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Anyácskám szemében
Anyácskám szemében
én vagyok a nappal.
Nagyra nyitott ablak
meleg sugarakkal.
Anyácskám kezében
vagyok nyíló virág
keze melegében
tenyérnyi nagyvilág.
Anyácskám arcának
vagyok napja-holdja
mosolygó derűje
Árnyékredős gondja.
Anyácskám szemében
néha könny is vagyok
rálehelek s nyomban
helyén csillag ragyog.

Fotó: Karlik Dóra
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Újszülöttek köszöntése a gyóni óvodában

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata 2010-ben honosította meg azt a szokást, hogy az Újszülöttek Köszöntését a város óvodáiban tartja. Így
a szülők megismerhetik azokat az intézményeket, ahová néhány
esztendő múlva gyermekük is járni fog. Tavaly első félévben a sári
óvodában, a második félévben az új Bóbita Óvodában került sor a
programra.
Idén április 16-án a gyóni Mesevár Óvoda adott otthont a rendezvénynek, ahol az óvó nénik gyönyörűen feldíszített, már húsvéti
hangulatot árasztó aulával várták a családokat. Tavaly a második
félévben 87 gyermek született városunkban. Ha nem is jött el minden család, mégis benépesült a terem szülőkkel, csecsemőkkel,
nagytestvérekkel és nagyszülőkkel.
A rendezvény az óvodások kedves kis műsorával kezdődött, majd
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Ezt követően a polgármester és a Kabinetiroda munkatársai átadták az
önkormányzat ajándékait, majd szerény vendéglátásra invitálták a
családokat az óvoda tornatermében.
Délután a sári csatornaparton faültetéssel folytatódott a rendezvény. Az Újszülöttek Ligete 87 fácskával gazdagodott ebből az alkalomból.
– szerk –

Dabasi fiatalok az Újszülöttek Ligetében
Április 16-án egy csapat lelkes dabasi
fiatal népszerűsítette a környezettudatos magatartásformát és életmódot
településünkön azzal a nemes gesztussal, hogy újabb facsemetékkel bővítették az Újszülöttek Ligetét. A délelőtt
szorgos munkálkodással telt, de az
őshonos fácskák elültetése mellett
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jutott idő kellemes bográcsolásra,
baráti beszélgetésre is.
Köszönjük nekik, hogy szívükön
viselik a jövőt, és sokat tesznek azért,
hogy már megszületett vagy jövendőbeli gyermekeik egészséges környezetben éljenek.
Szerk.
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Majális a DDS-ben
Nagy sikerrel zajlottak le az iskolás sportvetélkedők a kettéosztott
küzdőtéren. A dabasi általános iskolák csapatai változatos versenyszámokban, lelkesen küzdöttek a helyezésért, végül a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola diákjai nyerték meg a 100 000 forintos fődíjat, amelyet Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester adott át a győzteseknek. Ezt követően került sor a város óvodáinak Vándormacivetélkedőjére, amelynek során izgalmas játékokban mérték össze
erejüket a gyerekek és a szülők. A jó hangulatú, izgalmas versenyt az
új Bóbita Óvoda csapata nyerte, így elvihették a Vándormacit, és az
intézmény 100 000 forinttal lett gazdagabb, amelyet fejlesztőjátékokra, sportszerekre költhetnek.
Köszönjük a felkészítő tanároknak, kísérő pedagógusoknak, a
sportvetélkedők szervezőinek, minden segítőnek a rendezvénybe
fektetett munkát. Külön köszönet Eke Sándornak és a
Virágpalettának az anyák napi rózsákért. Rendezvényünket a
dabasi, a sári és a dabasi-szőlősi polgárőrök biztosították.
K.Á.

Fotók: Karlik Dóra

A hétfő reggeli híradások arról
számoltak be, hogy országszerte
elmaradtak a majálisok a május
1-jei rossz idő, országos eső
miatt. Városunkban azonban a
Dabas-Diego Sportcsarnok adott
otthont a rendezvénynek, így a
színpadi műsorok csúszás nélkül,
rendben zajlottak igen nagy
látogatottság mellett. A gyerekek anyák napja alkalmából
egy-egy szál rózsával
köszönthették édesanyjukat, nagymamájukat. Az alternatív
programok jelentős része is
megvalósult.

2011. május

Dabas 3

rendezvényeink

Fotók: Karlik Dóra

III. Fernihough-emlékkör

Április 23-án immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a Fernihough motoros emlékkör Dabason. Az esemény szervezését a Fóti Motorbarátok Köre vállalta fel Dabas Város Önkor
mányzatának támogatásával.
Idén az útvonal is változott, több kilométerrel bővült. A dabasi
motoros kört és a London étteremnél tartott megemlékezést követően a közel 150 veterán és modern jármű részvételével zajló felvonulás tagjai Hernádra látogattak, ahol a helyi szervezők külön
programmal kedveskedtek nekik.
A London étteremnél zajló megemlékezésen a magyar Himnusz
eléneklését és az angol himnusz meghallgatását követően Zelenák
András alpolgármester, valamint dr. Kiss Miklós köszöntötte a jelenlévőket. A szónokok felidézték elénk a hazai autó- és motorsport
gyóni fejezetének időszakát, megemlékeztek a gyóni szakaszon halálos balesetet szenvedett Eric Fernihough angol gyorsasági motorversenyzőről.

Végezetül Dabas Város Önkormányzata nevében Pálinkásné
Balázs Tünde és Zelenák András alpolgármesterek, valamint a Fóti
Motorbarátok Köre helyezte el az emlékművön a megemlékezés
koszorúját.
Jövőre is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
F. L.

„Nemzetünk e nagy folyó, mely mindig százfelé szakadt,
Egyesítse innepénél a különvált ágakat!”

(Petőfi Sándor)

Téglajegy

Ennek a téglajegynek a megvásárlásával Ön 1000 Ft-tal
támogathatja a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója
(1456–2011) alkalmából megépítendő
dabasi Kapisztrán-torony létrejöttét.
Várjuk adományaikat a 64400082-30006056-71200277
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszámra
Befizetését követően a téglajegyet elküldjük az Ön címére.
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Kedves Végzôs Diákok!
A húsvétot követő hét tele volt a ti készülődésetekkel. Énekszótól,
nevetéstől, sírástól, lovas kocsik zörejétől volt hangos a város. Bolond
ballagás, szerenád, véget nem érő búcsúzkodás az iskolától, a jól
ismert osztálytermektől, a tanároktól, a kisebbektől és egymástól.
Az alma matertől való elválás, a ballagás már emlék számotokra.
Elhangzottak a titeket dicsérő szavak, elszálltak a léggömbök, elhervadtak a virágok. Csak a fotókon és a videofelvételeken mosolyogtok,
virágcsokrokba temetkezve, tarisznyával a vállatokon úgy, mint
tavaly vagy tíz-húsz évvel ezelőtt elballagott társaitok, elődeitek.
Pedig sokan közületek nyolc éven keresztül egy közösséghez tartozatok, de négy együtt eltöltött év is komoly kötelék egy iskolában.
Mire ezek a sorok eljutnak hozzátok, az írásbeli érettségi vizsga nagy
részén is túl lesztek már, és várjátok a megmérettetés következő
részét, a szóbeli érettségit, majd a jó hírt, hogy folytathatjátok tanulmányaitokat valamelyik főiskolán, egyetemen vagy az iskola 13.
évfolyamán. Persze van köztetek olyan is, aki munkába áll, családot
alapít, mert ebben látja a jövőjét, ebben találja meg élete célját.
Minden cselekvés, minden tett választások, döntések eredménye.
Lehet, hogy eddig helyettetek döntöttek, vagy lényegesen segítettek
titeket döntéseitekben szüleitek, tanáraitok. Most eljött az önállóság
ideje, felelős felnőttként kell választanotok és cselekednetek.
Kívánom, hogy bármilyen utat is válasszatok, az igaz út legyen. A
boldogság és a beteljesülés útja, amely kenyeret, családot és hazát
jelent nektek.
Kőszegi Zoltán
polgármester, országgyűlési képviselő
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IV. Tavaszköszöntô Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti Napok
Április 8–16.

XXI. Dabas kistérségi vers-, mese- és prózamondó találkozó és
„Az élet szeretője” 3. Gyóni Géza Országos Versmondó Találkozó a Kossuth Művelődési Központban
Kapui Ágota magyar szakos pedagógus és Kerekes László grafikusművész-népművelő.
A díjazottak mindkét nap könyvvásárlási utalványt kaptak 10 000–
3000 Ft értékben. Az utalványokat a helyszínen lehetett beváltani.
A szombati találkozón a versenyzők délelőtt elszavalták a Gyóni
Géza-verset, majd Valentyik Ferenc kíséretében megtekintették a
Gyóni Géza-emlékszobát és a Gyóni Géza-szobrot Gyónon.
A résztvevőket vendégül láttuk ebédre, majd délután következett a
döntő. A döntőben a szabadon választott műveket adták elő a versmondók. Az eredményhirdetést Papp János zsűrielnök szakmai
értékelése előzte meg. Az eredményhirdetést követően a díjazottak
az előző naphoz hasonlóan a helyszínen tudták beváltani a könyvvásárlási utalványokat.

A kistérségi verseny eredményei
Alsó tagozatos (1–2. osztály) kategória

A Gyóni Géza-verseny eredményei
Felső tagozatos (7–8. osztály) kategória
Helyezés	Név	Iskola
I.
Pádár Sára Piroska, 8.
Táncsics M. Gimnázium
II.
Bozó Virág, 8.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
II.
Kukk Edit Luca, 7.
Táncsics M. Gimnázium

Fotók: Nyíri Margó

Április 8-án, pénteken és 9-én, szombaton vers- mese- és prózamondó találkozók megrendezésével ünnepelte az intézmény József
Attila születésnapját, a Költészet Napját. A kistérség iskoláiból
összesen 58 tanuló vett részt a nemes vetélkedésben 13 iskola képviseletében. (Dabasról hat oktatási intézményből, valamint Gyál,
Kakucs, Újhartyán, Inárcs, Tatárszentgyörgy, Hernád települések
iskoláiból érkeztek tanulók a megmérettetésre.)
Az általános iskolás résztvevők közül kategóriák szerint az első
három helyezett továbbjutott a Pest megyei gyermek vers- és prózamondó versenyre.
A zsűri tagjai voltak mindkét napon: Tóth Erzsébet előadóművész (elnök); Papp János színművész (elnök); Beséné Lakatos Éva magyar
szakos pedagógus; Kovácsné Lapu Mária színjátszó rendező, pedagógus;

Helyezés	Név, osztály	Iskola
II.
Radnai Zsófia, 1. b
Kossuth L. Ált. Isk.
III.
Sztancs Gréta, 1. a
Szt. János Kat. Ált. Isk.
Misek Bettina helyezés nélkül, pontok alapján továbbjutott
a Pest megyei Versmondó találkozóra.

Alsó tagozatos (3–4. osztály) kategória
Helyezés	Név, osztály	Iskola
I.
Mátyus Dániel, 4.
Gyóni Géza Ált. Isk.
II.
Pásztor Bendegúz, 4. a Gyóni Géza Ált. Isk.
III.
Suhajda Katalin, 4. a
II. Rákóczi F. Ált. Isk.

Középiskolás kategória
Helyezés	Név	Iskola
I.
Nagy Dorottya
Múzsák AMI, Inárcs
II.
Szőnyi Renáta
Táncsics M. Gimnázium
III.
Kohári László
Múzsák AMI, Inárcs

Helyezés	Név, osztály	Iskola
III.
Pádár Fruzsina Panna, 6. II. Rákóczi F. Ált. Isk.

Felnőtt kategória
I.
Mach András, 68 éves, Budapest
I.
Kovács Katalin, 40 éves, Üllő
II.
Kerékgyártó Lászlóné, 75 éves, Ócsa

Továbbjutók a Pest megyei Versmondó találkozóra:

Továbbjutók a Pest megyei Prózamondó találkozóra:

Alsó tagozatos (1–2. osztály) kategória: Misek Bettina, Petrányi József;
Alsó tagozatos (3–4. osztály) kategória: Pásztor Bendegúz, Szilágyi
Izabella, Balog Balázs; Felső tagozatos (5–6. osztály) kategória: Kiss
Anna Laura, Huszár Emese, Pádár Fruzsina; Felső tagozatos (7–8. osztály) kategória: Pádár Sára Piroska, Bozó Virág

Alsó tagozatos (1–2. osztály) kategória: Klauz Virág, Radnai Zsófia,
Sztancs Gréta; Alsó tagozatos (3–4. osztály) kategória: Mátyus Dániel,
Suhajda Katalin, Hornyák András; Felső tagozatos (5–6. osztály) kategória: Naszvadi Regina, Szilágyi Anna; Felső tagozatos (7–8. osztály)
kategória: Kukk Edit Luca

Felső tagozatos (5–6. osztály) kategória
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
május havi programok

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Szülés–újjászületés tréning időpontok:
május 7., 14., 21. szombat, 9.00–12.00 óráig.

RENDEZVÉNYEK
INTÉZMÉNYI ÉVZÁRÓ
Május 28. szombat du. 15.00 órától
Fellépnek a művelődési központ saját fenntartású csoportjai.

NÉPI KÉZMŰVESSÉG – HÁROM MESTERSÉG
nyári szaktábor
A tábor ideje: május 30. – június 4.
A tábor helye: Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szent István u. 58. (nem bentlakásos).
Fazekasság, szövés, népi hangszerkészítés és fafaragás.
A táborra felnőttek jelentkezését várjuk, a programokon való részvétel ingyenes, a résztvevőknek ebédet biztosítunk.
Jelentkezési határidő: május 20.
Tel.: 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu

Kézműves nyári szaktábor
Időpont: június 20–24. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Téma: Régi korok mesterségei
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek)
Ízelítő a programokból: szövés, kosárfonás, fafaragás – népi hangszerkészítés, fazekasság, kenyérsütés.
Jelentkezési határidő: június 10.
Tel.: 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu

Napközis tábor „Örökmozgóknak”

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI, klubnapok
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: május 14.,
szombat 15.00 órától
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: páros hét hétfő, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Bese József
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–19.00 óráig,
Kéknefelejcs citeracsoport: csütörtök 18.00– 20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Margaréta citeracsoport: péntek, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama Ildikó
Népzenei képzés: szerda 18.00–19.30 óráig,
oktató: Tormási Elek
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–19.00 óráig,
Őszirózsa népdalkör: szerda 18.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama Ildikó
Tilinkó gyerek néptánc: péntek 17.00– 18.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–16.45 óráig,
oktató: Csébi Orsolya

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

KIÁLLÍTÁS

A dabasi kistérségi gyermek
képzőművészeti szakkör munkáinak kiállítása
A másfél éve alakult csoport első bemutatkozása
A kiállítás megtekinthető: június 3-ig, hétfőtől péntekig:
9.00–17.00 óráig
Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene

Időpont: július 4–8. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek)
Játékos szabadtéri feladatok, kalandok, személyiségfejlesztő feladatok.
Délutáni szabadfoglalkozás: moziterem, kézműves foglalkozás,
hagyományos szabadtéri játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 10.
Tel:. 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu

Gyermek képzőművészeti szakkör: páratlan hét csütörtök, 16.00 óra
Felnőtt képzőművészeti kör: minden hónap első péntek estéje

A Halász Móricz-kúria programjai

Versmondó siker született

Állandó programjaink:
Hetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba is látogatható minden hétköznap
8.00-tól 16.00 óráig.
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon.

