Dabas Sportegyesület részére, mely szerint
az önkormányzat 1/1 arányban kizárólagos tulajdonosa a dabasi, Pálya
utcai 950/1 hrsz.-ú, sporttelep – öltöző – lelátók megnevezésű ingatlannak, s ezen ingatlannal kapcsolatban visszavonhatatlanul hozzájárult
ahhoz, hogy a társasági adóról szóló törvényben meghatározottak szerint igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a magyar állam javára. A nyilatkozat megtételére a Sportegyesület
által tervezett sportcélú beruházás és tárgyi eszköz fejlesztéséhez volt
szükség, a jelzálog tartama a beruházás üzembe helyezését követően
legalább 15 év. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével
kapcsolatos költségek a Sportegyesületet terhelik;
– hozzájárult, hogy az önkormányzat megállapodást kössön az FC
Dabas Sportegyesülettel társasági adóval kapcsolatos pályázatához
a z utánpótlás központ tal k apcsolatosan a 30%- os önerőt
(65 524 000 Ft) az önkormányzat biztosítsa;
– visszavette a 1918 hrsz.-ú, „orvosi rendelő” elnevezésű ingatlant a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet használatából.
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között elfogadta,
hogy az önkormányzat
– támogatási igényt nyújtson be a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a
Dabas Város „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című felhívásra. A támogatási igény tárgya Dabas városban a
közbiztonság növelését szolgáló 6 db megfigyelőpont, valamint helyiség kialakítása. A támogatási igényhez az önkormányzat 2 959 588 Ft
saját forrást biztosít;
– támogatási igényt nyújtson be a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása” című
felhívásra. A támogatási igény tárgya a Kossuth Lajos Általános Iskola
tornatermének homlokzatfelújítására, sportpályák és ezek környezetének felújítására, valamint eszközbeszerzésre vonatkozik. A támogatási
igényhez az önkormányzat 5 260 300 Ft saját forrást biztosít.
A testület kifejezte az önkormányzat azon szándékát, hogy a részben
tulajdonában lévő, jelenleg üzemelő Daköv Kft.-be befogadja azon képviselő-testületi határozatokkal csatlakozási szándékot kimondó önkormányzati gazdasági társaságokat, illetve azon önkormányzatokat, akik
jelenlegi üzemeltetőjükkel, a jogszabályi feltételnek való megfelelés céljából csatlakoznának. 				
K. B.
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Dabasi iskolások és a GYIÖK-képviselõk látogatása a Parlamentben
Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata az Oktatási és
Ifjúsági Szolgáltató Irodával közösen március 12-én kirándulást
szervezett általános iskolás tanulók részére. A gyerekek Kőszegi
Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő kíséretében, vezetésével tekinthették meg Országházunkat. A Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat képviselői és a város általános iskoláinak felső tagozatos diákjai vettek részt a kiránduláson, akik közül többeknek
idáig még nem adatott meg, hogy láthassák a Parlament épületét.
Ezúton is szeretnénk Kőszegi Zoltán polgármester úrnak megköszönni a lehetőséget, a gyermekek kalauzolását.
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és az OKISZI Iroda bízik
benne, hogy a jövőben lesz még alkalmunk ilyen, és ehhez hasonló
programokat szervezni az ifjúság számára.
Valentényi Rózsa
OKISZI-munkatárs

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2012. ÉVI DABASI NYÁRI NAPKÖZIS
FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉRE
Dabas Város Önkormányzatának Humánerõforrás Bizottsága 23/2012. (III. 21.) sz. határozata alapján együttmûködve a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítõszolgálataival, pályázatokat hirdet
nyári napközis táborok, foglalkozások szervezésére:
A tavalyi évhez hasonlóan két kategóriában lehet pályázni.
1. A nyári szünidő első két hetében 2012. június 18. és 2012.
június 29. között dabasi pedagógusok szervezhetnek nyári napközis foglalkozásokat. A táborok helyszínéül az adott településrészen található közművelődési helyszínek (Sári Közösségi Ház,
Halász Móricz-kúria, Dabasi-szőlősi Civil Közösségi és Műve
lődési Ház), Dabason pedig az Igazgyöngy Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szolgálnak.
A pedagógusok a szervezési, felügyeleti feladatok ellátására
pályázhatnak, a pályázat alapján a bizottság a javadalmazásukat
téríti meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 23. hétfő
15.00 óra
2. A nyári szünidő 2012. július 2. és augusztus 10. közötti időszakban, nyári napközis foglalkozások szervezésére azok a dabasi
székhelyű egyházak, alapítványok, egyesületek, gazdasági
szervezetek, intézmények (együttesen: szervezetek) pályázhatnak, amelyeknek a tevékenységi körükben szerepel az oktatás-nevelés vagy a szabadidős programok szervezése, és megfelelő helyet
és felügyeletet tudnak biztosítani a foglalkozásokra.
A pályázóknak garantálniuk kell, hogy hétköznaponként legalább egy hétig egész napos elfoglaltságot (sport, műemléki séták,

kézműves foglalkozások, strandolás, stb.) biztosítanak a város
általános iskolás gyermekei részére.
A szervezetek a gyermekek étkeztetési költségeinek finanszírozására nyújthatnak be pályázatot.
FIGYELEM!
A szervezetek pályázatai benyújtásának feltétele az előzetes
IDŐPONTFOGLALÁS, melynek határideje 2012. április 13.,
és kizárólag elektronikusan történhet. Pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki előzetesen időpontot foglalt!
A pályázat beadási határideje: 2012. április 23.
A pályázatokról szóló részletes tájékoztatók, illetve a pályázati
adatlapok elektronikusan letölthetők a www.dabas.hu /
Önkormányzat/ Pályázatok, vagy a Polgármesteri Hivatal/ Humán
Iroda/ Felhívások, tájékoztatok menüpont alól, nyomtatott formában rendelkezésre állnak Dabas Város Polgármesteri Hivatalában
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B, 215-ös, 219-es iroda).
A pályázatok leadásának helye: Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatai, 2373 Dabas-Gyón, Áchim u. 6.
A pályázatokhoz sok sikert kívánunk!
		
Humánerőforrás Bizottság
		
Társult Önkormányzatok
		
„Együtt” Segítőszolgálatai

HIRDETMÉNY
Dabas Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:
2. Badacsonytördemic, Vasút utca 1101 hrsz. 3583 m² – Táborhely
Bővebb információt a 06-30/242-1529 telefonszámon lehet kérni.
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A háztartási zöldhulladék átvétele
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a háztartásokban képződő zöldhulladékot a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központban nettó
3600 Ft/tonna áron vesszük át.
A zöldhulladék elszállítására konténer is rendelhető, amelynek ára
nettó 3558 Ft/m 3 . A konténer bérleti díja – amennyiben 24 órán
belül nem rendelik meg a visszaszállítását – napi nettó 291 Ft/nap.
Ha a konténer 5 napot meghaladóan van a megrendelőnél, úgy a bérleti díj az első naptól kezdve nettó: 582 Ft/nap. Amennyiben a konténert péntekre rendelik hétfői visszaszállítással, úgy csak az ürítés
díját kell megfizetni. (Rendelhető méretek: 4–5–6–7–8 m 3-es konténerek.) A hulladéklerakó nyitvatartási ideje közületek és intézmények részére: hétfő–péntek, 7.00–17.00 óráig,
a lakosság részére: hétfő–vasárnap (ünnepnapokon is) 5.00–21.00
óráig.
A hulladéklerakóba beszállított zöldhulladékot külön deponáljuk,
majd aprítás után prizmába téve komposztálásra kerül.
A nyílt prizmás komposztálás során előállított komposztot átrostálás után a hulladéklerakón takaróanyagként használjuk fel.
Volenszki József ügyvezető igazgató

Tûzgyújtásról
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Pest megyében ez év
márciusa óta az erdőkben és azok 200 m-es körzetében tűzgyújtási
tilalom van érvényben. Tehát még a kijelölt tűzgyújtó helyeken
is TILOS tüzet rakni. Kérjük, hogy égő cigarettacsikket se
dobjon el!
Dabas város területén május 1-jéig hétfőn és pénteken 8.00
és18.00 óra között kizárólag szélmentes időben megengedett a kerti
zöldhulladék égetése. A tűzgyújtás legfeljebb 30 percig tarthat, és
kerülni kell a tartós füstölést. Sportpályák, zöldfelületek, parkok
150 méteres körzetén belül, valamint a közutak mentén, a közúttól
számított 20 méteren belül mindig tilos a tűzgyújtás.
Városunkban május 1. és augusztus 31. között, azaz a nyári
időszakban avar és kerti hulladék égetése tilos!
Kérjük, hogy a tüzet csak a megengedett helyen és időben, egymás
és az anyagi javak védelmét szem előtt tartva, fokozott odafigyeléssel, gondossággal rakjunk.
Soha ne feledjük, az égetést követően a tűzrakó helyet mindig el
kell oltani, le kell locsolni!		
Garajszki Gábor jegyző

Az erdőről, az erdő védelméről…
Természeti környezetünk, erdőink védelmében a következő rendeletek
léptek érvénybe. Tilos erdőben legeltetni, bármilyen hulladékot elhelyezni. Tilos élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni, mohát
gyűjteni. Tilos az erdő látogatójának – a munkavégzésre jogosultakon
kívül – motorfűrészt, 500 g-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-nél
nagyobb vágólap hosszúságú kézifűrészt magánál tartani a közforgalom
előtt meg nem nyitott erdei utakon és az erdőben.
Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki
saját felelősségére ott-tartózkodhat. Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az az erdő látogatója.
Az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet.

Az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az
erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat. Az ott-tartózkodók pihenését, a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja. Az erdőben lovagolni, illetőleg járművel közlekedni
csak az arra kijelölt úton szabad. Lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság
engedélyével lehet. Turista útvonalat jól láthatóan, jelzéssel kell megjelölni, és nyilván kell tartani.
Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az
erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza. A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó
hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek
a látogatását. Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos
módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.
Polgármesteri Hivatal

A gépjármű kötelező-felelősség
biztosításról
A gépjármű kötelező-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.
törvény értelmében minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott
károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést
folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani.
A biztosítási kötelezettség a mindenkori üzemben tartót (üzemben
tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által – szerződés vagy más
hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján – üzemben tartóként megnevezett személy) a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától – a szünetelés kivételével – a gépjármű forgalomból
történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig terheli.
A kötvénynyilvántartó szerv negyedévenként köteles a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás összevetésével ellenőrizni a biztosítási szerződések érvényességét és összeállítani
az érvényes szerződéssel nem rendelkező üzemben tartók ada
tait tartalmazó listát, majd a meghatározott eljárás lefolytatása
érdekében az üzemben tartó lakóhelye (székhelye, telephelye)
szerinti illetékes jegyző részére továbbítja, aki a 326/2011.
(XII. 28.) Korm.rendeletnek megfelelően a gépjárművet a kötelezettség teljesítés igazolásáig kivonja a forgalomból.
A kötelező felelősségbiztosítási fedezet fennállását, a szerződés megkötését a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap,
továbbá a biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló
készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye (csekk) vagy a biztosító által
kiállított bizonylat tanúsíthatja.
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Okmányiroda
Közlekedési Igazgatási Osztály a járművekkel kapcsolatos eljárások
során minden esetben ellenőrzi a kötelező felelősségbiztosítás fedezet
fennállását!
A fentiekre tekintettel, kérjük, hogy a járművek kötelező felelősségbiztosítási fedezet fennállásának folyamatos hatályban tartására figyelemmel legyenek!
Okmányiroda
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TÁJÉKOZTATÓ
Az Okmányiroda hatáskörébe tartozó eljárások megindítására
irányuló kérelmek benyújtására ügyfélfogadási időben, az aláb
biak szerint van lehetőség:
Hétfő
8.00–11.30; 13.00–17.30
Kedd
Nincs ügyfélfogadás
Szerda
8.00–11.30; 13.00–15.30
Csütörtök
8.00–11.30; 13.00–15.30
Péntek
Nincs ügyfélfogadás
Ebédidő: 12.00–12.30
Dabas Város Okmányirodája ügyfélfogadási időben továbbra is
azokat az ügyfeleket fogadja, akik előre időpontot foglaltak, illetve akik ellen a hatóságunk eljárást folytat.

