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1848
Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen
Egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségében
Meghalványult szabadság arcára.
Szent szabadság, újabb megváltója
A másodszor sűlyedt embereknek,
Drága élted miljom s miljom ója,
Ne félj, téged nem feszítenek meg.
Elbuvék a békesség galambja,
Fészke mélyén turbékolni sem mer;
Háborúnak ölyve csattogtatja
Szárnyait a légben vad örömmel.
Hah, ti gyávák, ti máris remegtek?
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték...
Hátha mindazok beteljesednek,
Amiket én álmaimban láték!
Eljön, eljön az itélet napja,
A nagy isten véritéletet tart,
S míg jutalmát jó, rossz meg nem kapja,
Már nyugonni sem fog addig a kard!
Pest, 1848. február
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a település minden polgárát
2010. március 15-én, hétfőn 13.30 órára,
Dabas Város Önkormányzata és Pest Megye
Önkormányzata közös ünnepségére.
Kőszegi Zoltán
polgármester

A rendezvénysorozat helyszínei és időpontjai:
13.00–13.30 Gyülekezô a Kossuth Ház Galéria udvarán
		 (Kossuth László u. 19.)
13.30 „Ébredj új tavasz”– óvodás rajzpályázat
		 díjkiosztása
• Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke
ünnepi beszéde
• Koszorúzás a Kossuth-emléktáblánál

Jótékonysági bál
a Gyóni Géza Általános Iskolában
Idén rendeztük meg iskolánk 11. jótékonysági bálját, melyen bár kevesebb vendég volt, mint az elôzô
években, ez a jó hangulaton cseppet sem tükrözôdött.
A szorgos segítő kezeknek köszönhetően iskolánk ünnepi díszbe
öltözött, melyet a gyerekek még a farsangi bálok idején is élvezhettek.
Az ünnepi műsor a hagyományok szerint a nyolcadikos bálozók
bevonulásával kezdődött. Az énekkar andalító dallamait Dömők
Antalné tanította be, őket Tóth Andrea ConcorDance tánciskolájának növendékei által előadott vérpezsdítő latin-mix követte. A
Szimultán SKE sportolóit Gecserné Varró Erika készítette fel a báli
hangulatú fellépésükre.

14.00 A református templom kertje
		 (Ravasz László u. 7.)
• Csontos József református lelkész köszöntője
• A Kossuth Lajos Általános Iskola
alsós énekkarának dalcsokra
14.45 Szent István tér
• Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőbeszéde
• A Dabas Város Díszpolgára cím és a Dabas
 	 Környezetvédelméért „Télessy István”-díj átadása
• Dr. Zlinszky János ünnepi beszéde
• A Bartók Néptáncegyüttes és a Táncsics Mihály
Gimnázium ünnepi műsora
• Koszorúzás a Kossuth-szobornál
17.30 Gyülekező a fáklyás felvonulásra
Helyszín: Szent István tér
18.15 Ünnepi megemlékezés a dabasi köztemetőben
• Pásztor Gergely ünnepi beszéde a Kossuth-sírnál
19.00 Táncház a Városháza nagytermében
– a táncházat vezeti Farkas Gábor
és a Bartók Néptáncegyüttes tagjai
A nap programjaiban közreműködik: Feldman László,
Grósz Norbert, Ambrus Lehel, a Kovács Sámuel Tüzér
csapat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Honismereti
Szakköre, az Ôszirózsa Népdalkör
Koszorúzási szándékukat kéjük, jelezzék
a 06-29/561-235, 561-230-as telefonszámon.
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Idén ismét a szülők táncos kara szórakoztatott minket előadásával,
melyet a bál során újabb poénos hangulatfokozó meglepetéstánccal
toldottak meg. Az est fénypontjaként a 18 pár nyolcadikos nyitotta
meg a mulatságot meseszép bécsi keringőjével, melyet ismét Jarábik
Tünde tanított be nekik.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után indult a táncmulatság, melyhez a talpalávalót a Szőnyi Zenekar szolgáltatta. A mulatozást csak a
közel száz tombolatárgy kisorsolása szakította meg.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani pedagógusainknak, diákjainknak, szülőtársainknak és mindazoknak, akik segítették e nagyszerű esemény létrejöttét tombola-felajánlásukkal, munkájukkal, süteményeikkel, műsoron való részvételükkel, pártolójegy-vásárlásukkal és
megjelenésükkel. Reméljük jövőre Önöket is vendégül láthatjuk újra!
Pelikánné Csete Erika,
a Szülői Munkaközösség vezetője

intézményeink hírei

Vérbeli farsangi hangulat a gimnáziumban

anyagi támogatásával vagy fizikai munkájával hozzájárult az idei bál
megrendezéséhez és annak sikeréhez.
Külön elismerés illeti a Hungast Kft. munkatársait és vezetőjüket,
Nánásiné Tolnai Klárát a finom vacsoráért; Csatári Lajost a fenséges
vaddisznópörköltért, Csillagné Marosvölgyi Évát a süteményért,
Táncos Istvánnét, Suhajda Jánosnét, Hornyák Pált és feleségét, Bálint
Gábort és feleségét a vacsora-alapanyagokért; Kollár János bátyánkat
az edényekért, valamint nem utolsósorban a Dance Band zenekart az
önzetlen és önfeledt muzsikálásért!		
Pásztor Gergely
igazgató