Dabas a nyolc torony városa – templomaink
A kiállítás május 23-tól augusztus 14-ig tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI

Kotán Sándorné a XXI. Anyám Fekete Rózsa
Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers- és Prózamondó
Találkozó veresegyházi döntőjén
III. helyezést ért el
Babits Mihály Balázsolás című költeményével.
A díjhoz gratulálunk,
további szép sikereket kívánunk!
–szerk–
2011. május
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A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hírei
A Kabalák eredményei – 2011
A Múzsák Alapfokú Művészeti Intézmény Kabala színjátszósai
ismét egy tartalmas, eredményekben gazdag évet tudhatnak
maguk mögött. A heti négy órás foglalkozások mellett jó néhányan
versenyeken is képviselték az iskola színeit.
Március 19-én az Apáczai Kiadó budapesti székházában rendezték meg immár 18. alkalommal az Országos Szónoklatver
senyt. A Kossuth Szövetség és a Széchenyi Kör összefogásából adódó
barátságos, meleg hangulatú rendezvény példaértékű. Évek óta a
Kossuth Lajos Általános Iskola diákjaival jelentkezünk a versenyre,
ahol Kossuth Lajos, Széchenyi István és a többi reformkori nagyjaink
gondolataival megismerkedhetnek, azonosulhatnak tanítványaink, s
ezáltal reményeink szerint formálódik a hazához való tartozásuk
tudata is. Idén középiskolás kategóriában is indítottunk versenyzőket. Valamennyien természetesen a művészeti iskolánk diákjai is.
Szép eredmények születtek. A középiskolásoknál Bera Márk első
helyezést, Mész Adrienn második helyezést ért el.
Siklóson hagyomány a „Lélektől lélekig” című nemzetközi szavalóverseny megrendezése. A diákok az elődöntők után, március
26–27-én jutottak el a rendezvényre, ahol egy jelképes nevezési díjért
kétnapos teljes ellátásban részesültek. Bennünket törzsvendégként,
mindig nagy szeretettel fogadnak. Idén is majd’ 70 diák mondta el

A Dabasi Múzsák Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Nemzetközi Zenei Tábort hirdet,

melyre szeretettel vár minden fiatalt.
A tábor programjában egyéni, kamarazenei és zenekari
foglalkozások mellett szervezett szabadidős programok:
asztaltenisz, íjászat, tollaslabda, strand, foci, kézműves
foglalkozás,
valamint zenei és színházi bemutatók szerepelnek meghívott vendégművészekkel.

Időpont: augusztus 8–14-ig
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Dabas-Gyón)
Részvételi díj: 16 000 Ft napi háromszori étkezéssel,
vagy 28 000 Ft szállással és napi ötszöri étkezéssel.
Jelentkezni június 15-ig 5000 Ft
előleg befizetésével lehet,
részvételi díj teljesítésének határideje augusztus 8.
Jelentkezés és bővebb információ:
06-29/376-953
06-70/387-8525

Tóth Árpád, Zelk Zoltán, Tamási Áron vagy Pilinszky János szabadon választott alkotásait. Három fokozatban minősítették a produkciókat. Arany oklevelet kapott Hornyák András, ezüstöt Miták
Bettina és Kovács Esztella, bronz oklevelet pedig Szilágyi Anna,
Bennárik Bianka, Szomjas Klaudia és Béres Beatrix.
Jó hangulatú két nap volt. Köszönjük Sanyi bácsinak, a sofőrnek a
szép utazást!
A Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozó tököli helyszínén április 7-én mindkét csoportunkkal felléptünk. Andersen
A Hókirálynő, illetve Cervantes A válóperes bíró című színdarabját
mutattuk be, produkciónkért bronzminősítést kaptunk.
Április 14-én Budapesten a Kondor Béla Művelődési Házban rendezték meg az országos „Regősök Húrján” szavalóverseny közép-magyarországi döntőjét. A jelen lévő 50 diák közül a mi kis 12 fős csoportunkból továbbjutott: Hornyák Andris, Miták Bettina és Szilágyi
Anna, aki még ráadásul harmadik helyezett lett.
Köszönöm mindazoknak a lelkes tanítványoknak, akik verseket
tanulnak és időt, pénzt nem kímélve jönnek velem ezekre a versenyekre. Tudjuk, hogy a zsűri értékelése szubjektív, de nemcsak abból lehet
tanulni, hanem egymás meghallgatásából is. Az elért eredményeitekre
nagyon büszkék vagyunk.
Kotán Sándorné

A Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium
felvételt hirdet a 2011–2012-es tanévre
gimnáziumi esti tagozatra
Gimnáziumi esti képzés:
Felvételi követelmény: minimum 8 általános
Képzési idő: 4 év (szakmunkás bizonyítvánnyal
vagy 10. osztállyal rendelkezőknek 3 év)
Felsőfokú szakképző (nappali)
tagozatra
Szak: Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintéző
Felvételi követelmény: érettségi
Képzési idő: 4 félév
Jelentkezési határidő mindkét tagozatra:
2011. 07. 01.
a jelentkezési lap a honlapunkról letölthető
Pótjelentkezés: a nyár folyamán
szerdánként 8.00–12.00
Elérhetőségeink:

2370 Dabas, József Attila út 107.
Tel.: 29/560-670

kzsdabas@kzsdabas.hu
8 Dabas 2011. május
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A Gyóni Géza Általános Iskola hírei
Zöld napok a Gyóni Géza Általános Iskolában
Hosszú évek hagyománya, hogy azon a héten, amikor a Föld napja
van (április 22.), különböző programokkal, akciókkal hívjuk fel diákjaink figyelmét égető globális és helyi környezeti problémáinkra.
Ebben az évben a Föld napja már a tavaszi szünetre esett, ezért az
ezt megelőző „csonka hét” három tanítási napjára koncentráltuk
programjainkat.

A gyerekek most biztosan nem eldobták, hanem összeszedték
iskolánk udvaráról és a közeli utcákból a szemetet.
20-án délután került sor a körzeti környezetvédelmi vetélkedőre,
amelyen két csapatunk vett részt. Diákjaink jól szerepeltek: az 5–6.
osztályosok versenyében 4. helyezést értünk el, a 7–8. osztályosok
között pedig 3. lett iskolánk csapata.

A tavalyi sikeres papírhulladék-gyűjtésen és a hulladékgyűjtő
cégek tavaszi árajánlatain felbuzdulva újra papírgyűjtést szerveztünk.
Április 18-án és 19-én szép tavaszi napsütéses időben aztán egyre
csak gyűlt a papír. A másnapi összesítés után örömmel láttuk, hogy
több mint 20 tonna papírhulladék került a három nagyméretű konténerbe. Az osztályok közötti versenyt a 7. b osztály nyerte. Ők a közel
3 tonna papírért külön jutalomban is részesülnek, de minden osztály
szép bevételre tett szert az év végi tanulmányi kirándulásokra.
Köszönet a segítő diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak.
Külön köszönet azoknak a tanulóknak, akik az átvételnél dolgoztak.
Az utolsó tanítási napon minden osztály „szemetelt”.

A környezeti neveléshez kapcsolódóan beneveztünk egy országos
versenyre, amelyben használt elemet és elektronikai kisberendezéseket gyűjtünk a gyerekek segítségével. Szépen gyűlik ez a veszélyesnek
minősülő hulladék is.
Gyermekeink jövőbeni viselkedése a ma adott viselkedésmintákból épül. Abban áll a mi felelősségünk – pedagógusoké és szülőké –,
hogy megfelelő környezettudatos mintát szolgáltassunk a felnövekvő
nemzedék számára.
Ezért is kell egy nap, amikor fokozottan irányíthatjuk a közösség
ifjabb és idősebb tagjainak figyelmét arra, hogy a jövő Földje, a Föld
jövője a kezükben van. 			
Abonyi Csaba

„…DABAS, GYÓN ÉS SÁRI EGY JÓ CSAPAT, VELÜNK JÓL ÉRZED MAJD MAGAD!”
avagy „Utazás Meseországba” a Gyóni Géza Általános Iskolában
Ezzel a címmel rendeztük meg városi versenyünket az összefogás
jegyében április 19-én. Célunk az volt, hogy a gyerekek olvassanak,
ezért 12 meséből kellett felkészülniük.
A város iskoláiból 8-8 alsó tagozatos tanulót vártunk. Megtisztelt
bennünket jelenlétével a Kossuth Lajos Általános Iskola és a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Újszerű módon vegyes csapatokat alkottunk, így a nyolc darab 3 fős csapat mindegyikében volt
egy dabasi, egy sári és egy gyóni diák.
Az egymásnak „idegennek” tűnő gyerekek hamar összebarátkoztak és szemmel láthatóan feloldódtak az érdekes feladatok megoldása közben. Minden kisgyerek egy „kincses ládát” kapott ajándékba, melyet a gyóni tanító nénik készítettek nagy szeretettel.
Az első három csapatot könyvvel és oklevéllel jutalmaztuk.
I. helyezett: G
 rimm testvérek (Bálint András, Peszeki Bence,
Török Boglárka)
II. helyezett: „Többet ésszel….” (Sebők Dóra, Tóth-Zamorategui
Mariel, Szilágyi Izabella)

III. helyezett:Ravaszdi (Kecskés Karina, Bánszki Bence Attila,
Garajszki Péter)
Az utolsó állomáson mesét írtak a versenyzők. Minden csapatnak
az volt a feladata, hogy folytassa a másik csapat által megkezdett
mondatokat. Azt gondolom, minden felkészítő tanár büszke lehet
tanítványára, mert egy nagyon kedves, tanulságos, jóságos szereplőkkel teli mesét alkottak a kis meseírók. A mese a város honlapján, a
www.dabas.hu címen, a Dabasi Újság plusz-rovatban olvasható.
Szeretném megköszönni kollégáimnak: Karszáné Vágó
Ágnesnek, Váradyné Kozma Mártának, Nagy Lászlónak, Pergelné Dori
Ágnesnek, Hendéné Újvári Andreának, Újj Istvánnénak, Latyákné
Rádi Erikának, Gacsalné Sándor Csillának, Fichóné Galacz Erzsébetnek,
Szlamka Klárának, Kollárné Csibrák Szilviának, Geréné Frigy Évának,
Vargáné Kovács Évának a munkát, az ötleteket és a segítséget.
Mi indítottuk útra 3 évvel ezelőtt ezt a fajta versenyt… Újra
ránk került a sor. Reméljük, hogy jövőre is folytatódik tovább a
hagyomány a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Balázsné Hábli Ágnes igazgatóhelyettes
2011. május
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A Szent János Katolikus Általános Iskola hírei
MÁJUSI programoK
A húsvéti ünnepek után sem áll meg az élet iskolánkban.
Május 16–20. között rendezzük meg a Színes Szent János Napokat,
melynek keretében névadónkat ünnepeljük. Ez a nap már hosszú
évek óta közös koszorúzással kezdődik a Szent János-szobornál.
Ezután az iskola tanulói egy gyermekkoncerten vesznek részt, melyet
iskolánk szervez és a Kossuth Lajos Művelődési Központ ad otthont
a rendezvénynek. Vendégül látjuk az óvodásokat is, és az idelátogatóknak kézműves foglalkozást is szervezünk. Azon a héten sportnap,
egészségnap, szlovák népzenei koncert és rétessütés is várja tanulóinkat és az idelátogatókat.
Munkaközösség-vezető

Szakmai nap
Április 18-án hétfőn szakmai napot tartottunk iskolánkban, ahol a
„Kölcsönkért gyerek” pályázat alapján bemutatták a szorobánt mint
matematikai taneszközt. A szakmai napra több település és egyházi
intézmény pedagógusait is meghívtuk. A bemutatót Vajdáné Bárdi
Magdolna tartotta A hosszmérték váltásának bemutatása szoro
bánon címmel. A tanárnőt elkísérte férje, Vajda József, az Első
Szorobán Alapítvány elnöke, és lányuk, Vajda Ágnes tanárnő is.
A 3. osztályos tanulók bemutatóóráját követően a pedagógusok
ismerkedhettek meg a szorobán rejtelmeivel. Először is módszertani ismertetőt kaptak arról, hogy a mérés témakörét hogyan tudják
feldolgozni szorobán segítségével, majd szorobános számolási gyakorlatokba merülhettek el, végül képzésekről, továbbképzésekről
kaptak tájékoztatást a szorobános alapítvány szervezésében. Mind
a gyerekek, mind a pedagógusok nagyon aktívak voltak, s egy eredményes szakmai napot zárhattunk.
Gattyánné Fajt Judit szervező pedagógus

Tavasz az iskolában
Iskolánkban a tavasz mindig a kiemelten fontos események időszaka.
Így, a tanév végéhez közeledve szeretnénk felidézni az elmúlt hetek,
hónapok izgalmas, vidám és sikeres programjait és kitekinteni a
még ránk várókra.
A mi iskolánkban is megtörtént a leendő első osztályosok beíratása. Nagy öröm számunkra, hogy 42 kisdiákkal két első osztályt indíthatunk. A hagyománnyá vált sulivárónkra idén is szépszámmal
jelentkeztek. Az utolsó alkalomra a nagyobbak egy kis mesejátékkal
készültek, melyet nagy örömmel fogadtak az óvodások.
Különös izgalommal készülünk ilyenkor tavasszal a húsvétra,
testben és lélekben is igyekszünk ráhangolódni erre a fontos egyházi ünnepre. A kéthetes „Húsvétvárás” alatt szerveztünk lelki napot,
közös szentmisét, tojáskeresést, húsvéti kiállítást és vásárt, állatsimogatót és számos érdekes kirándulást is tanulóinknak.
Jankulár Margit, munkaközösség-vezető

KAIROS Családi Napközik Dabason – ha eljön az elválás ideje...
Sokan kérdezték már tőlem, hogy mit jelent a „kairos” szó, és miért
adtam ezt a nevet alapítványunknak. Az ógörög nyelvben két szót
ismernek az idő kifejezésére: ezek közül az egyik a kairosz, a másik
a kronosz. A kronosz mérhető, az évekre, hónapokra, percekre,
másodpercekre bontható idő, ezzel szemben a kairosz az alkalmas,
a megszentelt időt jelenti.
Az emberi élet jeles eseményeinél gyakran tapasztaljuk, hogy
megállnak, lelassulnak a percek, vagy épp ellenkezőleg, felgyorsulnak az események, és érzékelésünk szerint egy nap történései összesűrűsödnek egyetlen pillanattá. Ez a szubjektív időérzékelés visz
minket közelebb a kairosz megértéséhez.
A gyermek születése körüli időszak ilyen jeles életesemény, különösen az édesanya életében. Ahogy eltelik a gyermekágyi időszak,
majd a következő hónapok, lassan-lassan összecsiszolódik az anyagyermek páros, hogy aztán egy-másfél éves kor körül újabb állomáshoz érkezzenek. A baba első önálló lépései nemcsak fizikai szempontból jelentenek fontos mérföldkövet! Az addig megbonthatatlan
egység kezd nyitni a külvilág felé: mind az anya, mind a gyermek
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szívesen tölt hosszabb-rövidebb időt mások társaságában. Általában
ebben az időszakban fogalmazódik meg az édesanyákban, hogy
megbízható felügyeletet keressenek gyermeküknek, amíg ők dolgoznak, tanulnak vagy egyéb elfoglaltságaikat intézik. Az elválás
mindkét fél számára újabb feladatot jelent, és az, hogy ennek mikor
jön el az ideje, más szóval a kairosza, azt csak az anya-gyermek páros
tudja eldönteni.
Mi, a KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány által fenntartott családi napközikben igyekszünk ezt a folyamatot zökkenőmentessé
tenni, és az anya közelségét a közösséghez való tartozás örömével
pótolni nap, mint nap.
A KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány 5 csoportban
(Tanulóház Családi Napközi I., Tanulóház Családi Napközi II.,
Little People Angol–Magyar Családi Napközi, Szivárvány Családi
Napközi, Babaház Családi Napközi) összesen 35 férőhelyen várja a
bölcsődés-óvodás korosztályt egész évben, teljes nyári nyitva tartással, naponta 7.00–17.00 óra között. Érdeklődni Gémesi Andreánál
a 20/596-4626-os telefonszámon lehet.

intézményeink hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Harmadik helyezés
az országos tanulmányi versenyen
Április 15-én rendezték meg az általános iskolák szlovák nyelvi
tanulmányi versenyének országos döntőjét Budapesten, a Szlovák
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A rangos eseményen, a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. b osztályos tanulói közül,
Garajszki Nóra 3., Gombár Kata Helga 7. helyezést ért el.
A kiemelkedő eredményekhez gratulálunk, és további sikereket
kívánunk tanulóinknak, valamint Illés Tóth Józsefné felkészítő
tanárnak.