Időpontfoglalásra lehetőségük van:
az Okmányirodában személyesen, a 29/564-211 telefonszámon
továbbá a www.magyarorszag.hu honlapon.
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hatóságunknál a legtöbb eljárásban illeték és igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség van, ezért
kérjük, hogy vegyék figyelembe a postahivatal szolgáltatási és nyitvatartási
rendjét (mely egyébként az Iroda nyitvatartási rendjével megegyező) az
Okmányirodában történő megjelenéskor! Továbbá felhívom figyelmüket,
hogy az Okmányirodai ügyintézés során az illeték és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése készpénzátutalási megbízáson (csekken) történik, de a
bankkártyával történő fizetésre is lehetőséget biztosítunk!
Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a kedd és pénteki napon – mikor az
ügyfélfogadás szünetel – az Okmányirodában a határozathozatal, okmányok selejtezése és sok egyéb adminisztratív feladatellátás történik.
Okmányiroda

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
április 11.
Bartha Tibor–Dóri Erika
április 25.
Pál István–Krigel Erika
Szilágyi László–Rohr Erzsébet
április 29.
Barta József–Kozák Mária
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
április 18.
Kupás Viktor–Liska Magdolna
április 25.
Dágány József–Szládik Judit
április 30.
Farkas Attila–Serfőző Éva
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
április 8.
Podoba István–Pap Margit
április 16.
Bennárik József–Balázs Ibolya
április 23.
Suhajda József–Bennárik Anna
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
április 1.
Roskó Ferenc–Szabó Katalin
április 7.
Pacsirta István–Majoros Erzsébet
április 21.
Laczkó János–Mráz Erzsébet
április 29.
Bábel Balázs–Dobos Mária
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
április 22.
Holecz Sándor–Kis Ágnes
Kovács Sándor–Hornyák Julianna
április 28.
Kiss István–Horváth Ilona
április 30.
Jászfalvi József–Sponga Terézia
2012. március hónapban kötöttek házasságot:
március 24.
Szabó Tibor–Csányi Ildikó
március 27.
Balla András–Balogh Brigitta
március 31.
Mravik Zoltán–Kopasz Ildikó Eszter

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülöttek

Gyermek neve
Karlecz Benjamin és Bence
Polyák Ádám
Szántó Gergő
Barta Bálint János
Gombai Zsófia
Simon Mirjam Adina
Jankulár Sebestyén
Nagy Dominik
Gogolák-Szabados Petra
Aradi Panka Zoé

Anyuka neve
Guttyán Viktória
Grohsová Manuela
Pálfy Katalin
László Mónika
Holi Dóra
Patai Gyöngyvér
Bozsik Margit
Tóth Zsuzsanna
Szabados Veronika
Paál Georgina
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Születési idô
2012. 01. 30.
2012. 03. 01.
2012. 03. 04.
2012. 03. 05.
2012. 03. 09.
2012. 03. 10.
2012. 03. 12.
2012. 03. 14.
2012. 03. 16.
2012. 03. 17.

Gyermek neve
Juhász Ludovika Angelika
Szafián Levente
Turcsán Bertalan
Danyis Balázs József
Laczkó Máté
László Borostyán
Sódar Sára
Baranyi Máté
Bogdán Zoé
Greguss Krisztián Zoltán

Anyuka neve
Kressalek Ágnes
Kmetyó Krisztina
Strupka Viktória
Gáspár Szabina
Dr. Greskó Judit
Valentínyi Erzsébet
Lukácsi Petra
Kovács Éva
Bognár Anita
Mihók Erika

Születési idô
2012. 03. 17
2012. 03. 17.
2012. 03. 20.
2012. 03. 21.
2012. 03. 22.
2012. 03. 23.
2012. 03. 26
2012. 03. 28.
2012. 03. 28.
2012. 03. 29.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposa
Név
Születési idô
Magyar Mihályné Daróczi Olga Katalin 1918. 04. 06.

Életkor
94 éves

Isten éltesse sokáig Önt!

Halottaink
Név
Sponga József
Simon Györgyné (Váradi Anna)
Havasi Ferencné (Havasi Karolina)
Kancsár Pál
Gebura Lipót
Szabó Sándor
Pitka Sándorné (Szórád Julianna)
Mátyus Gyuláné (Szűcs Mária)
Bata Jánosné (Bata Teréz)
Kozma Gézáné (Tóth Anna)
Páj Lajos
Sponga Pál
Anisz Lászlóné (Galló Rozália)
Szabó Jenő
Kovács Jánosné (Papp Erzsébet Irén)
Szabó Sándorné (Balogh Julianna)
Papp Gyuláné (Tislér Julianna)
Földi László
Juhász Ferencné (Dancs Erzsébet)

Születési idô Halálozás idôp.
1957. 09. 05.
2012. 02. 18.
1933. 07. 09.
2012. 02. 27.
1940. 09. 03.
2012. 02. 29.
1909. 08. 28.
2012. 03. 01.
1940. 10. 28.
2012. 03. 02.
1940. 02. 24.
2012. 03. 03.
1941. 05. 21.
2012. 03. 03.
1943. 09. 30.
2012. 03. 04.
1912. 04. 12.
2012. 03. 05.
1923. 07. 28.
2012. 03. 05.
1961. 07. 10.
2012. 03. 06.
1928. 02. 29.
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Osztozunk a családok gyászában.

önkormányzati hírek

Kancsár Pál (1909–2012) emlékére
Március 1-jén, életének
103. é vé b e n e l hu ny t
Dabas legidősebb polgára,
Kancsár Pali bácsi.
K a nc s á r Pá l 19 0 9.
augusztus 28-án született
a g yóni Csárda-puszta
területén. Édesapja,
Kancsár Ferenc fiatalon,
az első világháborúban
vesztette életét, hátra
hagyva feleségét és három
gyermekét. Nagycsaládban nevelkedett, hiszen édestestvérei mellett
három féltestvére született. Az általános iskolát Dabasi-szőlőkben
végezte, majd a kor szokásainak megfelelően fiatalon munkába állt.
Éveken át gyalogszerrel, majd biciklivel járt dolgozni a környékbeli
majorságokba szőlőmunkásként, mindenesként. Dolgozott Inárcson,
a Lajosmizse melletti Káber-telepen és Vatya-pusztán Kaldenecker

„Keresztúton követünk,
Jézus téged szeretünk…”

Fotó: Karlik Dóra

A városrészi katolikus egyházközségek március 23-án harmadik
alkalommal rendeztek keresztúti ájtatosságot Dabas Város
Önkormányzatának támogatásával. A Megváltó Krisztussal való
sorsközösség-vállalás valódi fizikai megpróbáltatást jelentett,
hiszen idén is több mint tizenhat kilométert tettek meg a résztvevők
gyalogosan.
A keresztút résztvevői busszal és kisvonattal érkeztek a dabasiszőlősi templomhoz, ahonnan gyalogosan keresztet hordozva járták végig a keresztút stációit Gyónon, Alsó- és Felsődabason át
Sáriig. A keresztúti szövegek a fiatalok problémáit, az őket veszélyeztető hatásokat vették sorra, az imádságok, énekek is értük, lelki
egészségükért, istenhitükben való megerősödésükért szóltak.
A keresztúton elindulókhoz sokan csatlakoztak, Sáriban több mint
háromszáz fő kísérte a keresztet az utolsó stációhoz, a Szent János
Katolikus Általános Iskola kápolnájához.
Köszönet a támogatóknak, Dabas Város Önkormányzatának,
az ELOHIM Kft.-nek, a Pressman Nyomdaipari Bt.-nek, Magyar
Sándornénak, Bálint Istvánnak, a szervezési feladatokat végző
városrészi egyházközségeknek, hitoktatóknak és egyháztanácsosoknak. Áldozatos munkájuk egy értékteremtő, közösségkovácsoló
eseményt hívott idén is életre.
Feldman László

Pál 60 holdas gazdaságában mint kocsis. 1940-ben kötött házasságot
feleségével, Rím Margittal, akivel szeretetteljes, kölcsönös tiszteleten
alapuló családi életet éltek. Gyermekük nem lévén, egy félárva kislányt fogadtak örökbe, akit 13 éves korában, 1965-ben himlőjárvány
miatt veszítettek el. Családszerető, mélyen hívő keresztény emberek
voltak, mértéktartó, tiszteletre méltó emberek, akik otthonukat is
helyiségről helyiségre építették fel. A szűkebb családi és a tágabb
dabasi-szőlősi közösség egyaránt tisztelte, becsülte, szerette őket.
Pali bácsi 100. születésnapján zenés ünnepséggel köszönthettük
mindkettőjüket, majd 2010-ben, közel 70 évnyi házasság után elveszítette feleségét. Élettisztelete, munkakedve azonban még százévesen is folyamatos tevékenységre ösztönözte. 2011-ben részt vett
az augusztus 20-i ünnepségen és a Szent István tér avatóünnep
ségén, a hétköznapokban pedig hajthatatlanul gondozta háziálla
tait, udvarát és kertjét, fát hasogatott, dolgozott büszkén, becsülettel, ahogyan egész életében tette.
Emlékezzünk rá tisztelettel és szeretettel! Nyugodjon békében!
Feldman

KÖZMEGHALLGATÁS
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2012. április 19-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a
Halász Móricz-kúriában (2373 Dabas, Kossuth L. u. 7.), melyre
ezúton tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt. A közmeg
hallgatás témája: Dabas város ivóvízminőségének javítása tárgyú
beruházás ismertetése, véleményezése
(KEOP-7.1.0/11 és KEOP -1.3.0/09-11 támogatási konstrukciók).

Tájékoztatás
A Magyarországi Települések Közhasznú Egyesülete tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibák bejelentését az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
Hibabejelentés: telefon, fax, üzenetrögzítő: 06-27/363-887
Honlap: www.mtkke.hu
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu
Az előforduló „szakaszhibákat” is kérjük jelenteni, ezeket
továbbítjuk az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. felé.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala
2012. április
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT hírei
április havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Kistérségi Vers-, Mese- és Prózamondó
Találkozó
2012. április 14. szombat, 10 óra
A találkozót a kistérség településein élő általános és középiskolás
diákok számára hirdetjük meg. A helyezettek könyvjutalmat
kapnak.
A zsűri tagjai: Papp János színművész (zsűri elnök I.), Kerekes
László népművelő, Kovácsné Lapu Mária színjátszó rendező,
Kapui Ágota magyar szakos pedagógus, Tóth Erzsébet előadó
művész (zsűri elnök II.),
és Valentyik Anna előadóművész.

folytatódnak a CSOPORTOK, klubok
FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: kedd 16.30–18.00 óráig,
oktató: Dabasi Fotóklub Egyesület
Kékibolya népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig (galéria)
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: május 7. hétfő
Margaréta citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig

A Halász Móricz-kúria
áprilisi programjai
Hétfő
18.00–19.30 INGYENES angol szakkör
Kedd
18.30–20.00 Hatha jóga
Szerda 16.30–18.00 Baba-mama klub
Csütörtök 17.00–18.00 Pilinke népdalkör próbái
– Április 14. (szombat) 14.00 órától ,,Mesekastély”
–Á
 prilis 15. (vasárnap) 15.00 órától Dinnyés Lajos Nyugdíjas
Klub Egyesület programja
– Április 20. (péntek) nemezelés a gyóni Miloszerni vendégházban
– Április 22. (vasárnap) 08.30–12.00 óráig
MAR-ART mozdulatműhely próbája
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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Őszirózsa népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig (klub)
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
május 5., szombat 15.00 órától
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

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

kiállí tás
„A barátom és én a Világ közepén”
dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása.
Megnyitó és díjátadás: március 15.
csütörtök 9.30 órakor a városi ünnepségsorozat keretében.
A kiállítás megtekinthető: június 8-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

Gyorsjelentés az erdőtüzekről
– az erdők védelmében
A magyar állami erdőgazdaságok területein a közelmúltban 99 tűzeset
pusztított, több mint 1300 hektáron. Az oltásban összesen 640-nél több
erdőgazdasági dolgozó vett részt. Az elszenvedett kár összege már
meghaladja az 58 millió forintot, noha a nagyja még nincsen felmérve.
Odaveszett élő növényzet, előkészített tűzifa, erdei építmények (vadetetők, kerítések, magaslesek, egyéb berendezések) sora. Mindezeken fölül
veendők számításba a tűzoltóság munkatársai, eszközei, költségei.
Az állami erdőgazdaságok szívesen látnak minden kirándulót, erdőlátogatót. A kényelmüket szolgáló erdei infrastruktúrát (sétautakat, melegedőket, kilátókat, egyebeket) a saját költségükön építették és tartják
k arban.
Az erdőgazdaságok nagyon szépen kérnek minden erdőlátogatót, hogy a
mostani szárazságban, különösen a széljárta helyeken, semmiképpen se
gyújtsanak tüzet! Egyetlen eldobott cigarettavég is sok millió forintnyi
kárt tud okozni, ráadásul az élő természet gyógyulása akár évtizedekig is
eltarthat!
Az erdő közvagyon, óvjuk, védjük mindannyian!
.
Nyiri János szóvivő,
az állami erdőgazdaságok tulajdonosi jogait gyakorló MFB Zrt. nevében
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Hadtörténeti kiállítás
és élõ történelemóra

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idei évfordulóját nemcsak a városi megemlékezések és ünnepi programok határozták
meg, hanem a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Gyóni Géza
Általános Iskola közös szervezésében lezajlott történelmi vetélkedő
is színesítette.
Az immár hagyományosnak tekinthető versenyen a diákoknak
ez alkalommal Kossuth Lajos életéről és munkásságáról kellett
összemérniük tudásukat. A dabasi iskolákat képviselő háromfős
csapatokon túl Tatárszentgyörgyről és Ócsáról is érkeztek résztvevők, de – ahogy a tavalyi évben – Zenta révén idén is bekapcsolódtak testvérvárosi diákok a megmérettetésbe.
Amíg a verseny első felében a tanulók a feladatokon dolgoztak, az
őket kísérő felkészítő tanárok szakmai kerekasztal-beszélgetésen
vettek részt Mitták Ferenc történész vezetésével. Mivel a verseny
egybeesett a városi megemlékezésekkel, ezért a szervezők úgy alakították a programot, hogy a délelőtti szekciót követően a mintegy
ötvenfős diáksereg a központi városi ünnepségen közösen emlékezhetett a márciusi ifjakra.

