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Köszöntjük

az édesanyákat!

Fikció Fotó

„Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amig ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.”
Dsida Jenő

rendezvényeink

DABAS ÉS A KISTÉRSÉG TALENTUMAI
Április 19–21. között lezajlott Dabas Város
Önkormányzatának tehetségkutató rendezvénye, amelyet idén a szervezők a
Dabasi kistérségre is kiterjesztettek. Az
első ilyen jellegű vetélkedőt 2007-ben rendezték meg a szeptemberi Dabasi Napok
keretében.
Az idei
verseny
már az ötödik
volt, és a visszajelzések szerint talán a legsikerültebb. A rendezvény társszervezője
mind az öt szériában, így a mostaniban is Kotán Sándorné tanárnő volt, aki
a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és a Kossuth Lajos Általános

Iskola pedagógusaként elkötelezett híve
a diákszínjátszásnak, a vers-, mese- és
prózamondásnak, az új tehetségek felfedezésének, a jó adottságokkal rendelkező diákok pallérozásának, a tehetséggondozásnak. Nemcsak az irodalom, de történel
münk megismertetése is szívügye Kotán
Sándornénak, ennek érdekében minden
évben történelmi vetélkedőket szervez
és bonyolít le általános iskolások számára.
Ilyen volt idén március 15-én a Gyóni Géza
Általános Iskolában megrendezett Kossuth-vetélkedő is.
A Dabasi Talentumok a 19-i elődöntőkkel kezdődött, ahol közel 160 versenyző
regisztrált vers- és prózamondás, tánc és
ének-zene kategóriákban. A szakmai zsűri

közel hatvan produkciót juttatott a döntőbe, amelyet a Dabas-Diego Sportcsarnokban
tartottak április 20-án, szombaton. Minden
műfajban 3-4, sőt több zsűritag is vitatkozott, érvelt a helyezettekért. A zsűri elnöke
Götz Anna színművész volt.
A rendezvény díjátadó gálájára április
21-én, szombaton került sor a DDS-ben.
A rendezvényen bemutatkozott újra a tíz
leglátványosabb produkció, majd sor került
a díjak átadására. Gazdára talált rengeteg
különdíj is a támogatók jóvoltából, sőt a
közönségszavazatok egyéni nyertese egy
piros kerékpárt vihetett haza.
Köszönjük a szervezők áldozatos
munkáját és a támogatók önzetlen hozzájárulását.
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

A rendezvény támogatói a következő cégek és magán
személyek voltak:
Dabasért Közalapítvány ∙ Remondis Dabas Kft. ∙ Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt. ∙ DAKÖV Kft. ∙ Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet ∙ ZÓNA Kft. ∙ Pentameter könyvesbolt ∙
Giovanni cukrászda ∙ Multi Bringa szaküzlet ∙ Aranykorona ékszerbolt ∙ Kaldiker Kft. ∙ Happy Box ∙ Birizdó Imre ∙ Suhajda László ∙
Jasin Kft. ∙ Gordiusz Kft. ∙ Átrium Idősek Otthona ∙ Egészség Kovácsa
2002 Bt. ∙ Kincstár üzlet ∙ Újvári kertészet ∙ Aranykígyó gyógyszertár
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A rendezvény győzteseinek és helyezettjeinek nevét az alábbiakban olvashatják:
Vers és próza
1–2. évfolyam
1. Plutzer Zsófia Judit
2. Braun Levente
3. Patai Milán
3–4. évfolyam
1. Zsíros Zsombor
2. Petrányi József
3. Fejős Bernadett
4. Boldizsár Patrik Róbert
5–6. évfolyam
1. Hornyák András
2. Mátyus Dániel
3. Faragó Fruzsina
4. Szomjas Klaudia
5. Podoba Gábor
7–8. évfolyam
1. Kukk Edit Luca
2. Miták Bernadett
3. Brabanti Kristóf
Középiskola
1. Krász Mónika
és Mész Adrienn
2. Bera Márk

Ének
Alsó tagozat
1. Garajszki Lili
2. Sztaskó Daniella
3. Balog Johanna
Felső tagozat
1. Weis Annabella
2. Venicz Ábel
Középiskola
1. Katona Ferenc
2. Bozó Virág
Csoport
1. Szlovák Kórus
2. Pilinke Énekegyüttes
Zene
Alsó tagozat
1. Kecskés Karina
2. Szilágyi Noémi
3. Dombai Tibor
4. Balog Regina
5. Pásztor Csenge

Felső tagozat
1. Pásztor Bendegúz
Szabó Ármin
2. Radácsi Kristóf
3. Fazekas Imre
4. Surman Lili–
Pásztor Bendegúz
Középiskola
5 év legeredményesebb, legsokoldalúbb (gitár, zongora, vers)
„felnőtt”: Kotán Gábor
1. Gálik Orsolya
2. Lőrincz Orsolya,
Erdélyi Laura
3. Illés Kincső Boriska
Tánc
1. Tilinkó néptáncegyüttes
2. Farkas Alex –
Takács Mercédes
3. Pelikán Petra
4. Farkas Roland –
Mráz Jázmin
5. Kereplők csoport

Valahol Európában itt, Dabason
A Zentai Magyar Kamaraszínház ifjúsági társulatát már tavaly szeptemberben, a Dabasi Napokon, megismerhette a város közössége. A csapat akkor mutatta be A padlás címû musicalt, amelynek elsöprõ sikerét mi sem
bizonyította jobban, mint a minden várakozást felülmúló közönségszám.

Fotók: Karlik Dóra

A zentai fiatalok idén április 21-én, szombaton ismét a sportcsarnok színpadán álltak, és
egy szívszorító történetet adtak elő, amely a
háborúról, a túlélésről, az embertelenségben
kibontakozó emberi érzelmekről szól.
A Valahol Európában című musical dallamai azért szóltak olyan hitelesen a színészek
előadásában, mert számukra a háború egy
karnyújtásnyira van, a közelmúlt eseménye,
amely ha őket személyesen nem is, de szüleiket mindenképp érintette. Körülöttük nem
is olyan régen összedőlt egy ország, szomszéd szomszéd ellen, barát barát ellen fordult csak azért, mert annak más volt az anya-

nyelve. A háború utózöngéi még most is
érezhetőek a közhangulatban, a délvidéki
magyarverésekben, a fel-fellángoló nacionalista megnyilvánulásokban, de sok településen a falakba fúródott lövedék, az erdőkben
lapuló akna is emlékeztet arra, hogy a béke
törékeny, és a múlt árnyai a jelenre vetülnek.
A zentai színjátszók sorsát már több évtizede a Vukosavljev házaspár, Iván és
Gabriella viseli a szívén. Vukosavljev Iván a
nyolcvanas években alapította a csoportot,
azóta gondoskodik utánpótlásról, eljár versenyekre, iskolai rendezvényekre, keresi, felkutatja a tehetségeket, és szívós következe-

KÜLÖNDÍJAK
Legsokoldalúbb versenyzők
Móricz Viola
Pásztor Bendegúz
Mész Adrienn
A szervezők különdíja
(elmúlt 5 év legeredménye
sebb ált. isk. versmondói)
Kukk Edit Luca
Hornyák András
A leglátványosabb előadás
Concordance Tánciskola
Az Átrium Idősek Otthona
személyre szóló felajánlása
Fejős Bernadett és
Fejős Nikolett
Szilágyi Noémi
Bozó Virág
Kecskés Karina
Mátyus Dániel
Közönségdíj
Balogh Johanna
Tilinkó csoport

tességgel addig győzködi a kiszemeltjét,
amíg az kötélnek nem áll. A lázadó kamaszok ott is, mint mindenhol, nehezen kezelhetőek, ellenállnak megmentőjüknek,
„cikinek” tartják a szereplést. De ha már
elmentek egy próbára, akkor megragadja
őket a csapatszellem, és nem engedi elkallódni azt, aki ráérez, milyen jó egy ilyen
közösséghez tartozni. Sok nehézsorsú gyerek talált családra, otthonra ebben a kis
közösségben. Tragédiák beárnyékolta sorsok
jönnek össze hétről hétre, hogy megtapasztalják az együtt mindenkiért érzést, amely a
gyászból, a magányosságból és eltévelyedésből ragadja ki a gyerekeket és nyújt nekik
perspektívát, amely a sikerhez, az elismeréshez, a boldogsághoz vezet.
A darab rendezője, Mácsai Endre szintén
Vukosavljev Iván felfedezettje volt, egyike
azoknak, akiknek a mentor megmutatta,
hogyan kell megtalálni helyünket a világban.
Magyarként, magyarul egy más ajkú országban érvényesülni csak úgy lehet, ha az erőt
egységbe tömörítjük. A szavak erejét, a játék
erejét, az anyanyelv erejét és a zene egyetemes erejét megtapasztalhattuk április 21-én
a DDS színpadán. Reméljük, hogy a következő produkciójukat is elhozzák hozzánk,
hiszen ők ide, Dabasra már hazajönnek.
Kapui Ágota
2012. május
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Ismét jelen volt a Kisváros a Nagyvárosban
Újpalota és Dabas közt tavaly indult el az az együttmûködés, melynek
célja, hogy a XV. kerület lakosságát olyan egészséges magyar élelmiszerekkel, illetve kiváló minôségû termékekkel lássák el, amelyeket itteni
ôstermelôk és vállalkozók állítanak elô.

Első lépésként októberben került sor egy termelői fórumra, ahol az érintettek felmérték a
lehetőségeket, elkezdődött egy közös gondolkodás. Mindezt kiegészítette egy kulturális
programokkal összekötött szabadtéri vásár
Újpalota főterén, ahol Dabas bemutatkozott
a főként lakótelepi kerület közösségének. Az
esemény sikerét jelezte, hogy az ezt követő
hónapokban több újpalotai csoport – városvezetők, intézményvezetők, közétkeztetési
szakemberek, civilközösségek – látogatott
városunkba, hogy itt helyben is megtekintse
termelőink és vállalkozóink telephelyeit.
Mivel az októberi bemutatkozásra némileg rányomta bélyegét az akkori rossz idő,

kézenfekvő volt, hogy a tavaszi időjárás
beköszöntével Dabas ismét ellátogasson
Újpalotára. Ennek megfelelően április 22-én
a Boldog Salkaházi Sára Templom kiállítótermében Kőszegi Zoltán és László Tamás
polgármesterek megnyitották településünk
hitéleti, valamint építészeti értékeit bemutató kiállítást.
Miközben a templom melletti Pattogós
parkban felállított színpadon a nap folyamán
mű kedvelő csoportok léptek fel – a
Borovenka táncegyüttes, a Bazsalicska citeracsoport, a Bátki János Nyugdíjas Klub
Mamorett-csoportja, vagy a sári gyermek
néptánc-csoport, Valentyik Anna előadó-

Motorzajtól volt hangos a „Gyóni Beton”
Immár negyedik alkalommal volt motorzajtól hangos a Gyóni Beton, miután 2009 októberétől újra felelevenítésre kerültek a múlt
század 30-as éveinek térségünkhöz köthető
eseményei. A 2009-es veteránjármű kiállítás
és találkozó olyan erővel hatott az érdeklődőkre, hogy azóta is lehet a Gyóni Betonon,
az ott elért eredmények köré, egy-egy összejövetelt, megemlékezést szervezni.

Fotó: Karlik Balázs
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Így történt ez április 21-én is, amikor bár
borús és esős napra ébredtünk, a 14.30-as
találkozónkra a Motel parkolójában 85
motort terelgettek össze a gazdáik, hogy
részt vegyenek az idei emlékkörön és koszorúzáson. Voltak veteránkorú és mai motorkerékpárok is, tehát ez az összejövetel nem
egy valamiről, egy valakiről, hanem magáról
a motorozásról, annak élvezetéről szólt.
Bár korábban már volt egy-egy kis jó idő
a járműveink beindítására és kipróbálására,
de sokan ettől a rendezvénytől kezdődően
számítjuk az igazi motorosszezon kezdetét.
Az egész délelőtti esőzés ellenére voltak, akik
jóval a kistérségünkön túlról tiszteltek meg
jelenlétükkel minket, dabasiakat.
A gyülekezőnk után rendőri felvezetéssel
tettük meg emlékkörünket városunk utcáin,
hogy a London vendéglő homlokzatán elhe-

művész –, addig a teret körülvevő standoknál ismét a legkülönfélébb dabasi és kistérségi termékekből válogathattak az újpalotai
lakosok. Mivel keresletből és érdeklődésből
ez alkalommal sem volt hiány, reméljük,
mielőbb lesz folytatása a „Kisváros a Nagyvárosban” rendezvénysorozatának.
Köszönjük az alábbi vállalkozások, intézmények közreműködését: D-Pack Kft.,
Nautilus Panzió és étterem, Vogtland pékség, Bognár tészta, Újvári virágkertészet,
Kölyök sziget játéktár, Reménysugár
Fogyatékosok Napközi Otthona, Kossuth
Művelődési Központ, Fiatal Műemlékvédők
Egyesülete.
Molnár Balázs

lyezett Fernihough-domborműnél emlékezhessünk a régmúlt eseményekre, és erőt kérjünk védőszentjeinktől az élőknek.
A domborműnél koszorút helyeztek el a
szemtanúk, városunk önkormányzata, valamint a dabasi és kistérségi motorosok.
Ezzel elkezdődött a motorosszezon.
A motorosok a kistérség vadregényes útjain,
rendezett sorban ellátogattak Pusztavacsra,
ahol a romtemplomnál a település polgármestere köszöntötte őket, és nagyon finom
hagymás zsíros kenyérrel és teával láttak vendégül mindenkit.
Egy kis beszélgetés után indultunk vissza
Hernádon, Újhartyánon, Kakucson és Inár
cson keresztül Dabasra, ahol az érdeklődők a
sportcsarnokban megtekinthették a Valahol
Európában című előadást.
Találkozzunk jövőre ismét egy kis benzingőzös összejövetelen!
Mátyus Csaba
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A Magyar Költészet Napja alkalmából április 14-én, szombaton rendezték meg a XXII.
DABAS KISTÉRSÉGI VERS-, MESEÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓT
a Kossuth Művelődési Központban. Alsó
tagozatos (1–2., 3–4. osztály) 27, felső tagozatos (5–6., 7–8. osztály) és középiskolás
kategóriában 26 fő jelentkezett a versenyre.
A térség 13 oktatási intézményéből, nyolc
településről érkeztek versmondók a rendezvényre.
A zsűri tagjai az alsó tagozatosoknál
Tóth Erzsébet előadóművész, a Magyar
Művelődési Intézet osztályvezetője (elnök),
Kovácsné Lapu Mária színjátszó rendező
és Valentyik Anna előadóművész voltak.
A felső tagozatos és középiskolás versmondók zsűrielnöke Papp János színművész, a
zsűri két további tagja pedig Kapui Ágota
magyar szakos tanár és Kerekes László grafikusművész–népművelő volt.
A díjazottak kategóriánként értékes
könyvjutalomban részesültek. Az első
5000 Ft, a második 4500 Ft, a harmadik
4000 Ft, a negyedik 3500 Ft, az ötödik–
hatodik helyezett pedig 3000 Ft értékű
könyvjutalomban részesült. Az általános
iskolák tanulói közül kategóriánként az első
helyezettek továbbjutottak a Pest megyei
vers- és prózamondó találkozókra.
A kategóriák dabasi helyezettjei a
következő diákok voltak:
1–2. osztályos kategória
1. Plutzer Zsófia Judit, 2. oszt.
Kossuth Lajos Ált. Isk., Dabas
felkészítő: Pecsenyi Gizella
2. Szegfi Csenge, 2. oszt.
Szent János Katolikus Ált. Isk., Dabas
felkészítő: Gattyán Annamária

Fotó: Nyiri Margó
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5. Lakos Zsófia Csenge, 1. oszt.
Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas,
felkészítő: szülő
3–4. osztályos kategória
2. Zsíros Zsombor, 4. oszt.
Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas
felkészítő: Latyákné Rádi Erika, Hábli Ágnes
4. Petrányi József, 3. oszt.
Szent János Katolikus Ált. Isk., Dabas
felkészítő: Baskiné Karlik Erika
5–6. osztályos kategória
1. Hornyák András, 5. oszt.
Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas
felkészítő: Hornyák Andrásné
2. Podoba Gábor, 5. oszt.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dabas
felkészítő: Dr. Gogolák Gáborné
3. Szilágyi Izabella, 5. oszt.
Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas
felkészítő: Kotán Sándorné
7–8. osztályos kategória
1. Kukk Edit Luca, 8. oszt.
Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas
felkészítő: Kotán Sándorné

5. Naszvadi Regina, 7. oszt.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dabas
felkészítő: Gál Zsófia
6. Balogh Petra, 7. oszt.
Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
felkészítő: Nyáry Edit
7. Szilágyi Anna, 8. oszt.
Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
Középiskolás kategória
1. Mész Adrienn, 10. oszt.
Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas
felkészítő: Svébisné Márton Katalin
2. Bozó Virág, 9. oszt.
Bolyai János Gimnázium, Ócsa
felkészítő: Bokros Borbála
3. Horváth Fanni, 12. oszt.
Bolyai János Gimnázium, Ócsa,
felkészítő: Dr. Pálné Dobál Erzsébet
4. Volenszki Lilla, 9. oszt.
Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas,
felkészítő: Strommer Brigitta
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő
tanáraiknak!
–szerk.–

KÖZLEMÉNY

Dabas Város Önkormányzata idén május elsejére nem szervezett városi majálist a Jubileumi parkba, mert ez az ünnep idén
keddre, a hosszú hétvége zárónapjára esett, a következő napon
pedig tanítási és munkanap volt. A döntéshozók tekintettel voltak arra, hogy a négynapos hétvégén a civilközösségek, a baráti
társaságok és a családok maguk szervezhessenek programokat.

