2010 a Megújulá
s Éve

„Nézd, fényes az égbolt,
Ami volt, az rég volt
S az szerencsés, mivelhogy új esztendôt,
Ha minden ránk-szakad,
Áldjuk, higyjük, mint jósorsba menendôt.”
Ady Endre: Szerencsés esztendôt kívánok
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„Szeretetet kapni nem lehet, mindig csak adni kell”

Adventi Városházi Est – 2009. november 29.
Dabas Város Önkormányzata hagyományainak
megfelelôen advent elsô vasárnapján, 2009. november 29-én tartotta Adventi Városház Estéjét.
Több mint félezer dabasi polgár látogatott el
a Szent István térre, hogy megtekintse a betlehemi jászlat, a park és a Városháza ünnepi fényeit.
A délutáni program Márai Sándor gondolataival kezdődött el,
melyet Feldman László tolmácsolásában hallgathattunk meg. Majd
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi köszöntőbeszéde követke
zett, amellyel egy időben felgyúltak a tér fényei.
Ezt követően számos városi kisközösségünk közreműködésével
egy magyar népénekekből álló, zenei és táncbetétekkel kiegészített
produkció következett. A műsorban, mely a „Jöjj el, jöjj el Üdvözítő”
címet viselte, közel száz fő lépett színpadra. A félórás összeállítás
vendégszereplők és dabasi résztvevők közös munkájával valósult
meg Tóth Béla Ottó forgatókönyve alapján.
Végül önálló dalcsokorral a Szent János Katolikus Általános
Iskola pedagógusainak és diákjainak énekkara következett, akik
műsorukkal emelték az ünnep fényét.
Reméljük, hogy a rendezvényre ellátogató családok az ünnep
várás hangulatában tértek haza.
– szerk –

Fotók: Karlik Dóra

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik résztvevőként, felkészítőként
közreműködtek a műsor létrejöttében: a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola kiskórusa Telek Ildikó vezetésével, a Gyóni Géza Általános Iskola
diákjai és pedagógusai Dömők Antalné vezetésével, a Kossuth Lajos
Általános Iskola diákjai és pedagógusai Kabai Zsuzsa és Morváné Juhász
Györgyi vezetésével, az iskolás dobosok, a Sári Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör, a Bazsalicska Citerazenekar Szlama László vezetésével, a Sári
Felnőtt Néptánccsoport, az Áldos Egyesület férfitagjai, az Óvónők kórusa,
Solymosi Borbála, Móricz Viola, Bató Tibor és ifj. Bató Tibor, Feldman
László, Kotán Gábor, Szőnyi Renáta, Vincze Erika, Garajszki László,
Garajszki Katalin, Dömők Virág és Dömők Adél, a Fel-vonó zenekar Tóth
Luca Réka vezetésével, a Szent János Katolikus Általános Iskola tanárai és
diákjai Kollár Lászlóné vezetésével, Csonka Csaba plébános, Zsákai
Lénárd, Pásztor Zsuzsanna, Gogolák Alexandra, Kollár Kinga, Danyis
Máté, Szabados Katalin, Kovács Evelin.
Köszönjük a rendezvény támogatását a Virág Mindenkinek
virágboltnak, Major Attilának és a Magyar házaspárnak.
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Szeretet és összetartozás ünnepe
A jótékonyság jegyében

A Szeretet és Összetartozás Ünnepe 2004. december 5. óta minden esztendôben visszatérô rendezvénye Dabas Város Önkormányzatának. Ez az ünnepség nem csupán a magyarság összetartozását hivatott erôsíteni, hanem ezen túlmenôen, hangsúlyozza fiatalok és öregek, egészségesek és betegek, közösségekben élôk és magányosak, fogyatékkal élôk és épek, szegények és
tehetôsek összetartozását is. Az összetartozás kifejezésének egyik legemberibb módja a sors
közösség vállalása, a segítségnyújtás ôszinte és spontán gesztusa. Ezért is lett a 2009. december
5-i ünnepség kulcsszava a jótékonyság, a félárván maradtak és a fiatal dabasi családok megsegítése.

A karácsony közeledtével, a Közösségek Évében a részvét mindös�
sze úgy százötven embert hatott át, akik jelenlétükkel és adomá
nyaikkal megtisztelték jótékonysági rendezvényünket. A legcseké
lyebb összeg is számított a szóban forgó családoknak, tehát köszön
jük a kisszámú, de lelkes közönségnek a részvételt és az adakozó
szándékot.
A rendezvény első részében, Pest megye fennállásának ezeréves
évfordulója alkalmából Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke átadta a millenniumi zászlót Kőszegi Zoltán polgármester
nek és Pásztor Gergelynek, a Táncsics Mihály Gimnázium igazga
tójának. A zászlóátadásnál közreműködött Valentyik Anna, Szabó
Róbert és Galántai Gréta. A második részben a Szerpentin együt
tes Keresztút című nemzeti rock-oratóriumát láthatta-hallhatta a
közönség. Ezeréves történelmünk nagy eseményei és személyiségei
elevenedtek meg a Dabas-Diego Sportcsarnok színpadán dalokban
és szövegekben. Az oratórium rendezője és szólóénekese Kedves
Károly volt. 				
K. Á.
Dabas Város Önkormányzata létrehozta a gróf Vay Péter Jótékonysági
Alapot, amelynek számlaszámára a rendezvény előtt és után is cégek,
vállalkozások, intézmények, iskolai, óvodai közösségek és magánembe
rek fizették be adományaikat a családok számára. Az Önkormányzat
mindezt kiegészítette 253 000 Ft összeggel és eljuttatta a rászorulók
hoz.
Fotók: Karlik Dóra

Szeretnénk név szerint is megköszönni az adományozók önzetlenségét lapunkon
keresztül. Remondis Dabas Kft., Vitafort Zrt., Pressman Nyomdaipari és
Kereskedelmi Bt., Dabas Tej Kft., Daköv Kft., Aranykorona Kft., D-Pack Kft.,
Intézmények: 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda
dolgozói, Táncsics Mihály Gimnázium, Kossuth Lajos Általános Iskola
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Lezárult a Közösségek Éve
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. december 17-én csütörtökön tartotta Ünnepi Évzáró Ülését a Városháza
nagytermében. A Közösségek Évét és a városi létünk 20. esztendejét zárta le ez az ünnepség, amelyen számos önkormányzati díj,
elismerés talált gazdára.
A rendezvény nyitányaként a meghívottak
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntő és
évértékelő beszédét hallgathatták meg. Ezt
követően került sor az Év Vállalkozója díj
átadására, amelyet három városrész három
virágzó vállalkozásának adományozott idén
a Képviselő-testület.

300 m 2-re bővítették. Bár az utóbbi években
több multinacionális céggel is fel kell venniük
a versenyt a szűkülő piacon, a széles vevőkör
hűségesen visszajár üzleteikbe.
Szintén az Év Dabasi Vállalkozója kitün
tetésben részesült a D-Pack Kft. a sári város
részben. A vállalkozás csomagolóanyagok
gyártásával foglalkozik, felszereltsége,
modern gépparkja lehetővé teszi a minden
kori piaci igények kielégítését. A cég tulajdo
nosai, Szabados László és Szabados Lászlóné
sajnos nem lehettek jelen a díjátadáson.

Ugyanezen a rendezvényen a Dabas Város
Közbiztonságáért Díjat Majer Gábor polgár
őr vehette át, aki kiemelkedő teljesítménnyel
vesz részt a település közbiztonságának javí
tásában, a bűnmegelőzésben és a lakosság
biztonságérzetének erősítésében.

Az Év Dabasi Vállalkozója kitüntetésben
részesül a Kaldi-Ker Kft. két tulajdonosa,
Kaldenecker Mátyás és Mátyásné a dabasi
városrészből. Kezdetben egy 30 m 2-es kis
üzletet nyitottak, majd fokozatosan fej
lesztették vállalkozásukat. Jó üzleti érzékük
nek és fáradhatatlan munkájuknak köszön
hetően 1996-ban felépítették a műszaki bol
tot, majd két lépésben a háztartási üzletet

A Közösségek Éve alkalmából városunk
kisközösségei aktívan részt vettek a tele
pülés életében, a rendezvényeken és más
fontos eseményeken. Kiemelkedő közössé
gi tevékenységéért a 2-es számú Napközi
otthonos Óvoda kollektívája és vezetője,
Kecskésné Harmincz Jolán vehette át az
Év Dabasi Közössége Díjjal járó díszokle
velet.

Fotók: Karlik Dóra

A gyóni városrészből az Év Dabasi Vállal
kozója kitüntetésben részesül a Yellow
Stúdió két tulajdonosa, Őrhegyiné Kovács
Zsuzsanna és Őrhegyi István. Mindkettejük
munkájának, kitartásának és kreativitásának
eredménye ez a prosperáló vállalkozás,
amelynek fő támasza, segítője mindig
Őrhegyi István volt. A vállalkozás lelke azon
ban Őrhegyiné Kovács Zsuzsanna, aki divat
tervezőként, színpadi ruha- és jelmezkészítő
ként is beírta nevét a köztudatba
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A 2007. évtől kezdődően minden
évben átadásra kerül az Év Kulturális
Eseménye Dabason Díj. Ezt az elis
merést az a több szereplőt, részt
vevőt megmozgató produkció
kapja, amely színvonala, újsze
rűsége, szervezettsége miatt
összhatásában válik érdemes
sé a kitüntetésre. Az idei év is
gazdag volt közösségi, kulturá
lis eseményekben, újszerűségével,
nemzetközi visszhangjával azon
ban kiemelkedett egy közülük, ez
nem más, mint a 2009. október
10-én megrendezett Gyóni Beton,
Egekbe törő tempó, istenkísértő
gyorsaság című rendezvény.
Dabas Város Önkormányzata
Dabas várossá nyilvánításának
20. évfordulója alkalmából jubi
leumi ezüstérméket készítte
tett, amelyet Kőszegi Zoltán
polgármester olyan szemé
lyeknek adott át, akik az
elmúlt 10–20 évben sokat tet
tek városunkért.

A rendezvényt a Múzsák
Alapfokú Művészetoktatási
Inté zmé ny t a ná ra i na k é s
növendékeinek ünnepi műsora
zárta.
Köszönjük a támogatást Bor
Imrénének, a k i eg y Dabastortával koronázta meg a 2009-es
esztendő zárórendezvényét.
–szerk.–
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Sportgála a DDS-ben

Sümegi
József
1970–2009

Fotók: Karlik Dóra

A sportsikereket sokan az érmek számában, a helyezések sokaságában mérik, mégis az igazán
nagy teljesítményeket edzésórákban, lefutott kilométerekben, taktikai megbeszélések sokaságá
ban és fáradhatatlan kitartásban, lelkesedésben kell mérni. A 2009-es esztendőben Dabason
rengeteg sportágban több száz versenyző küzdött városunk nevének öregbítéséért. Közülük
került ki az a huszonkilenc sportoló, két csapat és
egy edző, akik a Sportgálán átvethették az Év
Sportolója és az Év edzője megtisztelő kitüntetést.
A hagyományokhoz híven idén is átadták Dabas
város egyik legrangosabb elismerését, a Dabas Város
Sportjáért Díjat, melyet egy fájdalmasan korán
elhunyt egykori sportolónak, Sümegi Józsefnek ítél
tek oda, tekintettel korábban elért kimagasló sport
teljesítményeire, felülmúlhatatlan érdemeire.
Sümegi József és a 2003-ban szintén posztumusz
kitüntetésben részesült Deli Attila tiszteletére
emléktáblát avattak a sportcsarnok előterében.
K. D.

A 2009-es év sportolói
Modellezés: Kovács Gergő
Sportlövészet: Jurácsik József
Postagalambsport: Duhaj László
Lovassport: Gogolák Rita
Terepkerékpár: Pelikán János
Országúti kerékpár:
Suhajda Balázs
Quad: Csernák Péter Márk
Gokart: ifj. Birizdó Imre
Birkózás: Volenszki Virág
Atlétika: Kamen Ádám
Tenisz: Gondos Adél

Tenisz: Zsikla Dávid
Kajak-kenu: Mészáros Zsolt
Fitness: Gecser Eszter
Karate: Czeróczki András
Asztalitenisz: Kosiba Kristóf
Kardvívás: Szabados Kristóf
Úszás: Petrányi Petra
Úszás: Garajszki Péter
Duatlon: Bukovszki Tünde
Duatlon: Cseik Márton
Triatlon: Zelovics Dóra

Triatlon: Lukács István
Röplabda: Gacsalné Mráz Katalin
Kosárlabda: Kollár Pál
Kézilabda: Balogh Brigitta
Kézilabda: Kende Péter
Labdarúgás: Újvári Dávid
Labdarúgás: Kocsis Tamás
Év csapata:
Bennárik Dóra–Gecser Eszter duó
Év csapata:
Dabas-Diego KC ifjúsági csapata
Év edzője: Szilágyi Zoltán

Sümegi József középiskolás és főiskolás
korában több sportágban jeleskedett, ezen
belül is az atlétika és a labdajátékok álltak
közel hozzá. Erőemelésben 1991 és 1998
között kiemelkedő sikereket ért el. Junior és
felnőtt korosztályban többszörös országos
bajnoki címet szerzett. 1993-ban tagja lett a
magyar junior válogatottnak és a belgiumi
Európa-bajnokság szereplőjeként kiváló
eredménnyel képviselte hazánkat.
Ugyanebben az évben a kőbányai nyílt
fekvenyomó magyar bajnokságon második
helyezést ért el, ami a junior kategóriában a
192,5 kilogrammos teljesítménnyel új orszá
gos csúcsot jelentett. 1995-ben már a felnőt
tek nemzetközi mezőnyében is helyt állt a
moszkvai Európa-bajnokságon, ahol pont
szerző lett. Több országos csúcsot állított
fel, amelyek közül a 100 kilogrammos kate
góriában elért országos eredményét a mai
napig még senkinek nem sikerült megdönte
nie. A 82,5, a 90 és 100 kilogrammos test
súly kategóriákban versenyzett, melyekben
számtalan országos sikerrel örvendeztette
meg városunk és az ország sportkedvelőit.
Rendkívüli képességeit, adottságait szá
mos területen bizonyította. Tanulmányai
ban, munkájában és kapcsolataiban mindig
a maximumra törekedett. Kiemelkedett
ezek közül is az 1992-es sevillai Világk iállí
tás, ahol főiskolásként a magyar pavilonban
dolgozott és fél éven keresztül képviselte
hazánkat.
A labdajátékok örök szerelmeseként az
aktív versenyzés után elsősorban a futball
jelentette számára a napi szintű sportolást.
Ezen a területen is csapattársaival számta
lan siker részese volt. 1999-től 2001-ig az
NB I-ben szereplő FC Dabas kerettagja és
erőnléti edzője volt. Közösségi munkájával,
csapatépítő személyiségével mindig pozití
van hatott környezetére és ezáltal az ered
ményekre is.
Fiatal kora ellenére rendkívüli tapaszta
lattal és tekintéllyel tudta irányítani és befo
lyásolni a sport és az élet más közösségeit.
A sportban elért rendkívüli eredményei
nek és karizmatikus személyiségének
köszönhetően 2009. december 18-án, Dabas
város egyik legnagyobb kitüntetésében, a
„Dabas Város Sportjáért” posztumusz díj
ban részesült.
2010. január
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Az eredmény: RádióHallgatók Pozitív