Március 19-én rendhagyó hadtörténeti kiállítás nyílt a Táncsics Mihály
Gimnáziumban, ahol az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
korának katonai kelléktárából kaphatott ízelítőt az érdeklődő. A korabeli hadi kellékek, fegyverzet mellett a katonai öltözék fontos darabjait
is fellelhettük a tárlaton, de betekinthettünk a középkor katonai viseletébe is. A kronológiai sorrendben installált kellékek elvezettek egészen
a 20. századig, így a világháborús fegyverzetből, hadikellékekből és az
akkori katonai egyenruhákból is megtekinthettünk jó néhányat.
Az anyagban eredeti tárgyakat is találhatunk, de nagyrészt a fegyverzet
és a ruházat rekonstruált másolataiból áll össze a tárlat.

Fotók: Molnár Balázs

Fotók: Molnár Balázs

Kossuth történelmi vetélkedõ
március 15-én

A délutáni döntőbe a tizennégy nevezettből már csak a nyolc legjobb csapat jutott tovább, ahol szóbeli-ügyességi feladatokkal kellett
számot adni tudásukról a Bánhegyi Ferenc történész által vezetett
zsűri tagjainak. A nap végére a Gyóni Géza Általános Iskola Svájer
Orsika, Kövesdi Petra és Volenszki Virág alkotta csapata bizonyult
a legjobbnak, ők nyerték meg a versenyt. A hazai pálya meghozta
előnyét, hiszen másodikként a gyóni suli másik csapata, harmadikként pedig a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai végeztek.
Molnár Balázs

A kiállítás anyaga egy igazi megszállott gyűjtőtől származik. Papst
József helyi hagyományőrző már általános iskolás fiúként élénken kezdett érdeklődni a történelem és a haditechnika iránt, így gyűjteményének első darabjait még gyermekként szerezte. Bevallása szerint a tárlat
anyaga mintegy 30 százaléka csak annak a gyűjteménynek, amellyel ő
rendelkezik. Régóta járja a múzeumokat, érdeklődéssel lapozgatja
a történelemkönyveket, és az ott található anyag alapján rajzokat, vázlatokat készít. Ügyes kezű mesteremberként történelmi korok ágyúit,
fegyvereit készíti el élethű másolat formájában, és képes megvarrni bármilyen egyenruhát, hadiviseletet.
Papst József a Dabasi Honvédtüzér Alapítvány megálmodója,
a Kovács Sámuel Tüzércsapat létrehozója hagyományőrző társaival
együtt egyetlen nemzeti ünnepünkről sem hiányozhat. Ők bonyolítják le a koszorúzásokat, felvezetik a vonuló tömeget, díszőrséget állnak a város kegyeleti helyszínein.
Papst József gyűjtőként fontosnak tartja, hogy a város összes
diákja megtekintse egy rendhagyó történelemóra keretében ezt
a kiállítást, hogy ezáltal könnyebben megértse az adott kort, és átélhesse egy-egy sorsfordító történelmi esemény jelentőségét.
Kapui Á.
2012. április
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Középiskolások versenye
Március 22-én, a dabasi tűzoltóság laktanyájának udvarán, illetve a
mellette lévő sportpálya egy részén zajlott le az idei, helyi szintű
ifjúsági katasztrófavédelmi verseny középiskolai korcsoportjának
megmérettetése. A versenyt Branyiczky Márk tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok, megbízott, Monor Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vezetője nyitotta meg, majd Magyarfiné
Kecskeméti Anita tűzoltó főhadnagy, a Monori Polgári Védelmi
Kirendeltség vezetője ismertette a verseny menetét.
Összesen hét csapat vett részt a versenyen. Ez azért örvendetes,
mert a tavalyi évhez mérten most hárommal nőtt a csapatot indító
középiskolák száma. Több vonatkozásban is újszerű verseny volt.
A már ismert állomások, feladattípusok mellett ez alkalommal új
feladatok elé állítottuk a résztvevőket. A verseny egyik új eleme a
nagyon látványos tálcatűz oltás volt. Egy tálcában lobbantott tüzet
a csapat egyik tagjának, védőruhába bújva, kézi tűzoltó készülékkel
el kellett oltania. A látványos feladat gyakorlati haszna az, hogy
a gyerekek ellenőrzött körülmények között átélhették a tűz közelségéből adódó stresszhelyzetet, megtanulhatták annak kezelését,
illetve a kézi tűzoltó készülék alkalmazásának gyakorlatát. A legtöbb résztvevő fiatal részére ugyancsak újszerű feladat volt a tűzoltótömlő-szerelés, amely vízsugár-irányítással zárult. Az 1-es állomáshelyen a versenyzők fizikai erőnlétére volt szükség. Itt vitathatatlanul a teljesíteni, a bizonyítani akarás látványos küzdelme zajlott a csapatok között.
A verseny nem marad folytatás nélkül. Részben, mert a továbbjutó első két csapat majd a megyei versenyen bizonyíthatja újólag
katasztrófavédelmi felkészültségét. Másrészt, mert április 11-én
Újlengyel ad otthont az igen népes számú általános iskolás korosztály (közel kilencven versenyző!) küzdelmének. S mert, remélhetőleg jövőre ismét lesz lehetőség a versenyre!
A rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott, amelyben szerepet
játszott a gyerekek vidámsága, a gyönyörű tavaszi idő és a sok

jószándékú segítő, aki munkájával, támogatásával hozzájárult a verseny megrendezéséhez, és ahhoz, hogy a gyerekek értékes jutalmakat és finom ebédet kaphassanak. Köszönet ismételten az alábbi
támogatóknak:
Vénusz 89. Kft.–Dabas Motel • All Risk Bróker Kft.–Dabas •
OTP Bank–Dabasi Fiók • K&H Bank – Dabasi Fiók • Szeibert
Bázis Tűzvédelmi Kft.–Örkény • Spar Magyarország–Dabasi
Áruház • Kozma Sándor fuvarozó–Dabas • Reálszisztéma Dabasi
Nyomda • DAKÖV Kft.–Dabas • Dabas Város Önkormányzata
A csapatok eredményei:

1. Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas
2. FEGY Polgárőrség, Gyál
3. Bolyai János Gimn. és Kereskedelmi Szakközépiskola, Ócsa
4. Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas
5. FEGY Tűzoltóság, Gyál
6. Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola, Monor
7. Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény
Mihályi Sándor,
a Dabasi Polgári Védelmi Iroda vezetője

OSZTV a Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola és Kollégiumban
Iskolánk már negyedik alkalommal töltötte be a házigazda szerepet az Országos Szakiskolai Közismereti
Tanulmányi Verseny közép-magyarországi fordulójának lebonyolításában, mely az idén március 23-án
került megrendezésre.

12 Dabas 2012. április

A verseny a megszokott forgatókönyv szerint zajlott: rövid ünnepi
műsor, valamint alpolgármesteri és intézményi köszöntőket köve
tően vette kezdetét az írásbeli forduló. A 80 tanuló magyar nyelv-és
irodalom-helyesírásból, történelemből, matematika-fizikából és
számítástechnikából mérte össze tudását. A feladatok megoldására
90 perc állt rendelkezésre. A tanulókat elkísérték tanáraik is, a verseny szabályosságát két főből álló versenybizottság felügyelte.
A regionális fordulókat megelőzte egy helyi, iskolai írásbeli rész,
ahonnan a tanulók erre az eseményre továbbjutottak. A regionális
fordulókat pedig áprilisban az országos döntő követi majd.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumból két
tanulónknak szurkolhatunk az országos bejutásért.
A szakképzésben és annak alapozó szakaszában ezek a tanulmányi versenyek nagy jelentőséggel bírnak, hiszen a képzésben részt
vevők az általános műveltségi területekből más módon országos
szinten nem tudnak versenyezni egymás között.
Stégner Péter
intézményvezető

intézményeink hírei

Húsvét előtt két héttel, Fekete Vasárnap tartják Dabas-Sáriban a téltemetés ünnepét. A városrészben ez az egyetlen hagyomány, melyet
szlovák őseink betelepülésétől napjainkig megszakítás nélkül elevenítenek fel a hagyományőrző csoportok.
Idén, március 25-én gyermekek, fiatalok és idősek sötét színű népviseletbe öltözve kísérték a kyse babát a Sári Szlovák Udvarból a faluhatáron folyó kanálisig. A kapcsolódó dalok éneklése közben az idősebb asszonyok levetkőztették ruhájából a babát, majd a szalmatestet
meggyújtották és vízbe dobták, szimbolizálva, hogy a tél, a baj és a
betegség elhagyják a települést, s beköszönt a tavasz, az egészség,
a megújulás.
Visszaérkezve a Sári Szlovák Udvarba a „čertové koleso”, vagyis az
ördög kereke népi játék szórakoztatta a gyermekeket.

A Sári Közösségi Ház
április havi programjai
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

Fotók: Gogolák Marian

Kyselica

A kyse baba elkészítéséért és a szervezőmunkáért köszönet jár
a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör tagjainak!
G. M.

Húsvétváró délután
Március 31-én húsvéti programokkal várta vendégeit a Sári Szlovák
Udvar. A kedvezőtlen időjárás ellenére szépszámmal érkeztek az
érdeklődő gyermekek.
A rendezvény az udvaron gyermek néptánccal kezdődött, majd
kézműves foglalkozásokkal folytatódott a Sári Rétesházban.
A csuhé és szalmadíszek, húsvéti kosárkák és dekorációk készítése
közben megérkezett a városi „nyuszivonat” is. A húsvéti versekért és
énekekért a gyermekek csokitojást kaptak a nyuszitól.
A hagyományőrző programok szervezésében évről évre felváltva
segítséget nyújtanak a sári nevelési-oktatási intézmények. A kézműves foglalkozások a Szent János Katolikus Általános Iskola tanárai
és az I. sz. Napköziotthonos Óvoda óvónői közreműködésével zajlottak, a kosárfonást a Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthonának munkatársai vezették. A szervezésben nyújtott segítséget ezúton is köszönjük!				
GM

18.30–19.30 Step-aerobic (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)
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a Szent János Katolikus Általános Iskola hírei
Tavaszi programok iskolánkban
Akárcsak a természetben, iskolánkban is felpezsdült az élet a tavasz
beköszöntével. Március 20-án nyílt napot tartottunk az alsó tagozatos osztályainkban, erre meghívtuk a leendő első osztályosokat és
szüleiket is. Szívesen látogattak el hozzánk, hogy betekinthessenek
az iskola életébe, a tanórákon megnézhessék, mi mindent tanultak
már a gyerekek, hogyan fejlődtek, okosodtak.
Március utolsó hetében húsvétra készültünk testben, lélekben.
Gyermekeink közösen vettek részt a szentgyónáson, a keresztúton,
és lelki napot is szerveztünk. Verbita szerzetesek és Szolnokról
érkező vendég atyák gondoskodtak a lelki feltöltődésről.
Hagyományőrző programokkal is kedveskedtünk a gyerekeknek,
többek között volt tojáskeresés, tojásfestés és állatsimogató.
Rendeztünk húsvéti vásárt a gyerekek munkáiból. A Sári Tájháznál
csatlakoztunk a szlovák önkormányzat által szervezett húsvéti
játszóh ázához, 4. osztályunk és néptáncosaink énekes-táncos
műsort adtak elő.
Március 27-én vendégül láttuk a Szivárvány és a Napsugár
Óvoda nagycsoportosait és az Óvónőket, és az utolsó Sulivárón
nagy örömmel nézték meg a leendő elsősök a felső tagozatosok által
bemutatott bábelőadást.
Pásztor Zsuzsanna alsós MKV-vezető