Minden korábbi létszámot meghaladó báli sereg – több mint kétszázötven vacsoravendég –, a Daubner cukrászatot maga mögé utasító süteményköltemények, „Táncsics Mihály bőségtála”, két vaddisznó
fenségesen elkészítve és vérbeli farsangi hangulat. Idén is megrendeztük a hagyományos gimnáziumi jótékonysági bálunkat.
A bál az iskola számára lehetőség arra, hogy kifejezze: az igazi gimnázium több mint az ott tanulók és dolgozók számszerű összessége.
Több, mert valódi közösség, melynek tagjai a diákok, a tanárok, a
dolgozók és a szülők, de ugyanúgy hozzá tartozik a fenntartó önkormányzat is. Csak így válhat az iskola azzá, aminek szánjuk: emberi
értékeket is közvetítő, a mindennapok boldog megéléséhez utat
mutató, a hagyományok ápolásának fontosságát hangsúlyozó szellemi központtá. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki erkölcsi és

Mesés Álmok

– avagy az Ezeregyéj titkai

Idén immáron IV. alkalommal kerül megrendezésre
a Mara & Mony Orientál Duett jótékonysági táncestje!
2010. április 17-én este 19 órai kezdettel, a Dabas-DIEGO Sportcsarnokban kerül megrendezésre, a „ Mesés Álmok – avagy az
Ezeregyéj titkai” elnevezésű jótékonysági táncestünk.
Közel 2 órás, színvonalas rendezvényünkkel, idén a Kossuth Művelődési Központot kívánjuk támogatni.
Mi újra megálmodtunk egy meseszép „álomestet”. Egy olyan rendezvényt, amely ismét képes lesz arra, hogy túlmutasson önmagán.
Hiszünk abban, hogy kitartó munkánk és az Önök szívből jövő adakozása „megérleli álmaink gyümölcsét”, segítve ezzel a dabasi Kossuth
Művelődési Központot.

Segítsen újra, hogy együtt segíthessünk!
Mara & Mony

Fotók: Szikszay család

Jegyvásárlás Maránál: 06-70/275-86-75
E-mail: mrazmarcsi@freemail.hu
www.marahastanc.mlap.hu

Jegyárak:

Előadás megtekintésére jogosító, részvételi jegy: 2000 Ft/fő
Előadás megtekintésére nem jogosító, pártolójegy: 1000 Ft/fő
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Szülők bálja a DDS-ben – 2010. február 13.
Az idei 12. bálunkat is sok szülő, vendég
(szám szerint 270-en) tisztelte meg jelenlétével. Szülők és tanárok közös munkájával
fantasztikus narancssárga színben pompázott a DDS szombat estére. Műsorunkban
az idén is a táncé volt a főszerep.

A jótékonysági bál bevétele: 1 300 000 Ft.
A pedagógusok és a diákok nevében szeretném megköszönni a támogatóknak, a
szülői munkaközösségi tagoknak, Kéri
Györgynének az Iskolaszék elnökének, aki
egyben az SZMK elnöke is, az Iskolaszék

Tóth Andrea kezdő táncosai latin-mixet
mutattak be, majd Balikó Éva tánccsoportjai következtek. A kicsik Seherezádé és
Casino twist, a nagyok Black or White és
Charlie Chaplin-koreográfiával szórakoztatták a közönséget. Ezután a hernádi
SAMBA TSE produkciójával folytattuk a
műsort, szintén latin-amerikai táncokat
adtak elő. Felkészítő tanáruk Opóczki
János. A fent említett műsorszámokban
főként a Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjai szerepeltek.
Iskolánk néptánc szakkörének vidám
farsangi tánca zárta a műsort, mely nagy
sikert aratott. A 2., 3., 4. és 5. osztályosok
dunántúli dudálóst, somogyi falukerülőt és
friss csárdást mutattak be. A szakkör vezetője Kabai Zsuzsanna tanárnő.
Hagyományainkhoz híven műsorunk
végén a 8. osztályosok bécsi keringője nyitotta meg a jótékonysági bált. A finom
vacsorát az idén Bug yiról, a Forster
Vadászkastélyból kaptuk.
A meglepetéstánc, mellyel a szülők és a
tanárok közösen készültek, most is az est
fénypontja volt. Az idén a retro hangulat
jegyében rock & roll dübörgött, a fergeteges
siker most sem maradt el. A hölgyek csini
pöttyös ruháját Pacsirta Istvánné készítette, a táncot betanította Tóth Andrea. A
Szőnyi zenekar húzta a talpalávalót a reggelig tartó mulatsághoz.

tagjainak, és valamennyi szülőnek áldozatos munkáját.
Köszönjük a műsorban szereplő szülők,
pedagógusok és diákok lelkes munkáját.
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Jövőre is várunk szeretettel Mindenkit!
Farkas Józsefné

Támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata, Kőszegi
Zoltán • Kéri Györgyné és családja • Rácz
Nándor és családja • Fekete Gyula és családja
• DDS, Prohászka Csaba • Szőnyi Zsolt és
zenekara • Farkas Pál • Cvikk er Optikai
Szalon • Egészség Kovácsa Bt. • Urbán
Virágbolt • Kölyöksziget Játéktár • Andi
Butik • Virág Mindenkinek • Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Rt. • Dabas Diego • Lara
Fehérnemű Bolt • Margó Szalon • Kisgyermek
Alapítvány • Száll Ker Plast Kft. • Alsónémedi
és Vidéke Takarékszövetkezet • Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelőintézet • Mistván
Bt. • Gugyerás Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. • Solanum Békés Zrt. • Berényi
Autókarosszéria Javító • Roulette Café • Kaldi
Ker • Tihanyi Üzletház • Mariann Virágüzlet
• Králl Ildikó, Ildikó Stúdió • INTERNORM
• Velikovszki László, Aranykorona Ékszerbolt
• Prauda Miklós, Laguna Gold Ékszerbolt •
Jasin Kft. • Palermo Cukrászda • Juhász
Sándor, Dabas Televízió • Rádió Dabas • Bor
Imréné, Bor Cukrászda • Magyar Sándor és
neje, Zóna Kft. • Serfel József • Kancsár
Csilla • Bozsik József és neje • Radnai István
és családja • Kollár Endréné és családja •
Kubikné Kiss Judit • Králl Béla • Kozma
Tibor • Albert Enikő • Mrázné Szabó Tünde