December 6-án szikrázó napsütésre, kellemes téli napra ébredtünk.
Az erre a napra előirányzott hónak semmi nyoma nem volt, így kérdé
sessé vált, hogy a Rádió Dabas Mikulása hogyan ér időben szánjával a
Szent István térre. Kora délután egyre nagyobb gyermeksereg várta
izgatottan a Télapót. A közös éneklésnek és versmondásnak köszön
hetően elkezdett szállingózni a (mű)hó a téren, és ezzel minden aka
dály elgördült a „sztárvendég” előtt. A Mikulás fáradhatatlanul hall
gatta a róla szóló versikéket, dalokat, és közben minden gyermeknek
adott egy kis édességet. Közben folyamatosan zajlottak a kézműves
foglalkozások a 2. számú Napköziotthonos Óvoda óvónőinek és a
Kölyöksziget Játéktár segítségével, ahol az apróságok rengeteg kreatív
műalkotást készítettek, majd közülük sorsolt ki a Mikulás néhány
szerencsés gyermeket, akik egy-egy értékesebb játékkal, ajándékkal
térhettek haza. A most már hagyományosnak mondható Mikulás

Fotók: Karlik Dóra

Fantázia zenében,
táncban
Január 8-án került sor Dabas Város Önkorm ány
zatának hagyományos újévi koncertjére a Kossuth
Művelődési Központ nagytermében. A MUSE
FANTASY együttes nagysikerű előadása teltház
előtt zajlott. A tehetséges fiatal művészek osztatlan
sikert arattak gyönyörű hangjukkal, fergeteges tánc
tudásukkal. Az előadás szólistája Szalontai Eszter
volt. Az ifjú dabasi operaénekesnő más zenei műfa
jokban is megcsillogtatta énektudását, sikeresen
helytállt a musical és az igényes rockzene területén is.
Szalontai Eszter méltó partnere volt Mátyás Deziré
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Fesztiválon ismét nagy sikere volt a „mini karácsonyi kirakodóvásár
nak”, ahol az ólomkatonáktól kezdve a fajátékokon keresztül a falmat
ricáig minden volt. Nagy sikere volt a hagyományos kézműves termé
keknek, a híres Homoki-méznek, az ünnepi készülődéshez elenged
hetetlen kreatív eszközöknek, valamint az édes puncsnak, a forró
gesztenyének és természetesen az állatsimogató négylábúinak. Az est
az ócsai Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió bábszínházával ért
véget, ahol a gyerekek a Panov apó bábjátékot nézhették meg.
A Mikulás-napi rádiós eseményeknek van egy már szintén hagyo
mányosnak mondható másik fontos eseménye, a Magyar Vörös
kereszttel közösen szervezett véradás. A 93.4 Rádió Dabas hullámain
közzétett felhívásnak köszönhetően idén is több mint százan jöttek
el, hogy tettükkel megmentsék három embertársuk életét. Köszönjük
mindenkinek, hogy ezzel a cselekedettel hozzájárult ahhoz, hogy a
dabasi véradás immár országosan ismertté és elismertté váljon.
Köszönjük továbbá mindenkinek, aki hozzájárult a Mikulás-buli
sikereihez: a véradóknak, Dabas Város Önkormányzatának, a
2. számú Napköziotthonos Óvoda közösségének és vezetőjének,
Kecskésné Harmincz Jolánnak, a Magyar Vöröskeresztnek, a Homoki
Méznek, a Kölyöksziget Játéktárnak, a My Wall Falmatricának, a
Szarvasbangó Galériának, az El Diablo étteremnek, a Yellow
Stúdiónak, a Retro Játékboltnak, Rizmajer Krisztán ólomkatona-fes
tőnek, a Dabas és Térsége Kézműves Egyesületnek, Iványi Zsuzsa
virágosnak, a Sári Rétesháznak, a Kreatív Kincstárnak, a Virág
Mindenkinek, a Mag TV-nek és a Dabas TV-nek.
Fotók: www.radiodabas.hu

és Grecsó Zoltán, akik szépen kidolgozott moz
dulataikkal, professzionális tánctudásukkal
varázsolták el a közönséget. Az előadásban köz
reműködtek a Tóth Andrea által vezetett
Concordance tánciskola fiatal növendékei.
– szerk –

önkormányzati hírek

2010 a Megújulás Éve

Uniós pénzbôl
újul meg a város

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei eszten
dőt a Megújulás Évévé nyilvánította. Hogy miért éppen 2010-et? A
világban egyre többen és egyre többet beszélnek a megújulásról. Ebből
is érezhető, hogy globálisan is megfogalmazódott az igény, hogy a
világban uralkodó erkölcsi, morális, lelki, gazdasági és társadalmi vál
ságból kiutat kell keresni. Ez a kiútkeresés érvényes a magyar társada
lomra, a nemzet közösségére, de kisebb közösségekre és az egyénre is.
Szilveszter éjszakáján Sólyom László köztársasági elnök újév
köszöntő beszédében szintén az újjászületés, a megújulás sürgető
szükségességét fogalmazta meg. Ő is utalt a természet megújulására,
amely törvényszerű velejárója az állandó körforgás biztosításának, az
újjászületésnek. A társadalomnak a természet törvényeit kell követ
nie, mert ott is szükséges a megújulás, amely a fejlődés, egy magasabb
szintre való továbblépés kulcsa.
Szilveszter éjszakáján sokan tettek újévi fogadalmakat. Ezt általá
ban azért teszi az egyén, hogy el tudja magát fogadni, és el tudja magát
fogadtatni a külvilággal. Ezek lehetnek egészen hétköznapi fogadal
mak: leszokom a cigarettáról, lefogyok, többet mozgok, egészségeseb
ben élek, többet foglalkozom a családommal. Mindegyikben érezhető
a változtatás igénye, amely a felszín alatt rejlő, mélyebb gondok gyöke
res megszüntetését célozza. A megújulásra való törekvés azt jelenti,
hogy napról napra egy kicsit jobbak leszünk. Ha ezt a törekvést kör
nyezetünkben is érvényesítjük, akkor ettől jobbá válnak kisközössé
geink és városunk közössége is.
Remélem, hogy ebben az esztendőben minden nemzedékben foko
zottan jelentkezik a megújulás, a változás vágya. A legifjabbakban az
érdeklődés, a tudásszomj, a kisebbek testi épségének megóvása, az
egymásra való odafigyelés, a közösségbe való befogadás erősödik fel.
A fiatalokban az udvariasság, az idősebbek iránti tisztelet, az idősek
ben az elfogadás, a tapasztalat átadása válik fontossá. A jobbá válás
nak van egy egyszerű módszere és mindenki számára járható útja,
amely hatékonyabb az újévi fogadalmaknál is. Ez a mindennapos
önvizsgálat, amellyel ébredés után új napot kezdhetünk, vagy az
elalvás előtti számvetés, amellyel mérlegre tehetjük napi jócselekede
teinket.
A megújulási folyamat szerves része a város arculatának átalakulá
sa, felfrissülése, amely a nemsokára beinduló építkezések eredménye
ként jön létre. Megváltozik a városközpont a nagy intézményi infrast
rukturális beruházásoknak köszönhetően, és korszerűsödik az úthá
lózat, amely biztonságosabbá teszi a közlekedést Dabas városrészei
ben.
A 2010. esztendő nem utolsósorban a választások éve
Magyarországon. Négyévente lehetőség kínálkozik a társadalom, a
politikai élet megújulására, amely fellendülést hozhat az egyén és a
nemzet közössége számára is. A választás esély a megújulásra, amely
az egyén gondolkodásmódjának változásából indul ki. Ha sokan felis
merik, hogy felelősségteljesen kell cselekedniük, élniük kell szavazati
jogukkal, és megfontoltan kell voksukat leadniuk, akkor a változás
megújulást hozhat a nemzet életében.
Kívánom mindenkinek, hogy 2010-ben, a Megújulás évében olyan
döntéseket hozzon, amelyek saját javát és az ország felemelkedését
szolgálják!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Több mint kilencszázharminc millió forint európai uniós támogatást
nyert el a dabasi Önkormányzat a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácstól – jelentette be a napokban Steiner Pál, a KMRFT
elnöke. A városközpont rehabilitációjára összesen 1231 millió Ft-ot
költenek, amelynek majd' hetvenhat százaléka az uniós támogatás.
A támogatott építkezések közé tartozik a Szent István tér és környe
zete városképi megújítása, a Bíróság, a Földhivatal, a gimnázium és a
Kossuth Lajos Általános Iskola homlokzatának felújítása és ez utóbbi
tetőterének beépítése is. Felújítják az Úri Kaszinó tetőszerkezetét, a
Bartók Béla úti járdát és jelentős összeget költenek a Piaccsarnok építé
sére is.
Az Európai Unió kiemelten támogatja a települési központok fej
lesztését. Az uniós elv szerint a városrehabilitáció egyik legfontosabb
feladata a helyi közösségi élet szimbólumának is tekintett, sokszor
vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok és alközpontok att
raktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése. A települések
általában a közterületek felújítására, turisztikai látványosságok korsze
rűsítésére, műemléképületek homlokzatfelújítására fordítják a pályáza
ti pénzt. Steiner Pál bejelentette: érdemes tovább is figyelni a pályázati
kiírásokat, mert 2009–2010 közötti időszakban várhatóan további 8 és
fél milliárd forint összértékű uniós pénzre pályázhatnak a megyei tele
pülések. Az elnyerhető támogatás összege 300–1000 millió forint lehet,
30–85 százalékos támogatási intenzitás mellett.

Változás a köztemetôk
üzemeltetésében
A köztemetők működésével az üzemeltető Szigü Zrt.-vel kapcsolatos
lakossági jelzések, panaszok, valamint az önkormányzati ellenőrzé
sek során tapasztaltak alapján decemberben Kőszegi Zoltán polgár
mester tárgyalásokat folytatott a Szigü Zrt. vezetőjével, melynek
eredményeképpen megkezdődött a temetők üzemeltetésére vonatko
zó szerződés felbontásának előkészítése.

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Kft. arcképes igazolvánnyal ellátott dolgozói a
27/1996. (X. 30.) BM rendelet által előírt kötelező kéményseprő
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Dabas Város
Önkormányzatának közigazgatási határain belül 2010. január
6-tól 2010. június 30-ig látják el.
Dabas Város Önkormányzata

Módosul a dabasi-szőlősi buszjárat
A dabasi-szőlősi buszjárat kihasználatlansága
miatt módosul a menetrend. 2010-ben minden
páros hét szerdáján (azaz kéthetente) DabasiSzőlőkből reggel 8.00 órakor indul autóbusz,
amely a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
elől 11.00 órakor indul vissza Szőlőbe.
2010. január
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2009. november 30-án megtartott rendes ülésén elfogadta a 2010. évi
költségvetési koncepciót. A testület 11 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással a 2010. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi alapelveket határozta
meg:
1. Elsôdleges
– az Önkormányzat kötelezô feladatainak
ellátásához,
– az intézmények mûködéséhez szükséges,
– a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges fedezet,
– az elnyert pályázatok megvalósítása és
a szükséges önrész biztosítása.
2. Az intézményvezetôknek 2009. évi eredeti költségvetésüket 10%-kal kell csökkenteniük a költségvetés tervezésekor.
Az intézményvezetônek kell javaslatot
tenni arra vonatkozóan, hogy a személyi
kiadásoknál vagy a dologi kiadásoknál,
vagy együttesen mindkettôn él tudja
megvalósítani a 10%-os megtakarítást.
3. A személyi kiadásoknál csak a törvény
által biztosított emeléseket lehet tervezni. Étkezési hozzájárulást csak akkor tervezhet az intézmény, ha egyébként a
10%-os megtakarítást elérte.
4. Az intézményeknél jutalomalap továbbra
sem tervezhetô.
5. A munkaadót terhelô járulékokat a törvényi és rendeleti elôírásoknak megfelelôen
kell szerepeltetni a költségvetésben.
6. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait –
a koncepció szintjén – a 2. és a 3. számú
melléklet szerint fogadja el.
7. A Szociális Bizottság keretét a 2009.
évihez képest 10 millió forinttal megemeli:
– 70 év felettiek szemétszállítási díj
átvállalás többlete miatt 1 000 000 Ft
– Ápolási támogatás bevezetése miatt
2 000 000 Ft
– O tthonmentô szolgáltatás bevezetése
miatt
2 000 000 Ft
– Beiskolázási támogatás többletköltségeihez
1 200 000 Ft
– I dôsek ellátása többletköltségeire
2 000 000 Ft
– C saládi Napközi támogatása miatt
1 800 000 Ft
8. Az Oktatási Bizottság kerete a 2009.
évinél 10%-kal kevesebb
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9. A z Ifjúsági és Sport Bizottság kerete a
2009. évinél 10%-kal kevesebb.
10. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság kerete a 2009. évi támogatásnál 10%-kal kevesebb.
11. A Szlovák és a Cigány Önkormányzat
támogatása a 2009. évinél 10%-kal
kevesebb.
12. A z Önkormányzat 2010-ben 30 M Ft
általános tartalékot képez.
13. A z Önkormányzat 5 M Ft Város
üzemeltetési céltartalékot képez.
14. Az Önkormányzat 6 M Ft polgármesteri
és alpolgármesteri céltartalékot képez.
15. A z Önkormányzat 5,5 M Ft intézmény
felújítási céltartalékot képez.
16. A költségvetésben szereplô minden
támogatás 10%-kal csökken.
17. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevétel növelésének és a kiadás
csökkentésének lehetôségét, valamint
meg kell teremteni a költségvetés
egyensúlyát.
18. A pályázati önrészek biztosítása után
maximum 150 millió forint tervezhetô
fejlesztési, beruházási kiadásokra.
19. A költségvetési hiányt, amely a fejlesztések miatt jelentkezik, az ingatlaneladásból származó bevételbôl kell finanszírozni és az értékesítés erejéig lehet a fejlesztési kiadásokat teljesíteni.”
A testület egyhangúlag elfogadta a 2009.
évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérôl
szóló tájékoztatót és jóváhagyta a 2010.
évre vonatkozó ellenôrzési ütemtervet.
A képviselôk határoztak arról, hogy az
önkormányzat a 2010. évi ellenôrzést külsô
szakértô céggel végezteti el az Ország
Közepe Önkormányzati Társuláson keresztül.
A testület meghatározta a 2010/2011-es
tanévben kötelezôen alkalmazandó pedagóguslétszámokat a nevelési-oktatási intézményekben.
A Képviselô-testület jóváhagyta, hogy az
Oktatási és Kulturális Bizottság a dabasi
hallgatóknak adható t anulmányi
ösztöndíjkeretbôl fennmaradó részét a
rendelettôl eltérôen, a szociálisan rászoruló
tanulók támogatására, illetve tehetséggondozásra használhassa fel. A döntés indoka,
hogy a Bizottság valamennyi, pályázati fel-