Kis hadnagyok Sáriban
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hadtörténelem szakköre
immáron harmadik esztendeje működik. Mikor megalapítottam,
még nem tudtam, hogy a 10–14 éves gyerekek fogékonyak-e a katonai hagyományőrzésre. Ezt megelőzően csak az egyetemi oktatásban voltak tapasztalataim. Közel negyedszázadot tanítottam hadtörténelmet a Nemzetvédelmi Egyetemen. A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában csak helyettesítek, amúgy továbbra is hadtörténészként tevékenykedem.
A Dabasi Tüzér Alapítvány közreműködésével hoztuk létre
a szakkört. Papst József, az alapítvány elnöke és mindenese 48-as
egyenruhákat, kis, a gyerekekhez illő szuronyos puskákat, hadikaszákat készített számunkra. A feleségem zászlót, egyik szülő kuruckori mellényeket és kucsmákat vart, én meg cséphadarókat eszkábáltam.
Heti 2 órában meg is kezdtük a kiképzést. Történelmi filmeket
vetítettünk, hozzákezdtünk Sári katonahagyományainak összegyűjtéséhez, és minden foglakozás alkalmával alaki kiképzésen
gyakoroltuk a korabeli harcászat mozzanatait. Számomra a legnagyobb meglepetés az volt, hogy a gyerekeknek mindebből az alaki
kiképzés tetszett a legjobban. A továbbiakban erre építettem. Az
önkéntesen vállat fegyelem lehetővé tette, hogy mostanra már nyolcadikos kis „hadnagyok” oktatják az alsóbb évfolyamú beosztottaikat. Kísérletnek szántam a szakkört, de napjainkra szinte önálló
életre kelt.
Az idei március 15-én Pákozdon, a katonai emlékparkban 600
általános iskolásnak mutatták be felkészültségüket. A róluk tudósító sajtó a nap fénypontjának nevezte bemutatójukat. Mindezt úgy
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Március 22-én térségi LÜK versenyt rendeztünk, melyre számos
iskolából jöttek hozzánk a gyerekek összemérni tudásukat. Külön
öröm volt, hogy ebben a logikai játékban szép eredményeket értünk
el, Fojta Dániel 3. osztályos tanuló első helyezettként jutott tovább
a következő fordulóra.
Március 17-én adták át Balassagyarmaton az Ipolymenti
Méhésztalálkozó alkalmából meghirdetett „mézes csupor” országos
rajzpályázaton Fapál Emese 4. osztályos tanulónk rajza különdíjat
kapott. A díjat a magyar mézkirálynő adta át.
Gratulálunk!

vezényelte a két kis „hadnagy”, Ladányi Lajos és Csernák Zsolt,
hogy én nem is voltam jelen. Egy pedagógus számára ez a legnagyobb eredmény, amit életében elérhet.
Március 30-án „kuruc táborral” zártuk iskolánk névadóját
ünneplő „Rákóczi-hetet”. A nap főszereplője a szakkör volt.
Az egész iskolát bevontuk a korabeli kiképzés rejtelmeibe. Ebben
segítségünkre volt a Tüzér Alapítványon kívül az Áldos
Hagyományőrző Egyesület is.
A programon részt vett A Pákozdi Katonai Emlékpark vezetője,
Görög István ezredes is. Egy felkéréssel érkezett: Iskolánk legyen
a Katonai Emlékpark módszertani iskolája. Ezzel szakkörünk
„felsőbb osztályba” léphet.
Szabó József János
hadtörténész

intézményeink hírei

Tájékoztatás az adósságkezelési
szolgáltatásról
Dabas Város Önkormányzata a Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítőszolgálatainak közreműködésével 2005 óta eredményesen
működteti az adósságkezelési szolgáltatását.
Az adósságkezelés célja: a közüzemi szolgáltatóknál felhalmozódott hátralék emelkedésének megállítása, a hátralék kifizetése, és az
újra eladósodás megakadályozása.
A szolgáltatás azoknak a családoknak kíván segítséget nyújtani,
akik maguk is készek és képesek tartozásuk 25%-ának rendezésére,
az aktuális havi számlák rendszeres fizetésének megkezdése mellett.
Ezt a fizetőképességet egészíti ki az önkormányzat 75%-os adósságcsökkentési támogatásával, amely maximum 300 000 Ft lehet.
Az adósságkezelés az alábbi adósságtípusokra terjed ki: DAKÖV,
REMONDIS, ELMŰ, TIGÁZ.
Adósságkezelési szolgáltatásra akkor van lehetőség, ha az adósság
összege együttesen legalább 50 000 Ft, de nem több mint 400 000 Ft.
A fennálló tartozás egyik szolgáltató felé 6 havi, vagy a szolgáltatást
kikapcsolták. A háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 71 250 Ft-ot. A lakás nagysága egy személy esetén 60 m 2–nél,
minden további személy esetén 10-10 m 2-el növelt mértéknél nem
nagyobb. Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az ingatlan tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője. Az adós köteles aktuális havi szám
láit a szolgáltató által megadott határideig befizetni, az önrészt egy,
vagy két részletben rendezni, továbbá köteles 9 hónapon keresztül
együttműködni a családsegítő szolgálattal.
A törvényben szabályozott adósságkezelési szolgáltatás nem alkalmas a fizetésképtelen, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező háztartások tehermentesítésére.
A kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainál, 2373 Dabas,
Áchim u. 6. sz. alatt.
H.: 12.30–16.30
Sz.: 8.00–16,30
P.: 8.00–12.00

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: ANYÁK NAPI KÉSZÜLŐDÉS
május 5. 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.

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR
GYERMEKNAPI JÁTÉKGYŰJTÉST hirdet!
Ha van feleslegessé vált, jó állapotban lévő játékod,
hozd be hozzánk!
Mi Gyermeknapig továbbítjuk a rászoruló gyerekeknek!
Szerezzünk együtt örömet nekik!
Minden hétköznap 14.00–18.00 óra, illetve szombatonként
9.00–13.00 óra között várjuk a felajánlásokat
a Dabas, Zlinszky u 6. szám alá.

Nyíriné B. Katalin adósságkezelési tanácsadó

Tisztelt Ügyfelünk!
1/32 oldal
(fekete-fehér)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
1/8 oldal
(fekete-fehér)
1/4 oldal
(fekete-fehér)
1/2 oldal
(fekete-fehér)
A/4 oldal
(fekete-fehér)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

7260 Ft/hó
8710 Ft/hó
14 520 Ft/hó
24 690 Ft/hó
37 750 Ft/hó
60 990 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

8 710 Ft/hó
11 620 Ft/hó
20 330 Ft/hó
31 945 Ft/hó
49 370 Ft/hó
90 030 Ft/hó

(40,5 5 29 mm)
(86,5 5 29 mm)
(86,5 5 63 mm)
(86,5 5 126 mm)
(178 5 126 mm)
(210 5 297 mm)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok
miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket már csak a következő havi
számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2012. április
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Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A gyóni Református
Egyházközség hírei

Szentmisék rendje: hétfő, péntek, szombat
19.00 órától, vasárnap 9.30 órától

• Április 15. 15.00 órakor egészségdélutánt
tartunk, melyen Tóth Gábor élelmiszer-ipari
mérnök tart előadást a bélrendszer betegségeiről és a lehetséges gyógymódokról. Mit
együnk, mit ne együmk, mire kell figyelnünk
a vásárlás során. Az alkalom után egészséges
ételeket kóstolhatnak a résztvevők. Nagy szeretettel várunk minden dabasi és Dabas környéki lakost erre a nagyon értékes délutánra!
• Május 6-án 10.00 órakor anyák napi köszöntés a templomban
• Május 12-én jótékonysági bál 19.00 órai
kezdettel.
A helyszín rendezés alatt.
Jegyek elővételben a lelkészi hivatalban és
Kajdácsi Ferencnénél a lottózóban.
Állandó alkalmaink
• Minden vasárnap 10.00 órakor felnőtt istentisztelet már a templomban
• Gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban
• Minden csütörtökön 17.00 órakor imaközösség a gyülekezeti házban gyülekezetünkért,
népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért

A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Április 30-án 10.00 órától Kritász Családi
Nap
Miserend: hétfőn, szerdán és szombaton
18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
A GyónI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje:
Csütörtök, péntek 18.00 óra, szombat 17.00
óra, vasárnap 8.00 óra
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
MISEREND: vasárnap: 8.30
Kéthetente pénteken beszélgetéssel egybekötött felnőtt hittanórát tartunk a
szőlősi templomban.
• Április 27-én (pénteken) 18 órától szeretettel
várjuk az érdeklődőket!
• 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

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Kóruspróba minden pénteken 18.00 órától a
hernádi Általános Iskolában
• Általános iskolás gyerekeknek játékos bibliai,

Húsvéti meditáció
Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat!
Krisztus meghalt. Mérhetetlen csend támadt. Kongó csend, elnémító
sikoly csendje, cintányérok csattogása utáni dermedt, folyamatos pillanat. Csend és üresség.
Leveszik a keresztről, édesanyja ölébe helyezik, addig, amíg a
gyolcsra kerül a halott krisztusi test. Aztán beteszik a sírba, és ráhengerítik a követ, hogy jelezzék: mindennek vége. Az ember legyőzte az
Istent. Kevesen tudták, mi fog történi ezután.
Mária tudta, mert hiszen az isteni fiú bepillantást engedett anyjának az isteni mélységekbe.
Az apostoloknak is mondott egyszer, de lehet, hogy többször is,
olyan mondatokat, amelyekben benne volt a titok: az Emberfiát megostorozzák, kicsúfolják, keresztre feszítik, de harmadnap feltámad.
Ők azonban elfelejtették, magukba bénították a kijelentést, hogy
harmadnap feltámad. Egyébként is mit tudtak volna kezdeni ezzel
a fogalommal: feltámadás. Az ő szóhasználatukban ilyen nem léte-
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önismereti és kézműves foglalkozások minden szombaton 15.00 órakor a gyülekezeti
házban.
Gyülekezetközi beszélgetés
• Április 18-án, szerdán a gyóni Református
Gyülekezeti Házban délután 18.00 órától
tartjuk a következő beszélgetést.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Az idei konfirmáció rendje:
• Konfirmációi vizsga
– Május 19. (szombat) 16.00 óra
• Konfirmációi istentisztelet
– Május 20. (vasárnap) 10.00 óra
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
17.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangé
likus gyülekezetbe!
Kérjük azokat a testvéreket, akik az adójuk 1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyházat kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös technikai számot
tüntessék fel. Köszönjük.

zett. Az igen, hogy valaki meghal, elmegy, örökre elalszik, alászállt
a poklokra…
A kivégzés után az apostolok lassan visszaosontak az utolsó vacsora termébe, ahol dermedt félelemmel sóhajtoztak, netán imádkoztak.
Reggel Mária Magdolna kiment a sírhoz. Zokogva keresi Jézust.
Valaki megszólítja, akinek csak a hangját hallja. Azt gondolja, hogy
a kertész. Aztán mennek az asszonyok is, hogy a végtisztességet befejezzék, vagyis bebalzsamozzák, illatszerekkel megkenjék a halottat.
Üres a sír! Nincs ott Jézus! Angyalt vélnek látni, aki megkérdezi őket,
kit keresnek?
– Hát kit? A Názáreti Jézust! Egyértelmű választ kaptak: Nincs
itt! Feltámadt!
Majd Péter és János futnak a sírhoz. Ők is meggyőződnek: az Úr
eltűnt. Nem az elrablásra utaló szétszórt nyomokat, eldobált halotti
lepleket találnak, hanem szépen összehajtott gyolcsokat, nagy rendet.
Lelkükben zűrzavar, fájdalom. Nem értik mi történt.
A valóság akkor tárul fel előttük, amikor zárt ajtókon keresztül
berobbant a Fény, a Más, a más Krisztus, mint akit ők ismertek.

hitélet

hogy „ti világossággá lettetek”, és ezt a világosságot többé nem lehet
elrejteni. Végre felfogták, amit Jézus mondott nekik: „úgy
világoskodjék a ti világosságotok, hogy azt lássák az emberek”. Mert
a fénynek az a természete, hogy a sötétséget átjárja, és önmagában
világítja meg a dolgokat. Belehatol a sötétségben rejtőző tárgyakba.
Emberekbe.
Jézus Krisztus él! Jézus Krisztus fényeskedik! Jézus Krisztus
átadja fényét az apostoli egyháznak, melynek az a küldetése, hogy
a hit fényét ragyogtassa fel a sötétségben. Az egész világban. Az egész
világnak.
Gubicza Balázs