A Dabas Motel mellett kifeszített molinót tehát nem az önkormányzat helyeztette ki, és semmilyen más módon (honlapon, a
Dabasi Újságban, a helyi televíziókon keresztül, a Rádió Dabas

híreiben, plakátokon, szórólapokon) nem hirdette a rendezvényt.
A molinó eddig tisztázatlan körülmények között került kihelyezésre, a cél feltehetően az önkormányzat lejáratása volt.
Elnézést kérünk mindazoktól, akik mégis kilátogattak a
Jubileumi parkba a programok reményében. Ha az önkormányzat
programot szervez a város lakosságának, akkor annak hírét mindig időben, a szokott módon, a lehető legtöbb információs csatornán eljuttatja az érdekeltekhez.
Dabas Város Önkormányzata
2012. május
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete 2012. április 19-én
rendkívüli ülést tartott. A testület az ülésen
döntött arról, hogy közös megegyezéssel megszünteti a Sári-Szlovák Egyesület és az önkormányzat között lévő szerződést, és a sári
Rétesházat április 20-tól bérbe adja az S-B-Sz
Bt. részére egyéves időtartamra.
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete 2012. április 26-án
rendes ülést tartott.
A testület elfogadta a Dabas Város Önkor
mányzatának 2011. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját, és megalkotta a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendeletét.
A testület az ülésen elfogadta:
– a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést;
– a z önkormányzat 2011. évi egyszerűsített
mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített pénzmaradványkimutatását;
– D abas Város Önkormányzata Hivatásos
Tűzoltóságának 2011. évben végzett munkájáról készített beszámolóját;
– a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálatainak 2011. évi beszámolóját;
– a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2011. évi beszámolóját;
– a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről készített beszámolót;
– D abas Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2011. évi ellenőrzési jelentést;
– a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálata Társulás társulási megállapodásának módosítását.
A testület döntött arról, hogy a Halász Boldizsár
Városi Könyvtárat mint költségvetési szervet
beolvasztja a Kossuth Művelődési Központba, s
így május 1-jétől egy többfunkciós intézményt
hoz létre. Az átszervezést követően a könyvtári
feladatokat továbbra is a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár végzi.
A testület ezen átszervezés során határozott
arról is, hogy a Kossuth Művelődési Központ
mint költségvetési szerv elveszti önálló gazdálkodási jogosultságát, a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet Dabas Város Önkor
mányz atának Polgármesteri Hivatala látja el
megállapodás alapján. Ezzel összefüggésben a
testület megszüntette a művelődési központban a részmunkaidős gazdasági vezetői, illetve
részmunkaidős pénzügyi ügyintézői álláshelyeket.
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A testület döntött arról is, hogy a könyvtár igazgatóját kérésére, öregségi nyugdíjasnak minősülése miatt december végi határnappal, a
könyvtár átszervezéséhez igazítottan felmenti.
A testület intézményekkel, egyéb szervezetekkel kapcsolatos döntései között
határozott arról, hogy
– fedezetet biztosít a Kossuth Lajos Általános
Iskolában a 2011/2012-es tanév második
félévében (2012. február 1-jétől 2012.
június 15-ig) 44 túlóra ellátására, s ennek
megfelelően elvégzi a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását;
– a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium számára 8 200 000 Ft többlet
finanszírozást biztosít az érettségi- és szakmai vizsgák megszervezéséhez.
A fenti kiadások fedezete az intézményi céltartalék.
– tudomásul veszi a DAKÖV Kft. törzstőkéjének 4 910 000 Ft-ról 142 390 000 Ft-ra történő emelését.
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között:
– a Szakképző Központ Nonprofit Kft. ajánlatát
fogadta el a Dr. Halász Géza Rendelőintézet
épületében lévő büfé üzemeltetésére június
1-jétől. A testület határozott arról is, hogy a
büfé jelenlegi bérlőjének a „Maxima C” Bt.nek bérleti idejét a bérleti szerződés 3. pontja alapján május 31. napján megszünteti;
– t udomásul vette, hogy a testületi döntéssel
megállapított 3 000 000 Ft+áfa vételáron a
korábban ajánlatot tevő vevő nem vásárolja
meg a lajosmizsei 0466/5 hrsz.-ú 6000 m 2
nagyságú tanya+gyep művelési ágú ingatlant.
A testület támogatásokkal kapcsolatos
döntései között:
– hozzájárult, hogy a Humánerőforrás Bizott
ság bizottsági kerete, illetve a nyári napközis
táborok finanszírozására elkülönített keret
terhére:
§ 5 0 000 Ft-tal támogassa a Pest Megyei
Romák Regionális Jogvédő és Foglal
koztatási Alapítvány által a Dabasi Roma
Csillagok hagyományőrző cigánytánc
együttes útiköltségének finanszírozására
benyújtott pályázatot;
§ 4 0 000 Ft-tal támogassa a Dabasi
Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány által
benyújtott középkori kardok vásárlásának
finanszírozására irányuló pályázatot;
§ 50 000 Ft-tal támogassa a Galéria Alapít
vány által a D’Art Alkotókör VIII. nyári képzőművészeti szaktáborának támogatására
benyújtott pályázatot;
§ 6 0 000 Ft-tal támogassa a Pest Megyei

Romák Regionális Jogvédő és Foglal
koztatási Alapítvány által Roma Kistérségi
focibajnokság finanszírozására benyújtott
pályázatot;
§ 70 000 Ft-tal támogassa az Igazgyöngy
Közhasznú Alapítvány gyermekek nyári
napközbeni ellátása étkeztetési költségeinek finanszírozására benyújtott pályázatot;
– a Pro Minoritate Alapítvány XXIII. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az erdélyi Tusnádfürdőn való megszervezésével
kapcsolatos kérelmét forráshiány miatt nem
támogatta;
– a z Országos Mentőszolgálat Alapítvány
részére 20 000 Ft támogatást nyújtott.
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között:
– határozott arról, hogy az önkormányzat szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtja
támogatási igénylését, 100 fő szociálisan
rászorult gyermek részére, és az ehhez szükséges maximum 1 481 000 Ft önrészt az
általános tartalékból biztosította;
– hozzájárult, hogy a Civil Információs Köz
pont kialakításával kapcsolatos pályázathoz
együttműködési szándéknyilatkozatot ad az
Isten Szolgálatában Református Missziói
Alapítvány részére.
K. B.

Rajzfilmes tábor Óbudán
egész nyáron
A Magyar Rajzfilm Kft.
5 napos tábort tart a rajzfilmkészítés
iránt érdeklődő gyerekeknek.
A résztvevők elkészíthetik saját rajzfilm
jüket, melyet CD-n hazavihetnek.
További információ (turnusok)
a http://www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html oldalon,
ahol betekinthet a gyerekek munkáiba!
Tel.: 06-1/250-1355
E-mail: clarus-tax@t-online.hu

Animációsfilm-rajzoló
OKJ-s képzés indul júniusban
TANULJON SZAKMÁT
animációs stúdióban!
A Magyar Rajzfilm Kft. 10 hónapos szakmai képzésén megtanulhatja
az animációs szakmát.
Államilag elismert bizonyítvány!
További információ a http://www.
magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html
oldalon, ahol megtekintheti a hallgatók
munkáit. Tel.: 06-1/250-1355
E-mail: clarus-tax@t-online.hu
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Új szabálysértési törvény
Mezőőrök is szabhatnak ki helyszíni bírságot
2012. április 15-én hatályba lépett a 2012. évi II. törvény a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Az új törvény jelentősen megváltoztatta a korábbi gyakorlatot.
Dabas város jegyzőjének általános szabálysértési hatásköre megszűnt, így a fenti időponttól a Pest Megyei Kormányhivatal vette
azt át. A rendőrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség mellett a közterület-felügyelő és a mezőőr is. A közterület-felügyelő
széles jogkörben járhat el a közbiztonság és a közrend megóvása
érdekében. Az alábbi tényállások esetében mezőőr is kiszabhat
helyszíni bírságot:
• 	A tulajdon elleni szabálysértés – tehát, aki ötvenezer forintot
meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást,
orgazdaságot követ el.
• 	Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése – aki a
katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben elrendelt általános vadászati, halászati, legeltetési tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.
• 	Mezei szabálysértés – aki más földjén jogtalanul legeltet, szabálysértést követ el.
• Vízszennyezés, aki
a) vízi létesítménybe, illetve felszíni vagy felszín alatti vízbe közvetlenül vagy közvetve szennyező anyagot juttat, és ezáltal a
vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként nem
állapítható meg,
b) a szennyvíz vagy a szennyezőanyag ártalommentes elhelyezését, illetve a felszíni vagy felszín alatti vízbe történő bevezetését nem a jogszabályban, a jogszabály alapján kiadott hatósági
előírásban meghatározott módon valósítja meg, vagy olyan
létesítményt üzemeltet, amely a vizek fertőzését vagy szennyezését okozhatja,

c) a z ivóvízellátást, ásvány- vagy gyógyvízhasznosítást szolgáló
vagy ilyen célra kijelölt vizek, vízi létesítmények védőterületére, védőidomára, védősávjára a jogszabályban, a hatósági előírásokban meghatározott rendelkezéseket megszegi, vagy a
védőterületet, védőidomot, védősávot érintő korlátozásokkal
ellentétes tevékenységet folytat vagy ingatlan-használatot gyakorol, szabálysértést követ el.
• 	És nem utolsósorban szabálysértésnek minősül a felhívással
szembeni engedetlenség. Aki a természeti területek, a védett természeti területek és értékek, az erdő, valamint a vadállomány
őrzésével, védelmével kapcsolatban a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi, erdészeti és vadászati hatósági feladatokat ellátó személy, a mezőőr, jogszabályban előírt felhívásának
nem tesz eleget vagy intézkedését akadályozza, szabálysértést
követ el.
A fentiekben meghatározott szabálysértések miatt a mezőőr is
szabhat ki helyszíni bírságot.
A helyszíni bírság összege 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig, hat hónapon
belüli ismételt elkövetés estén 70 000 Ft-ig terjedhet. A kiszabott
helyszíni bírságot 30 napon belül kell befizetni.
A helyszíni bírság a tudomásulvétele napján jogerős, azaz ha
valaki a cselekményt elismeri, azzal a bírság összegét elfogadja, az
többé nem fellebbezhető meg. Ha valaki a szabálysértést nem ismeri el, a mezőőr feljelenti, és az elkövető a kiszabandó bírság duplájára számíthat.
A bírság meg nem fizetése esetén 5000 forintonként 1 napi közérdekű munkával ledolgozható az eljárás alá vont személy kérésére.
A bírság megfizetésének vagy ledolgozásának meghiúsulása esetén
a kiszabott pénzbírságot a bíróság elzárásra változtatja át, melynek
mértéke 5000 forintonként 1 napi elzárás.
Megszűnt az adók módjára történő végrehajtás szabálysértési és
helyszíni bírságok esetében.
Kérem a fenti rendelkezések tudomásulvételét és szem előtt tartását.
Dabas város jegyzője

Ismét változott a közgyógyellátás szabályozása
Április 15-től a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 évi XXVI. törvényt, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényt a 2012. évi XXXIV. törvény módosította.
A közgyógyellátásra való jogosultság szabályai újra változtak.
Alanyi jogú közgyógyellátásra jogosult a módosítást követően:
• Az új belépők közül az irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött,
rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem
haladja meg a 30%-os mértéket, és rokkantsági ellátásban részesül,
• rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I. vagy
II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
• i rányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, 2011. december 31-én I.
vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult, vagy

• öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának
megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült
és 2011. december 31-én I. és II. csoportos rokkant volt.
Azok a jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik
2011. december 31-ig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális, illetve átmeneti járadékban részesültek, elveszítik
az alanyi jogú közgyógyellátás igénylésének lehetőségét. Azok,
akiknek megállapításra került ez év április 15-ig, a közgyógyellátási
igazolványt a jogosultság fennállásának időtartama alatt felhasználhatják.
Azon személyek, akik nem öregségi nyugellátásban részesülnek,
és közgyógyellátás megállapítása iránt eljárást kezdeményeznek a
Polgármesteri Hivatalban, úgy a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(Cegléd) határozatát is szíveskedjenek csatolni.
Megértésüket köszönjük.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
főosztályvezető-helyettes
2012. május
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Általános tájékoztató a 2011. évi
iparûzési adóbevallás kitöltéséhez

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ

Az adó mértéke: állandó jelleggel végzett iparűzési adónál: az adóalap 1,9%-a. Ideiglenes jelleggel végzett építőipari tevékenységnél az
adóátalány naptári naponként 5000 Ft.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található a
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály letölthető nyomtatványai
között, ugyanitt kitöltési útmutató is elérhető.
Az adóbevalláson az adózónak – a törvényi változásoknak megfelelően – a megfizetendő adóelőlegeit is be kell vallania (2012. 09.
15-i és 2013. 03. 15-i), az Adóhatóság pedig nem készít fizetési
meghagyást részére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aláírás nélkül benyújtott iparűzési adóbevallás érvénytelen, az Adóhatóságnak azt be nem nyújtottnak kell tekintenie és az adózóval szemben ennek megfelelően
kell eljárnia.
Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A bevallás késedelme, valamint elmulasztása miatt mulasztási
bírságot kell megállapítani az adózás rendjéről szóló törvényben
foglaltak alapján.
Az őstermelőknek helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket
szintén ezen időpontig kell teljesíteniük, illetve amennyiben az
őstermelői tevékenységből származó jövedelmük a 600 000 Ft-ot
nem haladta meg a 2011. évben, nyilatkozatot kell tenniük erről.
A vállalkozás megszüntetése, illetve szüneteltetése esetén záró
iparűzési adóbevallást kell beadni az okmányirodai/cégbírósági
bejelentés dátumával, az eseményt követő 15 napon belül.
A vállalkozónak a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó
különbözetét az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie Adóhatóságunkhoz, illetve ezen időponttól igényelheti vis�sza azt.
Az esetleges túlfizetés visszaigényléséről, vagy annak az önkormányzati adóhatóságnál lévő más adójának a számlájára való átvezetéséről az iparűzési adóbevallás „G” jelű betétlapján nyilatkozhat
(számlaszám feltüntetésével) minden adózó. Írásos kérelem hiányában a túlfizetés az iparűzési adó számlán marad.
Az adókülönbözetet Dabas Város Önkormányzatának
64400099-10980264-00000000 számú helyi iparűzési adó
beszedési számlájára kell megfizetni. A késedelmi pótlék, a befizetési határidő lejárta után válik esedékessé, és összege egészen
a tőketartozás rendezéséig növekszik a jegybanki alapkamat változásai szerint.
További felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
számú szobájában, a 29/561-245 és 561-265-ös telefonszámon, valamint az iparuzesi@dabas.hu e-mail címen kérhet.
Garajszki Gábor jegyző

A nyilvántartásba bejegyzett jármű eladójának és a jármű új
tulajdonosának a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személy
változásának bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal
kell teljesíteni, amelynek – a közlekedési igazgatási eljárásban
való felhasználhatóságához szükséges – kötelező tartalmi elemeit a 304/2009.(XII. 22.) Kormány rendelet határozza meg.