tételnek megfelelô pályázót támogatott, de
a rendelkezésre álló keretösszeget nem
merítette ki.
A Képviselô-testület határozott arról, hogy
pályázatot ír ki a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár intézményvezetôi álláshelyére,
illetve Dabas Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága tûzoltó-parancsnoki
beosztásának betöltésére.
A testület döntése alapján az Önkormányzat
pályázatot nyújt be az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz 4 fô településôr
nem közcélú munka keretében történô foglalkoztatására.
A képviselôk elfogadták az idôsek nappali
ellátására vonatkozó ellátási szerzôdést, és
felhatalmazást kapott a polgármester a
szerzôdés aláírására.
A testület a tevékenység folytatásának
idôtartamára engedélyezte a Palermo Dabas
Vendéglátóipari Korlátolt Felelôsségû
Társaság részére a „Dabas” szó cégnévben
történô használatát.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete elfogadta, hogy a Sári Faluház
mûködésére kötött Közmûvelôdési megállapodás 2009. szeptember 30-ával közös
megegyezéssel megszûnt, a Sári Faluház
mûködtetésével 2009. október 1-jétôl a
Polgármesteri Hivatalt bízta meg. A testület a Sári Faluház III. negyedévi mûkö
déséhez: karbantartásra és eszközbeszerzésre 600 000 Ft-ot, beruházásra 500 000
Ft-ot, összesen 1 100 000 Ft-ot biztosított
az általános tartalék terhére.
A Képviselô-testület elfogadta a Pilisi
Parkerdô Zrt. Ráckevei Erdészete beszámolóját a 2009. évben folytatott erdôgazdál
kodási tevékenységérôl.
A testület a Gróf Vay Péter szolidaritási alap
kiegészítésére 253 000 Ft-ot biztosított az
általános tartalék terhére, és felhatalmazza
a polgármestert, hogy az alapon 2009-ben
rendelkezésre álló összeget saját hatáskörben, a legnagyobb körültekintéssel ossza ki
a támasz nélkül maradt fiatal dabasi családok megsegítésére. A testület felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy 2010-tôl dolgozza ki az alap felhasználásának szabályait
és terjessze a Képviselô-testület elé.
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Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2009. december 17-én megtartott rendes ülésén döntött arról, hogy a
Daszofe Kht. részére 6 000 000 Ft kölcsönt nyújt, melyet az intézmény 2010.
március 31-ig az Önkormányzat részére
köteles visszautalni.
A testület döntött arról, hogy megtéríti a
dabasi 1832/2 hrsz.-ú út megnevezésû
ingatlanra fordított költségeket, 72 600
Ft-ot – az 1998. novemberben aláírt csere
szerzôdés alapján –, s egyben az ingatlannak a Sárközy L. Soma nevet adta.
A képviselô-testület határozott arról, hogy a
Vak Bottyán utcai 302/2 hrsz.-ú – Dabas
Város Önkormányzatának tulajdonában
lévô – ingatlan telekrendezése során kialakuló
a 7900 hrsz.-ú utat Thököly Imre utcának,
a 7950 hrsz.-ú utat Napsugár utcának,
a 7951 hrsz.-ú utat Napsugár köznek,
a 7952 hrsz.-ú utat Bocskai István utcának
nevezi el.
A testület elfogadta a 2010. évi köztiszt
viselôi teljesítménykövetelmények alapját
képezô célokat. A testület szintén jóváhagyta a teljesítménykövetelmények alapját
képezô kiemelt célokat Dabas Város
Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
tekintetében is a 2010. évre.
A testület elfogadta a pályázati tájékoztatót, és jóváhagyta a 2009. évi közbeszerzési terv módosítását.
A Képviselô-testület – tekintettel arra, hogy
az állami normatív támogatások és az adókat érintô változások miatt 24%-os bevételkiesésre számíthat az Önkormányzat 2010ben, és figyelemmel a már jóváhagyott
2010. évi költségvetési koncepcióra – több
megszorító intézkedést fogadott el.
A döntések értelmében nagyobb hangsúlyt
kap a rendezvények takarékos megszervezése, a támogatási/pályázati rendszer, a
kiadványokkal kapcsolatos keret. A testület
szintén megszorító intézkedések beveze
tésérôl döntött a nevelési és az oktatási
intézményekben, figyelemmel arra, hogy
2010-ben minden intézménynek 10%-ot
kell megtakarítania a 2009-es kiadásaihoz
képest. A testület a döntések meghozatalánál figyelembe vette az intézményvezetôk
javaslatait.

E témakörben a testület határozott arról is,
hogy az intézményeknél 2010-ben étkezési
hozzájárulás nem tervezhetô, kivéve, ha
jogszabály alapján kötelezô. A testület a
fûtési és a villanyköltség csökkentése miatt
maximalizálta a hômérsékletet munka
idôben, illetve határozott arról, hogy reprezentáció egy intézményben sem tervezhetô,
illetve arról, hogy csak a törvény által elôírt
kötelezô továbbképzésekre lehet kiadást
tervezni.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete kijelentette, hogy a 2010. évi központi költségvetés nem alkalmas az önkormányzatok törvények által meghatározott
feladatainak ellátására és finanszírozására.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között határozott arról, hogy támogatja a Dabas, Szôlô u. 2. szám alatti Gyóni
Géza Általános Iskola, Bujdosó Géza által
tervezett iskolabôvítésének megvalósítását,
s egyben felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a megvalósítás érdekében kísérje
figyelemmel az iskolabôvítés pályázati
lehetôségeit.
Kozák Beatrix

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456

A Dabason mûködô polgárôr
egyesületek elérhetôségei
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-20/541-0843
06-70/257-7191
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület
067-0/291-8665

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Méhes Tibor
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Méhes Józsefné és családja

Tájékoztató a gépjárműadó
törvény 2010. évi változásairól
Az adómértékek alakulása személyszállító
gépjárművek esetén
– gyártási évében és az azt követő 3 naptári
évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 4–7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 8–11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 12–15. naptári évben
185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 16. naptári évben és
az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az adó alapja autóbusz, nyergesvontató,
lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),
az adó mértéke 1380 Ft /100 kg.
Az adó alapja tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya), növelve a terhelhetősége
(raksúlya) 50%-ával, az adó mértéke 1380
Ft/100 kg.
Az adómérték légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató,
tehergépjármű, autóbusz esetén 1200
Ft/100 kg.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási
rendszerű gépjárművek csökkentett adómérték igénybevétele az önkormányzati
adóhatóságnál bemutatott hatósági bizonyítvánnyal, ill. forgalmi engedély fénymásolatának bemutatásával történik.
Bejelentési határidő : 2010. 01. 31.
Bejelentőlap letölthető: www.dabas.hu
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával
ellátott személyszállító gépjármű után
10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000
Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes
rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft
adót kell fizetni.
– Adócsoport –

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik
szeretett halottunk,
Gogolák István (1953–2009)
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek.
Köszönettel: a gyászoló család
2010. január
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Tájékoztató az IPARŰZÉSI ADÓ alanyai részére
Az adózás rendjében bekövetkezett jogsza
bályváltozásokra tekintettel felhívjuk
Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a helyi
iparűzési adóval összefüggő hatásköröket
2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket
érintően az APEH gyakorolja.
Ennek értelmében a vállalkozási tevé
kenységüket 2010-ben megkezdő adózók
bejelentkezési kötelezettségüknek már az
állami adóhatóságnál kell, hogy eleget
tegyenek, illetve a 2010. évről szóló záró
adóbevallásokat is ide kell benyújtani.
(Információ a www.apeh.hu honlapon.)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban Art.) alapján
a 2010. első félévi iparűzés adóelőleget
2010. március 15. napjáig, valamint
a 2009. évi helyi iparűzési adóbevallás
alapján számított adókülönbözetet 2010.
május 31. napjáig kell az önkormányzati
adóhatóság részére megfizetni.
Mindkét kötelezettséget változatlanul
D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á ny z a t á n a k
64400099-10980264-00000000 számú
Iparűzési adó beszedési számlájára kell tel
jesíteni a kiküldött értesítők alapján.

A jogszabályi módosításoknak megfele
lően azonban a 2010. második félévi ipar
űzési adóelőleget 2010. szeptember 15.
napjáig már az APEH felé kell teljesíteni.
A 2009. adóévről szóló, 2010. május 31-ig
beadandó iparűzési adóbevallásokat még
D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á ny z a t á n a k
Adóhatósága dolgozza fel (a nyomtatvány
hamarosan elérhető lesz a városi honlapról).
A fenti változásokra való tekintettel az
idei évben fokozottabban számítunk segítő
együttműködésükre a törvényi határidők
betartásával!
– Adócsoport –

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
január 29.
Majeczki József–Gacsal Katalin
Balog Zoltán–Havasi Lídia
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
január 27.
Kovács József–Vadász Éva
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
január 18.
Hermann Pál–Köhlbaum Ottilia
január 26.
Oláh István Sándor–Rozbora Ágnes

2009. december hónapban kötöttek házasságot:
december 1.
december 8.
december 10.
december 17.
december 23.

Strupka István–Zsolnai Edit Ilona
Petrányi István–Drozdik Edina
Hanák János–Kanyó Rozália
Gubicza Sándor–Ujvári Ágnes
Winterfeld Róbert Béla–Komjátszegi Csilla

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név
Ujvári Lénárdné (Zöld Teréz)
Szabados Pálné (Bozsik Paulina)
Kosztolányi Ferenc
Horvát Gyula
Petrányi Ferenc
Bellus József
Gogolák István
Folkusházi Ilona
Nagy András
Nagy Menyhértné (Józan Margit)
Gogolák István
Zsolnai György
Nagy Imréné (Gattyán Anna)

Születési idô
1919. 01. 16.

Életkor
91 éves

Isten éltesse sokáig!
Halottaink
Név
Sárosi István Gábor
Strupka Ferenc
Balogh László
Parragh Tihamérné (Bircsák Mária)
Miskolczi Lászlóné (Tóth Margit)
Harka Józsefné (Hélya Margit)
Sinkó Béláné (Kollár Katalin)
Csontos Kálmán
Tóth Gyula
Mráz Lénárdné (Zsolnai Ilona)
Csürke János
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Születési idô
1939. 08. 20.
1917. 04. 15.
1970. 01. 21.
1914. 05. 26.
1935. 11. 24.
1939. 04. 26.
1927. 10. 17.
1916. 07. 20.
1957. 05. 05.
1926. 10. 06.
1946. 06. 02.

Halálozás idôp.
2009. 11. 09.
2009. 11. 10.
2009. 11. 15.
2009. 11. 20.
2009. 11. 21.
2009. 11. 25.
2009. 11. 27.
2009. 11. 30.
2009. 11. 30.
2009. 12. 02.
2009. 12. 05.

Halálozás idôp.
2009. 12. 07.
2009. 12. 10.
2009. 12. 10.
2009. 12. 12.
2009. 12. 16.
2009. 12. 18.
2009. 12. 19.
2009. 12. 20.
2009. 12. 22.
2009. 12. 23.
2009. 12. 23.
2009. 12. 25.
2009. 12. 26.

Osztozunk a családok gyászában.

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Halmai Lajosné

Születési idô
1934. 10. 15.
1927. 06. 16.
1926. 02. 26.
1935. 05. 05.
1938. 09. 16.
1914. 04. 24.
1949. 09. 27.
1917. 09. 01.
1952. 03. 31.
1933. 11. 09.
1953. 11. 24.
1945. 04. 16.
1925. 12. 19.

Gyerekmek neve
Dunavölgyi Laura
Krigel Zoé
Csonka Bíborka
Szônyi Máté Zsolt
Christov Zsófia
Konrád Laura
Rierpl József
Presenszki Péter
Zsitva Kira Emília
Szabó Zalán Dominik
Bozsik Péter
Barta Zsolt
Bózsik József
Petrányi Zsuzsanna
Gacsal-Csernák Zoé

Újszülöttek
Születési idô
12. 09.
12. 12.
12. 14.
12. 14.
12. 21.
12. 24.
12. 25.
12. 27.
11. 28.
12. 28.
12. 28.
12. 29.
12. 30.
01. 01. de.
01. 01. du.

Anyuka neve
Kökényesi Erzsébet
Trpik Alexandra
Balogh Bíborka
Laczkovics Éva
Cseh Szilvia
Váczy Zsuzsanna
Gombár Andrea
Bukovszki Beáta
Kubik Csilla
Angi Orsolya Berta
Balog Diána
Pernyész Renáta
Nagy Katalin
Csörgô Éva
Csernák Andrea

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

önkormányzati hírek

A központi költségvetés hatása óvodáinkra, iskoláinkra
Nehéz helyzet elé állította a tavasszal leköszönő Bajnai-kormány az
önkormányzatokat. Olyan költségvetést fogadtatott el az MSZPSZDSZ-es többséggel, melynek eredményeképpen az önkormány
zatok képtelenek lesznek az eddigi színvonalon működtetni az intéz
ményeiket. Feltételezhetően ezt a kijelentést már sokan hallották, de
azt, hogy ez pontosan mit is jelent itt helyben, az óvodáinkat és isko
láinkat érintő adatokkal szeretném érzékeltetni. A létszámok válto
zásával csak azt akarom bemutatni, hogy azok növekedése, illetve
csökkenése semmilyen mértékben nem játszottak szerepet a normatí
vák alakulásánál.
A lenti táblázatban szereplő összegek az úgynevezett alapnor
matívák. Jól látható, hogy az előző évihez képest összességében több
mint 50 millió forint a megvonás. Ha ezekhez az összegekhez a
kiegészítő normatívákat is hozzátesszük (nyelvi előkészítés, kisebb
ségi oktatás, kollégium, sajátos nevelési igényű tanulók, stb.), akkor
a 2009. évihez képest az óvodáink és iskoláink 2010-ben közel
65 millió forinttal kapnak kevesebb hozzájárulást az államtól.
Azzal is jó, ha tisztában vagyunk, hogy az államtól kapott normatí
va önmagában arra sem elegendő, hogy a dolgozók bérének és azok
járulékainak felét(!) fedezze.
Az eddigi zökkenőmentes működés érdekében a dabasi önkor
mányzat az állami normatívát minden évben jelentős mértékben
kiegészítette. Tavaly 478,6 millió forinttal. Ha ehhez hozzátesszük
az alapfokú művészeti oktatásra adott 7,5 millió forintot, akkor ez
már 486,1 millió forint, melynek nagy része a helyi iparűzési adó
bevételéből származik.
És itt következik egy másik probléma. A vállalkozásokat sújtó
körülmények hatására 2010-ben az iparűzésiadó-bevétel körülbelül
20%-kal lesz kevesebb az előző évinél. Tehát az Önkormányzat nem
lesz képes még a tavalyival azonos mértékben sem támogatni az
intézményeket, nemhogy plusz támogatásban részesíteni.
Hab a tortán, hogy 2009-hez képest a Bajnai-kormány, szocialis
ta és szabad demokrata segédlettel felére csökkentette az önkor
mányzat üzemeltetésére, közösségi közlekedésre, sportfeladatokra
szánt normatívát és megszüntette a közművelődési feladatokra, a
pedagógusok szakvizsgájára és a diáksportra járó hozzájárulást.
Mindezek után adódik a kérdés, hogyan lehet feloldani az ellent
mondást a bevételek drasztikus csökkenése és a minőség megőrzése
között. Való igaz, hogy az önkormányzati törvény a települések szá

Intézmény
Óvodák
Általános iskolák
Középiskola

mára „csak” az óvodai nevelés, és az alapfokú iskolai oktatás meg
szervezését teszi kötelezővé.
Nem kötelező például:
•   városrészenként működtetni intézményeket,
•   20 fő alatti gyermeklétszámnál alacsonyabb létszámmal óvodai
csoport indítását engedélyezni,
•   1–4. osztályban 21 fő alatt, 5–8. osztályban 23 fő alatt osztály
indítására lehetőséget adni,
•   minden óvodában és általános iskolában engedélyezni a sajátos
nevelési igényű gyermekek beíratását, az ellátásukhoz szükséges
gyógypedagógusok finanszírozását, illetve biztosítani a szüksé
ges órakeretet,
•   a nem kötelező tanórai foglalkozások (felzárkózás, tehetséggon
dozás, konzultáció) ellátásához, vagy az emelt szintű nyelvokta
táshoz plusz időkeretet biztosítani,
•   tanulók 3. osztályos korától idegen nyelv tanítását engedélyezni,
•   az emelt szintű sportoktatásra biztosított órakeretet finanszírozni,
•   teljes mértékben támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat,
(mint pl. a szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport,
napközis és tanulószoba) ráadásul külön, minden egyes intéz
ményben,
•   lehetővé tenni az ingyenes úszásoktatásban való részvételt, gon
doskodni a diákok uszoda és iskola közötti ingyenes szállításáról.
A felsorolás korántsem teljes, arra viszont jó, hogy az olvasók lás
sák, mennyire nehéz döntés előtt áll az Önkormányzat. Az az
önkormányzat, amelyik eddig fel tudta és akarta is vállalni a fenti
plusz feladatokat. Tette ezt egyrészt abból a célból, hogy a dabasi
fiatalok semmilyen területen ne kerüljenek hátrányba más városok
diákjaival szemben, másrészt pedig a település legnagyobb foglal
koztatójaként megőrizze a pedagógusok és a többi intézményi dol
gozó munkahelyét. Azonban a fentiekben bemutatott állami elvo
nások oly mértékben szűkítik az önkormányzat mozgásterét, hogy
alaposan át kell gondolni a következő évi finanszírozást.
Egyedül az ad okot a bizakodásra, hogy a tavaszi parlamenti
választások után olyan kormány veszi kezébe az ország irányítását,
amelyik végre felismeri az oktatás, nevelés fontosságát és megbecsü
li az ebbe fektetett munkát. Erre az új időszakra készül a dabasi
önkormányzat is. Ezért mert belevágni új, modern óvoda építésébe
és a Kossuth Lajos Általános Iskola bővítésébe.
Szandhofer János

Gyermek-,

Állami

Önkorm.

