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„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”

Fotó: Karlik Dóra

(Juhász Gyula: Húsvétra)
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Lezajlott a március 15-i rendezvénysorozat

Imre, a Humánerőforrás Bizottság alelnöke a hagyományokhoz
híven felkötötte a nemzetiszínű szalagot a szabadság fájára.
A rendezvény a Kossuth Művelődési Központ nagytermében
folytatódott. Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédét köve
tően sor került a Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím átadására,
amelyet idén dr. Bodó Ágnes vehetett át. Itt talált gazdára a Dabas
Környezetvédelméért Télessy István-díj is, amelyet a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola tanára, Valentyikné Szakál Márta
érdemelt ki ebben az esztendőben. Elismerő oklevélben részesült az
iskola másik elhivatott környezetvédő-oktatója, Rudas Anita is.
Az ünnepi műsorban felléptek a Táncsics Mihály Gimnázium
diákjai, az irodalmi összeállítást Radóczi Katalin tanárnő szerkesztette.
Délután kicsiket és nagyokat egy jó hangulatú táncház várta a
művelődési központ nagytermében. Aki nem táncolt, az kézműves
foglalkozáson tehette próbára kézügyességét, kokárdát, csákót
készíthetett.
Este a Dabas Motel parkolójából fáklyás, gyertyás felvonulás
indult a köztemetőbe, Kossuth László sírjához. Az emlékműnél
beszédet mondott Szabó József János hadtörténész, majd különleges hangulatú tárogatószólóval és népdalcsokorral emelte az est
színvonalát Ambrus Lehel és Valentyik Anna.
A rendezvény végén Kőszegi Zoltán polgármester a jelen lévő
gyerekek társaságában megkoszorúzta Kossuth László sírját.
A rendezvényen részt vettek testvérvárosaink, Barót és Zenta
diákjai és tanárai is.
– szerk.–

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Művelődési Központ
szervezésében lezajlott a március 15-i városi ünnepség. A rendezvény 9.00 órakor kezdődött a Kossuth Ház Galéria udvarán. A galéria termeiben a dabasi óvodások rajzkiállítását tekinthették meg az
érdeklődők. A program a „Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld
ruhát fűnek, fának” című rajzpályázat értékelésével és a díjak átadásával kezdődött. Az ajándékokat Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető és Kőszegi Zoltán polgármester adta át a kicsiknek. Ezt követően az intézmények, egyesületek, civil szervezetek és pártok egy
közös koszorút helyeztek el Kossuth László emléktáblájánál. Az
ünneplők menete rendőri felvezetéssel a református templomkert
irányába vette útját. Itt Csontos József református lelkész köszöntötte az érkezőket, majd a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai és
pedagógusai Kossuth-nótákat énekeltek az egybegyűlteknek. Kuli
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városunkban

Megnyílt a Magyar Zarándokút
Március 31-én ünnepélyes keretek között nyílt meg Esztergomban
a Magyar Zarándokút. A megnyitón Rumi Imre, a Magyar
Zarándokút Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd
dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes
államtitkára beszélt arról, hogy a zarándokútnak fontos szerepe
lehet az ország és a nemzet megújításában. Ezt követően Rumi
Imrével közösen leleplezték az első zarándokszállás tábláját, majd
Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök megáldotta az
elinduló zarándokokat és a zarándokutat.
A csoport tagjaként többek között Tétényi Éva esztergomi,
Lendvai József János pilisszentkereszti, Pokorni Zoltán Budapest
XII. kerületi, Kőszegi Zoltán dabasi, Török Ferenc kalocsai polgármester, Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke
és felesége, valamint dr. Papp Lajos szívsebész is elindult a 420
km-es út első szakaszán.
Az első zarándokcsoportot remélhetően újabbak fogják követni,
akik Magyarország gyönyörű tájai között Dabast is megismerhetik,
és lélekben felfrissülve térhetnek haza a közös útról.
Feldman László

Fotók: Karlik Dóra

2011. április

Dabas 3

rendezvényeink

Fotók: Karlik Dóra

Projektzáró és sajtótájékoztató Sáriban

Március 18-án, pénteken 16.00 órai kezdettel került sor Sáriban
három fontos projekt záróünnepségére és az ezt követő sajtótájékoztatóra. A projektek címe: Dabasi kerékpárhálózat fejlesztése,
Tabáni úti szakasz, KMOP-2.1.2 – 09-2009-0006; Belterületi
utak fejlesztése (Ond, Tas, Huba utcák szilárd burkolattal való
ellátása) „Belterületi utak fejlesztése” KMOP – 2.1.1./B -20090010; Dabasi kerékpárhálózat fejlesztése, Vörösmarty utcai szakasz, KMOP-2.1.2 -2009-0016.
A rendezvény a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az 1. sz.
Napközi Otthonos Óvoda növendékeinek, pedagógusainak és
néhány szülőnek a regisztrációjával kezdődött, majd sor került a
Tabáni úti kerékpárútszakasz ünnepélyes avatására. A nemzetiszínű
szalagot Kőszegi Zoltán polgármester, a Képviselő-testület sári tag-

jai, valamint az alpolgármesterek és a kivitelező vágta át. Ezt köve
tően elindult a kerékpáros mezőny az újonnan átadott útszakaszon.
17.00 órakor a Sári Közösségi Ház nagytermében Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester sajtótájékoztatót tartott a dabasi és
környékbeli méd iumok (Dabas TV, Mag TV, Dabasi Újság, Rádió
Dabas) képviselőinek jelenlétében.		
–szerk.–

A Kereszt útja

a Szent János Katolikus Általános Iskola kápolnájánál közel kétszáz fő énekelte el közösen zárásként nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt. Felemelő érzés volt részt venni ismételten ezen a fontos
közösségi eseményen, és sorsközösséget vállalva segíteni, erősíteni
egymást.

Ebben az évben április 1-jén, pénteken került sor a városi keresztútra. A résztvevők Dabasi-szőlőktől Sáriig végigjárták a tizennégy
stációt, keresztet hordozva, hogy szimbolikusan átélhessék Jézus
Krisztus szenvedését. A Megváltóval vállalt sorsközösség valóban
fizikális megpróbáltatást jelentett, hiszen tizenhat kilométernyi
távolságot tettek meg a résztvevők a városban.
Az állomásokon elhangzó példázatok a családról, a társadalomban létező kis egyházról szóltak, hogy utat mutassanak, megerősítést nyújtsanak nekünk, a mai kor embereinek. Nem véletlen ez,
hiszen az idei év a magyar katolikus egyházban a Család Éve, s az
állomásról állomásra felidézett krisztusi szenvedés a Szent Család
megpróbáltatásainak például állítása is egyben.
Az eseményre érkező száz főt busz és a városi kisvonat szállította
az első stáció helyszínére. A kisvonat végigkísérte a résztvevőket,
akik hat órán át gyalogoltak énekelve, imádkozva, hogy lélekben
megerősödjenek. Az állomásokon mind többen csatlakoztak, végül
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Köszönet az Elohim Kft.-nek, Bálint Istvánnak, Csonka Csaba
atyának, aki jó példát mutatva az egész utat megtette velünk, a hitoktatóknak és kántoroknak, az előimádkozóknak és mindenkinek,
aki a keresztút megvalósításában segítséget nyújtott.
Feldman László

Fotó: Karlik Dóra

„Azóta tart a kapcsolat,
Ő vigyáz rád, el ne szakadj,
Ott fenn a hegyen van az a hely,
Ahol a szív békére lel,
A Golgotán áll a Kereszt,
Isten szívén megpihenhetsz.”

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

kitekintô

Kapisztrán-torony
a Nándorfehérvári diadal emlékére

Március 25-én elhangzott parlamenti hozzászólásában Kôszegi Zoltán országgyûlési képviselô
az alábbi módosító javaslatokat tette a készülô
alaptörvénnyel kapcsolatban.

Tisztelt Alkotmányozó Képviselôtársaim!
Tisztelt polgártársaink, akik figyelemmel követik az új Alaptörvény
megalkotását!
1948 óta egy proletár lelkületű, pénzt imádó, szűk réteg folyamatosan hatalmat, nagy befolyást gyakorol Magyarország felett.
Számukra nemzeti hitvallásunk és az új Alaptörvény első sora olyan,
mint ördögnek a kereszt. Elmenekülnek előle, és alattomosan küzdenek ellene. Így hát, ne csodálkozzon senki, hogy képviselők nincsenek itt. Cselekedetük azt is bizonyítja, hogy ők a mai magyar politika
szélsőségesei.
Tisztelt Képviselőtársaim!
1989 óta sok elkötelezett rendszerváltó képviselőnek nem adatott
meg alaptörvényi deklarációja a megújító rendszerváltásnak. Amikor
benyújtottuk javaslatunkat, nem gondoltuk volna, hogy van társunk,
aki már nem lesz közöttünk ezekben a napokban.
Számomra isteni ajándék, nemzeti ügy, erkölcsi és lelki felelősség
az alkotmányozásban való részvétel. Amikor javaslatokat teszek, szavazok majd, Arnóth Sándorral és a többiekkel való lelki közösségben
teszem. Így javaslom, hogy pontosítsuk az Alapvetés H. cikkében a
magyar nyelv védelme mellett a hazai nemzetiségek nyelvének védelmét. A Szabadság és felelősség fejezet XI. cikkének módosítását,
miszerint Mindenkinek joga van a munkához!
Megfontolásra javaslom, hogy már az Alaptörvénybe kerüljön
védelem alá hazánk történeti építészeti öröksége és szellemi vagyonunk, a magyar találmányok.
Valamint a Jövő Nemzedék és a Kisebbségek Országgyűlési
Biztosa Intézmény.
Tisztelt Nemzettársaim!
Nándorfehérvár diadalának 555. évfordulója kivételes történelmi
egybeesés az alkotmányozással. Ezért itt és most teszek javaslatot
arra, hogy július 22-ét tegyük nemzeti ünneppé!
Az ünnepek egy közösség, nemzet életében rendkívüli jelentőségűek. Magyarország megújulását megalapozó új Alkotmány megalkotása és elfogadása ünnepi aktus: s mint mond erről Petőfi?
„Nemzetünk e nagy folyó, mely mindig százfelé szakadt, egyesítse
innepénél a különvált ágakat!”

A nándorfehérvári diadal 555. évfordulójára (1456. július 22.) Dabas
Város Önkormányzata harangtornyot emeltet az új főtér délkeleti
sarkában, a szakorvosi rendelőintézet és az Alianz Biztosító épülete
között. A tornyot tervezője, Bujdosó Géza építész 21–22 m magas
téglaépület formájába álmodta meg, amelyben három harang kap
helyet. A településstruktúrából adódóan a városközpontnak mindeddig nem volt szakrális épülete, ezért a hozzánk látogató, aki nem
ismeri a helység szellemiségét, azt gondolhatja, hogy a dabasiak pogányok. Ezt a tévhitet fogja eloszlatni a Kapisztrán-torony, amelyben a
hősi múlt tisztelete és a város keresztény szellemisége ölt testet.
A nándorfehérvári ütközet ékes példája a magyar hősiességnek,
ahol Hunyadi János és hős kapitányai, a várat védő Szilágyi Mihály és
a keresztesek segítségét igénybe vevő Kapisztrán János hatalmas bravúrral győzte le a többszörös túlerőben lévő oszmán sereget. A
magyar történelem e dicsőséges eseménye egyben Európa diadala is
volt, mert összefogással tudták csak elhárítani a közös ellenséget. A
nándorfehérvári győzelemnek köszönhette Európa, hogy 70 évre
elhárult a török veszedelem. A keresztény világ minden délben
harangszóval emlékezik erre a sorsfordító eseményre, amely a magyar
nemzeti öntudat, a keresztény világ és az európai összefogás szimbóluma. A történelmi múlt, a keresztény szellemiség és az európaiság
egyaránt jelen van ebben a diadalban, amely e hármasság nélkül nem
született volna meg. A nándorfehérvári győzelem azt bizonyítja, hogy
az összefogásból mindig valami nagy dolog születik.
A dabasi Kapisztrán-torony a városi közösség összefogásának jelképe lesz, amely összeköti a múltat a reményteljes jövővel, biztosítja a
folytatást, hirdeti az örömhírt, de mementót állít a tegnapnak is. Az
elképzelések szerint a torony 18 000 téglából épül fel, minden darabja
a város közösségének egy-egy tagját jelenti az újszülöttől az aggastyánig. A három harang nemcsak délben szólal meg, hanem megkondul
annak emlékére, aki elment közülünk, vagy annak örömére, hogy
újszülött érkezett közösségünkbe. A Rádió Dabas is erősíteni fogja a harang üzenetét, ugyanis közzéteszi
annak a nevét, akiért a harang szól, akire emlékezünk, vagy akit közösségünkbe fogadunk.
A Kapisztrán-torony közadakozásból jön
létre. Ha minden dabasi polgár vásárol egy 1000
forintos téglajegyet úgy, hogy befizeti ezt a
szimbolikus összeget a 64400082-3000605671200277 – Alsónémedi és Vidéke Takarék
szövetkezet – számlaszámra, akkor mindenkinek meglesz a maga téglája, és így alkotóelemévé
válik a toronynak. Máris jelentkeztek szép
számmal cégek, vállalkozások, amelyek adományaikkal, munkaerejükkel, gépeikkel hozzájárulnak az alapozáshoz, és ezzel az összefogással
remélhetőleg elkészül a torony a nándorfehérvári ütközet emléknapjára, július 22-re.
Ha ez a szép összefogás megvalósul, akkor a
dabasiak olyan értéket teremtenek, amellyel a
város a magyar nemzet és a keresztény Európa
részeként beírhatja nevét a történelembe.
Kőszegi Zoltán
polgármester
2011. április

Dabas 5

rendezvényeink

Széchenyi-vetélkedô
a Gyóni Géza Általános Iskolában

Fotók: Karlik Dóra

Már hosszú ideje, hogy minden évben megrendezik Dabason az általános iskolák felső tagozatai számára a történelmi vetélkedőt. Idén
Széchenyi István születésének 210. évfordulója alkalmából került sor a
versenyre március 14-én a Gyóni Géza Általános Iskolában. A verseny
témája Széchenyi István élete, munkássága, kortársai és a reformkor
volt. Rendhagyó alkalom is volt ez egyben, mivel nemcsak Dabas és a
kistérség iskoláiból érkezett csapatok mérték össze tudásukat, hanem
Zentáról, Munkácsról és Barótról is bekapcsolódtak diákok. Az első
fordulóban 17 csapat mérettette meg magát. Összesen nyolc csapat
jutott tovább a döntőbe, ahol szóban is meg kellett csillogtatniuk tudásukat. Nagy örömünkre a döntőbe mindhárom testvértelepülésről érkezett csapat közül bejutott egy. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mivel
a gyerekek között végig szoros volt a verseny. Az eredményhirdetés előtt
a Kéknefelejcs Citeracsoport szórakoztatta a társaságot zenével és tánccal. A díjazásra ezt követően került sor. Mindenki lélegzetét visszafojtva
várta a fejleményeket. A döntőbe bejutott csapatok a következő helyezéseket érték el:

1. G aál Mózes I–VIII. osztályos Ált. Isk. „Nap és Hold gyer
mekei”csapata Barótról és a Kossuth Lajos Ált. Isk. „Blick”csapata
2. Munkácsi Általános Iskola „Munkácsi Turul” csapata
3. Kakucsi Általános Iskola „KendÖnmag” csapata
4. Újlengyeli Általános Iskola „Lengyel-Team” csapata
5. Gyóni Géza Általános Iskola „ A Lánchíd csillogó láncszemei” és
„A legnagyobb magyar” csapata
6. Thurzó Lajos Általános Iskola „Thurzó Lajos” csapata
A díjkiosztást követően együtt vacsorázott mindenki, ahol megoszthatták egymással élményeiket, tapasztalataikat, örömeiket.
A verseny főszervezőjének, Kotán Sándornénak és a társszervezőknek, segítőknek ezúton is köszönet a fáradalmakért és a versenybe
fektetett sok munkáért. Kívánunk nekik minden jót, hogy még hos�szú évekig továbbvihessék ezt a hagyományt!
Józsa M.
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Tanulnunk kell életünk végéig
Dabas város díszpolgárával, dr. Bodó Ágnes
főorvos asszonnyal Kapui Ágota beszélgetett
– Orvos családból származik, Pusztavacson nevelkedett. A kezdetekről szeretném önt kérdezni.
– É de s apá m Sz é ke ly
földről, Kászona ltízből származott. A budapesti Tóth
Klinikán (ma II. Klinika) dolgozott, ott volt először fizetés
nélküli gyakornok, aztán
tanársegéd. Coburg herceg,
akinek Pusztavacson volt az
uradalma, meghirdetett egy
orvosi állást a falujában, hogy
az ott élők egészségi ellátása
javuljon. Azért nyerte el édesapám az állást, mert már szülész szakorvos volt. Akkor
még nem volt biztosítás és az
asszonyok nem kórházban
szültek. Apám letelepedett és nemsokára meg is nősült. Szüleim
házasságából három leánygyermek született. A világháború környékén, amikor kisgyermek voltam, édesapám rengeteget dolgozott, és
én már akkor figyelemmel kísértem a munkáját. Mivel háború volt,
golyókat kellett eltávolítania, fájdalmat csillapítania, bár arra akkoriban csak morfium állt az orvos rendelkezésére. Az antibiotikum is
nagy kincs volt, ezért a sterilitás szabályait maximálisan figyelembe
kellett venni. Egyedül volt, segítség nélkül küzdött a civilek és katonák életéért. Én mindezt végignéztem és ettől kezdve hősnek tekintettem az apámat. Ez meghatározta a pályaválasztásomat, tehát egyértelmű volt, hogy orvos leszek.
– Hogyan emlékszik a korai iskolás éveire?
– Nagyon rossz gyerek voltam, túltettem a fiúkon is. Az életben
maradásom érdekében, és azért is, hogy megfelelő nevelést, képzést
kapjak, elküldtek a nővéremmel eg yütt Pestre az Angol
Kisasszonyokhoz. Szigorú napirend szerint éltünk, spártai fegyelem
uralkodott az intézetben. Rengeteget tanultunk, csak este játszhattunk egy keveset. A pénz akkoriban nem ért semmit, ezért élelmiszer
formájában kérték a tandíjat a szülőktől. Rengeteg paradicsomos tarhonyát kaptunk vacsorára, most is emlékszem a borzalmas ízére.
– Milyen útravalót kapott az Angol Kisasszonyoktól?
– Az apácák megtanítottak tanulni egy életre. Az államosítás
után a Veress Pálné Gimnáziumban érettségiztem, de amit az apácáktól tanultam, az mindig, minden helyzetben segített nekem. Soha
nem volt gondom a tanulással, mert olyan kapcsolatokat hoztak létre
az agyamban, hogy szinte magamba szívtam a tananyagot. Nem is a
szigorral, hanem a módszerrel érték el, hogy minden vizsgámat kihívásnak tekintettem. Szerettem tanulni és szerettem vizsgázni, a lámpalázat soha nem ismertem.
– Gondolom, hogy élete következő állomásán, az orvosi egyetemen a vizsgáztatói díjazták ezt a képességét.