Eladó
Dabasi-szőlőkben eladó 2500 m2-es telken egy 110 m2-es, újépítésű, alakítható, befejezendő, szigetelt összközműves családi ház,
valamint ugyanezen az ingatlanon egy régi, 70 m 2-es vályogépület thermopan ablakokkal.
Érdeklődni lehet: a +36-30/578-4967 vagy a
+36-70/946-9200 telefonszámokon

8 Dabas 2012. május

tulajdonjog változás bejelentésével kapcsolatosan

A magánokiratnak teljes bizonyító erejűnek, továbbá a jogszabályban
előírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, ellenkező esetben azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás
kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a
nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az
ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.
A gépjármű eladójának kötelezettsége:
A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a változástól számított 8 napon belül – teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával
vagy megküldésével teljesíti.
A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejű magánokirat
alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba bejegyzi.
Az eladás bejelentés ténye teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása
vagy megküldése esetén sem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát
képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés
tényének bejegyzését elutasítja.
A gépjármű vevőjének kötelezettsége:
A nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény
bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál (bármely okmányirodában) a jármű tulajdonjogának változását.
Átírási kötelezettség elmulasztása:
Amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a
járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb
okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a külön jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget
és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően öt napon
belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően
nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás
bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget
tenni, a közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba bejegyzi.
Késedelmes átírás:
Amennyiben a jármű jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét
annak keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a
közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik,
egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.

önkormányzati hírek

Pályázati felhívás önkormányzati kirándulásra
Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet öregségi nyugdíjasok és családosok részére
Székesfehérvár–Agárd kirándulásra.
Az önkormányzat az utazást, a programot, belépőjegyeket és az ebédet biztosítja.
Pályázati feltételek nyugdíjasoknak:
A pályázó
– állandó bejelentett lakással rendelkezzen Dabason,
– öregségi nyugdíjas legyen,
– az egy főre jutó jövedelme ne haladja meg a 90 000 Ft-ot,
egyedülállónál 110 000 Ft-ot,
– a pályázati űrlapot és a jövedelemigazolást kitöltve,
a nyugdíjszelvényt csatolva juttassa el a segítőszolgálathoz.
Pályázati feltételek családosoknak:
A pályázó és családtagjai
– állandó bejelentett lakással rendelkezzenek Dabason,
– a szülőknek legalább egyéves folyamatos munkaviszonyuk
legyen, (az egyik szülő részesülhet családtámogatási vagy
társadalombiztosítási ellátásban),

Az önkormányzati kirándulás programja
Utazás: autóbusszal
Útvonal: Dabas–Székesfehérvár–Agárd–Dabas
Ellátás: három fogásos ebéd
Időpont: családosoknak augusztus 9.
nyugdíjasoknak augusztus 16.
Indulás 7.30 órakor – mindenki a lakásához közeli helyen szállhat
fel az autóbuszra – érkezés 9.30 órakor Székesfehérvárra.
„A várost 972-ben alapította Géza fejedelem a Gaja-patak és a
Sárvíz által táplált mocsarakból kiemelkedő négy szigeten. Ezek
egyike a mai belváros. Géza kicsiny kővárat épített, benne a fejedelmi palotával és egy templommal. Középkori latin neve Alba Regia
volt. István emelte Fehérvárt várossá és a királyság világi központjává, ő építtette a királyi bazilikát is (1003–1038). … Évente kétszer
tartottak itt királyi törvénykezési napot. 1526-ig 43 magyar királyt
koronáztak, és 1540-ig 15 királyt temettek Fehérváron. … A 11.
században a város a szentföldi zarándoklatok fontos állomása volt.
1222-ben II. András itt bocsátotta ki az Aranybullát, amely tartalmazta a nemesek jogait, és a király kötelességeit. Ez az okmány volt
1848-ig a magyar alkotmány alapja. …”
9.30 óra a Középkori romkert

Tégy a környezetünkért!
Dabasi-szőlőkben
A Dabasi-szőlősi Közösségi és Művelődési Ház, valamint
Kozma Tibor vállalkozó szemétgyűjtő akciót hirdet Dabasiszőlők területén május 19-én, szombaton délelőtt 9.30 órától.
Várunk minden, a környezetért tenni akaró jelentkezőt, aki szívesen részt vesz a másfél órás szemétszedésben! A résztvevőket

– az egy főre jutó jövedelmük ne haladja meg 80 000 Ft-ot,
– a pályázati űrlapot és a jövedelemigazolást kitöltve
juttassa el a segítőszolgálathoz,
– a pályázó gyermeke/gyermekei 18 év alattiak legyenek
vagy tanulói, hallgatói jogviszonyban álljanak.
Részletes információ és pályázati űrlap beszerezhető a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatnál (Dabas-Gyón,
Áchim u. 6., tel.: 367-236, a gyóni Posta mellett)
Pályázat benyújtási határideje: május 31.
Pályázat elbírálásáról június 20-ig értesülnek a jelentkezők.
							
A pályázóknak sok sikert kíván
Kőszegi Zoltán polgármester

– Nemzeti emlékhely, a mauzóleum és kőtár megtekintése
„A középkori magyar állam legfontosabb és legszentebb helye
volt. Itt koronázták és temették 15 királyunkat (Szent Istvánt
is), itt őrizték a koronát és a felségjelvényeket a királyi k i n c s tárral és az ország levéltárával együtt…”
11.00 óra a Babaház megtekintése – „Eltűnt generációk féltett
és sok viszontagság között megőrzött fiú- és lányjátékait,
gyönyörű babáit, babaszobáit tárja elénk a fehérvári
Babaház.
Hét szobában, 63 együttesben, babaszobákban, ostromlott várban,
hadihajókban, kisvasút	ban gyönyörködhet a látogató. A szobákban a
babák kis bútorok, porcel ánok, festmények, csipkék köz ött élnek
nagy-n agy szeretetben és megé rtésben. A szobácsk ák legrég ibbi,
20–40 cm-es bútorai a 18. száz ad elejéről, közepéről származnak,
többnyire asztalos mintad arabként vagy remekként készültek. Az
intarziás tabernákulumok, sublótok, szekrények, szekreterek közül
sokan később gyermekkezekbe kerülve valódi játékokká váltak.”
Indulás 12.00 órakor Székesfehérvár egyik étteremébe, ahol
háromfogásos ebéd várja a csoportot.
Indulás 13.00 órakor az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőbe
A 9 ha területen elnyúló gyógy- és termálfürdő, 5 medencével,
játszótérrel, csodálatos zöld környezettel várja a látogatókat!
18.00 órakor hazaindulás.			
több csoportra osztjuk, számukra útvonaltervet, zsákot, védőkesztyűt biztosítunk. Az összegyűjtött szemetet elszállítjuk, a
résztvevőket egy tál melegétellel vendégül látjuk.
Gyülekezés a Damjanich utca elején 9.00 órától
Indulás: 9.30-kor
Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: Kozma Tibor: 06-20/944-0512
Feldman László: 06-70/459-3186
2012. május
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KEDVES VÉGZÕS DIÁKJAINK!

Kedves Dabasi Polgárok!

Mire a Dabasi Újság májusi száma napvilágot lát, ti már túl lesztek a
ballagáson, és az érettségi, illetve szakvizsgákon igyekeztek helytállni, a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.
Középiskolás éveitek ezennel véget érnek, magatok mögött hagyjátok a biztos és szerető közösséget, amely felelősségteljes felnőtté
nevelt benneteket. Magatokkal viszitek azonban útravalóként az
alma mater szellemiségét, az ott szerzett tudást és emberséget.
Minden iskola jellemformáló közeg, amely nagy szerepet játszik
abban, hogy milyen emberré váltok, kiknek az intelmeit, tanácsait,
szigorát, engedékenységét, jóságát és példamutató nagyságát őrzitek meg emlékeitekbe, lelketekbe, szellemetekbe zárva. Mindenki
kicsit olyan lesz majd, mint iskolája, tanárai, barátai, osztálytársai
voltak, mert ők mindannyian építőkövei egy kibontakozott, kész,
érett egyéniségnek, azaz neked, nektek.
Táncsicsosnak, kossuthosnak lenni egyet jelent azzal, hogy
magatokon viselitek az ott szerzett benyomások, emlékek nyomait,
magatokénak valljátok a hely szellemiségét.
Legyetek büszkék iskolátokra és használjátok mindazt, amit ott
tanultatok, bármerre is vezet az út.
Érettségi vizsgátokhoz, megszerzett szakmátokhoz, egyetemi,
főiskolai tanulmányotokhoz, új munkahelyetekhez sok sikert, az
életben biztos helytállást kívánok!
Kőszegi Zoltán
polgármester

A Dabasi Újság 2011. januári számában újabb felhívást tettünk
közzé, amelyben régi fényképek és dokumentumok gyűjtését hirdettük meg az Ezer dabasi pillanat című településalbum második
kötetének létrehozása érdekében. Azóta is sok értékes képanyagot kaptunk, amelyet nagyon köszönünk.
Tudjuk, hogy még rengeteg kincset érő családi fotó lapul a fiókokban, a padlásokon, ezért ismételten kérnénk a lakosságot, hogy
bocsássa rendelkezésünkre ezeket egy értékes és dokumentált kiadvány létrehozása érdekében. A következő kötet a második világháború időszakától egészen 2000-ig, a millennium évéig fogja
bemutatni az Önök családi fényképein keresztül Dabas összes
városrészének legújabb-kori történelmét.
Várunk tehát minden olyan fényképet, hivatalos okmányt, amely a
dabasi családok mindennapi életét, a folyamatosan változó településés utcaképet, az épített örökségünket, az egyházi, közösségi, kulturális és sportéletet, a közhivatalok, intézmények működését, az ipar és a
mezőgazdaság fejlődését szemlélteti. Nem feledkezhetünk el a
továbbélő néphagyományokról és népszokásokról, a nemzetiségek
kulturális, nyelvi sokszínűségéről, a katonaéletről, és a híres eseményekről, személyiségekről sem. Remélem, hogy nagyon sok idetelepült család is eljuttatja hozzánk képeit, hiszen a város életében a
Dabasra származottaknak is fontos szerepük van.
A fényképeket és dokumentumokat kartotékoljuk, az adatokat
feljegyezzük és a kiadvány megjelenése után visszaszolgáltatjuk a
tulajdonosoknak. Természetesen az adatközlők neve is szerepelni fog
a könyvben. Az Ezer dabasi pillanat folytatását is az Önök közreműködésével kívánjuk létrehozni, hogy újabb közös értéket
teremthessünk.
A fotókat és a dokumentumokat névvel, címmel elérhetőséggel,
valamint a képeken szereplő személyek, események, helyszínek leírásával, a keletkezés évszámával ellátva várjuk a Polgármesteri
Kabinetirodában személyesen, vagy telefonon is bejelentkezhetnek
(29/561-211, vagy 561-212), és munkatársaink felkeresik Önöket otthonukban.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Kőszegi Zoltán polgármester

Kedves Fiatalok!
Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata és az Oktatási és
Ifjúsági Szolgáltató Iroda a „Dabas, egy barátságos város” címmel
meghirdetett kétkategóriás pályázat leadási határidejét meghos�szabbítja június 1-jéig. A vers, novella és kisfilm kategóriában leadható pályázatokat továbbra is várjuk Dabas Város Önkor
mányzatának OKISZI Irodájában. A pályázat eredményhirdetésére és a díjátadásra várhatóan a Palacsintapartin vagy más tanév végi
rendezvényen kerül majd sor.
OKISZI

HATÁRTALANUL

10 Dabas 2012. május

A dabasi diákok számára is megkezdődtek a határon túli
magyar területekre történő tanulmányi kirándulások, amelyeknek utazási és szállásköltségeire a „Határtalanul” program keretében lehetett pályázatot benyújtani. A pályázatot
kizárólag hetedik osztályos tanulók számára írták ki,
melyen mindhárom önkormányzati fenntartásban lévő
általános iskolánk és a gimnázium is sikeresen szerepelt.
Az pedig természetes, hogy mindegyik iskola Dabas testvérvárosába, Barótra látogat. A kirándulást mindenütt előkészítő órák előzték meg, amelyeket Demeter László, az
Erdővidék Múzeum igazgatója és a projektek felelősei tartottak. A sort a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai
kezdték, őket követik a Gyóni Géza, majd a II. Rákóczi
Ferenc általános iskolák, végül a Táncsics Mihály
Gimnázium tanulói. Várjuk a gyerekek beszámolóit, hogy
megosszák olvasóinkkal az élményeiket!
Szandhofer János
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A csapadékvíz elvezetésének problémái Dabason
A közelmúltban az önkormányzat részérôl több felszólítás ment ki az ingatlanok elôtti csapadékvízelvezetô és szikkasztó árkok kiásásával, illetve vis�szaállításával kapcsolatban, melyeknek ellenôrzése
folyamatosan tart. Az árkok szükségességét és a
vízelvezetés problémáinak megoldását az alábbi tájékoztató alapján remélhetô
leg mindenki számára érthetô módon sikerül bemutatni.
A város útjait járva a lakosság, valamint a képviselők bejelentései
alapján sok problémával találkoztunk a közterületeket illetően.
Akár hatósági, akár tulajdonosi szemmel vizsgálva rendkívül aggályos, hogy az egyébként engedélyköteles, közterületen folyó munkák során milyen rossz műszaki megoldásokkal találkozhatunk.
Ez a tájékoztató azért született, mert sajnálatos módon az ingatlanok udvarának burkolatáról és tetőszerkezetéről a csapadékvizet
úgy vezetik ki a közterületre, hogy arra az elmúlt években senki sem
kért engedélyt. Fontos tudni, hogy a közterületi árok az út tartozéka, és fő feladata a közterületi csapadékvíz elvezetése vagy szikkasztása. Ezen árkoknak – kevés esettől eltekintve – nincs kapacitásuk a
magáningatlanok csapadékvizeinek befogadására. További gond,
hogy az árkokat és folyókákat betemetik vagy nem tartják karban.
Ezért az önkormányzat a közelmúltban helyi rendeleteiben szabályozta ezeket a feladatokat (árkok és folyókák tisztántartása/karbantartása), a közterülettel kapcsolatos építési munkákat (járda
kapubehajtó, burkolt árok) engedélykötelessé tette.
Számokkal is illusztrálva a problémát egy példán keresztül
mutatnám be:
Egy átlag lakótelek előtt 120 négyzetméteres közterület található, ehhez jó esetben kb. 7 négyzetméter árok tartozik. Ha kivezetjük az utcára az ingatlanunkon keletkezett vizet, akkor a lakóház
esetében kb. 100–200 négyzetméter, az udvarról akár további
20–100 négyzetméteren keletkezett mennyiségről beszélünk.
A végeredmény kb. 240–420 négyzetméter közötti felületről összegyűlő csapadékvíz elszikkasztása, összesen 7 négyzetméteren.
Az arány nem jó, ez látható. Ha még ezeket a kis árkokat is
betöltjük, hogy a vendégek meg tudjanak állni a ház előtt, akkor ez
oda vezet, ahová az utak állapotával kapcsolatban eljutottunk.
Mára, az árok nélküli közterületeknél az utak nagy része a téli időszakot követően felfagy, kátyúsodik, berepedezik. A javítás és karbantartás nagyon drága. Egy kis odafigyeléssel, kis hétvégi munkával az árkainkat, folyókáinkat tisztán tartva, az erre fordított pénzt
hasznosan lehetne elkölteni.
A közterület olyan – nagyrészt önkormányzati, kisebb részt
állami – tulajdon, mely a város minden polgárának közös tulajdona! Ezért az ottani munkákat úgy kell elvégezni, hogy az mindenki (tehát a munkát végző ingatlan tulajdonosán túl, a közterület
tulajdonosa, és a közvetlen szomszédok, de mondhatnám az utcában és városban lakó minden ember) számára megfelelő, szabályos,
balesetmentes és természetesen kulturált végeredményt adjon az
egész közösség számára!
A kérdezés és tájékozódás pénzbe nem kerül, a műszaki megoldásokhoz a segítség ingyenes, akár telefonon, akár a helyszínen is van mód az egyeztetésre.