• Talabér János és Talabérné Kontra Hajnalka
• Bese és Társa • Nagy Vilmos és családja •
Csernai Jánosné és családja • Bánszkiné Mráz
Zsuzsanna • Szabados József • Baloghné
Acsai Hajnalka • Eke Enikő • Forgács Helga •
Pesti János • Mráz István és családja • Mráz
Péter • Duhajné Csernák Erzsébet • Sallai
Krisztina • Burik Attila • Szabó Gyuláné,
Gazdabolt • 5a SEC • Vogtland Kft. • HERCSI-Hús Kft. • Gál Gábor és Erika, Forster
Vadászkastély • Sári Edina
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De nehéz az iskolatáska?
A mai gyerekek többségének elég nehéz.
Sajnos az iskolák nagy részénél az oktatás elsőbbséget élvez, s nem
fektetnek elég hangsúlyt az olyan módszerekre, amelyekkel csökkenthetik, illetve megelőzhetik a konfliktusokat, a gyermekekben keletkező feszültséget. Így számtalan tanulóban alakul ki az iskolával összefüggésbe hozható gátlás, szorongás, ami ha feldolgozatlan marad,
akár tanulási nehézséget is okozhat. A gyerek reggelenkénti gyakori
hasfájása, rossz közérzete, esetleg hányása, bágyadtsága pszichoszomatikus tünetként jelzi, hogy valami nincs rendben.
A most következő igaz történet minden oktatásban dolgozó számára elgondolkodtató és tanulságos lehet.
Néhány évvel ezelőtt egy angliai kisváros általános iskolájába egy
kutatókból álló csoport érkezett. Azt állították, hogy a náluk lévő
teszttel mérni tudják a különleges képességű, tehetséges tanulókat.
Az iskola vezetősége így beleegyezett a tesztek elvégzésébe. A legnagyobb titokban a kutatók a tesztek eredményeitől függetlenül, találomra kiválasztottak száz nevet a gyerekek közül, a neveket nyilvánosságra hozták, azt mondták róluk, hogy ők a legtehetségesebbek. Egy
év múlva a kutatók visszatértek az iskolába, s újra felmérték a tanulókat. A tesztek értékelésekor megdöbbentő eredmény született. A találomra kiválasztott gyerekek kilencvenöt százaléka nagyot javított
korábbi eredményein.
Az okokat kutatva kiderült, hogy a nebulók szülei és pedagógusai
megtudva, hogy tehetséggel állnak szemben, tudat alatt és tudatosan
is megváltoztak. Az iskolában kivárták, amíg a gyerek megválaszolja a
kérdést, elnézőbbek voltak a csínytevésekért. A gyerekek kiteljesedtek, megnyugodtak, már nem zaklatták őket örökösen.
A jó iskolai teljesítmény a szülőket is megelégedéssel töltötte el,
több időt fordítottak közös programokra. Száműzték életükből a
haragot és a bosszankodást, büszkék voltak gyermekükre, egyszóval
életszemléletük is megváltozott.
Ez a történet megmutatja, hogy milyen fontos a gyermekek körül
kialakult légkör, a felnőttek, pedagógusok és szülők pozitív elvárásai
és főként pozitív képe a tanulókról.
Iskolánk azt a célt tűzte ki, hogy olyan körülményeket teremtsen
diákjaink számára, amelyben jól érzik magukat, örömmel jönnek az
iskolába. Olyan pedagógiai feltételrendszert teremtünk, amelyben
minden gyermek sikerrel veszi az akadályokat.
Feladataink:
– Sikerélményt nyújtani a tanulási folyamatban mindenkinek.
– Fejleszteni a lemaradókat.
– Lehetőséget biztosítani a tehetségeseknek.
– Közös célkitűzéseink: sikeres tanulási folyamatszervezés hiperaktív
és tanulási zavarral küzdő gyermekek számára.
– Rugalmas órarend és tantárgyfelosztás létrehozása a tehetséges
tanulóknak. Különleges motivációs alap kiépítése a figyelemzavarral küzdők segítésére.
A társadalom nehezen fogadja magába az átlagostól feltűnően eltérő tulajdonságokat.
Ha a felnőtt értékrend jelzései az elfogadást sugallják, a gyermek
természetes elfogadóképessége aktivizálódik. A szeretetre és elfogadásra példaadással kell megtanítanunk őket.

Együtt nevelni egy közösség csak akkor tud valakit, ha alaposan
megismeri, megszereti és elfogadja minden tulajdonságával együtt.
Sok idő szükséges ahhoz, hogy ez a képesség kialakuljon.
Iskolaválasztáskor minden szülő elsősorban az iskola légkörének
megítélése alapján dönt. Ezért különösen nagy figyelmet fordítunk az
iskola hangulatát meghatározó elemek kidolgozására, ellenőrzésére.
Nézetünk szerint a tudás megszerzésének útja lényegesebb, mint
maga a lexikális tartalom. Éppen ezért iskolánkban igyekszünk a
nevelés hatásait erősíteni.
Egy iskolás nem a tantárgyat kedveli meg először, hanem az őt tanító embert. Csakis erre a kapcsolatra épülhet a sikeres tanulás.
A pedagógus egyéniségének, személyiségének jelentősége:
Az alapítók céljai közt elsődleges szempont volt, hogy boldog és
sikeres gyerekeket neveljen, oktasson az iskola. Ehhez autonóm, kreatív és tehetséges pedagógusok elismert munkájára van szükség.
Nem szabad elfeledni, hogy szakmánk gyökerei érzelmekből táplálkoznak. Gyerekekkel foglalkozni azt jelenti: szeretetet adni.
Farkas Gabriella igazgató
Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Nyílt Napok az Igazgyöngy Iskolában!
Március 16–19.
Kedves Szülők!
Előzetes egyeztetés alapján megtekinthetik
az intézményünkben folyó tanórai munkát.
Ha gyermekével kapcsolatban az óvoda
problémát jelzett, vagy az iskolai eredmények
alulmaradnak a vártnál,
ha az ön csemetéje magatartási problémákkal küzd,
keressen bennünket!
Elérhetőségünk:
2370 Dabas, Szent István út 35.
Tel.: 29/360-957, mobil: 06-70/604-5533

A gyóni Baba-mama klub
március–áprilisi programjai
március 10.
március 17.
március 24.
március 31.
április 7.
április 14.
április 21.
április 28.