Szlovák nemzetiségi hét iskolánkban
Az egy hétig tartó programsorozat ünnepélyes megnyitóját Baranyi
Béla, iskolánk igazgatója az alábbi Babits-idézettel kezdte:
„Múlt nélkül nincs jövő
S minél gazdagabb a múltad,
Annál több fonálon
Kapaszkodhatsz a jövőbe”.
Programjaink sok-sok szálon megidézték a múltat, anyáink, nagyanyáink szokásain, játékain, hagyományain, ételein, öltözködésén,
életvitelén, berendezési tárgyain keresztül. Tanulóink szívesen vettek
részt a kiállítási anyag összegyűjtésében, a tablók elkészítésében, a
megtanult szlovák népdalok eléneklésében, valamint a kézműves foglalkozások lebonyolításában.
A szülők és nagyszülők lelkesedését dicséri a hagyományos sári
ételek elkészítése. Mindenki megkóstolhatta a húsos káposztát, a
bablevest, a csörögefánkot, a matutkát, a túrós és káposztás keltkalácsot. Fórumot rendeztünk, melyen meghívott vendégeink saját
tapasztalataikat és emlékeiket mesélték el gyerekkorukról, a régi
iskolájukról, szokásaikról. A hagyományőrző csoportok színes
műsorral kedveskedtek. Az óvodások a játszóteret és az állatsimogatót vették birtokukba. A szlovák focikupa keretében a város iskolái
mérkőztek meg egymással.
A szülők, nagyszülők, valamint a városrész hagyományőrző csoportjainak bevonásával, a nemzetiségi hét hozzájárult hagyomá
nyaink ápolásához, átörökítéséhez, melyért minden közreműködőnek és támogatónak köszönetünket fejezzük ki.
Gogolák Gáborné
mk. vezető

ÖKO-napi rendezvény iskolánkban
Iskolánkban, a Föld napja alkalmából, április 20-án ÖKO-napot szerveztünk. Ennek keretében veszélyes hulladékot gyűjtöttünk; virágokat, fákat ültettünk; rendbe tettük az iskola udvarát és külső környezetét; előadáson ismerkedtünk a gyógynövényekkel, gyógymódokkal.
A kistérség nevelési-oktatási intézményei számára rajzpályázatot,
és környezetvédelmi versenyt hirdettünk. A rajzversenyre, a
Napsugár és a Szivárvány Óvoda mellett, 7 iskola 74 tanulója nyújtott
be színvonalas alkotásokat. A zsűri, korcsoportonként első díjjal
jutalmazta az alábbi pályázókat:
– Meitert Zsófia (Napsugár Óvoda) – óvodás korcsoport
– Várnagy Erzsébet (Tolnay Lajos Általános Iskola, Inárcs)
5–6. osztályos korcsoport
– Lajos Noémi (Szent János Katolikus Általános Iskola)
7–8. osztályos korcsoport;
– Fridrich Márton (Szent János Katolikus Általános Iskola)
alkotásáért különdíjat kapott.
A környezetvédelmi vetélkedőn 8 iskola (Tatárszentgyörgyi Általános
Iskola; Tolnay Lajos Általános Iskola, Inárcs; Kakucsi Általános
Iskola; Gyóni Géza Általános Iskola; Kossuth Lajos Általános Iskola;
Táncsics Mihály Gimnázium; Újlengyeli Általános Iskola; II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola) 14 csapatának 56 tanulója mérte össze tudását, melyen a következő eredmények születtek:
5–6. osztályos korcsoport:
1. hely
Tolnay Lajos Általános Iskola, Inárcs (1. csapat)
2. hely
Táncsics Mihály Gimnázium
3. hely
Tolnay Lajos Általános Iskola, Inárcs (2. csapat)
7–8. osztályos korcsoport:
1. hely
Újlengyeli Általános Iskola;
2. hely
Táncsics Mihály Gimnázium;
3. hely
Gyóni Géza Általános Iskola;
A helyezést elért tanulók és csapatok könyvjutalomban részesültek,
a résztvevők elismerő oklevelet vehettek át. Az ÖKO-nap jó hangulatban zajlott, a versenyzők és a kísérő tanárok jól érezték magukat iskolánkban.
Rendezvényünkkel hozzá kívántunk járulni, hogy a városunkban
és a kistérségben élő fiatalok környezettudatosabban éljenek, hogy
közös kincsünk, a Föld, még sokáig az emberiség élhető otthona
maradhasson. Köszönetünket fejezzük ki a rendezvényünkhöz nyújtott támogatásért az Áldos Hagyományőrző Egyesületnek, Molnár
Józsefnek, Magyar Sándornénak, Czeróczki Andrásnak és Sikari
Orbánnak.		
Baranyi Béla igazgató

Nyári napközis tábor

Helyreigazítás

Június 20. és július 1. között városrészenként nyári napközis

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dabasi Újság áprilisi
számában tévesen jelent meg Dabas Város Önkormányzatának az
üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 02.) önkormányzati rendeletének hatályba lépése. E rendelet 2011. május
1-jén lépett hatályba. Végrehajtására 8 nap áll rendelkezésre, ezt
követően a módosult nyitva tartást ellenőrizni fogjuk.
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya

táborok kerülnek megrendezésre. A táborokban a gyermekek
felügyeletét pedagógusok látják el.
A táborok helyszínei, programjai megtekinthetők Dabas város
hivatalos honlapján (www.dabas.hu.), illetve érdeklődni lehet a
szervező pedagógusoknál az általános iskolákban.

2011. május
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Mesekastély
Április 2-án immár második alkalommal nyitotta meg kapuit a
Mesekastély a dabasi Mesebirodalom népe előtt. A tavalyi évhez
hasonlóan, a Halász Móricz-kúriában megrendezett program lehetőséget adott a helyi óvodáknak egy-egy színdarab előadására.

Hírek a Roma Tanodából
Beszámoló a TÁMOP.-5.2.5-o8/1-2008-0028 sz.
pályázat zárásáról

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A program által szigorúan megkövetelt és az uniós pályázatnak
megfelelő programelemek megvalósítása megtörtént. 36 gyermek
részvételével a 2010. március 1-jén felvállalt programunk sikeresen
végződött. Ez a 14 hónap, amely a projektmegvalósítás időszaka
volt, a végéhez ért. Szeretném néhány sorban értékelni az eltelt
időszakot. A megvalósítás egyik nehézsége az volt, hogy a város
három nagyobb településrészre (Sári, Dabas és Gyón) tagolódik. A
pályázatban érintett célcsoport mindhárom területen él. A programot központi hely hiányában két helyszínen oldottuk meg. A felzárkóztató korrepetálás elsősorban Gyónon és Sáriban kapott
helyet.
A tehetséggondozási komponens keretében zajlottak a tánc- és
sportfoglalkozások, a program ezen része szép eredményekkel
zárult. A színes és tartalmas foglalkozásokat a gyerekek rendszeresen látogatták, a pályázat felkeltette az érdeklődésüket, nem volt
számukra megterhelő, az elért sikerek motiválták őket a rendszeres
gyakorlásra. A pályázat egyik fő célja a rendszeresség bevezetése,
betartása volt, ami nem más, mint a siker egyik kulcsa.
A pályázati program harmadik elemeként szerepelt a lakóhelyük
és környékének a megismerése, valamint az ország, elsősorban
Budapest főbb látványosságainak a megtekintése. A programok
maximális részvételi aránnyal zajlottak.
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A kis mesehősöket, fáradságos munkájuk megjutalmazására,
különféle szórakozások várták. Mindenki találhatott kedvére való
programot, lehetőségük volt mézeskalács-díszítésre, tojásfestésre,
rajzolásra, valamint húsvéti díszeket is készíthettek.
Mindezek mellett még egy meglepetés várta a kicsiket, a Piroska
és a farkas történetének megelevenedett szereplői is várták őket,
hogy saját meséjükkel kedveskedjenek a kíváncsiskodóknak.
Az idei év újítása volt, hogy a vendégek között nemcsak helyi,
hanem a testvérvárosunkból, Zentáról érkező óvodapedagógusok is
voltak, akik első alkalommal vettek részt a rendezvényen. Reméljük,
hogy a következő évben már nemcsak őket, hanem óvodásaikat is
vendégül láthatjuk, és a dabasi gyerekek előadásaihoz hasonlóan, az
övéiket is megnézhetjük.
A Mesekastély másik újdonsága volt, hogy a gyermekprogramok
befejezése után az óvodapedagógusok kerültek a középpontba.
A Tomor Lajosné előadásával egybekötött kötetlen beszélgetés
során nem csupán megosztották egymással eddigi tapasztalataikat,
hanem későbbi kapcsolattartásban és közös együttműködésben is
gondolkodnak.
Barta Regina

Ennek keretében lehetőség nyílott több szakma és pálya megismerésére, ami segítette a helyes pályaorientációt.
A program első eleme a felzárkóztató korrepetálás volt, mivel a
célcsoport, a 12–16 éves tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek
közül került ki. Ezek a gyerekek is nagy létszámban vettek részt a
korrepetáló foglalkozásokon, komolyan vették, hiányzásukat igyekeztek igazolni.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy az évek hosszú során szociálisan elmaradott gyerekeket 14 hónap alatt nem lehetett hiánytalanul felfejleszteni. Ám a fentebb felsoroltak összességében mégis
felkeltették a gyerekekben rejlő érdeklődést és igényt, levetkőzve
kisebbségi mivoltukból eredő hátrányaikat, beleilleszkedtek a környezetükbe. Ezt igazolja a kirándulások problémamentes és sikeresnek értékelhető lebonyolítása. Feltétlenül meg kell jegyeznünk,
hogy az iskolai pedagógusok odaadó, türelmes és rendszeres munkája nélkül ez nem lett volna lehetséges.
A programokban rendszeresen részt vevő gyerekek motivációképpen meg fogják kapni ajándékba azt a kerékpárt, amelyet a
kirándulásokon használtak.
Külön köszönet Kőszegi Zoltán polgármester úrnak, és mindazoknak, akik a dabasi önkormányzat részéről segítették munkánkat: Kárpáti Noéminek, aki a program pénzügyi vezetője volt,
valamint Unyi Erzsébet főtanácsosnak, a kisebbségi szakreferensnek.
Köszönjük továbbá az iskolák igazgatóinak: a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola volt igazgatójának, Zsolnai Máriának, a jelenlegi
igazgatónak, Baranyi Bélának, a Gyóni Géza Általános Iskola
igazgatójának, Kotán Sándornak, valamint a program felzárkóztató részében aktívan közreműködő tanároknak: úgymint Füzy Éva
igazgatóhelyettes asszonynak, Buncsák Gábor középiskolai történelem-magyar szakos tanárnak, Gattyán Andor szakmai vezetőnek, valamint Kovács Szecső Zoltán táncművésznek és Bábel
Csaba sportoktatónak.
Rafael Gyula, a CKÖ elnöke
Lakosné Kiss Katalin projectmenedzser
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Nemzetközi versenyen
városunk volt diákjai
Újvári Barbara és Hende Máté 2009-ben érettségiztek a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban, jelenleg
a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) másodéves hallgatói. Vas Klaudiával és Juhász Istvánnal együtt képviselték hazánkat a Dublinban megrendezett esettanulmány-megoldó verseny döntôjén. A magyarok végül az
elôkelô 5. helyezést érték el.

Képünkön balról jobbra: Serge (ír zsűritag), Vas Klaudia, Juhász
István, Újvári Barbara, Mihalkovné Szakács Katalin (kísérő tanár),
Hende Máté

Barbarát és Mátét kérdeztük az eseményről, illetve előzményeiről:
A versenyről január közepén értesített minket az egyik egyetemi
tanárunk, annak köszönhetően, hogy csapatunk az előző félévben
2. helyezést ért el egy tanulmányi versenyen (egy dabasi vállalkozóról szóló esettanulmánnyal). Dobogósként lehetőséget kaptunk,
hogy próbára tegyük magunkat a megmérettetésen.
Az írországi döntőt egy előválogató előzte meg. Az előfordulóban megoldásunkat e-mailben kellett elküldenünk a szervezőknek.
Nagy örömünkre bejutottunk a hatos fináléba, amely Dublinban, a
DIT (Dublin Institute of Technology) szervezésében került megrendezésre. Majd egy háromhetes felkészülési idő következett. Ez
idő alatt sokat gyakoroltunk, összecsiszolódtunk, így végül hatékonyan tudtunk együtt, csapatban dolgozni. Március 13-án utaztunk
Írországba, ahol öt izgalmas napot tölthettünk el. Az érkezésünk
estéjén került sor a közös vacsorával egybekötött megnyitóra, ahol
megismerkedhettünk a többi öt csapat (két ír, dán, finn, litván) tagjaival is. Másnap, illetve harmadnap két fordulóban zajlott le a verseny. Mindkét nap három óra állt rendelkezésünkre, hogy megoldjunk egy európai kisvállalkozással kapcsolatos esetet. Ezt követően
egy 20 perces prezentációban ismertettük megoldásunkat a zsűrinek, akik további 10 percig kérdezhettek minket. (Természetesen
mindez angolul.)
Számunkra az 5. hellyel ért véget a verseny, amellyel nagyon elégedettek vagyunk, tekintve, hogy a többi csapattal ellentétben, ez
volt az első ilyen nemzetközi versenyünk. Utunk során rengeteget
tanultunk, fejlődtünk, megismerkedtünk nemcsak az ír, de sok más
nemzettel, kultúrával is. Számos tapasztalattal tértünk haza, melyet
igyekszünk hasznosítani a jövőben.

Megválasztották a GYIÖK
legújabb Képviselô-testületét
Dabas város fiataljai április 15-én, negyedik alkalommal választották meg a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjait.
Dabas-Sári és Dabas kerületi választókörzetén kívül mindenhonnan indultak jelöltek, akikre a kijelölt szavazóhelyiségeken lehetett
voksolni.
A választókörzetekből az alábbi fiatalok kerültek be a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzatba:
VÁLASZTÓKÖRZETEK

GYIÖK-tagok

1. sz.

Dabas-Sári

–

2.sz.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola,
Szent János Katolikus Ált. Iskola

Magyar Beatrix, Mráz
Marcell

3. sz.

Dabas

–

4. sz.

Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola

Bennárik Katalin, Dóczi
Anett

5. sz.

Táncsics Mihály Gimnázium

Erdélyi Zsolt, Gogolák
Gábor

6. sz.

Kossuth Lajos Általános Iskola

Pucsinszki Zoltán,
Kalmár Vanessza

7. sz.

Gyón, Dabasi-szőlők

Borzák Zoltán

8. sz.

