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„Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!
Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
"Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!"
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.”
Fotó: Karlik Dóra

Petőfi Sándor: A nemzethez (részlet)

1848. március 15.
rendezvényeink

Ezúton szeretnék meghívni minden dabasi polgárt
március 15-i ünnepi rendezvényünkre,
amelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezünk.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
8.30 Gyülekezô a Kossuth Ház udvarán
9.00 Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld
ruhát fűnek, fának! – óvodás rajzpályázat értékelése, díjátadás
– Közös koszorú elhelyezése
a Kossuth László-emléktáblánál
10.00 Református templomkert
– Csontos József tiszteletes beszéde
– A Kossuth Lajos Általános Iskola
		
alsósainak dalcsokra

10.30 Kossuth Művelődési Központ
– Ünnepi köszöntő – Kôszegi Zoltán
– Kitüntetések átadása
– A Táncsics Mihály Gimnázium
		
diákjainak műsora
17.00–18.00 Kossuth Művelődési Központ
– Táncház
– Indulás a gyülekezôhelyre kisvonattal
18.20 Gyülekező a Dabas Motel parkolójában a fáklyás felvonuláshoz
– Fáklyás felvonulás a Kossuth-sírhoz
18.45 Ü
 nnepi műsor Kossuth László sírjánál a
dabasi köztemetőben

A rendezvény néhány helyszíne, a közös koszorú elhelyezése és a vonulás útvonala a városban
folyó munkálatok miatt megváltozott. Errôl a fenti programunk, valamint a Rádió Dabas és
a 2Dabas
Televízió
is tájékoztatást nyújt. Kérjük Önöket, hogy a közös koszorú elhelyezéséhez
Dabas
2011. március
intézményenként egyetlen képviselőt jelöljenek ki, nevét közöljék a Polgármesteri Kabinetiroda
munkatársaival az 561-235, 561-230-as telefonszámon!

rendezvényeink

Délvidéki testvérünk, Zenta
Az 1944-es zentai magyar
irtás emlékművénél

Sirková Anikó és Kőszegi Zoltán aláírják a szerződést

Az ünnepi műsorban felléptek a helyi tehetséges óvodások, népdalénekesek, valamint Feldman László, aki Gyóni Géza egyik versét
szavalta el. Miután a polgármesterek aláírták a megállapodást, megajándékozták egymást egy-egy települészászlóval, valamint elismert
helyi képzőművészek alkotásaival. Ezt követően Sirková Anikó

zentai, majd Kőszegi Zoltán dabasi polgármester mondott ünnepi
beszédet, egyben átadta Dabas Város Önkormányzatának ajándékát
a zentai óvodák részére, amely fejlesztő játékokból és sporteszközökből állt.
Mindkét polgármester elismerte az ifjúsági nagykövetek, az évek
óta aktívan tevékenykedő Kancsár Krisztián és a néhány hónap alatt
már jelentős eredményeket felmutató Molnár Balázs munkáját.
Zenta csupán kétszáz kilométer távolságra van Dabastól, ezért sokkal intenzívebb és közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki mind a városok
és az intézmények vezetői, mind pedig a helyi emberek között. A Tiszaparti település jó úti cél lehet bárkinek.
Reméljük, hogy az elkövetkezőkben még többen ellátogatnak, hogy
megismerjék régi-új rokonainkat, a Trianonban elszakított délvidéki
testvéreinket.			
Szerk.

Farsangi mulatság
Sáriban
Február 19-én rendeztük meg a már hagyománnyá vált farsangi batyus bált a Sári Közösségi Házban. Büszkén jelenthetjük ki, hogy szűkebb közösségünk szinte teljes egésze
képviseltette magát, hiszen az óvodásoktól kezdve az idősebb generációig érkeztek a jelmezesek és a batyusok.
A köszöntőbeszédet követően 20.00 órakor vonultak fel
az álruhások, vidám perceket okozva a zsűrinek és a vendégeknek egyaránt, hiszen igen sok ötletes, tréfás, és meglepő
maskarát láthattunk. Végül a zsűri több kategóriában osztotta ki a díjakat.
Az est folyamán tombolahúzásra is sor került, melynek
nyereményeit sári lakosok és vállalkozók felajánlásaiból
sorsoltuk ki. A nótaest és táncmulatság a hajnali órákban
ért véget, melyhez a zenét a Dance Band Zenekar szolgáltatta.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
batyuval, felajánlással és egyéb formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Az adományokból összegyűlt pénzös�szeget a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport népviseleti ruha vásárlására fordítja.
– Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport –

Fotó: Gogolák Mariann

Fotó: Feldman László

Fotó: Talapka István

Február 4-én, pénteken jelentős mérföldkőhöz érkezett a Dabas és
Zenta között kialakult testvérkapcsolat. Ezen a napon aláírásra
került a hosszú ideje előkészítés alatt álló testvérvárosi szerződés,
amely a délvidéki magyar település és Dabas számára egyaránt sok,
további társadalmi, gazdasági, kulturális lehetőséget is teremt.
A szerződés aláírására több száz zentai polgár jelenlétében került
sor a Városháza dísztermében. Erre az alkalomra egy hét fős delegáció utazott el Dabasról, a Dabas Televízió operatőrének kíséretében.
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Testvérvárosi képzômûvészek kiállítása
a Kossuth Ház Galériában
Február 17-én került sor az intézményben, az éves kiállítási program keretében – már hagyományosan – a
testvérvárosok képzômûvészei, ez alkalommal Herman
László és Recskó Béla legújabb munkáinak bemutatására. A kiállítást megnyitó mûsorban közremûködtek a
Salon Brass Quintet tagjai: Serfel József és Kálvin János (trombita), Joó Tibor (kürt), Serfel Viktor (harsona)
és Jasper Lóránt (tuba).

A kiállító művészek munkásságát, illetve a most bemutatott
képeket Révész Károly önkormányzati képviselő, a Humánerőforrás
Bizottság tagja méltatta.
„Recskó Béla kortárs, zentai festőművész. Autodidakta módon
sajátította el a festés művészetét, ezáltal egyik gyerekkori álmát
váltva valóra. Iskoláit, képesítéseit Zentán és Szabadkán szerezte.
Képeit kifinomult részletgazdagság, majdnem fotorealisztikus
pontosság jellemzi. Víz, olaj, akvarell vagy grafit eszközökkel, tökéletes aprólékossággal mutatja be kedvenc témáit. A jelenlegi kiállí-

táson éppen a leveleket, tizenkét variációban. Tökéletes aprólékossággal mutatja be témáit.
A művész 1970 óta van jelen Zenta művészeti életében. 1990ben több festő társaságában létrehozták az Art’ 90 festőcsoportot,
melynek szóvivője. Pályafutása alatt számtalan csoportos és önálló
tárlaton szerepelt szülőföldjén és Magyarországon. 1998-ban a Zala
Megyei Nemzetközi Festőtábor zsűrijének különdíját kapta, majd
2002-ben a Muray Műhely által kiadott bronz emlékérem sorrendben második tulajdonosává vált. Ezek és más eredményei arra ösztönözték, hogy továbbra is lendülettel alkosson, örökítse az általa
látott természetet. Célja, hogy alkotásai méltók legyenek a választott témákhoz, felhívják velük a figyelmet a körülöttünk lévő, törékeny, elmúló, de mindenkor csodálatos világunkra.
A 2008-ban rendezett kiállításon láthattuk tájképeit, most annak
részleteként levelekről alkotott gondolatait ismerhetjük meg.”
„Herman László festőművész lakodalmas képeit jellemzi a szür
realista gondolkodás – a képek nem azt üzenik, amit láttatnak a
szemlélővel. Mindig van valami háttér-mondanivalója, jelen esetben
az, hogy a vegyes házasságok tönkretették a magyar öntudatot.
Valójában egy kép (az utolsó) is kifejezné a mondanivalót. Ez a családkép (Piroska és Bostjan családja) a vegyes házasságot ábrázolja,
bemutatja azt a veszteséget, amelyet elszenvednek az ott születendő
idegen nevű gyermekek, akik már nem lesznek magyar identitásúak.
Vidám képek, vidám jelenetek, amelyek magukban hordozzák a
magyarság valós sorsát, a beolvadást. S ha már utolsó mohikánként
eltűnünk, legalább vidáman tűnjünk el (…) A festőművész a témára
egy fotóalbum lapozgatása közben talált rá. A szórványban élő
magyar művész életében az eltűnt idő egyenlő a fogyatkozással, mivel
az egyén elvesztése a családokban utánpótlás nélkül marad.” (…)
– szerk. –

Megrongálták Dabas egyik legrégebbi mûemlék épületét…
Február 10-én feltehetően az esti, éjszakai órákban, ismeretlen
tettesek különösen vandál módon leverték és eltulajdonították a Kossuth Művelődési Központ belső udvarán, a falra
felerősített emlékművet, melyet Dabas Város Önkor
mányzata emeltetett Sárközy Lajos Soma emlékére, akit
1853-ban kivégeztek. A műalkotást 2002. március 15-én
adták át. 2011-ben a városközpont felújítási munkálatai
miatt ismét a Művel ődési Központ ad otthont a városi
ünnepségnek. Ezt az ünnepet viszont beárnyékolja az a
tény, hogy a táblát ellopták.
Március 3-án, lapzártánk idején becsületes
megtaláló behozta a táblát a Polgárm esteri
Hivatalba. Elmondása szerint egy Dabas környéki erdőben akadtak rá a széttört, hiányos domborműre.
Fáradozását köszönjük!
A mellékelt fotón láthatják a megfontolatlan, vandál cselekedet eredményét.
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Fotók: Karlik Dóra

Lakossági tájékoztató a Holcim tervezett beruházásáról

A téves információk terjedésének megakadályozása,
a korrekt tájékoztatás érdekében lakossági fórumot
hívott össze Kôszegi Zoltán polgármester, amely a
Holcim Elosztó és Logisztikai Központ tervezett beruházását mutatta be elsô alkalommal az érdeklôdôknek.
A fórumon megjelenteket Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési
képviselő köszöntötte, elmondta, hogy a cég Dabasra települése milyen
gazdasági, társadalmi, infrastrukturális előnyökkel jár. Utalt azokra az
egyoldalú véleményekre és kritikákra, amelyek a vélelmezett természeti
károk miatt ellenzik az elosztással, csomagolással, tehát nem gyártási
folyamatokkal foglalkozó létesítmény megépítését. Az ellenzők között
több nem dabasi, hanem 20–25 km távolságban élő, magát civilnek valló
politikus is hallatta a hangját.
A témával több fórumon is foglalkoztak, azonban a cég képviselői és
szakemberei csak a február 25-i objektív, valóban a lakosság tájékozottságáért összehívott fórumon mondták el a nyilvánosság előtt a beruházás céljait, a helyszín megválasztásának okát és a későbbi működéssel
kapcsolatos tudnivalókat. Erről olvashatnak az alábbi összeállításban.
A Holcim egy száz éve létező svájci cég, amelynek ma a világ hetven
országában több mint nyolcvanezer alkalmazottja van. A Holcim csoport tagjaként működő Holcim Hungária Zrt. két magyarországi
cementgyárában, harminc betonüzemében és négy kavicsbányájában
közel 650 munkatársat foglalkoztat. A vállalat magyarországi működését szeretné bővíteni azzal a maximum évi 500 ezer tonna cement fogadására alkalmas elosztó és logisztikai központtal, amelynek egyik lehetséges helyszíne négy másik település mellett Dabas. A beruházás megvalósulásához több, szigorú környezetvédelmi és egyéb feltételnek kell
teljesülnie. A beszállítás vasúton, zárt tartálykocsikkal, a telephelyen
belüli anyagmozgatás is kizárólag nagyhatékonyságú zárt rendszerben
történhet. Feltétel, hogy a legrövidebb úton jusson el a kiszállított
ömlesztett vagy zsákos cement az autópályára. A dabasi központ esetleges kialakítása a vasúti forgalom megnövekedése, a nagyobb forgalom
következtében a vasútvonal fejlesztését vonja magával. Nemcsak a központ területén, hanem a dabasi vasútállomás környezetében is jelentős
változás várható. A közúti forgalom az elosztó központ irányából az
Öregországúton, valamint az úgynevezett Újhartyáni 4606-os számú
közlekedési útvonalon valósul meg. A beruházó cég és a helyi önkormányzat vezetői egyaránt tudják, hogy az Öregországút jelenlegi állapota nem alkalmas a megnövekvő forgalom levezetésére. Ezért a központtól az újhartyáni útig a teljes útfelület cseréjét, a kereszteződésben
egy körforgalom kialakítását, valamint járda és kerékpárút építését is
tartalmazzák az előzetes tervek. Az útfelújítással a zajkibocsátás a meg-

növekvő forgalom ellenére is csökkenni fog, ezt mutatja a cég által végzett zaj- és rezgésvédelmi mérések összefoglalója. A cement tárolására
alkalmas úgynevezett cementsilókat építenének, amelyeknek nagysága
alatta marad a dabasi víztorony és a tápkeverő üzem silóinak. A beépítendő ingatlan jelentős része gyepes, cserjés, fás zöldfelület marad, a
terület egészén összegyűjtik a csapadékvizet, a beruházás élővilágra
gyakorolt hatása is minimális. Jelentős hatással lesz azonban a helyi
építő- és fémipari, villamosipari, fuvarozási és kertépítészeti vállalkozásokra. Közvetlenül 25–30, közvetve pedig 50 új munkahelyet teremt a
cég a működése során. Jelentős helyi adóbevételeket, valamint infrastrukturális fejlesztéseket (közúti, közműhálózati) beruházásokat is
eredményez a Holcim Dabasra települése.
A beruházás ma még nincs eldöntve, öt másik magyarországi település között azonban Dabas adottságai kiemelkedőek. A központ kialakítása és a működésével járó fejlesztések a dabasi emberek érdekében valósulhatnak meg. Az önkormányzat helyi környezetvédelmi rendeletével
összhangban a cég nem fog veszélyes ipari tevékenységet végezni, ilyen
létesítmények betelepülését a dabasi önkormányzat deklaráltan nem
támogatja. A felvetett kritikák között nyomós érvnek tűnhet, hogy
szükség esetén a létesítményben adalékanyagot kevernek a késztermékhez, ez az anyag vas-oxid (közönséges rozsda, vasudvarokban, kertekben, a
lakóházak környékén is keletkezik), és nem pedig más mérgező anyag.
Többen az ingatlanárak változásával próbálnak kampányolni, hogy a
fejlesztés ellen hangolják a dabasiakat. (Az ingatlan ára valószínűleg
annak fontos, aki el akar adni, el kíván költözni, vagy ingatlankereskedelemmel foglalkozik.) Csökkenés pedig útfelújítás, útépítés következtében,
valljuk be, nem valószínű. Érthető érv a megnövekvő forgalom, de tudni
kell, hogy jelenleg is kb. 600 jármű halad el az Öregországúton naponta,
ez 50, maximum 90 járművel fog megnövekedni. A szintén belterületi
lakott területek mellett az E5-ös számú főúton, a város főutcáin naponta elhaladó gépjáművek száma több ezer.
A természetvédelem zászlajával tiltakozni ma nemcsak Magyar
országon, a világ más részein is divat, kiszolgálva jelentős politikai és
gazdasági érdekeket, miközben a valódi égető problémákkal, a felhalmozódó méteres szemétrétegekkel, a már működő ipari-kereskedelmi
létesítmények tevékenysége során keletkező károsanyag-kibocsátásával,
vagy az otthoni műanyagégetéssel kevesen foglalkoznak. A környezeti
értékeink védelmének nem üzleti és politikai alapokon kellene nyugodnia, hanem az életünk természetes részévé kellene válnia.
A környezet maximális védelme mellett azonban szükség van az
ipari fejlesztésekre, hogy a település egésze továbbra is élet- és működőképes maradjon, az itt született gyermekek és a felnövekedő nemzedékek számára is. 			
– szerk. –
2011. március
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadása
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 8-án
ülést tartott, ahol a testület jóváhagyta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 8.) rendeletét.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
4 179 837 E Ft
Költségvetési bevétellel
4 179 837 E Ft
Költségvetési kiadással állapította meg.
A költségvetés indokolása szerint Dabas Város Önkormányzatának 2011.
évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok
teljesítése, valamint az intézményhálózat működésének a biztosítása.
Másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az
Önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.
2011-ben is fontos feladat az elnyert európai uniós pályázatok végrehajtása és elszámolása.