Orrhigiénia – dr. Jákli Györgyi
Húsvéti dekorációkészítés – Antal Tünde
Húsvéti tojásfestés – Antal Tünde
Játszóház
Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
dr. Kozák Beatrix oktatási referens
Mondókák, versek tanulása
Jámbor Éva óvónő
Játszóház
Tájékoztató a kötelező és ajánlott védőoltásokról – dr. Jákli Györgyi gyermekorvos

A programok helyszíne: Dabas-Gyón, Halász Móricz-kúria
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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BEISKOLÁZÁS

Együtt az első osztályba…
A Kossuth Lajos Általános Iskola a 2010–
2011-es tanévben is nagy hangsúlyt fektet
leendő első osztályos kisdiákjai fogadására.
Ennek keretében bemutatkozó nyílt órákat
szervezünk, melyekre tisztelettel hívunk
minden érdeklődő szülőt.
Nyílt órák: – 2010. március 24., 8.00 óra,
uszodás iskola 3-as terem • 2010. március
26., 8.00 óra, uszodás iskola 5-ös terem
Mit kínálunk tanulóinknak?
– Biztosítjuk az óvodából az iskolába történő zökkenőmentes átmenetet. Fontos
szerepet szánunk a játéknak, a mesének
és a mozgásnak. Alapozunk a gyerekek
képességeire, egyéni haladási ütemére.
– Osztálytanítóink munkáját szakképzett
logopédus és fejlesztőpedagógus segíti.

NYÍLT NAP A II. RÁKÓCZI
FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tisztelettel meghívja a leendő első osztályosokat és szüleiket a március 26-án,
pénteken tartandó bemutatkozó és tájékoztató nyílt napra.
Délelőtt és délután is várjuk az érdeklődőket.
Részletek az óvodákban elhelyezett plakáton és iskolánk honlapján www.
rakoczi-iskola@sulinet.hu láthatók.

Alapítványi hír
A Rákóczi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma nevében tájékoztatom a tisztelt
adózó polgárokat,
hogy az idén is van lehetőségük felajánlani adójuk 1%-át alapítványunk javára.
Adószám: 18677076-1-13
Név: Rákóczi Iskoláért Alapítvány
A tavalyi támogatás összege: 113 082 Ft
volt, amelyet udvari játszótér kialakítására fordítunk.
Köszönjük szépen!
Zsolnai Mária igazgató
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– A tanítási órákba illesztjük a mindennapos testnevelést (tartásjavító fitt-ball,
úszás, néptánc), amely teljessé teszi kisiskolásaink testi fejlődését.
– Szeptemberben az átépített, megszépült
„zöld iskolánkban” fogadjuk diákjainkat.
– Iskolanyitogató programunkra immáron
4. esztendeje várjuk a hozzánk jelentkező
nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.
Játsszunk iskolásdit!
Az OVISULI néven ismert foglalkozás
időpontja: 2010. május 21. 17.00 óra
Helye: Kossuth Lajos Általános Iskola
(Dabas, Iskola utca 1.)
Fő törekvésünk olyan iskolát építeni, amelyhez jó tartozni, ahol mindenki valamiben
tehetséges, ahol hiszünk a jóban, az emberi
értékekben.
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!
Farkas Józsefné
igazgató

Hurkakóstoló vacsora
Szerencsére napjainkban sok dabasi családban
ápolják még a disznóvágás és feldolgozás
hagyományát, ízlelhetik akár egész évben a
disznótoros vacsorákat és élvezhetik hangulatát. A Halász Móricz-kúria február 20-i gasztronómiai hagyományokat őrző rendezvényén a
hurka elkészítésére és zsűriztetésére vállalkozott hat csapat, többségében dabasi családok,
barátok közösségei. Az 50–60 főt számláló
eseményre a disznótoros hurka készítését vállalta a Gyóni Református Egyházközség,
Opóczki László családjával, Petróczy Attiláné
és családja, Lantos István és családja, Jeszen
szky Antal Györgyné és baráti társasága,
Hébel József és családja.
Az elkészített hurkakóstolókat szakavatott
zsűri bírálta: Tunner György hentes, aki a csapatok hurkakészítéshez szükséges alapanya
gait biztosította, Magyar Sándorné, a Zóna
Kft. vezetője és Feldman László vőfély. A disznóvágáshoz értő családoknak a hurka ízletes
elkészítésén túl gondoskodniuk kellett asztalok hangulatos terítékéről, a tálalásról és a zsűritagok lenyűgözéséről, hiszen ezen pontok
alapján értékelték a csapatokat. A zsűrit
műsorral és étvágygerjesztő finomságokkal
köszöntötték, és ahogy ez régen szokás volt a
vendégekkel, jó ismerősökkel, pakkot is kapott
a tisztelt szakmai bizottság, hiszen a disznótorból senki sem távozhatott üres kézzel. A
kényeztető kóstolók után nehéz volt a zsűrinek
a döntéshozatal, hiszen minden csapat a szá-