A közterület elsődleges funkciói közül néhány:
– a biztonságos közlekedés (úton, járdán, kerékpárúton)
– a közterületen (úton, járdán, téren) keletkezett csapadékvíz elvezetése
– szükséges hely biztosítása a közművek és közvilágítás műtárgyai
számára
Kényelmes és egyszerű megoldásnak tűnik a telekhez tartozó
udvarrész és az előtte lévő közterület burkolása térkővel, ami valóban szép és tartós, kevés munkával folyamatosan tisztántartható, de
a burkolatnak a praktikusság és a szépség mellett az összes funkciót
is el kell látnia!
Felsorolásként a teljesség igénye nélkül néhány probléma:
• Csapadékvíz kivezetése a közterületre a tetőről
• Csapadékvíz kivezetése a közterületre az udvar burkolatáról
• Közterületi árkok betemetése vagy karbantartás hiánya
• Az út szélénél magasabban kialakított kapubehajtó
• A z út szélén a padka szabálytalan kialakítása, illetve figyelmen
kívül hagyása
• Az ingatlanok előtti közterület nagyfelületű burkolása a vízelvezetés megoldása nélkül
• Előregyártott beton „K” szegély beépítése olyan helyen, ahol nincs
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítve.

Szeretnénk, ha a lakosság tudná, nem a bírságolás és a csatlakozások felesleges visszabontása a cél. A veszélyes helyzetek megszüntetése és az anyagi kár elkerülése azonban közös feladatunk.
Azoknak a tulajdonosoknak, akik nem kértek engedélyt a közterületen folyó munkákra (kapubehajtó, járda burkolat, árok) de egyébként
szabályos a kialakítás, nem kell tartaniuk semminemű szankciótól,
bírságtól! Azok, akik a fentiek alapján hibát látnak saját házuk táján
és szeretnék kijavítani, készségesen és ingyenesen ajánljuk fel szakmai segítségünket a probléma megoldásához! Akik a szabálytalanságot nem hajlandók elismerni és azt nem hajlandók kijavítani, velük
szemben előbb felszólítással, majd később akár bírság kiszabásával is
eljárunk.
Amennyiben bármilyen kérdésük van, kérem, hívják a Város
üzemeltetést a 29/561-251-es számon vagy keressék fel irodánkat!
Talapka Gábor, Városüzemeltetési iroda
2012. május

Dabas 11

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Kertész Gergely Zalán
Simon András
Diósi Dániel Tamás
Takács Alexa
Buzás Dominik
Hegyi Bettina

Születési idô
03. 18.
04. 07.
04. 08.
04. 20.
04. 22.
04. 24.

Anyuka neve
Soós Viktória
Danyis Gabriella
Hegedűs Krisztina
Márton Ágnes
Kovács Anita
Kratochwill Éva

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Kucsák Miklósné Bozsik Erzsébet
1922. 05. 04.
Farkas Elemérné Juhász Ilona
1922. 05. 08.
Csaba Béláné Czucz Rozália
1922. 05. 23.
Balázs Lászlóné Farkas Ilona
1922. 05. 28.
Horváth Károlyné Szegedi Katalin
1921. 05. 02.
Bálint Pálné Gombár Margit
1917. 05. 09.

Életkor
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
május 4.
Farkas István–Furi Katalin
Kancsár Sándor–Sponga Anita
Sikari István–Mráz Szilvia
május 11.
Némethy Dezső–Varga Hortenzia
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
május 1.
Zsolnai Zoltán–Lantos Krisztina
május 15.
Mráz István–Kmetyó Teréz
május 16.
Wareczki Sándor–Turóczi Erika
május 23.
Rábai Gábor–Egerszegi Anita
május 30.
Szágos Benő–Tóth Mariann
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
május 2.
Kiss Árpád–Szabados Éva
május 9.
Csernák József–Erdős Katalin
május 16.
Csernák József–Pelikán Edit
május 22.
Bató György–Iványi Mária
május 29.
Bábel János–Nyúl Mária
május 30.
Fabók Tibor–Oláh Rozália
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
május 1.
Tóth Tivadar–Jelenek Julianna
május 7.
Szabados István–Szlezák Erzsébet
május 14.
Jávorszki János–Proksa Mária
május 22.
Gomola Imre–Sinkó Zsuzsanna
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
május 12.
Herbert Imre–Kozma Klára
Keresztény József–Petrányi Mária
május 13.
Szabó Sándor–Pintér Mária
május 20.
Papp János–Kosztolányi Éva
május 26.
Bukovszki Lénárd–Ujvári Zsuzsanna
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Csernák Bálint–Szmetana Kamilla
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2012 április hónapban kötöttek házasságot:
április 6.
Szabó Imre–Csincsik Anikó
Latyák Ferenc–Lukácsi Nikolett
április 13.
Urbán Zsolt–Maris Judit
április 14.
Balázs Csaba–Valiskó Elvira
Pintér Tamás–Bernula Tímea
április 27.
Kocsó László–Herceg Nikolett
április 28.
Dr. Kovács Balázs–Dr. Bálint Adrienn

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Horváth Istvánné (Zsitva Katalin)
1949. 01. 09.
2012. 03. 01.
Balog István
1968. 07. 06.
2012. 03. 04.
Vellai Mihály
1948. 05. 19.
2012. 03. 17.
Dombai Tiborné (Kosztolányi Rozália) 1944. 07. 16.
2012. 03. 22.
Rábai Lajosné (Péter Erzsébet)
1937. 08. 07.
2012. 03. 23.
Latyák Lászlóné (Szilágyhegyi Erzsébet) 1928. 03. 10.
2012. 04. 02.
Tóth György
1933. 07. 14.
2012. 04. 09.
Prigyeni József
1960. 08. 18.
2012. 04. 09.
Nagy Mihály Sándor
1946. 04. 26.
2012. 04. 12.
Molnár Ferenc
1957. 03. 29.
2012. 04. 13.
Hunyadvári Erzsébet
1939. 07. 11.
2012. 04. 14.
Czegle Tiborné (Oravecz Borbála)
1935. 01. 27.
2012. 04. 23.

Osztozunk a családok gyászában.

A Sári Közösségi Ház 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
18.30–19.30 Step-aerobik (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)
2011 júniusában néprajzi kutatótábort szervezett
Dabas-Sáriban a Békéscsabai Szlovákok Kutatóintézete.
A gyűjtött anyagból készült kiadvány bemutatójára
2012. május 22-én (kedd), 16.30 órakor kerül sor
a Sári Közösségi Házban, melyre minden adatközlőt
és érdeklődőt szeretettel várunk!
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
május havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

INTÉZMÉNYI ÉVZÁRÓ

Június 8. péntek, 16.00 óra
Fellépnek a Művelődési Központ állandó csoportjai
(népzene–néptánc)
A programot TÁNCHÁZ zárja
Szeretettel várunk mindenkit!

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAPOK
május 29–30–31.
(alább)

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:
június 3., vasárnap 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
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: június 4. hétfő
Margaréta citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig

Esélyegyenlőségi Napok
A Kossuth Mûvelõdési Központ, a „Reménysugár”
Fogyatékosok Napközi Otthona, a Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete és a Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete közös programsorozata az
Esélyegyenlõség megvalósulására szeretné felhívni
a figyelmet.
Program:

Időpont: május 29–30–31.
Helyszínek:
– Kossuth Művelődési Központ (Dabas, Szent István u. 58.),
– „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona
– (Dabas, Kossuth László u. 1.)
Május 29. kedd 13.00 óra
	Séta Értük, Velük!
A sétát a Napközi Otthon tagjainak műsora nyitja meg.
A séta tervezett útvonala: Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona–Polgármesteri Hivatal, Szent István tér–Kossuth
Művelődési Központ

Hunyadiné Lacza Judit és Fajth József kiállítása
Megnyitó: május 3. csütörtök 17.00 óra
A kiállítást megnyitják: Baliné Hunyadi Judit és Virág András
A kiállítás megtekinthető: május 3.–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

	Interaktív beszélgetés
Szülők, hozzátartozók és szakemberek közös délutánja, a sérült
embereket érintő jogszabályok, aktualitások, információk tekintetében.
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Május 30. szerda de. 9.00–11.30, du. 13.00–15.30
Nyílt Nap a „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthonában
A délelőtt folyamán iskoláscsoportokat, délután pedig egyéni
érdeklődőket várunk sok szeretettel. Betekintést nyerhetnek az
otthon működésébe, a tagok életébe. Egész napos kézműves foglalkozás és kézművesmesterség-bemutató várja a látogatókat.
Május 31. csütörtök
–Állatasszisztált terápia és tanulmányi kirándulás
Az állatasszisztált terápia az egészséges, beteg és sérült emberek számára jótékony hatást kifejtő foglalkozás. Számtalan
területen használható: tanulási problémák, értelmi, testi akadályozottság, lelki terhek esetén
Helyszín:Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona
–Kirándulás Vácra, a Cházár András Speciális Szakiskolába és
a közeli Veresegyházi Medveotthonba. (A 3. nap programjai az
intézmény tagjai számára kerülnek megrendezésre.)
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A Halász Móricz-kúria
májusi programjai
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

18.00–19.30 INGYENES angol szakkör
18.30–20.00 Hatha jóga
16.00–18.00 Baba-mama klub
17.00–18.00 Pilinke népdalkör próbái

– Május 11. (péntek) 15.00 órától szerelmes levél sütése
a gyóni Miloszerni vendégházban
– Május 12. (szombat) 18.00 órától
Református jótékonysági bál
– Május 13. (vasárnap) 15.00 órától Dinnyés Lajos
Nyugdíjas Klub Egyesület programja
– Május 21. (hétfő) 16.00 órától kezdő horgoló-klub
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
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!

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

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!
Május 19-ig 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.
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GYERMEKNAP
MAZSOLÁVAL ÉS
TÁDÉVAL

2012. június 3. (vasárnap)
a Halász Móricz-kúria és a
Kölyöksziget Játéktár szervezésében
PROGRAMOK:
14.00–18.00 óra
– Varázslatos kezek
–Mazsola figura készítése különböző alapanyagokból és technikákkal, a Kölyöksziget Játéktár munkatársaival
– Játékmalac-vásár fél pénzért
– Interaktív Tökház
– Kismalac-simogató
– Mazsola Olimpia
–kukoricamorzsolás
–szalmabála görgetés
–talicskatoló verseny
–söprögető verseny
–kukoricamálé evő verseny
15.00 órától
–Dia-mozi, diafilmek vetítése a kúria pincéjében
Nyíriné Barta Katalinnal
16.00 órától
–„Egy kis malac, röf, röf, röf…”
zenei foglalkozás Dömők Virággal
17.00 órától
–MAZSOLA és TÁDÉ
bábelőadás az Ametiszt bábszínházzal a kúria nagytermében
Helyszín: Halász Móricz-kúria
A délután minden programja ingyenesen látogatható!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Közlemény
A Lokálpatrióta Egyesület nevében Rácz Nándor egy közlemény
megjelentetését kezdeményezte a Dabasi Újság hasábjain. Hely hiányában az alábbi formában tájékoztatjuk az olvasókat annak tartalmáról.
Az előző önkormányzati ciklus egyik képviselő-testületi ülésén
Kőszegi Zoltán „Rácz Nándort hazugsággal vádolta, aki bírósághoz
fordult és a bíróság megállapította, hogy Kőszegi Zoltán valótlan
állításával megsértette Rácz Nándornak a becsülethez és jó hírnévhez fűződő személyiségi jogait.”
A Lokálpatrióta Egyesület volt önkormányzati képviselője, Rácz
Nándor végrehajtást indított az ügyben Kőszegi Zoltán ellen.
A Fővárosi Ítélőtábla 2011. május 5-i határozata jogerős ítéletben
Kőszegi Zoltánt perköltség megfizetésére kötelezte, amit a felperes
állítása szerint az alperes nem fizetett be.
A Lokálpatrióta Egyesület levelének a szerkesztőségbe való beérkezése
előtt, a szerkesztő tudomása szerint, az alperes a rászabott perköltség
kifizetését teljesítette.
		
Szerk.
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Mesekastély
Idén április 14-én immár harmadik alkalommal keltettük életre a
Mesekastélyt, ahol a város óvódásai, a szülők, továbbá az óvodapedagógusok egy vidám, játékos, közös élményekben gazdag délutánt
tölthettek el.
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Halász Móriczkúriában megrendezett program lehetőséget nyújtott a helyi óvodáknak egy-egy általuk feldolgozott mese bemutatására.
Az előadást délután 14.00 órakor a sári Napsugár Óvoda nagycsoportosai kezdték, az „Áloműző csodabalzsam” című mesével.
Majd azt követően a dabasi Új Bóbita Óvoda gyermekei keltették
életre a „Kiskakas gyémánt félkrajcárja” című népmesét. A dramatizálást a gyóni Mesevár Óvoda óvodásai zárták a „Száműzött tündérke” meséjével.
A délután folyamán lehetőség volt bejárni az egész épületet.
A ,,toronyban” a legbátrabbak és legkíváncsiabbak találkozhattak
az alvó Csipkerózsikával, akit a százéves átkot megtörve, csilingelő
énekszóval ébresztettek fel.
A kiállítóteremben kézműves tevékenységet folytathattak a
Kölyöksziget Játéktár munkatársaival az ügyes kezű gyerekek.
Kardot, pajzsot, koronát és egyéb mesebeli kellékeket készíthettek.
Akik lemerészkedtek a félelmetes pincelejárón, megismerkedhettek a jó varázslóval és annak fekete macskájával, majd megkóstolhatták az általuk kevert varázsitalokat is.

A nap végén az óvodapedagógusok interaktív szakmai előadáson
vehettek részt, melyet Fehér Éva művésztanár, a Kecskeméti
Főiskola tanársegéde tartott, „Dramatikus tevékenység a komplex
képességfejlesztés fényében” címmel.
A foglalkozás célja: Mikszáth Kálmán Bede Anna tartozása
című novellájának a megismerése volt. A drámafoglalkozás keretein
belül az óvó nénik a novella fókuszainak segítségével megismerkedhettek a történet főbb mozzanataival.
Elsőként érzelmeket kellett kifejezniük szoborrá változva, majd
csoportokat alkotva különböző életképeket jelenítettek meg. A
továbbiakban az olvasmány egy részletét áttanulmányozva, a csapat
egyik fele szobrászként alakíthatta a csoport másik felét élő szobrokká beszéd nélkül, majd a játék végén a szobroknak kellett elmondaniuk, hogy szerintük milyen karaktert játszottak el.
Zárásként a novella felolvasása következett, amelynek hallgatása
közben az óvónők elképzelték a történetet, átadták magukat az
érzéseknek, a felbukkanó élményeknek.
Az óvodapedagógusok szemmel láthatóan nagyon jól érezték
magukat a játék közben, amelynek végén óvodai foglalkozástervezetet kaptak kézhez drámapedagógiai elemekkel átszőve, amit
hasznosítani tudnak a mindennapi munkájuk során.
Köszönjük az óvónőknek, a dadus néniknek és természetesen a
gyerekeknek aktív közreműködésüket, részvételüket és a sok munkát, amivel hozzájárultak ennek a napnak a sikeréhez.
Garajszkiné Varga Judit, Nyíri Kata

CSALÁDI GYEREKNAP

Megújult a Szôlô-kert Óvoda udvara

HELYSZÍN: az R&C étterem és a Penny Market parkolója
IDŐPONT: június 3., vasárnap
10.00 A vendégek és a futóverseny résztvevőinek érkezése
Babakocsis felvonulás indul a Városházától
Igénybe vehető a városi kisvonat
SZÍNPADI PROGRAMOK:
11.00-ig Ajándékosztás
11.00 ,,Gólyalábas Komédia’’– előadás a színpadon
12.00–15.00 Népi fakörhinta
12.00 Csoportos zumbaóra (Mráz Marcsi, Konczig Kitti)
13.00 Aszfaltrajzverseny eredményhirdetése, ajándékosztás a gyerekeknek
14.00 Táncbemutatók a színpadon
Top Fitness, ConcorDance, Hipp-hopp csoport
18.00 Lufieregetés (a gyerekek által készített képeslapokkal)
18.30 Ünnepi tortázás
INGYENES ALTERNATÍV PROGRAMOK:
ugrálóvár, arcfestés és hennakészítés, vattacukor, lufi-hajtogatás
Richard bohóccal, aszfaltrajzverseny
– Gyermek-egészségügyi mérések (Humán Labor )
– Kézművessarok (Kincsestár)
A pavilonoknál: csillámtetoválás, lufi-árusítás, portrékkal ellátott
ajándéktárgyak árusítása, fagyi, a Happy Box kínálata
Az R&C étteremben egész nap kedvezményes gyerek- és családi
menükkel várjuk a vendégeket!