Gyermek-

Állami

tanulólétszám

hozzájárulás

hozzájárulás

létszám

hozzájárulás

2009. év

2009. év

2009. év

2010. év

2010. év

533 fő

117,5 millió

174,2 millió

584 fő

110 millió forint

93,60%

forint

forint

223,9 millió

256,4 millió

1171 fő

188,6 millió

84,20%

forint

forint

134,1 millió

48 millió forint

1223 fő
924 fő

forint

Változás
2009/2010

forint
918 fő

124,6 millió

92,90%

forint
2010. január
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Több mint 1 milliárd forintos EU támogatásból valósul meg

az Országközepe Térségi Integrált Szakképzô Központ
Az Országközepe TISZK célja, hogy
összefogva a térségi szakképző iskolákat,
biztosítsa a magas szintű, versenyképes és
piacképes oktatást a régióban. Cél, hogy
olyan alternatívákat kínáljanak, elsősorban
az itt élő gyerekeknek, melyek teljes mér
tékben képesek versenyezni a budapesti és
az egyéb nagyvárosi szakképző intézmé
nyekkel, ezzel elérve, hogy a szakképzést
választó gyerekek otthonukhoz közel tud
janak továbbtanulni.
Az Országközepe TISZK projekt való
jában két projektből tevődik össze, melyek
célja egyfelől a megfelelő infrastruktúra
kialakítása, másfelől pedig a szükséges
szakmai fejlesztések elvégzése. A projekt
2008 novemberében indult és 2010. augusz
tus 31-ével fejeződik be. Ebből következően
a 2010–2011-es tanévben a tagintézmények
tanulói és oktatói már élvezhetik a fejlesztés
minden előnyét.
Az Országközepe TISZK fenntartói
társulásként az alábbi szakképző intézmé
nyekkel vesz részt a programban:
– Csonka János Műszaki Szakközépiskola
és Szakiskola (Szigetszentmiklós)
– Fáy András Mezőgazdasági Közgazd a
sági Szakközépiskola Szakiskola és Kol
légium (Pécel)
– Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium (Dabas)
– Szterényi József Szakképző Iskola és
Szakiskola (Monor)
A szakmai fejlesztésekre irányuló pro
jekt az Európai Unió hazai forrásainak
rendszerén belül a Társadalmi Megújulás
Operatív Programjához tartozik és elsődle
ges célja a szakképzés hatékonyságának
növelése.
Ami a konkrét szakmai előrehaladásra
vonatkozik, 2008 júliusától pedagógusok és
intézményvezetők számára meghirdetett
képzések kezdődtek meg a projekt keretén
belül. 2009 decemberéig az alábbi képzések
és fejlesztések voltak beütemezve:
1. Rendszermoderátor képzés, amely a
tanulás menedzsment rendszer beveze
tőit képezte ki. A rendszer lehetővé teszi,
hogy nagy mennyiségű digitális tan
anyagtartalmakat tároljon, továbbítson,
és kommunikációs csatornát jelentsen
diák–diák, tanár–diák és tanár–tanár
között egyaránt.
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2. Változásmenedzsment képzés és Szerve
zetfejlesztési képzés, amelyek a szakkép
ző intézmények vezetőit készítették fel
az Országközepe TISZK projektben
megvalósuló programmal kapcsolatos
feladatok ellátására.
3. A digitális iskolaadminisztrációs rend
szer feltöltése elkezdődött az Ország
közepe TISZK intézményeiben és az
elektronikus napló elindult a 10. szak
középiskolai évfolyamon. Az elektroni
kus napló bevezetésének értelme, hogy
a digitális adatösszesítés képessége
révén tehermentesíti a tanárokat annak
érdekében, hogy az eddig adminisztrá
cióra fordított idő ezután valós pedagó
giai munkával telhessen. A napló hasz
nálatának következő fázisa a szülők
elektronikus úton való naprakész tájé
koztatása lesz gyermekeik iskolai előre
haladásáról.
4. Mérés-értékelési rendszer került beszer
zésre – érvényesítése, a napi használat
részleteinek kidolgozása is elkezdődött.
A digitális rendszer értelme, hogy az
eddig a tanulók által papír alapon kitöl
tött felmérőket, dolgozatokat ezen túl

digitálisan, környezetkímélő módon
lehessen kitölteni.
5. Összességében mintegy 500 tanórát lefe
dő, a tanulói motivációt jobban felkeltő
digitális tananyagok kerültek kifejlesz
tésre, amelyeknek a napi szintű haszná
lata bevezetés alatt áll.
6. A szakképzés és a gazdálkodó szerveze
tek közötti együttműködés erősítése a
célja a projekt több elemének (pl. digitális
adatbázis jön létre a projekt keretében,
amely összesíti az OKTISZK-et támogató
vállalkozásokat).
A projekt összköltsége 300 000 000 Ft,
melyet az Európai Unió és a Magyar Állam
100%-ban finanszíroz.
A projekt azonosítója: TÁMOP-2.2.307/1-2F-2008-0003
A projekt címe: „Országközepe TISZK
szakmai fejlesztése”
Az infrastrukturális fejlesztésekre irá
nyuló projekt az Európai Unió hazai forrá
sainak rendszerén belül a Közép-Magyar
országi Operatív Programhoz tartozik és
elsődleges célja az OKTISZK hatékony
működéséhez szükséges infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása.

A projektek az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg
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A projekt konkrét szakmai tartalma:
iskolaépület bővítése, átalakítása, felújítása;
szakképzést segítő szakmai és informatikai
eszközök beszerzése.
A beruházás keretében az alábbi felada
tok valósulnak meg:
1 Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
bővítése egy nagyméretű kőműves tan
műhellyel, egy demonstrációs teremmel
és kiszolgálóhelyiségekkel, meglévő épü
letek belső és külső felújítása és a szakmai
oktatást segítő eszközök beszerzése,
informatikai eszközök beszerzése.
2. Szterényi József Szakközépiskola és
Szakiskola egy részének átalakítása, fel
újítása, két szakmai oktatásra alkalmas
terem kialakítása kiszolgálóhelyiségek
kel.
3. A Fáy András Mezőgazdasági, Közgaz
dasági Szakközépiskolában a szakmai
oktatást segítő eszközök beszerzése.
4. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola
és Szakiskolában a szakmai oktatást segí
tő eszközök beszerzése.
Jelenleg a két építkezés az ütemezésnek
megfelelően halad, a befejezési határidő
tartható és az eszközbeszerzésre irányuló
közbeszerzési eljárás előkészítése folyamat
ban van.
A projekt azonosítója:
KMOP-4.1.1/A-2008-0008
A projekt címe: „Országközepe TISZK
infrastrukturális fejlesztése”
Projekt összköltsége: 847 644 119 Ft,
melyből az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás: 762 987 707 Ft.
A projektek további előrehaladásáról a
jövőben is tájékoztatni kívánjuk a Kedves
Olvasót. További kérdések esetén az alábbi
elérhetőségeken érdeklődhetnek.
Tisztelettel:
Mráz Lídia – KMOP projektmenedzser
E-mail: mraz.lidia@dabas.hu
Halász József – TÁMOP projektmenedzser
E-mail: jhalasz@kzsdabas.hu

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önöket a
Magyar Kultúra Napja
alkalmából megrendezendô ünnepségünkre,
2010. január 22-én, pénteken 18.00 órára
a Kossuth Művelődési Központ nagytermébe
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
Köszöntőt mond: Murányi László, a MTV volt főmunkatársa,
Gyón szülötte
A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása

Ünnepi műsor:
Az élet él és élni akar
Fellépő művészek: Buzogány Márta, Dibusz Ferenc,
Frech Zoltán, Veress Előd
Rendezte: Buzogány Márta
A programban közreműködik Feldman László, Valentyik Anna és
a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola énekkara

Tisztelt Ügyfelünk!
A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010. januártól a következők:

1/32 oldal (fekete-fehér) 7260 Ft/hó színes 8 710 Ft/hó
(35 5 50 mm)
1/16 oldal (fekete-fehér) 8710 Ft/hó színes 11 620 Ft/hó
(70 5 55 mm)
1/8 oldal (fekete-fehér) 14 520 Ft/hó színes 20 330 Ft/hó
(65 5 95 mm)
1/4 oldal (fekete-fehér) 24 690 Ft/hó színes 31 945 Ft/hó
(95 5 130 mm)
1/2 oldal (fekete-fehér) 37 750 Ft/hó színes 49 370 Ft/hó
(130 5 210 mm)
A/4 oldal (fekete-fehér) 60 990 Ft/hó színes 90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% ked
vezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe,
úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni
újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-212, 06-29/561-211,
kabinetiroda@dabas.hu, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket már
csak a következő havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben
várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg!
Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel:
		
Bálint Katalin
Kabinetiroda-munkatárs
2010. január
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Dabasi díjazottak a Megyenapon
Immár tizedik alkalommal rendezték meg december
4-én a Megyenapot, azt a Pest megyei ünnepséget, amelyen a régió kiválóságai évrôl évre átvehetik
az ôket megilletô díjakat. Olyan emberek részesülhetnek ezekben a kitüntetésekben, akik munkájukkal hozzájárultak a megye közösségének építéséhez.
A rendezvénynek idén több dabasi díjazottja is volt. Hölgy díjazott
ként elsőnek illik említeni Kapui Ágotát, aki a Dabasi Újság főszer
kesztője és a Megyenapon Média Díjat kapott. Amikor a kitünte
tésről kérdeztem, azt mondta:
„Számomra ez az elismerés azt jelenti, hogy hét év munkája nem
veszett kárba, hanem valaki észrevette, hogy nap mint nap megdolgozom azért, hogy a Dabasi Újság kiszolgálja a dabasi lakosságot.”

„Emléklap a Hûségért”
Két dabasi közéleti szereplőt is kitüntettek a búcsi megemlékezésen
2009. december 5-én nemcsak Dabason, de a Kárpát-medence
számos településén megemlékeztek az öt évvel ezelőtti tragikus
népszavazásról. A Búcson tartott program főszervezőjének kez
deményezésére alakult meg a Nemzeti Kötelék Kuratóriuma,
amely idén 18 olyan személynek adományozta az Emléklap a
Hűségért kitüntetést, akik az elmúlt öt esztendőben sokat tettek
a Trianonban szétszakított magyar nemzettest összetartozásá
ért.
Az ünnepi szónokok között volt Koltay Gábor filmrendező,
valamint Duray Miklós felvidéki politikus-író és Koltay Gergely,
a Kormorán együttes vezetője.
A szónoklatok után tizennyolc intézmény és civilszervezeti
vezető, valamint polgármester vette át a kitüntetést, melyen olvas
ható Dr. Szász Istvánnak, a Magyar Orvosi Kamara vezetőjének
a magyar nemzet fennmaradásáért szóló fohásza. A kitüntetettek
között két dabasi is volt, Kosztolányi Gyula, Dabas város dísz
polgára, a Kossuth Zuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
volt igazgatója, valamint Kőszegi Zoltán polgármester.
Az elismeréshez gratulálunk, áldozatos, önzetlen tevékenysé
gükhöz sok segítőtársat kívánunk!
A Dabasi Újság szerkesztősége

Adventi készülődés Szőlőben
Advent utolsó hétvégéjén készülődtünk karácsonyra DabasiSzőlőkben. Sajnos a vasárnapi rendezvényünknek nem kedve
zett az időjárás, így a meghirdetett programok felét tartottuk
csak meg. A havazás és a nagy hideg miatt az adventi vásárunkat
és a Szeretet sétáját a szervezők és résztvevők közös döntése
alapján töröltük. A kézműves foglalkozást és a Bátki János
Fotó: www.pestmegye.hu

Lajtha László-díjat érdemelt ki Török György, aki zeneiskolák
ban tanítva hozzájárult a zenei élet színesítéséhez és felvirágoztatá
sához.
Semmelweis Ignác-díjban részesült Benkovics József, mentő
tiszt, aki arra a kérdésemre, hogy mit jelent neki ez az elismerés a
következőt válaszolta:
„30 év a mentőszolgálatnál és az az ugyancsak közel 30 év a város
életében, az számomra talán a mindent jelenti.”
Továbbá Építészeti Nívódíjat kapott Hajós Tibor építészmér
nök, a Dabas-Diego Sportcsarnok tervezésében nyújtott munká
jáért.
Városunk nevében ezúton szeretnék gratulálni minden díjazottnak. Köszönjük eddigi munkájukat, és a jövőben is hasonló elismeréseket kívánunk Önöknek.
Mráz Adrienn
Dabas Televízió
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Nyugdíjas Klub évzáró összejövetelét a Közösségi és a
Művelődési Ház épületében több mint 30 fő részvétele mellett
megtartottuk.
Reméljük, hogy 2010-ben is töretlen lelkesedéssel látogatnak
el rendezvényeinkre!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt évben
aktív közreműködésükkel, önzetlen segítségükkel hozzájárultak
rendezvényeinek sikeres megvalósításához!
Boldog, áldott új esztendőt kívánunk!
Feldman László
a Szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Ház vezetője

intézményeink hírei

„Már a díjra jelölés is szép elismerésnek számít”
F. L.: Az elmúlt decemberben három alkalommal is kitüntették munkásságáért. Elsőként
a talán leginkább köztudott Prima Díjról
kérdezem, amelyet a magyar oktatás és köznevelés területén végzett munkásságáért
kapott. Ennek a díjnak az odaítélése egy
hosszú, többlépcsős folyamat. Kérem, mondja el, mikor értesült először a jelölésről, és
hogyan alakult a bírálóbizottság, valamint a
közönség döntése!
K. Gy.: 2009 júniusában elutazásunk előtti
napon egy férfi, akinek a nevét sem értet
tem jól, telefonon felhívott, hogy elfoga
dom-e a Prima Díjat. Természetesen azt
válaszoltam, hogy nagyon megtisztelőnek
tartom és örömmel elfogadom. Majd
elmondta a telefonáló, hogy mindezt a
tájékoztatást írásban is meg fogom kapni.
Elutaztunk és a szabadságunk alatt egy
szer jutott eszembe a telefonhívás, de
abban maradtunk a feleségemmel, hogy
biztosan valaki ugrat csupán. Itthon
viszont várt az írásos megerősítés, amit
hazaérkezésünk után örömmel olvastam.
A Prima Díj társadalmi értékét az adja,
hogy sem pártok, sem állami szervek nem
jelölhetnek erre a díjra senkit. Tudomásom
szerint engem a Magyar Közoktatási és
Szakképzési Szakszervezet és a VOSZ
(Vállalkozók Országos Szövetsége) KözépMagyarországi regionális vezetősége java
solt. A 30 primát 2009-ben 431 jelölt
közül választotta ki a Társadalmi Tanács
adó Testület és a Prima Primissima
Alapítvány kuratóriuma titkos szavazás
sal. Már a díjra jelölés is szép elismerésnek
számít.
A 30 Prima Díjas közül a 10 kategóriá
ban a Magyar Vállalkozók Napján az
említett testület kategóriánként egy
prima prim issimát választott ki titkos
szavazással. A bizottsági döntés alapján
a kategóriámban Horn Gábor akadémi
kus lett a Prima Primissima Díjas.
Jómagam örülök annak, hogy ilyen jó
társaságba kerültem.
Ezt az alkalmat megragadva megköszö
nöm a rám adott szavazatokat.
Tájékoztatásul megemlítem, hogy 2008ban Bujdosó Attila építészmérnök kapott
Junior Prima Díjat, akinek édesapja,
Bujdosó Géza Dabason több épületet
tervezett, többek között a Kossuth Zsu
zsanna Szakképző Iskola és Kollégium