Köszönet az 1%-ért
A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
„Kossuth Iskolai Informatikai és Számítás
technikai Alapítvány Kuratóriuma” köszöni a
támogatást azoknak az intézményi dolgo
zóknak és szülőknek, akik a 2008. évben
felajánlották személyi jövedelemadójuk
1%-át az alapítvány javára.
A számlára érkezett 444 269 Ft összeget
alapítványunk számítógépek vásárlására
fordítja.
A 2009. évi 1% felajánlását iskolánk vala
mennyi tantermének számítógéppel történő
felszerelésére kívánjuk fordítani.
Kérjük, a jövőben is támogassák alapítvá
nyunkat!
ADÓSZÁMUNK: 18678802-1-13
Köszönettel:
Farkas Józsefné
igazgató

mukra megszokott ízharmóniával, szülőktől,
nagyszülőktől megtanult technikát elsajátítva
készítette el a hurkakóstolót, így a hurkák
között jócskán adódtak ízbeli különbségek.
Díjazottak:
I. Lantos István és családja
II. Gyóni Református Egyházközség
III. Petróczy Attiláné és családja

A gyóni református egyház „alkotása”
Tunner György és Magyar Sándorné
zsűritagok különdíjjal (ajándék- és melegétel-utalvány) jutalmazta a következő csapatok igyekezetét, vendégszeretetét és kóstolóinak ízvilágát:
• Gyóni Református Egyházközség
• Jeszenkszy Antal Györgyné
• és baráti társasága.
Vacsora után vendégeink további szórakozásáról Lauter Antal gondoskodott, így
hamarosan táncra perdültek a hurkakészítő
mesterek. Az esttel ismét életre kelt a múlt a
kúria nagytermében, mint egykoron.
Bízunk benne, hogy szombat esti hurkakóstolónkkal hagyományt teremthetünk és
legközelebb is megszervezhetjük.
a Halász Móricz-kúria munkatársai

intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. március havi programjai

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
Kiállítás
„Ébredj új tavasz!”
Dabasi óvodások munkáinak kiállítása
Megnyitó: 2010. március 15. hétfô 14.30 óra
A kiállítás április 9-ig tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel.: 29/362-545)
Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Rendezvények
ERDÉLYI TÁNCHÁZ
2010. március 6. szombat 16.00 óra
A táncházat a II. Magyar LEADER Expóra
ideérkezett erdélyi táncoktató vezeti
A játékszobában: kézműves foglalkozás, kártya- és társasjátékok, színezőasztal
Húsvéti kézműves foglalkozás
2010. március 26. péntek 15.00 óra
Kézműves technikák átadása,
húsvéti díszek készítése

Színpadi műsor – táncprodukciók
Gyermektáncház (17.00 óra)
A táncházat Farkas Gábor,
a Bartók Táncegyüttes tagja vezeti.
Inoka Győző és barátai zenélnek.
Csoportok foglalkozásai
Forgatós Néptánccsoport: péntek
19.00–21.30 óráig, oktató: Farkas Gábor
Néptánc óvodásoknak:
csütörtök 16.15–17.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya
Gyereknéptánc: csütörtök 17.00–18.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Margaréta Citeracsoport: péntek
16.30–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek
18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya Népdalkör: csütörtök
18.00–20.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
március 6. szombat, április
Látássérültek Egyesülete: március 8. hétfő
Babahordozó Klub: havonta,
csütörtök 10.00–12.00 óráig
vezetô: Kovalik Éva

A Halász Móricz-kúria márciusi programjai
2010. március 10-én (szerdán) 18.00 órai
kezdettel a Múzsák Alapfokú Művészet
oktatási Intézmény növendékei 1848.
március 15. alkalmából zenés-verses produkciót adnak elő.

Március 25-én csütörtökön,
17.00 órakor Murányi László,
az MTV volt főmunkatársa tart
könyvbemutatót.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Március 27. (szombat) 14.00 Húsvéti
rendezvény
• Cukrászati bemutató a Palermo cuk
rászda szervezésében. Az édességek elkészítésébe be lehet kapcsolódni és megvásárlásukra is van lehetőség. • Origamikiállítás Gulyás Anikó, a Budapesti Ori
gami Club vezetőjének munkáiból •
Állatsimogató és tojáskereső verseny a
gyermekeknek • A Horgoló Klub tagjainak horgolt díszeit, tárgyait is meg lehet
tekinteni, vásárolni.

Állandó programjaink:
Hetente szerdán
Baba-mama klub 16.00–18.00-ig
csütörtökönként
asszonytorna 17.30–18.30 és
a LazulALánc együttes próbája
18.30–20.30-ig
Kéthetente szerdánként
Árkádia Spirituális Kör – Velikovszki
Andrea előadásai (március 3., 17. és 31.)
Március 12. (péntek)
Origami Klub 14.00–18.00 óráig
Március 18. (csütörtök)
Horgoló Klub 16.00–18.00 óráig
A Halász-Szánthó Emlékszoba és
Velikovszki Pál Emlékszoba is látogatható minden hétköznap 08.00–16.00-ig.
Érdeklődni lehet
a 06-29/367-160-as telefonszámon.

EXEGII MOMENTUM
„emléket állítottam”
2010. március 6-tól újra megtekinthető a
2007. évi Dabasi Építészeti Kiállítás anyaga
a TRAFIK-ban.
Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a kulturális és művészeti értékekkel
bíró, bezárt temetkezési helyek állapotára,
valamint reflektorfénybe helyezzük a mai
és korabeli búcsúztatási szokásokat.
Tapaszt alatunk az, hogy ma a sírok nagy
része nem az eltávozókról, hanem az
ittmaradókról szól.