rendezvényeink

– Az érettségim idején meghalt az édesapám infarktusban.
Édesanyám nem tudott dolgozni, mert beteg lett, és ott maradtunk
koldusszegényen. Elsőre felvettek a Szegedi Orvostudományi
Egyetemre, ahol maximális szociális és tanulmányi ösztöndíjat kaptam. Nem hibázhattam, mert a létfenntartásunk függött az eredményeimtől. Naponta negyed kiló kenyérre volt pénzem. Érdekes, hogy
az embernek éhesen milyen jól fog az agya, és nem tunyul el.
– A nehéz körülmények ellenére „summa cum laude” lett az
orvosi egyetem vége. Hol kezdődött a pályafutása?
– A diplomám megszerzése után a Bács megyei ÁNTSZ-hez
kerültem. A munkatársaim bölcs öregemberek voltak, nagy tudá
súak, akik megjárták a klinikumot is. Azért szerettem Kecskemétet,
mert ott voltam szigorló a Megyei Kórházban, és a főnököm annyira
megbízott bennem, hogy átadta nekem az osztályt, s csak az adjunktus vizitelt nálam. A járványügyben rengeteget lehetett tanulni. Még
láttam diftériás esetet, akkor volt az utolsó nagy gyermekbénulás-járvány, és Bács megyében rengeteg tífuszos bacilusgazda volt. Akkor
éreztem jól magam, amikor az óriási, jól felszerelt mikrobiológiai
laborban dolgozhattam, és naponta lehetett találni hastífuszt, paratífuszt, mindent.
– A Rókus Kórház mégis nagyobb kihívást jelentett.
– A Rókus Kórház laboratóriumát akkortájt fejlesztették, és én
eljöttem Bács megyéből, mert nagy lehetőséget láttam ebben. A főnököm egy igazi tudósember volt, és díjazott minden újító ötletet.
Szerette volna, ha szakvizsga után ottmaradok, felajánlotta, hogy én
legyek az alorvos. Akkortájt kezdődtek a rendelőintézeti fejlesztések,
és a megyei főorvos ebben nekem szerepet szánt. Dabason, a mostani
Tüdőgondozó épületében már megvolt a rendelőintézet, de a betegeknek Kispestre kellett járniuk, mert több osztály is hiányzott és
még nem volt elég szakorvos. A betegeknek pedig legalább olyan színvonalú ellátást kellett biztosítani, mint Kispesten. Tehát 1968-ban
jöttem az itteni laboratóriumba.
– Mikor kezdődött az új rendelőintézet építése?
– Csak 1979-ben kezdődött és nagyon sokfordulós volt. Az intézményi koncepciót a minisztérium többször lesöpörte az asztalról, de én
nem adtam fel, újra és újra nekirugaszkodtam. Az az elgondolás, hogy
milyen osztályokra lesz szükség, tőlem származott, és ezt az egészségpolitika is támogatta. Könnyen ki lehetett számítani, hogy melyek azok
a népbetegségek, amelyek 25-30 év múlva növekedni fognak, és ebben
az irányban kellett fejleszteni. Az 1960-as években még jók voltak a
halálozási statisztikák, aztán hirtelen megváltozott valami. Félelmetes
ütemben emelkedtek a halálozási arányok. Ennek okait egy munkacsoport is kutatta. A parasztemberek, akiknek megszokott környezetük,
munkaritmusuk volt évszázadokon át, kényszerűségből elkerültek a
városokba, a gyárakba. Megváltozott körülöttük a világ, az ingázás új
egészségügyi problémákat hozott felszínre. Régen még nem volt divat a
születéskor várható élettartam megállapítása, mi a hatvan év alattiak
halálozási arányát is évtizedekre visszamenőleg vizsgáltuk. Hiszen a
szív- és érrendszeri, a daganatos betegségek nem rövid távon, hanem
évtizedek múlva reagálnak a kedvezőtlen változásokra. A kutatásokból
tanulmány, majd egy könyv született Helyi társadalmak címmel, amely
remélhetőleg hozzájárult ahhoz, hogy ma már elismerik az életmódbeli változásoknak az emberi egészségre gyakorolt hatását.
– Azért, hogy egy nagyon jól felszerelt szakorvosi rendelőintézetünk legyen, mennyit küzdött a főorvos asszony?
– Küzdöttem, jártam a dolgok után, ezért előbb-utóbb megunták,
és megadták azt, amit kértem. Nem voltam egyedül, nagyon sok küz-

dőtársam volt az évtizedek során. A gépek megléte egy intézményben
csak az egyik fele az éremnek, itt az emberi tényező nagyon sokat
jelent. A jó szakorvos elengedhetetlen, és nekem az volt a fontos, hogy
hozzáértő szakorvosi gárdát toborozzak ebbe az intézménybe. A
mostani orvosok döntő többségét én hívtam Dabasra, megkerestem
őket még az orvosi egyetemen azzal a kérdéssel, hogy nem volna-e
kedvük egy jó képző helyről szakvizsgázni. Így biztos lehettem benne,
hogy gyökeret vernek, megszerzik a szakmai tapasztalatokat, megbecsülik majd őket, és az utcán köszönnek nekik az emberek. Itt
Dabason önállóságra voltak utalva. Jó kapcsolatot alakítottunk ki az
évtizedek folyamán a kórházakkal, és megtaláltuk azokat az orvosokat, akiknek adunk a véleményére. Nekem ilyen biztos pont a László
Kórház hematológiája, őket fel tudom hívni, ha kétségeim vannak.
– Nemzetközi konferenciákon is tartott előadást, publikált
Lelik doktorral és egyedül is. Hogyan emlékszik vissza ezekre az
eseményekre?
– Nemrég számoltam össze, hogy harmincegy publikációm meg
előadásom volt összesen, ebből három nemzetközi fórumon. Az
1989-es dabasi nemzetközi kongresszust én szerveztem, ennek az
anyaga megjelent angol nyelven, és most már csak a skandináv országokban lehet kapni. A Francia Patológus Társaság által szervezett
konferencián, az Országos Közegészségügyi Intézetben is volt egy
előadásom, valamint Grazban is, ahol Lelik doktor volt a közös
munkánk előadója. Két témakörben is dolgoztunk együtt, az ízületi
megbetegedések, porcsérülések labordiagnosztikája és a
thermográfiai vizsgálatok terén.
– Milyen hitvallás szerint dolgozott?
– Mindenki tudta, hogy még egy üveg italt is hörögve utasítottam
vissza, ha bárki megpróbálkozott a háláját így kifejezni. Azt vallottam, hogy amit csinálok, az nekem szerez akkora örömöt, hogy felháborító volna ezért bármit is elfogadni. Amit csináltam, azt nemcsak
magamért tettem, hanem azért, hogy az emberek egészségi állapota
javuljon vagy el se jusson a betegségig. Mindennap össze kell rakni
valamit, ami két dologból áll: egyrészt a saját tapasztalatunkból, ami
rögzül. A másik a többletinformáció, amit kötelezően szerzünk
hozzá, hiszen tanulnunk kell életünk végéig. Mindebbe bele kell
illeszteni egy harmadik nagyon fontos tényezőt, a beteg állapotát.
Mivel két egyforma eset nincs, ezért ezekből a dolgokból össze kell
hozni a diagnózist.
– A családjáról szeretném kérdezni. A férje, dr. Palotai Sándor
megbecsült polgára volt ennek a városnak. Van egy lánya és egy
unokája is.
– A férjem Tatárszentgyörgyön kezdte az orvosi pályáját. A szó
klasszikus értelmében volt orvos, aki a szülés levezetésétől a foghúzásig mindenhez értett. Amikor Dabasra kerültem, alkalmazkodott ő
is hozzám, bár nagyon szerette a tatárszentgyörgyieket és azok is őt.
Tizenhárom évig volt országgyűlési képviselő. 2009-ben bekövetkezett halála váratlan volt, és orvosként is nehezen fogadtam el. Amikor
megkaptam a kitüntetést, kivittem a temetőbe, leraktam a sírjára és
azt mondtam: „A fele a tied!” A lányom, Márti, közgazdasági egyetemet végzett, majd felnőtt fejjel, gyerek mellett beiratkozott a jogra,
mert ez számára az ideális hivatás. Ő a tárgyalóteremben érzi otthon
magát. Az unokám, Márk a Táncsics Mihály Gimnáziumba jár, 15
éves. Igazi dabasi, itt érzi jól magát, pedig már sok helyen járt a világban. Szereti a kémiát és már nyert rangos versenyeket. Tovább akarja
vinni a családi hagyományt, orvosira készül. Kérdeztem tőle, milyen
orvos szeretne lenni. A válasz az volt: „Olyan, mint te, Ági mama.”
2011. április
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Ismered Dabast? Ismerd meg!
„Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason”
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009
A megújuló városközponttal Dabas új ruhát kap, ám kiemelten fontos marad városunk történelmének és hagyományainak megőrzése.
A Városfejlesztő Társaság Várostörténeti pályázatot hirdet
dabasi általános és középiskolások részére.
A meghirdetett pályázatra beküldhető Dabas történetének bármely korszaka: politikai, gazdasági, oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, hivataláról, intézményéről, jeles személyiségéről írott tanulmány.

Tájékoztatás az üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjérôl
Ezúton szeretnénk értesíteni a Tisztelt Lakosságot, hogy
2011. április 1-jén hatályba lép Dabas Város Önkor
mányzata Képviselő-testületének 17/2011 (III. 3.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról.
A rendelet célja a lakosság nyugalmának, pihenéshez való
jogának biztosítása, az ifjúság és a közrend védelme.
E rendelet kimondja, hogy Dabas város közigazgatási területén
működő vendéglátó üzletek:
a) Hétfőtől–csütörtökig
22.00–05.00 óra között
b) Pénteken
24.00–05.00 óra között
c) Szombaton
02.00–05.00 óra között
d) Vasárnap
22.00–05.00 óra között
nem tarthatnak nyitva.
A tilalom alól mentes nap a december 31.

Pályázati feltételek:
A pályázaton bármely dabasi általános és középiskola tanulója részt
vehet, akár egyénileg, akár csoportosan.
A pályázathoz szabadon felhasználhatók korabeli levelezések,
iratok, cikkek, krónikák, visszaemlékezések, levéltári, irattári vagy
személyi tulajdonban lévő dokumentumok. A felhasznált irodalomra és adatokra a pályázat jegyzetében hivatkozni kell.
A pályázat terjedelme minimum három A/4-es oldal, formája
nincs megszabva. A zsűri plusz pontot ad a színes, kreatív, formabontó pályamunkákra.
A pályázatokat egy példányban, pontos névvel, elérhetőségekkel a
Városfejlesztő Társaság irodájába (2370 Dabas, Szent István tér 1/B)
várjuk. A pályázatra küldött példányokat – a szerzői jog fenntartása
mellett – a Városfejlesztő Társaság szabadon felhasználhatja.
Pályázat díjazása:
I. díj: 50 000 Ft-os vásárlási utalvány
II. díj: 30 000 Ft-os vásárlási utalvány
III. díj: 20 000 Ft-os vásárlási utalvány
Pályaművek beérkezésének határideje: 2011. május 16.
Eredményhirdetés időpontja: 2011. május 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Ezen korlátozás alól kivételt képeznek:
• kereskedelmi szálláshelyek
• lakodalmak, esküvők helyszínei
• kulturális és sportlétesítményekben, ipari parkban üzemeltetett üzletek
• az 5-ös számú főútvonal (nem lakott szakasza) mentén elhelyezkedő üzletek
• az épületek homlokzatának a környezetében lévő lakáscélú
épületek homlokzatától számított távolsága a 100 métert
meghaladja
• az üzemanyagtöltő állmások területén működő üzletek
• élelmiszerüzletek
Emellett a vendéglátó üzletek évente meghatározott számú,
előre bejelentett rendezvényt tarthatnak.
A rendelet végrehajtására 30 napot állapított meg a Képviselőtestület, ez alatt az idő alatt kell megoldani az üzleteknek az
átállást és a bejelentési kötelezettségeik teljesítését.
Ezen türelmi időt követően azonban a rendőrség, polgárőrség
közreműködésével a nyitvatartási idő betartását ellenőrizni fogjuk. Aki megsérti e szabályok betartását, szabálysértési bírsággal
sújtható, ismétlődés esetén a jegyző elrendelheti az üzlet
bezáratását is.
Ezzel a rendelettel, illetve az éjszakai nyitva tartással kapcsolatban felmerült tapasztalataikat, véleményüket akár név nélkül
juttassák el a Polgármesteri Hivatalba akár személyesen, akár
e-mailben.
Reméljük, ezen intézkedéssel megvalósul a lakosság pihenéshez való joga, de nem sérül jelentősen a szórakozáshoz való jog
sem. Kérjük szíves megértésüket!
Hatósági Főosztály
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BIZTONSÁGOSABBAK LEHETNEK a ZENÉS, TÁNCOS
RENDEZVÉNYek dabason
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zenés, táncos rendezvények tartásának feltételeit a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet hatálya kiterjed az alkalmi vagy a rendszeres zenés,
táncos rendezvényekre, amelyeket
– tömegtartózkodásra szolgáló építményben (bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható) tartanak,
illetve
– szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye
szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg arról igazolást állít ki, és a zenés, táncos
rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.
Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt
adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a
rendezvény szervezőjének kell benyújtania.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani (Letölthető a
www.dabas.hu honlapról, vagy kérhető az ügyfélszolgálaton.)
A rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 2200 Ft
A rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett
változás bejelentésének illetéke: 2200 Ft
A kérelem kötelező melléklete:
– nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével!);
– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
– közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását
igazoló okirat;
– gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája.
– vállalkozói igazolvány
– biztonsági terv, amelynek tartalmaznia kell:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás,
tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzését
– amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi
szabályzat, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

– az építésügyi hatósági szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki
dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.
Zenés táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője kulturális
rendezvényszervezői vagy rendezvény- és konferenciaszervezői
képesítéssel szervezhet.
Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz:
– Budapest Főváros Kormányhivatala Dabasi, Gyáli Kistérség
Népegészségügyi Intézet
– Dabasi Építésügyi Hatóság
– KDV. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
– Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
– Dabas Város Rendőrkapitánysága
A hatóságok – az építésügyi hatóság kivételével – egy éven belül
legalább egyszer kötelesek a rendszeres rendezvények helyszínét
ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos
rendezvényt.
Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a
jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb
kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.
A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását
megtiltja, ha
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
b) a rendezvény szervezője a határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak.
A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés:
Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi.
A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül minden hatóság köteles legalább
két ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik arra,
hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben zavarja.
A hatóság köteles a rendezvényt felfüggeszteni, ha a résztvevők
létszáma jelentősen meghaladja a hely befogadóképességét, vagy
kevés a biztonsági személyzet száma, ill. a rendezvény folytatása
életet vagy testi épséget, közbiztonságot és közrendet veszélyezteti,
vagy nem rendelkezik engedéllyel.
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett
változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni. A tevékenység
megszüntetését az engedélyről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni.
Bővebb felvilágosítással a Polgármesteri Hivatalban az ügyintézők szolgálnak (29/561-227).
Hatósági Főosztály
2011. április
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete március 2-án rendes
ülést tartott.
A Képviselő-testület elfogadta:
– a gyermekvédelmi támogatásokról és a
gyermekjóléti alapellát ások ról szóló
15/2011. (III. 3.) önkormányzati rendeletet,
mely rendelet 2011. március 10-től hatályos.
– a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi
szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő
egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről
szóló 16/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet, a rendelet 2011. március
10-től hatályos.
– a z üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló
17/2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendeletet 2011. április 1-jei hatállyal.
– a z önkormányzat 2011. január 1-jétől 2014.
december 31-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjáról szóló 18/2011. (III.
3.) számú önkormányzati rendeletet, mely
2011. március 3-tól hatályos.
– a 9/2011. (III. 17.) számú önkormányzati
rendeletével módosított, Dabas Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 24/2006.
számú (VI. 22.) rendeletét, mely 2011.
március 18-án lép hatályba.
– a bizottságok és a közművelődési, közgyűjteményi intézmények 2010. évi munkájáról
szóló beszámolókat.
– a z Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás, társulási megállapodásának
módosítását.
– ö nkormányzati intézmények audit jelentését.
A rendeletek megtekinthetők Dabas
Város hivatalos honlapján:
www.dabas.hu.
A Képviselő-testület
– 2011. évi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
választásának napját április 15-re (péntekre) tűzi ki.
– felhatalmazza a polgármestert, hogy Dabas
Város Önkormányzata nevében a Dabas TV
illetve a MAG TV műsorkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodásokat
kösse meg a televíziók üzemeltetőivel.
– d öntést hozott a Dabasi Kulturális Köz
alapítvány megszüntetéséről, illetve vagyonának közcélra történő felajánlásáról. A
megszűnő közalapítvány vagyonát, közel
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1 000 000 Ft a Dabasért Közalapítvány
műemlékvédelemmel kapcsolatos tevékenységén belül a Lakrovics-kápolna felújítására kell fordítani.
– engedélyezte egy teljes (40 órás) kollégiumi nevelőtanári állás feltöltését a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollé
giumban.
– ingatlanokkal kapcsolatos döntései között
nem támogatta több dabasi ingatlan megvásárlását, mivel a 2011. évi költségvetésben erre a célra nincs forrás biztosítva.
– kezdeményezte az ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint
az ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási
Terve szerint dabasi ingatlan belterületbe
csatolását. A testület kikötötte, hogy a belterületbe vonás valamennyi felmerülő költségét az ingatlan tulajdonosa viseli.
– döntött arról, hogy a Medicopter Alapítvány
(1113 Budapest, Karolina út 65.) részére
50 000 Ft támogatást nyújt Bougie légút
biztosítási segédeszköz vásárlására.
– jóváhagyja a „Helyi” Beszerzési Szabályzat
módosítását.
– a Közép-Magyarországi Regionális Fej
lesztési Tanács által a Lurkó Óvoda infrastrukturális beruházására nyújtott 19 000 000
Ft összegű támogatásból 27 729 Ft-ról, és
a Vörösmarty Mihály út felújítására nyújtott
20 000 000 Ft összegű támogatásból
2 214 090 Ft-ról lemondott.
– döntött arról, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásos közbeszerzési eljárást folytat le folyószámlahitel
felvételére, ennek megfelelően a testület az
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetet
hívja fel ajánlattételre, és felhatalmazta a
polgármestert az eljárás lefolytatására és a
szerződés aláírására.
– a folyamatban lévő pályázatok önrészének
finanszírozására fejlesztési hitel felvételéről döntött és felhatalmazza a polgármestert a hitellel kapcsolatos közbeszerzési
eljárás kiírására és lefolytatására. A hitel
felvételével k apcsolatos an megbíz t a
Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgálót,
hogy a tervezett kötelezettségvállalással
kapcsolatos szakmai véleményét – a közbeszerzés során beérkezett ajánlatokkal
kapcsolatos döntés előtt – ismertesse a
Képviselő-testülettel.
A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat kéréseivel kapcsolatban
az alábbi döntéseket hozta:
– t ájékoztatta a CKÖ elnökét, hogy a Fő út 83.