Gyóni Géza Általános Iskola

Kovács Attila,
Volenszki Virág

Május 11-én szerdán 17.00 órai kezdettel a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat alakuló ülést tart a Polgármesteri Hivatal nagytermében, ahol is a tagok esküt tesznek az elkövetkezendő két évre,
maguk közül ifjúsági polgármestert választanak és elfogadják
Szervezeti és Működési Szabályzatukat.
Ballabás Janka

Meghívó
A Trianoni Emléknap közeledtével
szeretettel meghívok minden dabasi polgárt
Rékasi Károly Szerelmem, Erdély című előadóestjére,
amely Wass Albert emlékét, szellemiségét idézi fel.
Időpont: 2011. június 2. (csütörtök) 18.00 óra
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
(Szent István u. 58.)

Kérem Önöket, hogy vegyenek részt
a trianoni döntés 91. évfordulója alkalmából
megrendezendő emlékműsorunkon is,
amelyre 2011. június 3-án, pénteken
17.00 órakor kerül sor

Sáriban, a Zentai utca sarkán lévő országzászlónál.
Koszorúzási szándékának bejelentése: 29/561-235, 561-230
Kőszegi Zoltán
polgármester, országgyűlési képviselő
2011. május
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete március 31-én rendes
ülést tartott.
A Képviselő-testület rendeleteiben elfogadta:
Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló
8/2010. (II. 11.), a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról, a Vállalkozás
Fejlesztési keretről szóló önkormányzati rendeletek módosításait
– a Társult Önkormányzatok Együtt Segítő
szolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról rendelkező 24/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet,
– a 25/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet
az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló
17/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről.
A Képviselő-testület a 2010. évi beszámolók tekintetében elfogadta:
– D abas Város Önkormányzata Hivatásos
Tűzoltósága, a Dabas Közbiztonságáért
Egyesület, a Dabasi-szőlősi Polgárőr
Egyesület, a Dabas-Gyón Polgárőr Egyesület
2010. évi munkájáról készült beszámolókat.
Továbbá a „SERPICO” Közbiz tonsági
Közalapítvány 2010. évi munkájáról készült
közhasznú jelentést,
– a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
készített jegyzői, valamint a temetők 2010.
évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület társult intézményeinek ellátása területén elfogadta:
– a Tá r sult Önkor m á ny z atok „Egy ü t t ”
Segítőszolgálata intézményfenntartó társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodását és alapító
okiratát, illetve döntött arról, hogy a társulást
2011. június 30-i hatállyal szünteti meg,
– h ogy 2011. július 1-jei hatállyal, hogy a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálatai intézmény fenntartását, s egyben
az intézmény feletti irányítási jogok gyakorlását átadja az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás számára. A testület egyben módosította az 57/2011. (III. 2.) számú
ÖK határozatát.
– a Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona részére 2011. I. félévre egy összegben 180 000 Ft, II. félévben havonta 30 000
Ft támogatást nyújt étkezési hozzájárulásra,
amely támogatásról az intézményvezető
dönt. Az intézmény pénzügyi feladatait a
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Polg á r m e s te r i Hi v a t al Pé n z ü g y i é s
Gazdálkodási Főosztálya látja el 2011. április 1-jétől.
A Képviselő-testület az önkormányzat
gazdasági társaságával kapcsolatosan
– a Daszofe Nonprofit Kft. részére 3 000 000 Ft
fejlesztési támogatást biztosított 1 db csomagológép beszerzéséhez, azzal, hogy a
támogatás fedezete a vállalkozásfejlesztési
keret, valamint készfizető kezességet vállalt a
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. területén
található, Daszofe Nonprofit Kft. által bérelt
épületek rezsiköltségének fizetésére,
– döntött arról, hogy a Piaccsarnok üzemeltetésével a DASZOFE Nonprofit Kft.-t bízza
meg, a bérleti díjat bruttó 125 000 Ft/hó
összegben határozta meg. A piacnapokat a
testület az alábbiak szerint határozta meg:
piacnapok száma 3 nap/hét. Javasolt piacnapok: kedd, péntek, szombat.
– A z asztalok bérleti díja: őstermelőknek 400
Ft/m2, kereskedőknek 800 Ft/m2, az üzlethelyiségek tartós bérletének kikiáltási ára
1800 Ft/m2 /hó + áfa, nagy érdeklődés esetén árverésre kerül sor. A testület egyben
felhatalmazta a DASZOFE Nonprofit Kft.-t,
hogy a dabasi lakosságot, a környékbeli vállalkozókat, valamint őstermelőket tájékoztassa a bérleti lehetőségekről,
– a Strand belépőjegy árait 2011-től egységesen állapította meg, a 2010. évi szinten.
Intézményekkel kapcsolatosan a
Képviselő-testület döntött arról,
– h ogy a II. Rákóczi Ferenc Ált alános
Iskolában, a Kossuth Lajos Általános
Iskolában és a Gyóni Géza Általános
Iskolában a Gazdasági szervezetek megszűnjenek 2011. június 30-ával. A testület
egyben döntött arról, hogy 2011. július
1-jétől a három iskola és három óvoda pénzügyi feladatait a Polgár m esteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának
Intézmény-Gazdálkodási Csoportja látja el,
– p ályázatot írt ki a Kossuth Lajos Általános
Iskola és a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda
magasabb vezetői álláshelyeire.
– pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján kiírt „Iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása”
című felhívásra. A pályázat tárgya: a Kossuth
Lajos Általános Iskola tornatermének felújítása, melyhez az önkormányzat 5 300 054
Ft saját forrást biztosít. A testület vállalta,
hogy az önkormányzat a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, az
intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve

nem adja át a fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére.
– a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
részére a 2010. évi 5 984 000 Ft intézményi
szabad pénzmaradvány terhére kötelezettségvállalást engedélyezett: vizesblokk-felújításra 5 millió Ft-ot, folyosói szekrények
cseréjére 800 ezer Ft-ot, uszoda vízlágyító
berendezés javítására 184 ezer Ft-ot,
– a Gyóni Géza Általános Iskolában engedélyezte egy teljes (40 órás) ének-magyar/ vagy
ének bármely szakos tanári állás és egy teljes
(40 órás) magyar-történelem/vagy magyar
bármely szakos tanári állás feltöltését,
– a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
fejlesztése – informatikai beszerzés tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, az eljárás nyerteseként az AQUIS
INFORMATIKA Zrt.-t (1033 Bp., Vörösvári út
103–105.) hirdette ki. A testület egyben felhatalmazta a polgármestert az eredmény
kihirdetésére és a szerződés megkötésére.
Településfejlesztési, ingatlanfejlesztési
területen a Képviselő-testület
– hozzájárult a Dabas Városi Strand telekrendezési engedélyezési eljárásának megindításához, azzal, hogy a vázrajz, valamint a
hatásbecslés készítésének költsége az általános tartalékból kerül kifizetésre,
– a Holcim Zrt. és az önkormányzat között
kötendő településfejlesztési szerződés megkötése esetére az alábbiakat fogalmazta
meg: Amennyiben az adott helyszínen megvalósul az elosztó és logisztikai központ,
akkor az önkormányzat vállalja, hogy a beruházás megvalósulásában érdekelt vállalkozásokkal történő tárgyalások során olyan
megállapodást köt, amelynek eredményeként a tevékenység kezdetére kerékpárút
készül a dabasi temetőtől az Öregországútig,
illetve onnan a Metál Kft.-ig. Az önkormányzat szintén vállalja, hogy a beruházás megvalósulásában érdekelt vállalkozásokkal,
valamint a vízszolgáltatóval történő tárgyalások során olyan megállapodást köt, amelynek eredményeként az Öregországút érintett
szakaszán a választási ciklus végére kiépül
az egészséges ivóvizet biztosító vízvezeték.
– A testület a fentiekkel kapcsolatos megállapodások megkötésére felhatalmazta Dabas
város polgármesterét. A testület döntött arról
is, hogy az önkormányzat létrehoz egy olyan
helyi testületet, melynek joga lesz ellenőrizni az elosztó és logisztikai központnak a
lakosságot érintő tevékenységét, különös
tekintettel a környezet terhelésére. Ennek a
jogának a gyakorlását az érintett céggel
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kötött megállapodásban rögzíti azzal, hogy a
tagok a következő testületi ülésen kerülnek
megválasztásra.,
– döntött arról, hogy a Dabas, Bercsényi u. 1.
szám alatti önkormányzati ingatlant fel
kívánja újítani, majd civil szervezetek közösségi tereként kívánja hasznosítani,
– nem támogatta a Fundamenta Lakáskassza
Zrt. közművesítésre vonatkozó ajánlatát,
valamint egy dabasi-szőlősi ingatlan megvásárlását,
– a közterület elnevezéssel kapcsolatos döntései között, hogy a dabasi 1524 hrsz.-ú,
5946 m2 nagyságú közterület legyen továbbra is Zentai utca (2371 Dabas, Zentai utca), a
dabasi 301/1 hrsz.-ú, 4660 m 2 nagyságú,
Zentai utca Szent János úttól DNY-ra eső, a
Szent János út és a Vak Bottyán út közötti
szakasza kerüljön átnevezésre Kaparási
utcára (2371 Dabas, Kaparási utca),
– döntött arról, hogy a nándorfehérvári győzelem évfordulójának tiszteletére harangtornyot építtet Dabason, a Szent István téren,
egyben felhatalmazta a polgármestert a
harangtorony és a harangokkal kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására és a szerződések
aláírására. A testület a szükséges költségeket az általános tartalékból fedezi.
A Képviselő-testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el, a Pest Megyei
Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási
Alapítvány támogatási kérelméről döntött, illetve felhatalmazta az alpolgármestert a szerződéskötésre.
A Képviselő-testület 2011. április 7-i rendkívüli ülésének döntései:
– a testület az MFB Hitelszerződés a 2,6. és a 9.
hitelcél keretében tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát eredményesnek nyilvánította. Érvényes részvételi jelentkezést
benyújtók, ajánlattételi felhívást kapnak:
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Bp.,
Népfürdő u. 24–26.), UniCredit Bank Hungary
Zrt. (1054 Bp., Szabadság tér 5–6.). A testület felhatalmazta a polgármestert a részvételi
szakasz eredményének kihirdetésére és az
ajánlattételi felhívás megküldésére a fent
nevezett részvételre jelentkezők részére,
– a Képviselő-testület a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) bekezdése
alapján a testület véleményezési jogkörében
tudomásul vette Kocsis István rendőr alezredes Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására, 2011. április
1-jétől 6 hónapra történő megbízását,
– a z időközbeni jogszabályi változásokra
figyelemmel – visszavonta a korábbi testü-

leti ülésen, a Kossuth Lajos Általános Iskola
és 3. sz. Napköziotthonos Óvoda magasabb
vezetői álláshelyeire kiírt pályázatokat,
– elfogadta a közbeszerzési szabályzat 2011.
évi módosítását.
A Képviselő-testület 2011. április 15-én
rendkívüli ülésén
– a Piaccsarnok építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A z eljárás nyer tesének: a Keviép
Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t (4025
Debrecen, Széchenyi u. 46.) hirdette ki. A
módosított technológia ajánlati ára: nettó
43 484 487 Ft. A kiválasztás indoka: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat a rendelkezésre álló forrásra tekintettel is megfelelő. A testület felhatalmazta a
polgármestert az eredmény kihirdetésére és
a szerződés megkötésére, illetve az alapszerződés módosítására,
– a Képviselő-testület pályázatot írt ki a
Kossuth Lajos Általános Iskola magasabb
vezetői megbízásának betöltésére,
– a z államalapító Szent István király teljes alakos szobrának elkészítésére kiírt pályázatra
beérkezett ajánlatok közül – a Művészeti
Lektorátus véleményét is figyelembe véve –
Hermann Zsolt (1108 Budapest, Kővágó u.
18.) tervét fogadta el a testület, miszerint a
szobor bekerülési költsége bruttó 9 937 500
Ft. A testület felhatalmazza a polgármestert
a szerződés megkötésére. A beérkezett
pályaművek lektorátus által javasolt rangsora a következő volt: 1. Palotás József, 2.
Nagy Sándor Zoltán, 3. Vanyúr István
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-t estülete 2011. április 28-án
rendes ülést tartott.
A Képviselő-testület elfogadta:
– a 27/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati
rendeletet Dabas Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
– a 28/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályozásról szóló
63/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról.
A módosítás alapján 2011. május 1-jei
hatállyal a településen élő 70 éven felüli
egyedülálló nyugdíjasok térítésmentesen
vehetik igénybe az állati hulladékgyűjtő és
átrakó központ szolgáltatásait,
– a 29/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet, Dabas Város 2010. évi költségvetéséről
szóló 8/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását,

– a z önkormányzat 2010. évi egyszerűsített
mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet, valamint a Társult Önkor
mányzatok „Együtt” Segítős zolg álatainak
2010. évi beszámolóját,
– a Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél végzett 2010. évi intézményi ellenőrzésekről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület:
– a Daszofe Nonprofit Kft. részére 9 392 000
Ft működési támogatás biztosításáról döntött a befolyt bevétel terhére, az önkormányzat felé fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, valamint
– a z általános tartalék terhére a Dabas
Sportcsarnok Kft. felé fennálló bérletidíjtartozásának rendezésére 3 500 000 Ft
működési támogatást biztosít,
– a z Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás által felvett 4 000 000 Ft rövid lejáratú hitel és járulékaira a hitelszerződésben
meghatározottak szerint lakosságarányos
készfizető kezességet vállalt. Az önkor
mányzat egyben kötelezettséget vállalt arra,
hogy a hitel futamideje alatt az önkor
mányzatra jutó törlesztőrészlet összegét és a
hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást
megelőzően minden évben a költségvetés
összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja,
– nyilatkozott arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és a jelen
kezességvállalásból adódó kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV.
tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
fenti hitelre vonatkozóan a hitelszerződést
– mint kezes – aláírja az önkormányzat képviseletében,
– elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
– a z Alkotmány 46. § (2) bekezdése értelmében megválasztotta a Dabasi Városi Bíróság
ülnökeit és pedagógus ülnökeit,
– létrehozta a Civil Környezetvédelmi Tanács
adó Testületet, az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének segítésére, a
várost érintő környezeti terhelés ellenőrzésére véleményező, javaslattevő és tanácsadó hatáskörrel. Működését a testület maga
állapítja meg.
Kozák Beatrix
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Hornyák Márkó
01. 27.
Madarász Anikó
Jónás Jázmin Alexandra
03. 05.
Farkas Kitti
Csernák Vivien
03. 31.
Cicala Olga
Gyúróczki Dániel
04. 01.
Pajor Krisztina
Balogh Zalán Csanád
04. 01.
Jurik Márta
Szabó András Zsolt
04. 02.
Lajó Márta
Majer Tamás
04. 08.
Szabó Krisztina
Gyúró Áron
04. 11.
Molnár Csilla
Keserű Dorottya
04. 15.
Keserű Szilvia
Zsolnai Erzsébet
04. 18.
Seregély Erzsébet
Óvári Csongor Ádám
04. 27.
Fabók Krisztina

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Bálint Pálné
1917. 05. 09.
Solymos Gyuláné
1915. 05. 08.