A költségvetés egyes részleteit
az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi előirányzatai
Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Intézményi működési bevételek
203 463 000
2. Helyi adók
651 000 000
3. Átengedett központi adók
710 471 000
4. Állami hozzájárulás
1 065 656 000
5. Működési célú pénzeszköz átvétel
640 931 000
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)
II. Felhalmozási bevétel összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II:)
III. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
IV. Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen (I+II+III+IV)
Bevételek együtt

3 271 521 000
103 589 000
3 375 110 000
0
700 000 000
4 075 110 000
4 179 837 000

Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi kiadási előirányzatai
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzati fenntartású óvodák és iskolák
840 683 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 275 345 000
Kossuth Művelődési Központ
20 919 000
Dabas Város Önkormányzatának
Hivatásos Tűzoltósága
242 615 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
670 131 000
Polgármesteri Hivatal
753 053 000
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
17 834 000
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
26 868 000
Intézmény összesen kamat kiadások nélkül
797 755 000
Kötvény kamata
36 616 000
Ollé hitel kamata
6 198 000
Kamat kiadás összesen
42 814 000
Intézmény összesen
840 569 000
I. Működési kiadások együtt
2 890 262 000
Önkormányzat beruházásai
764 196 000
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Önkormányzat beruházásai
130 550 000
Intézmények beruházásai
10 500 000
II. Felhalmozási kiadások összesen
905 246 000
Általános tartalék
24 000 000
Polgármesteri keret
6 000 000
Humánerőforrás Bizottság kerete
19 765 000
Gazdasági Bizottság kerete
1 000 000
Közigazgatási Bizottság kerete
6 000 000
Városüzemeltetési keret
5 000 000
Intézményfelújítási keret
15 000 000
Orvosi rendelők céltartaléka
6 000 000
Belvízelvezetés céltartaléka
6 000 000
Pályázati önrész
20 000 000
Céltartalék összesen
84 765 000
III. Tartalékok összesen
108 765 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
3 904 273 000
Kötvény tőketörlesztés
159 604 000
Ollé hitel tőketörlesztés
10 202 000
Lízingdíjak
1 031 000
IV. Finanszírozási kiadások összesen
170 837 000
Kiadások összesen (I+II+III+IV)
4 075 110 000
Kisebbségi önkormányzatok (szlovák, cigány, ruszin) 1 486 000
Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata
89 018 000
Országközepe Szakképzési-szervezési Társulás
14 223 000
Kiadások együtt
4 179 837 000
Dabas Város Önkormányzatának fejlesztési kiadásai 2011.
Fejlesztési kiadások
Előirányzat
Településközpont fejlesztése:
432 372 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő bővítése	 215 211 000
Ifjúsági táborozás fejlesztése	 13 972 000
Tűzoltófecskendő
19 000 000
Útépítés III. ütem
35 651 000
Ingatlanvásárlás
14 000 000
Tesco út földhivatali költségei
1 139 000
Rét és Hold u. összekötésének földhivatali költségei
1 051 000
Dabasi-szőlősi sportpálya rendezése
1 400 000
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés – szerver 1 379 000
Polgármesteri Hivatal bútorvásárlás
1 108 000
Gimnáziumi oktatáshoz helyiség kialakítása
16 500 000
Daszofe Kft. fejlesztési támogatása
(strandmedence, sportcsarnok villanyszerelés)
2 105 000
Daszofe Kft. fejlesztési támogatása
(Szociális Foglalkoztató – csarnokfelújítás)
4 000 000
Bóbita Óvoda	 4 608 000
Együttsegítő Társulás fejlesztési támogatás
(Családi Napközi pályázat)
700 000
Térkövezések, járdaépítések
bontott térkövek felhasználásával
10 000 000
Baróti ingatlanvásárlás
30 000 000
Zarándokszállás kialakítása
2 000 000
Vállalkozásfejlesztési keret
10 000 000
Hajcsár úti ingatlanépítés
6 000 000
Alsódabasi Katolikus Egyházközség részére
ingatlanvásárlás
8 000 000
Jubileumi parkban „S” járdaépítés
2 000 000
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Vásárrendezés
3 000 000
Mánteleki tó rekreáció I. ütem
8 000 000
Szent Jakab-szobor és szállítása
450 000
Ingatlanvásárlás árverésen
10 000 000
Halász Bálint-kúria külső homlokzatjavítás
400 000
Halász Móricz-kúria gépészeti felújítás II. ütem
8 000 000
Vasút úti buszmegálló átépítése
1 600 000
Bartók Béla úti buszmegállók létesítése, áthelyezése 1 100 000
Tervezési, engedélyezési illetékek,
szakfelügyeleti díjak, műszaki ellenőrzés
2 000 000
Veszélyes fák kivágása
1 500 000

Lomtalanítás
1 200 000
Polgármesteri Hivatal fejlesztése
16 000 000
Önkormányzati ingatlanok állagmegóvása
1 500 000
Szent István- és Széchenyi-szobor felállítása
1 000 000
Apácasírok, kerítés és síremlék rendezése
1 500 000
Utcanév és házszám táblák I. ütem - Sári
2 800 000
Rendezvények műszaki előkészítése
1 500 000
Földkimérések, vázrajzok, helyszínrajzok költségei
1 000 000
Fejlesztési kiadások összesen
894 746 000

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Adózók!

Tisztelt Dabasi Lakosok!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztaságról szóló 18/1996. (XII. 02.) számú rendeletében szabályozza az
egyedül élők hulladékszállítási díját.
Kedvezményes hulladékszállítási díj fizetésére az az egyedül
élő jogosult aki:
– 62 éven felüli nyugdíjas,
– súlyos látás- vagy hallássérült,
– I., II. és III. csoportbeli rokkant,
– fogyatékossági támogatásban részesülő,
– hadirokkant és hadiözvegy,
– rendszeres szociális segélyben részsülő személy.
Egyedül élőnek az a személy minősül, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Azaz lakcímére egyedül van bejelentkezve, és egyedül
is él.
A kedvezmény megállapítása érdekében kérelmet kell benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemnyomtatvány letölthető a
www.dabas.hu oldalról vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfél
szolgálati Irodáján igényelhető. A kérelem mellé csatolni kell a megjelölt feltétel egyikéről szóló dokumentum másolatát.
A kedvezmény először április 1-jétől kerül megállapításra, továbbiakban a kérelem benyújtásának hónapjától mindaddig megilleti a
kérelmezőket, amíg a bejelentett jogosultsági feltételben változás
nem következik be.
A kedvezményt igénybe vevő a körülmények megváltozásáról
15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges iratok: személyazonosságot igazoló dokumentum, lakcímkártya, nyugdíjigazolvány,
az egyik jogosultság feltételéről szóló dokumentum másolata,
hulladékszállítási számla másolati példánya.
A kedvezmény összeg 300 Ft/hó. A 70 éven felüli dabasi lakosok
a korábbi szabályozás mellett továbbra is mentességben részesülnek
a hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség alól.
Dabas Város Önkormányzata

Dajka és gyermekfelügyelő szakképzés Dabason.
Kasza Szakképzési Központ (nysz.: 01 0064 04)
Tel.: 06-1/276-5918

Kőszegi Zoltán, polgármester

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2011.
évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
2011. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési határideje:
2011. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének befizetési határideje:
2011. március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója első félévi részletének befizetési határideje:
2011. március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2010. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának és befizetésének
határideje: 2011. március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú adópótlék számlára, illetve a kiszabott
bírságot a 64400099-10980305-00000000 számú adóbírság számlára kell megfizetni.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk
merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik
személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-245
II. em/213.
Építményadó, Talajterhelési díj,
Adópótlék, Adóbírság
561-265
II. em/213.
Gépjárműadó
561-243
II. em/212.
Kommunális adó,
Egyéb és Idegen Bevételek
561-247
II. em/214.
Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
– általános adóügyek, gépjárműadó
– iparűzési adó, termőföld-bérbeadásból származó jövedelem
– építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
– kommunális adó, mezőőri járulék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Adócsoport
2011. március
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Iskolai beíratás
Tisztelt Szülők!
A 2011/2012-es nevelési évre, tanévre a kötelező
óvodai, általános iskolai beíratások időpontja:
2011. április 4–8.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:
– A szülő köteles az ötödik életévét betöltött gyermekét óvodába beíratni. A gyermek hároméves korától az óvodába beíratható.
– A szülő köteles a megadott időpontban a tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába
beíratni.
Az általános iskola első évfolyamára történő beíratáskor be kell
mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény)
– lakcímbejelentőt, TAJ-kártyát
Kérem, amennyiben még nem gondoskodtak gyermekük valamely
intézménybe történő beíratásáról, ezt a fentiekben meghatározott
héten az alábbiakban megjelölt időpontokban tegyék meg.
Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
1. sz. Napköziotthonos Óvoda
2371 Dabas, Szent János út 277. (bejárat a Madách u. felől)
tel.: 29/364-365
2011. április 4–6.
Hétfő–szerda: 8.00–16.00 óra
2. sz. Napköziotthonos Óvoda
2370 Dabas, Szent István út 34., tel.: 29/360-810
2011. április 4–8.
Hétfő–péntek: 8.00–16.00 óra

3. sz. Napköziotthonos Óvoda
2373 Dabas, Benedek Elek u. 2., tel.: 29/367-238
2011. április 4–6.
Hétfő–szerda: 8.00–16.00 óra
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2371 Dabas, Rákóczi u. 2., tel.: 29/364-260
2011. április 4–5.
Hétfő, kedd: 8.00–18.00 óra
Kossuth Lajos Általános Iskola
2370 Dabas, Szent István út 34., tel.: 29/360-396
2011. április 7–8.
Csütörtök: 13.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–13.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola
2373 Dabas, Szőlő u. 2., tel.: 29/367-391
2011. április 6–7.
Szerda: 8.00–18.00 óra
Csütörtök: 8.00–12.00 óra
A nem önkormányzati fenntartású intézményekben
a beiratkozások helyszínei, időpontjai:
Szent János Katolikus Általános Iskola
2371 Dabas, Rákóczi u. 2., tel.: 29/364-153
2011. április 5–6.
Kedd: 8.00–18.00 óra
Szerda: 8.00 –18.00 óra
Igazgyöngy Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2370 Dabas, Szent István út 35., tel.: 29/360-957
2011. április 28–29.
Csütörtök: 8.00–12.00 óra
Péntek: 8.00–12.00 óra
Garajszki Gábor jegyző