és a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő
épület bontásával kapcsolatos kérelmében
a döntést elnapolja, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bontást feltehetőleg
nem hajtja végre.
– a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, az Egyház utcai 7026, 7031 és a 7032
hrsz.-ú ingatlanokat bérbe adta mezőgazdasági művelésre, kertészkedésre, térítésmentesen, 2011. december 31-ig, és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírás ára. Nem adta bérbe azokat,
amelyek NATURA 2000 besorolás alatt lévő
ingatlanok, valamint nem támogatatta a
7023 hrsz-ú, Egyház utcai ingatlan bérbe,
illetve tulajdonba adását, továbbá felkérte a
CKÖ elnökét, hogy a Roma Oktatási és
Szabadidő Központ üzleti tervét készítse el,
aminek ismeretében dönt a bérbeadásról
és a támogatásról.
– a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő
és Foglalkoztatási Alapít vány részére
500 000 Ft támogatást biztosított 3 részletben (I. részlet 200 000 Ft, II. részlet
200 000 Ft, III. részlet 100 000 Ft.) A támogatást a támogatott a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokra
és a mezőgazdasági termesztésbe bevontak alkalmi munka után befizetési kötelezettségének teljesítésére használhatja fel.
A részletek kifizetésének feltétele a felhasználást igazoló számlák bemutatása, valamint a 3. pontban előírt feltétel teljesülése.
A támogatás fedezete az általános tartalék.
A testület a megállapodás megkötését
abban az esetben támogatta, ha a Pest
Megyei Romák Regionális Jogvédő és
Foglalkoztatási Alapítvány a mezőgazdasági termesztésbe általa bevont személyek
alkalmi munka utáni bejelentési és befizetési kötelezettségének eleget tesz és az
ezzel kapcsolatos bizonylatokat minden
hónap utolsó napjáig bemutatja a kisebbségi referensnek.
A Képviselő-testület nem fogadta el:
– a Dabasi Rendőrkapitányság 2010. évi
munkájáról készült beszámolót (7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás).
A testület zárt ülésen döntött
– a Dabas Város Díszpolgára cím, illetve a
„Dabas Város Környezet védelméér t”
Télessy István-díj adományozásáról, továbbá szociális tárgyú fellebbezéseket bírált
el.
Kozák Beatrix
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Az ECHO TV-ért
Dabas Város Önkormányzata nevében Kôszegi Zoltán
polgármester az alábbi felkéréssel kereste meg az
UPC Magyarország mûsorszolgáltató céget. Amennyiben a UPC nem állítja vissza az Echo TV-t az alapcsomagba, az önkormányzat más lehetôséget keres, hogy
a csatornát hozzáférhetôvé tegye a lakosság számára.

FELKÉRÉS

Dabas Város Önkormányzatának képviselői sajnálattal értesültek
arról, hogy a UPC Magyarország műsorszolgáltatási alapcsomagjából az ECHO TV műsorának sugárzását megszüntette.
A város lakossága számára fontos a minél szélesebb körű, sokoldalú tájékoztatás, amely alapján elkötelezettség nélkül tájékozódhatnak
a világban és az országban történtekről. Azzal, hogy a fent említett

televízióműsor sugárzását megszüntették, a többoldalú tájékoztatás
lehetősége megszűnt. Az önkormányzat a hozzá forduló állampolgároknak nem tud érdemi felvilágosítást adni a megszűnés okairól.
Dabas Város Önkormányzatának képviselői úgy gondolják, hogy
az információhoz való hozzájutás olyan alkotmányos alapjog, amely
nem korlátozható. Tudomásul vesszük, hogy a szolgáltató dönthet
bármilyen indok alapján egy szolgáltatás megszüntetéséről, azonban
Dabason és környékén közel 60 000 ember információhoz való jutását korlátozza a szolgáltató azzal, hogy ezt a hírcsatornát levette a
szolgáltatási csomagok közül.
Dabas Város Önkormányzatának választott képviselői felkérik a
szolgáltató ebben a kérdésben döntésre jogosult szervét, hogy vizsgálja felül a döntését és a lakosság érdekét figyelembe véve tegye lehetővé, hogy az alapcsomagban az ECHO TV is újra szerepeljen.
Dabas, 2011. március 18.
A képviselők nevében:
Kőszegi Zoltán polgármester

GYIÖK-választás – a te döntésed az ő lehetőségük!
Túl vagyunk az idei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választás első
mérföldkövén. Március végéig jelöltethették magukat azok a dabasi
fiatalok, akik kedvet éreztek ahhoz, hogy szervezett körülmények
között, hatékonyan képviseljék kortársaik érdekeit az őket érintő közügyekben. Minden választókörzetből az első 5 legtöbb ajánlást gyűjtő
kerül fel a szavazólapra.
A jelölteknek a választások előtt mindössze annyi dolguk van, hogy
minél jobban, célravezetőbben kampányoljanak, ugyanis a GYIÖK-be
iskolánként 2 (a Szent János Katolikus Általános Iskola és a II. Rákóczi

Ferenc Általános Iskola kivételt képez, onnan csak 1-1 diák juthat
tovább), míg kerületenként csak 1 dabasi fiatal kerülhet be.
A kampányra 10 nap áll a jelöltek rendelkezésére (április 4–13.),
melynek eszközeit a jelölt maga választja meg. Lehet szó szórólapozásról, gyűlések szervezéséről, de még a Rádió Dabasban is lehet nyilatkozni. Sőt a jelöltek írásos anyagaikat, hanganyagaikat Dabas város
honlapján is közzétehetik.
A választást megelőző nap életbe lép a kampánycsend, április 15-én
pedig elkezdődik a választás.

A választókörzetek, valamint a jelöltek listája és a választás helyszíne:
Választókörzetek

Jelöltek

Határok

A választás helyszíne

Sári faluhatártól (Besnyői u.) +
Sári-Besnyő egész területe

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

1.

Sári, Sári-Besnyő

2.

II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk. + Szent János
Katolikus Ált. Isk.

3.

Dabas

4.

Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola

Dóczi Anett
Bennárik Katalin

Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola

5.

Táncsics Mihály
Gimnázium

Csinos Attila, Gogolák Gábor,
Strupka Laura, Manger Annamária,
Erdélyi Zsolt

Táncsics Mihály
Gimnázium

6.

Kossuth Lajos Ált. Isk.

Kalmár Vanessza, Miták Bettina
Pelikán József, Pucsinszki Zoltán

Kossuth Lajos Általános
Iskola

7.

Gyón, Dabasi-szőlők

Borzák Zoltán

8.

Gyóni Géza Ált. Isk.

Volenszki Virág, Kovács Attila
Zsiga Attila, Oláh Vivien
Horváth Gabriella

Magyar Beatrix
Naszvadi Regina
Mráz Marcell

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Besnyői utcától, Dabas-Gyón
városhatárig Dabasi u.–Kölcsey
u.–Halász M.u.

Az iskolai jelöltekre 9.00-től 13.00-ig, a kerületi jelöltekre pedig 9.00től 17.00 óráig lehet majd szavazni a kijelölt helyszíneken!
A választást követően 2011. április 20-án eredményt hirdetünk,
májusban pedig az új GYIÖK-tagok alakuló ülést tartanak. Az alakuló
ülésen a tagok esküt tesznek, maguk közül ifjúsági polgármestert

Dabas-Gyón városhatártól Dabasi
u.–Kölcsey u.–Tó u. vonala +
Dabasi-szőlők egész területe

Kossuth Lajos Általános
Iskola

Gyóni Géza Általános
Iskola
Gyóni Géza Általános
Iskola

választanak, majd elfogadják Szervezeti és Működési Szabályzatukat.
Kedves Olvasó! Ha Te magad is érdekelt vagy és szavazójoggal bírsz
ezen a választáson, menj el és szavazz! Legyél részese az eseménynek,
és dönts arról, hogy a legalkalmasabb emberek kerüljenek be a GYIÖK
tagjai közé! Ne feledd, társaid számítanak a szavazatodra!
2011. április
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A városi kisvonat
áprilisi menetrendje

Húsvéti Nyuszivonat
2011
1. Április 15. (péntek) 15.00–18.00 óráig a Miloszerni vendégházban (Dabas-Gyón, Luther u. 26.) sokféle technikával
készült hagyományos tojásfestés, állatsimogató
Kisvonat idul: 15.00 óra – Sári templom–Szent János út–Fő
út– Szent István út–Kossuth Lajos út–Luther u.
Visszaindulás: 18.00 órakor a fenti útvonalon
2. Április 16. (szombat) 15.00–18.00 óráig a Kossuth Műve
lődési Központban
Húsvéti ünnepváró délután
– kézműves foglalkozás
– kézműves kirakodóvásár
– a Művelődési Központ csoportjainak színpadi bemutatója
– 17.00 óra „Ma van Húsvét napja!” ünnepi gyerekműsor
– állatsimogató
Kisvonat idul: 15.00 óra Sári templom–Szent János út–Fő
út–Szent István út (Alsódabasi templom megállóig)
16.00 órától Szent István út Alsó-dabasi templom megálló–
Kossuth Lajos út–Tatárszentgyörgyi elágazás útvonalon és
visszafordul a Kossuth Művelődési Központig
Visszaindulás: 18.00 óra Kossuth Művelődési Központ–
Szent István út–Fő út–Szent–János út–Sári Templom
19.00 óra Kossuth Művelődési Központ–Kossuth Lajos út–
Tatárszentgyörgyi elágazás
3. Április 17. (vasárnap) 15.00–18.00 óráig – Húsvétváró délután (locsolószokások – kézműves foglalkozások – állatsimogató) Dabas-Sári Szlovák Udvar (Tájház és Rétesház)
Kisvonat indul: 14.00 óra Bajcsy-Zsilinszky út (a régi mentőállomástól) Vörösmarty utca–Vasút út–Kossuth Lajos
út–Szent István út–Fő út–Szent János út–Sári Templom–
Sári Szlovák Udvar
Visszaindulás: 18.00 óra a fenti útvonalon
(felszállás a kijelölt autóbuszmegállókban)
Kedves Gyerekek!
Felszálláskor az önkormányzat
nyuszija fogad benneteket. Ha
elmondjátok neki kedvenc locsolóverseteket, vagy énekeltek egy
kedves kis dalt, mindannyian
ajándékba kaptok egy festett
nyusziarcot és más apró ajándékokat.
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Tisztelt Betegeink!
Orvosi Műszerrel a Daganatos Betegségek
Korai Felismeréséért ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány és Rendelőintézetünk nevében
kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával alapítványunkat
szíveskedjenek támogatni!
Az intézet műszerezettségének bővítésére
használjuk fel.
Adószám: 19182638-1-13
Bankszámlaszám: 11742032-20011916
Felajánlásukat köszönjük!

Érvényes viteldíjak a gumikerekes kisvonaton:
3 éves kor alatt
3–6 éves kor között
6–70 éves kor között
70 év felett
3 év alatti gyermekkel utazó személy

Április 15–16–17. (péntek–vasárnap) „Nyuszi-vonat”
Április 23. szombat Temetőjárat
– csak Sári területén közlekedik
Április 24. vasárnap Temetőjárat
– csak Dabas és Gyón területén közlekedik
A temetőjárat sári útvonala:
A kisvonat megállóhelyei a volánbusz által is használt megállók.
Az útvonal csak az odautat jelöli, a visszaút tükörképe az oda
útnak.
Indulás: 14.00 órakor
József Attila utca (Kossuth Zsuzsanna SZKI)–Vásártér utca–
Fő út–Szent János út–Tabáni út–temető
A temetőjárat gyón és dabasi útvonala
Az útvonal csak az odautat jelöli, a visszaút tükörképe az
odaútnak.
Indulás: 14.00 órakor
József Attila utca (Kossuth Zsuzsanna SZKI)–Vásártér utca–
Fő út–Szent István út–Kossuth Lajos út–Vasút út–Vörösmarty utca–Bartók Béla út–Szabadság út (temető)–Bartók Béla
út–Szent István út–Kossuth Lajos út–Szélmalom utca (temető)

ingyenes
80 Ft
250 Ft
ingyenes
150 Ft

Klemencz Györgyné

Dr. Bodó Ágnes

Dr. Beke Judit

intézetvezető

a kuratórium elnökhelyettese

a kuratórium elnöke

Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó
masszőrtanfolyam indul
április 13-án Dunaharasztiban, április 15-én
Szigethalmon, április 19-én Dabason.
Tel.: 06-30/984-0234
nyilvántart. szám: 0111-2011w
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Malecz Márk
Kosztolányi Alexa
Bence Artúr
Farkas Bíborka
Harascsák Anna
Szegedi Csenge
Gémesi András Miksa
Magyar Blanka
Kecskés Zselyke
Dormány Bence Ferenc
Mészáros Réka
Berla Bálint

Születési idô

Anyuka neve

02. 05.
02. 13.
03. 03.
03. 13.
03. 14.
03. 21.
03. 22.
03. 23.
03. 24.
03. 24.
03. 25.
03. 28.

Kecskeméti Hajnalka
Sponga Mária
Horváth Erika
Vajda Tünde
Szabados Gizella
Tihanyi Ildikó
Maricza Andrea
Jakab Anita
Bálint Katalin
Balázs Ildikó
Szabó Katalin
Kosztolányi Tímea

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Szmrek Miklós
Sevecsek Imréné (Kmetyó Erzsébet)
Hideghéti Antalné (Pongrácz Erzsébet)
Sziráki István
Bennárik Lénárd
Kopp Tibor
Major Attiláné (Molnár Eszter)
Klestinszky Márta
Pelikán József
Farkas Mihály
Szerencsi Istvánné (Tari Ilona)
Majeczki Jánosné (Vadkerti Ilona Éva)
Botlik Andrásné (Tuska Mária)
Berényi Terézia
Herbert Józsefné (Burián Kamilla)
Farkas József
Kancsár László
Vojna Józsefné (Bennárik Kamilla)
Jarábik Istvánné (Zsolnai Erzsébet)
Balogh Józsefné (Balázs Rozália)
Liszenciás Istvánné (Sztakó Erzsébet)
Szabó Dánielné (Szabó Terézia)
Szabó Fábiánné (Lukács Teréz)
Forczek Miklósné (Bukovszki Kamilla)

1952. 10. 11.
1951. 09. 16.
1933. 12. 17.
1926. 03. 27.
1933. 01. 23.
1946. 08. 19.
1934. 01. 10.
1925. 05. 15.
1961. 11. 20.
1941. 08. 17.
1928. 02. 01.
1933. 11. 28.
1927. 09. 12.
1937. 05. 12.
1943. 10. 13.
1949. 10. 01.
1930. 11. 19.
1953. 06. 18.
1935. 08. 10.
1923. 06. 26.
1958. 10. 19.
1923. 07. 15.
1924. 06. 05.
1940. 05. 14.

2011. 01. 22.
2011. 02. 13.
2011. 02. 17.
2011. 02. 17.
2011. 02. 18.
2011. 02. 18.
2011. 02. 19.
2011. 02. 19.
2011. 02. 24.
2011. 02. 26.
2011. 02. 27.
2011. 02. 28.
2011. 03. 05.
2011. 03. 06.
2011. 03. 07.
2011. 03. 08.
2011. 03. 09.
2011. 03. 10.
2011. 03. 10.
2011. 03. 10.
2011. 03. 12.
2011. 03. 15.
2011. 03. 19.
2011. 03. 20.

SZIRÁKI ISTVÁN
(1926–2011)

Már hozzászoktunk, hogy október
23-án – mint az utolsó élő gyóni ’56-os
– mindenkit maga elé engedve koszorúz. Reméltük, hogy ez még sokáig így
lesz, majd aggódva észleltük távolmaradását és hallottuk a rossz híreket romló egészségi állapotáról. A
nagy idők szereplőjeként mindig szívesen és szent dologként beszélt
a FORRADALOM-ról, örült bárki érdeklődésének, ha az valóban

Név
Bögös Györgyné (Mezei Klára)
Potoczki Istvánné (Hende Teréz)
Sponga Péterné (Kocsir Mária)

Születési idô Halálozás idôp.
1934. 08. 26.
2011. 03. 21.
1923. 11. 22.
2011. 03. 22.
1923. 05. 22.
2011. 03. 27.

Osztozunk a családok gyászában.
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Rácz Józsefné (Kalocsai Veronika)
1921. 04. 24.
Lakos Pál Istvánné (Halenkár Margit) 1919. 04. 06.
Magyar Mihályné (Daróczi Olga)
1918. 04. 06.
Bata Jánosné (Bata Terézia)
1912. 04. 12.