Életkor
94 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket
Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
május 04.
Madarász István–Ribai Krisztina
május 12.
Petrik Géza–Kovács Andrea
május 19.
Bodrogi Zoltán–Surman Anett
május 26.
Szekeres Zsolt–Jelenek Ildikó
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
május 03.
Gogolák Gábor–Hornyák Erika
május 04.
Újvári Imre–Szabó Erika
május 11.
Balog Péter–Szabados Anikó
május 17.
Zsíros István–Szilágyi Erzsébet
Talapka József–Janicsák Terézia
május 24.
Nagy Mihály–Turcsán Katalin
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
május 02.
Kiss Árpád–Szabados Éva
május 09.
Végh József–Farkas Mária
május 16.
Durai Gyula–Fúri Katalin
május 24.
Mráz Mihály–Kosztolányi Judit Erzsébet
május 31.
Nagy Béla Pál–Szabó Teréz
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
május 02.
Farkas Mihály–Latyák Erzsébet
Varga István–Kovács Katalin
Bodrogközi Gábor–Kancsár Mária Magdolna
május 09.
Vajda László–Fabók Katalin Erzsébet
május 16.
Rapcsák János–Harmincz Karolin
május 22.
Petrik Dezső–Csorba Éva
május 30.
Garajszki János–Sallai Éva
40 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
május 07.
Madarász András–Szabados Erzsébet
május 08.
Gacsal István–Balázs Erzsébet
Kancsár Boldizsár–Szabados Erzsébet
május 14.
Horváth Mihály–Gombár Mária
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május 21.
Forczek Benedek–Szabados Terézia
50 éve (1961-ben) kötöttek házasságot:
május 20.
Szaller Sándor–Krizsán Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Sallós Miklós
1950. 05. 09.
2010. 10. 30.
Pucsinszki Józsefné (Kecskés Margit) 1943. 10. 07.
2011. 03. 22.
Kecskés Mihály
1920. 09. 29.
2011. 03. 26.
Vásáreczki Istvánné (Balázs Katalin) 1945. 04. 20.
2011. 03. 28.
Zelovics József
1954. 12. 22.
2011. 03. 29.
Ribai Istvánné (Harmati Ilona)
1922. 08. 23.
2011. 03. 30.
Kaszás János
1926. 03. 03.
2011. 03. 30.
Terenyi Istvánné (Szabó Erzsébet)
1933. 08. 08.
2011. 04. 01.
Demeter Pálné (Hajcsák Erzsébet)
1931. 01. 09.
2011. 04. 01.
Balázs István
1955. 02. 17.
2011. 04. 03.
Hornyák Sándorné (Hende Mária)
1939. 01. 14.
2011. 04. 04.
Kolompár István
1948. 03. 30.
2011. 04. 05.
Révész Alajosné (Halma Mária)
1937. 10. 02.
2011. 04. 08.
Karacs Sándorné (Maklári Erzsébet) 1934. 01. 09.
2011. 04. 16.
Bálint Istvánné (Keresztény Julianna) 1942. 08. 27.
2011. 04. 18.
Faldina Jánosné (Szmrek Mária)
1919. 11. 23.
2011. 04. 25.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik elhunyt szerettünk, Zelovics József temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy Dabas Város Önkormányzata által bevezetett kedvezményes
hulladékszállítási díjat lakótelepek, társasházak lakói úgy vehetik
igénybe, hogy az önkormányzattól kapott határozat alapján jelzik a
közös képviselőnek, hogy kevesebb hulladékszállítási díjat kell
fizetniük. A közös képviselőket felkérjük, hogy ez esetben szíveskedjenek szerződésmódosítást kezdeményezni a Remondis-OKÖT
Kft.-vel. Ugyanis a kft. csak így tudja a kedvezménnyel csökkentett
díjat leszámlázni.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.
Dabas Város Önkormányzata
Remondis-OKÖT Kft.

Tájékoztatás
Dabas Város Önkormányzata május hónapban polgári védelmi
gyakorlat keretében szirénapróbát tart. Pontos időpontjáról a helyi
médián keresztül tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. Kérjük a
Lakosság türelmét és megértését.
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Általános tájékoztató a 2010. évi
iparûzési adóbevallás kitöltéséhez
1. Az adó mértéke:
Állandó jelleggel végzett iparűzési adónál: az adóalap 1,9%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél az adóátalány
naptári naponként 5000 Ft.
2. A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található, a
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály letölthető nyomtatványai
között.
Az adóbevalláson az adózónak – a törvényi változásoknak megfelelően – a megfizetendő adóelőlegeit is be kell vallania (2011. 09. 15-i
és 2012. 03. 15-i), az adóhatóság pedig már nem készít fizetési meghagyást részére.
3. Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2011. május 31.
Felhívjuk figyelmét, hogy a bevallás késedelme, valamint elmulasztása miatt mulasztási bírságot kell megállapítani az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak alapján.
A vállalkozónak a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó
különbözetét az évi adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie adóhatóságunkhoz, illetve ezen időponttól igényelheti vis�sza azt.
Az esetleges túlfizetés visszaigényléséről, vagy annak az önkormányzati adóhatóságnál lévő más adójának a számlájára való átvezetéséről az iparűzési adóbevallás „G” jelű betétlapján nyilatkozhat
(számlaszám feltüntetésével) minden adózó.
Az adó a Polgármesteri Hivatal 64400099-10980264-00000000
sz. helyi iparűzési adóbeszedési számlájára fizethető meg. A késedelmi pótlék a befizetési határidő lejárta után válik esedékessé, és
egészen a tőketartozás rendezéséig növekszik az összege a jegybanki alapkamat változásai szerint.
További felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
számú szobájában, a 29/561-245 és 265-ös telefonszámon, valamint
az iparuzesi@dabas.hu e-mail címen kérhet.
Dabas Város Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

Tûzgyújtás szabályozása
Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki
napokon 8.00–18.00 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum 30 percig tarthat, tartós füstölés nem
megengedett.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). Avar és
kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől
augusztus 31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben
nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150 méteres körzetén belül,
valamint a közutak mentén a közúttól számított 20 méteren belül a
tűzgyújtás TILOS!
Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt Dabas Város
Önkormányzatának jegyzője adja ki.
Az, aki e rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és
50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Pályázati felhívás
Családosok nyaralására
Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet családok
részére MEZŐKÖVESDI nyaralásra, augusztus 8–10-ig
(3 nap, 2 éjszaka) a FENYŐ PANZIÓ APARTMANJAIBA.
Az önkormányzat a szállást, a reggelit, a vacsorát, és a termál- és strandfürdő 1 napi belépőjét biztosítja.
Pályázati feltételek:
– a pályázó családnak állandó, bejelentett lakása Dabason
legyen,
– a szülők legalább egyéves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzenek (az egyik szülő részesülhet családtámogatási
vagy társadalombiztosítási ellátásban),
–az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 80 000 Ft-ot,
– töltsék ki a pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó jövedelemigazolást,
–gyermekük/gyermekeik 18 év alattiak legyenek, vagy tanulói jogviszonyban álljanak
A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a pályázati kiírásnak megfelel,
de előnyt élveznek azok a családok, akik nem vettek még részt az
önkormányzat által szervezett nyaraláson.

Idősek nyaralására
Dabas Város Önkormányzata nyaralást szervez öregségi
nyugdíjasok részére, augusztus 8–10. között (3 nap, 2
éjszaka) a MEZŐKÖVESDI FENYŐ PANZIÓBA.
Az önkormányzat a szállást, a termál-és strandfürdő 3
napra szóló belépőjét, a reggelit, a vacsorát és az utaztatást
biztosítja, az ebédről a strandon, vagy étteremben mindenki
maga gondoskodik.
Pályázati feltételek:
– állandó bejelentett lakással rendelkezzen Dabason,
–öregségi nyugdíjas legyen,
–az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 90 000 Ft-ot,
egyedülállónál 110 000 Ft-ot,
– a pályázati űrlapot és a jövedelemigazolást kitöltve eljuttassa a segítőszolgálathoz.
A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a pályázati kiírásnak megfelel,
de az elbírálásnál előnyt élveznek azok a nyugdíjasok, akik nem vettek még részt az önkormányzat által szervezett nyaraláson.
Részletes információ, és pályázati űrlap beszerezhető a
Társult önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatnál
(Dabas-Gyón, Áchim u. 6., a Gyóni Posta mellett, tel.: 367236)
A pályázatok benyújtási határideje: május 31.
Dabas Város Önkormányzatának Esélyeg yenlőségi
Bizottsága a pályázatokat június 15-ig bírálja el, és június
20-ig értesíti a jelentkezőket.
A pályázatokhoz sok sikert kíván:
Kőszegi Zoltán
polgármester
2011. május
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Elôször rendeztünk
Testvérvárosi Vetélkedôt
Hogy honnan jött az ötlet és miért gondoltuk, hogy érdemes lenne ilyet rendezni?
Közvetlen Dabasra érkezésünket követően
bemutatókat kezdtünk el tartani. Sorra
minden iskolában megfordultunk, rengeteg
diákkal találkoztunk, sok érdekes és értékes tapasztalat ért bennünket, azaz Balázst
(Zenta ifjúsági nagykövetét) és jómagamat
(Barót ifjúsági nagykövetét). Ebben a témakörben, amiben mi éppen ténykedünk, azaz
a testvérvárosi kapcsolatok kiépítésében,
talán a leghatásosabb volt először a gyerekeket, diákokat megszólítani. Sokan tudtak a
testvérvárosokról, többen jártak is már
valamelyikben, de nem mindenki tudta
mihez kötni ezeket. Azzal, hogy bemutattuk szülővárosunkat, Barótot és Zentát,
valamint bemutatóink alatt megemlítettük
Dabas többi testvérvárosát is, úgy gondolom, kicsit segítettünk a ködöt eloszlatni a
diákok fejében. Ekkor jött az ötlet, hogy
rendezhetnénk egy testvérvárosi vetélkedőt,
ahol majd felmérhetnénk, hogy a bemuta
tóink során ki mennyivel gazdagodott, és
kit mennyire érintett meg a téma. Így került
sor április 28-án a „Barót&Zenta Ki mit
tud? Testvérvárosi Vetélkedő”-re a Halász
Móricz-kúriában, ahol minden dabasi általános iskola egy 4 fős csapattal képviseltette
magát.
A versenyzőket üdítővel és finom kürtőskaláccsal fogadta a „kúria nagyterme”.
A diákok a komolyabb kérdések mellett
több játékos feladatban is kibontakoztathatták és megmutathatták ügyességüket. A
verseny két órán keresztül folyt. A csapatok
nagyon ügyesek voltak, bár a Zentát illető
kérdésekkel akadt némi gondjuk. Ez persze
érthető, hiszen testvérvárosi vetélkedőhöz
még nem volt szerencséjük ez idáig.
A vetélkedőt a Gyóni Géza Általános
Iskola „Virtus” csapata nyerte. Nyere
ményük egy kirándulás Zentára, illetve
Barótra. Emellett minden résztvevő külön
emléklapban és ajándékcsomagban részesült, a zentai és a baróti önkormányzat
jóvoltából. Külön köszönet a dabasi önkormányzatnak a helybéli támogatásokért!
Abban reménykedünk, hogy a versenynek
nemcsak visszhangja lesz majd, hanem folytatása is.
Józsa Melinda
baróti ifjúsági nagykövet
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Dabason a zentai és baróti diákküldöttség
Április 20-án szerdán egy tartalmas napot
töltöttek el közösen a zentai, baróti és a
dabasi diákönkormányzat képviselői a
Táncsics Napok keretén belül. A testvérvárosi küldöttek a Táncsics Mihály Gim
názium meghívására látogattak el az iskolába, Zentáról a Zentai Gimnáziumból és a
Bólyai Tehetségkutató Gimnáziumból,
valamint Barótról a Baróti Szabó Dávid
Iskolacsoportból. Különböző órákra is
belátogattak a vendégek. Az ittlétük célja
többek között az volt, hogy mélyebb betekintést nyerjenek az itteni tanítási módsze-

rekbe és a diákönkormányzat szervezői életébe. Az óralátogatások mellett hasonló
előadásokat is meghallgathattak, mint például Pásztor Zoltán fejlesztőmérnök
„Jaguar XJ – újratöltve” és
Felipe meg Lucas, a gimná
ziumban tanuló brazil diákok „Milyen a Riói Karnevál
közelről?”című bemutatóját.
A nap során egy rövid beszélgetésre is sor került a diákok
között, ahol érdekes dolgok
kerültek felszínre. Kiderült,
hogy amit itt diákönkormányzatként ismer mindenki, azt Baróton diáktanácsnak, Zentán pedig diákparlamentnek hívják. Mindenki
bemutatta a maga csapatát és beszélt diákönkormányzatána k tevékenységéről.
A beszélgetés alatt szó került arról is, hogy
ki hogyan szervezi meg a Diáknapot a saját
iskolájában. Sok hasonlóság, de eltérés is
volt ezzel kapcsolatosan az iskolák között.
Persze itt azt is szem előtt kell tartanunk,
hogy különböző országokról beszélünk,
ahol különböző törvények, más lehetőségek
vannak.

A délutáni órákban rövid városnézésen
vettek részt a barótiak meg a zentaiak.
Ebből semmi esetre sem maradhatott ki a
Sári Rétesház, valamint a Halász Móriczkúria.
A napot és egyben a Táncsics Napokat
egy gálakoncert zárta énekkel, verssel és
tánccal. Ezt követően a zentai csapat hazaindult. A baróti csapat maradt, és még részt
vett a csütörtöki Diáknapon is. Beneveztek
a focibajnokságba, csapatukat kiegészítvén
egy dabasi játékossal. Délután kipróbálták
a mászófalat és a kötélhidat, majd este a
Kossuth Zsuzsanna Szak
képzőben nézhettek filmet 3D-ben.
A baróti diáktanács
elnöke így nyilatkozott:
„ Na g yo n j ól é re z t ü k
magunkat, változatosak
voltak a programok. Amit
legérdekesebbnek találtunk, az a 3D-s tanterem
volt a Kossuth Zsuzsanna
Szak képzőben. Ezt az
ottani diákok minden
napinak, természetesnek
veszik, és már nincsenek olyan rajongással,
érdeklődéssel iránta. Mi pedig csak csodálni
tudtuk. Az ottani diáknapok és a mieink
közt annyi különbséget láttam, hogy a gim-

náziumban egy adott témakörhöz kötődnek
ezek, mint pl. a sport, nálunk nagyobb hangsúlyt fektetünk a humoros versenyszámokra, osztályok közötti vetélkedőkre, ügyességi versenyekre. Tehát a sport mellett még
szóba jönnek egyéb megmérettetések is.
Köszönet a Táncsics Mihály Gimná
ziumnak a meghívásért és a dabasi önkormányzatnak a meleg fogadtatásért.”
Józsa M.
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Akinek a magyar nyelv kihívás
– Kérlek, mutatkozz be és röviden beszélj
arról, hogy mit fogsz csinálni itt nálunk,
Dabason!
– Derick Arbaugh-nak hívnak, és Dabas
virginiai testvérvárosából, az egyesült államokbeli Stauntonból érkeztem. Az elkövetkezendő hat hónapban itt fogok dolgozni a Kognitív Hungarynek, illetve tanítani
fogok a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskolában is. Feladataim közé tartozik
továbbá a Dabas és Stauton közötti kapcsolat elmélyítése, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolása.
– Nem először vagy Magyarországon,
ugyanis már októberben eltöltöttél néhány
napot Dabason. Mesélj nekünk erről az
első látogatásról, a benyomásaidról!
– Ezen az első látogatáson megtapasztaltam, hogy az emberek mennyire kedvesek, figyelmesek, hogy az itteniek vendégszeretete feledhetetlen, és a magyar ételek
nagyon finomak. Mindezek mellett pedig
nagyon élveztem az itteni iskolalátogatást,
hogy beülhettem néhány órára. Ugyan
akkor természetesen körbejártuk Dabast
és Budapestre is ellátogattam. Tehát az első
benyomásom, amely egyébként ez alkalommal is tovább erősödött, mindenképpen
nagyon pozitív volt.
– Mit mondanál, mi a legnagyobb
különbség az amerikaiak és a magyarok
között?
– Meglátásom szerint különbözik például a hajviselet. Az amerikaiak általában,
úgy fogalmaznék, hogy unalmas hajviselettel bírnak, ezzel szemben a magyarok hajkoronája jóval változatosabb és színesebb,
képletesen és ténylegesen egyaránt. Vala
mint a divat, az öltözködési stílusirányzatok
is eléggé különbözőek.
Tapasztalatom szerint Európában, így
Magyarországon is, a férfiak általában konzervatívan, visszafogottan öltözködnek,
míg ez az amerikaiakra nem jellemző. Amit
különösen szeretek Magyarországon az az,
hogy az emberek valahogy „valódibbnak”
tűnnek, nem pedig olyan megjátszottan
hamisnak, ahogy néha az USA-ban. Ne érts
félre, természetesen szeretem a hazámat, de
mégis úgy tűnik, hogy Amerikában az
emberek mindig versengenek egymással.
Az a benyomásom, hogy az emberek itt