A kiállítótérben láthatóak lesznek
Molnár Szilvia és Molnár László fotóművészek által készített képek, és néhány eredeti
fejfa, hogy a látogatók testközelből érezhessék ezeknek a művészi alkotásoknak az erejét.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A kiállítás a TRAFIK hivatalos áprilisi
megnyitójáig látogatható. További információ a www.trafikkor.com weboldalon található!
A TRAFIK-KÖR kéri a Tisztelt Dabasi
Lakosokat, hogy a TRAFIK-ról készült
régi fotóikat juttassák el az alábbi elérhetőségre. A képeket regisztrálás után vis�szaszolgáltatjuk tulajdonosaiknak.
Együttműködő szándékukat előre is
köszönjük!
Balog Ádám, TRAFIK-KÖR
Cím: 2370 DABAS, Martinovics tér 5.
(Trafik Kiállítótér)
2370 DABAS, Bartók Béla út 90.
(iroda, Laguna Üzletház)
Tel.: 06-30/978-9203
Ligetvári István, az egyesület vezetője
06-20/495-6506
Balog Ádám, a honlap szerkesztője
E-mail: trafikkor@freemail.hu
2010. március
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önkormányzati hírek

Dabas Város Önkormányzata,
a Kossuth Művelődési Központ,
a Galéria Alapítvány és a Dabasi Fotó Klub Egyesület

fotópályázatot hirdet

„II. Házunk-Hazánk 2010”
címmel
A pályázaton részt vehet minden magyar fotós, beleértve a határon
túli fotósokat is.
A pályázat témája kötetlen; szívesen fogadjuk Magyarország és
a Kárpát-medence természeti és épített értékeinek, lakóinak, hagyo
mányainak és a hagyományok őrzésének művészi módon való
bemutatását.
Egy szerzőtől maximum 4 db (színes és/vagy fekete-fehér) papír
kép küldhető be. Sorozatot nem fogadunk el. A képek mérete lehető
leg 30 540 cm-es legyen, az ettől való eltérés lehetséges, de csak a
rövidebb oldal esetében. A megadott méretektől eltérő, illetve felra
gasztott paszpartuzott vagy kasírozott, keretezett képet nem foga
dunk el. A képek szállítás közbeni sérüléseiért felelősséget nem
vállalunk.
A kiállításra elfogadott képeket a rendezők a pályázat propagan
dájában, katalógusában, a kapcsolódó egyéb tájékoztatókban díj
mentesen felhasználhatják.
Minden elfogadott kép kiállításra kerül és bekerül a kiállítás kata
lógusába.
A zsűrizés után a pályázókat értesítjük. Kérünk minden pályázót,
hogy az e-mail címüket írják fel a nevezési lapra, mert a kiállításon
elfogadott képeket 13518 cm-es méretben, és 300 dpi felbontás
ban digitális formában elkérjük a jó minőségű katalógus elkészíté
séhez.
Nevezési díj 1000 Ft, melyet rózsaszín postai utalványon (Kossuth
Művelődési Központ, 2370 Dabas, Szt. István u. 58.) vagy átutalás
sal (Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Dabas, 64400099109180170) vagy helyszíni nevezés esetén a díj a képek leadásakor
is befizethető.

Pályázati naptár:
– Postai feladás esetén a feladási határidő 2010. július 15.
Cím: Kossuth Ház Galéria, 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
– S zemélyes leadás esetén július 8–15. közötti munkanapokon
9.00–17.00 óra között a Kossuth Ház Galéria munkatársai veszik
át a képeket.
– A képek zsűrizése 2010. július 22-én történik. 		
A zsűri tagjai: Dolezsán Ágnes, Kührner László, Lőkös Zoltán,
fotóművészek. A zsűrizés jegyzőkönyvét a MAFOSZ soros körle
velében és a www.dabas.hu-n tesszük közzé.
– A kiállítás megnyitása 2010. szeptember 17-én 18.00 órakor a
Kossuth Ház Galériában lesz. A kiállítás megtekinthető szeptem
ber 17.–október 9. között, hétköznap 9.00–17.00 óráig, hétvégén
előre egyeztetett időpontban (tel.: 06-29/362-545).
– A képeket a kiállítás befejeztével október végéig juttatjuk vissza.
A pályázathoz kapcsolódó címek és telefonszámok:
– K ossuth Ház Galéria, 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
tel.: 29/362-545
– K ossuth Művelődési Központ, 2370 Dabas, Szt. István u. 58.
tel.: 29/360-237

Díjazás: I. díj + oklevél
II. díj + oklevél
III. díj + oklevél

Különdíjak: MAFOSZ plakett + oklevél
Dabas Város Különdíja + oklevél
Dabasi Fotó Klub Egyesület Különdíja + oklevél
Eredményes fotózást, sikeres pályázatot kívánnak
a „II. Házunk-Hazánk 2010” fotópályázat kiírói!
A nevezési lap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.

Négy településôr – biztonságunk érdekében
Kormányrendelet alapján pályázati úton
4 fő településőr alkalmazására van lehetőségünk 2010. évben.
A településőrök alkalmazásának és felszerelésének költségeit a minisztérium fedezi.
A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki a közterület-felügyelő egyenruhájának színével
egyező öltözetben és felszereléssel végzi
tevékenységét.
Felismerhetőségüket a fekete településőr feliratú sapka és a Településőr Dabas
feliratú biztonsági mellény biztosítja.
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Fő feladataik:
• A közterületek jogszerű használatának, a
közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
• A közterület rendjére és tisztaságára
vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása.
• Közreműködés a közterület, az épített és
természeti környezet védelmében.
• Közreműködés a társadalmi bűnmegelő-

zési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.
• Közreműködés az önkormányzati vagyon
védelmében.
• Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában, ellenőrzésében.
• Közreműködés állategészségügyi és
ebrendészeti feladatok ellátásában.
Az egyéb jogszabályokban és az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi
közbiztonság javítása érdekében – meghatározott feladatok, és a közterület-felügyelet tevékenységének támogatása, azok biz-