Április folyamán megújult a dabasi-szőlősi óvoda udvara. Szülői,
óvónői kezdeményezésre, jelentős önkormányzati, vállalkozók és
magánszemélyek által nyújtott támogatással alakították át az óvoda
udvarát, amely egy közel hetven négyzetméteres térkövezett, többfunkciós felülettel gazdagodott. A kerékpáros-pályának, ugróiskolának épült terület kiválóan alkalmas nagyobb óvodai ünnepek, események megtartására is. Megépítésére szülői kezdeményezésre gyűjtést
szerveztek, az összegyűlt támogatásból újrafüvesítették az udvart,
felújították a hintákat, mászókákat, valamint számos udvari és csoportszobai játékot vásároltak a gyermekek örömére.
Példaértékű az összefogás, amellyel korszerűbbé, használhatóbbá
tették az intézmény környezetét, hiszen közel harminc vállalkozó és
magánszemély munkálkodott a jó ügy érdekében.
Szeretnénk ezúton is, név szerint megköszönni valamennyiüknek
az anyagi hozzájárulást és az elvégzett munkát: Dabas Város Önkor
mányz ata, Szeidenléder Sándor, Patina Bt., a Wizting Tüzépker Kft.,
Zsidi József, Gebura József, Zsíros József, Szeidenléder István, Vajda
László, Sánta Ferenc, Szabó Szabolcs, Mészáros Gábor, Szőnyi János,
Stefkó Károly, Hajagos Balázs, Szágosné Tóth Mariann, Márai Ákos, Rost
Mihály, Bánhegyi András, Szabó József, Mráz Gábor, KITE Zrt., Újvári
Imre, Kovács József, Komáromi András, Komáromi Gy. Noémi, Molnár
Istvánné, Forgács Jánosné, Szász Attila, Bereczki Gábor

F. L.
2012. május
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A Kossuth Lajos Általános Iskola Hírei
Felújított iskola megújult osztályprogramokkal
A Kossuth Lajos Általános Iskola felújított épületében már sok színes program várta a diákokat a tanév során, de a márciusban induló
négy hetet meghaladó Egészséges életmód projektünkkel egy egészen újszerű programtervvel sikerült előállnunk. Nemcsak a programok, hanem a munkaformák is teljesen újak voltak tanárainknak
és diákjainknak egyaránt a A TÁMOP 3.1.4. programban, ahol az
egészségnevelési és környezetvédelmi kompetenciák fejlesztésének
bővítésére törekedtünk.
Projektünket két jeles nap között valósítottuk meg az egész felső
tagozat bevonásával. Március 22-én, a Víz világnapján indítottunk
programokat, majd a Föld napján egy záró bemutatóval fejeztük be
a projektet.
A közel egy hónap alatt számos rendezvény, feladat várt tanu
lóinkra.
Tudjuk, hogy az úszás a legegészségesebb sportok egyike, ezért
úszóbajnokságot rendeztünk a nyitó napon iskolánk uszodájában.
A következő időszakban asztalitenisz-bajnokságot szerveztünk,
amelyre nagyon sokan beneveztek.
A DAKÖV által rendezett Kistérségi vetélkedőn minden évfolyamunk képviseltette magát. A versenyt iskolánk tanulója, Hercz
Dániel nyerte meg, Kajli Zsolt pedig 3. helyezést ért el.
A környezetvédelem témakörében rendezett városi vetélkedőn
induló csapataink egyike az igen szép második helyezést érte el, név
szerint: Zsolnai Beatrix, Horváth András, Kondics Csaba és
Nyakas Dániel.
Több meghívott vendégünk is volt korcsoportoknak megfelelő
témával:
Bóni Csilla fodrász, tanítványaival jött a 7. osztályosokhoz, és
szemléletesen, számítógépes diagnosztikával (amely nagyon népszerű volt a diákok körében) magyarázta el, milyen az egészséges
fejbőr, hajhagyma, haj, és hogyan kell azt ápolni, hogy kell táplálkozni a szép haj érdekében. Közben képet kaphattak a tanulók a
fodrászmesterség szépségeiről, nehézségeiről.
Laczkó Mihály atya a 8. osztályosoknál tartott igen közvetlen,
interaktív előadást a drog pusztító hatásairól. (Laczkó Mihály
országosan elismert lelkipásztor, aki hivatásának tekinti a szenvedélybetegek felkarolását.)
Arany Andrea kozmetikus a 7. osztályosoknak beszélt a kamaszkori bőrproblémákról, bőrápolásról, igen megalapozottan.
Bemutatta a „fortélyokat” az önkéntes diákokon.
Fekete Lászlóné Ildikó, iskolánk védőnője, több témában és korosztályban tartott oktatást a tisztálkodásról, a helyes táplálékarányokról, a dohányzás káros hatásairól.
Benkovics József a tanároknak tartott elméleti és gyakorlati foglalkozást az elsősegélynyújtáshoz. Magával ragadó stílusa nagyon
éberré tette figyelmünket. Bencs Bea a Pilates rejtelmeibe avatta be
a tanulókat. A tanórán kívüli tevékenységeinket a tanórai beszélgetések és feladatok gazdagították. Az énekórákon gyümölcsökről
szóló dalokat gyűjtöttek az 5. osztályosok, az angolórákon az egyes
országok nemzeti ételeiről készítettek plakátokat. A magyar nyelvi
órákon fogalmazásokat írtak arról, hogy hogyan sportoltak nagyszüleink, és a jövőbeni elképzelt sportokról is írtak. A médiaórákon
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filmet készítettek a dabasi sportolási lehetőségekről, és riportot
egymással arról, hogy mit sportolnak rendszeresen. A technikaórákon gyümölcs- és zöldségsalátákat készítettek és különlegesen megterítve elfogyasztották. Az informatikaórákon az elkészült képekből prezentációt állítottak össze.
A Föld napjához kötődött a projektzárás. Iskolánk és környezetének szépítésén kívül környezetvédelmi vetélkedő és tájfutás is volt
ezen a napon. A tájfutás nagy tetszést aratott, amelynek bizonyára
lesz folytatása. A délutáni órákban minden osztály egy-egy asztalt
terített meg saját készítésű, gyönyörű gyümölcsös és zöldséges
finomságokkal, amely a záróünnepség után nagy sikert aratott a
meghívott vendégek és az éhes kisdiákok körében is.
A projektet napról napra nyomon követhették a Facebook közösségi oldalán tanulóink szülei is, akik örömmel „lájkolták” a feltett
dokumentumokat.
Összegzésül elmondhatom, hogy fáradságos, tartalmas, hasznos, élvezetes és emlékezetes négy hetünk volt, amelyben mindnyájan megújultunk. Szükségünk is lesz a megújult energiáinkra,
hiszen hamarosan egy újabb program vár ránk.
Május 15-én 17.00 órára egy nagyszabású városi családi vízi
vetélkedőt hirdettünk, amelyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Farkas Józsefné
igazgató

Városi vetélkedõ
Városunk általános iskolái minden évben érdekes versenyre hívják a
település 4. osztályos kisdiákjait.
Április 17-én iskolánk, a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezett izgalmas akadályversenyt ennek a korosztálynak. Témául az
egészséges életvitelt választottuk.
Célul tűztük ki, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra, a helyes és kiegyensúlyozott táplálkozásra, a játék és a sport
fontosságára, valamint a környezettudatosságra.
Központi helyszínül uszodás épületünk emeleti auláját választottuk, ahová hat csapat érkezett, összesen huszonnégy tanulóval és
kísérő tanáraikkal.
A program védnökeként Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester nyitotta meg a versenyt,
A résztvevőknek hét állomáson kellett bizonyítaniuk tudásukat,
kreativitásukat, tájékozódó képességüket, kerékpáros ismereteiket
és ügyességüket. Az utóbbiakat a Rendőrkapitányság négy egyenruhás munkatársának a segítségével bonyolítottuk. Az említett feladatok iskolánk udvarán, a játszótéren, a Jubileumi parkon át egészen a Piaccsarnokig vezettek, majd tanítványaink visszatértek a
kiindulópontra.
Az értékelő rangsorolás perceit néptáncosaink bemutató műsorával és táncházzal töltöttük ki. Végül az értékes díjakat Halengár
László, a Budapest Bank Nyrt. dabasi fiókvezetője – fő támogatónk
– személyesen adta át a győztes csapatoknak.
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A verseny eredménye:
I. hely II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
		csapattagok: Szlezák Gábor, Réti Bence, Sebők Dóra, Buncsák
Csenge, felkészítő tanító: Kabai Jolán
II. hely Gyóni Géza Általános Iskola
		csapattagok: Lőrincz Zselyke, Pelikán Réka, Kecskés Bence,
Székely Gergő, felkészítő tanító: Latyákné Rádi Erika
III. hely Kossuth Lajos Általános Iskola
		csapattagok: Csillag Dóra, Zelenák Adél, Czindler Ádám,
Dombai Tibor, felkészítő tanítók: Burián Erika, Révészné
Kondics Csilla
Gratulálunk nekik és minden résztvevőnek!
Vetélkedőnk színvonalas megrendezését támogatták, melyért
ezúton is köszönetet mondunk: Budapest Bank Nyrt., Dabasi fiók
Zóna Kft. Multi-Motor & Bringa Kft. Dabasi Rendőrkapitányság

∙

∙

∙

Azt gondoljuk, ezen a napon sikerült megerősítenünk, hogy
AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK.
Dormány Józsefné versenyszervező/ig.h.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hírei
ÖKO-napi rendezvény
Iskolánk 2011. június 4-én nyerte el az ÖKO-iskola címet.
Nevelőmunkánk egyik kiemelt célja a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra és az ökológiai tudatosságra nevelés. Ezek jegyében az
elmúlt évhez hasonlóan, a Föld napja alkalmából ÖKO-napot szerveztünk.
Bemutattuk az iskolánk eddig végzett munkáját (szelektív hulladékgyűjtés folyamata, használtelem-gyűjtés, parkosítás, a városrész
illegális szemétlerakóinak feltérképezése és megszüntetése); rendbe
tettük az iskola és a Rákóczi-szobor környékét; virágokat, fákat ültettünk; összegyűjtöttük a szemetet az „örökbe fogadott” Inárcsi út mellett. A városrész óvodásai és az 1–2. osztályos tanulóink számára
Molnár József tartott előadást „Dabas és környékének természeti
szépségei” címmel.
A kistérség nevelési-oktatási intézményei számára fotó- és rajzpályázatot, valamint környezetvédelmi versenyt hirdettünk. A rajzversenyre, a Napsugár Óvoda mellett hat iskola száz tanulója nyújtott be
színvonalas alkotásokat. A zsűri korcsoportonként, az alábbiak szerint jutalmazta a pályázókat:
Óvodás korcsoport:
1. hely Pintér Péter (Napsugár Óvoda);
2. hely Pádár Ludovika Emma (Napsugár Óvoda);
3. hely Zólyomi Vivien (Napsugár Óvoda);
5–8. osztályos korcsoport:
1. hely Podoba Erika (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola);
2. hely Darvai Richárd (Gyóni Géza Általános Iskola);
3. hely	 Laja Luca Veronika (Szent János Katolikus Ált. Isk.)
Fotópályázat:
1. hely Babai Bernadett (Kakucsi Általános Iskola);
A környezetvédelmi vetélkedőn 7 iskola (Tatárszentgyörgyi Ált.
Isk.; Tolnay Lajos Ál. Isk., Inárcs; Gyóni Géza Ált. Isk.; Kossuth
Lajos Ált. Isk.; Táncsics Mihály Gimn.; Újlengyeli Ált. Isk.;
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.) 14 csapatának 57 tanulója mérte össze
tudását, melyen a következő eredmények születtek:
5–6. osztályos korcsoport:
1. hely	Táncsics Mihály Gimnázium (Szeg fi Zsanett; Petrányi
Petra; Kongrácz Katica; Zsíros Boldizsár)

2. hely	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. (Faldina Lénárd; Safranyik
Bettina; Sponga József; Suhajda Katalin)
3. hely	Táncsics Mihály Gimnázium (Béres Benedek; Kálmán
Krisztina; Zelenák Anna; Taskó Lilla);
7–8. osztályos korcsoport:
1. hely	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. (Magyar Beatrix; Szabados
Mónika; Prigyeni Gábor; Fekete Attila Rudolf)
2. hely	Kossuth Lajos Ált. Isk. (Zsolnai Beatrix; Kondics Csaba;
Horváth András; Nyakas Dániel)
3. hely	Gyóni Géza Ált. Isk. (Gula István; Frics Milán; Zsiga
Attila; Tar Petra)

A helyezést elért tanulók és csapatok gravírozott ajándéktárgyakat,
könyvjutalmakat, a résztvevők elismerő oklevelet vehettek át
Volenszki Józseftől, a Remondis Kft. ügyvezető igazgatójától. Az
ÖKO-napi vetélkedő jó hangulatban zajlott, a versenyzők és szüleik,
valamint a kísérő tanárok jól érezték magukat iskolánkban.
Rendezvényünkkel, a városban és a kistérségben élő diákok figyelmét környezetünk védelmének fontosságára, erőforrásaink megóvására kívántuk ráirányítani.
Köszönetünket fejezzük ki a rendezvényünkhöz nyújtott támogatásért Volenszki Józsefnek, a Remondis Kft. ügyvezetőjének; az
Áldos Hagyományőrző Egyesületnek; Molnár Józsefnek; Nagy
Lászlónak; Orczy Józsefnek; Magyar Sándornénak; Czeróczki
Andrásnak és Czeróczki Andrásnénak.
Baranyi Béla igazgató
2012. május
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hírei
I. helyezés az országos tanulmányi versenyen
Április 26-án rendezték meg az általános iskolák szlovák nyelvi
tanulmányi versenyének országos döntőjét Budapesten, a Szlovák
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A rangos eseményen Fekete
Attila Rudolf 8. osztályos tanuló 1. helyezést, Magyar Beatrix 7.
osztályos tanuló 4. helyezést ért el. A kiemelkedő eredményekhez
gratulálunk, és további sikereket kívánunk tanulóinknak, valamint
Bertók Bertalan felkészítő tanárnak.