Az Igazgyöngy Iskola keresi a hiányzó gyöngyszemeket!
Ha gyermekével kapcsolatban az óvoda problémát jelzett,
vagy az iskolai eredmények alulmaradnak a vártnál, ha az
Ön csemetéje magatartási problémákkal küzd, keressen
bennünket! Az Igazgyöngy Általános Iskola a 2011–2012es tanévben elôkészítô, 2. és 3. osztályt indít.
– Sikerélmény a tanulásban
– Egyéni képességfejlesztés
– Egyéni tanulási ritmus
– Hatékony konfliktuskezelés
– Mozgásterápia
– Hatékony tanulási módszerek
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Jelentkezni lehet:
Igazgyöngy Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2370 Dabas, Szent István út 35.
Tel.: 06-29/360-957,
06-70/604-5533
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS, KÖZMÛVELÔDÉSI,
NEVELÉSI-OKTATÁSI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága
(HB) 15/2011. (II. 16.) sz. határozata alapján költségvetési
kerete terhére pályázatot ír ki összesen 2 millió Ft-ig.
A pályázatban részt vehetnek a dabasi székhelyű nevelési-oktatási,
kulturális intézmények, bejegyzett oktatási, kulturális, közművelődési területen tevékenykedő civilszervezetek, egyházak, nyugdíjas
klubok, egyéni pályázók.
Nem bejegyzett civil szervezetek, egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha valamely intézmény,
bejegyzett civilszervezet felvállalja a pályázat és az elszámolás benyújtását a nevükben. Ebben az esetben a benyújtott pályázat nem számít
az intézmény, bejegyzett civilszervezet által benyújtott pályázatok
közé. Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a támogatásról a HB
kerete terhére a HB javaslatára Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
A dabasi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, kulturális intézmények összesen 1 millió Ft-ig pályázhatnak, közös óvodai, iskolai,
kulturális szakmai programok megvalósítására, azaz a pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a megpályázott cél megvalósításában
minimum két intézmény vegyen részt, és a pályázatot is közösen
nyújtsa be.
A közösen pályázó intézmények maximum egy pályázatot nyújthatnak be egy pályázati forduló keretében, a megpályázható összeg
max. 100 000 Ft pályázatonként. Amennyiben a pályázati program
megvalósításában két intézménynél több intézmény vesz részt, és a
pályázatban érintettek nagy száma indokolja, a megpályázható összeg
maximum 200 000 Ft.
A fő tevékenységként oktatási, kulturális közművelődési területen
tevékenykedő bejegyzett civilszervezetek, egyházak, nyugdíjasklubok
összesen 1 millió Ft erejéig nyújthatnak be pályázatot.
Egy pályázattal elnyerhető maximális összeg: 80 000 Ft. Abban az
esetben, ha több pályázó közösen nyújt be pályázatot, és a program
megvalósításában legalább két társadalmi szervezet, egyház vesz részt,
és a pályázatban érintettek nagy száma indokolja, az elnyerhető pályázati összeg maximum 140 000 Ft.
A bizottság az alábbi célokat támogatja különösen:
– közös óvodai, iskolai, szakmai, kulturális programok megvalósítása
– kulturális programok útiköltségének, belépőjegyeinek támogatása
(kivéve: az ifjúság táboroztatása, osztálykirándulások)
– kulturális programok megvalósításához eszközök beszerzése
– szakmai, kulturális előadások megvalósítása
– fellépések, kiállítások, kiadványok megjelentetési költségeinek
támogatása
A pályázó mindösszesen a megpályázott összeg 10%-áig tervezhet
reprezentációs (étkeztetés, vendéglátás, élelmiszer-vásárlás) költségeket. (Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatási összeg 10%-át
használhatja fel reprezentációs étkeztetés, vendéglátás, élelmiszer
vásárlás célra.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő HB ill. azt
követő testületi ülés. A HB – a beérkező pályázatok függvényében –
a pályázók egyes körére meghatározott keretösszegeket átcsoportosíthatja.
Pályázni a bizottság által összeállított adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
• a zt az űrlapot, amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud
összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor (1. sz. Nyilatkozat), valamint
• a mennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt az űrlapot
(2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása
után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezni tudja érintettségének
közzétételét.
Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a
www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a
Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös
irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a Polgár
mesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös irodájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik internet-eléréssel,
köteles azt megküldeni az oktatas@dabas.hu címre.
A pályázatok elbírálásánál a Humánerőforrás Bizottság az alábbi
szempontok alapján mérlegel:
– a pályázat területi hatálya: az egész városra kiterjed, vagy csak a
pályázó intézményre, civilszervezetre, egyházra
– a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma
– önrész biztosítása a pályázathoz
– a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége,
pályázók száma
– esélyegyenlőség biztosítása
A Humánerőforrás Bizottság előnyben részesíti a „2011 – Remény
Évé”-hez kapcsolódó, megújuló összefogásokra irányuló pályázatokat.
A pályázó, amennyiben a HB támogatásban részesíti, köteles eleget
tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályzatában
meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást
kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését.
Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a
következő pályázati fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely
elnök
2011. március
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZABADIDÔS, SPORT-, VERSENYSPORT-RENDEZVÉNYEK,
SPORTTÁBOROK, IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága
(HB) 19/2011. (II. 16.) sz. határozata alapján költségvetési kerete
terhére pályázatot ír ki összesen 1 465 000 Ft-ig, az alábbi kategó
riákban az alábbi keretösszegek erejéig:
– Szabadidős, sportrendezvényekre:
600 000 Ft
– Versenysport rendezvényekre:
400 000 Ft
– Sporttáborok támogatására:
200 000 Ft
– Ifjúsági programok támogatása:
265 000 Ft
A pályázat célja a dabasi sportegyesületek rendezvényeinek, kezdeményezéseinek, programjainak, versenyeinek, a sporttáboroknak, az ifjúsági programoknak a támogatása. A pályázat keretében támogatás
nyújtható a programok megvalósításához szükséges dologi kiadások
biztosításához.
1. Pályázni különösen az alábbi célokra lehet:
– egyesület által szervezett egészségmegőrző program, szabadidős és
sportrendezvények támogatása;
– utánpótlás-nevelés támogatása, sportegyesület által szervezett hazai
verseny és edzőtábor, amely az utánpótlás korú sportolók felkészülését segíti elő;
– versenysport támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely a felnőtt sportolók felkészülését segíti elő;
– nevelési-oktatási intézmények által szervezett sporttáborok, kirándulások, táborok támogatása;
– egyéb, a lakosság és különösen az ifjúság egészségmegőrzésének javítását célzó programok (sportesemények, drogprevenció, környezetvédelem, bűnmegelőzés stb.) támogatása
2. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege:
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Támogatási Szerződés szerint egy összegben a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.
A pályázat keretében legfeljebb 150 000 Ft, azaz százötvenezer
forint igényelhető. Egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot
nyújthat be.
3. Pályázatot nyújthatnak be:
– dabasi sportegyesületek, sportklubok, dabasi sportszervezetek, akik
sportolói közösségek számára szolgáltatásokat, programokat biztosítanak,
– egyéb dabasi szervezetek, intézmények, akik sporttal kapcsolatos
tevékenységet vállaltak fel létesítő okiratukban, vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a sportügyet kiemelt célként jelenítik meg,
– dabasi nevelési-oktatási intézmények
Nem bejegyzett dabasi civilszervezetek, dabasi illetőségű egyéni pályázók (sportolók, magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt
a pályázatban, ha valamely intézmény, bejegyzett sportegyesület vagy
sportszervezet, szervezet felvállalja a pályázat és az elszámolás benyújtását a nevükben. Ebben az estben a benyújtott pályázat nem számít az
intézmény, bejegyzett sportegyesület, civilszervezet által benyújtott
pályázatok közé. Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a támogatásról a HB kerete terhére a HB javaslatára Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

10 Dabas 2011. március

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a sportegyesület teljesítse a
2010. évi tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási
kötelezettségét.
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő HB,
ill. azt követő testületi ülés. A HB – a beérkező pályázatok függvényében – az egyes pályázati kategóriákra meghatározott keretösszegeket átcsoportosíthatja.
Pályázni a bizottság által összeállított adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– azt az űrlapot, amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor
(1. sz. Nyilatkozat), valamint
– amennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt az űrlapot
(2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat
benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de
a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét.
Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a www.
dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt,
illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hiv. (2370
Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a
Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös irodájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik internet-eléréssel, köteles azt megküldeni az oktatas@dabas.hu címre.
A pályázatok elbírálásánál a Humánerőforrás Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
– a rendezvény jellege, résztvevők száma,
– a rendezvény hagyománnyal bír vagy sem,
– helyi, megyei vagy országos szintű kommunikációs jelentőséggel
bír-e,
– a rendezvény által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma,
– pályázók együttműködése,
– önrész biztosítása a pályázathoz,
– a pályázatban szereplő program egészségmegőrző jellege, szervezettsége, újszerűsége,
– esélyegyenlőség biztosítása
A pályázó, amennyiben a HB támogatásban részesíti, köteles eleget
tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályzatában meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást kap. A
pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának
Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését.
Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a
következő pályázati fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely
Kuli Imre
elnök
alelnök

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Városunk 90 év feletti születésnaposai

Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve

Név	Születési idô

Életkor

Schiszler Boglárka Dalma
Oláh Csaba
Kirschteuer Csenge Édua
Mráz Martin
Gosztonyi Csenge Tímea
Kosztolányi Luca
Jáger József
Tóth Zoltán

Fabók Mihály
Bábel Balázs
Bolla Ilona
Farkas Pálné (Fődi Katalin)
Kiripóczki Lászlóné (Ladányi Lídia)
Huja Ferencné (Petroczi Mária)
Bábel Pál

90 éves
91 éves
91 éves
91 éves
92 éves
95 éves
95 éves

01. 25.
01. 26.
02. 03.
02. 06.
02. 09.
02. 13.
02. 13.
02. 17.

Garda Ágnes
Várady Katalin
Bara-Miklós Éva
Szmetana Rózsa
Papst Tímea
Sponga Mária
Szabados Tímea
Lakos Klára

1921. 03. 02.
1920. 03. 22.
1920. 03. 17.
1920. 03. 24.
1919. 03. 21.
1916. 03. 06.
1916. 03. 06.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések

Halottaink

10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
március 3.

Keller Csaba–Balázs Szilvia
Réti Attila–Paczu Erzsébet Mária
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
március 8.
Mészáros László–Szondi Aranka
március 22.
Váczi János–Bábel Erika
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
március 7.
Hornyák Sándor–Nagy Ildikó
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
március 28.
Vámos Sándor János–Kucsera Katalin Rozália
40 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
március 20.
Kardos Gyula–Szenics Jolán
2011. február hónapban kötöttek házasságot:
február 5.
Pacsirta Levente–Süveges Tímea
február 18.
Báthori János–Balog Edit Mária

Név	Születési idô Halálozás idôp.
Láng Imre
Berényi István László
Ugrai Mihályné (Vámosi Lenke)
Kozma László
Rapcsák Pál
Pacsirta Józsefné (Majoros Anna)
Kozma Istvánné (Pamuk Lídia)
Majeczki Pálné (Botlik Karolin)
Lakatos István
Feldman László
Czaczarda Ferenc
Huszár Lászlóné (Sikari Mária)
Kocsis György

1939. 06. 02.
1960. 07. 14.
1924. 10. 11.
1935. 11. 18.
1935. 10. 11.
1925. 01. 17.
1918. 05. 08.
1921. 02. 04.
1937. 03. 30.
1942. 06. 12.
1950. 07. 17.
1923. 09. 15.
1923. 04. 09.

2011. 01. 24.
2011. 02. 04.
2011. 02. 06.
2011. 02. 05.
2011. 02. 09.
2011. 02. 12.
2011. 02. 12.
2011. 02. 13.
2011. 02. 14.
2011. 02. 15.
2011. 02. 20.
2011. 02. 21.
2011. 02. 22.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elhunyt szerettünk,
id. Feldman László földi hamvait elkísérték utolsó útjára, március 3-i temetésén sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztozva a család fájdalmában.
A Feldman család

Köszönet és hála
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyóni Zárdakert Idősek
Otthona minden dolgozójának, akik Ferenc testvéremet utolsó
pillanatig nagy-nagy odaadással és szeretettel ápolták. Hálámat
szavakkal kifejezni nem lehet. 			
Tokai Lászlóné

Wass Albert-maraton 2011
Idén, február 18–19-én, negyedik alkalommal került megrendezésre a
Wass Albert felolvasó maraton, amelyen az eddigi számokat felülmúlva, összesen 43 település vett részt. A felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, és belső-magyarországi települések mellett egy amerikai település is csatlakozott a lelkes felolvasásótáborhoz. A péntek délután rajtoló,
25 órán át tartó maratoni felolvasásban nem mind a 43 „résztvevő” vállalt teljes körű szerepet, de a körülményekhez mérten mindenki lelkesen csatlakozott és olvasott együtt a többiekkel. Pénteken éjfélkor egy
egyórás skype-os körkapcsoláson vehettek részt az érdeklődők, ahol
sorban meghallgathattunk több településről is olvasókat Wass Albert
műveiből idézvén részleteket, amelyet végül a dombóváriak által kezdeményezett közös éneklés követett – ehhez sok hallgató is csatlakozott.
Ebben az évben Dabas is bekapcsolódott a 2011-es Wass Albertmaraton táborába, és mindkét napon két órás felolvasásnak adott

helyet a Halász Boldizsár Városi Könyvtár. Sajnálatos módon a
maratonról igen későn szereztünk tudomást, ezért nem vártunk nagy
közönségre. Mégis a vártnál többen jelentek meg, és lelkesen hallgatták meg a felolvasókat, vagy csatlakoztak egy verssel, prózával, vagy
énekkel a csapathoz.
Nagyon meleg, baráti környezetben zajlott az esemény. Több
tanulságos mese, novella, regényrészlet, vagy vers is elhangzott e két
napon. Néha nevetve az író furfangos észjárásán, máskor elgondolkodva, hallgatván a tréfás vagy a zord valóságot tükröző szomorú
tényeket, ültünk és örültünk, hogy ott lehetünk, és valamiféle egységnek lehetünk a láncszemei. Az az érzés, gondolat, hogy különböző
helyeken, egymástól távol, de mégis együtt teszünk valamit: együtt
olvasunk, együtt szomorkodunk, és együtt nevetünk, szerintem minden résztvevőnek egy felejthetetlen élményt nyújtott, és remélhetőleg
jövőre is visszacsalogatja majd őket, magukkal hozván barátaikat,
ismerőseiket is.			
Józsa Melinda
2011. március
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intézményeink hírei

A Gyóni Géza Általános Iskola hírei
Mozgalmas félév várható iskolánk életében. Több rendezvényt már
sikeresen lebonyolítottunk. Szeretnénk újabb programokra hívni
városunk diákjait, tanárait, illetve leendő elsőseinket és szüleiket.
Január 29-én megtartottuk jótékonysági bálunkat. Szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki önzetlen felajánlásával,
támogató- és pártolójegyek vásárlásával, illetve a bálon való részvétellel támogatta, hogy a gyóni gyerekek még korszerűbb körülmények között tanulhassanak.
Külön köszönet a szülői közösségnek, amely sokat tett azért,
hogy a bál létrejöhessen.
Február 4-én, 5-én és 11-én iskolánk tanulói a diákönkormányzat támogatásával farsangi bálon szórakozhattak. Köszönjük a szülők részvételét és segítségét, hiszen a farsangi bevétel diákönkormányzatunk kasszáját gyarapítja, melyből a gyermeknapon színvonalas programokat szervezhetünk majd tanulóinknak.
Március 14-én iskolánk ad helyet a kistérségi és határon túli testvértelepülések iskolái között megrendezendő történelemversenynek, melyet Kotán Sándorné szervez Széchenyi István születésének
220. évfordulója alkalmából.
Március 28-án és 31-én 8 órától nyílt napot tartanak a leendő
első osztályos tanítók (Geréné Frigy Éva, Kollárné Csibrák Szilvia,
Szlamka Klára, Várdai Zoltán), melyre szeretettel várnak minden
érdeklődő szülőt.
Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas-Gyón, Szőlő u. 2.
Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a 2011/12-es
tanévben is indítunk olyan első osztályt, amely emelt szintű
testnevelésoktatásban részesül.
Április 4-én 16.30-kor Suli-Váró délutánt rendezünk, melyre
szeretettel hívjuk az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket. Amíg
a gyerekek a tanító nénikkel és a tanár bácsival ismerkednek, addig a
szülőknek bemutatjuk iskolánkat.
Kérjük, részvételi szándékunkat előre jelezzék a 367-391-es telefonszámon!
Április 19-én 14.00 órától városi versenyt rendezünk Utazás
Meseországba címmel. Városunk 3. és 4. osztályos tanulóit várjuk, egy érdekes, izgalmas kalandra a mesék világában. A részletes
versenykiírást megküldtük az iskoláknak.
Balázsné Hábli Ágnes
igazgatóhelyettes
További információkért látogassák az iskola honlapját:
http://gyonisuli.hu

SOK KICSI SOKRA MEGY…
Megköszönjük, ha adójának 1%-át iskolánk alapítványának
ajánlja fel. A befolyt összegből nemcsak oktatásunkat
próbáljuk színvonalasabbá tenni,
hanem tehetséges tanulóinkat is támogatjuk.
A kedvezményezett adószáma: 1868 34 97 1 13
A kedvezményezett neve: Gyóni Géza Alapítvány
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A Szent János
Katolikus Általános Iskola hírei
Paul Klee nyomában
Különleges és nehéz témában hirdetett rajzversenyt a Váci
Egyházmegye katolikus iskolái számára a váci Karolina Katolikus
Általános Iskola. A verseny mottója: „A gyermekek is tehetségesek, és
képességeik forrása kétségkívül a bölcsesség.”
(Paul Klee)
A verseny témája Paul Klee konstruktivista, szürrealista, szatirikus
festőművész ábrázolásmódjának, stílusának, színhasználatából kiindulva kellett a versenyző tanulóknak az önálló alkotást létrehozni.