Megjelent
a Magyar Zarándokút útikalauz

2012-ben is várja a
zarándokokat a Magyar Zarándokút

Március 22-én, a Budapesten megrendezett II. Magyar Zarándokút
Konferencián mutatták be a nagyközönség előtt a Magyar
Zarándokút útikalauz című könyvet. A kiadványt a 2011. évi megnyitó zarándoklat egyik résztvevője, Font Éva méltatta.
A könyv szerkezete a Magyar Zarándokút felépítéséhez alkalmazkodóan szakaszról szakaszra mutatják be a zarándokút mentén
fekvő településeket, a helyi nevezetességeket, látnivalókat. Az útleírásokat pontos térképek, az útvonal domborzatát bemutató terepmetszetek, valamint a nevezetes kegyhelyek, emlékhelyek fényképei
illusztrálják. A könyv előszavát Papp Lajos orvosprofesszor 2011.
évi megnyitó zarándoklatról írt beszámolója alkotja, zárszavát pedig
egy zarándok házaspár, Font Éva és Rideg László jegyzik. A szerzők,
Bognár Rudolf és Rumi Imre, mindketten megtették az El Caminót,
és tanulmányozták annak működését, valamint közösen dolgoztak
éveken át a Magyar Zarándokút kialakításán is. A könyvben a szerzők összegzik tapasztalataikat, hasznos gyakorlati tanácsokkal és
útravalóval látják el az olvasókat. A kiadvány kivitelében is praktikus, mérete miatt egy hátizsákban, kabátzsebben is elfér, nem jelent
túl nagy terhet. A borító belső fülei könyvjelzőként
használhatók.
A Magyar Zarándokút útikalauz igényes, szép
kivitelű, olvasmányos könyv. Kiadása turisztikai
szempontból azért is jelentős vállalás, mert több
mint harminc olyan települést mutat be fővárosi
kerületektől kezdve, kisvárosokon át a néhány tízfős falvakig, amelyeket soha korábban egy kiadvány
sem mutatott be együtt. Az útikalauz olyan szakrális értékeket, településeket mutat be és gyűjt
egybe, amelyeket érdemes turistaként, vagy zarándokként felkeresni.
Feldman László

Március 30-án, pontosan egy évvel az első évadnyitó esemény után
tartotta meg a Magyar Zarándokút Egyesület és Önkormányzati
Társulás megnyitó eseményét Esztergomban, a Szent Adalbert
Központ előtti téren.
Az eseményen Rubovszky András, a Prímás Pince Borkulturális
és Turisztikai Központ igazgatója, Tétényi Éva, Esztergom polgármestere és Kőszegi Zoltán, a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kőszegi Zoltán
köszöntőjében kihangsúlyozta, az az egyik legfontosabb céljuk,
hogy öt éven belül elérjék, hogy évente több mint tízezer fő elinduljon a zarándokúton. Az induló zarándokcsoport tagjait főtisztelendő Székely János püspökatya áldotta meg, majd Rumi Imre,
a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke bemutatta a megnyitó
zarándoklat résztvevőit. Dr. Papp Lajos szívsebész mint a 2011. évi
megnyitó zarándoklat résztvevője átadta a zarándokstafétát
Schmittné Makray Katalin asszonynak, aki közel 500 km-es távot
tesz meg a 17 nap alatt Esztergomtól Máriagyűdig több mint harminc település érintésével. A volt köztársasági elnök felesége
elmondta: „Gondolatban már régen készültem egy ilyen zarándoklatra. A jó Isten küldte nekem ezt a lehetőséget, hogy egy ilyen utat
Magyarországon megtehetek.
A megnyitó ünnepélyes eseményeit követően elindult a megnyitó
zarándokcsoport az első szakaszon Dobogókő irányába. A csoport
tagjai 20–40 km-t tesznek meg mindennap. Húsvét vasárnapján
érkeznek Kalocsára, majd a húsvét hétfői reggeli szentmise után
kelnek útra az érseki városból, hogy április közepén Máriagyűdre
érkezzenek.
Reméljük, idén még több zarándok látogat el Dabasra is, hogy
megismerje közösségi értékeinket és hírül vigye vendégszerete
tünket!
Feldman

Fotók: Kalmár Lajos

Nem volt egyszerűen érthető, mert jelenség volt. Valóságos Jelenség.
Oda kellett őket hívnia magához. Meg kellett őt érinteniük, főleg
a szemükkel, még inkább a lelkükkel. Megérinteni. Ez az érzékekkel
való megérintés átjárta egész benső világukat. És ekkor született
meg bennük a feltámadás hite. Az a hit, az a mélységes valóság, amelyet senki és semmi nem tudott megingatni bennük többé.
Jellemvonásukká lett. Több, mint jellemvonás: MEGGYŐZŐDÉS!
Elmúlt a kétely, el a félelem. Csak a valóság maradt: Jézus él! Jézus
többé nem hal meg! Jézust többé nem lehet megölni!
Jézus az ÚR! Aki előtt meghajlik minden térd. Akinek fénye
átjárja őket úgy, hogy ők is fényeskedők lesznek. Most értették meg,
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Folyik a Magyar Zarándokút
dabas-sári szakaszának tisztítása

Hetvenöt éves az utolsó gyóni
világrekord

Az éledő természet kegyessége, hogy az év jelentős részében, tavasztól a hóolvadásig, eltakarja környezetkárosító embertársaink aktív
működésének eredményét. A közelmúltban kerékpározás, természetjárás és a Magyar Zarándokút kialakítása, az útvonal felfestése
során gyakran találkozhattam a szőlősi erdei utakon, a sári csatornaparton az elmúlt hónapok, sőt évek bő szeméttermésével. Petpalack, üveg, műanyag, fólia, fém, építési törmelék, sőt mezőgazdasági hulladék, zsákba gyűjtött lomb, cigarettacsikk tarkítja gyönyörű, értékes környezetünket.
A Magyar Zarándokút útvonala a sári csatornaparton vezet
keresztül, ahol az elmúlt hetekben a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóság közhasznú foglalkoztatottjai intenzíven dolgoznak a
csatornaparti területek rendbetételén. Több száz kilogramm szemetet gyűjtöttek már össze és szállítottak el Dabas Város
Önkormányzatának közreműködésével. A munkájuk azonban
továbbra is tart, hiszen nagyon sok illegális hulladéklerakót kell felszámolniuk.

A technikai haladás és az autómotorsport világrekordjai között
könnyű az összefüggést felfedezni. A világcsúcs dicsőség a versenyzőnek és nemzetének, járműve gyártójának, támogatóinak és nem
utolsósorban magának a pályának is. A fejlődést a verseny biztosítja, hiszen a rekord egyértelmű kihívás a konkurenciának. A múlt
század harmincas éveiben a gyóni pálya a legjobbak közzé tartozott
Európában. Az 1934. októberi pályamegnyitón mindkét német
nagymenő, Caracciola és Henne, egyaránt abszolút világrekordot
futott, melynek híre futótűzként terjedt a kontinens versenyzői
között. Sőt, a kor szakíróihoz köthető legenda szerint még maga
Hitler is megirigyelte a magyar pálya kitűnő adottságait, és a
München–Frankfurt között épülő A3 autópálya öt kilométeres
szakaszán gyorsasági versenyek rendezésére alkalmas pályát alakíttatott ki 1936-ban, kifejezetten azért, hogy a német versenyzők és
márkák sikerei hazai pályán szülessenek. Ennek valóságtartalmát
ma már lehetetlen kontrollálni, azt viszont szükségtelen bizonygatni, hogy a harmincas évek Németországában az idő haladtával egyre
kevesebb dolog történhetett a Führer tudta és jóváhagyása nélkül.
Az új német pálya építésének időszakában egy fiatal, nyurga angol
motorost arról győzködtek barátai, hogy javítsa meg a motorozás
közúton elérhető abszolút világrekordját. Eric Fernihough (1905–
1938) pályafutása második évtizedében nemcsak nemzetközileg
jegyzett versenyző volt, de a szereléshez is majdhogynem konstruktőri szinten értett, kiváló érzéke volt a motorok teljesítményének
növeléséhez. „Sok időbe telt, amíg hinni tudtam a dologban, annak
ellenére, hogy George Brough, a híres Brough Superior gépek gyártója is biztos volt abban, hogy meg tudjuk csinálni” – írta emlékiratában. Óvatossága megalapozott volt, hiszen a német Ernst Jacob
Henne (1904–2005) a BMW gyár hatalmas anyagi támogatásával
1929 szeptemberétől egyeduralkodónak számított ebben a műfajban. Fernihough számára azonban éppen ez volt a kihívás, visszahódítani Angliának a világrekordot, hiszen az 1920-as években
Henne színrelépéséig szigetországi motorversenyzők tartották a
világcsúcsot.
A hosszas műhelymunka 1936 őszén ért véget és a gyakorlati
próba helyszínéül a gyóni pályát és a KMAC október 21-i kilométerversenyét választotta. Benyomásait a következőképpen rögzítette: „Fölpakoltuk a gépet az én kéttonnás furgonomra, és Budapest
felé vettük az irányt, majd onnan a csodálatos Gyóni Betonhoz,
amely mérföldeken át teljesen simán és egyenesen terül el a nagy
magyar Alföldön, egy olyan úttal, melyhez foghatót nemigen lehet
találni. Az alföldi út simasága és emelkedőtől való mentessége felbecsülhetetlen előnyt jelent az egyik oldalról, de más tekintetben
hátrányt hordoz magában. Folyton fúj a szél.” Az is gyorsan kiderült, hogy a rekordnap tumultusa nem kedvez taktikai elképzeléseinek. Senkit nem ismert a magyarok közül, s őt sem ismerte senki.
Nevének kiejtése nyelvtörő feladat volt a hazaiaknak, ezért inkább
nyurga angolként vagy hosszú „Ferni”-ként említették. Ford furgonját és az 1000 köbcentis, kompresszoros Brough Superior JAP
versenygépét irigykedve nézték a magyar versenyzők, hiszen többségük megfelelő anyagi és műszaki háttér nélkül, gyakran kölcsöngéppel állt a starthoz. Az újságírók némelyike – trianoni ellenérzéseit egyáltalán nem titkolva – tudósításaiban a vetélytárs Hennének
drukkolt, aki ekkor 272,006 km/h sebességgel tartotta a világcsú-

A környezetünkért mindannyian felelősek vagyunk, természeti
örökségünket tovább kell adnunk gyermekeinknek, unokáinknak.
Remélem, hogy a leközölt képek gondolatébresztőként hatnak és
tiszteletet, elismerést váltanak ki a képen látható személyek munkája
iránt. Bízom abban, hogy nemcsak a Magyar Zarándokút mentén,
hanem a városban sok más helyen is civil összefogással, jóérzésű
emberek képesek lesznek gátat vetni az illegális hulladéklerakók terjedésének! 				
F. L.
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ISMERõS ARCOK DABASON
Március 10-én nagysikerű koncertet
adott Dabason a Kossuth Lajos
Művelődési Központban az Ismerős
Arcok zenekar Simó József „mesemondó” közreműködésével. A teltházas rendezvény nagy öröm volt,
hiszen Dabason ritkán lehet hallani a nemzeti rock jeles képviselőit.
A koncert szervezését Mártha
Sándor, Bató Tibor, Keindlné
Molnár Katalin és Laja Ilona
vállalta magára, és mondhatom
nagyon jól sikerült!
Köszönjük!!
csot. Ezt megközelítenie sem sikerült (253,758 km/h), de kitartott
a pálya mellett. Repülőrajtos egyéni rekordkísérleteire térítés ellenében kerülhetett sor, olyan napokon, amikor a meteorológia kedvező előrejelzéssel szolgált. November 7-én 269,662 km/h sebességet ért el, azaz már csak egy paraszthajszálnyira volt a nagy álom
megvalósulásától. Erőfeszítéseit, állhatatosságát, sportszerűségét
látva a magyar sajtó a szimpatikus angol mellé állt. Egész télen
készült a folytatásra. Háttérszámításokat végzett, a műhelyben légterelő idomokat kalapált. A légellenállás elemzéséhez az AutóMotor szaklaptól kért és kapott g yóni sajtófelvételeket.
A Brookland-pályán a kísérleti futamok ugyan nem sikerültek,
de érezte, hogy a „gyóni egyenes” kihozza majd a gépből a világcsúcsot. Rekordkísérleteit 1937 áprilisában folytatta. Az Alföldön ez
a „böjti szelek” időszaka, ráadásul műszaki problémák is hátráltatták. Végül április 19-én virradt fel az Ő napja: „Azt mondtuk
magunknak, hogy a harmadik próbálkozásnak szerencsésnek kell
lennie, és ismét felkészültünk a rajtra. Így hát harmadik alkalommal is nekirugaszkodtam, fölfeküdtem a tankra, szorosan megmarkoltam a fogantyút és erősen ráhúztam a gázt. Ez alkalommal minden rendben ment. Mire visszaértem, elértem a 169.8 mérföld/óra
(273,244 km/h) átlagot a két irányban, és így a világcsúcs a miénk
volt.” Aki a folytatást az önfeledt ünneplésben feltételezi, az nagyot
téved. Fernihough és kis csapata a szélcsendet kihasználva villámgyorsan felszerelték az oldalkocsit és 220,588 km/h sebességgel az
oldalkocsis világrekordot is elhódították Hennétől. Ezt követően
már valóban volt idő az ünneplésre és a gratulációk fogadására, sajtónyilatkozatokra: „A hármas szám a kabalám. Harmadszor
vagyok Magyarországon és harmadszori kísérletre, harmadnap
sikerült a világrekord. És hozzá a 273 kilométeres eredmény, mely
szintén hármassal végződik… Miért csináljuk? – Mi a haszna
ennek? – szokták kérdezni. Az utazók ma olyan sebességgel közlekednek rendszeresen, amilyen sebességgel én a versenyzést kezdtem, pedig alig tizenöt év telt el azóta. A kéttonnás furgonom is
pont olyan gyors, mint az első verseny motorkerékpárom. Ez haladás. Emellett a brit nemzet tekintélyének emelése is hajt.” Az új
világrekorder, Eric Fernihough sportemberi kvalitásai kiválóan
lemérhetők a következő dedikáción is: „Nagyon büszke vagyok,
hogy a gyóni úton a világ leggyorsabb motorkerékpár-sebességét
futottam, és köszönöm nagyon magyar barátaimnak nagy segít
ségüket.”
Valentyik Ferenc