Fotó: Karlik Dóra

A nemrégiben Dabasra érkezett amerikai ifjúsági nagykövettel, Derick Arbaugh-val Kancsár Krisztián beszélgetett

nyugodtabbak, jó értelemben véve lazábbak, mint nálunk, nem görcsölnek és rohannak folyamatosan. Például nálunk, ha írsz
egy e-mailt, akkor valószínűleg kapsz majd
egy választ egy órán belül. Minden egy
kimért, határozott struktúra szerint zajlik,
itt pedig, nekem úgy tűnik, az emberek
könnyedebben veszik az ügyet. Így miután
én az amerikai gyorsan pörgő, a végletekig
megszerkesztett életvitelhez szoktam
hozzá, jó látni, hogy itt például az emberek
hagyják a dolgokat a maguk útján menni, és
nem aggódják szanaszét a helyzetet feleslegesen.
– Azt gondolom, hogy mi is ugyanezen
az úton járunk, csak még némi idő kell,
amíg elérjük azt az állapotot, amiben ti
már az USA-ban nyakig benne vagytok,
de ez a világ már csak így működik. Jut
eszembe, mit gondol sz a nyelv ről?
Tervezed, hogy elsajátítasz némi magyar
nyelvtudást?
– A nyelv egy olyan dolog, amihez foghatóval még soha nem találkoztam eddigi
életemben. Mindenképpen szeretnék
tanulni magyarul, de hogy mennyit sikerül

azt nem tudhatom, de igyekszem annyi
nyelvtudást elsajátítani, amennyit csak
lehetséges.
Angol anyanyelvűként német nyelvtudással, ismerve ezen nyelvek hátterét, azt
kell mondanom, hogy a magyar jelentős
kihívásnak tűnik, ami azonban mindenképpen szórakoztatónak ígérkezik.
– Remélem, az ittléted végére lesz majd
lehetőségünk arra, hogy magyarul is
beszélgessünk! Milyen érdekes, különösen
emlékezetes események történtek veled az
első néhány hétben?
– Volt néhány érdekes tapasztalatom,
amelyek az amerikai és a magyar valóság
közötti különbségekből adódtak, kettőt
említenék meg ezek közül. Furcsa volt számomra, hogy az ember Magyarországon
szerezhet egy diplomát ingyen, hiszen az
állam támogatja a felsőoktatásban való
részvételt, viszont már elnézést a példáért,
de ezzel hogy fér össze, hogy mindezek mellett a legtöbb helyen fizetni kell az illemhely
használatáért!
– Volt egy érdekes történetem a Pestről
Dabasra tartó buszon, a számomra szokatlan hőség miatt. Az USA-ban minden járat
légkondicionált, nagyjából húsz fok körül.
Ezért a harminc fokot kissé nehezen viseltem! Arról nem is szólva, hogy a sofőr
dohányzott és mobiltelefonált, miközben
vezetett, ami a tengerentúlon elképzelhetetlen lett volna! Ne értsenek félre, ez nem
egy negatív élmény volt, nagyon élveztem,
hogy valami olyat élhetek át, ami az otthonomban elképzelhetetlen lenne! Ami még
nagyon vicces volt, hogy senkinek nem volt
melege, én voltam az egyetlen, aki haldoklott a hőségtől és alig kapott levegőt!
– Van bármi egyéb, amit esetleg szeret
nél megemlíteni, vagy üzenni a daba
siaknak mint kis hazánk földjére frissen
megérkezett amerikai?
– Azokat a jókívánságokat szeretném
tolmácsolni, amelyeket Staunton küldött
Dabasnak. Én személy szerint is szívemből
kívánom a legjobbakat mindenféle értelemben az itteni embereknek, akiket remé
nyeim szerint módomban áll majd minden
téren jobban megismernem dabasi ittlétem
során!
– Derick, köszönöm az interjút!
2011. május
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Egyhá z ak hírei
az alsódabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
A nagyheti szertartások, a húsvéti ünnepek szépen, áhítattal lezajlottak templomunkban. Sokan
vettek rajta részt, és hála Istennek, majdnem
mindegyik szertartáson több mint 10 ministráns
vett részt. Továbbra is toborozunk ministránsokat, a részletekről a diákmisék után, valamint a
honlapon érdeklődhetnek a kedves hívek. A
Sekrestyés színpad előadását április 16-án láthattuk, köszönjük nekik. A produkciót a MAG TV
munkatársai rögzítették. Köszönet érte.
Májusi programjaink
• Május 12-én, csütörtökön a képviselő-testület 19.30-kor megbeszélést tart. Várjuk a
képviselőket.
• Május 21-én sportnapot tartunk, várjuk a
gyerekeket! Ugyanezen a héten beindítjuk a
bibliaórát felnőtteknek. Jelentkezni rá a misék
után feliratkozással, vagy a honlapon lehet.
• Május 21-én lesz az első gyóntatás az
elsőáldozók részére.
• Május 22-én lesz templomunkban az
elsőáldozás.
• Május 29-én közös, „összevont” bérmálás
lesz idén a gyóni katolikus templomban.
Továbbra is buzdítjuk híveinket, gyermekeket,
hogy vegyenek részt programjainkon, látogassák folyamatosan a honlapunkat: www.also
dabasplebania.5mp.eu, ahol on-line hittanórát,
olvasnivalókat, lelket emelő képeket, videókat
és napi szinten frissített információkat találunk.
Állandó miserendünk csütörtök–péntek–
szombat 19.00, vasárnap 9.00 és 11.00 (diákmise).
Már most hirdetjük, hogy júliusban napközi
rendszerű nyári tábort szervezünk gyermekeknek a plébánia területén, részletekről a honlapon, valamint helyben lehet majd érdeklődni,
következő számban már részletesebb programot is szeretnénk közölni.
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.
Májusi litániák szentmisék előtt fél órával kezdődnek!
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Programjaink
• Május 13-án bérmálkozók felkészítése
Ócsán
• Május 13-án 15.00 órakor elsőáldozók harmadik gyónása, főpróba
• Május 14-én 10.00 órakor ministránsok
focimérkőzése Ócsán
• Május 15-én 10.00 órakor ELSŐÁLDOZÁS
templomunkban
• Május 29-én 16 órakor BÉRMÁLÁS templomunkban. Inárcs, Kakucs, Felsődabas,
Alsódabas, Dabas-Gyón egyházközségek
közös ünnepe
• 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.

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
Májusi alkalmaink:
• Május 14-én, szombaton 17.00 órakor konfirmációi vizsga a templomban
• Május 15-én, vasárnap délelőtt 10.00 órakor
konfirmáció a templomban
• Június 3-án, péntek délután Gyülekezetek
összejövetele, a beszélgetés témája a családmisszió. A helyszín szervezés alatt.
• Június 5-én, vasárnap 10.00 órakor tanévzáró istentisztelet a templomban

• Június 10-én, pénteken 16.00 órakor amatőr virágkötő verseny Kossuth László emlékére a református templom kertjében
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
• Május 12-én csütörtökön 18.00 órától férfi
bibliaóra a gyülekezeti házban
• Május 14-én, szombaton 19.00 órától
református jótékonysági bál a Halász
Móricz-kúriában
Jegyek kaphatók: a LOTTózó-ban Kajdácsi
Ferencné pénztárosnál
3000 Ft/fő/, lehet pártoló jegyet is venni
1000 Ft-os áron.
Mindenkit szeretettel hívunk is várunk!
• Május 20-án 18.00 órától ifjúsági óra a
középiskolás korosztály számára a gyülekezeti házban
• Május 29-én 15.00 órától filmklub
• Június 2-án áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelének ünnepe
– Istentisztelet 18.00 órakor a templomban
• Június 5-én 10.00 órakor tanévzáró istentisztelet a templomban
Minden hittanos gyermeket várunk az alkalomra!!!
• Június 12. 10.00 órakor pünkösdi ünnepi
istentisztelet és konfirmandustalálkozó a
templomban úrvacsorával
• Június 13-án pünkösd 2. napi ünnepi istentisztelet úrvacsorával a templomban
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órától felnőtt és gyermek
istentisztelet.
• Hittan és konfirmáció-előkészítő alkalmak a
megszokott időkben.
Kedves Szülők!
Nyári tábort szervezünk július 4–8-ig,
8.00–16.30-ig a gyóni református gyülekezeti
házban, nem csak református gyermekek
részére! A táborban meleg ebéd és mellette
kétszeri étkezést kapnak a gyerekek. Emellett a
kézműves foglalkozásokhoz eszközöket, anyagot, szabadidő eltöltéséhez játékokat.
Költsége 7000 Ft/hét/fő. Utolsó nap pénteken
Budapestre, az Állatkertbe tervezünk kirándu-
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lást autóbusszal, melynek költsége – autóbusz és belépő – a részvételi díjban benne
van!
Szeretnénk kérni, jelezzék felénk, hogy
gyermekükre számíthatunk-e a táborban,
ill. most mivel az ebédet meg kell rendelnünk, csak előzetes befizetés mellett fogadunk jelentkezőket! A jelentkezéseket és a
befizetéseket a tanév végéig kérjük a lelkészi hivatalban rendezni. Valamint kérjük, ha
valakinek adománya van a tábor megszervezésére, azt is a lelkészi hivatalban rendezze. Kérjük a szülőket, nagyszülőket, ha otthon terem hagyma, paradicsom, paprika,
uborka, saláta, ezzel legyenek kedvesek
hozzájárulni a tábor lebonyolításához!
A tábor elszámolása az önkormányzat felé
történik, de bármelyik szülő, gyülekezeti tag
megnézheti a számlákat és az elszámolást.
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Gyülekezetünk az idén is két csapattal
képviseltette magát az egyházmegyei
hittanversenyen. Az alsós csapat tagjai,
akik a dobogó 2. fokára állhattak fel, a
következők voltak: Gáspár Gyula, Gáspár
Jolán, Lovas Ákos és Pásztor Sára.
Felsős csapatunkat, akik a 4. helyen
végeztek, a következők alkották: Farkas I.
Dániel, Joó Gergő, Kirschteuer Gergő és
Somodi Kristóf. Gyülekezetünk köszönetet mond a csapatok tagjainak a lelkes
felkészülésért, és azért az ígéretért, hogy
jövőre elsők lesznek. Isten áldja meg
mindannyiuk életét!
• Az Északi Evangélikus Egyházkerület
2011. május 28-án (szombaton) missziói
napot tart Aszódon. Utazás egyházmegyei busszal. Várjuk a jelentkezéseket!
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00 óráig, vagy telefonon egyeztetett
időpontban (tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
Kérjük azokat a testvéreket, akik az
adójuk 1%-ával a Magyarországi
Evangélikus Egyházat kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös
technik ai s z ámo t tün tes sék fel.
Köszönjük.

Vay Sándor: KÁSZONYI DÁNIEL 3. rész
„…nem boldogulhatott Hunniában.”
Minden keresetét családjára költötte – amely
tulajdonképpen nem is volt a családja. És ez a
román Dani papa életében, mert a román-nak
egyetlenegy nem-sablonos ember életéből sem
szabad hiányozni. Mint egészen fiatal ember,
még Sárosban Desewffy Ninát vezette oltárhoz,
ettől azonban igen hamar elvált. Később Bécsbe
kerülve, gyakran rándult át a Csallóközbe, ahol
rokonának, a hangtalan zongora, meg holmi szedőgépek geniális feltalálójának, Khéginek igen
szép birtoka volt. Ennek leánya, Laura, volt a
Dani papa románja. Örök szerelme. Petrarca
nem imádhatta jobban a szonettek hősnőjét,
mint Dani papa ezt az áldott jó, gondos, de
bizony igen kevés női bájjal felruházott teremtést. Khégit vállalata tönkre tette, a megmaradt
vagyont meg elköltötte Schulz kapitány úr,
Laurának a férje, mert ez a Laura is, – mint a
szonettek hősnője – másnak nyújtotta kezét.
Mikor az utolsó tízest is elkártyázta a kapitány
úr a pozsonyi kaszinóban, átvitorlázott
Amerikába, magára hagyván Laurát négy neveletlen, vereshajú apró gyerekkel meg tömérdek
gonddal. Dani papa a hű szerelmes ekkor újra
ott termett a Csallóközben, felpakolta Laurát
meg a Schulz-gyerekeket és ettől a pillanattól
kezdve még jobban megvont magától mindent s
neveltette, ruházta, oskoláztatta a fiúkat s az
egyetlen kis lányt, akit később még egy, saját
leánykája, Blanca követett, ez azonban igen
korán elhalt s ott nyugossza örök álmát a dabasi
homokban. Sajátságos nézetei voltak. Gyűlölt
minden fönnálló rendet, hatalmat, felsőséget,
papot s azért soha se lehetett rábeszélni házasságának a törvényesítésére.
– Ostobaság – mormogta az őt biztatóknak.
– Az eskü kényszer. Elég ok arra, hogy az ember
e g y m á st me g ut á lja . Hát Pompadou r,
Königsmarck Aurora, a sok koronázatlan királyné… Mindenre tudott ő kadenciát. Amit szólt,
mindent észbe vettem. Drezdába táncórákra jártam s ott nagyon összebarátkoztam egy nefelejts
szemű, aranyszőke hajú kis miszszel. Egyszer
azt proponáltam neki, menjünk utazni. Ráállt.
Kimentünk a vasútra, váltottam jegyet, a nyakamba akasztottam az öreganyám gucker-ját
meg egy plaidet, ahogy ezt angol gentlemanektől
láttam s megindultunk. Persze hogy lélekszakadva vasutazott utánunk Dani papa s meg is
csípett a bodenbachi pályaudvaron. Elkezdett
komolyan, szörnyűmód korholni. Milyen szomorúságot okoztam a groszmamának, neki stb.
Én csak hallgattam s mikor végre mérgesen kiál-

tott rám, mit akartam ezzel az úttal tulajdonképpen elérni, fejemet vállam közé húzva, csöndesen feleltem: – Hát… csak azt gondoltam, így
szokás szert tenni koronázatlan királynékra…
A bodenbachi pályaudvar nem hallott még
akkora kacagást, aminőbe most a jó Dani papa
tört ki. Nem tudott többé szidni, s mint évek
múlva bevallotta, azét nem, mert ez a jó ötlet
végképen megbékítette. De talán nem is tudott
rám soha igazán haragudni Dani papa. Ked
vence maradtan fogytig s mikor a nyolcvanas
évek elején, egy szörnyen radikális újságnál (a
Verhovay Függetlenség című lapjánál) dogozott,
egyre magával hordott a redakcióba s lassan rákapatott az írásra is. Még ekkor is fáradhatatlanul dolgozott. Vezette a külpolitikai rovatot,
fordított minden nyelvből és rémregényeket írt
több képes népújságnak. Németnek, magyarnak, mindegy volt neki. Hiszen angolul meg spanyolul is úgy írt, mint saját anyanyelvén.
Valahányszor meglátogattam Szentkirál yi
utc ai lakásán, nagy örömmel kiabálta elő
Lauráját. „Itt van Baby. Be kell hozni a Virku
lákot.” A Virkulák egy óriási vörös macska volt,
aki párjával, a szintén vörös Canduros-szal osztotta meg a pamlagot. A Virkulák aztán dorombolt az ölemben s mi beszéltünk a nagymamáról,
édesapámról, kedvenc hőseinkről, darabjainkról,
a toronyszobáról s a rossz, töröttlábú zongorán
ismét felzendült a gyermekkor édes melódiája:
Bon jour mes jolies dames…
Mikor már nagyon beteg volt, – a Vas utcában, legutoljára egy földszinti, rossz, nedves
lakásban – akkor is engem kívánt látni. Persay
Ferenc – most ügyvéd, akkor szintén a Függet
lenség munkatársa, ahol Dani papa utoljára dolgozott – aki legtöbbet tett akkor az „öreg koldus
író”-ért, írt is utánam, de mire megjöttem, már
csak holttestét találtam. Fehér lepedővel letakarva, egy rossz szalmazsákon feküdt szabadságharcunk egyik legrajongóbb apostola, a legkitűnőbb
polyhistorok egyike. Körülötte egy fekete holló
ugrándozott, a konyhában nyivákoltak az árván
maradt macskák, mókusok, tengeri malacok. Az
öreg Diogenes kedvenc állatjai. A kopasz falon
egy rossz óra ketyegett még. Mintha csak kedves
angol poétájának szavaival akarta volna búcsúztatni: For ever – never.
Jeltelen, bozóttal benőtt sírjára hadd tegye le
soha el nem múló kegyeletének szerény
immortel-jét a hálás discipulus.
Vége
A sorozatot összeállította: Valentyik Ferenc
2011. május
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Human Labor Selfness Központ
holisztikus szemlélet a gyógyászatban
A nyár folyamán nyílik meg Dabason az érdeklôdôk elôtt a Human Labor Selfness Központ. Ez egy országos szinten is egyedülálló kezdeményezés, amely a nyugati orvoslás
és a keleti gyógyászat különbözô területeit integrálva, számos új lehetôséggel bôvíti
az egészségügyi szolgáltatások palettáját. Újszerûségérôl, sajátos szemléletmódjáról Iszak Adriennel, az intézmény marketingigazgatójával beszélgetett Kapui Ágota.