Örömmel vettük tudomásul, hogy iskolánk tanulói – Lajos
Noémi 8.osztályos és Kucsván István 7. osztályos – úgy oldották
meg a feladatot, hogy a 11 iskola közül festőművészekből álló zsűri
munkájukat I. helyezéssel jutalmazta.
Győztes tanulóink ismeretekben és élményekben gazdagodva
jöttek haza, szorgalmukkal és kreativitásukkal elért sikerük ösztönözzenek másokat is a művészetek megismerésére és szeretetére.
Kissné Jankovics Rozália
rajztanár

Tanulmányi verseny a váci
Karolina Általános Iskolában
A Szent János Katolikus Általános Iskola diákjai 2011. február
2-án, a váci Karolina Általános Iskola névadójának ünnepén megrendezett egyházmegyei tanulmányi versenyen hittan tantárgyból
az alábbi eredményeket érték el:
Az 5–6. osztály csapata III. helyezést ért el.
A csapat tagjai voltak: Bukovszki Katalin, Laja Luca, Majer Eszter.
A verseny témái: A szerzetesrendek, Gyógyító csodák Lukács
evangéliumában. Felkészítő tanár: Garajszki László.
A 8. osztályosok csoportja I. helyezést ért el.
A csapat tagjai voltak: Béki Martina, Jankulár Viktória, Kecskés
Rebeka. A verseny témája: Teréz anya élete, munkássága.
Felkészítő tanár: Buncsák Pálné.
A vers- és mesemondó versenyen Gaál Bogáta és Lakat Mária
Gyöngyvér 4. osztályos tanulók képviselték iskolánkat.
Buncsák Pálné hitoktató

intézményeink hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jótékonysági bálját feb
ruár 5-én rendeztük meg a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola aulájában. A rendezvényt, melyet 215 fő tisztelt meg jelenlétével, Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő, a
bál fővédnöke nyitotta meg.
Az ünnepi műsorban, iskolánk tanulói mellett, nagy sikert
aratott a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport, valamint
a szülők és az iskola kollektívájának közös produkciója is. A hajnalig tartó jó hangulatról a Hawer Band gondoskodott.
A bál bevételéből interaktív táblákat vásárolunk, valamint
támogatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben részt vettek, valamint támogatóinknak, akik felajánlásaikkal
járultak hozzá a bál sikeres megrendezéséhez.
Baranyi Béla
igazgató

A RÁKÓCZI-NAPOK PROGRAMJAI
Március 16–19.
Rajzpályázat és kiállítás névadónkról és családjáról
Tanulmányi verseny
– az évfolyam legjobb „rákóczis” diákja címért
Március 21.
13.30 Prózamondó délután
18.30–19.30 „Rákóczi-mozi”; Előadás: Kik voltak a kurucok
és a labancok? Film: A Tenkes kapitánya epizódja
(Házigazda: Szabó József János)
Március 22.
13.30 Filmvetítés, a Rákóczi-korszak bemutatása
18.30–19.30 „Rákóczi-mozi”; Előadás:
A kuruc nemesi mozgalom, avagy a bujdosók mozgalma
(1671–1679 ); Film: A Tenkes kapitánya epizódja
Március 23.
13.30 Sportdélután
18.30–19.30 „Rákóczi-mozi”; Előadás:
Ki legyen a vezér? Film: A Tenkes kapitánya epizódja
Március 24.
13.30 Vetélkedő Rákóczi életéről
18.30–19.30 „Rákóczi-mozi”; Előadás: Rákóczi
hadseregének szervezete
Film: A Tenkes kapitánya epizódja

Március 25.
11.30 Ünnepi emlékműsor a Rákóczi-szobornál
18.30–19.30 „Rákóczi-mozi”;
Előadás: A kuruc kor harcászata
Film: A Tenkes kapitánya epizódja
Március 26.
„Kuruc-tábor”
9.00–9.30 Megnyitó,
az iskola hadtörténelmi szakkörének bemutatója
9.30–12.30 Egy kuruc kiképzőtábor mindennapjai
A vendégek a következő helyeken próbálhatják ki ügyességüket:
íjászat, kelevézvetés, lándzsavívás, kardvívás, lovaglás, gólyalábon járás.
Bemutatók: szúró- és vágófegyverek a kuruc korból; sisak, sodronying, fejvédők, pajzsok; Rákóczi tüzérsége (lövésekkel!).
A kicsiknek a kuruc korral kapcsolatos kézműves foglalkozást,
a családoknak vetélkedőt szervezünk.
12.30–13.30 Tábori ebéd (korabeli katonaétel). A vendégek
hozzanak magukkal tányért, kanalat, poharat.
13.30–14.00 Eredményhirdetés, a tábor zárása
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

„SULIVÁRÓ” PROGRAM
Szeretettel várjuk leendő első osztályos tanulóinkat
és szüleiket „Suliváró” programjainkra!
Március 10. (csütörtök) 17.00 óra
Mozgásfejlesztő foglalkozás (Cserkész Erzsébet)
Angol játszóház (Kuliné Bozsik Erzsébet)
Kézműves foglalkozás (Gacsalné Mráz Katalin; Gogolák
Mónika)
Március 30. (szerda) 17.00 óra
Kézműves foglalkozás (Gacsalné Mráz Katalin; Gogolák
Mónika)
Angol játszóház (Kuliné Bozsik Erzsébet)
Nyílt napok (a leendő elsős tanítókkal)
Március 30–31. (szerda–csütörtök) 8.00–11.00 óra
Kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat
a 29/364-260-as telefonszámon jelezzék!
Baranyi Béla igazgató

Alapítványi hír
A Rákóczi Iskoláért Alapítvány számlájára 2010-ben 155 087 Ft, 1%-okból összeadódott felajánlás érkezett, amelyet az iskola oktatási
körülményeinek modernizálására, fejlesztésére fordítunk. Tisztelettel köszönjük adományaikat.
Kérjük, támogassák továbbra is alapítványunkat!
Adószámunk: 18677076-1-13 • Számlaszámunk: 64400013-10100761
Zsolnai Mária elnök
2011. március
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A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
Természettudományi tehetségkutató verseny
Nagy esemény színhelye volt iskolánk február 14-én a délutáni
órákban. Mi adtunk ugyanis otthont az Apáczai Csere János
Tehetségk utató Természettudományi Versenynek, amelyet a
megyében három helyszínen rendeztek meg.
A versenyre nyolc általános iskola tanulói érkeztek Dél-Pest
megye különböző településeiről. A regionális fordulón így huszonnégy diák versenyezhetett. A verseny szervezését és lebonyolítását
Papp Györgyné szaktanár és Szabóné Kökény Mária igazgatóhelyettes vállalták el.
A csapatok tagjai feladatlapot kaptak fizikából, biológiából,
kémiából, technikából és földrajzból.
A feladatlapok javítása alatt iskolánk tanárai és diákjai megvendégelték a versenyzőket és kísérőiket egy-egy pohár meleg teával,
finom szendvicsekkel és süteményekkel. A várakozás percei gyorsan
elteltek, és az izgalom heve már mindenkit áthatott, amikor megérkezett a feladatlapokat ellenőrző és értékelő zsűri minden tagja az
eredményhirdetés helyszínére. A szót az Apáczai Kiadó koordináló

szakreferense vette át, aki a feladatokról és azok lehetséges megoldásáról beszélt. Az eredményeket Ordasiné Kovács Erzsébet, a zsűri
elnöke hirdette ki. A sorrend a következőképp alakult: első
Nyáregyháza, második Cegléd, harmadik Tápiószőlős lett.
Az Apáczai Kiadó szakreferense apró ajándékokat adott át minden versenyzőnek, majd a régió legeredményesebb diákjai átvehették az Apáczai Kiadó és az iskolánk által adományozott gyönyörű
könyveket. A versenyzők hazaindultak a megye különböző településeire, mi pedig már a következő verseny szervezésének gondolatával foglalkoztunk.

Szlovéniában a kossuthos kisdiákok
A testvérvárosi kapcsolatok újabb és újabb lehetőségeket nyitnak
számunkra. Már nemcsak Tržič kapui állnak nyitva előttünk
Szlovéniában, hanem Ljubljana, Senovo és Maribor is tárt karokkal
vár ránk. Szívesen megyünk, hogy hírt vigyünk magunkról, az iskolánkról és szűkebb pátriánkról, Dabasról is.
Így történt ez néhány héttel ezelőtt is, amikor egy feledhetetlen
napot töltöttek kisdiákjaink Mariborban, ahol egy Unesco által
rendezett konferencián vettek részt.
A konferencia annak a néhány éve induló projektnek a része volt,
amelyet ljubljanai testvériskolánk nyugalmazott igazgatónője vezet,
Ljubica Kosmar.
Mi ehhez a projekthez három évvel ezelőtt csatlakoztunk, hiszen
gyönyörű célok megvalósítását tűzte maga elé. Azt a címet kapta,
hogy „Jó hírek az iskolánkból és a városunkból”, és évenkénti konferenciákon mutatják meg a csatlakozott mentortanárok és a kisdiákok azokat az eredményeket, amelyek az összetartás, a jóság, a szeretet, a kitartás és a barátság jegyében születtek meg.
Az idei konferenciára is sikerült elvinnünk jóhírünket, hiszen
Mráz Jázmin, Takács Mercédesz, Farkas Alex és Farkas Ronald
országos és nemzetközi szintű versenyek táncosai, akik szorgalmukkal, kitartásukkal és az egymás iránt érzett felelősségvállalásukkal már évek óta együtt táncolnak, és méltó képviselői az unescós
project szellemiségének.
A program már kora reggel kezdődött Mariborban a konferencián
részt vevőknek. Számunkra pedig azzal a bemutatkozással indult,
amit Bese Éva mentortanár tartott Magyarországról, Dabasról és a
Kossuth Lajos Általános Iskoláról. A mentortanároknak tartott konferenciát követően a színpadra várták iskolánk diákjait, akik óriási
sikert arattak magas színvonalú felkészültségükkel. A műsor címét a
gyerekek segítségével Tánctörténetnek konferáltuk be, amelynek
koreográfiáját Ambrus Gizella és Opóczki János állították össze.

14 Dabas 2011. március

A programok tovább folytatódtak egészen a késő esti órákig, de a
mi kis csapatunk a jellegzetes szlovén ebéd elfogyasztása után
elhagyta a vendégváró iskolát, és rövid városnézésre indult. A várost
azok a diákok mutatták be, akik az iskolai turisztikai szakkör tagjai,
így minden szükséges információt megtudtunk Maribor városáról,
annál is inkább, mert Herman László, régi jó barátunk is eljött a
fogadásunkra, és idegenvezetői tudását is felcsillantotta számunkra.
Hamar eltelt a nap, amely tele volt szeretettel, jóindulattal és
barátságos, őszinte mosollyal.
Köszönjük az önkormányzatunk támogatását, ahonnan Pálin
kásné Balázs Tünde alpolgármester asszony segítségével szóróanyagokat, könyveket vihettünk ki barátainknak.
Köszönetet mondunk Mráz István és Farkas Pál családjának az
utazás költségeinek átvállalásáért, és mindazoknak a kollégáknak a
segítségéért, akik a programban részt vevő szülőkkel, tanárokkal
együtt vallják azt, hogy a gyermekeinkben rejlő szépség és jóság
kibontakoztatható, és közösen képesek vagyunk arra, hogy egy szép
jövő reményét ültessük el bennük.
Farkas Józsefné
igazgató