Életkor
90 éves
92 éves
93 éves
99 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
április 21.
Mráz Attila–Kancsár Piroska
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
április 5.
Kardos Sándor–Szabó Éva
április 6.
Ács Ferenc–dr. Deák Antónia Éva
április 26.
Nagy Lajos–Havacs Margit
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
április 19.
Szemző János–Majeczki Margit
április 25.
Kosztolányi István–Podoba Julianna
április 26.
Czető József István–Zsigmond Erzsébet
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
április 11.
Péli László Dezső–Majeczki Edit
április 25.
Schulcz István–Baji Ilona Hilda
április 30.
Bennárik István–Mismás Erika
40 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
április 10.
Kosztolányi György–Hefler Edit
április 30.
Janicsák Sándor–Ózdi Mária
Rumó Ferenc–Erdős Zsuzsanna
50 éve (1961-ben) kötöttek házasságot:
április 1.
Mátyus Gyula–Szűcs Mária
április 15.
Gebura Lipót–Szeidenléder Lidia
2011. március hónapban kötöttek házasságot:
március 12.
Turcsán Bertalan–Strupka Viktória

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
őszinte volt. A történetekből nála csak egyetlen változat létezett, az
igazságból soha nem engedett. Sokat bosszankodott a nyomtatott
szó fensőbbségét hirdető, díszes kivitelű, de elnagyolt, felületes, így
is úgy is érthető kiadványokon, gyűlölte a történelemhamisítást. Az
’56-os mérce egész életét végigkísérte. Egykori bajtársairól mindig
nagy tisztelettel nyilatkozott. Örült a rendszerváltás tényének, ’56
folytatását remélte, de rengeteget kellett csalódnia. „Aggódom a
nemzetért” – szólt hozzánk utolsó üzenete 2011. március 3-án a
gyóni temetőben. Oszlopos fa dőlt ki, nagy a veszteségünk…
V. F.
2011. április
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„Vizes napok”
Dabas Város Önkormányzata 2009-ben 29 710 200 Ft-ot nyert a „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Dabas
város nevelési- és oktatási intézményeiben” címû, TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0014 azonosító számú projekt megvalósítására. A projekt megvalósítása 2010. augusztus 31-én lezárult a projektben részt vevô két intézményben
a 2. sz. Napköziotthonos Óvodában és a Kossuth Lajos Általános Iskolában. A pályázat fenntartási idôszakában
szervezett szakmai napról, témahétrôl, egyéb programokról az óvodavezetô, illetve a program iskolai megvalósítását koordináló szakmai vezetôje számol be.

„A víz kincs”

Szakmai nap és nyílt napok az Új BÓBITA tagóvodában

2010 szeptemberétől óvodánk négy kiscsoportjában és egy nagycsoportjában a TÁMOP 3.1.4. pályázattal elnyert és bevezetett kompetencia alapokra épített tevékenységközpontú óvodai nevelési programot alkalmazzuk. A programcsomag újszerű lehetőségeket biztosít és
rendkívül változatos technikai eljárásokat igényel az eredményes megvalósuláshoz, különös tekintettel a külvilág tevékeny megismerésében
és a környezettudatos viselkedés megalapozásában.
Ennek igazolására és bemutatására szerveztük meg március 2-án
az Új Bóbita óvodában a hagyományos „Nyitnikék” szakmai napunkat a térség és a zentai testvéróvoda óvodapedagógusai, majd a hónap
végén a szülők számára is nyílt napok formájában.
A „VÍZ” témakörében 3 hónap áll minden csoport rendelkezésére
ahhoz, hogy kísérletezzenek, megfigyeléseket végezzenek és tapasztalatokat gyűjtsenek, ok-okozati összefüggéseket fedezzenek fel a vízről,
annak tulajdonságairól játékon keresztül. A megfigyelések és felfedezések összefoglalása heti projektben valósult meg, amelyhez 1-1 bemutató nap is tartozott.
A 3–4 évesek a „Csepereg a víz” címmel a víz mozgását, különböző
halmazállapotát vizsgálták, melyhez jó szolgálatot tettek az új vizező
és homokozó asztalaink. Az egész délelőtt kötetlen játékban zajlott:
„lépegetés a mocsárban”, „hajózunk a tengeren”, „kincskeresés a víz
alatt”, „üvegek zenéje”, „halak terelgetése, úsztatása”, „vízkerék játék”
és a „vízcseppek tánca” tette vonzóvá és érdekessé az egész délelőttöt a
gyerekek számára.
A 6–7 évesek a „VÍZ KINCS – A víz az élet forrása” címmel a környezetvédelem – ezen belül a vízvédelem fontosságát, a takarékos vízhasználatot, a víz tisztaságának megóvását, a vízszennyezésről, a víztisztításról szerzett ismereteiket, élményeiket gyűjtötték össze és játékos keretbe ágyazva tették szemléletessé.
Óriás földgömbünkön és az óriási filctérképen nagyon látványosan
igazolták, hogy a Föld felszínének több mint 70%-át víz borítja, de
ennek csupán 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Ezért nagyon fontos védeni a vizeket és takarékoskodni a vízzel. „A víz az élet forrása”
– nélküle nem lenne élet a bolygónkon. Minél több ember él a Földön,
annál több ivóvizet fogyasztunk. Ma több mint egymilliárd szomjazó
ember él a Földön, és több mint kétmilliárdan nélkülözik a tiszta
vizet. Ezért óvjuk tisztaságát és takarékoskodjunk vele!
A szülők számára tartott nyílt napokon a gyerekek maguk fogalmazták meg azt is, hogy itt az óvodában mi hogyan takarékoskodunk
a vízzel nap, mint nap (kézmosáskor, fogmosáskor, az étkezéskor
kitöltött maradék vízzel virágokat öntözünk, madarakat itatunk, felmosáshoz használjuk…).
A folyosón a „VÍZ KINCS” címmel a szülők számára hasznos tippeket is adunk a víz takarékos használatához, illetve a környezetbarát
módon való takarításhoz is számtalan ötlettel szolgálunk, amit itt az
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óvodában és otthon is hatékonyan alkalmazhatunk (lefolyók, mikrók,
sütők, tűzhelyek tisztítása, vegyszer helyett ecettel, szódabikarbónával; környezetbarát folttisztítás citromlével, ecettel, tejjel, savóval…).
A környezet- és természetvédelem, a környezettudatos magatartás
megalapozása és az ehhez kapcsolódó szokások kialakítása fontos célkitűzésünk.
A környezettudatos állampolgárrá nevelést minél kisebb korban
kell elkezdeni, mivel a gyermekkorban tapasztalt és utánzásos tanulás
útjain elsajátított környezetkímélő és környezetvédő magatartás, szociális érzékenység beépülve a személyiségbe, a környezettudatos felnőtté válást eredményezi. Ezt a célt csak a családi neveléssel együtt
valósíthatjuk meg.
Óvodásainkon keresztül közös programok, tevékenységek szervezésével igyekszünk a környezettudatos szemléletet a szülők körében is
népszerűsíteni a mindennapokban (szelektív hulladékgyűjtés, folyamatos papírgyűjtés, komposztálás, elemgyűjtés, víztakarékosságra
nevelés…) és példát is adni a természettel való harmonikus együttélésre, a környezetbarát életmódra (vásárlási szokások!).
Apró kis tettekkel is sokat tehetünk vizeink és Földünk tisztaságának megóvásáért. A még meglévő értékeinkre vigyázzunk, hogy unokáink is élvezhessék ezeket a KINCSEKET!
Kecskésné Harmincz Jolán
óvodavezető

Témahét a Kossuth Lajos Általános
Iskolában
Iskolánkban a TÁMOP pályázat fenntartásaként, idén a felső tagozaton megszerveztük a témahetet a 6. évfolyamon a Víz Világ
napjához kapcsolódva – március 16–23-ig „Az élet alapvető feltétele” címen.
A témahét megvalósítása során a tanulási folyamat módszere
megváltozik, eltér a hagyományostól a maga teljességében a tanulói
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aktivitásra épít, az önállóság és az együttműködési készség fejlesztésére, kipróbálására helyezi a hangsúlyt. Lehetőséget teremt többféle
készség, tehetség egyidejű kibontakoztatására. Tartalmában egy
nagyobb, sok szempontból megközelíthető témát helyez a vizsgálódás középpontjába.
Ez a témahét a vízzel kapcsolatos kérdésekre kívánt választ
keresni és rá szerette volna ébreszteni a tanulókat a természetben
lejátszódó folyamatok közötti összefüggések megfigyelésére. A 21.
század legnagyobb válságát az egészséges ivóvíz hiánya okozhatja
majd, ezért szükséges védeni a vizeket és takarékoskodni vele, így
ezért választottuk ezt a témát.
A téma feldolgozása több tantárgyat is érintett az iskolában:
Földrajzórán a Duna és Tisza folyóval ismerkedtek, a magyarórákon verset írtak a vízről, leírást készítettek lakóhelyünk egy vizes
élőhelyéről, matematikán grafikont készítettek. Énekórán vízről
szóló népdalokat tanultak, technikaórán hajót építettek. Biológiából
vizek, vízpartok élővilágából készítettek tablót. Fizikaórán a víz
halmazállapotának változásait vizsgálták. Az osztályfőnöki órákon
a vizek védelméről beszélgettek.
Egy napra az összes évfolyam bekapcsolódott. Érdekes feladatok,
találós kérdések, ügyességi játékok várták őket a különböző helyszíneken. A napot úszóverseny zárta.
Előzetes feladatként a DAKÖV internetes vetélkedőjén vettek
részt, amelyet Kajli Zsolt 6. osztályos tanulónk nyert meg.
A témahetet egy ötórai teával zártuk, amelyre a szülőket is meghívták a gyerekek.
Itt bemutatót láthattak munkáikból. Énekeltek, verseltek, prezentációt vetítettek Dabas vizes élőhelyeiről.

Jó volt együtt látni a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, az
iskola vezetőit a kötetlen beszélgetésen.
Sikeres hetet zártunk, remélem többször lesz ilyenben részünk!
Papp Györgyné
szakmai vezető

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által Dabas Város
Önkormányzata számára nyújtott támogatás összege:
29 710 200 Ft.

Március 22. – A VÍZ VILÁGNAPJA
A Daköv Kft. Víz Világnapja alkalmából meghirdetett internetes
rajzpályázatán a dabasi diákok a következő eredményeket érték el:
ALSÓS KATEGÓRIA
1. helyezett
Pelikán Kata
3. helyezett
Varga Natália
FELSŐS KATEGÓRIA
1. helyezett
Kajli Zsolt Attila
Külön díjazottak:
Dobos Csenge Virág		
Balázs Gábor Gergő		

Kossuth L. Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Kossuth L. Általános Iskola
Kossuth L. Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola

A CSATORNAHASZNÁLAT
ILLEMTANA (4. rész)
Víz, amely nem az elválasztott rendszerű
csatornahálózatba való
Az elválasztott rendszerű közüzemi szennyvíz
csatorna-hálózat csak a szennyvizet képes elvezetni. A
használat során a bebocsátások egymásra halmozódnak, egyre nagyobb mennyiségben jutnak el a szennyvíztisztító telepre. A szennyvízcsatorna-hálózatot
lakosonként és naponta általában 120 l víz továbbítására tervezik. Nagyon fontos, hogy a hálózatnak egyetlen egy pontján se jusson be nagyobb mennyiségű víz,
mint amire azt a hálózatot méretezték.
A csatornahálózatba még akkor sem szabad a
szennyvízen kívül más eredetű vizet bejuttatni, ha úgy
tűnik, hogy annak elvezetőképessége megfelelőnek
látszik, mivel így olyan területeken okozhatunk veszélyeket, amelyek saját ingatlanunktól távol esnek.
A többletvíz az előbbieken kívül jelentős többletköltséggel jár, és emiatt a csatornadíj is emelkedik.
Így tilos a csatornahálózatba vezetni a csapadékvizet,
a belvizet, a talajvizet és a hólevet.
DAKÖV KFT.

További képek és információk a www.dabas.hu oldalon
2011. április
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Miloszerni vendégház – visszapillantás a múltba
2010 novemberétől havonta egy alkalommal népi hagyományokat felelevenítő programokkal várja vendégeit a gyóni Miloszerni
vendégház. Sparhelt melegével, lemezbögréből gőzölgő házi teával, lábasban pattogatott kukoricával fogadtuk a péntek délutáni
érdeklődőket az egykori gyóni család lakóházában. Az ételek készítésében Kovácsné
Anikó, Kajliné Margitka és a gyóni nyugdíjasklubtagok mutatták meg a hagyományos
fogásokat a régi mérlegek, mérők, edények,
nyújtók és szaggatók segítségével. Egy-két
óra alatt a hozzávalók ízletes falatokká alakultak. Nagy sikere volt az ünnepi alkalmak
csigatésztás, disznótoros levesének. A gazdagság szimbóluma, azaz a csigatészta, a
gyerekek, asszonyok közös munkája volt. A
tésztát vékonyra sodortuk, rombusz alakúra vágtuk, egyenként szövőbordára fektettük és fa csigacsinálóval feltekertük. A sparhelt tetején nyers kinyújtott tésztát pirítottunk. Februárban szalagos fánkot dagasz-

tottunk, aki akarta, szaggathatta, és piros
lábasban süthette is magának, így farsangkor az asztalra került ez a finom nyalánkság. A tiszta-rendes főzéshez keresztszemes
díszítéssel kötényt hímeztünk. A hagyomány szerint a hímzés tükrözi a tulajdonos
gazdagságát. Április 15-én az élet szimbólumát, azaz tojást festünk hagyományos
technikákkal. A vén diófa, és a kukorica

„Akarsz-e játszani?”
– rendhagyó irodalomóra a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban –
„Idefele, odafele Halkan sír az ukulele.
Csiribiri kuruzsol, Fa levele duruzsol.
Odafele, idefele, Körül ül a falu vele
Túl a szavak ligetén, Oaloa szigetén.”
Simkó Tibor: Ukulele
Simkó Tibor idézett „Ukulele” című,
ukulelével kísért verse zárta március 28-án
a könyvtárban a rendhagyó irodalomórát,
ahol a Táncsics Mihály Gimnázium és a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium tanulóit láttuk vendégül.
A fellépők Borzsák Kamilla fuvolaművész,
Balog Péter gitárművész és Radványi Balázs
Kossuth-díjas művész voltak. A műsorban
elsőként elhangzott Kosztolányi Dezső címadó verse, az „Akarsz-e játszani?”, majd
Petőfi-vers következett, az „Egy gondolat
bánt engemet”. Ezt követően Arany Jánostól
„A világ” című költeményt hallgathattuk meg.
A klasszikusok sorát két gyönyörű József
Attila-vers zárta, a „Mama” és a „Tudod, hogy
nincs bocsánat”. E filozofikus hangulatú
szépséges versből két versszakot idézünk:
„Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő utánad.
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A bűn az nem lesz könnyebb
Hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
Legalább azt köszönjed.”
A halhatatlanok után mai költők versei
következtek. Nagy Gáspár, Tarbay Ede,
Nagy Bandó András és Simkó Tiborköltemények szórakoztatták a jelenlévőket.
Természetesen az előadott költemények
mindegyike zenei aláfestéssel hangzott el.
A megzenésített irodalmi műveken kívül
hangszerbemutatót is tartottak a művészek. Megismerhettük a kobozt, mandolint, cuatrót, ukulelét, cavaquinjót és a pánsípot.
A feszes tarantella-dallamokhoz a közönség tapssal és dobogással adta a ritmust, ami,
mondanunk sem kell, igen népszerű volt az
ifjúság körében. A reakciókból, figyelő tekintetekből megállapítottuk, hogy vendégeink
jól érezték magukat, és bízunk benne, hogy
nem hétköznapi élményekkel gazdagodtak.
A programot a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár a Táncsics Mihály Gimnázium
mal és a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégiummal együttműködve, a
„ M i vag y u n k a t ud á s pi l lé re ! ” –

góré árnyékában nyuszikat simogathatunk.
A gangon üldögélve a hengerelt fal vagy a
régi metlaki mintázatában, de a rügyező
szőlőlugasban is gyönyörködhetünk.
Aki még nem látott házi túró-, szörp-,
aratókoszorú-, birsalmasajt-készítést, jól
teszi, ha a következő alkalmakra időben
érkezik, hogy a tisztaszobában helye legyen
a megvetett ágyon vagy a hokedlin, és a kiskonyhában, kezébe vehesse, kipróbálhassa a
régmúlt működő eszközeit. A bejárati kulcsot a kúria munkatársaitól kérhetjük el, és
a soron következő hagyományápoló péntek
időpontját is itt tudhatjuk meg.
Kirándulások, családi programok, rendezvények idején a gyóni Miloszerni vendégházban (Dabas-Gyón, Luther u. 26.)
átélhetjük őrzött hagyományainkat, régi
ízeket kóstolhatunk, erősíthetjük értékeink
iránti tiszteletünket, megpihenhetünk elődeink lakóhelyén.
P. B. T.

Szolgáltatás-fejlesztés a dabasi Halász
Boldizsár Városi Könyvtár olvasói táborának növelése és az élethosszig tartó tanulás
érdekében című, TÁMOP-3.2.4-08/1/
KMR-2009-0010 azonosító számú projekt
keretében szervezte meg.
Kedves olvasóink a könyvtárban továbbra
is megtalálják a klasszikus és mai költők
műveit, azokra rákereshetnek a könyvt ár
megújult honlapján, az elektronikus keresőrendszerben.(www.dabas.hu/E-könyvtár).
A zenekedvelő és zeneértő olvasóknak
ajánljuk figyelmébe a kölcsönözhető megzenésített verseket tartalmazó CD-ket, kottákat.
A hozzánk látogatóknak tartalmas,
hasznos időtöltést kívánunk a Halász
Boldizsár Városi Könyvtárban!
Ferenczi Margit igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által
Dabas Város Önkormányzata számára
nyújtott támogatás összege:
18 960 778 Ft
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Szakmai nap az Igazgyöngy
Általános Iskolában

Mit tegyek
ha robbanóanyagot találok?