Ismerős Arcok. Most már hála Istennek egyre ismerősebb mindenkinek, aki a magyar rockzene környékén sertepertél. Miért is ismerősek? Többségük régóta zenél, kipróbálták magukat sokféle zenei
irányzatban, együttesben. A blues alapokon játszó zenekarból aztán
1999-ben (az sem ma volt!) Nyerges Atilla „kiskonyhájában” jött
létre az Ismerős Arcok zenekar. Az akkori és 2002 utáni
országhangulat sok mindenre inspirálta a dalok szerzőit. Zeneileg
eltávolodtak a bluestól és rockosabb lett a zene. A dalszövegek, na,
azok ütöttek igazán nagyot! Az élet, a magyarság nagy dolgairól ír
Nyerges Atilla, azt hiszem, akinek van füle, hallja! Kimondja azt,
amit magunknak sokszor nem merünk. Tükör. A 2004. december
5-i szégyen után sokan fordultak a nemzeti értékek felé, sokkal többen, mint azelőtt. „Divat” lett Erdélybe járni, nemzeti jelképeket
viselni, beszélni ezekről a dolgokról. A folyamat nem állt meg, ma
már mindennapjaink része, hogy ezeket az érzéseket nem kell szégyellni, beszélni kell róluk. Ebben segít a zene és az igényes, lélekhez
szóló dalszöveg. Dalaikat nem játssza a média, nem elég „sztárok”,
de lehet, hogy nekik jobb is így. Aki szereti őket, megy utánuk, döngeti a lakásban, autóban a dalaikat, vagy csak halkan a konyhában
ülve…
Ez a titkuk, oda tesznek dalaikkal kis pontokat (sebeket?), ahol
fáj, hiszen Ady óta tudjuk: „nekünk Mohács kell”.
Köszönjük!! Maradjatok nekünk sokáig! Nyerges Atilla,
Práder Vilmos, Kovacsik Tamás, Galambos Nándor, Tánczos
István, Leczó Szilveszter.
Az Ismerős Arcok zenekar új lemezének bemutatója április 14-én
19.00 órakor lesz Budapesten a MOM Művelődési Házban.
Mindenkit szeretettel várnak.
A dabasi koncert megtekinthető a www.dabas.tv honlapon.
Molnár József
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Építészeti értékeink védelme
Dabas városa szerencsés módon több olyan építészeti kinccsel rendelkezik, amelyek nem csupán helyi, de országos szinten is jelentôs értéket
képviselnek. A városban fellelhetô 30 kisnemesi
kúria nemcsak a Kárpát-medencében, hanem
egész Európán egyedülálló építészeti kincs,
vagyis közös kulturális örökségünk egy darabja.
A fent említett kúriák nagy hányada már műemléki védelem alatt áll,
pontosan azért, mert történelmi, építészeti örökségünk meghatározó
részét képezik, s ezáltal a magyar kultúra sajátosságaivá váltak. Ezen
túlmenően a város olyan egyházi, kegyeleti, nemesi, polgári és népi
építészeti értékekkel rendelkezik, amelyek nemcsak településünkön,
hanem a magyar építészeti kultúra részeként is jelentős helyet foglalnak el. Sok évtizedes várakozást követően Dabas Város Önkor
mányzata a Fiatal Műemlékvédők Egyesületének (FME) javaslata
alapján felismerte azt a tényt, hogy időszerű a további értékek feltérképezése és védelme is. Ezt követően egy megállapodás született
arról, hogy az FME segíti a város munkáját ebben a témakörben. Az
egyesület tagjai döntő többségben építészmérnök hallgatók, akik
rendelkeznek olyan szakmai háttértudással, hogy ezt a feladatot
képesek legyenek megoldani és elvégezni. Az FME 2010-ben a település alapos bejárásával elkészítette a város építészeti értékleltározását, amely 100 további védendő épületet jelölt meg az egész város
területén. 2010 és 2011 nyarán 50 épület részletes dokumentálását
elvégeztük, amely képet ad a városban található értékhalmazról.
Dokumentálás alatt épületfelmérések, szakrajzok készítése és fotózások értendők. Ebben több száz munkaóra fekszik, amely 25 építészmérnök hallgató áldozatos munkáját dicséri. Olyan értékes helytörténeti információkkal gazdagítottuk a várost, amelyek segítenek

megérteni a korábbi korok építészeti szokásait, az elődök mindennapi életét, tevékenységeik színhelyeit. A város több mint 5000 ingatlanja közül 130 a település történelmi folytonosságának helyszíne,
alapítóinak lakhelye és hírességeinek származási helye volt. Ez főként
azoknak kiváltság, akik ezekben az épületekben laknak, hiszen birtokukban van a város történelmének egy-egy szelete, amelyben a
magyar kultúra egy részlete ölt testet.
Ezek olyan helyi és országos sajátosságok, amelyek tájegységenként változnak. A Dabason létező egyedi építészeti motívumvilág
lehet, hogy máshol nem található meg. Ezek az épületek egy értékteremtő kor ma is létező bizonyítékai, hiszen őseink hagyatékát képezik, amelyet kötelességünk megőrizni a jövő nemzedékei számára.
A felelősség sem kevés, hiszen fontos a megfelelő kezeltetés és kezelés. Ebben az önkormányzat partnerei kívánunk lenni, és szakmailag
is segíteni szeretnénk azokat, akik ilyen értékek birtokában vannak.
Bízunk a sikeres együttműködés lehetőségében, amely a közös
történelmi, kulturális örökségeink fennmaradását, méltó módon való
kezelését jelenti. Ezúton is köszönjük azoknak a dabasi polgároknak,
akik eddig hozzájárultak az épületeik felméréséhez, dokumentálásához. Bízunk benne, hogy ez a folyamat a továbbiakban is sikeresen
folytatódhat.
FME honlapja: www.fimu.hu
Tel.: 06-30/410-3596
Kecskeméti Norbert
az FME elnöke

Olvasói levél – Nyílt levél az örök elégedetleneknek
Én nem facebook-ozom. Nincs is rá időm, sem igényem, hogy virtuálisan turkáljak mások életében, még ha maguk is tárják közszemlére azt.
Legfőképpen többre tartom magam annál, hogy ország-világ szeme láttára gyalázkodjak és végeláthatatlan, értelmetlen harcot vívjak olyan
emberekkel, akik úgy gondolják, az interneten mindent lehet.
Nekem megmarad az újság. Beérem vele. Ahogyan sok mással is.
Engem nem gerjeszt haragra, ha nem tükörsima az út. Tudom, mennyibe kerül az útépítés, az aszfalt, a géplánc kiállása. Nem dohogok a cigaretta-áremelésen, mert egyrészt luxus, másrészt méreg. Nem morogtam,
amiért a mellékutakon nem volt eltolva a hó, mint más, szomszédos településeken. Tudom, mennyibe kerül a hótolás és a síkosságmentesítés.
Mások felháborodtak, hiszen februárban már öt egész napja havazott és
lapátolás helyett a neten írogattak. Én a nagy- és dédszüleimre gondoltam, akiknek természetes volt, hogy eltakarítsák a házuk előtt a havat,
így lapátot ragadtam. Nem vártam másra. Mindig teszem a dolgom,
kihozom az életből a legjobbat, amit lehet. Nem öltöm magamra az örök
elégedetlenek keserű ruháját. Nehéz viselet az örök felháborodás bekecse, ami alatt megbújik az önsajnálat koszos inge. Az ember csak átköti a
szavakkal való tudatlan vagdalózás övével, zsebre vágja a CD-jogtárat és
elindul a világba, ahol ez az öltözet lett a divat. A kötelesség kalapja meg
a szekrény mélyén pihen összenyomva. Úgy érzem, az emberekből

20 Dabas 2012. április

kiveszni látszik az a képesség, hogy magukba nézzenek. Azonban ehelyett egyre gyakoribb az a tehetség, hogy előbb meglássák azokat a dolgokat, amik nincsenek, azzal szemben, ami van.
Pedig nem kevés, amink van, és felemelő érzés elégedettnek lenni, de
ehhez az embernek először a saját lelkét kellene rendbe tenni. Nem a
média által sugalmazott „nekünk borzasztó” hangulatot terjeszteni és
várni a sült galambot, hanem meglátni a szépet magunkban, másokban
és a világban. Amíg nem változtatjuk meg saját szemléletünket, addig
az életünk sem fog változni, akárkire is tesszük a voksunkat választáskor.
A „vedd el, ami jár” és a „magadra gondolj” ideológiák csak a lelketlenség és az elhidegülés világába vezetnek. Hosszú évek óta hatalmas
hangsúlyt kapott az egyéniség, a különbözőség. Ideje lenne észrevennünk azokat a dolgokat, amelyekben hasonlítunk, amelyek összekötnek bennünket, és nem egymás ellen tenni, hanem egymásért. Akár
együtt letakarítani télen a hótól az utcánkat, tavasszal pedig összszedni
a közterületekrôl a szemetet
Kedves Olvasó! Amennyiben ellenérzéseket váltott ki Önben írásom, úgy Ön jó úton jár afelé, hogy felismerje magában a hibát és levesse az örök elégedetlenek ócska ruháit.
Egy elégedett dabasi polgár

kultúra

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
107 éve, 1905.
á p r i l i s 11- é n
született József
Attila, a magyar
líra meghatározó
egyénisége, aki
életének 33 éve
alatt költészetével beírta magát a hazai irodalom élvonalába, a legnagyobb nevek közé. A Balassi
Bálint, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,
Petőfi Sándor, Arany János, Vörösmarty
Mihály életműve által alkotott tengely az ő
költői hagyatékával egészül ki, és válik példaértékűvé a későbbi korok, a kortárs és
mai alkotók számára.

Nem véletlen, hogy ez a letisztult, sokoldalú, a logika és az aranymetszés szabályainak teljes mértékben eleget tevő költészet annyi elismerést váltott ki az utókor
alkotóiból. Annyi utánérzés, reminiszcencia köszön vissza a kortárs költők írásaiból,
ami azt jelenti, hogy ez az életmű beépült a
mindenkori alkotó tudatába, ars poeticává
szentesíti a József Attila-i utat, szabályrendszert, amelyet a mindenkori versírónak követnie kell.
Így vált ez a mértékadó költészet, lerázva magáról a félreértelmezések, a vitatott
pontok, a beskatulyázás korlátait, nemzeti
etalonná minden magyar nyelven alkotó
költő számára egész Kárpát-medence szer-

Nézz a tükörbe, nézd meg az arcodat, nézz mélyen a szemedbe!
Próbáld meglátni a nôt a tükörben!
Próbáld megérteni ôt… azt a nôt, aki a tükörképeden túl van!

A MarArt Mozdulatműhely bemutatja

TÜKRÖM, TÜKRÖM
MONDD MEG NÉKEM…

című produkcióját, Etűdök a női lét történéseiből,
a pszichológia tükrén keresztül, ahogyan mi látjuk.
Ingyenes program, felnőttek részére!

Közreműködnek: Scheitz Katalin pszichológus
és a MarArt Mozdulatműhely alkotói csapatának tagjai:
Andrasics Anita, Bukovszki Böbe, Czeróczki Zsuzsanna, Erős
Krisztina, Gogolák Andrea, Jamrik Katalin, Katona Melinda,
Kucsera Erzsébet, Mráz Mária, Németh Tímea, Szaller Anita,
Tánczos Krisztina
_

Időpont: 2012. május 5., 18.00 óra
Helyszín: Dabas-Gyón, Halász Móricz-kúria
További információ: Mráz Mária, 06-70/275-86-75
A belépés díjtalan!
Várunk magunk közé, a tükör elé minden kedves érdeklődőt,
sok-sok szeretettel!