épületét is.
F. L.: Az elmúlt tanév végén köszönt le az igazgatói székből. Méltó elismerése ez a díj a
tanári pályán töltött hosszú és termékeny
évtizedeknek. Mi az a hitvallás, amely ezen
az úton megtartotta és erősítette?
K. Gy.: A magyar ifjúság nevelése, jó szak
emberek képzése a legfontosabb életcé
lom volt, ami még akkor is megérte, ha
sokszor falra hányt borsónak tűnt, mert
koptak a falak. Sajnos én is…
F. L.: A kitüntetések sorában másodikként
beszéljünk a kevésbé sem csekély Emléklap a
Hűségért díjról, melyet december 5-én vehetett át a felvidéki Búcson. Az elismerés
átadásának napja önmagában egy fájdalmas közösségi traumát hordoz magában.
Milyen érzések merültek fel önben a díj
átvételekor?
K. Gy.: A sikertelen népszavazás után tan
testületünk egyhangúan elhatározta,
hogy kapcsolatot építünk ki minden
szomszédos országban legalább egy
magyar vagy magyar tannyelvű iskolával.
Sikerült a célt túlteljesíteni.
Azt éreztem, hogy a határainkon túl
maradt magyarokkal még erősebb kap
csolatot alakítottunk ki, mintha a nép
szavazás másképp alakult volna.
Egyébként az elismerő oklevél átadása
utáni beszélgetés volt számomra szív
szorító, amikor felvidéki barátaim
elmesélték a népszavazás estéjének
várakozását. Például Pozsonyban egy
félig elkészült épületben spontán össze
jött 120 ember, s egy 80 méterre levő
házból áthúztak vezetéket, hogy tévé
készülék segítségével együtt kísérjék
figyelemmel a magyarországi választási
eseményeket. Ők akkor reménykedtek.
Nálunk a többség el sem ment szavazni!
Ráadásul a szlovák barátaiktól azt a
megjegyzést is megkapták, hogy „már
odaát sem kelletek”! Szívszorító érzés
az emlékezés.
A Felvidéki Rock Színház színvonalas
műsora csak fokozta ezt a hangulatot.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
Nemzeti Kötelék Alapítványtól ugyan
ilyen oklevelet kapott Kőszegi Zoltán
polgármester úr is.
F. L.: Az elismerést 18 közéleti szereplő vehette
át Mag yarország ról, köztük ketten
dabasiak. Az emléklap nem csak szép, tar-

Fotó: Karlik Dóra

Feldman László beszélgetett a decemberben háromszor is kitüntetett Kosztolányi Gyulával

talmas is. Mit gondol, hogyan lehet az elismert munkát még inkább kiterjeszteni a
nagyobb közösségekre?
K. Gy.: Tulajdonképpen az ilyen irányú
tevékenységem szervezett keretek között
tovább folytatódik, mert a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kol
légium igazgatója felkért egy az iskolát és
annak magyar-magyar kapcsolatait segítő
alapítvány kuratóriumának az élére. A
most előkészítés alatt álló pályázatok
révén új kapcsolat alakult ki brassói
(Románia), abdai (Szerbia), tiszabökényi
(Ukrajna) iskolákkal és a felvidéki Rock
Színházzal. S természetesen a régi kap
csolatokat is megtartjuk.
Legalább 100 diákunk fog részt venni az
új kapcsolatok elmélyítésében. Így ter
jesztjük ki munkánkat nagyobb közössé
gekre. A városunkban hasonló célokat
támogató emberek, szervezetek összefo
gására is szükség van a hatékonyság növe
lése érdekében.
F. L.: Dabas Város Önkormányzata is köszönetet mondott az elmúlt 20 esztendőben a
városért végzett kiemelkedő munkájáért. A
Kognitív Hungary Kft. ügyvezetőjeként a
város fejlődése szempontjából milyen elsődleges célokat tart fontosnak elérni?
K. Gy.: A Kognitív Hungary Kft. a város
többségi tulajdonában van, gyarapodása
a város gyarapodását jelenti, amiért jelen
leg is dolgozom.
Minderre a mai gazdasági környezetben
kell sort keríteni, ami egy igazi kihívás.
Ez az életelemem, amíg bírom csinálom.
F. L.: Munkájához jó egészséget, sok erőt kívánok! Köszönöm a beszélgetést!
2010. január
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. január havi programjai
„ÁLOMVILÁG” címmel megnyílt Garajszki József egyéni kiállítása
– 75. születésnapja alkalmából – 2009. december 11-én, pénteken
17.00 órakor, a Kossuth Ház Galériáb an. Kőszegi Zoltán polgármester
levélben köszöntötte a jubiláló művészt. A kiállítást Bálványos Huba
grafikusművész nyitotta meg. A művész úr kedvenc szlovák népdalait a
Dabas-Sári Rozmaring hagyományőrző asszonykórus tolmácsolásában
hallhattuk. A kiállítás január 15-ig volt megtekinthető.
Képzőművészeti szakkör
Dabasi Kistérségi Amatőr Képzô- és Iparművészeti szakkör indult két
csoportban 10–18 éves (felső tagozat és középiskola) tehetséges fiatalok számára, kétheti rendszerességgel, minden páratlan héten, szerdán
és csütörtökön, a Kossuth házban. A csoportok szakmai vezetője Kerekes
László grafikusművész. A szakkör a TÁMOP 3.2.3 pályázati támogatás
keretein belül valósul meg.
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
Képzőművészeti szakkör I.:
páratlan hét szerda 16.00 órától
Képzőművészeti szakkör II.:
páratlan hét csütörtök 16.00 órától
Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Rendezvények
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Városi rendezvény
2010. január 22. 18.00 óra
Csoportok foglalkozásai
Forgatós néptánccsoport: kedd, péntek
19.00–21.00 óráig, oktató: Talabér István
Óvodás néptánc: csütörtök 16.15–17.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya
Gyerek néptánc: csütörtök 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya és
Farkas Gábor
Margaréta citeracsoport: péntek
16.30–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kezdő felnőtt citeracsoport: kedd
18.30–20.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek
18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör: csütörtök
18.00–20.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
február 6. szombat

16 Dabas 2010. január

A Halász Móricz-kúria
január–februári programjai
Állandó programjaink:
Hetente szerdánként: Baba-Mama Klub 16.00–18.00 óráig
Hetente csütörtökönként: Színjátszó próba 16.00–18.00 óráig
Asszonytorna 17.30–18.30 óráig
LazulALánc együttes próbája 18.30–20.30 óráig
Kéthetente szerdánként:
Árkádia Spirituális Kör – Velikovszki Andrea tart előadást az
alábbi témákban:
2010. január 20. 18.00 – Álom
2010. február 3. 18.00 – Béke
2010. február 17. 18.00 – Kristályok
2010. március 3. 18.00 – Karma
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon. A HalászSzánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlékszoba minden
hétköznap 8.00–16.00 óráig látogatható.

Nosztalgia Advent a kúriában
2009. december 12-én rendeztük meg adventi programunkat a
Halász Móricz-kúriában. A rendezvényre már hetek óta készül
tünk, igyekezetünket pedig rengetegen díjazták, hiszen sokan tisz
teletüket tették az alkalmon.
A pinceszinten például mozdulni sem lehetett, de egyáltalán
nem bántuk – pontosan ezt szerettük volna elérni. A kürtőskalács
hatalmas sikert aratott, nemkülönben a tea, forralt bor és puncs!
A kézműveskedők praktikáikkal gyerekeket és felnőtteket egy
aránt lefoglaltak, nemcsak a pinceszinten, de a kiállítóteremben is.
A hangulatról színpadi fellépőink karácsonyi témájú műsorokkal,
énekekkel, verssel gondoskodtak. Meghirdetett versenyünkre 18
naptárat küldtek nekünk, amiket kiállítottunk, rendezvényünk
végén pedig a közönség által legjobbnak ítélt 3 naptárat díjjal jutal
maztuk!

A következő eredménnyel zárult a verseny:
– „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona
– Kossuth Művelődési Központ munkatársai
– Kossuth Lajos Általános Iskola/Juhászné Bábel Márta és osztálya
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a közreműködőknek
és az eseményre ellátogatóknak!
A Tájoló Információs Iroda munkatársai
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A 15. évforduló

A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége
immár ötödik alkalommal rendezte meg a nagysikerű galamb-,
díszmadár- és kisállat-kiállítást a sportcsarnokban, december
12–13-án. A rendezvény nagyszerű adventi programot kínált a
dabasi és környékbeli családoknak. Mintegy 2000 látogató fordult
meg a két nap alatt a kiállításon, ahol 2600 különleges galamb, 350
díszbaromfi, 250 nyúl és 150 díszmadár volt megtekinthető.
A rendezvény zárónapján kisállatbörze kínált vásárlási és csere
lehetőséget a gazdiknak és az érdeklődőknek.
A nagy érdeklődésre való tekintettel várhatóan nem törik meg a
hagyomány, és idén decemberben is lesz galamb- és kisállat-kiállítás
városunkban. 			
– szerk –

Még múlt év november 28-án került sor erre a szép eseményre,
amely dupla ünnep volt a csökkentlátó klub életében. Részben a
klub megalakulásának 15. évfordulója alkalmából, részben a Louis
Braille által megalkotott pontírás évfordulója alkalmából szervez
ték meg ezt a megemlékezést. Ez a találmány forradalmasította és
nagyban megkönnyítette a vakok és csökkentlátók életét.
A vakszövetség képviseletében Fodor Ágnes elnök asszony volt
jelen, az ő köszönő virágai a kultúrház vezetőjének, Tapodi
Katalinnak, Erdélyi Marika néninek, a klub megalapítójának és
Roicsikné Editkének, a jelenlegi alelnöknek szóltak a működési fel
tételek biztosításáért és a lelkes munkájukért.
A programban elhangzott Louis Braille életrajzának ismerteté
se, majd Ézsiás László sorstárs szavalatai fakasztottak könnyeket
mindnyájunk lelkéből.
A gimnázium versmondóinak (Kukk Luca és Pozsgai Fruzsina)
előadása, majd Lakatos Csaba harmonikajátéka emelte a hangula
tot.
A műsor után a klubtagok által közösen terített asztal mellett
fogyasztottuk el a születésnapi tortát, majd beszélgetéssel és tánc
cal telt a délután további része. Csodálatos élményekkel gazdagod
va tértünk haza.		
dr. Farkas Annamária

Fotó: Karlik Dóra

Galambkiállítás volt a DDS-ben

Ez történt a gyóni Baba-klubban
A gyóni Baba-klub egész éves töretlen működése után 2009. szep
tember 2-án Dabas Város Önkormányzata jóvoltából kisvonatos
kirándulást szerveztünk. A népes társaság 16.30-kor indult a Halász
Móricz-kúriától. A Sári Rétesházig tartandó úton izgatott csemeté
ink végignézték Dabas főutcáját és nevezetességeit. A Rétesháznál
rövid pihenőt tartottunk, megízleltük a gasztronómiai különleges
ségnek számító sári rétest, gyermekeink ugrándoztak, szaladgáltak,
majd visszafordultunk Gyónra. A visszaút is hasonló jó hangulat
ban telt el, az apróságok is jól bírták a közel egyórás utazást. Ezúton
is köszönjük a lehetőséget.
A szeptember ezt követően is mozgalmasan telt. Vendégünk volt
Gémesi Maricza Andrea, a családi napközi vezetője, aki bemutatta
intézményét, tájékoztatást adott a bölcsőde igénybevételéről, díjai
ról és egyéb tudnivalókról, majd ízelítőt adott a Helen Doron nyelv
iskola módszeréről. Következő héten Jámbor Éva, a Mesevár Óvoda
Pedagógusa látogatott el hozzánk, aki vidám mondókákat, kis játé
kokat tanított nekünk. A foglalkozást gyermekeink is nagyon élvez
ték. Mindkettőjük közreműködését köszönjük.
Októberben megkeresésünkre a Dabasi Rendőrkapitányság két
munkatársa látogatott el hozzánk, akik érdekes és tanulságos felvi
lágosítást adtak a KRESZ legújabb szabályairól kisgyermekesek
nek. A hónap végén pedig Halloween partyt szerveztünk aktuális
díszletekkel, házi süteménnyel.
November 18-án kirándulást szerveztünk a Campona áruházbe
li Tropicariumba. Ezt az utazást Dabas Város Önkormányzatának
Oktatási és Művelődési Bizottsága tette lehetővé, hiszen nyertes
pályázatunkat 50 000 Ft-tal támogatta. Így kismamák és babák
élményes és izgalmas látnivalók mellett beszélgethettek, közösséggé
érlelődhettek. A gyermekek élvezték mind az utazást, mind a kiállí
tást és a sok állatot. Majd sétáltunk a bevásárlóközpont látványos,

színes, karácsonyi hangulatú forgatagában, ezt követően délután
hazaindultunk.
Igaz, kicsit fáradtan, de élményekkel teli érkezett a kis csapat a
klubfoglalkozások állandó helyéül szolgáló Halász Móricz-kúriába.
December első szerdáján Mikulás érkezett gyermekeinkhez.
Kisebbek félelemmel, nagyobbak izgatottan várták a nagyszakállút,
milyen ajándékot hoz nekik. Előtte az óvodások lelkes műsora vonta
magára csöppségeink figyelmét.
Klubunk minden szerdán 16.00 órától szeretettel várja új és
jelenlegi tagjait Dabas város egész területéről rendszeres progra
mokkal, játék- és kézműves lehetőségekkel, tanácsadással.
Programjainkról további információ kismamatársunk által készített
és karbantartott honlapról szerezhető az alábbi címen
www.baba-mamaklubdabas.gportal.hu
Klubtagoknak kedvezményes vásárlási lehetőség egyes gyermek
ruházati üzletekben!
Minden érdeklődőt és ötletet vár a gyóni Baba-mama klub.
Egy kétgyermekes anyuka a Baba-klubból
2010. január

Dabas 17

intézményeink hírei

Adventi készülődés
Sáriban
A tavalyi esztendő végén, az ünnepi készü
lődés jegyében egész napos városrészi kará
csonyi programot szervezett a Sári Szlovák
Önkormányzat 2009. december 13-án,
vasárnap.