Magyar Beatrix, Podoba Erika és Naszvadi Regina

II. helyezés Komáromban,
a nemzetközi vers- és prózamondó versenyen
Komáromban, a Selye János Gimnáziumban, került megrendezésre a Dobré slovo – Jó szó elnevezésű nemzetközi vers- és prózamondó verseny április 24-én. A rendezvényen, immár 16. éve szlovák nyelven mondanak verset és prózát a szlovákiai magyar tannyelvű és a magyarországi szlovák tanítási nyelvű iskolák tanulói.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát Magyar Beatrix, Podoba
Erika és Naszvadi Regina 7. osztályos tanulók képviselték, akiket
Bertók Bertalan szlovák szakos tanár készített fel a versenyre.
A diákok szlovák költőktől vagy íróktól választhattak irodalmi
műveket.
A rendkívül erős mezőnyben, Magyar Beatrix Ján Kalinčiak:
Rada című versével, nagy sikert aratva, 2. helyezést ért el.
Köszönetet mondunk tanulóinknak és felkészítő tanáruknak, akik
a nemzetközi mezőnyben is kiváló teljesítményt nyújtva, méltóképpen képviselték iskolánkat és városunkat.
Baranyi Béla igazgató

A sári iskolák összefogása a szemetelés megakadályozásáért
Április 22-én volt a Föld napja, amelyet Magyarországon 1990 óta
minden évben különféle eseményekkel ünnepelnek a civilszervezetek, iskolai és intézményi közösségek.
Idén ehhez a világnaphoz kapcsolódva szerveztünk a két sári
általános iskola közreműködésével szemétgyűjtő délelőttöket. Az
akciók célja az volt, hogy a Magyar Zarándokút Sáriból kivezető
szakasza mentén, a Borzas-pusztai romtemplomig megtisztuljon a
Sári–Bugyi összekötő út és környezete. A két iskola, felosztva egymás között a több kilométeres útszakaszt, két napon valósította
meg a szemétgyűjtést. Április 24-én, kedden a Szent János
Katolikus Általános Iskola teljes felső tagozata, közel 70 diák és
pedagógus gyűjtötte több csoportban az út mellett évek alatt felgyülemlett hulladékot Borzas-pusztától Sári irányában, az útszakasz
feléig. Április 26-án, csütörtökön pedig a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola nyolcadik osztályosai gyűjtötték a Tabáni út végétől az útszakasz feléig a szemetet.

18 Dabas 2012. május

A pedagógusok és a gyerekek számára egyaránt megdöbbentő
volt a kidobott szemét mennyisége. Egy-egy szennyezettebb szakaszon néhány perc alatt megteltek a zsákok, ruhát, pet-palackot,
üveget, műanyagot, festékes dobozokat, papírhulladékot, autóalkatrészeket, elhullott állati tetemeket egyaránt találtak az út mellett.
A gyűjtés pedagógiailag is hasznosnak bizonyult, hiszen a gyerekek élményeiket, elképedésüket vagy felháborodásukat biztosan
továbbadják a saját környezetükben. Reméljük, hogy ezzel is, akár a
folyamatossá váló figyelemfelkeltő eseményekkel el tudjuk érni,
hogy tisztábbá, élhetőbbé váljon környezetünk.
A sári iskolák szerepvállalása példaértékű a következő nemzedékek szemléletformálásában. Emellett azonban mindannyiunk
közös felelőssége, hogy milyen környezetet hagyunk utódainkra. A
feladat jól látható, tegyünk együtt az illegális hulladéklerakók terjedése ellen!
Feldman
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Nyári napközis táborok, fogalakozások
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága elbírálta a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezésére
benyújtott pályázatokat, és az alábbi nyári napközis foglalkozások, programok megszervezését finanszírozza a szünidőben:
1. Pedagógusok által szervezett foglalkozások a szünidő 06. 18–2012. 06. 29. közötti időszakában
Szervező

Helyszín

Ideje

Téma

Korosztály

Létsz. Max.

Morva Ágnes Etel

Igazgyöngy Általános
Iskola

06. 18.–06. 22.
06. 25.–06. 29.
8.00–16.00 óráig

napközi

6–12 éves

15–20 fő/hét

Szeltner Klára

Halász Móricz-kúria

06. 18.–06. 22.; 06. 25.–06.
29.; 8.00–16.00 óráig

napközi

6–12 éves

20 fő/hét

Kuliné Bozsik Erzsébet

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

2012. 06.18.–06. 22.
8.00–16.00 óráig

napközi

6–12 éves

23 fő/hét

Székely Zoltán

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

06. 25.–06. 29.
8.00–16.00 óráig

napközi

6–12 éves

23 fő/hét

2. Intézmények, civilek által szervezett szünidei foglalkozások a 07. 02–08. 10. közötti időszakban
Szervező

Helyszín

Ideje

Téma

Korosztály

Létsz. Max.

Gyóni Református
Egyházközség

Gyón, Gyülekezeti ház

07. 02.–07. 06.
8.00–16.00 óráig

kézműves hittanos
tábor

6–12 éves

20 fő

Morva Ágnes Etel

Strand

07. 02.–07. 06.
8.00–16.00 óráig

kézműves tábor

6–14 éves

15–20 fő

Szent János Katolikus
Általános Iskola

Rákóczi u. 2.

07. 02.–07. 06.
8.00–16.00 óráig

színes tábor

7–14 éves

20 fő

Kuliné Bozsik Erzsébet

Strand

07. 09.–07. 13.
ottalvós

magyar–német–
szlovén nyári tábor

7–14 éves

16 fő

Kuli Imre Károly

Strand

07. 09.–07. 13.
8.00–16.00 óráig

sporttábor

7–14 éves

20 fő

Kossuth Művelődési
Központ

Szent István u. 58.

07. 09.–07. 13.
8.00–16.00 óráig

„Örökmozgó” nyári
napközis tábor

6–14 éves

25 fő

Várdai Zoltán

D. Szabó Károly u. 11.

07. 16.–07. 20.
9.00–16.00 óráig

úszótábor

6–12 éves

20 fő

Szeltner Klára

Strand

07. 16.–07. 20.
8.00–16.00 óráig

barangoló

6–12 éves

20 fő

Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatai

Áchim u. 6.

07. 16.–07. 20.
8.00–16.00 óráig

kézműves tábor

7–14 éves

18 fő

Top Fitnessz SE

Bartók B. u. 31.

07. 23.–07. 27.
9.00–16.00 óráig

egészséges életmód
és sporttábor

6–14 éves

20 fő

STARFISH Nonprofit Kft.

Luther u. 8.

07. 23.–07. 27.
8.00–16.00 óráig

élménytábor

7–12 éves

15 fő

GV Betéti Társaság

Bartók B. u. 31.

07. 30.–08. 03.
9.00–16.00 óráig

kézműves tábor

6–12 éves

20 fő

Dabasi Református
Egyházközség

Kossuth László u. 2.
gyülekezeti ház

08. 06.–08. 10.
8.00–16.00 óráig

„A képzelet szárnyán”
utazás a régmúltba

6–14 éves

20 fő

Igazgyöngy Közhasznú
Alapítvány

Szent István u. 35.
Igazgyöngy Ált. Isk.

08. 06.–08. 10.
8.00–16.00 óráig

szabadidő és iskolára
felkészítő tábor

6–12 éves

25 fő

A jelentkezés feltételeiről a szülők és gyerekek a szervezőknél, Dabas Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www. dabas.
hu/ Friss hírek), illetve a dabasi iskolákban informálódhatnak.
Pásztor Gergely
a Humánerőforrás Bizottság elnöke
2012. május
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A megújult Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelõintézet
szakmai fejlesztési lehetôségei
Április 1-jétől intézetünk szerződést kötött az ICONOMIX
Kft.-vel teleradiológiai szolgáltatás működtetésére. A Teleradio
lógia a telemedicina-tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó
diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítjuk egyik helyszínről a másikra, leletezés vagy konzultáció céljából. A szerződés megkötésére a teleradiológiai szolgáltatás nyújtására a távoli röntgen leletezésre intézetünknek azért van szüksége, mert a röntgenosztály napi 10 órában (7.00–17.00 óráig) üzemel. A teljes rendelési időben a szakképzett röntgenasszisztensi
létszám biztosított, de a radiológus szakorvosi képzettségű létszámot nem tudjuk biztosítani. Az egyre szűkülő anyagi és szakmai
erőforrások között színvonalas leletezési tevékenységet biztosítani akkor, amikor az intézetünkben, például pénteken délutánonként és szombaton délelőtt szinte ügyeleti traumatológiai szakrendelést biztosítunk a kisebb balesetek megnyugtató és befejezett ellátása céljából, ebben az esetben a teleradiológia biztosítja a
leggazdaságosabb megoldást. A traumatológia traumatológus
szakorvossal és szakdolgozóval működik, míg a radiológiai osztályon szakképzett röntgenasszisztens is el tudja végezni az osztályon szükséges munkát.
A leletezést 30 percen belül a megkötött szerződés alapján a
szakorvosi rendelőintézet és a leletező központ között a kiépített
informatika biztosítja. Az együttműködést a BÉKER Soft által
kifejlesztett TERASY teleradiológiai rendszer szervezi meg.
A teleradiológia elsősorban a radiológiáról szól, de csak profi informatikai rendszer teszi igazán szakmai történetté. A teleradiológia
bevezetését a költséghatékony működtetés teszi szükségessé elsődlegesen, de azért is tartjuk szükségesnek, mert előfordulhat olyan
helyzet intézetünkben, hogy átmeneti ideig radiológus szakorvos
nélkül vagyunk kénytelenek dolgozni, és a teleradiológia segít
abban, hogy az átmeneti működési zavart megoldjuk. A rendszer
bevezetéséhez szükséges minimum feltételeket a beruházás kapcsán üzembe helyezett digitális SIEMENS röntgengép teszi lehetővé, amely képes megfelelő digitális kép elkészítésére.

Tisztelt Uram !
Önkormányzatunk intézménye, a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet lehetőséget ad arra, hogy
Dabas város 40 év feletti férfi lakossága részére az életet veszélyeztető betegségek korai felismerését célzó vizsgálatok közül a prosztatarák szűrését munkaidőn kívül igénybe vehesse.
A megkezdett gyakorlatnak megfelelően
május 19-én, szombaton 7.00 órától
11.30 óráig várjuk a szűrésen résztvevőket.
A szűrés ingyenes!
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A beruházás eredményeként megújult, megnőtt alapterületű
rendelőintézetben a beruházáshoz kapcsolódó szakorvosi órakapacitások terhére több szakrendelés rendelési idejét növeltük. A szakrendelések idejének bővítése segít abban, hogy az intézet egynapos
sebészetén is folyamatosan bővüljön a szolgáltatási paletta. A kapacitás növekedése biztosította, hogy minden héten, szerdán délután
14.00 től 18.00 óráig új szemészeti szakrendelés kezdje meg működését. A szakrendelést dr. Récsán Zsuzsanna szemész adjunktus
vezeti. A szakrendelésre azokat a betegeket várjuk, akik részére szemészettel kapcsolatos műtét szükséges, melyeknek egy részét a
dabasi szakorvosi rendelőintézet egynapos sebészetén el tudják
végezni.
A szakorvosi órakapacitás fejlesztése lehetőséget biztosít arra,
hogy az intézetünk ortopéd szakrendelésein megjelenő magas
betegforgalom miatt a szakrendelés rendelési idejét bővíteni tudjuk.
A működéshez szükséges helyiség és berendezések biztosítottak. A
többletfeladatot dr. Klára Tamás ortopéd és traumatológus szakorvos végzi, szerdán 14.00–18.00 óráig. A műtétre váró betegek egy
részét intézetünk egynapos sebészetén, a kórházi ellátást igénylőket
pedig a Kecskeméti Megyei Kórházban műtik meg.
Az intézetünk beruházásához kapcsolódó kapacitás-bővülés
eredményeként minden héten, pénteken délután 14.00–18.00 óráig
dr. Nagy Károly urológus szakorvos szakrendelést vezet.
Rendelésein szűri ki az egynapos sebészetünkön műthető betegeket, vagy szükség esetén a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház urológiai
osztályára utalja be az ellátás befejezése céljából őket.
A beruházás eredményeként megkezdhettük az ellátási palettánk bővítését, a szakmai színvonal növelését a betegek jobb ellátása
érdekében.
Klemencz Györgyné
intézetvezető

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját és
egy kis üvegben vizeletet.
Helye: Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet
Dabas, Bartók B. u. 61.
Kérjük, vegyen részt idén is a szűrőprogramban!
A vizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú
urológiai megbetegedések (prosztata megnagyobbodás, prosztatarák, hólyagrák,
szexuális zavarok stb.) korai felismerése,
ezáltal hatékony kezelése.
Éljen a lehetőséggel, hogy tehet valamit
egészsége érdekében és jöjjön el a szűrővizsgálatra!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
a Tankó-Walter és Társa
Kegyeleti Kft.-nek, valamint
Vargha János ceglédberceli kőfaragónak, akik szeretett gyermekünk,
Bálint Kristóf síremlékét
térítésmentesen elkészítették.
Bálint család

hitélet

Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Szentmisék rendje:
Csütörtök, péntek 18.00 óra, szombat 17.00
óra, vasárnap 8.00 óra

• Május 27. 10.00 óra pünkösd ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
– 15.00 óra pünkösd ünnepi istentisztelet
Tatárszentgyörgyön, úrvacsoraosztás
• Május 28. 10.00 óra pünkösdmásnap ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
• Június 3. 10.00 óra Szentháromság vasárnap, tanévzáró istentisztelet a templomban
Állandó alkalmaink
• Vasárnap 10.00 órakor felnőtt istentisztelet a
templomban
– 10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban
• Csütörtökön 17.00 órakor imaközösség

Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Szentmisék rendje: hétfő, péntek, szombat
19.00 órától, vasárnap 9.30 órától
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: hétfőn, szerdán és szom
baton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
A GyónI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be a hónap harmadik vasárnapján, május
20-án, 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 gyóni Református
Egyházközség hírei
• Május 12. 19.00 óra Jótékonysági bál
a Halász Móricz-kúriában
Jegyek kaphatók:
a lelkészi hivatalban és Kajdácsi Ferencné
Jolikánál a lottózóban. Jegyek: 3000 Ft, pártoló jegyek: 1000 Ft
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
• Május 17. 10.00 óra mennybemenetel ünnepi istentisztelet a templomban
• Május 23–25. 18.00 óra pünkösd-előkészítő istentisztelet a templomban
• Május 26. 16.00 óra konfirmáció vizsga a
templomban

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,
önismereti és kézműves foglalkozások minden szombaton 15.00 órakor a gyülekezeti
házban.
Torna
• Szerdánként 17.00 órai kezdettel lazító torna
mindenkinek a parókián
Alkalmaink
• Május 13. A Deo Volente Kórus évadzáró
koncertje Dabason a 10.00 órakor kezdődő
istentisztelet keretében
• Május 17-én 10.00 órakor áldozócsütörtöki
istentisztelet
• Május 19-én, szombaton gyülekezeti nap
• Május 20-án a vasárnapi istentiszteleten
vendégigehirdető dr. Megyeriné Takács
Mária

Köszönet
Ezúton szeretnék Joci fiammal együtt köszönetet mondani
Kőszegi Zoltán polgármesternek, Bennárik Ferenc képviselőnek, Mráz Juliannának, a Sári Posta vezetőjének, aki jótékonykodásra kérte fel az embereket. Köszönjük továbbá a posta
összes dolgozójának, amiért az ügy mellé álltak, a gyóni postásoknak, az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet dolgozóinak és az érző szívű embereknek, vállalkozóknak, akik adakoz-

• Június 9., szombat: inárcsi testvérgyülekezetünk által szervezett Juniális az inárcsi
nagycsaládosok táborhelyén
• Június 10. tanévzáró istentisztelet
• Június 10. délután, református gyermeknap
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Pünkösdi istentiszteleti rend:
• Pünkösdvasárnapi úrvacsorás istentisztelet:
május 27. 10.00 óra
VÁLTOZÁS az idei konfirmáció rendjében:
• Konfirmációi vizsga
május 27. (pünkösdvasárnap) 16.00 óra
• Konfirmációi istentisztelet úrvacsoravétellel: május 20. (pünkösdhétfő) 10.00 óra
Nyári hittantáborunk időpontja:
Június 25–29. Részvételi díj, amely magában foglal háromszori étkezést: 9000 Ft/
fő/5nap, de az evangélikus gyülekezetet
támogató egyházfenntartó szülő(k) gyermekeinek ez az összeg csak 7000 Ft/fő/5nap.
A tábor mindennap 8.00–16.00 óráig nyújt
hasznos lelki és testi elfoglaltságot a gyermekeknek.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.0017.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangélikus 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.