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Kép
viselő-testülete 2010. február 9-én meg
tartott ülésén döntött a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt
pályázatok elbírálásáról. A Képviselőtestület 2010. március 1-jétől 2013. feb
ruár 28-ig terjedő időszakra 14 igen
(egyhangúlagos) szavazattal a Halász
Boldiz sár Városi Könyvtár igazgatójának
Ferenczi Margitot bízta meg. A testület a
köny v t ár iga zga tójának ille t ményé t
264 315 Ft-ban állapította meg.
A Képviselő-testület felhatalmazta a pol
gármestert a MALÉV horgásztó megvéte
lére vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytat ására, valamint a szerződés alá
írására. A Képviselő-testület a brut tó
81 millió forint vételár fedezetéül a „Dabas
fejlődéséért” kibocsátott kötvényt jelölte
meg.
A testület zárt ülésen szociális tárgyú és
egyéb támogatással kapcsolatos kérdé
sekben döntött.
A Képviselő-testület 2010. február 11-én
két ülést tartott. A döntéshozók a rendes
ülésen elfogadták Dabas Város Önkor
mányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét, melyben 120 fő foglalkoztatását
tervezték.

tonságos és hatékony végrehajtása a közterületi jelenlét erősítése céljából, melyet
a szolgálatot ellátó közterület-felügyelővel együtt végez.
A településőrök hatósági jogkörrel
nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt
nem alkalmazhatnak, pénzbírságot nem
szabhatnak ki. Ha a településőrök jogsértést tapasztalnak, azt jelzik a hatóságok felé, akik megteszik a szükséges
intézkedéseket.
Az alkalmazott négy településőr a
szükséges szakmai végzettséggel rendelkezik.
A négy településőr 2010 februárjában
állt szolgálatba. Molnár Zoltán Viktor

A képviselők döntöttek arról, hogy az
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a sári
településr észen található, 1. sz. Napközi
otthonos Óvoda Napsugár tagóvodájának
felújítására. A pályázathoz az Önkor
mány za t a pályá z a t i cél t ar t alék ból
6 000 000 Ft saját forrást biztosít.
A testület határozott arról, hogy a 2010.
évi költségvetésben a fejlesztési céltarta
lék terhére 4 millió forintot biztosít az
Önkormányzat a Dabas, Szabadság úti
temető bővítésének tereprendezési, illetve
kerítésátépítési munkáira.
A testület hozzájárult, hogy a Dabas-Gyón,
Szélmalom utcai temetőben elkészüljenek
a Rendezési tervben tervezett elkerülő út
temetőt érintő szakaszának földmunkái, a
mellette kialakított 35 férőhelyet biztosító
parkolóval.
A tervezett út anyaga kulés útalap, murva
terítéssel. Az utat és a ravatalozót 3 m
széles, hasonló szerkezetű járda köti majd
össze, a járda mellett nyer elhelyezést a
Vasút úti emlékparkból elszállított emlék
mű.
A Képviselő-testület 2010. február 11-i
második ülésén Dabas Város 2010. évi
költségvetési rendeletét tárgyalta.
Dr. Kozák Beatrix

és Dömény Attila Zsolt Dabason és
Gyónon, Huszár Sándor és Bálint József
a sári városrészben vigyáz a közbiztonságra.
Munkájukat szakmai felkészítő oktatás után kezdték meg, mely oktatáshoz a
rendőrkapitányság nyújtott szakmai
segítséget. A településőrök a szolgálat-
beosztások szerint párosával járják a
gyóni és sári városrész utcáit. Feladatuk
ellátása során megbízólevéllel igazolják
magukat.
Forduljanak hozzájuk bizalommal!
Garajszki Gábor
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A
TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. (Ktd tv.) alapján a talajterhelési
díjra vonatkozó szabályok 2004. július 1-jétől
léptek életbe. A törvény alapján a talajterhelé
si díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót ter
heli, aki helyi vízgazdálkodási hatósági enge
dély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá, azaz városunk belterületén min
denkit, aki nincs rákötve a csatornahálózatra.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,
vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség
hiányában az átalány alapján meghatározott
víz mennyisége.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és önadózás kere
tében megfizetnie a tárgyévet követő év már
cius 31-ig.
A DAKÖV Kft. szolgáltatja azon fogyasztók
adat ait, akiknek vízfogyasztása volt, de a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötöttek rá. Az ilyen módon megadott
vízfogyasztás alapján az Adócsoport küldi
meg a bevallási nyomtatványt (melyben a
DAKÖV Kft. által szolgáltatott adatok feltünte
tésre kerülnek) és a kitöltési segédletet, a díj
fizetés alapjául szolgáló díjalapot és a fizeten
dő díjat pedig az adózónak ki kell számítania
és a díjat meg kell fizetnie a bevallás benyúj
tásával egyidejűleg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy
– a hatályos jogszabályok alapján – ameddig
a közcsatornára való rákötés nem valósul meg,
addig talajterhelési díj fizetési kötelezettség
terheli őket. Azon fogyasztók, akik valamilyen
oknál fogva nem kaptak bevallási nyomtat
ványt és kitöltési útmutatót, de kellett volna,
kérjük, jelentkezzenek az Adócsoportnál
(29/561-265). Nagyon lényeges, hogy a
bevallási nyomtatványon közölt elfogyasztott
víz mennyiségét a saját számláik alapján
ellenőrizzék, és amennyiben eltérés mutatko
zik, a DAKÖV Kft.-nél rendezzék azt. Az
Adócsoport a DAKÖV Kft. által szolgáltatott
lista alapján dolgozik.
A 2009. évi díjbevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2010. március 31.
Számlaszám:
64400082-30006056-71200088
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Adócsoport
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Dabas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
A város 2010. évi költségvetése minden eddigi költségvetésnél
magasabb, amely elsősorban az elnyert pályázatoknak köszönhető,
de a nagyon magas közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek
is jelentősen emelték a költségvetés végösszegét. Közel négymil
liárdos az a fejlesztés, amit 2010-ben tudunk elvégezni a városban
és mindehhez a saját forrást úgy kell biztosítanunk, hogy közben a
működésnél százmilliós nagyságrendű az állami hozzájárulás elvo
nás, amit saját bevételből kell pótolni.
A kormány önkormányzat- és intézményellenes állami támoga
tási rendszere miatt jelentős megszorításokat is kellett alkalmazni
intézményeinknél, ami közvetlenül és közvetetten is érinti a dolgo
zóinkat.
Kérjük a lakosság, a dolgozók, a szülők türelmét, mert önkor
mányzatunk erején felül próbálja biztosítani az eddigi szakmai szín
vonalat intézményeiben, a város jobb működését és a pályázatok
hoz szükséges önrészeket.