Délelőtt a Sári Rétesház mézeskalács,
készítéssel várta a látogatókat, ahol a tész
tagyúrást, formázást, díszítést, sütést egy
aránt kipróbálhatták az érdeklődők a ház
cukrászai segítségével.
A nap további prog ramja i a Sári
Faluházban zajlottak. A teraszon, sparhel
ten meleg tea, puncs és forralt bor, valamint
ízletes, kemencében sült karácsonyi süte
mények csalogatták az arra járókat. Az
1. számú Napköziotthonos Óvoda pedagó
gusai és a sári néptánccsoport fiataljai
segítségével különböző kézműves techni
kákkal karácsonyi díszeket és üdvözlőlapo
kat, míg a „Rozmaring” Népdalkör aktív
tagjai vezetésével hagyományos fonalbabá
kat készítettünk, majd a foglalkozás végén
feldíszítettük az előtérben álló karácsony
fát.
Igazi újdonságnak számított a „sári
baba” készítő Vera néni talán eddigi legkü
lönlegesebb munkája, a betlehem, melyet
az ünnepek alatt mindvégig megcsodálhat
tak a járókelők. A késő délutáni órákban
sári betlehemezők csoportja látogatott meg
bennünket, akik előadása, valamint az azt
követő közös éneklés méltó zárása volt a
napnak, amely valóban meghitté tette a
várakozás időszakát.
Köszönet jár a segítségért a fent említett
személyeknek, közösségeknek, valamint
Balog Péternek és Balog Norbertnek, a
betlehemi váz elkészítéséért.
Gogolák Mariann
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Égbôl pottyant adomány
hátrányos helyzetű családoknak
Karitatív tevékenységet végző szervezetünk
nek sok forrást fel kell kutatni segélyezéshez,
hiszen felénk irányul a segélyre szorulók kéré
sének többsége.
Például a Dabas és körzetében élő 80 ezer
lakos közül 3000 azoknak a száma, akik
rendszeresen részesülnek valamilyen segély
ben a Dabas Körzeti Vöröskereszt részéről.
Decemberben az Élelmiszer Bank jóvoltá
ból nyolc körzeti település jutott nem várt
segítséghez, nevezetesen több tonna élelmi
szerhez: liszt, cukor, tészta, tej, kávéízesítő
stb.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a
Vöröskereszt együttműködése keretén belül
segíteni tudtunk nagy mennyiségű és jelentő
ségű élelmiszerrel a helyi hátrányos helyzet
ben lévő cigány lakosokon. Minden évben
más réteget támogatunk (időseket, egyedül
állókat, rokkantakat, stb.) ebben az évben a
romákat is.
A Kisebbségi Önkormányzat vállalta az
adomány szállítását. Ezzel a nagyszabású
akcióval úgy gondoljuk, megkönnyítettük
több mint száz rászoruló cigány család kará
csonyi ünnepét.

Végső búcsú
Tudom, hogy mindenki az új év elején pró
bál bizakodóan előretekinteni. De engedjék
meg hogy, egy kicsit visszamenjünk a 2009es év végére. Szomorúan telt az év vége kis
közösségünk életében, alighogy elbúcsúz
tunk Sándorunktól, jött az újabb nagyon
szomorú hír, elvesztettük kedves kolléga
nőnket Fabók Jánosné, Podoba Máriát
október 27-én.
Hitetlenkedve gyújtottuk meg újra
mécsesünket. Tudtuk, hogy kórházban van,
tudtuk, hogy beteg, hiszen beszéltünk előző
nap. Próbáltuk vigasztalni és bíztunk benne
hogy felépül.
Marika velünk volt, mikor megnyertük a
pályázatot, ami hozzásegített minket az új,
korszerűbb, szép műhelyünkhöz. Velünk
örült az átadással járó figyelemnek, vidá
man, izgulva mondta el véleményét a rádió
ban. Szomorúan gondolunk rád, Marcsi,
mikor fülünkben cseng jellegzetes köszöné
sed, ahogy csak te szoktál minket üdvözöl
ni. Fájdalmas, hogy nem lehetsz lányod
mellett tovább, aki lassan befejezi tanulmá

Vöröskeresztes szervezetünk az Országos
Központ felhívásához csatlakozott és önkén
teseinkkel (8 fő) december 11-én a dabasi
TESCO-ban gyűjtést szerveztünk a vásárlók
körében. A segélyezettek közt a dabasi rászo

rulók gyakrabban szerepelnek, mint más tele
pülés lakói. Az összegyűlt adományt is dabasi
családoknak juttattuk el karácsonyra. Több
mint negyven családnak segítettünk ezzel a
karácsonyi ünnepeket szebbé, az új évet öröm
telivé tenni.
Ezúton is köszönjük a vásárlók adományát,
az önkénteseink segítő közreműködését.
Bartos Sándorné
MVK területi vezető
nyait és oly nagy szüksége lenne még az
édesanyjára. Osztozunk családod fájdalmá
ban, és kis csapatunk mindig emlékezni fog
rád!
Holecz Zoltánné
és a DASZOFE Kht. dolgozói

Marika verse
Végső búcsút intünk, szemünk csupa könny,
Az utolsó nap, mindegyikünk életébe eljön.
Ki tovább, ki hamarabb távozik el,
De sorsát végül senki nem kerüli el.
Élheted életed, míg engedi az Isten,
Látod elvett tőlünk megint egy embert.
Az égben angyalok társra vágytak,
Felvitték magukkal a mi Marikánkat.
Lelked könnyen száll, mint a lepke,
Nyugalmat hint lányod könnyes szemeire,
Férjed, fiad s lányod gyászoló szívére,
Családod minden szereplőjére.
Csendesen kiléptél a mindennapjainkból,
Ahová mentél, onnan nincs visszaút,
Csak az adhat nekünk némi vigaszt,
Hogy lelkünkben emléked megmarad.
Rózsa Viki

hitélet

Egyházak hírei
A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a gyülekezeti házban (Kossuth László u. 2.)
• Bibliaórák szerdán 17.00 órakor a parókián
• Ifjúsági esték szombaton 17.00 órakor a gyülekezeti házban
• Konfirmandus óra vasárnap 8.30-tól a gyülekezeti házban
• Énekkari próba vasárnap 8.45-től a parókián
• Gondnoki fogadóóra:
• Január 26-án, kedden 17.00 órakor a parókián
• Február 23-án, kedden 17.00 órakor a parókián
Szószékcsere
• Február 7-én vasárnap Fekete László gyóni
lelkész prédikál
Úrvacsorai istentisztelet
• Február 21-én, böjt első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet
Énekkari szolgálatok
• Február 14-én gyülekezetünk énekkara szolgál az istentisztelet keretében
• Február 28-án a Gyóni Evangélikus Gyüle
kezet énekkara szolgál az istentisztelet keretében
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
• Minden hónap második vasárnapján talál-

koznánk, gyerekekkel együtt. A nagyobb
gyermekek mellé gyermekfelügyeletet biztosítunk. A kisebb gyermekek a szüleikkel
együtt vesznek részt az alkalmon. Szeretettel
várjuk a jegyespárokat is alkalmunkra!
• Január 18–24-ig 18.00 órakor ökumenikus
imahét a Gyóni Római Katolikus Temp
lomban
A szolgálatokat a történelmi egyházak lelkipásztorai végzik.
• Január 31-én 15.00 órakor Film-klub
• Február 14-én 16.00 órakor Házas-kör
• Február 28-án 16.00 órától gyülekezeti szeretetvendégség
Állandó alkalmaink
• Minden kedden 15.00 órakor bibliaóra
• Minden csütörtökön 18.00 órakor férfi bibliaóra.
• Minden vasárnap 10.00 órakor felnőtt- és
gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban.
A lelkipásztor elérhetősége: 06-20/521-5834
vagy a 29/367-683-as telefonszámon.

A gyóni Római Katolikus Egyházközség hírei
Programjaink:
• Szentmisék rendje: Kedd: 18.00 óra •
Szerda: 16.00 óra Dabas-Szőlők • Csütörtök:
11.00 óra Zárdakert Szociális Otthon; 18.00
óra szentségimádás • Péntek: 18.00 óra •
Szombat: 18.00 óra • Vasárnap: 8.30-kor
Dabasi Szőlők; 10.00 óra
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–19.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig
• Ifjúsági diákmise: február 7-én, 10.00 órakor
• Január 29. péntek 18.00 órakor bérmálási
felkészítő az oktatóteremben. Felső-Dabas,
Alsó-Dabas, Dabas-Gyón egyházközségek
leendő bérmálkozóinak a felkészítése Laczkó
Mihály atya, Szalka Mihály atya, Csonka
Csaba atya vezetésével
• Január 23. szombat 16.00 óra, jegyesoktatás
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
JANUÁR 18–23.
„Ti vagytok erre a tanúk.” (Lk 24,48)
• Január 20. szerda 17.00 óra
helyszín: Református Gyülekezeti Ház
szolgál: László Milán evangélikus lelkész
• Január 21. csütörtök 17.00 óra
helyszín: Református Gyülekezeti Ház
szolgál: Csonka Csaba katolikus plébános
• Január 22. péntek 17.00 óra
helyszín: Római Katolikus Templom
szolgál: Valentinyi Erzsébet evangélikus
lelkésznő
• Január 23. szombat 17.00 óra
helyszín: Római Katolikus Templom
szolgál: Fekete László református lelkész
László Milán evangélikus lelkész
Csonka Csaba katolikus plébános
A gyóni evangélikus egyházközség hírei

Idén is, mint minden évben megszervezzük jótékonysági szeretetvendégségeinket.
Ezeknek az alkalmaknak az időpontjai és a
témái a következők:
• Február 7. vasárnap 16.00 óra, előadó:

Murányi László egyetemi tanár, téma: Média
• Február 14. vasárnap 16.00 óra

előadó: Krámer György, a Dél-Pest Megyei
Evangélikus Egyházmegye esperese
téma: Gyermekvállalás – élet egy hármas
ikres családban
• Február 21. vasárnap 16.00 óra, téma:
Gyülekezetünk elmúlt néhány éve képekben
• Február 28. vasárnap 16.00 óra
Gyermekek szeretetvendégsége

Állandó alkalmaink
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első

vasárnapján 10.00 órától
• Családi istentisztelet minden hónap 2. vasár-

napján 16.00 órától
• Énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 9.00–12.00

óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 06-29/368-174)

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A Sári Római Katolikus Egyházközség hírei
Szentmisék 2010-ben:
• Hétfő–kedd–szerda reggel 7.30
• Péntek–szombat este 17.00
• Vasárnap 8.30 és 10.30
• Ünnepélyes vízszentelés volt január 6-án
• Január 3-án volt az egyházközség képviselőtestületének zárszámadási közgyűlése
• Január 31-én, vasárnap ünnepélyes közös
diákmise a Szent János Katolikus Iskola
énekkarának közreműködésével 8.30-kor
• Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén gyertyaszentelési délelőtt 10.30kor
• Balázsáldás: február 3-án 7.30-kor, február
6-án 10.00-kor és február 7-én 8.30-kor
és 10.30-kor
• Lourdes-i Ájtatosság: „Kilenced”
Február 3-án 16.15-től
Szerda–csütörtök–péntek–szombat 16.15-től
Vasárnap 15.00-kor
Február 8–9–10-én 16.15-kor
Befejezés: február 11-én 16.15-kor

Juhász Gyula

Vízkeresztre
Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.
Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!
Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.
Ő édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden
A Szűz Mária vállán megpihen...
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„A semmiből egy új,
más világot teremtettem”

150 éve hunyt el
Bolyai János
Bolyai János (Kolozsvár, 1802. december 15. –
Marosvásárhely, 1860. január 27.) az egyik
leghíresebb erdélyi géniusz, tudós, matema
tikus. Már gyermekkorában felfigyeltek
tehetségére, hiszen hét esztendősen németül
és hegedülni tanult. Kezdetben édesapja,
majd a marosvásárhelyi kollégium felsőéves
diákjai tanították. Tizenkét évesen a kollégi
umban rögtön a negyedik osztályba került,
majd 1817-ben évfolyamelsőként tett záró
vizsgát.
Édesapja, Bolyai Farkas, aki szintén mate
matikus volt jó barátja, Gauss segítségével
kívánta a göttingeni egyetemre küldeni fiát.
Sikertelen levelezés után így került az ifjú
Bolyai a bécsi hadmérnöki akadémiára. Itt
már az első évben kivívta a tanárai elismeré
sét. Az utolsó évben megmutatkozott lázadó
természete ellenére is kiváló eredménnyel
fejezte be tanulmányait. Építészmérnökként
tevékenykedett a hadseregnél, majd betegsé
gei következtében 1833-ban nyugdíjazták.
Ezt követően Domáldon, majd haláláig
Marosvásárhelyen élt.
Munkássága kiemelkedő, 1820-23 között
írta meg a nemeuklideszi geometriát, amelyet
1832-ben édesapja Tentamen című könyve
első kötetének függelékeként jelentetett meg.
Felfedezése, akárcsak a vele egy időben ugyan
arra a felfedezésre jutó Lobacsevszkij ered
ményei is jóval megelőzték saját korukat.
Eredményei, a 20. század fizikai elméleteinek
teremtettek alapot. A komplex számokkal, a
számelmélettel és az algebrai egyenletekkel is
foglalkozott. Ezeket, a munkáit azonban
csak kéziratai segítségével dolgozhatta fel az
utókor.
Személyisége és édesapjával való kapcsola
ta számos irodalmi alkotás témájául szolgált,
megihlette Ady Endrét, Babits Mihályt,
Németh Lászlót és a kortárs erdélyi dráma
írót, Kocsis Istvánt is.
Nevét és tudománytörténeti szempontból
el nem hanyagolható életművét a Kárpátmedence számos pontján iskolák és emlék
művek hirdetik. Legyünk rá büszkék, adjon e
nemzet sok hasonló, de megbecsült géniuszt
a magyarságnak és a világnak.
Feldman László
a Kabinetiroda munkatársa
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„Álomvilág” a realitások talaján
Tavaly volt 75 éves
városunk szülötte,
Garajs zki József
képző- és iparmű
vész . Ebből a z
a l k a l o m b ó l a
Kossuth Ház
Galériában kiállítás nyílt az alkotó műveiből
december 11-én Álomvilág címmel, amely
egy szerteágazó, termékeny és sokoldalú
életművet próbált összegezni.
Garajszki József Dabas-Sáriból indult a
művészi kiteljesedés útjára. A realitások
talaján kezdte tevékenységét, asztalos szak
vizsgát tett, majd leérettségizett és az
Iparművészeti Főiskolán folytatta tanul
mányait.
Itt elsajátította a különböző belsőépíté
szeti, dekoratőri technikákat, amelyeket

szattól a faragáson át, a bőr megmunkálá
sán keresztül a festészetig, a grafikáig, a
fotográfiáig vezet a megismerés útja.
Garajszki József művészetének lényegét
és állomásait a GARAJSZKI című könyv
foglalja össze, amelynek megjelenését még
négy másik is követte. A „Belsőépítészet és
faplasztikák”, „Bőrplasztikák”, „Festmé
nyek”, „Rajzok, grafikák” címet viselő gyűj
temények a képzőművészetnek azon a terü
leteit foglalják magukba, amelyekben a
művész alkotott, és a mai napig teremti sajá
tos, senki mással össze nem téveszthető
műveit. Előző könyveinek sora a napokban
bővült a hatodik kötettel, amelynek címe,
Festmények és grafikák.
Garajszki József a sors kegyeltjének tart
ja magát. Saját ars poeticája szerint él és
dolgozik, amely így szól:

több nagy ívű munkájában is kamatozta
tott. Garajszki József azonban már a kezde
tektől érezte, hogy több van benne, mint a
konkrét formák ismerete, mint a mesterség
beli tudás. A képzőművészet felé vonzó
dott, ami egy hosszas tanulási folyamattal,
nagy utazások során szerzett tapasztala
tokkal, a nyugati világ megismerésével, a
klasszikus művészi elvágyódással köthető
össze.
Ő is igényelte az alkotói szabadságot, a
világ felfedezését, amelyet később sokszínű
műalkotásaiba épített bele. Francia
országban, Németországban, majd később
Dániában, Hollandiában, Svédországban
szívja magába a tudást és a szépséget. Igazi
„reneszánsz-emberként” kísérletezett, újí
tott, új technikákat fedezett fel. A szobrá