MarArt Mozdulatműhely – Az ÉLET játékos színtere

te. Így történhetett, hogy József Attila
születésnapja 1964 óta a Magyar Költészet
Napjává lényegült át.
– ui –
ÉN NEM TUDOM…
Én nem tudom, mi fenyeget
az estek csipkés árnyain;
mint romló halról a legyek,
szétszállnak tőle álmaim.
És nem tudom, mily dajkahang
cseng a szivembe csendesen:
nyugodj, hiszen csak este van
s mitől is félnél, kedvesem?
1937. máj.–jún.

A pusztában
Uram, az út elején választott népednek azt ígérted;
kiviszlek benneteket a szolgaság földjéről,
eltörlöm a jajt,
És lakotok lészen a tejjel és mézzel folyó Kánaán.
Kimondott szavad igaz –
végrehajtásához ott a végtelen,
De az ember parány – célodhoz nem ér fel halandó értelem.
Uram, lásd felettünk az idő elrepült,
lábaink és lelkünk felsebezték a sivatag kőszörnyei.
Elhagyván Egyiptom földjét,
még ifjak valánk
ma már roskatag, töröttlelkű agg,
vénülő szemünk a láthatáron hiába keres,
mert minden csupán délibáb.
Uram, mi az éjnek hajnalán jeledre vártunk,
egyre figyelve, melyik égtájon kel fel végre,
nagyon várt csillagod.
A hosszú úton, lelki antennáink eltompultak,
pusztították őket
döghalált hozó eszmék fertelmes viharai.
Már a látásunk se régi,
csak pislogunk a fényben
nem tudjuk, melyik az az égi fáklya,
mely az igaz cél felé vezet.
Uram, ha lehet, küldd el (az éjbe) tűzoszlopod.
Csatakos homlokunk,
sérültjeinknek száma, számtalan,
sorainkban a kishitűség és fáradság vert tanyát.
Általad kijelölt irányba mégis megyünk – hajt a vágy,
hogy ígéret földje legyen végső és áldott nyughelyünk.
Csak ne halljuk unos-untalan az út vámszedőitől:
cél maga a küzdelem,
bérünk pedig a halál.
Sz. Gy.
Dabas, 2004. október 15.
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egészség, környezetünk

Új telephelyen a Pszichiátriai Szakrendelés
2012. januártól a pszichés betegek ellátása a Vörösmarty utcából
a rendelőintézetbe költözött, ahol a megszokott rendelési időben
(szerda kivételével minden hétköznap) várjuk betegeinket. A rendelés
igénybevételéhez továbbra sincs szükség beutalóra, viszont időpontra
igen, melyet személyesen vagy a rendelő központi telefonszámán
(360-366/123-as mellék) lehet egyeztetni.
Természetesen ettől bizonyos esetekben eltekintünk, de kérjük
betegeink megértését, amennyiben csak egy későbbi időpontban történik meg a vizsgálat. A betegek behívása elektronikus úton történik,
melyhez behívószámot a betegfelvételnél kapnak a bejelentkezéskor.
Fontos tudni – mivel rendszeres elégedetlenséget és ebből fakadó
vitákat okoz –, hogy a betegellátás nem érkezési sorrendben, nem
emelkedő számsorrendben történik, hanem munkarendünk szerint,
melynek során számos tényezőt figyelembe veszünk. Előnyt élveznek
például az előjegyzett és súlyos pszichés állapotú betegek, a leromlott
fizikai állapotban lévők, a mozgáskorlátozottak, a kisgyermekesek,
akiket fizetett sofőr szállít, akik munkába igyekeznek. Figyelünk a
vonatok, buszok indulására, illetve számos egyéb tényezőre is, elő
segítve ezzel a gördülékenyebb betegellátást és a rövidebb várakozási
időt. (Hosszú évek óta kezelt betegeink még bizonyára emlékeznek
arra, amikor előjegyzés hiányában egy fél napot is eltöltöttek várakozással.)
Megváltozott a rendelés neve is: az elavult és megtévesztő „ideggondozó” elnevezés helyett a pszichiátriai szakrendelés, gondozás
megnevezést használjuk, mely remélhetőleg csökkenti a zavart az
ideggyógyászati (más néven neurológiai) és pszichés betegségek elkülönítésében. Míg az ideggyógyászat a szervi idegrendszeri problémákkal (pl. epilepszia, Parkinson-kór, az agy és gerincvelő betegsé-

gei) foglalkozik, úgy mi azokat a 18 éven felüli betegeket várjuk, akik
pszichés tüneteik (pl. szorongás, depresszió, kényszeres, fóbiás tünetek, alkoholproblémák) megoldását elsősorban gyógyszeres kezeléstől várják, hiszen a napi betegforgalom az időigényes pszichoterápiát
nem teszi lehetővé. A rendelőintézet keretein belül viszont erre is van
mód a pszichológiai és pszichoszomatikus szakrendeléseken.
Gyerekek és serdülőkorúak ellátását a kellő szaktudás és a szükséges engedélyek hiányában nem mi végezzük.
Az elmúlt évek megváltozott gazdasági és szociális körülményei és
egyéb tényezők hatására a pszichés betegek száma jelentősen megnőtt. Kérdéses volt, hogy a költözés után, kikerülve egy izoláltabb
környezetből, nem csökken-e a betegek száma amiatt, hogy sokan
nem vállalják a nagyobb nyilvánosságot. Nem fogják-e nehezményezni a megváltozott körülményeket? Nem így történt: szerencsére egyre
többen – dacolva a stigmatizációval – ismerik és vállalják fel pszichés
tüneteiket és kérnek segítséget. A gyógyulás pedig csak így kezdődhet el.
Országos viszonylatban is ritka kivételnek számít, hogy a mindig
is az orvostudomány perifériáján lévő pszichiátria és pszichiátriai
ellátás, mely az utóbbi években egyre inkább romos épületekbe szorul, Dabason megújult, kulturált körülmények között történik.
Bízunk abban, hogy a növekvő betegforgalom, az egészségügyi
személyzet túlterheltsége, a növekvő adminisztrációs terhek, a változó rendeletek ellenére a betegek többségének elégedettségét sikerül
elérnünk. Ehhez azonban szükség van a résztvevők nagyobb megértésére, türelmére, toleranciájára is.
Dr. Kálvin Ágnes
pszichiáter szakorvos

Hulladékátvételi pontok Dabason
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Kihívásokra felkészülten a FIT-lányok
Lezárult a több héten át tartó felkészülési idôszak,
végre elkezdôdött a 2012-es fitneszidény. A szurkolók összecsaphatják tenyerüket, a versenyzôk pedig
büszkén mutathatják be az új gyakorlatokat. Méltán
lehetnek büszkék, hiszen a tornatermek falai között
kemény munkával teltek a téli hónapok!
G. A.: Hogyan kell elképzelni a „színfalak mögötti” készülődést?
B. B.: Több szálon zajlottak az események, hiszen sokféle feladatot
kellett megoldani a téli időszakban. Miközben a lányok rendszeresen gyakoroltak, tanulták az új tornaelemeket, már a következő szezon koreográfiájához keresték a megfelelő zenét. A gyakorlásra
egyre több lehetőség nyílt az átszervezett edzéseknek köszönhe
tően. Egykori versenyzőink – Bennárik Dóra, Gecser Eszter, Weil
Evelin – segédedzőként vállaltak feladatot. Ily módon kisebb csoportokban folyt a munka az egyéni bánásmód elvének érvényesíté-

birtokában várhatóan könnyebben legyőzik a verseny okozta
stresszt, javul a koncentráció és a teljesítmény, közelebb kerülhetnek céljaik eléréséhez és az önmegvalósításhoz.
G. A.: Miután ilyen alaposan felkészültek a gyerekek, hogyan
tovább?
B. B.: A testi és lelki formálódás közben összeálltak az egyéni és
a csoportos gyakorlatok, elkészültek a fellépőruhák, megérkeztek a
versenykiírások. Március 17-én már az idény első, meghívásos versenyén fényes érmeket gyűjtött a TOP Fitness versenyzőiből álló
népes csapat. A csepeli találkozót követően a nyári szünetig minden
hétvégén egy-egy újabb versenyen bizonyíthatnak a lányok. Ez hat
versenyt jelent az ország hat városában.
G. A.: Várható nemzetközi megmérettetés is ebben az időszakban?
B. B.: Mint eddig minden szezonban, most is lehetőség nyílik
erre. Az International Fit Kid Division szervezésében az Izlandi
Fitness szövetség 2012-ben második alkalommal rendezi meg

sével. A koreográfiák elkészítése, a fellépőruhák megtervezése is
ebben a szellemben haladt. Az edzők többféle szempontnak megfelelve készítették fel a lányokat a rájuk váró kihívásokra. Így lehetőségük volt rendszeresen részt venni erősítő edzéseken és
akrobatikaórákon is. Kaptak balett- és táncalapokat, belekóstolhattak a zumbába.
G. A.: Úgy tudom, hogy miközben állóképességük és technikai tudásuk egyre csiszolódott, lélekben is erősödtek a lányok.
B. B.: Igen, Királymezei Ágnes pszichológus segítségével kommunikációs, személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, önérvényesítést
fejlesztő, stresszkezelő, együttműködést elősegítő módszerekkel
ismerkedhettek meg autogén tréning keretében. Ezen ismeretek

a „Workshop” programját. Ez kiegészül a résztvevő gyerekek versenyével, melyet Fit Kid I. osztályú és Fit Kid II. osztályú versenyzők
részére hirdet meg. A magyar csapaton kívül ott lesznek az ukrán,
olasz, spanyol, izlandi, román, és lengyel versenytársak is. Április
27. és május 1. között Reykjavíkban a magyar csapat tagjaként hat
versenyző képviselheti a TOP Fitness egyesületet. A hat tehetséges
lány a maga kategóriájában jó eredményeket ért el az elmúlt években. Van közöttük többszörös I–II. helyezett, Grand Prix
(Magyarország) II. helyezett, Európa-kupa (Olaszország) IV. helyezett is.
G. A.: Nagyon drukkolunk és a további sikerekhez kitartást, győzni
akarást kívánunk! 			
Gula Andi

NB I/B 	Felnőtt
Dabas-Diego KC–Törökszentmiklós
24 : 23
Balassagyarmat–Dabas-Diego KC
42 : 35
Dabas Diego KC–Ózd
38 : 36
Balmazújváros–Dabas Diego KC
23 : 21
Dabas Diego KC–Hajdúnánás
45 : 21

Ifjúsági
26 : 33
25 : 34
37 : 31
33 : 29
49 : 25

Következő hazai mérkőzések:
Dabas-Diego K.C. – Csömör
Dabas-Diego K.C. - Békés

18.00 óra
18.00 óra

április 15.
május 06.

A mérkőzések a Dabas-Diego Sportcsarnokban kerülnek megren
dezésre. A junior csapat mérkőzései a felnőttek előtt két órával kezdődnek.