Idén ötödik alkalommal, március 9-én rendeztük meg intézményünkben a szakmai napot. Célunk ezzel a már hagyományos programmal, hogy segítsük a Dabason és a környékbeli településeken lévő
óvodák és iskolák munkáját, bővítsük a pedagógusok szakmai eszköztárát. Elmélet és gyakorlat szintjén mutassunk olyan pedagógiai
eszközöket, amelyekkel hatékonyan lehet fejleszteni a tanulási zavarral, beilleszkedési, viselkedési problémával küszködő és a sajátos
nevelési igényű tanulókat.
Az előző két évben meghívott előadó is színesítette a továbbképzést. Az idén erre nem volt módja az intézményünknek. Az igazgatónő, Farkas Gabriella köszöntötte vendégeinket.
A nap központi témája a mozgásfejlesztés, annak sokfélesége,
lehetőségei a tanítási órákon. Farkas Gabriella átfogóan mutatta be a
jelenleg alkalmazott mozgásterápiákat és a mozgásfejlesztés más
képességterületekre gyakorolt hatásairól is beszélt. Majd Némethné
Pöltl Annamária tartott előadást, Hogyan élhette túl Maugli? címmel a TSMT-ről (Tervezett Szenzomotoros Tréning). Előadásában
azt is bemutatta, hogyan alkalmazzuk ezt a mozgásterápiás módszert iskolánkban, milyen területeken érhetünk el eredményeket.
Ezt követően Kovács Levente beszélt a gyógytestnevelésről, fontosságáról, a túlsúlyos gyermek mozgásfejlesztéséről. Előadását
videofelvétel színesítette.
Az elméleti előadások utolsó részeként Csaplár Péterné beszélt a
korai mozgás és beszédfejlesztés jelentőségéről.
Természetesen a gyakorlati bemutatók sem maradtak el. Lehetőség
nyílt matematikaóra, beszédfejlesztés, grafomotoros fejlesztés, valamint alapozó terápiás fejlesztés megtekintésére. A bátrabbak ki is
próbálhatták magukat egy TSMT-s körfeladatban, majd a gyerekek
által végzett alapozó terápiás feladatsort is saját élményben tapasztalhatták meg.
42 érdeklődő vett részt az előadásokon. A megelégedettségi kérdőívekben pozitívan értékelték a látottakat. Legnagyobb sikert a
Hogyan élhette túl Maugli? című előadás aratta.
A vendégek betekinthettek az iskolánkban zajló munkába, hogy
mennyire fontosnak tartjuk a gyerekek fejlődésében a mozgásfejlesztést. Az idegrendszer éretlensége mozgásfejlesztéssel helyrehozható, a
tanulási zavarok enyhíthetők. A kiemelt területek: nagymozgások,
rugalmasság, egyensúly, ritmus. Az érdeklődők láthattak gyakorlatokat, amelyek a tanórába beépíthetőek, használható ötletekkel térhettek haza.
Örömet szerzett számunkra a kollégák elismerő mosolya, őszinte érdeklődése. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
kíváncsi volt munkánkra, és megtisztelt bennünket figyelmével.
Kubik Judit

Úgy tűnik, az idei hosszú télnek már nem csak csillagászatilag van
vége. Erre utal a megpezsdült természet is. Reggelente madarak csicsergésére ébredhetünk, a kora tavaszi napsütés lágy melegében jóleső örömmel fürdik arcunk és lelkünk. Csalhatatlan jele a virágzó
évszak megjöttének a kertészeti, mezőgazdasági munkák megkezdése nemcsak a házak kertjeiben, de a gazdálkodók földjein is.
Ebből eredően hívom fel a Tisztelt Olvasó figyelmét a követendő
magatartásra, ha a földművelés – vagy egyéb más talajmunkából
kifolyólag – robbanóeszközt, illetve annak vélt tárgyat találnak. A
robbanóanyagok és -eszközök illetéktelen személyek általi tartása a
törvény erejéből kifolyólag büntetendő. Emellett a saját, illetve
mások életét, testi épségét, és a környezetet is súlyosan veszélyeztető hatásokkal kell számolni, ha bekövetkezik egy nem várt robbanás. Ilyen tragédia történt a közelmúltban Zalaegerszegen is, ahol a
családi háznál bekövetkezett robbanóeszköz detonációjában az apa
meghalt és fia súlyos sérüléseket szenvedett otthonuk romjai
között.
A robbanóanyagok és -eszközök által okozott veszélyek
csökkenthetők az alábbi szabályok megtartásával:
– Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az azokra
való belépést, amelyekről feltehető, hogy ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma is használatban lévő lőterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai létesítmények. Ha az oda történő belépés mégis szükséges, semmilyen ismeretlen eredetű és rendeltetésű tárgyat, eszközt nem szabad megközelíteni, megérinteni, vagy helyéről elmozdítani.
– A földben lévő robbanóanyagok és -eszközök felismerése általában nem könnyű. Ezek felületét szinte kivétel nélkül vastag rozsda
és talajréteg borítja. Közös jellemzőik:
– alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy kúpos;
– hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a méteres nagyságot is elérheti, vagy meghaladhatja azt;
– átmérőjük általában másfél-két centiméter és több tíz centiméter
között van;
– ritkábban ettől eltérő formájú eszközök vagy robbanóanyagok is
előfordulhatnak (korong, henger, hasáb alakúak).
– Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről
elmozdítani, megtisztítani annak érdekében, hogy méreteiket,
alakjukat pontosabban meghatározhassuk!
– A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be
kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el kell
hagyni.
– Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő
munkagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis
az enyhe talajrezgés hatására is működésbe léphetnek.
– A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse.
Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen hagyni azzal
a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.

A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
két legeredményesebb versenyzôje

Bartha Dorina és Kirschteuer Gergô,
a Táncsics Mihály Gimnázium tanulói.
Eredményükhöz gratulálunk,
sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is!
– szerk. –

Bárki, aki valahol ilyen, gyanúsnak tűnő tárgyat talál, köteles
azt a lehető legrövidebb időn belül bejelenteni. Ennek leggyorsabb útja a rendőrségre (telefonszám: 107) tett bejelentés.
Dabasi Polgári Védelmi Iroda
2011. április
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Köszönet a páratlan összefogásért
Rohanó mindennapjainkban magától értetődőnek vesszük, hogy reggelente iskolába, munkába indulunk, napközben végezzük felada
tainkat, este a család minden tagját meleg lakás, terített asztal várja.
Mindez egy tragédia következtében, egy szempillantás alatt gyökeresen megváltozhat és a család számára, mindennapi küzdelemmé válhat a megélhetés, az élelem beszerzése, a fűtés, a ruházkodás, a gyermekek iskoláztatása.
Településünkön két év alatt 49 gyermek maradt árván, 23 édesanya, 4 édesapa maradt egyedül kiskorú gyermekei nevelésében.
Róluk, a bajba jutott családokról – napi gondjaink közepette – gyakran megfeledkezünk. A Gróf Vay Péter Szolidaritási Alap a dabasi
önkormányzat és a helyi vállalkozók összefogásával – a térségben,
egyedülálló módon – immár második éve szociális szolgáltatásaival
nyújt segítséget a nagy hirtelenséggel elárvult, támasz nélkül maradt
dabasi családoknak. Az alapba érkezett anyagi felajánlásokból – az
Ad-Hoc Bizottság döntése alapján – sikerült csökkenteni több család

pénzügyi terhét, támogatást nyújthattunk otthont mentő programokban, felnőttképzések és tanulói vizsgák, tehetséges gyermekek
továbbtanulásának támogatásában, gyermekgyógytorna biztosításában, beomló házfal és konyha helyreállításában, cserépkályha javításában, tüzelőfelajánlásban, mintegy 27 család esetében.
A családsegítő szolgálat mentális szolgáltatása, segítő beszélgetései, az erős családi kapcsolatok is nagyon fontos támaszok az elárvult
gyermekek és az egyedül maradt szülők lelki megerősödésében. A
felsoroltak mind hozzájárultak ahhoz, hogy a támasz nélkül maradt
családok közös összefogással építhessék új életüket.
Akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre: Alsónémedi és
Vidéke Takarékszövetkezet, Aranykorona Kft., Box Plusz Kft.,
D’Door Kft., Dabas Város Önkormányzata, Dabasért Közalapítvány,
dabasi lakosok, dabasi oktatási-nevelési intézmények, DAKÖV Kft.,
Eke Sándor, Kőszegi Zoltán, Patina Bt., Pressman Nyomdaipari és
Kereskedelmi Bt.		
Nagy Viktória

Dabason, a Laguna üzletházban 101 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Minden tevékenység végzésére alkalmas. 70 ezer Ft + rezsi (54 ezer Ft)/hó
Tel.: 06-20/91-91-364

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
április havi programok

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

RENDEZVÉNYEK
IV. Tavaszköszöntő Gyermek és
Ifjúsági Művészeti Napok

Orchidea Népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa Népdalkör: szerda 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: április 2. szombat
15.00 órától
Látássérültek Egyesülete: április 4. hétfő

április 9–17.
április 11–15. – Játékos tudomány – A fizika csodái
Iskolai osztályok és egyéni érdeklődők jelentkezését is várjuk!
Helyszín: a Kossuth Művelődési Központ nagyterme
A kiállítás megtekinthető: H.–Cs. 9.00–17.00 óráig
Időpont-egyeztetés: 29/360-237
április 16. szombat, 15.00 óra – Húsvéti ünnepváró délután
17.00 óra – „Ma van Húsvét napja!” ünnepi gyerekműsor
A dabasi gyerekeket a Nyuszivonat szállítja a helyszínre.

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
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

18 Dabas 2011. április

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
Népzenei képzés: szerda 18–19.30 óráig, oktató: Tormási Elek

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

KIÁLLÍTÁS
2011. április 15. péntek, 18.00 óra
A dabasi kistérségi gyermek képzőművészeti szakkör munkáinak
kiállítása
– Bemutatkozik a másfél éve alakult Garázs Band
Művészeti vezető: Tóth Antal
A kiállítás megtekinthető: május 13-ig, hétfőtől péntekig:
9.00–17.00 óráig.
(Rossz idő esetén a koncert 19.00 órakor kerül megrendezésre
a művelődési központban.)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: páratlan hét csütörtök, 16.00 óra
Felnőtt képzőművész kör: április 1. péntek, 16.00 óra

intézményeink hírei

NÉPI KÉZMÛVESSÉG – HÁROM
MESTERSÉG
szaktábor szervezése a dabasi Kossuth Művelődési
Központban

A Múzsák Mûvészeti Iskola
sikere

Előnyben részesülnek: a regisztrált és pályakezdő munkanélküliek.
A tábor munkájáról videofilm készül, melyből a résztvevők másolatot kapnak.
Részletes információ kérhető az
alábbi telefonszámokon:
29/360-237, vagy 06-30/383-2738

Március 19-én és 20-án a délvidéki Topolyán Nemzetközi
Ifjúsági vonós-hangszeres versenyt rendeztek, amelyen a
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két növendékkel képviselte az iskolát.
19-én egész napos színvonalas hegedűversenynek lehettek fültanúi, ahol a második
évfolyamos tanulók népes
mezőnyében Tóth Bianka
Berta, Kovács Éva hegedűtanárnő növendéke, harmadik
helyezést ért el.
20-án rendezték a brácsa/
mélyhegedű, gordonka/cselló
és a gordon/nagybőgő hangszeresek versenyét.
A harmadik évfolyamos gordonka szakos növendékek között
Kecskés Panna, Szabó Zoltán gordonkatanár növendéke, első
helyezést ért el, külön öröm és megtiszteltetés volt számukra, hogy
felkérték az ünnepi záró gálahangversenyen való fellépésre.
Zongorakísérőjük Hász Melitta tanárnő volt.
A gyerekeknek gratulálunk és további kitartó eredményes munkát kívánunk.				
–szerk–

Szülés – újjászületés tréning

Felhívás képzômûvészeti kiállításra

GYED-en, GYET-en, GYES-en lévő anyukáknak a dabasi
Kossuth Művelődési Központban

A dabasi Kossuth Művelődési Központ és a Galéria
Alapítvány 2011. szeptember 10.–október 9. között
a Kossuth Ház Galériában rendezi meg a
Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak 3. Képző- és
Iparművészeti kiállítását.
A tárlatra beküldhető az elmúlt három évben készült,
maximum 5 alkotás.
A beadás ideje:
2011. június 27–30-ig, naponta 9.00–17.00 óra között.
A beadás helye:
Kossuth Ház Galéria, Dabas, Kossuth László 19.

A tábor célja: a magyar népi kézművesség alapjainak megismertetése, gyakorlati elsajátítása, önálló alkotómunka végzése.
Választható tevékenységek:
fazekasság (oktatók: a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület tagjai)
szövés (oktatók: a Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolá
jának tanárai)
népi hangszerkészítés és fafaragás (oktatók: Kovács László és társai)
A tábor ideje: 2011. május 30.–június 4.
(hétfő–szombat).
A tábor nem bentlakásos, az oktatások naponta 9.00–16.00 óráig
tartanak. A résztvevőknek ebédet biztosítunk.
A részvétel ingyenes!
Jelentkezési határidő: 2011. május 6.

A foglakozások időpontja:
április–május hónapban szombatonként,
a jelentkezők igénye szerint vagy délelőtt, vagy délután,
összesen 3 alkalommal, alkalmanként 3 óra
Vezetők: Scheitz Katalin és Szathmári Edit pszichológusok.
Bővebb információ kérhető: Scheitz Katalin 30/431-9416,
vagy a Kossuth Művelődési Központban: 29/360-096, illetve
29/360-237-es telefonszámokon
A tréning helyszíne: Kossuth Művelődési Központ
(2370 Dabas, Szt. István u. 58.)
Gyakorlati tudnivalók
A tréning ingyenes. A résztvevők dabasi és kistérségi lakosok
egyaránt lehetnek.
A tréning ideje alatt biztosítjuk a gyermekek felügyeletét a helyszínen. A tréningre hozni kell a GYED, GYET, GYES igazolásáról
szóló határozatot, amit fénymásolás után azonnal visszaadunk.
Jelenkezési határidő: 2011. április 15.
Jelentkezés telefonon (29/360-237), vagy személyesen
(Kossuth Műv. Központ, 2370 Dabas, Szt. István u. 58.)

Részletes felvilágosítás:
Dágány Józsefné, 06-29/362-545, illetve 06-30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu.
A részletes felhívás letölthető:
www.kmkdabas.hu.

Dabas és környékén piaci, illetve
művelődési házban történő
árusításhoz vállalkozói és kereskedelmi
igazolvánnyal rendelkező
munkatársakat keresünk.
Heti 5 napos árusítás, 200–600 ezer Ft-os
kereseti lehetőség.
Telefon: 06-70/330-1942
2011. április
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A SZLOVÁK NEMZETISÉGI HÉT

PROGRAMJAI

Április 10.		
Kiszejárás
Április 11. 13.30 Mézeskalács sütése
Tablókészítés:
• hagyományaink, ünnepeink, népszokások, szüret,
szüreti felvonulás
• kiszejárás, húsvét, sári lakodalom, öltözködés,
Sári térképe
• advent, karácsony, szenteste, szentcsalád, disznóvágás
Április 12. 13.30
		
		
Április 13. 13.30
Április 14. 13.30
		
		
Április 15. 9.00
9.30

Filmvetítés a húsvéti locsolkodásról
Fórum: Garajszki István, Füredi Árpádné,
Sós Istvánné és Kmetyó Istvánné lesznek a vendégeink
Szlovák kupa (foci)
Rajzok készítése nagyanyáink életéről,
tárgyairól, eszközeiről
Pataki Kálmán előadása filmvetítéssel
Ünnepélyes megnyitó
Csoportos kézműves foglalkozások

Kukorica morzsolása, játék a csutkákkal, istálló, tyúkudvar berendezése • A kékfestő, kendő, batyu, szalvétagyűrű, tányéralátét készítése • A szatyorkészítés lépései Majeczki Ferencné bemutatója, virág készítése csuhéból • Tojásfestés • Könyv
jelző varrása hagyományos motívumokkal • Fakanál festése • Csiga, hagyományos sári népi játék festése és ostorkészítés • Baba varrása Mráz Mátyásné segítségével • Tányérfestés Újvári Miklósné irányításával • Hagyományos hajviselet
bemutatása, Garajszki Pálné és Bálint Pálné vezetésével • Falvédőkiállítás

Lesz még: Játszótér és állatsimogató • Régi használati tárgyak,
eszközök kiállítása • „Sári baba”-kiállítás • Hagyományos sári
ételek főzése, sütése
12.00
Ebéd
13.00
Délutáni programok
Tablók bemutatása osztályonként (tablónként 3–5 percben) • Szlovák
népdaléneklési verseny osztályonként • Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör műsora • Bazsalicska Citeracsoport műsora • Borovenka
Hagyományőrző Néptánccsoport műsora • Eredményhirdetések, a
nemzetiségi hét zárása

Mindenkit szeretettel várunk!