intézményeink hírei

A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
Szülők bálja

Február 19-én, Zsuzsanna napon került megrendezésre a Szülők
bálja a DDS-ben.
A sportcsarnok ezúttal is ízlésesen feldíszítve várta a vendégeket.
A műsort Kabai Zsuzsanna tanárnő néptáncos szakkörösei kezdték,
Kalocsa környéki gyermekjátékokkal mutatkoztak be. A második
részben pedig mezőföldi kanász- és ugrós táncot jártak a gyerekek, a
Szlama László vezette Kéknefelejcs citerazenekar kíséretével. A táncok és a játékok betanításában Morváné Juhász Györgyi segített. Ezt
követően a Cziffra György művészeti iskola táncosai latin táncokat és
Maffiózók címmel egy show-táncot adtak elő. Tánctanáruk Balikó
Éva. A SAMBA Sportegyesület táncosai egy tánctörténetet mutattak
be, amellyel február 10-én Mariborban egy UNESCO-konferencia
interkulturális találkozóján vettek részt, s nagy sikert arattak.
A tánctörténet koreográfusai Opóczki János és Ambrus Gizella.
Akik táncolták: Mráz Jázmin és Farkas Ronald 4. osztályosok,
Takács Mercédesz és Farkas Alex 6. osztályos tanulók.
A ConcorDance tánciskola növendékei Induljon a karnevál! címmel igazi karneváli hangulatot varázsoltak a terembe. Ők Tóth
Andrea tanítványai.
A jótékonysági bált most is a 8. osztályosok klasszikus Strausskeringője nyitotta meg.
A vacsora utáni hagyományos meglepetéstánc az idén fergetegesre
sikeredett. A szülők és tanárok közös produkciója az Apáca-show
volt. A hölgyek apácaruhában mécsessel vonultak be, majd azt ledobva csillogó-villogó miniruhába átváltva fantasztikusat roptak.
Hangulatfokozóként Whoopi Goldberghez volt mérhető fiatal kollégánk, Gogolák Pál produkciója, aki a tánckar előtt karmestert alakított szenzációsan. A Szőnyi zenekar húzta a talpalávalót a reggelig
tartó mulatsághoz.
A jótékonysági bál bevétele: 1 420 000 Ft volt.
A pedagógusok és a diákok nevében szeretném megköszönni a
támogatóknak, a szülői munkaközösség i tagoknak, Kéri
Györgynének, az Iskolaszék elnökének, aki egyben az SZMK elnöke

is, az Iskolaszék tagjainak, és valamennyi szülőnek áldozatos munkáját. Rácz Nándornak köszönjük, hogy évekig segítette az iskolánk
tevékenységét. Köszönjük a műsorban szereplő szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak lelkes közreműködésüket.
Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!
Támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata, Kőszegi Zoltán és családja, Pálinkásné Balázs
Tünde és családja, Kéri Györgyné és családja, DDS, Prohászka Csaba, Dabas
Televízió, Fekete Gyula és családja, Lazí-tó liget, Kozma Krisztina, Szőnyi
Zsolt és zenekara, Farkas Pál és családja, Bozsik József, Sallai Ferenc, Gugyerás
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vogtland pékség, Békés István, Sári Edina,
Laguna Gold ékszerüzlet, Aranykorona ékszerüzlet, Szabó Gyuláné,
Gazdabolt, Száll-Ker plast, Virág Mindenkinek, Dobos József, Kozma Tibor,
Bánszkiné Mráz Zsuzsanna, Dabas Diego Kft., Szojka Miklós, Egészség
kovácsa, Csernák József, Kajliné Ludányi Margit, Andi butik, Tihanyi
Üzletház, Smida Zsuzsanna, Kincstár ajándékbolt, Opel Dabas, Hermész
Biobolt, Berényi autójavító, Serfel József, Mrázné Szabó Tünde, Albert Enikő,
Díszállat kereskedés, Beauty Szalon, Bese József, Palermo cukrászda, Mráz
Péter, Zóna Kft., Magyar Sándorné, Zsolnai Péter, Garajszki Piroska, Csernai
János, Mariann virágüzlet, Eke Enikő, Krisztián Klaudia Gyöngyi, Balogh
Péter, Kölyökvilág, Bizsuvarázs, Virágsarok Urbán Erzsébet, Bor Imre, Flört
divatáru, Quattro, Ujvári kertészet, Jávor cukrászat, Budapest Bank,
Zatureczki család, Mráz István és családja, Dr. Kozák Beatrix, Ildikó Stúdió,
Danyis Mátyás, Roulette & Café, Baranyi Béla, Kollár László, Radnai István

Farkas Józsefné igazgató

A CSATORNAHASZNÁLAT ILLEMTANA (3. rész)
Anyagok, melyeket nem szabad a csatornahálózatba juttatni
1. Darabos szennyeződések
A közüzemi szennyvízhálózat és csatornabekötés elsősorban a lakossági
eredetű, vízben oldódó szennyezőanyagok vízzel történő elvezetésére
szolgál, de kis mennyiségben apró és könnyű, szilárd szennyeződések
továbbítására is megfelel. Azonban csatornahálózat semmiképpen sem
alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. Ezek amellett, hogy elzárják
a víz útját, tönkreteszik a szennyvízátemelőkbe beépített szivattyúkat.
Néhány példa az olyan anyagok közül, amelyek rossz csatornahasználat során kerülnek be a csatornába, és nagyon megnehezítik, ezzel drágítják is az üzemeltetést:
f) bármilyen eredetű fa-, kő-, csont, műanyag háztartási eszköz,
fémkupak, műanyag és üvegpalack, stb.
g) macskaalom (még ha az a csomagolásán természetbarát megjelölést is
élvez), építési törmelék, homok, kavics
h) vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon,
popsitörlő, stb.)

i) egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, stb.)
2. Szerves szennyezőanyagok
A települési szennyvíztisztító telepek a normál életvitellel járó
szennyvíz megtisztítására alkalmasak. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatok viszont nagyobb mennyiségű szennyezőanyag továbbítására képesek, mint amennyit meg tud tisztítani a telep. Ezért nem
megfelelő igénybevétellel a lakosság könnyen túlterhelheti azokat.
Az ilyen többletterhelést okozó anyagok az alábbiak:
j) állattartásból származó híg trágya,
k) háztartási szilárd ételmaradék, még akkor is, ha valamilyen
eszközzel (konyhamalac) aprításra kerül,
l) zsírok, olajok,
m) háztartási állatfeldolgozásból származó darabos hulladék,
pl.: halfej, emlősök belsősége
n) elpusztult kisállat-tetemek
DAKÖV Kft.
2011. március
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
március havi programok

FELHÍVÁS!

Újságíró előkészítő tanfolyam indul 2011. március végétől Dabason
a Kossuth Művelődési Központban. A képzés célja, hogy a megszerzett ismereteket a diákok egyéni és közösségi célok megvalósítására
kreatívan használják. Pl.: iskolaújság, sulirádió, helyi kiadványok.
Tematika: újságírás alapjai • médiaismeretek • kommunikációs
gyakorlatok • gyakorlati feladatok a helyi médiumokban
• A tanfolyam időtartama 3 hónap (heti egy alkalommal, 2545 perc)
• A tanfolyam várható költsége 6000 Ft.
• Elsősorban általános iskola 7–8. osztályos és középiskolás diákok
jelentkezését várjuk.
• A tanfolyam várhatóan hétfői napokon kerül megrendezésre.
Bővebb információ: Kossuth Művelődési Központ, 2370 Dabas,
Szent István út 58. Tel.: 29/360-237, e-mail: szervezes@kmkdabas.hu
Jelentkezési határidő: 2011. március 18. péntek

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

RENDEZVÉNYEK

Március 15. Városi ünnepség
2011. március 15. kedd 11 óra

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó Óvodás néptánc: péntek 16.00–16.45 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Tilinkó Gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor

A Sári Közösségi Ház
rendszeres programjai
Hétfőnként:

16.00–18.00
18.00–19.00
		
20.00–22.00
Keddenként:
18.30–19.30
19.30–20.30
Szerdánként:
18.30–21.00
		
		
19.30–20.30
Csütörtökönként: 18.30–19.30
19.30–20.30
Péntekenként: 19.30–20.30

Bazsalicska Citeracsoport próbái
Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör
Borovenka Néptánccsoport próbái
Karate (Bábel Csaba)
Torna (Ráczné Walter Annamária)
Hadtörténeti vetítés (Szabó József
János, minden hónap első és
harmadik szerdáján.)
Torna (Gogolák Éva)
Karate (Bábel Csaba)
Torna (Ráczné Walter Annamária)
Torna (Gogolák Éva)

Április 10. vasárnap, 14.00
		
Április 17. vasárnap, 15.00
		

Kyselica – téltemető ünnep,
gyülekezés a Sári Tájháznál
Húsvéti szokások felidézése
a Sári Tájháznál
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Margaréta Citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig
oktató: Szlama László
Kékibolya Népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa Népdalkör: szerda 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: március 5. szombat
15.00 órától
Látássérültek Egyesülete: március 7. hétfő
Újonnan induló csoportjaink:
Pitypang Gyermek Citeracsoport: péntek 15.00–16.30 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Fotós ismeretek elsajátítása: páros hét hétfő 16.30–18.00 óráig,
oktató: Bese József

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

KIÁLLÍTÁS
„Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát, fűnek, fának”
Dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2011. március 15-től április 10-ig
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban (tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: páratlan hét, csütörtök 16.00 óra
Felnőtt képzőművészeti kör: március 4., péntek 16.00 óra

A Dabasi-szôlôsi Közösségi Ház
március havi programjai
– Háziorvosi rendelés hétfőn
13.00–15.00 óráig (dr. Radvánszki Ida)
– Alakformáló torna hétfőn 18.00–19.00 óráig (Gogolák Éva)
– Mamorett csoport táncpróbája kedden
17.00–18.30 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
– Kézműves foglalkozás gyermekeknek szerdán
16.30–18.00 óráig (Feldman Lászlóné, Feldman László)
– Egészségmegőrző torna csütörtökön
17.00–18.30 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
– Egészségmegőrző torna és kártyaparti
vasárnap 17.00–20.00 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
Telefonos jelzés szerint látogatható a Dinnyés-emlékszoba
és a Szőlősi Iskola kiállítás.
Terembérlettel és a rendszeres programokkal kapcsolatban
bővebb információ: a 06-20/318-21-38,
vagy a 06-20/928-64-37-es telefonszámon

egészség

Egynapos nôgyógyászati sebészet
a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézetben
Az egynapos sebészet azt jelenti, hogy a beteg még az altatásban
végzett műtétek után is 24 órán belül a saját lábán kísérővel távozhat az intézetből, és a gyógyulás további része otthon történik. A
korszerű ellátások következtében a beteg kisebb megterhelésnek
van kitéve, és így lehetővé válik a több napos kórházi kezelés elkerülése.
Az egynapos sebészeti ellátás keretében operált betegek általában 6–8 óra múlva, de mindenképpen 24 órán belül, saját lábukon
hagyhatják el az intézetet. A gyógyulás további szakaszát otthonukban, megszokott környezetben töltik. A folyamatos kapcsolattartás biztosítja ennek az ellátási formának a biztonságát.
A műtéthez szükséges vizsgálatokat a szakrendelésen végezzük
el, mely laborvizsgálatból, mellkas röntgenből, EKG-ból és aneszteziológus vizsgálatából áll. Ezt követően az egyeztetett időpontban a
beteg bejelentkezik az intézetbe, melyhez személyi igazolvány, valamint TAJ-kártya szükséges. Kitöltik a szükséges adatlapokat és
bemutatják a vizsgálati leleteket.
A műtét megtörténte után következik egy megfigyelési időszak,
majd orvosi ellenőrzést követően zárójelentéssel, esetlegesen szükséges receptekkel, kísérővel otthonába távozhat a páciens.
A nőgyógyászat szempontjából az alábbi műtétek végezhetők az
egynapos ellátás keretében:
– szeméremtest-műtétek
– egészségügyi méhkaparás szövettani vizsgálat céljából
– méhszájplasztika, vagy kacskonizáció patológiás rákszűrés esetén
– művi terhességmegszakítás a családvédelmi szolgálat engedélye
alapján

A beteg meghatározott időpontban kontroll vizsgálatra jelentkezik, melynek során a további teendők megbeszélésére kerül sor.
Nőgyógyászati műtétekre minden második szerdán kerül sor a
kapacitásnak megfelelően. Természetesen a többi meghatározott
napokon a társszakmák dolgoznak az egynapos sebészet keretében.
A nőgyógyászati műtéteket dr. Kereszti József főorvos, szülésznőgyógyász szakorvos végzi.
Dr. Kereszti József
szülész-nőgyógyász főorvos
(Rendel a „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézetben
szerdán 8.00–13.00 óráig)

Tisztelt Kutyagazdik!