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy nem térí
tett le a művészet útjáról. Bűvkörében tar
tott. Mindig is éreztette, hogy boldog lehe
tek, ha ízlelgetem gyümölcsét. Hiszen a
boldogság akkor kezdődik, amikor olyat csi
nálhatunk, amit szeretünk, ami része
lényünknek, amivel kifejezhetjük önmagun
kat. A boldogság utáni vágy kegyetlen haj
csár: képes a fellegekbe repíteni és a szenve
dés mélységeibe hajszolni. Érintése nehezen
engedi meg a visszautat. Az alkotó folyamat
szenvedéllyel teli küzdelem, hogy belső
feszültségeinket feloldjuk”.
Kívánjuk, hogy még hosszú éveken
keresztül érezze ezt a szenvedélyt, ezt a
lobogást az ihlet pillanatában és az alkotás
küzdelmesen szép folyamatában!
Kapui Ágota

kultúra, kitekintô

Aki ismerte az állatok nyelvét
110 éve, 1900. január 25-én
született Fekete István író,
akinek népszerűsége és
olvasottsága Jókai Móréval
vetekszik. A magyar ifjúsá
gi irodalom nagy mestere
természetszeretetre és a
benne élő lények, állatok
tiszteletére nevelte írásaival
olvasótáborát. A Szigetköz,
a Hanság, a somogyi erdők
v i l á g a e le ve ne d i k me g
műveiben, ahol az ember
megfigyelője és segítője a
természeti folyamatoknak.
Vadászélményeiben is az
állatok iránti alázat, a természet, a biológia, az ökológia írott és
íratlan törvények betartása az elsődleges, ezért érezzük úgy, hogy
nem ésszerűtlen vérontás, és nem öncélú trófeagyűjtés a lényege
ennek a tevékenységnek, amelynek elsődleges célja a természetben
való egyensúly fenntartása.
Állatokról szóló történeteiben átérzi kis hőseinek kiszolgálta
tott helyzetét, az ő szemszögükből jeleníti meg a világot, a termé
szet mozgató rugóit, a túlélési ösztönök működését, az eltéphetet
len kötődéseket. Ember és állat viszonyát úgy ábrázolja, hogy min
den egyes szava melengeti a lelket, türelemre, alázatra, megértésre
nevel, az együttélés szabályaira, az élettér megosztásának fontossá
gára tanít.
Mezőgazdászként, állattenyésztéssel foglalkozó szakemberként
mindig a természet közegében mozgott, gabonanemesítési kísérle
teivel, különleges háziállatok meghonosításával a környezet javát
szolgálta. Vadászatra, természetjárásra indult minden esztendő
ben Erdélybe. Baráti kapcsolatot ápolt Kittenberger Kálmánnal,
Csathó Kálmánnal, Széchenyi Zsigmonddal és Wass Alberttel.
Természeti témájú írásain kívül (Tüskevár, Bogáncs, Téli berek,
Vuk, stb.) történelmi regényt is írt (Koppányi aga testamentuma),
Zsellérek című műve pedig a magyar nemzeti érzés megfogalma
zásának szép példája.
Világnézetéért, nyíltan vállalt istenhitéért a negyvenes években
az AVH megfigyelte, fizikailag is bántalmazta. Kiverték a szemét,
szétverték a veséjét azért, mert szembehelyezkedett a bolsevizmus
tanaival. Ebben az időszakban műveinek kiadását bojkottálták,
meglévő könyveit indexre tették. Kizárták az írószövetségből, és
műveinek publikálását csak az egyházi folyóiratok vállalták fel (Új
Ember, Vigília).
Az 1950-es évek végén kezdték újra elfogadni és ifjúsági regé
nyeivel az irodalmi életben ismét megtalálta méltó helyét. Írói
nagysága tagadhatatlan volt, amelyet még a legkegyetlenebb dikta
túra sem tudott elfojtani. 1960-ban József Attila-díjat kapott, het
venedik születésnapján a Munka Érdemrend arany fokozatával
tüntették ki.
1970. június 23-án szívinfarktusban hunyt el.
Műveit tíz nyelvre fordították le, tizenkét országban, negyvenöt
kiadásban jelentették meg.
K. Á.

A 2. magyar hadsereg
pusztulása a Don-kanyarban
Január 12. gyászos nap a magyar történelemben, hiszen ezen a napon
kezdődtek meg azok a szovjet hadmozdulatok, melynek végeredmé
nye a 2. magyar hadsereg pusztulása volt.
Hazánk és a Szovjetunió között 1941. június 27-től lépett életbe a
hadiállapot a kassai bombázást követően. A kormány pedig 1942.
januárjában látott hozzá német kérésre a keleti frontra szánt 2. magyar
hadsereg felállításához és kiküldetéséhez. A hadsereg 1942. április 17.
és június 27. között került kiszállításra a keleti arcvonalra.

A magyar csapatok kezdettől fogva aktívan bekapcsolódtak a nyári
német hadmozdulatokba, majd alig egy hónappal később megérkez
tek a Don folyóhoz. A váltakozó sikerességű hadmozdulatok után
1942 őszére egy megfogyatkozott haderő állt szembe a túlpart jelen
tős szovjet fölényével. A felszerelés elhasználódott, az utánpótlás
jelentős része nem érkezett meg, hiszen a németek a szállítókapaci
tást Sztálingrád ellátására fordították. A szükséges takarmány hiá
nyában kénytelenek voltak a fontvonal mögött 150-200 km távolság
ba visszavonni a lóállományt, s így lehetetlenné vált a hadsereg belső
ellátása.
A szovjet hadsereg a megtépázott, legyengült magyar haderővel
szemben háromszoros túlerő mellett indította meg offenzíváját.
Egyes források mínusz 30, mások azonban mínusz 42 fokos hideget
említenek a január 12-i napon.
Az északi arcvonalat ért támadás után a hadseregparancsnokság
kérte a délen állomásozó Cramer-csoport bevetését, ezt azonban a
németek megtagadták, várva a „valódi” támadást. A meginduló cse
kély páncélos utánpótlás azonban a nagy hó és hideg miatt nem
tudott időben megérkezni. Másnapra a további erőket bevető szovje
tek 10 km-es fronton törték át a magyar védelmet.
A 2. magyar hadsereg a szovjet áttörés következtében szenvedte el
a legnagyobb veszteségeket. Az elesettek és a fagyhalál áldozatait
47 ezerre becsülik, a munkaszolgálatosokét 15 ezerre, és közel 90
ezer katona esett fogságba. A hadsereg maradványait április végén
szállították haza.
A Don-kanyarban harcoló katonák és családjaik élete gyökeresen
megváltozott. Az elesetteket gyászoló, támasz nélkül maradt csalá
dok, a lélekben megtört hadifoglyok és hosszú küzdelmek után haza
tértek emlékét őriznünk, ápolnunk kell.
Emlékezzünk méltósággal mindazokra, a dabasi és magyar kato
nákra, akik életüket áldozták a magyar hazáért a Don-kanyar ember
F. L.
telenségében!				
2010. január
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A legkisebb Sziráki-fiú messzire jutott a gyóni homokról…

EGY LEGENDÁS VÁLASZTÁSI GYŐZELEMRŐL

A hazai belpolitika sebességet
vált 2010-ben. Igazi választási
nagyüzem előtt állunk: új
összetételű parlamentet, helyi
önkormányzatokat, polgár
mestereket, köztársaság i
elnököt választ az ország.
Olvasóink hangulati felkészülését jól szolgálhatja egy 90 évvel ezelőtti
voksolás és főszereplője felidézése. Ekkor született meg ugyanis a
dabasi (akkor még: alsódabasi) választási körzet legmeglepőbb eredmé
nye a 20. században: a gyóni gazdacsaládból származó Sziráki Pál
(1881–1967) három úri riválisát legyőzve lett nemzetgyűlési képviselő.
1920 kezdetén nehéz időszakot élt át az ország. Vesztes világhábo
rú, vörös-terror, román megszállás, fehér-terror, mindez Trianon előtt
néhány hónappal… még a címszavak is elborzasztóak. A január 25–26án megtartott nemzetgyűlési képviselő-választáson az alsódabasi kör
zetben mégis négy jelölt gondolta úgy, hogy ebben a különleges hely
zetben a választók bizalmát elnyerve hasznára lehet a nemzetnek.
Külön érdekesség, hogy mind a négyen egy pártot képviseltek: Halász
Móricz, Pálóczi Horváth István, Sziráki Pál és Treer Gyula egyaránt
az Országos Kisgazda és Földmíves Párt színeiben indultak. A kisgaz
da-győzelem tehát biztos volt, csupán az volt kérdéses, hogy a válasz
tók kit tekintenek a Nagyatádi Szabó István vezette agrárpárt prog
ramja hiteles képviselőjének. Minden korábbi tapasztalat Pálóczi
Horváth István örkényi nagybirtokos vagy dabasi Halász Móricz nyu
galmazott főszolgabíró győzelmét ígérte. Még Treer Gyula uradalmi
jószágigazgató is jóval esélyesebbnek tűnt, mint az egyszerű földműves
Sziráki Pál. Politikával foglalkozni, képviselőnek lenni ugyanis mindig
az urak dolga, előjoga volt. A választás előkészítése során 18 759 fő
választójogát írták össze. E szám értékeléséhez azonban néhány kora
beli, a jelenlegitől lényegesen eltérő választójogi szabály felelevenítése
szükséges. A választási jog főszabályként a betöltött 24. életévhez és
legalább 6 éves magyar állampolgársághoz volt kötve. Továbbá legke
vesebb féléve már a szavazás helyszínéül szolgáló településen kellett
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laknia a választásra jogosultnak. A nők esetében egy diszkriminatív
szabály is élt: csak azok a hölgyek szavazhattak, akik írni-olvasni tud
tak valamely hazánkban használatos élőnyelven. Kétely esetén diktá
lással, kijelölt szöveg felolvasásával győződtek meg e feltétel meglétéről.
A 24 évnél fiatalabb férfiak közül választójogot kaptak azok a frontka
tonák, akik 1918. november 1. előtt legalább 12 hét szolgálatot teljesí
tettek. A választójogból nemcsak az elítélteket, hanem már a bűnvádi
eljárás alatt állókat is kizárták. Ugyancsak nem szavazhattak a közse
gélyből élők (!), de a fegyveres testületek szolgálatban lévő tagjai sem. A
nemzetgyűlés tagja az a választói joggal rendelkező polgár lehetett, aki
már betöltötte a 30. életévét. A jelöléshez legalább 500 választó írásos
ajánlását kellett a választás előtti 8. napon a szavazóbiztoshoz benyúj
tani. Az ajánlás joga minden szavazót csak egyszer illetett meg, mely
megszegése esetén szigorú, 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetést
vetettek ki. Kampány akkor is volt, a jelöltek kortesgyűléseken igye
keztek maguk mellé állítani a választókat. Nagy meglepetésre a mind
össze hat elemit végzett, alig ismert, 39 éves Sziráki Pál rendkívül
meggyőző szónoknak bizonyult. A kor paraszti-népi viseletébe öltözve
minden települést gyalogosan bejárt s a gyűlések előtt személyesen is
találkozott az ott élőkkel. Beszédbe elegyedve tájékozódott az őket
foglalkoztató gondokról, melyeket később ügyesen felhasznált a
kortesbeszédében. Bár nagypolitikai tapasztalattal nem rendelkezett,
a rendszeres önképzés jól kamatozott. Evangélikus vallású házasem
ber volt (felesége: Pálinkás Mária), tízegynéhány holdon gazdálkodott,
de amikor csak tehette, könyveket olvasott, sőt – ami akkor ritkaság
számba ment – még újságot is járatott. Széles érdeklődési körét jól
mutatja, hogy gazdasági, külpolitikai, történelmi kérdésekben egy
aránt ismerte az aktuális összefüggéseket. Családja egyike volt Gyón
község tehetős, meghatározó gazdafamíliáinak. Rendszerint 20–30
holdon gazdálkodva földművelésből éltek, olykor némelyikük iparos
szakmát választott. A település közéletének képviselőket adtak.
Sziráki Pál édesapja korábban a község bírói tisztségét látta el.
Édesanyja 1881-ben a szüléskor meghalt, így anya nélkül, félárván nőtt
fel. Heten voltak testvérek: egy lány és hat fiú.
A titkos szavazáson 16 222 fő, a jogosultak 86,47%-a élt választói
jogával. Érvényes szavazatot 15 630 fő (96,35%) adott le. A voksok
abszolút többségét 8159 szavazattal (52,2%) Sziráki Pál kapta, így a
mandátumot ő nyerte el. Megszületett a körzet demokráciatörténeti
alapélménye. A kellően lehangolt úri vetélytársak – a világ fordulásán
keseregve – a szavazatok fennmaradó kisebb felén (47,8%) közel azo
nos arányban osztoztak. (Adatok: Vokscentrum.)
A nagy győzelmet emlékezetes ünneplés követett. A legkisebb
Sziráki-fiú messzire jutott a gyóni homokról. Korábban elképzelhetet
lenül messzire. Ráadásul ez még csak a kezdete volt kivételes pályafu
tásának. A nemzetgyűlésben jól helytállt, majd évtizedekig bíróként
szolgálta szülőfaluját, a település virágzó korszaka fűződik nevéhez.
Mindig és mindenkivel szemben igyekezett méltányos lenni. Soha sen
kit meg nem rövidített, haragosa nem volt. Alakja mára legendává
magasztosult mindazon szerencsések körében, akik valaha ismerhet
ték őt. Nevét a rendszerváltás kezdetétől az egykori lakóházától induló
utca őrzi Dabas-Gyónon.
Valentyik Ferenc