Hajléktalanok gazdasága
A Pest Megyei Vöröskereszt Dabasi Utcai Gondozó Szolgálata kezdeményezésére néhány hajléktalan ember önellátó gazdálkodásba kezdett.
A megművelendő földterületet egy dabasi lakos biztosította, az öntözéshez a házi vízellátó rendszert a Pest Megyei Vöröskereszt adományozta.
A tavasszal és nyáron termő zöldségfélékből nemcsak a dabasi, hanem a
gyáli és környékbeli hajléktalanoknak és szegényeknek is jut majd. A hajléktalanok „gazdaságához” a gyáli VÉKA Festék- és Gazdabolttól kaptunk kerti szerszámokat, a Pest megyei Vöröskereszt Felsőpakonyi
Alapszervezete vetőmagokkal segített bennünket.
Mindkét adományozónak ezúton köszönjük a segítséget.
A gazdálkodáshoz szükséges eszközöket, adományokat a
Vöröskereszt továbbra is szívesen fogadja.
Dancsa József szociális munkás (06-70/933-8181)
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Rákóczi-napok
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
II. Rákóczi Ferenc, iskolánk névadója
születésének 335. évfordulója alkalmából színvonalas rendezvénysorozattal
tisztelegtünk a fejedelem hős alakja
előtt.
A tanulók tudásukat, ügyességüket,
rátermettségüket mutathatták be a sokrétű feladatok, versenyek, pályázatok
elvégzésével. A tanulmányi verseny az
év legjobb „rákóczis” diákja címért folyt.
Kreativitásukat, kézügyességüket a
rajzpályázaton tehették próbára. A prózamondó délutánon névadónk életéről és a kuruc korról kaptunk értékes irodalmi tudósítást. A szerdai sportdélutánt másnap egy tudásunkat gyarapító
vetélkedő követte Rákóczi életéről. Ünnepi emlékműsorunkat a
Rákóczi-szobornál tartottuk, ahol felidéztük Rákóczi alakját korabeli levelezései felolvasásával, a szabadságharc főbb eseményeinek
kiemelésével, költőink versbe foglalt méltatásával és kórusunk által
előadott kuruc-nóták éneklésével. Diákjaink a szüleik és a nagyszüleik kíséretében nagy érdeklődéssel vettek részt a naponta megrendezett „Rákóczi-mozi” előadásain. A Tenkes kapitánya című
magyar film epizódjait tekinthették meg.
A záró napon iskolánk udvara „kuruc-táborrá” alakult. A hadtörténelmi szakkör bemutatója után elindult a „libertás” gyűjtése.
Ezeket az ügyesen elvégzett íjászati, kelevézvetési, lándzsavívási,
kardvívási stb. feladatok elvégzésével szerezhették meg a résztvevők.
A tábori ebéd elfogyasztása után az ágyú eldördülése vetett véget a
tábori forgatagnak és az egész héten tartó eseménysorozatnak. A
gyerekek értékes ajándékokkal, nyereményekkel tértek haza. A hét
programjai során sokszínű élményekkel gyarapodtak, és átérezhették Petőfi alábbi gondolatait:
„Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!”
Gogolák Gáborné
mk. vezető

intézményeink hírei

Tájékoztató a nyelvvizsgák rendszerérôl, a nyelvvizsga értékérôl
Talán nincs még egy olyan intézmény, melyhez több mítosz, legenda,
rossz és jó élmény társulna, mint a Rigó utcai nyelvvizsga központhoz,
hivatalos nevén az ELTE Idegennyelvű Továbbképző Központjához.
Középiskolások, főiskolai és egyetemi hallgatók, fiatalok és felnőttek
mind szorongva bolyonganak a nyelvvizsga központ szépen felújított, az
uniós elvárásoknak teljesen megfelelő épületében. A közelmúltban azonban nemcsak a nyelvvizsgát bonyolító intézmények épülete újult meg,
hanem új jogszabályváltozások lettek. Sok téveszme, téves információ is
kering a nyelvvizsgákról. Szeretnék átfogó képet adni a jelenlegi rendszerről.
Az ELTE Rigó utcai nyelvvizsgáztató központ monopolhelyzete a
77/2002-es Korm.rendelettel 2002-ben megszűnt, és több nyelvvizsgahely létesült. A nyelvvizsgák felülvizsgálatára az Oktatási Minisztérium
egy bizottságot hozott létre, melynek neve: Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Testület (NYAT), valamint egy másik testületet, amely
főleg mint vevőszolgálati szerepet ellátó, tájékoztatást végez: NYAK
(Nyelvvizsgáztatási Akkreditáció Központ). 2002 óta csakis ez a testület állít ki bizonyítványokat, csak itt nyomtatják és iktatják a dokumentumokat. Az összes létező nyelvvizsgát ún. uniós konform (az EU elvárásának megfelelő) nyelvvizsgává kellett változtatni. Mindenekelőtt azt
kell tudni, hogy nincs egyetlen olyan, az EU-ban rendszeresített vizsga
sem, amely ott automatikusan állami szinten érvényes lenne. Mindegy,
hogy egy- vagy kétnyelvű vizsgáról van szó. Lehetnek ismertebb, vagy
kevésbé ismert vizsgák, de nincs úgynevezett „EU”-s vizsga. Azt is mindig a konkrét felhasználó, a munkáltató, vagy intézmény dönti el, hogy
milyen módon kíván meggyőződni valakinek a nyelvtudásáról. Az
Európai Unió minden olyan nyelvvizsgát elismer, amit az adott uniós
tagállam jogszabályban rögzített módon elismer. Az Európa Tanács
ajánlása hat szintet jelöl meg a nyelvtudás fokozatainak a meghatározására: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A magyarországi nyelvvizsgák – köztük
az ELTE kétnyelvű vizsgája – alap-, közép- és felsőfokot különböztet
meg. Ezek a fokok azonban pontosan besorolhatók a hatfokozatú skála
megfelelő szintjeibe (B1, B2, C1). A1 és A2 szinten Magyarországon
nem lehet nyelvvizsgát tenni, ezek az ún. belépő szintek, tehát az alapfok alattiak. C2 szinten az EU-ban is csak az ún. Cambridge Proficiency
van, ami az elérhető legmagasabb szintű nyelvvizsga a világon. A
Felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX) értelmében, egyetemen
vagy főiskolán szerzett nyelvszakos tanári diploma megfelel a C2-es
szintnek. Az uniós nyelvvizsgarendszert KER-nek nevezzük. (Közös
Európai Rendszer). A nyelvvizsga bizonyítványokat a NYAT négy nyelven állítja ki, az EU rendelete alapján: angol, német, francia és magyar,
függetlenül a nyelvtől.
A nyelvvizsgáknak a fokon kívül három típusa létezik: „A” típus jelöli
a szóbeli nyelvvizsgát, „B” típus az írásbeli nyelvvizsgát, és a „C” típus
pedig a komplex, azaz írásbeli+szóbeli nyelvvizsgát. Fontos tudni, hogy
külön tett szóbeli és írásbeli nyelvvizsgák ugyanúgy komplex „C” nyelvvizsgának számítanak, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől és a
vizsgaközpont helyétől, sőt a vizsga fajtájától is. Azt kevesen tudják,
hogy különböző vizsgahelyen tett, különböző nyelvvizsgák, 2009. január
1-jétől párosíthatók egymással. Ez azt jelenti, hogy pl. egy rigós szóbeli
(A) és egy BME-s írásbeli, azonos fokon ugyanúgy komplex (C) nyelvvizsgát ér. Sőt, az Alkotmánybíróság korábbi határozata alapján, a régen
letett (akár évtizedekkel ezelőtt) nyelvvizsgák továbbra is hatályosak, a
nyelvvizsga NEM veszti sohasem hatályát. Nincs tehát semmilyen időkorlát a nyelvvizsgák között.

A nyelvvizsgákat még úgy is lehet csoportosítani, hogy „egynyelvűek”
vagy „kétnyelvűek”. Az előbbi azt jelenti, hogy a nyelvvizsga feladatokban
nincs magyar nyelvre való „közvetítés”, tehát nincs fordítási feladat bennük, és a szóbeli nyelvvizsgán is csak az idegen nyelven folyik a feladatok
megoldása. A kétnyelvűség azt jelenti, hogy a nyelvvizsga feladatok tartalmaznak fordítási feladatokat, és a szóbeli nyelvvizsgán is (rendszerint a
„magnóhallgatási” résznél) vannak magyar nyelvű feladatok. Hallottam
ugyan már olyan esetről, hogy néhány cég kétnyelvű nyelvvizsgával rendelkező munkatársat keresett, mert voltak fordítási feladatok is, de fontos tudni, hogy az egynyelvűség és kétnyelvűség nem érinti a többletpontokat, a diplomához szükséges feltételeket, így teljesen mindegy, hogy
egy- vagy kétnyelvű a nyelvvizsga, sőt azok egymással is párosíthatók (pl.
kétnyelvű szóbeli+egynyelvű írásbeli). Az új Felsőoktatási törvény az ún.
kétciklusú képzésekkel egyidejűleg új nyelvvizsga-követelményeket állított fel. Eszerint minden diploma kiállításának alapfeltétele, egy középfokú C típusú (komplex) nyelvvizsga megléte. Ennek hiányában ma
Magyarországon senki nem kaphat sem főiskolai szintű (BA, Bsc), sem
egyetemi szintű (MA, MSc) diplomát. Továbbá néhány egyetem, elsősorban doktori címet adó képzések, idegenfogalmi képzések, gazdasági képzéseket folytató intézmények két nyelvvizsga meglétét írják elő a diploma
megszerzéséhez. Ez alól csak azok kivételek, akik tanulmányaikat 40.
életévük betöltése után kezdik el, vagy akit az oktatási miniszter (államtitkár) felment a nyelvvizsga-követelmények alól.
2005. júniustól életbe lépett az új, ún. kétszintű érettségi vizsga.
Sajnálatos módon az elnevezésük kicsit megtévesztő, mert „középszintűnek” és „emelt szintűnek” nevezik őket, amíg a nyelvvizsga is középfokú és felsőfokú elnevezésű. Tudni kell viszont, hogy a középszintű
érettségi nem számít középfokú nyelvvizsgának, sőt még alapfokúnak
sem, mert A2 besorolású. Érdekes viszont, hogy minden tanulónak le
kell tennie, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e magasabb szintű
nyelvvizsgával. Így olyan eset is előfordult már, hogy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulónak is érettségiznie kellett a még alapfokot
sem érő középszintű érettségi folyamán. Ez mind nyelvpedagógiailag,
mind pedig jogilag kérdéses gyakorlat, de a hatályos jogszabályok így
rendelkeznek. Az emeltszintű nyelvi érettségi vizsga, amennyiben eléri
a 60%-ot, középfokú nyelvvizsgának számít. Amíg középszintű érettségit minden középiskola rendez, addig emelt szintű érettségit a csak arra
kijelölt iskolák végezhetnek. Fontos még azt is tudni, hogy az emelt
szintű nyelvi érettségiben külön lehet szóbeli („A”) és írásbeli („B”) részt
tenni, és ezek ugyanúgy párosíthatóak más nyelvvizsgákkal.
A nyelvvizsga igazi értéke a mögötte lévő megszerzett tudás, de nem
elhanyagolhatóak a bizonyítvánnyal járó privilégiumok sem. Ezek a privilégiumok pedig – legyen szó pontszámokról tanulmányi intézményekben, nyelvpótlékról bizonyos munkahelyeken, vagy előmeneteli
lehetőségekről – nem függnek az Európai Uniótól. Nincs rossz vagy jó
nyelvvizsga, csak különböző nyelvvizsgafeladatok vannak, és már azt
sem állíthatjuk, hogy az egyik irreálisan nehezebb a másiknál. Igaz,
még vannak „húzós” feladatok sok helyen, de ez nem azt jelenti, hogy az
egyik nyelvvizsga rosszabb, mint a másik. Érdemes viszont tájékozódni
a feladattípusokról, és ne hírnévből döntsünk a vizsgatípus felett, hanem
aszerint, hogy melyik feladattípusok mennek jobban.
A nyelvvizsgák rendszeréről és az aktuális információkról a www.
nyak.hu honlapon lehet tájékozódni. Ez a minisztérium hivatalos nyelvvizsga portálja. Sok sikert kívánok mindenkinek!
Talabér János vizsgáztató tanár
2011. április
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Kereszténységünk Alkotmánya
Húsvétban az életet ünnepeljük. Azt, hogy
az élet erősebb a halálnál, egyre csak túlnő
rajta. A Názáreti Jézus nem azért jött, hogy
elvegye tőlünk az életet, hanem azért, hogy
életet adjon, minden elidegenedettséget
orvosoljon. Tanítása, halála és feltámadása
az életet jelenti. És ebbe kell az emberiségnek belekapcsolódni. Azonban a mi szívünk,
az európai ember szíve nyugtalan. Lázasan
keresi az életet, de mintha nem találnánk,
mintha nem az élet, hanem a halál korszaka
leselkedne ránk. Eldologiasodnak a kapcsolataink, és sok ember igazat ad Sartre-nak:
„a másik ember maga a pokol”. Vágyunk a
közösségre, de félünk érte áldozni magunkat. Félünk a szenvedéstől, nem hisszük el,
hogy nem sorsszerű végzet az életünk. Nem
fogadjuk el, hogy az élettel együtt jár a szenvedés. Egyáltalán velejárója az emberi kapcsolatoknak, az élet kockázatának, viszontagságainak. Amikor a Názáreti Jézus keresztjére tekintünk, akkor ezt
mindig kell tudatosítanunk, de úgy, hogy az életet akarjuk választani. Újra és újra ellene mondunk a gonoszságnak, az önpusztításnak,
a halálnak, vállalva a növekedés örömét és fájdalmát.
A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe. Tudunk még húsvétot ünnepelni? A halált erősebbnek ítéljük az életnél, mert az idő
uralkodik felettünk. Csoda, ha értetlenül állunk az időtlenség előtt?
Mert az ünneplés az valami ilyesmi. Belépni az időtlenség szentélyébe, ahová Krisztus belépett feltámadása után.
Az idei nagyon kései húsvétunk április 24-re esik. S húsvét ünnepére időzítik új Alkotmányunk megjelenését. Biztosan kevesen

Karitász-hírek
A felsődabasi Karitász csoportunk február 27-én rendezte meg
farsangi délutánját, az előző évhez hasonlóan.
A Karitász-tagok süteménnyel, üdítővel és teával kedveskedtek a vendégeknek, akik szépszámmal jöttek el. A délután hangulatát a Borovenka Néptánccsoport fellépése tette emlékezetessé, melyet ezúton is köszönünk a fellépő fiataloknak.
A Szent János Katolikus Általános Iskola diákjai, Fridrick
Marci és Venicz Ábel énekkel, a Gyóni Géza Általános Iskolából
Hornyák András mesével kedveskedett a megjelenteknek.
A délután folyamán tombolahúzásra is sor került, az ebből
befolyt összeg kimagaslóan meghaladta az előző évit.
Nagyon örülünk a szép bevételnek, mert ezt is a rászorult
családok megsegítésére szeretnénk fordítani.
Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki
hozzájárult ehhez a sikerhez.
Karitász Csoport
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tudják, hogy április 24. a magyar történelem emlékezetes napja,
hiszen 1222-ben az Aranybullát ekkor jelentette meg II. András
királyunk, hét példányban aranypecséttel ellátva,
amelyből egy példányt a Kalocsai Érsekség is
kapott. Olyan oklevél volt ez, amely 1687-ig volt
érvényben, erre építették az alkotmányos rendet,
bennef oglalva még az ellenállási záradékot is.
Mai alkotmányozóink a Föltámadás ünnepéhez
kapcsolt alapokmányt valószínűleg ezzel a szándékkal időzítik, hogy a nemzet föltámadása
elkezdődjék. Egy nemzet csak tagjaiban tud föltámadni. Minden társadalmi, gazdasági, strukturális változások szükségessége mellett, vele egy
időben alapvetően az emberi szívnek kell megváltoznia. A megváltozás a megtéréssel kezdődik,
amelynek alapja a hit, tárgya az örök élet reménye, megvalósulási formája az Isten- és emberszeretet. Ez pedig a kereszténység Magna Chartáján
nyugszik, amelyet Hiszekegyünk fogalmaz meg:
„Jézus Krisztust Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az
Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de
újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat és országának nem
lesz vége.”
Ezért meg kell szívlelnünk Szent Pál apostolnak mindenkorra
szóló szavát: „Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.
Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten
jobbján.” (Kol 3,1)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak
áldott húsvéti ünnepeket!
Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti érsek

hitélet

Egyházak hírei
A felsôdabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje
• Hétköznap: csütörtökön este 18.00,
pénteken reggel 7.00,
vasárnap 8.00 és 18.00 órakor.
• Péntekenként 18.00 órakor Keresztúti ájtatosság
• Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapján 8.00 és 18.00 órakor a reggeli szentmisén barkaszentelés és az Úr szenvedéstörténetének, a passió éneklése.
• Nagycsütörtökön 17.00 órakor mutatjuk be a
szentáldozatot az utolsó vacsora emlékére,
utána virrasztás.
• Nagypénteken, Jézus halálának napján
16.00 órakor keresztút; 17.30-kor szertartás,
passió nagyszombat: 17.30 húsvét vigiliája
• Húsvétvasárnap 7.30 és 11.00 órakor Jézus
feltámadásának ünnepe
• Húsvéthétfő: 7.30
• Április 11. 19.00 Karitász
az alsódabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Kedves Hívek! Mindenkit szeretettel buzdítunk, hogy aktívan vegyünk részt a húsvéti időszak liturgiáin!
Prgramjaink a következő módon alakulnak:
• Idén márciusban volt lelkigyakorlat. Március
28–30. között Balázs Gergely piarista tanár
atya tartott elmélkedést templomunkban,
Isten fizesse meg neki!
• Áprilistól bibliaóra indul felnőtteknek a plébános vezetésével, heti két alkalommal: jelentkezni személyesen és a honlapunkon is lehet.
• Április 16-án, szombaton a Sekrestyés színház előadása lesz templomunkban, 17.30-as
kezdettel, amelyre szeretettel várunk mindenkit .
• Április 17-én virágvasárnap lesz, a passiót
fiatal híveink adják elő .
• Április 21-én 19.00-kor nagycsütörtöki
szentmise, lábmosásos szertartással, oltárfosztás.
• Április 22-én 19.00-kor nagypénteki szertartás, virrasztás este 22.00 óráig.
• Április 23-án 19.00 húsvéti ünnepi mise
(feltámadás), körmenettel.
• Április 24-én (vasárnap) 10.00-kor ünnepi
nagymise, nem lesz diákmise, mindenkit a
nagymisére várunk szeretettel.
• Április 25-én (hétfő) 19.00-kor lesz szentmise templomunkban

• Április 30-án (szombat) este 19.00-kor a
szentmise keretében a Csendélet zenekar
jön el hozzánk.
Állandó miserendünk:
• Csütörtök, péntek, szombat este: 19.00-kor
• Vasárnap 9.00-kor, és 11.00-kor (diákmise)
Ne felejtkezzünk el még arról sem, hogy előreláthatólag május 1-jén XVI. Benedek pápa boldoggá avatja II. János Pál pápát. Ha nem
tudunk személyesen részt venni a boldoggá
avatási szertartáson, lélekben legyünk ott
imádkozva. Minden program, aktualitás, sőt
számtalan egyéb információ, olvasnivaló,
on-line előadás elérhető honlapunkon, ahol
szintén szeretettel várunk mindenkit:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
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
• Ország Tibor ócsai plébános tart nálunk lelkigyakorlatot. Április 15-én 16.30 órakor
gyóntat, majd 17.00 órától szentmisét mutat
be. Másnap 16-án, 17.30-tól gyónási lehetőség, 18 órától szentmise. Minden kedves
testvért várunk, aki még nem végezte el húsvét előtti szentgyónását!
• 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
• Segítséggel folyamatosan kigyűjtjük a
házassági és a temetési anyakönyvekből az
5, 10, 15, 20 stb. évfordulósokat. Minden
hónap utolsó szombatján Dabas-Gyónon,
Dabasi-szőlőkben minden hónap utolsó
vasárnapján értük ajánljuk fel a szentmisét.
NAGYHETI SZERTARTÁSOK
SZENT PÉTER-PLÉBÁNIATEMPLOM
• Nagycsütörtök 18.00 órakor utolsó vacsora
emlékmiséje, oltárfosztás és csendes szentségimádás
• Nagypéntek 15.00 órakor keresztút,
18.00 órakor „csonkamise”, passió, könyörgések, kereszthódolat, áldoztatás
• Nagyszombat – egész napos szentsírőrzés