Értesítjük Önöket, hogy a 2011-es évre az ebek veszettség elleni kötelezô oltása és féregtelenítése aktuálissá
vált. Az ebtulajdonosok felelôssége és kötelessége,
hogy kutyájuk veszettség elleni oltása és féregtelenítése
megtörténjen. Mi, alkalmazkodva az Önök munkaidôbeosztásához, március hónapban a szinte folyamatos rendelési idônkben várjuk Önöket kutyusaikkal.
A legmegfelelőbb időpont kiválasztásához, – az Önök munkaideje
után – tájékoztató a rendelési időkről:
Dr. Bálint Mihály:
március 19., szombat 14.00–17.00 óra,
Sári Besnyő, Pillangó u. 36.
március 26., szombat 14.00–17.00 óra,
Dabas-Sári, Rákóczi út 105., állatorvosi lakás
április 09., szombat 14.00–17.00 óra,
Dabas-Sári, Rákóczi út 105., állatorvosi lakás
Dr. Gábor Ferenc:
március 12. szombat 9.00–12.00 óra,
Dabas, Szt. István u. 32., állatorvosi rendelő
március 13. vasárnap 9.00–12.00 óra,
Dabas, Szt. István u. 32. állatorvosi rendelő
március 19. szombat 9.00–11.00 óra,
Dabas, Szt. István u. 32. állatorvosi rendelő
március 20. vasárnap 9.00–11.00 óra,
Dabas, Szt. István u. 32. állatorvosi rendelő
március 26. szombat 9.00–12.00 óra,
Dabas, Szt. István u. 32. állatorvosi rendelő
Dr. Doricsák János:
március 12. szombat 8.00–12.00 óra,
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő
március 13. vasárnap 8.00–12.00 óra,
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő
március 14. hétfő (munkaszüneti nap) 10.00–12.00 óra,
Dabasi Szőlők, Kisperjés italbolt udvara,
március 19. szombat 8.00–12.00 óra,
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő
március 20. vasárnap 8.00–12.00 óra,
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő
március 26. szombat 8.00–12.00 óra,
Dabas, Wesselényi u. 42. állatorvosi rendelő
Minden 3 hónaposnál idősebb eb veszettség elleni oltása kötelező! Hatósági ellenőrzés alkalmával az oltatlan ebek tulajdonosai
ellen szabálysértési eljárás kezdeményezhető! Az oltás alkalmával kérjük az eboltási igazolványt szíveskedjenek magukkal
hozni!
Köszönjük szíves együttműködésüket!
2011. március
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Egyhá z ak hírei
AZ Alsódabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Egyházközségünk továbbra is aktív, lelkes életet él. Diákmiséink hála Istennek nagyon
népszer űek, továbbra is nagyon várjuk a gyerekeket, fiatalokat! Lezajlott a múlt héten a teadélután, jól éreztük magunkat! Új ministránsokat is toborozunk, szeretettel várjuk a fiatalokat
ministránsnak is és minden kedves hívőt szentmiséinken! További programunkról a következő
számunkban, és a honlapon olvashatnak a
kedves hívek.
• Március végéig még a téli időszámítás szerint vannak a misék:
• Csütörtök–péntek 17.00
• Szombat (előesti mise) 17.00
• Vasárnap 9.00 nagymise, 11.00 diákmise
Elérhetőségeink: www.alsodabasplebania.
5mp.eu, valamint a plébánián, egyeztetés után:
Szalka Mihály plébános atya,
tel.: 06-30/490-1374
A gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
SZENTMISÉK RENDJE:
• Kedd: 17.00 Dabas-Gyón
• Csütörtök: 11.00 Zárdaotthon
17.00 szentségimádás Dabas-Gyón
• Péntek: 17.00 Dabas-Gyón
• Szombat: 18.00 Dabas-Gyón
• Vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők
10.00 Dabas-Gyón
Programjaink
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–18.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton,
a plébánián 10.00–12.00 óráig
• Anyakönyveinkbôl folyamatosan gyűjtjük az
5., 10., 15., 20., stb. házassági és temetési
évfordulókat. Minden hónap utolsó szombatján Dabas-Gyónon, minden hónap utolsó
vasárnapján Dabasi-szőlőben értük ajánljuk
fel a szentmisét.
Örömmel hirdetem, hogy a gyóni hívek kezdeményezésére újabb programot tervezünk.
Szeptember 5-től 6 napos assisi emléktúrát
szervezünk.
Röviden: Autóbuszos út, dabasi indulással,
Szlovénián keresztül Firenze térségéig. Az első
éjszakát Montecatini Termében, hármat
Riminiben és az utolsót Punta Sabbioniban
töltjük, háromcsillagos szállodában, félpanziós
ellátással. Megtekintjük Firenze, Assisi, San
Marino, Ravenna és Velence nevezetességeit,
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valamint meglátogatjuk a magyar származású,
Gyónhoz is kötődő Vay Péter gróf sírját.
Visszafelé megállunk és lerójuk kegyeletünket
az I. világháborús emlékműnél, DoberdoIsonzónál. Részvételi díj, amely magában foglalja az utazást szálással és ellátással:
107 000 Ft+kb. 50 euró a helyi belépők költsége. Jelentkezni és felvilágosítást kérni az alábbi
telefonszámokon lehet: 36-70/453-4423 egész
nap, 36-30/992- 4057 16.00 óra ut án,
36-30/963-8648
A dabasi református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a gyülekezeti házban (Kossuth László u. 2.).
• Énekkari próba minden vasárnap 9.00 órától
a gyülekezeti házban
• Vasárnapi bibliafoglalkozás gyerekeknek
minden vasárnap 10 órától a parókián
• Házi bibliaórák szerdán 17.00 órakor családoknál
Márciusi alkalmaink
• Március 13-a Böjt első vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet
• A március 20-án vasárnap 10.00 órakor kezdődő istentisztelet keretében vendégünk lesz
az Inárcsi Pünkösdi Gyülekezet énekkara
Áprilisi alkalmaink
• Április 2-án szombaton egész nap papírgyűjtést szervezünk. A gyülekezeti házunk
udvarán kihelyezett konténerbe bárki hozhatja a ház körül feleslegessé vált papírhulladékot. Szeretettel és köszönettel elfogadjuk ebben a formában gyülekezetünk támogatását!
• Április 3-án, vasárnap délután 15.00 órakor
kezdődik gyülekezeti házunkban a hagyományos tavaszi szeretetvendégségünk
Gondnoki fogadóóra
• Március 17-én, csütörtökön 17.00 órától
gondnoki fogadóóra a Parókián.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
www.parokia.hu (honlapok fül/ABC szerint/
Dabasi Református Egyházközség).
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Március 9–11-ig böjti evangelizáció minden
este 18.00 órakor a gyülekezeti házban,
11-én közvetlen az istentisztelet után imaközösség, ima a betegekért és gyászolókért

• Március 13. 10.00 óra, Böjt 1. vasárnap
istentisztelet és gyermek istentisztelet úrvacsoraosztással a gyülekezeti házban
16.00 óra házas-kör
• Március 18. péntek, 17.00 óra ifjúsági óra
(középiskolásoknak) a gyülekezeti házban
• Március 20. vasárnap, 10.00 óra istentisztelet párhuzamosan gyermek istentisztelet a
gyülekezeti házban
• Március 22. kedd, 9.30 óra istentisztelet a
Zárdakert Otthonban,
10.30 óra istentisztelet az Átriumban
• Március 27. vasárnap, 10.00 óra istentisztelet és gyermekistentisztelet a gyülekezeti
házban,
15.00 óra Film-klub
Állandó alkalmaink:
• Hétfő: 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• Kedd: 16.00 óra konfirmáció-előkészítő
• Szerda: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra
16.00 óra konfirmáció-előkészítő
• Csütörtök: 18.00 óra férfi bibliaóra (havonta
egyszer)
• Péntek: 17.00 óra Ifjúsági óra (középiskolásoknak, havonta egyszer)
• Vasárnap 10.00 óra istentisz telet és
gyermekistentisztelet
• Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás istentisztelet
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Március 13. 10.00 óra: zárszámadó közgyűlés, amelyre feltétlenül várjuk gyülekezetünk,
szavazati joggal rendelkező tagjait
• Március 20. 16.00 óra: Barót és Zenta ifjúsági nagyköveteinek bemutatkozása és előadása
• Március 27. 16.00 óra: nők imadélutánja.
• Április 7. 18.00 óra: böjti evangelizáció I.
• Április 14. 18.00 óra: böjti evangelizáció II.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• bibliaórák januártól húsvétig csütörtökönként 15.00 órától
• énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–18.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk
mindenkit.
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A böjti idôszak
Hogyan böjtöljön a „ma embere”?
A Katolikus Egyházban a hamvazószerdától Húsvét vasárnapig (szombatig) tartó
időszakot Nagyböjtnek nevezzük. A közfelfogás szerint, a mai kor embere számára
ez legtöbbször csak annyit jelent, hogy nem
„illik” húst enni. Itt azonban sokkal többről
van szó. A böjt eredetéről már biztosan
sokat hallott mindenki. A zsidó egyház az
Ószövetségi szentírásra hagyományozza
böjti szokásait: „Ne végy részt a nagy evők
lakomáin, se azok tobzódásain, akik hússal
tömik magukat”. (Példabeszédek 20:23).
Egyháztörténelmi szempontból a XVII.
században volt legszigorúbb a böjt, amikor
V. Pál pápa 1617-ben a nagyböjt kezdetén a
következő rendeletet adta ki: „Senkinek
sem szabad a nagyböjt egész ideje alatt állatot levágni, vagy húst árulni, kivéve néhány
mészárost, akik a betegeket és lábadozókat
látják el hússal..”
Érdekes, hogy a böjti tilalom elsősorban a
hús és hústermékekre, állati eredetű termékekre vonatkozott. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a böjt lényege ma az

önmegtartóztatásról szól, nemcsak pusztán
gasztronómiai tilalmakról. Ebben az időszakban ugyanis nem illik hangos mulatozásokon részt venni, nagy rendezvényeket,
„bulikat” rendezni. A böjtöt megelőző időszakban ott van a lehetőség farsangozni,
zenés, táncos mulatságokon részt venni.
Sokszor kérdezik tőlünk is a fiatalok, mit
jelent tulajdonképpen a böjt, és miért is van
rá szükség. Hívő, vallásukat gyakorló keresztények tudják, hogy ennek természetesen
nem egészségügyi, hanem hitéleti jelentősége
van. Tudjuk jól, a mai világunk nem éppen a
böjtölésről, önmegtartóztatásról szól. Pedig
ez nemcsak vallási, hanem társadalmi érdek
is lenne. Kell lennie egy olyan szakasznak az
évben, amikor az ember elcsendesül, a világ
zajától elbújik, kicsit a „magasabb” értékren-

Vasárnapi biblia-foglakozás
a dabasi református gyülekezetben

dek felé fordul, gondolunk itt olvasásra,
elmélkedésre, imádságra, a hitéletben való
részvételre. Diákoknak gyakran tanácsoljuk:
nem feltétlen úgy tartod meg a böjtöt, hogy
nem eszel húst. Sok fiatal manapság úgysem
eszik sok húst, és heti egy nap hús nélkül
tulajdonképpen nem is jelent számára problémát: a „ mai világ” embere nem csak így
böjtölhet. Ha felébredés után nem kapcsolod
be öt percen belül a számítógépet, ha nem
dédelgeted egész nap a mobilodat, ha nem
mész el hétvégén bulikba, hanem otthon
maradsz esetleg szüleiddel, ha kinyitsz egy
könyvet és beleolvasol, ha nem kapcsolod be
a tévét, hanem inkább öt percnél többet
beszélsz szüleidhez, testvéredhez, feleségedhez, férjedhez, gyermekeidhez, rokonaidhoz
és barátaidhoz – akkor tudod megélni igazán, mit is jelent számodra a böjt. Bár megszorításoknak tűnik – éppen így jutsz majd
egy egészséges, szeretetteljes, bensőséges és
értékes krisztusi élethez. Próbájuk átélni
valóságban a böjt és kereszténységünk misztériumát. A „való világot” nem a tévécsatorna adja nekünk, hanem a természetes, emberi értékek, amelyek köztünk vannak.
Talabér János
plébániai médiafelelős

MÚZSÁK

Örömmel és várakozással indítottuk el ismét gyülekezetünkben a vasárnap délelőtti foglalkozásokat. Célunk, hogy hittanosaink iskolai kereteken kívül kötetlenebb formában ismerkedjenek a Bibliával és református közösségünk életével.
Minden vasárnap lelkes csapat érkezik a parókiánkra, ahol szebbnél szebb meglepetéseket alkotunk, énekelünk, játszunk. Vidám zsivajgás tölti be a parókia nagytermét, miközben kis műsorral készülünk a Bibliavasárnapjára.
Mozgalmasan és vidáman telnek ezek a vasárnap délelőttök.
A foglalkozásokat Bori néni, Böbi néni és Anita néni szervezik, minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdünk a dabasi református parókián (Ravasz L. u. 7.).
Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy engedjék el, hozzák el a gyerekeket ezekre az alkalmakra! Áldás, békesség! 						
Nagy Anita

2011. március 11-én
17.00 órakor
a Halász Móricz-kúriában
a Múzsák Művészeti Iskola
színjátszó és zene tagozatos
növendékeinek
március 15-i ünnepi műsora.

2011. március

Dabas 19

kitekintô

A Polgári Védelem Napja: március 1.
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972.
március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992ben határoztak a Polgári Védelem Világnapjának
megrendezésérôl. Ez a jeles dátum egyidejûleg a
Nukleáris Fegyverek Elleni Harc Nemzetközi Napja is.
A polgári védelem, aminek léte szorosan kötődik a légi-támadó eszközök (bombatámadások) megjelenéséhez és alkalmazásához a
magyar honvédelem egyik legfiatalabb alkotóeleme. Alig emberöltőnyi történelmének fontosabb állomásai a következők voltak. 1935:
megalakul a Magyar Légoltalom. Fő feladataként a légoltalmi felkészítésre helyezte a hangsúlyt. A két világháború közötti években
fogalmazták meg azokat a védelmi elveket és módszereket,
amelyek alapján világszerte kiépült a légoltalom, és amelyek
– kisebb változásokkal – ma is alapját képezik a polgári
védelem legfontosabb feladatának, a lakosság védelmének. 1949-ben újjászervezés – a lakosság védelme
a fő cél. 1964-ben létrejött a Polgári Védelem teljesen új feladatrendszerrel, szervezettel, a honvédelmi
miniszter irányításával, alárendeltségében. A háborús feladatok mellett egy új rendeltetésre is készen állt:
a természeti és ipari katasztrófák elleni küzdelemre. Fő
feladata a lakosság védelme, az ország anyagi javainak óvása.
Kiemelkedően fontos határkő az 1996-ban megjelent XXXVII.
számú törvény a polgári védelemről, mely 1950 óta először szabályozta mindenkire egyformán érvényes formában a polgári védelem
egész feladatrendszerét, az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségeit. 2000-ben a Tűzoltóság Országos Parancsnokságával
összevonva létrejött az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A harmadik évezred kihívásai újszerű munkát és szemléletet igényelnek a polgári védelemtől. Fokozódó mértékben számolni kell
többek között Földünk klimatikus viszonyainak érezhető változásából eredő civilizációs következményeivel, közlekedési tömegbalesetek vagy veszélyes áruk szállításához kapcsolódó balesetek kezelésével, ismert vagy eddig nem ismert emberekre és/vagy állatokra
veszélyes járványok következményeivel, ipari és/vagy természeti
katasztrófákkal, de a nemzetközi terrorizmus is jelen lévő kockázatot jelent.