sport

A DANUKE HÍREI
A Dabasi Női és Utánpótlás Kézilabda
Egyesület csapatai a 2009/2010-es bajnoki
szezon őszén a várakozásoknak megfelelően
szerepeltek, helyenként még túl is teljesítették
azt.
Az NB II-ben szereplő felnőtt csapatunk
egy hónapon át újoncként a harmadik helyen
állt a tabellán, ám sajnálatos sérüléssorozat
miatt – mindkét irányító játékosunk súlyos
térdszalagsérülést szenvedett – a csapatunk
visszacsúszott az előzetes céloknak bőven
megfelelő 6. helyre.
Az NB II-es ifjúsági csapatunk is kimagas
lót teljesített, beértek a lányok a magasabb osz
tályú szereplésre, az őszt a 3. helyen zárták. A
Magyar Kupa sorozatában, a harmadik körben
NB I/B első helyezett csapata tudta csak
búcsúztatni az ifistákat.
A ’93-as korosztályos csapatunk a Budapest
Bajnokságban szerepel, ahol jelenleg a 3. helyen
áll. Ezek a lányok a Pest Megyei Kézilabda
Szövetség által szervezett korosztályos tornát
veretlenül nyerték meg decemberben.
A tavaszi idényre való felkészülést január
4-én az utánpótlás játékosok kezdték meg és
5-én gyűltek össze először az ifjúsági és felnőtt
játékosok. Az alapozási időszak két hónap lesz,
az NB II-es bajnokság március 6-án hazai mér
kőzéssel fog kezdődni.
Január 16-án a ’93-as korosztály két mérkő
zést játszik a Budapest Bajnokságban. A felnőtt
csapatunk kissé megváltozik a tavaszra, a sérü
lések miatt. A csapat helyezésének megőrzése
céljából három kiszemelt játékosunk van a
felnőttkeretbe, mindhárom játékos korábban
magasabb osztályú csapatokban szerepelt, és
öröm, hogy a régiós szerepünket betölteni kívá
nó célkitűzéseink is felerősödhetnek, mivel két
játékos újhartyáni, egy pedig alsónémedi lakos.
Az ifjúsági csapatunk sajnos meggyengül
kicsit, illetve nagyobb szerepet kaphatnak más
játékosok is, mivel Puskás Lilla a következő
időkben a tanulmányait részesíti előnyben, és
5 év után abbahagyja a kézilabdázást. A kapu
ban eddig jól teljesítő Krizsán Valéria pedig
budapesti egyesülethez igazol.
Az utánpótlás-nevelésünk pedig jól műkö
dik, mivel hónapról hónapra több játékos
jelentkezik edzésre. Várjuk azoknak az általá
nos iskolás korú gyerekeknek a jelentkezését,
akik szeretnének bekapcsolódni az edzéseink
be, szeretnének kulturált körülmények köze
pette, és szakfelügyelet mellett sportolni, kézi
labdázni.
Mátyus Csaba

Veretlenül lett tornagyőztes a
DANUKE ’93-as korosztályos csapata
A Dabasi Női és Utánpótlás Kézilabda
Egyesület ’93-as korosztályos utánpótlás
csapata a Pest Megyei Kézilabda Szövetség
által szervezett és Dunavarsányban két játéknapon, 2009. december 5-én és 12-én
megrendezett tornán veretlenül utasította
maga mögé a Dunavarsány, Diósd, Érd és
Budak alász csapatait. A lányok megérdemelten, érett, ötletes játékkal nyerték a küzdelmeket, mind fizikálisan, mind felkészültségben az ellenfelek fölé emelkedtek. Nem
hiányzott a küzdeni tudás sem, mely az
egész csapatot jellemezte, épp úgy, mint a
csapategység és a -játék, valamint az egymás iránt érzett alázat.
A torna legtöbb gólt elért játékosa a dabasi
csapatból Puskás Lilla lett.
Kerettagok: Nagy Vanda, Tunner Mária,
Puskás Lilla, Krizsán Valéria, Rutterschmidt
Szabina, Vékony Alexandra, Pávics Eszter,
Pávics Réka, Kovács Fruzsina, Bunda Viktória,
Deli Fanni, Fodor Rita;
Edző: Erős Edina

• 2010. 03. 07. Dabas, Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola tornaterme, 11.00 óra
• 2010. 02. 28. Tatabánya, 17.00 óra
• 2010. 03. 14. Dabas, Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola tornaterme, 11.00 óra
2010. 03. 27. Szeged, 11.00 óra
Nyáron megrendezésre kerül a dabasi
strandon a Megyei Strandröplabda-bajnok
ság egyik fordulója, ennek időpontja még
nem ismert.

A Marok sportfegyver
egyesület
2010-es Minősítő Versenyprogramja:
• 2010. április 3.  minősítő verseny:
kis- és nagykaliberű pisztoly, kispuska
• 2010. május 22.  minősítő verseny:
kis- és nagykaliberű pisztoly, kispuska
• 2010. szeptember 25. minősítő verseny:
kis- és nagykaliberű pisztoly, kispuska,
korong

Dabasiak a vívás élvonalában

A Dabasi Szabadidő SE
az alábbi versenyek megrendezését
tervezi 2010-ben:
• „Nyuszi Úszóverseny” – április
• Városi Nyílt Úszóbajnokság – augusztus
• Dabas Duatlon – szeptember
• „Mikulás Úszóverseny” – december

A Nôi Röplabda SE

2010. I. félévi programja a következő:
Az edzéseket 2010. január 4-én kezdjük.
Felnőtt edzések: hétfőn 17.00 órától a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
tornat erm ében, szerdán és csütörtökön
18.00 órától a Táncsics Mihály Gimnázium
tornatermében.
A 18 éven aluliaknak edzés hétfőn és
szerdán 14.00 órától a Táncsics Mihály
Gimnázium tornatermében.
Mérkőzésidőpontok:
• 2010. 01. 09. Szeged, 11.00 óra
• 2010. 01. 17. Budapest, 11.00 óra
• 2010. 01. 24. Dabas, Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola tornaterme, 11.00 óra
• 2010. 02. 06. Szolnok, 15.00 óra
• 2010. 02. 21. Dabas, Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola tornaterme, 11.00 óra

Szabados Gábor 2009-ben megvédte egyéni országos bajnoki címét, az egyik legnagyobb riválisával, Mazzá Lorenzóval küzdött
meg az első helyért. Nagy csatában, 15-11es eredménnyel sikerült a címvédés.
Gábor és öccse, Kristóf 2009-ben megnyerték az országos csapatverseny bajnoki
címét is, miután legyőzték az MTK csapatát.
Gábor emellett megnyerte az első felnőtt
válogatót decemberben, nemzetközi porondon pedig 2 ezüst- és 1 bronzérmes helyezést ért el.
Kristóf 2009-ben elért eredményei: Junior
Európa-bajnokság csapat 3. hely, Junior
Világkupa 5. hely és Felnőtt Országos
Bajnokság csapat 1. hely.
A Táncsics Mihály Gimnáziumban folyik a
dabasi vívó utánpótlás nevelése, ahol szívesen fogadják az érdeklődő gyerekeket és
szüleiket.
2010. január
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Férfi kézilabda

Az fc dabas se felnőtt csapata

Elismerések az elmúlt évben

tíz felkészülési mérkőzéssel készül a tavaszi bajnoki rajtra

A 2009. évben a Dabas VSE K.C. ifjúsági csapata kapta Pest megye
legjobb utánpótláscsapatának járó elismerést és a címmel járó kupát.
A fiúk a tavalyi bajnokságban és egyéb versenyeken elért eredménye
kért kapták a rangos elismerést.
Dabason, férfi kézilabda sportágban az elmúlt „Év játékosa” Kende
Péter lett. Az NB I/B-s csapat rutinos beállósa játéktudásán túl, a fia
talok számára is példamutató lelkesedésével, fegyelmezettségével
érdemelte ki a díjat.
Városunkban a tavalyi évben először adták át az „Év edzője” díjat,
amelyet Szilágyi Zoltán kapott. Az elismeréssel elsősorban azt az évek
óta tartó magas színvonalú munkát jutalmazta a város, melynek ered
ményeként az ifjúsági csapat az NB I/B-ben második helyezést ért el.

A Keresztúri András irányította FC Dabas többek közt a BKV
Előrével, a Ceglédi Vasutassal és az MTK II.-vel is megmérkőzik az
elkövetkező néhány hétben.
Előreláthatólag tíz találkozóval hangol a tavaszi idényre az
NB III, Alföld-csoportban az előkelő hatodik helyen telelő FC
Dabas. Keresztúri András sokra hivatott alakulata a klub hivata
los honlapja, a www.fcdabas.hu által közreadott információ sze
rint január 18-án, hétfőn kezdi el a felkészülést a márciusi bajnoki
rajtra.
A csapat minden mérkőzését hazai pályán játssza, és mindjárt az
első héten, január 22-én, péntek este 18.00 órai kezdettel szom
szédvár-rangadóval hangolnak Danyisék a további munkára.
A sári műfüves pályán fogadják a Pest megyei I. osztály második
helyezettjét, az Újlengyel gárdáját, amely csapatnak az edzője egy
volt dabasi játékos, Iszák Gábor. A felnőtt és az utánpótláscsapatok
felkészüléséről, munkájáról és az egyesülettel kapcsolatos egyéb
információkról az egyesület honlapján tájékozódhat a tisztelt érdek
lődő.

Az NB I/B-s felnőtt csapat hazai bajnoki mérkőzéseinek időpontjai:
1. Dabas-Diego K. C.–Kiskundorozsma
február 21. 18.00 óra
2. Dabas-Diego K. C.–Csömör
március 6. 18.00 óra
3. Dabas-Diego K. C.–Ózd
március 28. 18.00 óra
4. Dabas-Diego K. C.–Békés
április 25. 18.00 óra
5. Dabas-Diego K. C.–Hajdúböszörmény május 9.
18.00 óra
6. Dabas-Diego K. C.–Kiskunfélegyháza
május 23. 18.00 óra
A mérkőzésekre továbbra is a Dabasi Sportcsarnokban kerül sor.
Az ifjúsági csapat a felnőttek előtt két órával kezd.

FELHÍVÁS !!!
Egyesületünk továbbra is kéri a Szurkolókat, Vállalkozókat,
Szimpatizánsokat, hogy, szponzorálással, adójuk egy százalékának
felajánlásával, illetve bármely módon támogassák közösségünk műkö
dését. Az idei év nagy kérdése, hogy sikerül-e előteremteni az elégsé
ges anyagi forrást ahhoz, hogy az elmúlt évek színvonalán működhes
sen tovább az egyesület. Sportágunk az idén ünnepli 30 éves dabasi
jubileumát. Számítunk az egykori játékosok segítségére.
Szandhofer János

Az fc dabas téli felkészülési mérkőzéseinek
menetrendje:
Január 22. péntek
18.00
Dabas–Újlengyel
Január 29. péntek
18.00
Dabas–Tápiószecső
Február 2. kedd
17.30
Dabas–Ceglédi Vasutas
Február 6. szombat
13.00
Dabas–Mór
Február 10. szerda
17.30
Dabas–Dunaharaszti MTK
Február 13. szombat
11.00
Dabas–Halásztelek
Február 16. kedd
17.30
Dabas–MTK II.
Február 19. péntek
17.30
Dabas–Ladánybene
Február 24. szerda
17.30
Dabas–BKV Előre
Február 27. szombat
11.00
Dabas–Pilis

A Karácsonyi Teniszkupa eredményei
Karácsony előtt évzáró teniszkupát rende
zett a Szimultán SKE. Két korosztály, 9–11
éves fiúk, valamint 13–15 éves lányok és
fiúk számára.
Összesen 14 sportoló vett részt a kupán, és
mérte össze tudását a színvonalas mérkőzé
seken.
A 9–11 évesek korosztályában Béres
Benedek, Béres Bertold, Erdész Kristóf,

Garajszki Gábor, Kőszegi Zoltán Zalán,
Szűcs Kristóf, Turcsán Tamás és Horváth
András versenyzett.
A nagyobbak mezőnyében Bera Márk,
Kancsár Ferenc, Kovács Evelin, Pálinkás
Balázs, Volenszki Dániel és Zsikla Dávid
vett részt.
A versenyben a következő eredmények szü
lettek:

A 9–11 évesek korosztályában a döntő
mérkőzés Kőszegi Zoltán Zalán és Béres
Benedek között dőlt el, szoros küzdelem
ben. Rövidítésben 7:5-re győzött Béres
Benedek.
A 3–4. helyezésért folyó játék, amely
Erdész Kristóf és Szűcs Kristóf közt zajlott,
szintén szoros volt és Erdész Kristóf javára
dőlt el.

Fotók: Kôszegi Zoltán

A 13–15 évesek helyezései a következő
képpen alakultak: Első helyezett lett Bera
Márk, aki a második helyre utasította Zsikla
Dávidot a vele vívott döntőben. A harmadik
helyezett Kancsár Ferenc lett. A 4. hely ese
tében holtverseny alakult ki Kovács Evelin,
Volenszki Dániel és Pálinkás Balázs
között.
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Ovisok, kisiskolások, tinédzserek, szülők a világot jelentő deszkákon

A Szimultán SKE Karácsonyi Gálája a DDS-ben

adásukkal, akrobatikus elemekkel tarkított
gyakorlatokkal kápráztatták el a közönsé
get és a gyerekeket egyaránt. A Szimultán
Sport és Kulturális Egyesület nagy hang
súlyt fektet arra, hogy az egyesületben
sportoló gyerekeknek a kreativitását is fej
lessze, éppen ezért az év végi gálán a ver
senygyakorlatok mellett sok saját készítésű
koreog ráfiát is előadtak a sportolók. Az
egyesület az idén is meg kívánja tartani év
végi karácsonyi rendezvényét, amelyre a
DDS-t már lefoglalták.
B. B.

rendezvényen, hogy ez a dabasi Experi
dance.
A gálán az egyesületben sportoló óvodá
sok, kisiskolások mellett a FIT KID Dance,
Fit Kid II. osztályban és a FIT KID I. osz
tályban versenyző sportolók is bemutatták
tudásukat. A gyerekeken és a versenyzőkön
kívül – gálához méltóan – a szülők is szá
mot adtak tehetségükről. Fantáziadús elő

kosárlabda-hírek

A DKSE 2010. évi tervezett sporttevékenysége
Jelenleg folyamatban van a Pest Megyei Kosárlabda-bajnokság,
amely ez év áprilisáig tart, melyen ifi kadet korosztályban veszünk részt.
A mérkőzések hazai és idegen pályán játszódnak kéthetente.
Heti kétszer másfél órában edzéseket tartunk a helyi sportcsarnokban.
Folyamatosan edzőmérkőzéseket szervezünk (Hernád, Ócsa, stb). A
tanév végét követően júniusban, valamint augusztusban 7–10 napos
edzőtáborokat szervezünk.Megrend ezzük a Pest Megyei Utcai

Fotók: Kancsár Csilla

A világhírű Experidance előadását köve
tően a dabasi Szimultán SKE tartott nagy
sikerű rendezvényt a DDS-ben, 2009. de
cember 20-án. Az egyesület immár hagyo
mányosan megrendezi az év végi karácsonyi
gáláját, amely nyitott a nagyközönség előtt,
így bárki ingyen megtekintheti a Szimul
tán SKE táncosainak, sportolóinak színvo
nalas produkcióját. Többen mondták azt a

Kosárlabda-bajnokság dabasi fordulóját, amelyen több csapattal
veszünk részt.
Októberre tervezzük a „Haris Ferenc” Kosárlabda Emléktorna megrendezését immár hetedik alkalommal. Az októberben induló 2010–
2011. évi Pest Megyei Kosárlabda-bajnokságra ismételten nevezünk,
továbbá részt kívánunk venni minden helyi sportrendezvényen.
Folyamatosan bővítjük csapatunk létszámát, kezdeményezzük a helyi
fogyatékos fiatalok integrálását a kosárlabda sportágba.
Rátkai Zoltán
DKSE-elnök
2010. január
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