19.00 óra: húsvéti liturgia, tűzszentelés,
örömének, allelúja mise, körmenet
• Húsvét vasárnap 10.00 óra: szentmise
• Húsvét hétfő 10.00 óra: szentmise
Halálodat hirdetjük, urunk, és hittel valljuk
feltámadásodat, amíg el nem jössz!
A dabasi református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Énekkari próba minden vasárnap 9.00 órától
a Gyülekezeti Házban
• Vasárnapi bibliafoglalkozás gyerekeknek
minden vasárnap 10.00 órától a parókián
• Bibliaórák szerdánként 17.00 órakor a parókián
Áprilisi alkalmaink:
• Április 16. szombat egész napos gyülekezeti
nap a gyülekezeti házban
• Április 17. virágvasárnap. Ünnepi istentisztelet hittanos gyerekek szolgálatával
Nagyheti istentiszteletek
• Április 21. nagycsütörtök 17.00 óra
• Április 22. nagypéntek 10.00 óra (úrvacsorával)
• Április 23. nagyszombat 17.00 óra
Ünnepi istentiszteletek
• Április 24. 10.00 óra, húsvét vasárnapi úrvacsorai istentisztelet
• Április 25. 10.00 óra, húsvét hétfő ünnepi
istentisztelet
Gondnoki fogadóóra
Május 17-én kedden 17.00 órától gondnoki
fogadóóra lesz 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
Házasságmisszió – Előadó: Szücs Balázs
• Április 10. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a templomban
14.00 óra: húsvéti gyermekdélután a gyülekezeti házban
• Április 14. csütörtök, 18.00 óra: férfi bibliaóra
• Április 15. péntek, 17.00 óra: ifjúsági óra
középiskolásoknak a gyülekezeti házban
• Április 17. 10.00 óra: virágvasárnapi ünnepi
istentisztelet a templomban
• Április 21. nagycsütörtök, 18.00 óra: istentisztelet a templomban
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• Április 22. nagypéntek, 9.30: a Zárdakert
Otthonban úrvacsorai istentisztelet; 10.30:
az Átriumban úrvacsorai istentisztelet; 18.00
óra: nagypénteki úrvacsorai istentisztelet a
templomban
• Április 24 10.00 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással a templomban
• Április 25. 10.00 óra: húsvét 2. napi istentisztelet úrvacsoraosztással a templomban
• Május 1. 10.00 óra: Anyák napi istentisztelet
a templomban
• Május 8. vasárnap 10.00 óra: istentisztelet a
templomban, 16.00 óra: házas-kör
• Május 14. szombat 19.00 órától református
jótékonysági bál a Halász Móricz-kúriában
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 (középiskolá
soknak) havonta egyszer
• Vasárnap: 10.00 óra: istentisztelet és gyermek-istentisztelet

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség nagy
heti és húsvéti istentiszteleti rendje:
• Nagycsütörtöki istentisztelet úrvacsoraosztással – április 21. 18.00 óra
• Nagypénteki passiós istentisztelet – április
22. 10.00 óra
• Húsvét hajnali istentisztelet – április 24.
5.00 óra
• Húsvét vasárnapi istentisztelet úrvacsora
osztással – április 24. 10.00 óra
• Húsvét hétfői istentisztelet – április 25.
10.00 óra
A megszokottól eltérően a konfirmációt az idei
évtől mindig május 2. vasárnapján tartjuk. Így az
idén az ünnep rendje a következőképpen alakul:
• Konfirmációi vizsga – május 7. (szombat)
16.00 óra
• Konfirmációi vizsga – május 8. (vasárnap)
10.00 óra
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától

Elkészült a szôlôsi templom parkolójának térkövezése
Március utolsó előtti hetében elkészült a
szőlősi templom parkolójának térkövezése.
A munkálatokban helybeli önkéntesek mellett több vállalkozás és Dabas Város Önkor
mányzata is segítséget nyújtott.
A térkő, amelyet a városközpontban felszabadult korábbi járdaburkolatból biztosítottak, az SMBB Bt., valamint a Daköv
Kft. segítségével került kiszállításra, jelentősen csökkentve ezzel a felmerülő költségeket.
A gépi földmunkát Kozma Tibor dabasi
kitüntetett vállalkozó, a burkolat kialakítását
és az építés irányítását pedig Virbling Attila
felajánlásként végezte el. Az építés anyagköltségét az egyházközség biztosította.
A parkolóból kitermelt földmennyiséget
hasznosítottuk és a szomszédos földes utcák
kátyúiba terítettük el. A három napig tartó
munkánk eredményeként egy nyolcvan
négyzetméteres, kulturált és időtálló parkoló került kialakításra.
Köszönet mindazoknak, akik az ott dolgozókról étellel, itallal gondoskodtak, valamint név szerit is köszönjük a helyi önkéntesek, Kollár László, Tamás György, Kovács
László és Feldman László áldozatos munkáját!
Csonka Csaba plébános
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• énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 9.00–12.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni
evangélikus gyülekezetbe!
Kérjük azokat a testvéreket, akik az adójuk
1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyházat
kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a
0035-ös technikai számot tüntessék fel.
Köszönjük.

Dsida Jenő

Utolsó vacsora
Kezében megtörik az ostya.
Az arca ólomszürke már.
(Szétzilált ágyán Mária töpreng:
Merre jár, jaj merre jár?)
Júdás éjsötét szemébe
kapzsi vágyak karvalya ül ki.
(Mária sóhajt csendesen;
Fájdalmas áldás Jézust szülni.)
– Bizony mondom, az Atyához megyek,
mielőtt a Vigasztalót hoznám –
(Mária susogva fohászkodik:
Vezéreld haza hozzám!)
Fáklyások lopóznak a hegyre,
az olajfák furcsán összesuhognak...
(Mária egyedül sírdogál:
Mi lesz holnap?)
Hirtelen búgó szélvihar hördül,
a Cedron morajlón felrian –
(Mária belesikolt az éjbe:
Meghal, meghal a fiam!)

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Molnár Zoltán Viktor (élt 41
évet) temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család, felesége és gyermekei

bbb
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Helik Jánosné Farkas Veronika
(1923. 09. 13.–2011. 03. 18.) temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük továbbá a Zárdakert Idősek
Otthona minden dolgozójának az odafigyelést és az odaadó gondoskodást.
a Helik család
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FELHÍVÁS!

Kedves Dabasiak!

A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata családi napközi hálózat indítását kezdeményezi Dabas városában és a
környező településeken. A polgármester úrral egyeztetve
tesszük közre felhívásunkat, melyre várjuk azon személyek,
családok jelentkezését, akik tevőlegesen közreműködnének
hálózatunk kialakításában.
A családi napközi lényege, hogy a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátása családias környezetben, életkoruknak
megfelelően történjék.
Igénybe vehetik 20 hetes kortól 14 éves korig, azok a gyerekek,
akik nem részesülnek bölcsődei, óvodai, iskolai napközis, illetve
tanulószobai ellátásban.
Dabas városában 1–3 év közötti gyermekek számára
szeretnénk létrehozni ezt a szolgáltatást.
További információt az alábbi elérhetőségeken:
Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata
Tel.: 06-27/814-128, 06/30-337-8130, fax: 06-27/814-121
E-mail: laczko.mihaly@vaciegyhazmegye.hu
Postacím: 2600 Vác, Migazzi tér 1.
Laczkó Mihály

Tavaszköszöntô
A mánteleki Mária-kápolnához (panenkához) vezető utunkon
a „szer” volt az irányadónk. Ezzel a felirattal jeleztük az odavezető
utat. Ez mutatta merre tartsunk. És ennek így kell lennie életünk
során is.
Mi is az a szer? A szer törvényt jelent. De milyen törvényről van itt
szó? A teremtés törvényéről. A világban, a világegyetemben rend van.
Isten a világot rendesnek teremtette. Aki ehhez igazodik, az rendes
ember. A rendnek egyik ismérve, hogy mindent a maga idejében kell
tenni. Ehhez adnak segítséget a csillagok. Most a napéjegyenlőséghez
igazítjuk magunkat. Végzünk egy úgynevezett „beállítást”, amelynek
ki kell tartania a következő ünnepig (fix pontig), hogy ahhoz majd
újra igazodhassunk. Lezárunk egy időszakot, most a sötét, a hideg,
az álom szakaszának van vége. Ennek is megvan a maga feladata, ez
sem törvényen kívüli. Ez a tervezés, gondolkodás, felkészülés időszaka. Március 21. a napéjegyenlőség. Március 25. Gyümölcsoltó boldogasszony napja, ez megint egy új igazodási pont. A hét boldogasszony-ünnepünk közül ezt nevezném az elsőnek. A kezdet! Minek a
kezdete? A legfontosabb, Jézus urunk születésének „kezdete”! Innen
számolva kilenc hónap és megszületik, megszületik a fény. Most felébrednek a növények, elkezdenek növekedni.
Ezeket az összefüggéseket bontogatva, észre kell vegyük a rendet.
Igazodnunk kell hozzájuk, érzékennyeké kell válnunk ezen igazodási pontok iránt. Mint ahogy a természet is teszi. Részei kell, hogy
legyünk a természetnek, „Istennek”! A boldogság ebben rejlik.
Most nekem az Isten a legnagyobb rend, amit el tudok képzelni.
Ünnepeljünk! Ünnepeljük meg e törvények felismerését. Igazodjunk
hozzájuk! Állítsuk be magunkat ezen ünnepekhez! Boldoggá fognak tenni.
Ronga József

300 éve történt

A SZATMÁRI BÉKE

Az 1703–1711 között zajló Rákóczi-szabadságharc sikeres évei után
1711 elejére a kuruc állam visszavonult a kezdeti területekre. Kénytelen
volt béketárgyalásokat folytatni a Habsburgokkal. Magyar részről a
tárgyalásokat Károlyi Sándor főgenerális vezette, aki mindvégig igyekezett II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel az egyeztetéseket elvégezni. Ez
nem volt könnyű feladat, hisz Rákóczi Lengyelországban tartózkodott,
a tárgyalási feltételek és lehetőségek pedig sűrűn változtak. A fejedelem több alkalommal is hajlott a béke elfogadására, azonban végül is
elutasította a dokumentumot, mert bízott I. Péter orosz cár katonai
segítségnyújtásában. A Magyarországon tartózkodó kuruc rendek
többsége a békét támogatta. Károlyi Sándort sokáig és sokszor nevezték árulónak, pedig – az egyéni érdekei mellett – talán csak a többség
véleményét és a nemzet érdekeit nézte. Voltaképpen az adott helyzetben egy rendkívül előnyös békét sikerült kötni, olyat, amely büntetlenséget adott a szabadságharcban részt vevőknek, másrészt helyreállította Magyarország rendi alkotmányát.
1711. április 29-én és 30-án a kuruc ezredek felesküdtek a Habsburg
és a magyar uralkodóra. A mintegy 12 000 főnyi kuruc sereg 1711.
április 30-án a majtényi hadiszemlén letette a fegyvert.
A békeokmányt 1711. május 1-jén ünnepélyesen aláírták Szat
máron. Ez a békeszerződés valójában egy kompromisszum, egy
kiegyezés volt az uralkodó és a magyar nemesi rend között, egyrészről
amnesztiát biztosított minden kurucnak, másrészről helyreállította
Magyarország dualisztikus kormányzását.
A szatmári béke tehát nem kapitulációs okmány, nem a katonai
győzelmet aratott fél diktátuma, hanem egy olyan kiegyezési dokumentum (hasonlatos a későbbi 1867-es kiegyezéshez), amely általános, politikai jellegű elveket is tartalmazott. Lényegében véve a rendi
érdekek biztosítása, a nemesi jogok restitúciója adja az egyezség alapját. Az egyezség visszaállította, illetve biztosította a hagyományos
rendi szervezetek funkcionálását (országgyűlés, nemesi vármegye).
Ugyanakkor a szabadságharc résztvevőinek – köztük Rákóczinak is
teljes kegyelmet és birtokaik visszaadását garantálta, amennyiben
hűségesküt tesznek.
A szatmári békekötés tulajdonképpen a török elleni felszabadító
háború következtében a Habsburgok javára módosult belső viszonyok
korrekciója volt. Ha az abszolutizmus immár visszavonhatatlanul
erősebb pozíciókkal rendelkezett is, mint korábban, a hatalommegosztás visszaállt az előző gyakorlatba. Mivel a török kiűzése után
Magyarország népe ismét megkezdhette a gazdasági-társadalmi felzárkózást Nyugat-Európához, annyit jelentett, hogy bár a Habsburg
Birodalmon belül, Habsburg uralkodók alatt, de maga – tudniillik a
nemesség – szabadon dönthetett annak módjáról.
Összegezve elmondható, hogy a Rákóczi-szabadságharc ugyan
nem érte el a kitűzött célokat, katonailag vereséget szenvedett, de a
szatmári békével a viszonylagos belső függetlenség megvalósult és
lehetőség teremtődött – igaz, a birodalmi kereteken belül – a hosszú
háborúk alatt lepusztult országban a helyreállításra, a békésebb fejlődésre. Az adott nemzetközi viszonyok között kompromisszum jött
létre a Habsburgok és a magyar nemesség között, a két félnek szüksége volt egymásra, hogy a hatalmát megtartsa. Ezt felismerve kötöttek
tehát egyezséget, ami végső soron egy országnak is előnyös, megfelelő
volt. II. Rákóczi Ferenc ezt a kiegyezést nem fogadta el, nem tett
hűségesküt, inkább a száműzetést választotta.
Mitták Ferenc
2011. április
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A Magyar Költészet Napja
1964 óta vált József Attila születésnapja a Magyar Költészet Napjává.
Április 11. országszerte a líra ünnepe, ezen a napon kiemelt szerepet
kap a vers. Életre kelnek a régóta porosodó kötetek a polcokon, megélénkül a forgalom a könyvtárakban, művelődési házak pódiumain
megszólal a magyar líra egy-egy remeke, gyerekhangon, fiatal felnőttek hangján, idősek remegő hangján, lelkes amatőrök pátoszos hangján, nagy színészek, remek előadók jól ismert, szépen zengő hangján.
Ezen a napon nem az a fontos, hogy szépen, jól, éretten, kimunkáltan hangozzék el a vers. Örülünk, ha egyáltalán elhangzik, ha
van, aki elmondja, és van, aki meghallgassa. Az önbizalmát vesztett,
mellőzött, elfeledett költészet ilyenkor újra megcsillanthatja régi
önmagát, remegve, lassan, kicsit félősen bontakozik ki egy-egy elfeledett vidéki színpad homályában. Vigyázva, mint a bimbó, sorról
sorra, versszakról versszakra egyre többet mutatva meg magából. A
lopakodó érzelem, a megfogalmazódó gondolat fokozatosan kap
szárnyra, felszalad a lélek lajtorjáján, befészkeli magát az ész, a szív
rejtett zugaiba, megjárja a rapszódiák bugyrait, börtönéből kiszabadítja az örömöt és a bánatot.
Valamikor a költők irányították a világot. Lelkesítő szavaikra
császárok és hadvezérek, katonák és civilek indultak harcba az igazságért. Ma a költők hallgatnak. Könyvtárak mélyén, porosodó köteteikbe bújva készülnek az esztendő legszebb napjára. Ez az egy nap
számukra a feltámadás.
K. Á.

HA LELKED, LOGIKÁD…
Ha lelked, logikád,
mint patak köveken
csevegve folyik át
dolgokon egeken –

ver az ér, visz az ár
eszmélhetsz nagyot:
nem kell más verse már,
költő én vagyok!
Kertemben érik a
leveles dohány.
A líra: logika;
de nem tudomány.
1937 tavasza–nyara
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Dinnyés Lajos
hármas évfordulója
Dabas múlt századi történelmének egyik kiemelkedő alakja Dinnyés
Lajos alsódabasi származású képviselő, miniszter és miniszterelnök.

Idén hármas Dinnyés-évfordulóról emlékezhetünk meg, hiszen
110 éve, 1901. április 16-án látta meg a napvilágot a református,
módos közbirtokos család alsódabasi kúriájában. Személyiségét jellemzi ifjúkori sokszínűsége, hiszen az aktív sportolás mellett „úri
bandát” szervezett és amatőr népszínművekben is szerepelt. A keszthelyi gazdasági akadémián végzett mint okleveles gazda, de csak
édesapja halála után kezdett gazdálkodni birtokain, majd 1931-ben,
80 esztendővel ezelőtt a Független Kisgazda Párt tagjaként választották meg az alsódabasi választókerület országgyűlési képviselőjévé.
A Gyóni Géza hamvainak hazahozatalát is kezdeményező politikus
1939-ig két ciklusban is képviselte szűkebb pátriáját és környékét.
A II. világháború végén, a szovjet megszállást követően először az
alsódabasi nemzeti bizottság, majd az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjaként visszatért a politikai életbe. Gyorsan felfelé ívelő pályája a
demokrácia visszaszorításával és a kommunista hatalom előretörésével párhuzamosan valósult meg. A labilis politikai, gazdasági és társadalmi állapotok éveiben tölthette be rövid ideig először a honvédelmi miniszteri, majd a miniszterelnöki tisztséget a kor később rettegett diktátorának, Rákosi Mátyásnak a társaságában. Leváltása és az
1956-os forradalom után is országgyűlési képviselő, a T. Ház alelnöke maradt, valamint a Mezőgazdasági Könyvtár vezetőjeként tevékenykedett. 50 évvel ezelőtt, alig 60 esztendősen, 1961. május 3-án
érte a halál Budapesten.
A kortársak, az idősebb dabasiak emlékeznek rá. Humoros, jó
kedélyű jelleméből, közvetlenségéből adódóan számos anekdota, személyes történet maradt fönn róla Sáritól a kedvenc úrilaknak otthont
adó Dabasi-szőlőkig minden városrészben. Ezek a történetek, amelyek továbbárnyalják életútját, még lejegyzésre várnak, hogy az utókor tanulságára válhassanak.
Feldman László