– Dabason épül a Human Labor, már
nemsokára a finisben van az építkezés.
Miért pont ez a neve az intézménynek?
– A teljes név Human Labor Selfness
Központ. Az elnevezés jól tükrözi az általunk vallott holisztikus szemléletet, miszerint az embert egészben látjuk, kezeljük, és
gyógyítjuk meg, testi-lelki valójában. Ez azt
jelenti, hogy nem a betegséget, hanem a
beteget gyógyítjuk, tehát nemcsak a betegséget kezeljük, hanem a betegség okaira
találjuk meg a megoldást.
Selfness központ vagyunk, mivel a test, a
szellem és a lélek harmóniájának kialakítására, megőrzésére is törekszünk. Éppen
ezért elsősorban a betegségek megelőzését,
tehát a prevenciót, vagyis az egészségmegőrzést helyezzük előtérbe, mindamellett,
hogy a szükséges terápia, kezelés is a program része.
A selfness egy új szemléletmód, amely
Ny ugat-Európába n m á r köz isme r t,
Magyarországon azonban most van kialakulóban. A selfness életforma alapvetően
önmagunk megismerésére helyezi a hangsúlyt. Követői a test és a lélek tökéletes
összhangjára és egy egészséges énkép kialakítására törekszenek. Az életminőség jelentősége, az egészségtudat fejlődése magával
vonja a jobb életminőség iránti igényt. Az
egészséges élet és életmód iránti igény pedig
szorosan összefügg a munkaképesség hatékony és magas szinten tartásához.
– Ki volt az ötletgazda, honnan indul
ez az elképzelés?
– Az ötlet tavaly év elején két jó ismerős
fejében született meg, ami alapja lett annak
a koncepciónak, amely mostanra körvonalazódott és öntött végleges formát. Az álom
az volt, hogy valamiféle egészségmegőrzéssel kapcsolatos szolgáltató központot kellene létrehozni a térségben, mert ebben a felfokozott életritmusú világban az emberek
egyre inkább félnek a betegségek kialakulá-
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sától, ugyanakkor úgy érzik, nincs idejük
vagy lehetőségük az egészségesebb táplálkozásra, mozgásra, lazításra, szellemi feltöltődésre.
Emellett egyre többen válnak nyitottá a
természetes, alternatív gyógymódok iránt,
amelyek az egészségmegőrzés mellett a
tünetkezelésre is irányulnak.
– Konkrétan mitől lesz más ez az
intézmény, mint egy hagyományos szak
orvosi rendelőintézet?
– Mi mindenekelőtt a megelőzésre
helyezzük a hangsúlyt…
A kezelés, terápia is a program része, de
elsősorban nem már sérült, beteg embereket akarunk meggyógyítani. Célunk minden olyan egészségtudatos ember felkutatása, aki talán még nem tudja, hogy pontosan
mi a gond, csak azt érzi, hogy nincs harmónia az életében, nincs összhangban a lelki és
fizikai jelenléte.
Nekik szeretnénk segítséget, iránymutatást nyújtani – lehetőleg még a komolyabb
problémák kialakulása előtt –, melynek
következtében akár teljes mértékben új,
kedvező irányt vehet életük.
Holisztikus szemléletünkből adódóan
valljuk és magunk is tapasztaljuk, hogy
egyre több ember nyit a spirituális gondolkodás felé és egyre többen ismerik fel, ismerik el a testi és lelki problémák közti összefüggéseket. Megértik, hogy a tünetek
kezelése nem jelent egyet a betegség megszűnésével, tehát a tünetmentesség még
nem azonos az egészséggel!
Egészen újat adnunk, minden fontos
szolgáltatást egy intézményen belül elérhetővé teszünk, időt és energiát, utánajárást
spórolva ezzel a kliensnek.
Az egyén testi-lelki-szellemi egyensúlyának eléréséhez biztosítunk minden olyan
orvosi szakértelmet, felmérést, terápiát,
kezelést és kényeztető programot, amelyek
egymásra épülnek, kiegészítik egymást.

Elmondhatjuk tehát, hogy ez a létesítmény nem konkurencia a szakorvosi rendelőintézet számára, hanem alternatív megoldásokat kínál a gyógyuláshoz.
Több szempontból sem lehetünk egymás
konkurenciái. Az előző kérdésre adott gondolatokkal szinte már meg is adtam a
választ. Mivel mi Selfness Központ
vagyunk, nem kimondottan a hagyományos
nyugati orvoslás szakterületeit kívánjuk
lefedni, ez nem is célunk. Ugyanakkor úgy
gondoljuk, hogy önmagában a keleti gyó
gyászat sem képes teljes körű megoldást
nyújtani az egyén számára, a két terület
együttműködése az, ami optimális akár a
betegségek megelőzése, akár azok kezelése
szempontjából.
– Milyen lesz az intézet szerkezete,
milyen szolgáltatásokhoz lehet hozzájutni?
– Az intézményben az egyes tevékenységek működése időben elkülönített rendelési
ütemterv szerint került kialakításra. A szolgáltatásokat percekig sorolhatnám, így
inkább a szolgáltatási területeket említeném:
A betegségek kialakulásának megelőzésében segítenek az állapotfelmérő, gyors
diagnosztikai készülékek, amelyek segítségével akár egy órán belül teljes képet kaphatunk szervezetünk aktuális állapotáról, az
elváltozásokról, a rizikófaktorokról.
Rendelkezünk olyan terápiás készülékekkel, amelyek működése azon alapul,
hogy szervezetünk képes a saját maga által
előállított elektromos, mágneses és elektromágneses jelekkel önmagát szabályozni.
A kezelések elősegítik a szervezet öngyó
gyulási folyamatait és harmonizálják annak
működését.
Holisztikus szemléletünkből fakadóan
a lélekgyógyászat számtalan területén
nyújtunk egyéni és csoportterápiákat, mint
például a Hellinger-féle családállítás,
pszichodráma-kör, családterápia, de dolgo-
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zik nálunk gyermek- és felnőtt pszichológus, kineziológus is.
Selfness tréningek keretén belül a
munka–egészség–család harmóniájának;
önmagunk, döntéseink felelősségteljes vállalásának kialakítására; párkapcsolati problémák megoldására; a pozitív gondolkodás
elérésére törekszünk.
A gyermekekre nagy hangsúlyt fektetünk, főként a gyermekkori prevencióra.
Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
mennyire fontos lenne már kisgyermekkorban, tehát a hatodik életév betöltése előtt
felismerni bizonyos tüneteket, jeleket,
amelyek később egyértelműen nehezen
kezelhető vagy gyógyíthatatlan betegségek
kialakulásához vezethetnek. Éppen ezért a
gyermekek számára gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus, gyermekorvos,
g yermekpszichológ us, k ineziológ us,
együttműködő kommunikációs szakember, természetgyógyász áll rendelkezésre.
A Human Laborban rendel még nőgyógyász, urológus, bőrgyógyász és sebész is.
Jógával, számtalan masszázskezeléssel gyógyítjuk és kényeztetjük a hozzánk látogatókat.
– Értesüléseim szerint, szeretnék az
intézményt szélesebb körben is népszerűsí
teni, nyitottá tenni a lakosság számára.
Mit is jelent ez pontosan?
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy testközelbe hozzuk a központ szolgáltatásait,
mert az emberekben működik az ismeretlentől való félelem. Az új dolgok megismerése, elfogadása mindig időbe telik, de ez
az idő lerövidíthető, ha magunkról és szolgáltatásainkról széles körben nyújtunk tájékoztatást.
A folyamatos információszolgáltatás
mellett hétvégenként az intézmény falain
kívül, a szabadban szervezünk majd családi
programokat, ahol lehetőség nyílik arra,
hogy a gyermekek és szüleik természetes
környezetben, játékos elfoglaltságok, érdekes csapatépítő feladatok, készségfejlesztő
gyakorlatok segítségével megismerjék terápiás módszereinket, amelyek közül néhányat elsajátítva, a szülő otthon is könnyen
tud alkalmazni.
– Reméljük, hogy a Human Labor
Selfness Központ megnyitása sikerre talál
Dabason. Kívánom, hogy az önök által
képviselt holisztikus szemléletet minél
többen tegyék magukévá a testi és lelki
harmóniát jelentő minőségi élet érdeké
ben.

MEGHÍVÓ

A víz világnapjáról elnevezett rendezvénysorozat a 2011. évben a városok ivóvízellátásának fokozott védelmére hívta fel a figyelmet. Ehhez a kezdeményezéshez kívánunk csatlakozni a városunk által koordinált ivóvízbázis védelmi program széles körű lakossági
bemutatásával. A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 13 db termelő és 3 db tartalékkúttal
üzemelteti a Dabas és Környéke Vízmű vízbázisát. A vízügyi hatóság előzetes vizsgálatai alapján a vízkészletünk sérülékeny földtani környezetűnek minősül. A sérülékenység
azt jelenti, hogy a felszín közelében lévő vékony homokos talajréteg nem tud megfelelő
védelmet nyújtani a felszíni szennyeződésekkel szemben, ez utóbbiak gyakorlatilag akadálytalanul bemosódnak a talajvízbe, veszélyeztetve a mélyebben fekvő ivóvíz rétegeket
is. Jelenleg a felszín alatti vizek minősége még kedvező, ugyanakkor a talajvizek, azaz az
első vízadó réteg vizei már több helyen szennyezettek.
Ezt a sürgető problémát a magyar városok közül az elsők között ismerte fel Dabas
Város Önkormányzata, amikor 2009-ben 87 millió 611 ezer forint pályázati forrásból, a
Környezet és Energia Operatív Program 100%-os támogatásával vízbázisvédelmi projekt megvalósításába kezdett.
A projekt eredményeként 2011. év végéig kiépül egy korszerű, uniós normáknak megfelelő Monitoring Rendszer, mely folyamatosan elemzi a térségben a felszín alatti vizek
minőségét. Az eredmények szintéziseként a hidrogeológiai modell vizsgálatok alapján
elkészül a vízbázis diagnózisa, valamint egy Stratégiai Biztonságba Helyezési Terv is,
melyben a szakemberek meghatározzák a vízmű kutak védőterületének pontos határait.
A nyertes projekt eredményeként, törvényi kötelezettségének eleget téve Dabas
város hosszú távra biztosítani tudja vezetékes ivóvizének kiváló minőségét.
A projekt részletes szakmai tartalmáról
2011. május 26-án, csütörtökön 11.00 órakor
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT ÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁST
tartunk Dabas Város Polgármesteri Hivatalának Nagytermében (2370 Dabas Szent
István tér 1/B), melyre minden érdeklődőt ezúton szeretettel várunk.
Elérhetőségeink: +36-29/561-217, +36-30-45-66-003
Kőszegi Zoltán polgármester

A trónok harca
A Gyűrűk ura filmek kritikai és pénzügyi sikerei láttán egyértelművé vált, hogy a közönség
igényt tart a fantasy témájú filmekre, sorozatokra. A végső lökést A király visszatér Oscar-esője
adta, ezek után szinte havonta jött egy hasonló stílusú film a mozikba. A színvonal a túlzott
dömpingnek köszönhetően meglehetősen hullámzó volt, néhány kiemelkedő alkotás mellett a
legtöbbje hamar eltűnt a süllyesztőben, az elvakult rajongókon kívül senkiben se hagytak
mélyebb nyomot. A fantasy láz azóta viszonylag lecsengett, elvétve érkeznek a témában alkotások, amivel legjobban mi, a nézők járunk, hiszen a lelassult gyártási tempó sok esetben a minőség javulását jelentette.
A legújabb sikervárományos az HBO-ra érkező, George R. R. Martin regényciklusából
készülő Trónok harca. A jól megszokott sárkányos-tündés-törpés felállás helyett azonban egy
sokkal reálisabb világgal van dolgunk, ahol a varázslatok és misztikus lények helyett az udvari
intrikákra és emberi kapcsolatokra helyeződik a hangsúly. Mivel HBO-sorozatról beszélünk, a
látványra nem lehet panasz, a legapróbb részleteken is megfigyelhető az odafigyelés és érezhető
a beleölt pénz. Könyvadaptációról lévén szó, az alapvető kérdés az eredeti műhez való hűség, az
HBO ezt jól tudta, ezért biztosra mentek és szerződtették magát a szerzőt. Így az elvakult
rajongóknak se lehet panaszuk, hiszen az író ellenőrzi a sorozat gyártásának a lépeseit, a regények meggyalázása tehát kizárt. A cikk írásának pillanatáig két részt vetítettek, és a nézők
számára bizakodásra adhat okot, hogy a nézettség is hozta az elvárható szintet, így rögtön az
első rész után berendelték a második évadot. Ha valakinek viszont nincs HBO-előfizetése, a
sorozat alapjául szolgáló könyv is remek kikapcsolódást nyújt a fantasy regények kedvelőinek.
				