tak azért, hogy a szívbeteg fiamon segítsenek, gyógyulásához
hozzájárulnak, és velem együtt izgultak a műtét napján.
Köszönet mindazoknak, akiknek nevét helyhiány miatt nem
tudtam felsorolni! Hálás szívvel gondolunk rájuk, nekünk
nagyon sokat jelentett a nehéz napokban, hogy tudtuk, milyen
sokan állnak mellettünk, és velünk együtt drukkoltak. Hálás
köszönet mindenkinek!!!
Deli Anikó a Sári Posta kézbesítője
és Suhajda Joci
2012. május
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Pünkösd, a gyermekké fogadás lelkének ünnepe
Azt a Szentlelket ünnepeljük pünkösdkor, aki bennünk él. Azért él
bennünk a Szentlélek, hogy valóban és teljesen éljünk, vagyis, hogy
mássá legyünk, mint amivé emberi erőnkből lehetnénk. De új
emberré csak úgy alakulhatunk, ha magunk is akarjuk azt, amit a
Szentlélek akar bennünk.
Ehhez elsősorban azt kell tudnunk, mit akar Ő tulajdonképpen.
A mennyei Atya gyermekévé óhajt tenni valamennyiünket.
Mégpedig nem „felnőtt” gyermekeknek akar bennünket. Isten előtt
mindenkor kisgyermeknek kell maradnunk, és meg kell őriznünk a
gyermeki lelkületet. Szüleink mellé felnövünk, sőt általában túlnövünk rajtuk. A mennyei Atyához felnőni lehetetlen, számára mindig
gyermekek maradunk, és ezt vállalnunk is kell: ha nem leszünk
olyanok, mint a kisdedek, nem mehetünk be Országába.
Aki gyermek marad Isten számára, annak teste is, szelleme is
gyöngülhet, hanyatlásnak indulhat, a lelke mégis örökre fiatal marad.
És mert a feltámadásban a lélekhez igazodik majd egész emberi
lényünk, a végkifejletben megvalósul egész testi-szellemi-lelki
valónkban az örök fiatalság.
A gyermeki szív nyitott minden újra, kész minden kalandra.
Könnyen tud alkalmazkodni, minden helyzetben feltalálja magát.

Nem tud gonoszkodni, hiszen bízik mindenkiben. Aki elfogadja a
Szentlélek irányítását, az tud öregkorban is ilyen maradni. A gyermek könnyen szót ért mindenkivel, mert barátkozó, nyílt, jóhiszemű, nem ismeri az igazi örök haragot. Nem harcol senki ellen, és a
kisebb incidensek ellenére is megfér mindenkivel. Akiben győz a
Szentlélek, abban megmarad a fiatalság minden szépsége.
A gyermek még tud csodálkozni. Még nem csalódott. A felnőtt
mindenben és mindenkiben elsősorban a neki jó értéket keresi.
Megéri-e neki, lesz-e belőle haszna. Rá tud csodálkozni a dolgok
szépségére, a vonzó titokzatosságára nyílik ki, azért érzi magát
olyan jól. A másik ember nem silányul haszontárggyá.
A Szentlélek azt adja meg, hogy Isten fiatal, tehát játékos szemével lássuk a világot, az embereket, az életet. A gyermek nem vesz tragikusan semmit, bár mindent nagyon komolyan veszünk. Nem
aggódunk a holnapért, de halálosan fontos számunkra a jelen. Aki
felfedezi, hogy benne él a gyermeknek maradás lelke, és vállalja is őt,
annak üdébb, ártatlanabb, boldogabb, önfeledtebb lesz az élete.
Sokszor mondtam: én mosolymérgezésben szeretnék meghalni,
mert akkor bizonyosan körülöttem is sok derűs, boldog ember fog
élni. 			
Barotai Imre

Hogy éltek-e ruszinok Dabason?

kon, ezért azok sorra elmenekültek. Mivel a harcok során már jártak itt Dabason és helyismeretre tettek szert, így sokan ideköltözhettek. Így kerülhetett ide Ugocsa megyéből Volentér ősünk, aki
családot alapítva jelentősen hozzájárult a környék népességének
gyarapításához, hiszen Dabason, Sáriban, Dabasiszőlőkben is előfordul ez a név.
Kérem azon kedves olvasók jelentkezését, akik
az említett családnevek alapján vagy családi anekdotákból úgy tudják, hogy lehetnek ruszin gyökereik. Várjuk hívásukat a mellékelt telefonszámon
(06-30/313-6518), hogy rendszeresen tájékoztathassuk a közösség híreiről.
A jelentkezők és családjaik a Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat által szervezett munkácsi kiránduláson, gyermek csereüdültetésen is részt vehetnek.
Kutassuk fel együtt ruszin gyökereinket!
Konczik Mihály

A Dabasi Újság 2011. december havi számában megjelent Kóbor
Etelkának, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének Kik
azok a ruszinok? című írása. A szerző szerint az
Andristyák, Bácskai, Bácsi, Bábel, Batta, Batuska,
Beiczk i, Bennárik, Badi, Bozsik, Brinza,
Bukovszki, Csernai, Csernák, Csernus, Csillik,
Dorics, Doricsák, Fecsó, Ficsor, Gácsi, Gubicza,
Jurácsik, Maczkó, Majeczki, Márffi, Opóczki,
Szlama, Szlamka, Szlanka, Szlezák, Szlomo
neczki, Velikovszki, Vereczkei, Vollenszki nevek
ruszin származásra utalnak. A felsorolás azonban
korántsem teljes, mert például a Tanulmányok a
700 éves Dabas történetéből című kiadvány szerint
a Volentér családnév is ruszin eredetű lehet. Ennek
a névnek a jelentése „önkéntes”, és igen gyakori az
Ugocsa megyei Halmi és Kökényes településeken.
Az én nagymamám is ezt a családnevet viselte.
Mivel nagymamámat nagyon szerettem, elkezdtem érdeklődni a
családja történetéről. Volentér Antal elmondása szerint is
Ugocsából költöztek Dabasra 1711-ben.
Ez az évszám a magyar történelemnek is fontos dátuma. Ekkor
ért véget a Rákóczi-féle szabadságharc. Rákóczi birtokai a zömében
ruszinok lakta területeken voltak, így elképzelhető, hogy a Volentér
„ük” felmenőnk Rákóczi katonája lehetett.
A Jubileumi parkban elhelyezett emléktábla leírása szerint 1708ban és 1709-ben a Felvidéken pestisjárvány volt. Azért, hogy a járványt elkerüljék a katonák többek között itt és a Dabas környékén
elterülő mocsaras tölgyesekben húzódtak meg. A szabadságharc
leverése és a szatmári békekötést követően Rákóczi birtokait elkobozták és azokat a császárhoz hű emberek kapták meg. Ők viszont
nem nézték jó szemmel a harcokban részt vett katonákat a birtokai-
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Élj gyorsan, légy szenvedélyes, halj meg fiatalon!
Pályatársai és tisztelői az idén Soós Imre (*1930. február 12.
Balmazújváros †1957. június 20. Budapest) halálának ötvenötödik
évfordulójára emlékeznek. Különleges kapcsolat fűzi őt Dabashoz, a
nálunk forgatott „Lúdas Matyi” hozta meg számára az első nagy sikert,
az országos ismertséget. Még ennyi idő elteltével is nehéz elhinni, hogy a
címlapokon, szerelmes lányok kollégiumi szekrényeinek újságkivágá
sain szereplő, önsorsrontó színészlegenda képes volt mindössze huszonhét évesen eldobni magától az életet. Kortársainak visszaemlékezései
szerint a legteljesebb paraszti nyomorból, alapos iskolázási és általános
műveltségi hátrányokkal, egyenest a hortobágyi pusztáról érkezett a
fővárosba. A kondáslegény kezdetben még a városi flaszteren is gyakran
járt mezítláb, mert a lába egyszerűen nem tűrte a csizmát. A felvételi
vizsgán Petőfi Sándor „Szülőföldemen” című versét kellett elszavalnia
és a „Cserebogár, sárga cserebogár” után már semmi mást, mert – a
magyar színjátszás szerencséjére – főiskolai oktatói azonnal felismerték
ösztönös tehetségét és elsőre felvették. A helyzetgyakorlatai mindig
élményszámba mentek, de állandó időzavarban élt, hiszen párhuzamosan a hiányzó érettségi vizsgát is pótolnia kellett. Első filmszerepét
1948-ban a főiskolai tanulmányok mellett, anyagi okok miatt vállalta,
mellékszerepet kapott a Bán Frigyes rendezte „Talpalatnyi föld”-ben. Rá
egy évre másodéves főiskolásként már övé a főszerep a Fazekas Mihály
verses elbeszélése alapján készült első magyar színes filmben, a „Lúdas
Matyi”-ban. A film politikai rendelésre készült osztályharcos üzenettel,
de a koalíciós idők zárultával, a teljes filmgyártás államosítása után ez
már nem is lehetett másképp. A szegény ember igaz ügyének győzelemre vitelét a Filmpolitikai Bizottság monumentális alkotásként, teljes
hosszában színes technikával, egy millió forintot meghaladó rekord
költségvetéssel, külső helyszíneken sok statisztával és a korhűség biztosításával tervezte meg. A rendezői feladatokat a nagyműveltségű
Nádasdy Kálmánra bízták, akinek munkáját Ranódy László segítette.
Operatőrnek Hegyi Barnabást, a korszak elismerten legjobb szakemberét kérték fel. Ő a színes filmfényképezésben 1942-ben szerzett jártasságot, amikor „A beszélő köntös” című alkotás három, összesen tízperces színes betétjét készítette német Agfacolor filmre. A „Lúdas
Matyi”-hoz a belga Gevaert vállalat kísérleti Gevacolor tekercsét használták, melynek színreakcióját Hegyi Barnabás az Operaházban erre a
célra készített táblákkal kísérletezte ki. A forgatókönyvet a
Filmpolitikai Bizottság folyamatos kontrollja mellett Szinetár György
készítette. Fazekas Mihály 1817-ben véglegesített műve a kor és a megrendelők igénye szerint alaposan megváltozott, de még mindig élvezhető, szerethető maradt. Lúdas Matyiból olyan népi hőst faragtak, aki
igazságos harcában nem magányos, mint az eredeti műben, hanem sok
hozzáálmodott társ, a kizsákmányoltak széles rétege segíti forradalmát.
A film végére pedig a gőgös, gonosz, de tehetetlen Döbrögi nem javulhat
meg, hanem tömeges kiröhögésre ítélik. Nincs kegyelem a családtagoknak és a többi népnyúzónak sem, csupa fölösleges, idejét múlt, negatív
figuraként öltenek testet. Bár a filmes szakirodalom általában nem rögzíti, de a korábbi feldolgozások közül leginkább Móricz Zsigmond
1911-ben készült „Ludas Matyi” című három felvonásos komédiájának
hatása érződik leginkább a végeredményen, hiszen például a szereplők
körének jelentős bővítése, a szerelmi szál beiktatása és a cselekmény
elmozdítása a mese világából a realizmus felé először ebben a színpadi
adaptációban jelent meg. A forgatókönyv összesen 120 jelenetet és 662
beállítást tartalmazott, s ehhez rekordszámú statisztát, csak a vásári
jelenethez több mint 600 főt alkalmaztak a felvételek során.

Főszereplőként az első körben a
Nemzeti Színház filmes tapasztalattal is
rendelkező művészét, Gábor Miklóst képzelték el. Nádasdy végül főiskolai tanítványát, a virtigli parasztgyerek Soós Imrét
választotta, partnerével, a szintén paraszti
sorból érkező évfolyamtárs Horváth
Terivel párban. A neves színészt tulajdonképpen Horváth Teri (*1929 †2009) ejtette ki, ő ugyanis Piros szerepének próbafelvételijén hitelességével elkápráztatta a rendezőpárost. Számukra így vált rögtön nyilvánvalóvá, hogy új Matyit kell
keresni, mert alkatilag eltérőek, nem alkotnak párt. Amikor Gábor
Miklós továbbrohant a színészélet zsúfolt napi mókuskerekébe, ebből
azonnal hosszas vita támadt, melybe a csendesen meghúzódó Horváth
Teri is beleszólt: „Igazi Lúdas Matyi csak Soós Imre lehet. Tessék kipróbálni!” Nem mondtak azonnal igent, de a zuglói Hunnia Filmstúdió
szépen parkosított udvarán még aznap délután rögtönzött próbafelvételi helyzetgyakorlat most is zseniális volt és minden kételyt eloszlatott.
Bár a szereplőknek augusztus elejét jelezték, önmagáért beszél, hogy
a forgatás végül 1949. augusztus 20-án, az új szocialista alkotmány
hatályba lépésének napján kezdődött. Hogy a dabasi helyszín miként
került a filmesek látókörébe, az ma már kideríthetetlen. Az alkotók fantáziáját talán a páratlan kúria-együttes ragadhatta meg, vagy a
felsődabasi vásár évszázados jó hírére gondolhattak a döbrögi vásár
miatt, esetleg a kiváló közlekedés, a főváros közelségének minden praktikumával? A legvalószínűbb magyarázat, hogy mindezek az előnyök
együtt számítottak. A felvételek a mai Dabas minden jogelőd községét
érintették és Sáriban volt az első forgatási nap. „Az a jelenet volt a
legislegelső, amikor jön az ispán, Szakács Miklós személyében, lóháton,
fekete zsinóros ruhában. Engem, Pirost, fölrakott egy szekérre. Ültem a
zsákok tetején. Abban a piros babos kendőmben, amelyikben megfogadtam, hogy így fejkendősen is lehet valaki színésznő. Szemem Matyitól
búcsúzott, hátrafelé lestem, mint Lót felesége. Imre, Matyi képében,
káromkodott… Szikrát vetett keskeny, szürke szeme »Hogy az a
mennyköves, tüzes istennyila agyon nem csapja valahány zsivány dologtalan úr van a világon!« Ez volt Imrének az első kocka. Dél lett. Rengeteg
statisztéria, lovasok, kint tántorgott a falu népe. A kocsmárosné rántottát sütött nekünk ebédre. Imre mindig szerette. Harminc forint diétapénzt is adtak. Az ebédünk tíz forintból kitellett” – emlékezett vissza
Horváth Teri közel három évtizeddel később, 1978-ban. Itt, Sáriban
rendezték be Lúdas Matyi házát, melyet végül fölgyújtottak. A korhűség miatt villanyoszlopokat tüntettek el, háztetők fedését cserélték
zsúpszalmára. A faluszéli rét-legelő (Páskom) szintén több jelenet helyszíne volt, melyekre Horváth Teri különösen szívesen gondolt vissza:
„Estefelé a Sári-gyöpön volt a felvétel. A rétet én neveztem így.
Szülőfalumban is van egy Sári-gyöp. S ez a gyöp éppen Sáriban volt,
nem lehetett más nekem, csak Sári-gyöp. Messze, a gyöp közepén Matyi
a botját farigcsálta, őrizte a ludakat. A nap pirosan nyugodott estefelé.
Messze el lehetett látni, se bárányfelhő, se fa, se domb. Csak a zöld rét.
Imre ülő alakja fehérlett a gyolcsban. Én szaladtam feléje, szétrezzentettem csipegető fehér lúdjait. »Matyi, Matyikám! Holnap visznek a kastélyba.« Féltékenyen hallgatott, haragudott. De nem rám, hanem
értem.” 			
(Folytatjuk)
Valentyik Ferenc
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Városi Kihívás napja
május 23.