kultúra

Gróf Vay Péter művei újra kaphatóak az amerikai könyvpiacon

TENGERENTÚLI KÖNYVRENESZÁNSZ
A magyar irodalomtörténet legszebb lapjaira kívánkozó hír érkezett a
tengerentúlról: az Egyesült Államok könyvpiacán jelenleg négy kiadó
kínálatában szerepelnek a gyóni születésű világjáró misszionárius,
gróf Vay Péter művei. Összesen nem kevesebb, mint kilenc kötetből
válogathatnak az olvasók. Ilyen kitüntető érdeklődés – az irodalmi
Nobel-díjas Kertész Imre kivételével – ritkán ér magyar szerzőt ezen
a földrészen. A kiadók közös jellemzője, hogy a kultúrtörténeti értéket képviselő antikvár kötetek újbóli (reprint) kiadása meghatározó
eleme üzletpolitikájuknak. A sort 2009-ben a Whitefish (Montana
állam) székhelyű Kessinger Publishing LCC nyitotta, melyet még
ugyanebben az évben a New York-i Cornell University Library folytatott. Néhány hónap múlva, de már 2010-ben a Nabu Press (Charleston,
Dél-Karolina), majd a General Books LLC (Memphis, Tennessee)
bővítette tovább a kínálatot. A világháló korszakában minderről olvasóink is könnyen meggyőződhetnek, hiszen a művek számos internetes könyvforgalmazással foglalkozó amerikai cég terméklistáján megtalálhatóak. A piacvezető multinacionális Amazon.com honlapján
például mind a négy kiadó kiadványa szerepel, puhakötésben a kötetenkénti árcentrum mintegy 30 dollár, míg kemény kötésben 40 dollár feletti a jellemző ár, de 328 dollárért különleges, gyűjtői igényeknek megfelelő formátum is vásárolható. A kiadók szerkesztőinek
figyelmét tulajdonképpen gróf Vay Péter két, több mint 100 éves
munkája érdemelte ki. A „Kelet császárai és császárságai” már 1906ban is komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki, hiszen másfél éven
belül három világnyelven: angolul, németül és franciául is az olvasók
kezébe kerülhetett. A mostani reprint kiadások az „Empires and
Emperors of Russia, China, Korea and Japan” címmel még 1906-ban
megjelent angol nyelvű változaton alapulnak. Annak idején John
Murray Londonban, míg az E. P. Dutton And Company New Yorkban
adta ki. A másik mű 1910-ben Budapesten, a Szent István Társulat
kiadásában jelent meg „Amerikai naplókivonatok, útijegyzetek, levéltöredékek” címmel. A kötet érdekessége, hogy ezúttal angol és német
kiadásban két évvel korábban, 1908-ban került a könyvpiacra. Az
angol nyelvű kiadó ismét a londoni John Murray, aki „The inner life of
the United States” címmel 450 oldal terjedelemben jelentette meg a
kiadványt. Berlinben ugyanakkor 318 oldalon Gebrüdel Paetel „Nach
Amerika in einem Auswandererschiffe: Das innere Leben der
Vereinigten Staaten” címmel jegyzi kiadóként a kötetet. A TávolKelet szakértőként számon tartott gróf Vay Péter méltatlanul kevésbé
ismert művei közé tartozik, még az antikvár könyvek piacán is aligalig bukkan fel belőle egy-egy példány. Az amerikai kiadók a John
Murray-féle angol nyelvű kiadással jelentek meg újólag, de a Nabu
Press jóvoltából a német nyelvű változat is megvásárolható. A Vay köteteket természetesen hiába
keressük a bestseller-listákon, hiszen a kiadók
eleve nem tömeg-, hanem értelmiségi réteg igényeket céloztak meg. Az amerikai öntudatot erodáló
többsíkú válság tette időszerűvé a két kötet mondanivalóját: a gazdaság visszaesésén, a megélhetés nehézségein túl a terrorfenyegetettség miatt
megcsappant biztonság, az iraki háború katonai
és erkölcsi fiaskója, a dollár tartós gyengesége
az euróval szemben, a világelsőség elvesztésé-

nek lehetősége, egyáltalán gondolata. A „Kelet császárai és császárságai”-ban gróf Vay Péter megfigyeléseire, elemzéseire támaszkodva, a
várható fejlődési pályákat vázolva nem kevesebbet állított 1906-ban,
mint hogy a világgazdaság új centruma a kelet-ázsiai térségben alakul
ki. Már a japán csoda és az ázsiai kistigrisek világgazdasági térnyerése
is őt igazolta. Az utóbbi években Kína minden korábbi világgazdasági
listát átírt, jelenlegi teljesítményével a kutatók szerint néhány évtizeden belül az Egyesült Államok elsőségét is veszélyezteti. A vitathatatlan kultúrtörténeti értékek mellett tehát az amerikaiak aggodalma és
a gazdasági kihívó – vetélytárs iránti kíváncsisága motiválta a kiadók
döntését. Ennél lényegesen több, a tükörbe nézés igénye kellett az
„Amerikai naplókivonatok” kiadásához. Gróf Vay Péter egy 1919-es
levelének összegzése szerint tizennégy alkalommal járt az amerikai
földrészen, tapasztalatait – mondhatni félúton, félidőben – a hetedik
út után rendezte kötetté. Az esetek többségében lelki gondozóként az
európai kivándorlókat kísérte az óhazából az újhazába. Számba vette
a kivándorlások okait, az ebből származó veszteségeket, javaslatokat
fogalmazott meg azok mérséklésére. Figyelme természetesen a fogadó
országok: az Egyesült Államok és Kanada körülményeire is kiterjedt.
Bejárta a jelentősebb magyarlakta területeket, ha újsághirdetéseire
választ kapott, a legtávolabbi farmra is elvitte a magyar szót.
Tudósított az 1901 és 1909 között elnöklő Theodore Roosevelt beiktatási ünnepségéről, aki több alkalommal fogadta hosszabb kihallgatásokon. Átfogó, az amerikai élet minden területére kiterjedő elemzéseket készített, nem spórolt a kritikával, s ezt a szándékát nem is titkolta. „Ha kezdetben csak a fényt látjuk, nagyon érthető. Mert hiszen
van itt sok, ami nagyon ragyog és csillogó. De éppen ezért nem hiányozhat a fény nyomában az árnyék sem.” rögzíti a kötet elején.
Többek között a tőke mohóságára, a társadalom perifériájára szorult
rétegek esélytelenségére, a világuralmi törekvések veszélyeire is felhívta a figyelmet, azaz munkája kiváló történelmi forrás az amerikai
önértékeléshez.
…Az idő mindenkinek megadja azt, ami neki jár. Gróf Vay Péter
emlékével, munkásságának megítélésével évtizedekig mostohán bánt
a nemzeti emlékezet. A hazai erőfeszítések koronájaként az újból
kiadott művek lezárták ezt a korszakot. Minden kötet csattanós
válasz a többnyire udvariasan hallgató kétkedőknek, erőt adó biztatás az életmű elismeréséért küzdőknek, s egy-egy tisztelgő főhajtás a
nagy tudású elhivatott szerzőnek, a kereszténység egykori utazó
nagykövetének…
Valentyik Ferenc
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Ismét Örömünnep a Mara Hastánciskolában
Február 20-án Budapesten került megrendezésre, az V. Holdfény
Lányai Páros és Csoportos Hastáncverseny, melyen Dzsezírat ad
Dahab nevű tánccsoportom középhaladó kategóriában 3. helyezést
ért el. Ezen a megmérettetésen, egy igazán különleges táncszínházi
koreográfiával neveztünk, melynek címe: Yin-Yang, avagy a belső
harmónia. Az előkelő dobogós helyezés mellé sikerült elnyernünk a
közönség különdíját, illetve oktatói munkásságom elismeréseként
Yasmina mestertanárnő különdíját is.
A csoport tagjai, akikre nagyon büszke vagyok: Andrasics Anita,
Antal Erika, Bakóné Beles Erzsébet, Bárányné Benkovics Edina,
Berényi Mónika, Bukovszki Erzsébet, Duhaj Katalin, Erős
Krisztina, Gáspár Regina, Márkus Erika, Németh Tímea, Tóthné
Gál Mariann.
A lányoknak ezúton is köszönöm mindazt a lelkesedést, kitartást és odaadó türelmet, melyet a felkészülés során felém és egymás iránt tanúsítottak! A hosszú évek kitartó munkássága ismét
meghozta gyümölcsét, és én bízom benne, hogy a jövő lehetőségei
közt, még sok-sok ilyen közös élmény vár ránk valahol!
A jó hír mellett informálni szeretnénk a kedves Olvasókat arról is,
hogy soron következő ötödik jótékonysági táncestünk, mely idén a
„Négy évszak tánca, avagy utunk kelettől napnyugatig” címet
viseli, május 21-én, este 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a
DDS falai között. Nézőinkkel és támogatóinkkal karöltve, ebben az
esztendőben a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapon keresztül,

a dabasi félárván, árván maradt családok gyermekeit kívánjuk támogatni.
Sok szeretettel és táncos vidámsággal várjuk Önöket erre a jubileumi gálára, mely szórakoztató szerepkörét túllépve, ismét egy igazán nemes célt hivatott felkarolni!
További információk:
Zsírosné Mráz Mária/Mara
06-70/275-8675

Tisztelt lovas, motoros, quados, terepjárós barátaink!
A tavasz beköszöntével eljött a mi időnk, és élvezhetjük a sportolás örömeit. Gondolunk-e arra, hogy másoknak a sportunkkal
esetleg bosszúságot okozunk?
Mire is gondolok? Lovainkkal, motorkerékpárjainkkal, terepjáróinkkal nem megfelelően megválasztott sebesség következtében
a belterületi földutak minősége megromlik. Ez egy olyan tényező,

amellyel másoknak bosszúságot okozunk, holott nem az a szándékunk. Pusztán csak élvezni szeretnénk a kedvenc sportunk adta
örömöket és a kikapcsolódást.
Kérlek benneteket, hogy mindannyian figyeljünk mások nyugalmára, tartsuk tiszteletben életterüket, hogy ne tekintsenek
ránk haraggal, ellenszenvvel.			
Tokai László

Tisztelt Ôstermelôk, Tisztelt Vállalkozók!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy terveink szerint szeptember
2-án nyílik Dabas Piaccsarnoka a belváros szívében. 7 üzlet és 42
termelői asztal áll Kedves Bérlőink rendelkezésére.
Az asztalok bérleti ára őstermelőknek bruttó 400 Ft/m 2/nap,
kereskedők részére 800 Ft/m 2/nap. A szombati piacnapon, a

a miénk!

csarnok előtti téren árusítóknak 300 Ft/m 2/nap kedvezményes
összeget kell fizetniük.
Az üzlethelyiségek tartós bérletének kikiáltási díjtétele bruttó
2250 Ft/m2/hó, nagy érdeklődés esetén árverésre kerülnek. A bérleti ár háromhavi díját kaucióba előre kérjük majd rendezni.
További információért kérjük, keresse fel irodánkat:
DASZOFE Kft. Városfejlesztő Iroda, Buzek Katalin irodavezető
2370 Dabas, Szent István tér 1/B • Telefon: +36 29/561-238
E-mail: buzek.katalin@dabas.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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SHOW-TÁNC

FIT-KID I. OSZTÁLY

Showtánc-versenyen jártak a dabasi FIT-KID-esek az elmúlt hétvégén. A táncversenyt Pápán rendezték meg, amelyen egyéni, duó,
kis- és nagycsapat kategóriában indultak a lányok. A már meglévő
koreográfiákat kicsit átalakították a verseny szabályai szerint és
ezeket mutatták be, nem várt eredménnyel. Az ilyen típusú versenyen első ízben induló „kis” csapatunk két formációja is kijutott a
májusi Olaszországban megrendezendő, IDF által szervezett
Európa-kupára. A Bennárik Dóra–Gecser Eszter páros a táncosok
között is – saját kategóriájában – ismét verhetetlennek bizonyult.

Március 20-án tartották meg az idei esztendő első FIT-KID I. osztály Grand Prix versenyét, amelynek Székesfehérvár adott otthont,
ahol első ízben rendeztek ilyen megmérettetést. A rendezvényen
lehetőséget kaptak a FIT-KID utánpótlás-versenyzők is, akik a
FIT-DANCE SHOW elnevezésű kategóriában indulhattak a bajnoki címekért. A fehérvári versenyen a hagyományokhoz híven
ismét jól szerepeltek a dabasi FIT-KID-esek, akik a következő eredményeket érték el:
FIT-KID I. osztály:
III. korcsoport
		
V. korcsoport
VII. korcsoport
		
VIII. korcsoport
		
		
		

Radnai Réka
Dori Renáta
Csernus Anna
Gergely Glória
Szénási Eszter
Gecser Eszter
Csizmadi Dóra
Gazda Bella
Rigó Bianka

3. helyezés
11. helyezés
1. helyezés
1. helyezés
5. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
4. helyezés
5. helyezés

FIT-DANCE SHOW:
„Csingiling” fantázianevű formáció

A pápai versenyen a dabasi FIT-KID-es lányok a következő
eredményeket érték el:
Egyéniben:
Gecser Eszter
4. helyezés
Csernus Anna
4. helyezés
Radnai Réka
7. helyezés
Weil Evelin
8. helyezés
Duó kategória:
Bennárik Dóra–Gecser Eszter
1. helyezés
Nagycsapat:
Gergely Glória, Gecser Eszter,
Csernus Anna, Csizmadi Dóra,
Szénási Eszter, Juriga Fanni
2. helyezés

3. helyezés

Férfi kézilabda
NB I/B
Balmazújváros–Dabas DIEGO KC
Cegléd–Dabas DIEGO KC
Dabas DIEGO KC–Hajdúböszörmény

Felnőtt
25 : 27
35 : 27
37 : 33

Ifjúsági
30 : 28
27 : 27
33 : 28

A felnőttek hat fordulóval a bajnokság befejezése előtt 28 ponttal
a második, az ifjúságiak 27 ponttal a harmadik helyen állnak.
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Dabasi Férfi
Kézilabda Egyesületet! Adószám: 18692598-1-13
Az egyesület hírei megtalálhatók a
www.dabashandball.hu honlapon.
2011. április
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FOCITÁBOR

AZ FC DABAS SE SZERVEZÉSÉBEN

A sári sporttelepen kerül megrendezésre június
20–25. között, immár második alkalommal az FC Dabas SE
által rendezett focitábor. A táborba 9–16 év közötti gyerekek
jelentkezhetnek (fiúk és lányok egyaránt). A foglalkozások
reggel 9.00 órakor kezdődnek és délután 17.00 órakor fejeződnek be.
A tábor nonprofit jellegű,
ezért az edzőtábor fizetendő részvételi
díja 20 000 Ft. Ezt
az összeget, a jelentkezési lap kitöl
tésével egyidejűleg
kell befizeti az egyesület számlájára, azonban az
ebben az évben részletfizetésre is van lehetőség.
A program díja tartalmaz két komplett garnitúra feliratozott futballfelszerelést (2 mez, 2 rövid nadrág, 2 sportszár)
ebédet, innivalót, valamint természetesen az edzések és más
szakmai, illetve az átvezető programokon való részvételt.
Focicipőt (gumis és edzőcipő), sípcsontvédőt mindenkinek
magának kell hoznia!
A táborvezető Keresztúri András – az FC Dabas felnőtt labdarúgó csapatának vezetőedzője, az FC Dabas utánpótlás
csapatainak szakmai igazgatója.
A szakmai program szerint a délelőtti foglalkozások főként
technikai jellegű elemeket tartalmaznak, a korosztályos képzésnek megfelelően. A második (délutáni) edzésen pedig
ezeknek a tanult elemeknek a beépítésén lesz a hangsúly, a
különböző játékhelyzetekben.
A programok szakmai színvonalát emelik még, volt és mai
válogatott játékosok, NB I-es edzők, szakvezetők, meglepetésvendégek, akikkel beszélgethetnek és fotókat is készíthetnek a gyerekek.
A táborral kapcsolatos bővebb információk
a www.fcdabas.hu internetes oldalról szerezhetők be,
vagy közvetlenül Keresztúri Andrástól kérhetők
a 06-20/323-8487 telefonszámon.
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3. ORSZÁGKÖZEPE-KUPA
Március 15–16., KZS-Dabas
Immáron két sikeres rendezésen felbuzdulva, iskolánk az idei tanévben sem feledkezett meg hagyományteremtő szándékaink ápolásáról, és már harm a d i k a l k a lom m a l b onyol ítot t u k le a z
ORSZÁGKÖZEPE-KUPÁT, amely továbbra is
egy meghívásos, nemzetközi futsall
torna. A környező országok testvériskolái közül ezúttal három csapat
fogadta el a meghívásunkat. Északról
dél felé ha l adva a köve t ke z ők:
Szlovákia, Besztercebánya városa;
Románia, Brassó városa; Horvátország,
Eszék városa.
Természetesen rendezőként a dabasi
Kossuth Zsuzsanna SZKI és Kollégium csapata is csatlakozott a
résztvevőkhöz, így a március 15-i ünnepélyes vacsora és technikai
értekezlet után, március 16-án kezdődhettek meg a küzdelmek.
A négy csapatot egy csoportba sorsoltuk, de a körmérkőzések során
hamar két részre szakadt a mezőny. A besztercebányai és a dabasi csapat kiemelkedett a többiek közül, ráadásul az eszékieket egy sajnálatos sérüléshullám is sújtotta, amelynek köszönhetően a harmadik
helyről döntő mérkőzésre már nem tudtak kiállni, így a bronzérem a
brassóiak ölébe hullott.
Az első hely sorsát egy végletekig kiélezett mérkőzésen Dabas és
Besztercebánya döntötte el, melyen nagy örömünkre a hazai csapat az
utolsó percben, egy védhetetlen lövéssel fordítani tudott, és 3 : 2 arány
ban győzedelmeskedett.
Végeredményben tehát a negyedik helyen Eszék, a harmadikon
Brassó, a másodikon Besztercebánya, az elsőn pedig, a kupa történetében már másodszor, a dabasi Kossuth Zsuzsanna SZKI csapata végzett. Összességében megállapítható, hogy az Országközepe-Kupa
harmadik kiírása az előzőekhez hasonló sikerek közepette zajlott le,
és már most nagyon várjuk a jövő évi folytatást.
Buncsák Gábor szervező

FELHÍVÁS
Tisztelt Dabasi Polgárok!
Illegális tűzifaárusok járják a település utcáit, akik a TÜZÉPtelepekről vásárolt fát adják el dupla áron a hiszékeny vevőknek,
főként időskorúaknak és egyedülállóknak. A tűzifa gyakran magánkézben lévő erdők illegális irtásából származik. A zugárusok, bár
magukat gyakran a TÜZÉP alkalmazottjaiként nevezik meg, nem
adnak számlát, szállítólevéllel, engedéllyel nem rendelkeznek, a szállítóeszközökön egyetlen TÜZÉP-telep logója sincs feltüntetve.
Tisztelt Lakosok! A tűzifa megvásárlása előtt mindig kérjék a
működési engedély felmutatását, ugyanis ilyen okmány nélkül senkinek nincs jogosultsága fa árusítására. Ha illegális eredetű fát vásárolnak engedéllyel nem rendelkező személyektől, önök is orgazdává
válnak.
Dabas Város Önkormányzata értesítette az illegális faárusítás
ügyében Dabas Város Rendőrkapitányságát.

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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