2010. október 04-én hazánk történetének eddigi legnagyobb,
ökológiai következményekkel is járó ipari katasztrófája történt,
amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő X. sz. iszaptároló
kazetta gátja átszakadt. A katasztrófa, amelynek halálos áldozatai
és számos sérültje volt, szinte percek alatt okozott dermesztő pusztítást három településen is. Az anyagi veszteségek milliárdos nagyságrendűek, s a környezetben keletkezett károkból vélhetőleg hos�szú évek múltán áll helyre a táj ökológiai rendszere. Az eseményben
világszerte pozitív elismerést kiváltóan helytálltak a mentésben, a
jelenleg is zajló újjáépítésben részt vevő erők közül a Polgári
Védelem erői is.
Hazánkat sem kerülik el azok a természeti károk, amelyek eredője valószínűleg a globális klímaváltozás, s amelyek szárazsággal, vagy viharokkal, rendkívüli havazással, esőzésekkel
pusztítanak, hoznak létre belvíz-tengereket, patakokból
vízáradatokat, ezzel mérhetetlen károkat okozva
embernek, a bioszférának egyaránt. A 2010. év
május–júniusában Magyarországon kialakult árvizek alkalmával több mint nyolcszáz településen volt
egyidejű védekezés. Ebben a munkában a Kataszt
rófavédelem keretein belül a Polgári Védelem, együttműködve a mentésben részt vevő lakossági és más erőkkel
kimagaslóan teljesítette feladatát.
A Polgári Védelem helyi erői a települési polgári védelmi szervezetek, melyek kellő felkészítés mellett képesek alapvető kármegelőzési, kárenyhítési feladatokat ellátni, illetve a helyi lehetőségek
kihasználásával káreseményt követően, szinte azonnal hozzáfoghatnak a helyreállítási tevékenység legszükségesebb teendőinek
megkezdéséhez. A szervezetekbe beosztottak munkáját jelentősen
segítheti, ha a településeken ilyen célzatú rendeltetésre, önkéntes
alapon szerveződő csoportok jönnek létre. A Magyar Polgári
Védelmi Szövetség egyik feladata az ilyen civil szerveződések összefogása, segítése.
A napjainkban átalakulóban lévő Polgári Védelem kiemelt jelentőségű szervezet. Munkájuk nemes célú, ha kell, életük kockáztatásával is vállalják a bajbajutott emberek segítését, értékeik mentését.
Ahonnan mások menekülnek, ők oda mennek, mert ez hivatásuk,
küldetésük.

Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum 2010-ben
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése elfogadta a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum 2010. évi tevékenységérôl szóló beszámolóját.
2010-ben is tovább folytatta a korábbi években elkezdett szakmai
munkáját a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Egy
minisztériumi pályázat megvalósításával lehetőség nyílt arra, hogy
a megyei fenntartású oktatási intézményekben tanuló fiatalok drogprevenciós foglalkozásokon vegyenek részt, illetve arra, hogy a
PMKEF koordinációs tevékenységet folytasson.
2009 októberétől 2010 márciusáig 300 osztályban, 300 tanórában kb. 6000 fiatal vett részt prevenciós foglalkozásokon.
A PMKEF tavalyi márciusi konferenciáján prof. dr. Bagdy Emőke
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klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Károli Gáspár
Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pszichológiai
Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára „Boldogság drogok
nélkül. A boldogságkutatás üzenetei I–II.” címmel tartott előadást. Továbbá Martos Tamás pszichológus, a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi tanársegédje
„Életkészségek tréning: stresszkezelés (nem csak) kamaszoknak”
című előadása hangzott el. A konferencián több mint 130 drogproblémával találkozó pedagógus, pszichológus, egészségügyi
szakember vett részt.
Mindezek mellett a PMKEF konferenciákon, szakmai összejöveteleken képviseltette magát, hogy az ezeken gyűjtött szakmai
ismeretekkel minél magasabb színvonalú munkát végezhessen.

kitekintô

Trafik-hírek

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott
integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol
az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket.
Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és
szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablakok:

Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)
és a

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata

2030 Érd, Budai út 7/B II. emelet 217.
(a Polgármesteri Hivatallal szemben)

Nyitva tartás: munkanapokon 8.00–20.00-ig

A BME Építészmérnöki Karának hallgatói és a Mesterkurzus hallgatói ebben a félévben a dabas-gyóni Kör utcában kaptak tervezési
feladatot. Balázs Mihály DLA, Kossuth- és Ybl-díjas építész a
Trafik Kör segítségét kérte ahhoz, hogy a hallgatók minél jobban
megismerjék a konkrét tervezési helyszínt és Dabast. Február 18-án,
pénteken helyszíni bejárásra került sor a Kör utcában, amelyen
mind az érintett hallgatók, mind az építészmesterek jelen voltak. A
program során Karácsony Tamás DLA, a gyóni Zárdakert Idősek
Otthona tervezője mutatta be az épületet mindannyiunknak, valamint sétáltunk Dabas történelmi belvárosában is, a református
templom környékén. A séta után a Kossuth Ház Galériában gyűltünk össze, ahol megnéztünk két, Trafik Kör által készített filmet,
majd beszélgettünk a tervezési feladatról, illetve a Kör utcáról.
Ezúton szeretnénk megköszönni Tapodi Katalinnak, hogy biztosította számunkra a helyet a beszélgetéshez. A város lakosságát pedig
arra kérjük, hogy segítsék az egyetemisták munkáját a jövőben!
Március 13-tól új kiállítás lesz látható a Martinovics téri
TRAFIK-ban „Építészet építészek nélkül” címmel, amellyel váro
sunk rohamosan pusztuló népi épületeire szeretnénk felhívni a
figyelmet. A kiállításon installációként látható lesz egy-két értékes
népi épületről származó részlet, fotók és egy film, amelyen a Trafik
Kör tagjai, valamint Farkas Gábor és Bujdosó Géza építészek
mondják el a véleményüket a népi épületek jelenéről és jövőkéről, a
városban elfoglalt helyükről. A Farkas Gáborral készült teljes interjút vágatlanul megtekinthetik a www.trafikkor.com weboldalon.
Balogh Ádám

A Kormányablak

• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét
mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben
milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges
előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitölté
sében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzé
sében.

A Kormányablakban többek között

• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági
támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi se
gély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről,
a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyin
tézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles
tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektro
nikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és
helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.
kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!

Tokai Róbert: Trafik
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Tizenöt zentai nyújtotta be állampolgársági kérelmét Dabason
Túléltük a tatárdúlást, a török, az osztrák uralmat, Trianont, a
Tanácsköztársaságot, a Don-kanyart, Rákosi, majd Kádár diktatúráját. Most legutóbb pedig túléltük Gyurcsány Ferencet is. Már
pedig ha ezeket túléltük, akkor igazán életrevalóknak kell lennünk,
és azok is vagyunk. Ezt bizonyítja az Önök szándéka is. Tehát testvérként köszöntöm Önöket, zentai barátainkat itthon, Dabason!”
hangzott Szandhofer János köszöntője. Az ünnepi köszöntőket és a
települést bemutató kisfilm levetítését követően a vendégeknek
lehetőségük nyílt megismerkedni Dabassal. Többek között ellátogattak a református templomba, a Halász Móricz-kúriába, a gyóni
tájházba, a Kossuth Ház Galériába és a Sári Rétesházba.
Kérdésünkre válaszolva Zabos Edit, aki Zenta Homok nevű
részéről érkezett, elmondta, hogy fiatal lányként fontosnak tartja,
hogy megkapja a magyar állampolgárságot. „Teljes értékű magyarnak érzem maga. Nálunk nem igazán jellemző, mint például a
Felvidéken vagy akár Erdélyben, a kisebbség bántása vagy diszkriminálása. Van rá példa, Szabadkán szokott néha előfordulni, eset-

Fotók: Karlik Dóra

Az elmúlt évben elfogadott, az állampolgárságról és az egyszerűsítet honosítási eljárásról szóló törvény értelmében minden olyan
határon túli magyar állampolgár, aki dokumentumokkal igazolja,
hogy ő, vagy bármelyik őse a Trianon előtti határokon belül született és magyar állampolgár volt, egyszerűsített honosítási eljárás
keretében újra magyar állampolgárrá válhat. Élve ezzel a lehetőséggel, február 18-án tizenöt zentai, a két település közötti szoros
együttműködés jeleként, a dabasi Polgármesteri Hivatalban nyújtotta be állampolgársági kérelmét. Az eseményen Szandhofer
János alpolgármester köszöntötte a vendégeket, kiemelve a magyar
állampolgárság megszerzésének lelki hatásait. Elmondta, hogy a
nemzet számára igen is sürgető kérdés nemcsak a határokon belüli
népességcsökkenés, hanem a trianoni határokon túl folyó drasztikus méretű és ütemű asszimiláció megállítása. Hozzátette, hogy
sajnos még ma is sokan hisznek a pletykáknak és rémhíreknek,
miközben a nyugdíjukat, munkájukat nem a határon túliak részéről fenyegeti veszély.

„Sokkszerű intézkedésre van szükség, ezért született meg az
úgynevezett egyszerűsített állampolgársági törvény, amelyet más
országok már régóta bevezettek. De hogy a miénk milyen nemes és
fennkölt, ugyanakkor hihetetlenül racionális is, az mutatja, hogy a
szent istváni gondolat jegyében felajánlja mindazok számára a lehetőséget, akik az egykori királyi Magyarországon éltek és rendelkeztek valamiféle magyar identitással. Románnak, szerbnek, svábnak,
ruszinnak, szlováknak… és így tovább. A lényeg, hogy akarjanak a
magyarok közösségéhez tartozni. Tehát az a törvény, amelynek
szellemében Önök most elindítják az állampolgársághoz vezető
folyamatot, azt a célt szolgálja, hogy többen legyünk. Mert a több az
erő, az erő pedig az egészséges lelkiállapot eléréséhez, magabiztossághoz vezet, ha úgy tetszik, a nemzet egészséges magabiztosságának növeléséhez, és most nekünk erre van legnagyobb szükségünk.
Ezért köszönöm Önöknek, hogy itt vannak, és hamarosan tagjává
válnak egy olyan közösségnek, amelyiknek elege lett abból, hogy a
világ bűneit kérjék számon rajta. Lehajtott fejű, megalázott nemzetből újra erős, határozott nemzetté kell válnunk.
Emlékezzünk, Árpád húszezer harcossal foglalta el a Kárpátmedencét. Az egyesült európai hadsereget tönkrevertük Pozsonynál.
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leg Újvidéken, de Zentára ez nem jellemző, hiszen 70–80%-ban
élünk magyarok.
Nincs konfliktus, mégis ez a folyamat a lelkeket gyógyítja, hiszen
nemcsak szerb, hanem magyar állampolgár is leszek. Ez mindenképp egy nagy előrelépés számomra, főleg, hogy magyar szakra
járok Újvidékre.”
Nagyabonyi Árpádot, aki magyartanár és író is, szintén az
állampolgárságról faggattam: „Azt gondolom, hogy elégtételként
is szolgál egy újonnan meghozott törvény adta lehetőség, másrészt
pedig, kétségtelenül erősíti a nemzeti összetartozás érzését. Sokan
érdeklődnek az állampolgárság iránt, talán csak az a gond, hogy
nem eléggé tájékozottak. Kevesen tudják, hogy mi kell hozzá,
milyen papírokat kell beszerezni, mi ennek a folyamata.
Tulajdonképpen a lakosság most értesül a pontos feltételekről.”
A februári tizenöt fő egy nagyobb zentai csoport részeként érkezett hozzánk. A társaság többi tagja a szintén testvérváros, Gödöllő
hivatalában tehette meg történelmi lépését, hogy 91 évvel Trianon
után újra magyar állampolgárrá váljon.
Feldman László

kultúra

„MÁSNAK CIFRA CAFRANG…”
Egy mai március tizenötödike
elképzelhetetlen a nemzeti
összetartozást kifejező kokárda
nélkül. Magyarországon az első
– Szendrey Júlia jóvoltából – a
lánglelkű Petőfi Sándor mellét
díszítette még anno 1848-ban.
A forradalom ismert és névtelen
szereplői órák alatt átvették a
szabadság – egyenlőség – testvériség hármas egységét szimbolizáló jelképet. Világos után a
kiegyezésig tilos volt viselni, rejtegetni kellett, és ez a tiltás a történelemben máskor is megismétlődött. Mint ahogyan az is, hogy a nehéz időkben mindig voltak, akik
a magyarság jeles napját a szigorú büntetést felvállalva mégis megünnepelték és azt a kokárda kitűzésével mindenki számára láthatóvá tették. A nemzeti jelkép melletti kiállás talán legszebb példája a
távoli Szibériában, Krasznojarszkban játszódott le 1916 márciusában. A hadifogolytáborban „Magyar Tanító Egyesület” alakult az
analfabéta bajtársak oktatására. A tanfolyam költségeinek fedezésére a magyar trikolór színeit viselő jelvényeket készítettek és rögtönzött kiállítást rendezve árulták. Az egyébként szövetséges osztrák tisztek mindezt látva a hagyományos gyűlölettel rohantak a
tábor parancsnokságához panaszt tenni. Az oroszok és az osztrákok 1849-ben is szót értettek, most sem történt másképp: a jelvények viselését azonnal betiltották. Ám az osztrák beárulás és az
orosz tiltás dacára sem sikerült a magyar nemzeti érzést elfojtani,
mert az ünnep napján kivétel nélkül minden magyar tiszt (nekik a
hadifogoly egyezmények nagyobb védelmet biztosítottak) mellén
ott díszlett-virult a kokárda. A tanítók humanitárius munkáját
segítő Gyóni Géza az eseményeket nagyhatású versben örökítet te
meg. A rabköltő „A kokárda” című költeményét a hadifogoly
memoárok visszatérően társítják a krasznojarszki 1916-os március
idusához: ez a vers tette teljessé az ünnepet. Ma már nem tartozik
Gyóni Géza legismertebb művei közé, kevesen tartják számon, szavalni ritkán szokták. Keletkezésének története azonban a dabasi
március tizenötödikéket még nagyon sokáig gazdagíthatja…
Valentyik Ferenc

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
Február 25-én országszerte tanintézmények, kulturális és politikai szervezetek emlékeztek a kommunizmus áldozataira. Ez az
emléknap 2000 óta írta be nevét a magyar jeles napok közé. Az
Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatával nyilvánította február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapjává.
Az emléknap egy szomorú esemény évfordulójával esik egybe.
Ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el a szovjet hatóságok
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt titkárát. A politikus
emléktábláját a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) Semmelweis
utcai székházának homlokzata őrzi.