Fotó: Karlik Dóra

Férfi kézilabda
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MOCOROGJUNK!
Itt a tavasz, a kibontakozó természet, a
napsütés mozgásra ösztönöz kicsit és
nagyot egyaránt.
Ne engedjünk tehát gyakran a fotel csábításának, mert hajlamosak voltunk télen
elkényelmesedni! Inkább kezdjünk mocorogni, sportolni!

tív életközösség tagjaként él. Ezért fontos,
hogy a legkisebbektől a nyugdíjas korosztályig mindenki megtalálja a hozzá illő, korának, testfelépítésének leginkább megfelelő
mozgásformát. Sportolásra biztatunk mindenkit, hiszen a sportot nem lehet elég
korán elkezdeni!
Erre láthat igazán remekül működő példát, aki hétfőn 10.00 és 11.00 óra között

ízületet megmozgatnak. Ráadásul a babák
könnyed, játékos mozgatására is sor kerül a
foglalkozásokon, ami azon túl, hogy erősíti
az anya–gyerek kapcsolatot, remekül megalapozza a gyerekek mozgással, sporttal
való kapcsolatát is, elvégre a mozgás szeretete elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. A többéves tapasztalat is ezt bizonyítja,
tudniillik a babatornán cseperedett apró-

Nem kell feltétlenül megszakadni, kezdetben megteszi egy séta a parkban a barátokkal a tavaszi napfényben. Idővel azonban
érdemes rendszeres sportolási lehetőség
után nézni, hiszen a sport minden életkorban szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, életünk természetes részévé válik. A sport már önmagában élményt nyújt, életminőséget javít,
hiszen az, aki rendszeresen mozog, jobb
fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolában, illetve a munkahelyén. Aki sportol, lelkileg és szellemileg is
kiegyensúlyozottabbá válik, mivel egy pozi-

ellátogat a Szimultán tornatermébe – a
TOP Fitness Szabadidő és Sport Egyesü
letbe. Ott ugyanis már öt éve működik a
Baba-mama torna Gecserné Varró Erika
gondos irányításával. Erika fő célja, hogy a
jelenlévők családias, nyugodt hangulatban
éljék át a mozgás örömét. Azok az anyukák, akik ide járnak apró csemetéikkel, a
zenés kondicionáló torna eredményeként
könnyebben visszanyerik korábbi erőnlétüket és alakjukat. Női alakformáló gyakorlatokról van szó, melyek nem túl
megerőltetőek, ugyanakkor minden izomcsoportot megdolgoztatnak, és minden

ságok óvodásként, majd kisiskolásként is
visszajárnak az egyesületbe tornázni, teniszezni.
A babák és mamák lelkileg is feltöltődhetnek hétfő délelőttönként – megfelelő
társaságra, barátokra találhatnak. Jó a
babáknak, mert megismerik egy kicsit az
őket körülvevő világot. És jó az édesanyáknak, akik megbeszélhetik a gyermekneveléssel és ellátással kapcsolatos dolgokat,
hasznos tippeket és trükköket adhatnak át
egy-egy ilyen alkalommal. Ajánlom minden
anyukának és babának, hogy fedezzék fel,
milyen jó együtt mozogni!
GA

Elstartoltak a fitneszes lányok
A 2012-es szezon nyitányaként március 17-én Csepelen meghívásos versenyt hirdetett a Profit Team SE
négy egyesület Fit-Kid Dance, Fit-Kid II. és Fit-Kid
I-es versenyzôinek, ahol kitûnô formában szerepeltek
a dabasi lányok.
A „Farsang Kupa” több versenyző számára a rég áhított éremszerzés esélyét, megint másoknak a most készült gyakorlat, vagy épp
egy-egy új elem bemutatásának lehetőségét adta. A frissen igazolt
versenyzőket pedig ez az első megmérettetés versenytapasztalattal
és sikerélménnyel bátorította. És bár a farsangi idény már véget ért,
ezen a szombati napon karnevált idéztek a tornacsarnok szőnyegére
a sokszínű zenei stílusban készült produkciók és a hozzájuk igazodó fellépőruhák.
A vidám hangulatot tovább fokozta a TOP Fitness SE versenyzői számára, hogy egyéni és csoportos versenyszámaikkal is minden kategóriában és korosztályban az élmezőnyben szerepeltek:
Zsadányi Zsófia III., Mihály Tünde V. , Farkas Réka IV.,
Szabó Szonja IV., Garajszki Petra I., Szilágyi Réka III.,
Pelikán Réka II., Mihály Dorina III., Szomjas Klaudia V.,
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Radnai Réka III., Garajszki Gréta I., Harmincz Lili II.,
Nyakas Noémi III., Varga Renáta V., Szilágyi Dóra I., Dori
Renáta II., Kovács Esztella III. , Gavló Tímea V., Pelikán
Petra I., Répás Vanda II. helyezett lett.
Duóban Pelikán Réka és Szilágyi Réka (A hercegnő és
a béka) aranyérmet, Garajszki Petra és Radnai Zsófia (Lilo
és Stitch) ezüstérmet hozott haza. A Garajszki Gréta és
Harmincz Lili páros (Y.M.C.A ) szintén ezüstéremmel zárta
a versenyt.
Trióban Kovács Esztella, Pelikán Petra és Szilágyi Dóra
(Disco) állhattak a dobogó csúcsára. Mihály Dorina,
Pelikán Réka és Szilágyi Réka (Rio trió) másodikok lettek.
Az óvodás „méhecskék” csoportos gyakorlata III. lett a kategóriában.
Az iskolás „Vidám táncosok” és a „Vonatos” nagylányok
koreográfiáit aranyéremmel jutalmazták, a „Waka Waka”
produkció III. , a „Rock and Roll” pedig IV. lett.
A sok-sok csillogó érem, kupa és a versenytapasztalatok bizonyára jó útravalóul szolgálnak majd az elkövetkező versenyekhez.
Hajrá lányok!!!
G. A.

sport

Újra nemzetközi kézilabda a Dabas-Diego Sportcsarnokban
Március 26-tól 31-ig a kézilabdáé volt a főszerep a sportcsarnokban.
Négy nemzet válogatottja volt a csarnok vendége a héten. Az U20
Nemzetközi Férfi Felkészülési torna helyszíne volt ezúttal Dabas, hétfőn megérkezett a magyar válogatott, szerdán csatlakozott az orosz,
a szlovák és a tunéziai válogatott is. Délelőtti és délutáni edzéseik után
csütörtöktől szombatig minden csapat körmérkőzést játszott.

Március 29. csütörtök:
18.00
Oroszország–Tunézia
24 : 20
20.00
Magyarország–Szlovákia
24 : 24
Március 30. péntek:
18.00
Oroszország–Szlovákia
35 : 23
20.00
Magyarország–Tunézia:
22 : 23
Március 31.szombat:
10.00
Szlovákia–Tunézia
20 : 25
12.00
Magyarország–Oroszország
32 : 22
A torna győztese Oroszország válogatottja lett.
II. helyezett Tunézia
III. helyezett Magyarország
IV. helyezett Szlovákia
Legjobb kapus: Holló Balázs ( Magyarország )
Legjobb játékos: Soussi Mohamed (Tunézia )
Gólkirály: Dereven Alexander ( Oroszország )
A torna után a magyar U20 válogatott edzőtáborba vonul, majd
Franciaországba utazik az EB-selejtezőre.

FTC-Rail Cargo Hungaria–Dinamo Volgograd 34 : 26

A mérkőzés vége előtt 5 perccel 32 : 25-re vezetett a Fradi, így
a különbség 7 gólra csökkent.
Az utolsó percekben a lányok hatalmasat küzdöttek. A mérkőzés időntúli szabaddobással végződött, melyet Tomori Zsuzsanna
gólra váltott.

Fotók: Karlik Balázs

Március 31-én további nemzetközi mérkőzés volt a DabasDiego Sportcsarnokban.
20.00 órától a Kupagyőztesek Európa Kupája elődöntőjének első mérkőzését játszotta az FTC-Rail Cargo Hungaria
a Dinamo Volgograd ellen.
Tavaly a KEK-döntő első mérkőzését játszotta Dabason a
Fradi és az itteni győzelmének köszönhetően nyerte meg a KEK-et.
A zsúfolásig megtelt csarnokban a több ezer szurkoló már a bemelegítésnél pokoli hangulatot teremtett, és ez így volt az egész mérkőzés alatt is. Az első félidő végére már 12 gólos előnyt szerzett a
Fradi. (20 : 8)

Az elődöntő első mérkőzésének végeredménye:
FTC-Rail Cargo Hungaria–Dinamo Volgograd: 34 : 26
GRATULÁLUNK A CSAJOKNAK!!!
Tunner Zsuzsa
2012. április
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Két dabasi futó a Balaton körül
Lelkes amatőr futóként, a tavaly őszi maratoni futásunk után határoztuk el, hogy ki szeretnénk magunkat próbálni hosszabb távokon is. Ezért döntöttünk úgy, hogy az év első
ultra futásán mi is részt veszünk. Ez a verseny a FélBalaton Szupermaraton volt, ahol
két nap alatt kellett a Balaton felét, vagyis
95,8 km-t lefutni. Felkészülésünk a versenyre
3 hónapot vett igénybe, ami alatt többféle
edzéssel próbáltuk magunkat megerősíteni
egy ilyen hosszabb távú futásra.
A verseny első napján 43,6 km-t kellett teljesítenünk, ahol Badacsonyból futottunk
Balatonfüredre. A terep a szintkülönbségek
miatt igen nehéz volt, és ezt még nehezítette a
hirtelen jött meleg. A hangulat a nehézségek
ellenére nagyon jó volt, rengetegen szurkoltak, és minden futó bátorította egymást.
A sikeres célba érést követően az egyéni indulóknak biztosított gyúrást igénybe vettük,

ami hozzájárult ahhoz, hogy a másnapi hos�szabb szakaszt is sikeresen tudjuk teljesíteni.
Vasárnap reggel 8 órakor dördült el a rajtpisztoly Balatonfüreden, ahonnan Siófok volt
a cél. Ez a szakasz 52,2 km volt. Ez a terep
könnyebb volt az előző napinál, hiszen kevesebb volt a szintkülönbség, és a szél kicsit
csillapította a meleget. Az első pár kilométernél éreztük át, hogy mit is vállaltunk, és mekkora teljesítmény is ez. Ahogy haladtunk a
következő frissítőpont felé, és fogytak a kilométerek, tudtuk, hogy meg fogjuk csinálni.

Biciklis kísérőink nagy erőt adtak, és folyamatosan tartották bennünk a lelket. A célegyenesben az örömkönnyek is előtörtek, ami
a határtalan boldogság és büszkeség jele volt.
Igen, megcsináltuk, volt értelme a rengeteg
lemondásnak, ami egy ilyen távú futás felkészülésével jár. A versenyen szerzett élmények
és a táj kárpótoltak minket a néha bizony fájdalmas és küzdelmes két napért.
Köszönjük a családunknak, barátainknak,
futótársainknak a bátorítást, amellyel segítették, hogy beléphettünk az ultrafutók
táborába.
„Mindig is imádtam futni. Valami, amit
saját magad érsz el, a saját erődből. Bármerre
mehetsz, gyorsan vagy lassan, Tőled függ, küzdve a széllel, ha úgy akarod, felkutatva új helyeket, amíg a lábaid bírják és győzöd még szus�szal.”
Czira Tamásné Panni és Janicsák Enikő

Egészségnapok a Human Labor Selfness Központban

Ahhoz, hog y tisztában leg yünk egészségi
állapotunkkal, érdemes rendszeres szûrô 
vizsgálatokon részt venni, hiszen egészségünk
megôrzése sokkal inkább kifizetôdô, mint a már
kialakult tünetek, betegségek kezelése. Ne feledje, a
tünetmentesség nem jelent egyet az egészséggel!
A Human Labor Selfness Központ egészségügyi szolgáltatásai
mellett csoportos foglalkozásokkal is várja az érdeklődőket az
áprilisban megrendezésre kerülő két Nyílt nap alkalmával.
A nyílt napokon az alapszűrések, úgymint szívstressz-, testzsír%-, vércukorszint- és vérnyomásmérés összesen 1000 Ft/fő,
a csoportos foglalkozások pedig 500 Ft/fő áron vehetők igénybe.
Időpontok: 2012. április 13. és április 28.
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Milyen csoportos foglalkozásokra lehet jelentkezni?
Csontritkulás elleni torna; lábtorna gyermekeknek; hawaii lomilomi masszázsbemutató (ingyenes); életmód-és táplálkozási
tanácsadás; Hatha jóga: különféle testtartások, légzőgyakorlatok,
relaxáció segítségével vitalizál; Babahordozó kendő-, valamint
csípőn hordozó tanfolyam: várandós kismamáknak, ill. k isbabás
anyukáknak egyaránt (hordozókendőt, igény esetén gyakorló
babát biztosítunk); Gerincgimnasztika: egy ízületkímélő prevenciós tréning, mely révén elsősorban a civilizációs ártalmak okozta
gerincbetegségeket tudjuk kivédeni; Pilates: légzéssel összekötött
gerinckímélő és tartásjavító torna; BodyArt: jógaelemekre épülő
alakformáló torna; Vezetett meditáció: megteremti a belső békét
és nyugalmat, segíti az elme lecsendesítését.
A két nap tervezett programjáról, a foglalkozások időpontjáról
bővebben olvashat a www.selfnesskozpont.hu oldalon, illetve a Facebook közösségi portálon.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk Központunkban
a Dabas, Fő út 151. szám alatt. A foglalkozásokra a korlátozott
csoportlétszám miatt előzetes bejelentkezés szükséges, személyesen vagy a 29/360-450-es telefonszámon.

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

Piaccsarnok a
dabasiakért!
Finom, békebeli zacskós tej 2,8% 150 Ft/l
(aludttejet is lehet készíteni belőle)
Házi vaj
2050 Ft/kg

Leveles túró
890 Ft/kg

Kovásszal készült kenyér 290 Ft/kg
Ropogós kifli 27 Ft/db
Szabados tészták 500 Ft/kg–tól
Ezeken kívül még sok friss, finom áru
a dabasi Piaccsarnokban!

Ha nem csak a minőség,
de az ár is számít!
(A rendôrség mögött, a Kossuth Lajos Általános
Iskolával szemben)
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keddtôl–péntekig: 7–17-ig
szombaton: 7–12-ig
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