Tóth Ronny Attila
2011. május
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„A legnehezebb, hogy az elért életszínvonalat
megtartva környezetbarátabbá váljunk”

– Kérlek, hogy beszélj az életutad és a kör
nyezetvédelem kapcsolatáról!
– Budapesten születtem, de a gyermekkoromat egy vidéki kisfaluban, Ágasegyházán
töltöttem. Édesapám az egészségügy területén, a mentőszolgálatnál dolgozott, ezért
választottam egészségügyi középiskolát. Már
az egészségügyben, későbbi munkahelyemen
a Vértranszfúziós Állomáson szigorúan szabályozták a hulladékkezelést, többek között
azért is, mert veszélyes hulladéknak minősül
a vér és annak alkotórészei. Már ott kapcsolatba kerültem a veszélyes hulladék kezelésével, emellett a papírhulladékot is szelektíven
gyűjtöttük, nem elsősorban a környezetszen�nyezés, hanem a dokumentációban foglaltak
miatt. 2006-ban kezdtem igazán a tudatos
környezetneveléssel foglalkozni, amikor
elkezdődött az ökoiskolai hálózat népszerűsítése az országban, és helyben Kosztolányi
Gyula igazgató úr kezdeményezésére. A
tudatosság nemcsak abban merül ki, hogy
szemetet szedünk, hanem olyan fogalmak
mindennapi használatában, amelyek többékevésbé ismertek, mint például a szelektív
hulladékgyűjtés, szemét és hulladék közötti
különbség, hiszen a hulladék olyan másodnyersanyag, amivel kezdhetünk valamit.
Szintén ilyen az ökológiai lábnyom, annak a
kiszámítása vagy a fenntartható fejlődés.
– A környezettudatos szemléleted és
életmódodat mikor és mennyire tudtad
meghonosítani a családi életben?
– Otthon nem elsősorban én kezdeményeztem, inkább a férjem, amikor Dabason
először elhelyeztek szelektív gyűjtőket. Azóta
egész héten egy nagy vesszőkosárba gyűjtjük a
hulladékot, a férjem válogatja és hordja ki a
központi gyűjtőbe. Van még mit változtatni
otthon is, főleg miután kiszámítottam a család
ökológiai lábnyomát. Ez a fogalom egy pontos
környezetterhelési értéket takar, ezt látva
tudom, hogy van hová fejlődnünk. Próbálok
visszatérni az ecetes ablakmosásra, a szódabikarbóna használatára. Azt gondolom, a legnehezebb, hogy az elért életszínvonalat megtartva környezetbarátabbá váljunk. De tudatosítanunk kell, hogy a Föld a tartalékait éli, gondolnunk kell a jövő generációjára is.
– Ha már a jövő nemzedékét említetted,
kérlek, mondd el, hogyan zajlik a környezet
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tudatosságra nevelés a Kossuth Zsuz sanna
Szakképző Iskola és Kollég iumban! Milyen
eredményeket értetek el ezen a területen?
– Természetesen nem egyedül végzem
ezt a munkát, van egy kis csoport, amelyik
nagyon aktívan vesz benne részt. Említhetem
Szabadosné Laczkó Magdolna kolléganőmet
vagy Ambrus Imre tanár urat. Leginkább
Rudas Anita kolléganőmet emelem ki, mert ő
szabadidő-szervezőként, pályázatfigyelőként,
diákönkormányzat-segítőként is tevékenykedik. Két kollégám is tart Öko szakkört, az
egyik csoport a szelektívhulladék-gyűjtéssel
foglalkozik, de odafigyelnek például a világításra is, hogy csak ott működjön, ahol az
szükséges. A másik csoport Háda Csaba kollégám vezetésével az események dekorációit,
figyelemfelkeltő plakátokat készít a jeles
napok, például a Föld Napja, a Föld Órája, a
Víz, a Kenyér Világnapja alkalmából.
Az ökoiskolai hálózat azt jelenti, hogy mi
környezettudatosan élünk, ezt a szemléletet
terjesztjük a gyerekek körében. Ezzel kapcsolatban vannak bizonyos kritériumok és vállalások, amelyeket teljesítenünk kell. Vállaltuk,
hogy lesz napkollektorunk, szélgenerátorunk,
aki erre jár, az iskola udvarán ezt megnézheti.
Figyeljük a fenntartható fejlődéssel és a környezetneveléssel összefüggő pályázatokat.
Jelenleg is egy ilyen projektünk vár elbírálásra, amely a fenntartható életmódot és ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampányokat kíván életre hívni. Szintén dolgozunk egy nemzetközi, klímabarát intézményhálózat kiépítéséről szóló projekten,
amelyben egy német intézmény a fő koordinátor, de részt vesz benne Ausztria, Olasz
ország, Svédország és Törökország is.
Magyarországról a pályázatunk alapján bennünket választottak. Ezekben a projektekben
a legfontosabb, hogy megvizsgáljuk az intézményünk ökológiai lábnyomát, hogy mekkora
a környezetterhelésünk. Azoknak a pontoknak a visszaszorítására, amelyek túllépik a
megfelelő határértéket, stratég iát dolgozunk
ki, megpróbálunk változtatni a diákok közreműködésével. Ilyen lehet a szemét mennyiségének a csökkentése, a szén-dioxid-kibocsátás, azaz, hogy hányan járnak autóval iskolába, hogyan lehet ezzel szemben a kerékpározást népszerűsíteni. A pályázatainkban nem-

Fotó: Karlik Dóra

A Dabas Környezetvédelméért Télessy István-díjjal kitüntetett Valentyikné
Szakál Mártával Feldman László beszélgetett

csak az a lényeg, hogy pályáztunk és nyertünk,
hanem az, hogy valóban környezettudatos
szemléletet honosítsunk meg.
– Lehet-e azt mondani, hogy az iskola
hétköznapi életébe beivódott már és gya
korlattá vált a környezetvédelem?
– Túlzás lenne azt mondani, hogy nincs
olyan, aki nem foglalkozik ezzel a témával.
Ha csak a szemetelésre gondolok, folyamatos
a küzdelmünk. Rossz szokás ez, és persze
vannak olyan tanulók, akik, ha jelzem nekik,
kidobják a szemetüket, de ha nem figyelünk
folyamatosan, már nem. Akkor mondhatnám, hogy valóban nagy hatékonysággal dolgozunk, ha nem kellene végigjárni dél körül
az intézményt a szemetelés miatt. Elméletben
persze hallják az órákon, látják a posztereken,
de gyökeres szemléletváltozást még nem
értünk el.
– Az emberek sok más oldaladról is
ismernek, az egyik ilyen a képzőművészeti
tevékenységed. A foltvarrás is egyfajta kör
nyezetbarát újrahasznosítás, kérlek, beszélj
erről!
– Ebben nem volt tudatosság, de valóban,
ahogy mondod, a lehető legapróbba textilhulladékokat is fölhasználom. Ezt pontosan
Anna lányom születése előtt kezdtem el. Ami
kor a szobát rendeztük be, óriási összegekért
adták az ilyen falvédőket, takarókat. Úgy gondoltam, biztosan meg tudom ezeket csinálni
én is. Édesanyám megtanított horgolni, kötni,
varrni, vásároltam egy-két szakkönyvet, állandó hobbivá vált. Valami hobbi kell az embernek, és a pesti munkám miatt olyat kellett
választani, ami nem időpontokhoz kötött. Az
évek alatt egyre bonyolultabb dolgokat tudtam megvarrni, a kistérségi csoport tagja lettem, ők adtak lehetőséget arra, hogy ne csak a
mi házunk falát díszítsék ezek a képek, takarók, hanem a dabasi embereknek is bemutathassam. Idén szeptemberben lesz lehetőség
újra egy kiállításra.
– A Dabasi Újság szerkesztősége nevé
ben ezúton is szívből gratulálunk!
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FITNESZ
Áprilisban is folytatódtak a FIT-KID küzdelmek a különböző osztályokban, amelyeken a dabasi sportolók szép eredményeket
értek el. A különböző kategóriákban és osztályokban a következő helyezések születtek:
Szeged, április 16. Fit-KID I. osztály
3. kcs. Radnai Réka
2. hely
Dori Renáta
11. hely
5. kcs. Csernus Anna
1. hely
8. kcs. Csizmadi Dóra
4. hely
Gazda Bella
3. hely
Gecser Eszter
2. hely
Csongrád, április 9. fit-kid II. osztály
3. kcs. Harmincz Lili
7. hely
Garajszki Gréta
8. hely
4. kcs. Szilágyi Dóra
2. hely
Kovács Esztella
16. hely
5. kcs. Pelikán Petra
1. hely
6. kcs. Kollár Lili
7. hely
7. kcs. Répás Vanda
1. hely
Pádár Rebeka
7. hely
Csapatverseny:
1. kcs.
Szilágyi Réka–Radnai Réka duó 2. hely

Várpalota, április 23. FIT-KID Dance
1. kcs. Radnai Zsófi
5. hely
Mihály Tünde
7. hely
Simon Barbara
11. hely
Szabó Szonja
13. hely
2. kcs. Szilágyi Réka
2. hely
Pelikán Réka
4. hely

3. kcs. Varga Renáta
4. kcs. Nyakas Noémi

20. hely
12. hely

Fit-Kid Dance-Show csapatverseny:
1. kcs. Csingiling
3. hely
Mini egerek
5. hely
2. kcs. Waka-waka
2. hely

ÉLJ TUDATOSAN! ÉLJ!

...a jelen a múlt jövője....tehát a jelen a jövőnk!

Június 4-én Dabason a hufbau Witzingél minden

a jégről fog szólni!
Jöjjön el hozzánk és nevezzen be társaival Ön is a Jégszobrász versenybe!

JÚNIUS 4. - DABASI JÉGFESZTIVÁL
Jégkocka bontással egybekötött rendezvényünkön
kihagyhatatlan programokkal és lefagyasztott árakkal, akciókkal várjuk!
A dabasi hufbau Witzing Áruház II. Tavaszi Vásárán becsomagoltunk a passzív házak előírásai szerint
1m3 jeget! A jeget 30 cm vastag austrotherm polisztirolba csomagoltuk, majd levakoltuk Baumit vakolattal. 70
napig a szabad ég alatt hagytuk, kitéve az időjárás viszontagságainak. Június 4-én 11:00-kor egy nappal
a Környezetvédelmi Világnap előtt kibontjuk, és megnézzük, a jég hány százaléka olvadt meg, mennyire is hatékony ez a hőszigetelés. Akciónkkal az utólagos hőszigetelés fontosságára, és az energia megtakarítás
lehetőségeire kívánjuk felhívni a figyelmet. Tudta?- Az ország energiafogyasztásának harmadát kitevő háztartások energiamérlegének kb. 70%-át teszi ki a hűtés-fűtés; és másfélszer annyi energiát használunk fűtésre,
mint az uniós átlag. Így könnyen kiszámolható, hogy a teljes magyar energiafogyasztás 15%-át szórjuk ki az ablakon, ennyit lehetne megspórolni. A nyílászárók cseréjével 15-20%-os, a komplex épület-felújításokkal
akár 80%-os energiamegtakarítás érhető el.

A jelentkezés limitált számban.

www.wtuzep.hu

Részletekről érdeklődjön: jeg@wtuzep.hu

DABAS
Pusztatemplom út 1.
Tel.: 06-29/360-264
dabas@wtuzep.hu
www.wtuzep.hu
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Mozogj, Dabas!
Kihívás napja – május 18.
Május 18-án, szerdán egész nap mozgásban tartjuk a dabasi lakosságot, óvodákat, iskolákat, hiszen városunk idén is csatlakozik az
1991 óta országszerte megrendezésre kerülő Kihívás Napjához. A
Kihívás Napjának lényege változatlanul az, hogy minél több
– korra, nemre való tekintet nélkül – dabasi akár többször is 15 perces sporttevékenységgel tegyen azért, hogy elnyerhessük a legsportosabb település címét. Ezért erre a napra már 0.00 órától különböző sportolási lehetőségekkel készülünk, melyek listáját az alábbi
programterv tartalmazza.
Kedves Olvasó, bízunk benne, hogy Ön is részese lesz a Kihívás
Napjának és hozzájárul városunk sikeréhez!

Programterv

Helyszín Dabas Város Közigazgatási területe
Megnyitó
Közben alvásserkentő mozgás az aludni készülőknek,
bemelegítő edzés az éjszakázóknak
Futás a fényben
Egyéni világítóeszközökkel, mint pl. fáklya,
kapásjelző, elemlámpa
0.30–1.45
Tekerj, Dabas!
éjszakai biciklitúra Dabas bicikliútjain
Ha még mindig nem álmosodtál el
– ráadás kerékpározás
Három a magyar igazság! – bónuszkörök
5.00–6.00 Futás és séta Kelet felé
– mozgással a napfelkeltéért!
Persze kényelmes tempóban, így is – úgy is sütni fog!
5.00–7.00
Ki az ágyból, be a vízbe! – reggeli úszás
Irány a munkahely – de csakis két lábon vagy két kerékkel
7.00–8.00
Tanóra előtti szórakozás
Játékos programok a dabasi oktatási intézményekben
7.30–8.00
Hivatali torna
Megmozgatjuk Dabas Város Polgármesteri
Hivatalának dolgozóit

Férfi kézilabda
NB I/B	
Dabas DIEGO KC–Ózd
Dabas DIEGO KC–Békés
Balassagyarmat–Dabas DIEGO KC

Felnőtt
32 : 22
24 : 24
32 : 33

Ifjúsági
32 : 26
35 : 27
20 : 44

A felnőtt és az ifjúsági csapatunk három fordulóval a bajnokság befejezése előtt 33 ponttal a második helyen áll.
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Dabasi Férfi
Kézilabda Egyesületet! Adószám: 18692598-1-13
Az egyesület hírei megtalálhatók a
www.dabashandball.hu honlapon.
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8.00–12.00

Ovis családi móka az óvodákban,
nagyszüneti játékok az iskolákban
10.00–12.00	Babakocsi túra, nem csak bébiknek
10.00–21.00 Tollaslabda, kettlebell, ügyességi játékok
12.00–14.00 A diétás ebéd mára: városnéző biciklitúra
14.00–18.00 Víz-állás
Víz alatti ügyességi versenyek, vízi torna
Kötetlen játékok
14.00–21.00 Játék kicsiknek, nagyoknak, labdajátékok
Zenés pingpong a Rádió Dabasnál
Görkorcsolya
16.00–19.00 Sebességteszt
Bólyavadász – kerékpáros ügyességi verseny
Gyorstollas
16.00–21.00 Pingpong a hivatalban
	Utolsó hajrá két keréken
Napüldöző biciklitúra
20.45–21.00 Lezárjuk a Kihívás Napját
Zárófutás
Fellép a dabasi Mamorett tánccsoport
Helyszínek:
A biciklitúrák, futás, séta várható útvonala:
Dabas-Diego Sportcsarnok–Bartók Béla út–Szent István út–Fő
út–Tabáni út–Láp u.–Dobó Katica u.–Virág u.–Szent János út–
Rákóczi Ferenc u.–Szent János út–Fő út–Szent István u.–Kossuth
Lajos u.–Vacsi u.–Szőlő u.–Vörösmarty u.–Dinnyés L. u.–Zlinszky
u.–Bartók Béla u.–Szent István tér–Dabas-Diego Sportcsarnok
Az oktatási intézmények, óvodák helyszínein kívül a többi program
a Dabas-Diego Sportcsarnoknál (Iskola u. 5.), a dabasi Tan
uszodában (Iskola u. 1.) és Dabas főterén (Szent István tér) kerül
megrendezésre.
A szervezésben közreműködik: Gecserné Varró Erika, Körmöczy
Zoltán, Gogolák Pál és Dabas Város Polgármesteri Hivatalának
munkatársai.
A Kihívás Napja szervezői

FOCITÁBOR

AZ FC DABAS SE SZERVEZÉSÉBEN
Június 20–25. között a sári sporttelepen
kerül megrendezésre az FC Dabas SE focitábora
a 9–16 éves korosztály számára.
A foglalkozások 9.00 és 17.00 óra között zajlanak.
Részvételi díj: 20 000 Ft, mely tartalmaz két komplett garnitúra feliratozott futballfelszerelést. Az összeget a jelentkezési lap
kitöltésével egyidejűleg kell befizetni az egyesület számlájára.
(64400099-30067065-51100006 Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet)

Részletfizetési lehetőség!
Bővebb információ: a www.fcdabas.hu honlapon,
vagy Keresztúri András edzőtől
a 06-20/323-8487 telefonszámon.

hirdetések

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba
csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások
nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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