Gyóni Géza

A KOKÁRDA
Mikor gránát bőgött, mikor bomba csattant;
Mikor ezer ördög fűtött ezer katlant;
Mikor rémült lelkek robbanástól féltek,
Hej, más volt a dörgés, hej, más volt az ének:
– Jó magyar, hű magyar, hős magyar levente,
Kell Rákóczi-nóta, kell-e Kossuth-mente?
Kell nemzeti zászló, Petőfi-kokárda?
Itt van, nesze, rakd fel, hősi magyar gárda!
Mikor gránát bőgött, mikor mennykő vágott,
Mikor hideglelés rázta a világot;
Mikor mint a fáklyák, úgy égtek a falvak,
Hej, de másként szóltak, de másként szavaltak:
– Jó magyar, hű magyar, Isten katonája,
Kell magyar vezényszó, kell magyar kokárda?
Magyar szóval akarsz menni a halálba?
Parancsolj, jó magyar, katonák virága!
Mikor gránát bőgött, mikor összecsaptak,
Mikor a kegyencek két Istent becsaptak,
Mikor fogyva fogytak a hű regimentek,
Hej, más volt az ének, amit énekeltek:
– Jó magyar, hű magyar, hűséged meghatott,
Hited és királyod te el sosem adod.
Hitedért berohansz száz halál torkába,
S nem kell jutalom se, csak ez a kokárda.
Mikor gránát bőgött, akkor úgy szerettek.
Hej, merre porladnak a hű regimentek?
Hej, merre fehérlik szent testük, a drága?
Nem maradt belőlük csak ez a kokárda.
Csak ez a kokárda, de vérükkel festve, –
Másnak cifra cafrang, nekünk Krisztus teste,
Üdvösség, becsület, önérzet-teremtő,
Hős mult, véres jelen s az egész jövendő.
Mikor gránát bőgött, ki merte bántani
Golyók közt, halál közt nyilhattak szirmai;
Golyók közt, halál közt ugyan kinek ártott,
Ha keblén viselte, mint halál-virágot?
S most, itt, pulya döglés rontó közepébe
A magyar melléről épen most tépnék le?
Most, mikor az ég is a magyarnak kékül,
Ki mondja, hogy éljen becsülete nélkül!
Ki mondja, hogy menjen királya elébe,
Hogyha becsületét melléről letépte?
Ki mondja, hogy legyen jó katona ujra,
Hogyha a nemzetét előbb lehazudja?
Most, mikor öt fronton omlik el a vére;
S Rigától Bagdadig magyar megy előre;
Most, mikor minden nap magyar vérbe mártják,
Ki meri bántani most ezt a kokárdát!
(Krasznojarszk 1916)
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Vay Sándor: KÁSZONYI DÁNIEL 2. rész
„…nem boldogulhatott Hunniában.”
Szülőim után őt tanultam először szólítani, ahogy beszélni kezdtem: Kedvenc áriája volt azonban Cherubini „Párizsi Vízhordó”-jából az
Dani papa. Így is neveztem fogytig az én jó öreg, pápaszemes nevelő- entré ária: „Bon jour mes jolies dames…”. Ilyenformán vezetett be a
met. Mert a gyerek csakugyan hamar kikerült a bölcsőből, majd zene szeretetébe, a zene történetbe lassanként. Kedvenc hőseiről
lerúgta a gyerekcipőket is és egyre szívesebben, nagyobb buzgalom- rajongással szólt. A szabadság minden nevezetesebb évfordulóját
mal tanult el egy kicsit Dani papa rengeteg tudományából. Igazi betéve tudta. Megünnepelte a Bastille lerombolásának napját.
polyhistor volt Kászonyi Dániel. Abból a fajtából, amely ma már Ilyenkor egész nap a Marseillaise-t, meg a Carmagnole-t dúdolta s
kiveszőben van, mint ahogy kiveszett az ősvilág mammutja. Pedig szinte táncra kerekedett jókedvében. Ugyancsak nem vettem szavát a
Bécs-újhelyi, az aradi vértanúk meg a jakobisoha se gyötrött a tanulással. Szinte játszva,
nusok kivégzésének napján. Istenítette
beszélgetés közben oktatott, de egyre jobban
Dantont, Desmoulint, Kossuthot, Garibaldit,
fölkeltve így a tudomány szomját. Mire az
Cavourt, Langiewiczet. Néhai való jó Metelka
igazi tanuláshoz, a rendes osztályokhoz
Ferenc, az öreg postamester, aki maga is jeles
értem, akkorra már csupa mesélésből tudtam
tudós volt, annyira jeles, hogy more patrio,
a históriát, a geografiát, mythologiát, sokat
csak külföldön méltányolták s nevéről egy
világhírű írók, költők, zeneszerzőkről.
pillangófajt neveztek el Metelcanusnak, soha
Otthon a házunknál volt egy emeleti sarokannyi nagy embernek a nevére nem állított ki
szoba. Toronyszobának neveztük. Itt rezidált
„recept”-et – ahogy a postára járó Feketi
Dani papa, itt tartózkodtam én is nap
Isvány mondotta, – mint amikor Dani papa a
hosszant, kivált mikor a tél födél alá szorított.
mi kis falunkból levelezett a félvilággal. A
Órák hosszáig, fáradhatatlanul rajzolt itt
Commune idejében egészen átszellemült.
nekem Dani papa. Rajzaiban azonban minEgyre jobban szidta a zsarnokságot, a róka
dig tanulság volt. A nagy rajztömbbe, színes
Kászonyi Dániel: Görgey
III. Napóleont – akinek bukását azonban,
ceruzákkal, egymásután pingálta le 1848–49
jelentősebb eseményeit, a szabadságharc hőseit, Klapkát, Görgeyt, a mint később olvastam egy hátrahagyott művében: Der Napóleonieden
tizenhárom generálist. Hogy kapitulált Komárom. Hogy verték meg Glück und Ende már az ötvenes években megjósolta – hogy egyszer
Londonban a gaz Haynaut. Mindig elmondta az eseményeket szóval szinte félénken kérdeztem:
– Dani papa, hát az uralkodók soha se csinálnak semmi jót…talán
is, így megtanultuk a világ legszebb hőskölteményét, a magyar szabadságharcot. Izzó gyűlölet égett ereiben minden felsőbbség iránt. Mátyás…Nagy Lajos…
– Baby, maga ehhez nem ért – mondotta sajátos reszelős orrhangEgy ízben igen csúnya torzrajzban örökített meg egy Magyarországon
igen gyűlölt, de igen magas állású hölgyet. A képet én kivittem s nagy ján, de úgy tekintett rám, hogy sohase mertem többé előtte uralkoönérzettel elkezdtem magyarázni játszópajtásaimnak. Szegény nagy- dók jó cselekedeteivel előhozakodni. Egész nap játszott velem, taníanyám azonban annyira megijedt, hogy menten összetépte. Lepingálta tott, éjjel pedig regényeket, cikkeket írt a legelső német újságoknak, a
Walter Scott, Dumas, Sue érdekesebb regényeinek jeleneteit is, aztán legelső lipcsei kiadóknak. Nálunk nem kellettek a munkái. Nagyon
játszottuk azt, amit lerajzolt, elbeszélt. A musquietaire-okban ő adta sokat tudott, nagyon is puritán jellem volt, nem boldogulhatott
Athost, én D’Artagnant. Portosnak egy nagy karosszéket tettünk Hunniában. A hetvenes években kiküldött édes apám német iskolámeg, ráhúztuk apám régi uhlanus dókáját – amelyben átszökött a ba. Velem jött a nagymama is, meg Dani papa, nehogy honvágyat
magyarokhoz – s e helyett is Dani papa beszélt. Aramisnak meg egy érezzen a selyemgyerek. Drezdában, Lipcsében tanultam, itt a jó leveigen szép cousine-omat asszentáltuk be. Ennek tollas csákót tettünk gő miatt a közeli Lindenau egyik villájában bérelt lakást Dani papa.
a fejébe. Darabokat is játszottunk. Ördög Robert-et, Romeo és Mindennap azon a mezőn keresztül mentünk a városba, ahol a népek
Juliá-t, a Szentivánéji álmot, Grillparzer Ahnfrau-ját. Persze csak csatáját vívták meg. A Kuhthurm falában akadt még egy-két francia
egy-két jelenetet. Utóbbiban mindig az ősanya megjelenése képezte a golyóbis. Szidta a muszka cárt, a többit, sőt, amit még neki is nagyon
piece de resistance-t. Lepedőt terítettem magamra s páthosszal dek- aprehendáltam, az én ideálomat, I. Napóleont is Kászonyi Dániel.
lamáltam: Öffne dich du stille Klause – denn die Ahnfrau kehrt nach Ebben az egy pontban nem értettünk soha egyet, mert ő a nagy impehouse. A mystikus, különös dolgok mindig vonzottak. Egy másik rátorban is csak a nagy zsarnokot látta. Itt is mindig írt Dani papa s
romantikus német darabban pedig: Askur! egy óra ! mondással meg tekintélyes fixumot húzott Kayltól, a Gartenlaube akkori kiadójától.
kellett állítani az órát, hogy a kísértetjárás megszűnjön. Fölmásztam Magára semmit se költött ez a cinikus öreg bölcs. Hiába kínálta apám
egy szék karjára és soha nagyobb passzióval, hátborzongással nem a legfinomabb havannáh-kal, igazival, ládaszámra kapta ez időtájt
mondtam el valami, mint ezt az igét. Mesélt az emigrációról. A lon- József főherceg sógorától, a brazíliai császártól, ő csak a leginfámidoni Black eagle csapszékről, ahol mulatoztak a hontalanok. sabb kanaszter mellett maradt. Ezt is csak komisz cseréppipából szítKossuthék családi életéről is. Égő gyűlölettel Pulszkyról. Ha pedig ta jóízűen, a melynek darabját tíz-húsz krajcárjával vette otthon, a
muzsikát óhajtottam, leült a zongorához és prima-vista játszotta a régi jó Goldnerné boltjából. Ezek a pipák sohasem aludtak ki. Egyiket
szebbnél-szebb régi operákat. Recsegő hangján még énekelt is a másik után szítta s olyan pogány füstöt csinált, hogy szúnyog meg
Boildieu „Fehér asszonyá”-ból, Mozart „Szöktetés a Serail”-jából. nem maradt az ő pipázta tájékon.
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Labdarúgás
Hét felkészülési mérkőzést játszott az FC Dabas
SE felnőtt csapata a tavaszi bajnoki rajt előtt. Az
ellenfelek között magasabb osztályban játszó
csapatok mellett az azonos és az eggyel alacsonyabb osztályú bajnokságban az élmezőnyhöz
tartozó együttesek ellen küzdött a Keresztúri András
irányította Dabas. A mérleg két győzelem, két vereség, és
három döntetlen:

FC Dabas–Cegléd
1:1
FC Dabas–Vecsés
0:1
FC Dabas–BKV
0:3
FC Dabas–Örkény
4:1
FC Dabas–Újlengyel 2 : 0
FC Dabas–ESMTK 0 : 0
Soroksár–FC Dabas 1 : 1
A felkészülés alatt három játékos érkezett a kerethez és egy labdarúgó távozott kölcsönbe az Iszák Gábor irányította Újlengyelhez.
Az érkezők: Kelemen Lajos a Maglódtól, Nagy Tamás az Újbudától,
Körmöci Sebastian a Kaposvölgyétől. A kölcsönbe távozó játékos a
hosszú-hosszú sérülés után újra játékra jelentkező Kocsis Tamás,
akivel az FC vezetése megegyezett abban, hogy a folyamatos játéklehetőség, a minél előbbi mérkőzésrutin megszerzése érdekében az
Újlengyel DSE-nél futballozzon a tavasszal. A szomszéd település
egyesülete méltányolta a Dabas kérését és lehetőséget biztosít a fiatal játékos számára a tavaszi idényben.

A bajnokság mindjárt egy rangadóval kezdődik, a második helyezett Újbuda otthonába látogat az FC Dabas.
Az egyesület életéről, mind az utánpótlás, mind a felnőtt csapat
tekintetében a www.fcdabas.hu internetes portálon tájékozódhatnak a sportbarátok. Fontos információ az FC-vel kapcsolatosan,
hogy az idén is megrendezésre kerül a nyári focitábor, s az ezzel
kapcsolatos tudnivalók a napokban fent lesznek a honlapon.
– B. B. –

Az FC Dabas tavaszi bajnoki mérkőzéseinek időpontjai a
következők:
NB III ALFÖLD CSOPORT 2010/2011 TAVASZI SORSOLÁSA
16. forduló
2011. 03. 06. Szombat 13.30 ÚJBUDA Kft.–FC DABAS
17. forduló
2011. 03. 12. Szombat 14.30 FC DABAS–VÁRFÜRDÔ-GYULAI TERMÁL FC
18. forduló
2011. 03. 20. Vasárnap 15.00 JÁNOSHIDAI SE–FC DABAS
19. forduló
2011. 03. 27. Vasárnap 16.00 FC DABAS–JÁSZ SPORT FC
20. forduló
2011. 04. 02. Szombat 16.30 SZARVASI FC–FC DABAS
21. forduló
2011. 04. 10. Vasárnap 16.30 FC DABAS–SZABADKÍGYÓSI SC
22. forduló
2011. 04. 17. Vasárnap 17.00 SZOLNOKI SPARTACUS–FC DABAS
23. forduló
2011. 04. 24. Vasárnap 17.00 FC DABAS–TISZA VOLÁN SC
24. forduló
2011. 04. 30. Szombat 17.00 CSEPEL FC–FC DABAS
25. forduló
2011. 05. 08. Vasárnap 17.00 FC DABAS–KECSKEMÉTI TE
26. forduló
2011. 05. 14. Szombat 17.00 TÖKÖL VSK– FC DABAS
27. forduló
2011. 05. 22. Vasárnap 17.00 SZOLNOKI MÁV FC–FC DABAS
28. forduló –
29. forduló
2011. 06. 05. Vasárnap 17.00 HÓDMEZÔVÁSÁRHELYI FC–FC DABAS
30. forduló
2011. 06. 11. Szombat 17.00 FC DABAS– KITE-SZEGED
2011. március
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Férfi kézilabda
NB I/B
Felnőtt Ifjúsági
Dabas DIEGO KC–Gyöngyösi KK
23 : 32
36 : 22
Csömör KSK–Dabas DIEGO KC
26 : 38
40 : 28
Dabas DIEGO KC–FTC Persecutor II.
29 : 22
36 : 39
A felnőtt csapat a 16. forduló után 24 ponttal a második helyen,
ifjúsági csapatunk pedig 22 ponttal a harmadik helyen áll.

Fotók: Orosz Edina

NB II
Felnőtt Ifjúsági
Dabas POLICE-KOP KC–Gyöngyösi KK 30 : 24
33 : 24
Gyömrő VSK–Dabas POLICE-KOP KC 33 : 26
38 : 22
Vecsés SE–Dabas POLICE-KOP KC
35 : 23
37 : 11
A csapatok tavaszi mérkőzéseinek időpontját megtalálják az egyesület honlapján.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Dabasi Férfi Kézilabda Egyesületet!
Adószámunk: 18692598-1-13 Köszönjük!
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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
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