Kalandnap
Május 19-én és 20-án Dabasra látogat az Uniqa Magyar Kalandrally
Bajnokság, amely egy interaktív, karitatív rali. A verseny mind a
„profi”, mind az „amatőr” kategóriákban élményekben gazdag, és a
csapat minden tagjának aktív közreműködését igénylő kikapcsolódást nyújt, ahol a „száguldozás” helyét az értékek, a természet és az
emberek veszik át. Sőt, Dabason kivételesen olyan helyi csapatok
jelentkezését is várjuk, akik szeretnék kipróbálni magukat ezen a
két feledhetetlen napon a 454 különleges világában.
Május 19-én, szombaton egy programokban gazdag Kaland
nappal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. A Szent István teret
és környékét nyüzsgő boxutcává alakítjuk, ahol nemtől és kortól
függetlenül bárki kipróbálhatja magát a kerékcsere versenyen, a
kocsi mosásban jeleskedők vizespóló versenyen domboríthatják ki
tehetségüket.
A két kerék szerelmesei se csüggedjenek, Dabason először új
kategóriával, a Bringa-ralival várjuk a kerékpárosokat, akik – akárcsak a versenyzők – egy itiner segítségével tudják teljesíteni a szombati etapot.
A színpadon helyi tehetségek szórakoztatják majd az egybegyűlteket, akik nemcsak a talentumainkban gyönyörködhetnek, hanem
a kiállított old timer autókban és motorokban is. Bárki átélheti egy
rövid időre a Dakart, hiszen kipróbálhatja a Dakar-ralit megjárt
versenykamionokat, autókat és szemügyre veheti a több tucat off
road versenyautót.
Nemcsak a szemnek kedvezünk ezen a tavaszi napon, hanem
minden érzékszervünket megdolgoztatjuk. Benzingőzzel és gumifüsttel átitatott szenzációs motoros kaszkadőr show-val ejti ámulatba a közönséget Erdős Csaba többszörös Drag Bike és Enduro bajnok, valamint Streetfighter Világbajnok.
Természetesen ízlelőbimbóink sem maradhatnak ki a kalandból!
Döntsük meg Dabason közösen az egy helyen a legtöbb ember által
elfogyasztott egy-egy szelet rétes rekordját, ezzel is tovább öregbítve
a legendás sári rétes hírnevét. A látogatóknak csak hasukat kell biztosítaniuk, a több mint ezer darab rétes már a cukrászok gondja.
Részletes, folyamatosan frissülő program elérhető a www.dabas.
hu honlapon. 			
Karlik Dóra

Díjugratás
Április 7-én Üllőn, a Dóra-majorban került megrendezésre a 2012es versenyszezon első szabadtéri díjugrató versenye.
Lovestyán Rita a Szervál Sportegyesület versenyzője a 110 cm-es
magasságra kiírt Dóra Kupán indult Cassis SzM nevű lovával.
A versenyszám hibaidős elbírálással zajlott, így a páros hibátlan
lovaglással 70,48 mp-es időeredménnyel a 15. helyen végzett.
A Szervál Sportegyesület április 2. hétvégéjén két díjugrató versenyen is képviseltette magát. Április 14-én Simonpusztán egy újfajta
versenysorozat, a Simonpuszta Tour vette kezdetét, amely egy díjugrató és jótékonysági versenysorozat a Magyar Vöröskereszt javára.
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Május 23-án Városi Kihívás Napját rendezünk
Dabason. Éjszakai és délutáni programjainkra
várunk minden sportolni vágyót!
Éjszakai kínálatunk:
– Gyülekezés 0.00 órától a Szent István téren
Megnyitó
– Formába hoz a torna! – Frenetikus bemelegítő
– Futás körbe! – Ha inkább az alvást választod: haza
– Ha nincs ki mind a négy kereked, tekerj éjszaka kettőn!
Éjszakai biciklitúra Dabas bicikliútjain
– Hajnali lépcsőzés!
Avagy fel a Kapisztrán-toronyba a csodás éjszakai látképért!
Programjaink délután 16.00 órától
gyülekezés a Piaccsarnoknál:
– Kicsit feldobjuk a show-t!
Kínálatunk:
– Ping-pong, tollas, gyorstollas és minden egyéb labdás játék,
– Piciknek és mamáknak baba-mamás programok
– Alakformáló menetelés a Kapisztrán-toronyba,
kisebb csoportokban
– Merülj le!
tornázz, versenyezz, fitneszezz víz alatt, a tanuszodában!
– Gurulj be!
ügyességi játékok görkorisoknak, deszkásoknak, bicikliseknek, „bólyavadászoknak”
Továbbra is csak gördülékenyen!
– G urulj el egy utolsó városnéző biciklitúrára a lemenő nap
fényében! (Gyülekezés 18.00 órakor a Piaccsarnoknál)
Napzárta, avagy végső attrakció!
Az egyes programokat kitartóan végigsportolók között kisebbnagyobb ajándéktárgyat sorsolunk ki, úgyhogy gyertek el, jöjjenek el minél többen!
Jó szórakozást, mozgékony időtöltést mindenkinek a városi
Kihívás Napján!
Szervezők

Lovestyán Rita Cassis SzM nevű lovával a Tour 3 kategóriában
indult, ahol az A fázisban hibátlan lovaglással a B fázisban egy verőhibával 55 indulóból a 25. helyen végeztek.
Április 15-én Kecskeméten az Airvent Lovasklubban országos
minősítő versenyt rendeztek.
Rita a Cézár apaságú szürke kanca Cassis SzM nyergében a
6. éves lovak versenyszámában lovagolt.
Ezen a versenyen Cassisnak kellett bizonyítania, hogy megállja a
helyét az ország legjobb 6 éves lovai között.
A páros teljesítményét a versenybíróság 6,8 stíluspontra értékelte, így a 14. helyen végeztek.
A lovast a pilisi Equi -Farm Áruház támogatja.
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Pillanatképek a Top Fitness SE életébôl
Március 24., szombat
A Nefelejcs Bábszínház érkezett a gyerekekhez az egyesület tornatermébe. Előadásaik elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak
szólnak a barátságról, az igazmondás szeretetéről és a hazugság,
csúfolódás elítéléséről. A saját készítésű, nagy marionettbábokkal
bemutatott előadásra közel százan érkeztek.
Március 31., szombat
A Csepel SC Alapítvány sportcsarnoka volt a mai Fit-Kid Dance
Show verseny színhelye. A Fit-Kid Dance verseny annyiban különbözik a Fit-Kidtől, hogy a versenyzők itt csak egy-egy lazasági, erő-,
valamint akrobatikus elemet és egy nagy gimnasztikai ugrást
mutatnak be, továbbá elemcsoportonként egy-egy, a szabálykönyvben meghatározott, kötelező elemet is.
A főszervező ProFi Team Életmód és Sportegyesület vezetője,
Siry Ágnes elmondása szerint 198 induló lépett szőnyegre a versenyen 10.00 és 17.00 óra között – egyéniben és csapatban is összemérték tudásukat a versenyzők. A Top Fitness SE egyéni versenyzőinek eredményei:
Radnai Zsófia 2.; Farkas Réka 3.; Garajszki Petra 4.; Mihály
Tünde 5.; Nyakas Noémi 5.; Mihály Dorina 13.; Szabó Szonja 16.;
Simon Barbara 18.; Varga Renáta 20.; Szomjas Klaudia 21.
A Dance Show-ban pedig az alábbi helyezéseket érték el a
lányok:
Bronzérmes lett a „Táncos lányok” elnevezésű produkció –
Radnai Zsófia, Garajszki Petra, Bábel Virág, Sikari Sára, Répási Sára
Ugyancsak 3. lett a „Waka-waka” című gyakorlat – Márki Adél,
Mihály Dorina, Nyakas Noémi, Varga Renáta
Hatodikak lettek a „Vidám táncosok” – Farkas Réka, Mihály
Tünde, Simon Barbara, Szabó Szonja
A „Rock and Roll” csoport negyedikként végzett – Forgács Fanni,
Gubica Bernadett, Incédi Viktória, Lindlaub Viktória, Zsadányi Réka.
A „Méhecskék”-ből álló csoport kilencedik helyezett lett – Gecser
Enikő, Garajszki Petra, Fojta Katalin, Ország Zsófia, Márai Kata
Piroska, Szarvas Anna
Jó volt dabasinak lenni ezen az eredményhirdetésen is!
Április 6., péntek
Ma „Nyuszi-buli” volt a baba-mama tornán. A kis lurkók egy kis
arcfestéssel mind nyuszikká változtak, és a feladatok is egytől egyig
tojásokkal és nyulakkal voltak összefüggésben.

Április 7., szombat
Fit-Kid I. osztály egyéni és csoportos Grand Prix verseny és Fit-Kid
Dance Show csapatverseny várt bennünket Székesfehérváron,
a Videoton Oktatási Központban. A dabasi Top Fitness Egyesület
versenyzői előkelő helyezéseket értek el:
A Fit-Kid I. osztály egyéni megmérettetésben Csernus Anna
1., Radnai Réka 3. helyezett lett.
A „Vidám táncosok” elnevezésű formáció II. helyezést, a
„Waka-waka” címet viselő gyakorlat III. helyezést ért el. A „Táncos
lányok” V. helyen zárták a bajnokságot.
Érmekkel és oklevelekkel a kézben érkeztek haza a lányok, ám a
pihenés ideje még nem érkezett el. Este 8 órakor ugyanis a dabasi
sportcsarnokban fogadta a címvédő Ferencváros az orosz Dinamo
Volgográdot a női kézilabda KEK-elődöntőjének első felvonásán.
A mérkőzés szünetében egy közös táncos produkcióval fokozták a
hangulatot a fitneszes lányok, majd Gecser Eszter és Weil Evelin
duója aratott nagy sikert.
Április 14., szombat
Csongrádon, a Sághy Mihály Szakképző Iskola tornacsarnokában
rendezték meg a Fit-Kid Dance Országos Bajnokság második fordulóját, illetve a Fit-Kid II. osztály Országos Bajnokság Egyéni Grand
Prix első fordulóját. A Top Fitness SE népes versenyzőtáborral a
következőképpen szerepelt:
Fit-Kid Dance eredmények:
Répás Vanda 1.; Radnai Zsófia 3.; Garajszki Petra 4.; Nyakas
Noémi 8.; Mihály Dorina 9.; Farkas Réka 10.; Mihály Tünde 12.;
Simon Barbara 14.; Szabó Szonja 18.; Varga Renáta 18.
Fit-Kid II. osztályú eredmények:
Garajszki Gréta 1.; Gavló Tímea 2.; Dori Renáta 3.; Pelikán Petra
4.; Szilágyi Réka 4.; Pelikán Réka 7.; Szilágyi Dóra 10.; Kovács
Esztella 11.; Harmincz Lili 12.
Április 22., vasárnap
Szolnokon lezajlott a FIT-KID I. oszt. egyéni Grand Prix és Fit-Kid
II.oszt. csoportos Grand Prix verseny a Széchenyi István Gimná
zium tornacsarnokában. Egyéniben Csernus Anna aranyérmes
lett, Radnai Réka pedig ezüstérmet kapott.
A csoportos produkciók
eredményei:
– Vonat (Garajszki Gréta, Harmincz
Lili, Kovács Esztella, Pelikán Petra,
Szilágyi Dóra) 2. hely
– R ió trió (Mihály Dorina, Pelikán
Réka, Szilágyi Réka) 2. hely
– L ilo és Stitch (Garajszki Petra és
Radnai Zsófia) 2. hely
– Y.M.C.A. (Garajszki Gréta és Harmincz Lili) 2.
hely
– A hercegnő és a béka (Pelikán Réka és Szilágyi Réka)
4. hely
Érdemes volt a vasárnapi pihenést versenyzésre cserélni!
Gula Andi
2012. május
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Emléktúra 2012
Április 14-én a Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör
emléktúrát rendezett volt sporttársuk, Zsombok Krisztina emlékére, aki a közelmúltban tragikus hirtelenséggel hunyt el. 35 éves volt. Nyugodjon békében.
Ezen a szombati napon az égiek nem voltak kegyesek hozzánk.
Borongós időben, szemerkélő esőben tettük meg az 50 km-es táv
egyharmadát.
A rossz idő ellenére harmincan indultunk el a Szent István térről
motoros rendőri felvezetéssel. Inárcson, ahol rövid megemlékezésre
megálltunk Kriszta szülői házánál, újabb nyolc fő csatlakozott a
csoporthoz.
A következő pihenőnk az ócsai Öreghegyi Pincesornál volt, ahol
Vellai Ferenc pincetulajdonos fogadott bennünket. A zsíros kenyér,
borkóstolás és történeti visszatekintés után folytattuk utunkat
Bugyi érintésével a Borzasi kápolnáig. A rövid pihenőt követően
Sárin keresztül érkeztünk meg a Szent István térre.
A z e m lékt úráva l méltón me ge m léke z t ü n k Zsombok
Krisztináról, ezt köszönöm minden részt vevőnek. Külön köszönet
illeti Dabas Város Rendőrkapitányságát a rendőri biztosításért, a
Rádió Dabast, mely folyamatosan reklámozta a túrát és tudósított
róla, Huja Istvánt, aki Ócsán megvendégelt bennünket, Sikari
Jánost és feleségét Incit, akik alapító tagjainkat megérkezésük után
vendégül látták.
Következő kerekezésünk május 19-én lesz az Ócsai Napok rendezvényeire. Reggel 9 órakor indulunk a Szent István térről, szeretettel várunk minden bringázni szerető embert.
Csatári Lajos

Férfi kézilabda
NB I/B	Felnőtt
Dabas-Diego KC–Csömör
42 : 26
Eger–Dabas-Diego KC
28 : 31
Lajosmizse–Dabas-Diego KC 32 : 31
Dabas-Diego KC–Békés (junior) –
Hátralévő mérkőzések:
Dabas-Diego KC–Békés
május 04.
(a lap nyomdába kerülésekor zajlik)
Gyöngyös–Dabas-Diego KC május 13.

Junior
40 : 29
20 : 54
23 : 36
32 : 27

18.30 óra (péntek!)
18.00 óra

Családállítással lelki egészségünkért
Súlyos betegségek, lelki nehézségek, szorongások, allergiás tünetek, feszültségekkel teli társas és párkapcsolatok a családban,
bulimia és anorexia, elhízás, gyermektelenség, munkahelyi zavarok, pánikbetegség, kialakult függõségek… Hosszasan sorolhatók
azok a problémák, melyek sokak mindennapi életét megnehezítik.
A Bert HELLINGER által ismertté vált CSALÁDÁLLÍTÁS
SEGÍT FELTÁRNI, hogy az érzékelt bajok és nehézségek valóban saját sorsunk részét képezik-e, vagy „átvettük” azokat valamely családtagunktól, akár tudtunk annak létezéséről, akár nem.
Miként zajlik egy családállítás?
Aki nem vett még részt Hellinger-féle családállításon, annak szinte hihetetlennek tűnik, milyen energiák dolgoznak ezekben a
körökben. A családállítás 7–10 fős csoportokban történik.
A rövid elméleti bevezető után a csoporttagok saját példáikon
keresztül tapasztalhatják meg az életüket irányító törvényeket, a
szeretet rendjeit. Ami pedig egy-egy ember konkrét példája nyomán felszínre kerül, az összes jelenlévő számára új megvilágításba
helyezi kapcsolataikat és egész addigi életüket. Szakember segítségével nem kell mást tenni, mint felelősséggel betekintést nyerni
a családban működő dinamikákra, szeretettel elfogadni saját történetüket, és ezáltal megszabadulni az életünkben meglévő vis�szahúzó erőktől.
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Ajánljuk mindazoknak, akik a fejlődés útját járva szeretnék
felszabadítani mindazokat az energiákat, amik a generációk során
blokkolódtak, hogy személyes és családi életük az örömteli változásoknak köszönhetően kibontakozhasson
„A forrás nem kérdi, merre visz az útja” (Bert Hellinger)
Hellinger-családállítás időpontja:
2012. május 18. (péntek), 09.00–16.00
Helyszíne: Human Labor Selfness Központ
Dabas, Fő út 151.
Részvételi díj: Állítóként: 12 000 Ft/fő
Segítőként: 5000 Ft/fő
Előzetes regisztráció szükséges a 29/360-450 telefonszámon,
vagy az info@selfnesskozpont.hu e-mail címen.

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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