Dabas Város Önkormányzatának
2010. évi bevételi előirányzatai
Megnevezés
Alaptevékenység bevétele
Intézményi sajátos bevétel
Áfa-bevételek
Kamat-bevételek
1. Intézményi működési bevételek
Építményadó
Kommunális adó
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
2. Helyi adók
SZJA helyben maradó rész
SZJA kiegészítés
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
3. Átengedett központi adók
Normatív állami támogatás
Központosított támogatás
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Hivatásos tűzoltóság támogatása
4. Állami hozzájárulás
Működési célra átvett pénzeszk. OEP
Működési célra átvett pénzeszk.egyéb
5. Működési célú pénzeszköz átvétel
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)
Tárgyi eszközök értékesítése
Önkormányzati lakások értékesítése (részlet)
Osztalékbevétel
Felhalmozásra átvett pénzeszköz (pályázatok)
II. Felhalmozási bevétel összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II:)
III. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Bevételek összesen (I+II+III+IV)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Szlovák kisebbségi Önkormányzat
Társult ÖK Együtt Segítőszolgálata
Országközepe Szakképzési Társulás
Bevételek együtt
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Eredeti előirányzat
6 000 000
169 965 000
30 087 000
50 520 000
256 572 000
60 000 000
47 000 000
510 000 000
1 000 000
618 000 000
174 609 000
251 476 000
240 000 000
2 000 000
668 085 000
813 579 000
1 132 000
150 000
241 550 000
1 056 411 000
634 756 000
2 472 000
637 228 000
3 236 296 000
16 099 000
1 021 000
15 000 000
2 557 922 000
2 590 042 000
5 826 338 000
648 087 000
6 474 425 000
994 000
994 000
89 827 000
2 000 000
6 568 240 000

Intézményi működési kiadások
Megnevezés
1. számú óvoda
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2. számú óvoda
Kossuth Lajos Általános Iskola
3. számú óvoda
Gyóni Géza Általános Iskola
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
Kossuth Mûvelődési Ház
Városi Tűzoltóság
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelô Intézet
Polgármesteri Hivatal
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Eredeti előirányzat
94 507 000
103 437 000
112 099 000
224 243 000
118 573 000
197 787 000
267 863 000
20 424 000
242 550 000
661 070 000
695 423 000
17 070 000
26 868 000

Dabas Város Önkormányzatának pályázattal meg
valósuló fejlesztési kiadásai 2010-ben (ezer Ft-ban)
Elnyert pályázatok
Önrész Összköltség
TISZK infrastruktúra – KMOP
2009-ről áthúzódó
10 192
101 917
TISZK infrastruktúra
KMOP-2010.
46 905
469 042
Bóbita Óvoda – KMOP
2009-ről áthúzódó
9 879
98 795
TISZK szervezetfejlesztés
KMOP 2009-ről áthúzódó
0
120 383
TISZK szervezetfejlesztés
KMOP-2010.
0
87 420
PH szervezetfejlesztés ÁROP
2009-ről áthúzódó
1 600
19 993
Szakorvosi Rend.int. fejlesztése
KMOP
36 594
361 959
Településközpont fejlesztése
KMOP
332 725
1 232 725
Családi Napközi és nappali
ellátás – KMOP
23 342
70 550
Könyvtár – TÁMOP-2010.
0
18 961
Kossuth Műv. Közp. fejlesztése
0
39 426
Dabas-Gyón Lurkó óvoda bővítése 6 539
25 539
Kompetencia alapú oktatás
0
29 710
Sérülékeny vízbázis – KEOP-2010.
0
46 899
Tájékoztatást elősegítő
információs táblák
1 165
2 711
Útfelújítás:
Viola, Bem J. u., Martinovics tér,
Szűk és Vásártér u.
26 957
46 957
Dr. Halász M.,Gödör, Kálvin J.
és Harang u.
7 980
15 960
Vörösmarty u.
20 633
40 633
Batsányi J., Dózsa Gy., Ék u.,
Batsányi köz és Új u.
12 235
24 470
Belterületi utak fejlesztése
KMOP 201.
43 830
128 294
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése: 	 
Vörösmarty u. – KMOP
36 402
126 330
Tabáni u. – KMOP
18 337
65 405
Ifj. táborozás fejlesztése – strand 12 772
31 930
Összesen:
648 087 3 206 009

Támogatás
91 725
422 137
88 916
120 383
87 420
18 393
325 365
900 000
47 208
18 961
39 426
19 000
29 710
46 899
1 546
20 000
7 980
20 000
12 235
84 464
89 928
47 068
19 158
2 557 922
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság pályázati kiírása
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási
és Kulturális Bizottsága (OKB) 18/2010. (II.
22.) sz. határozata alapján költségvetési kerete terhére pályázatot ír ki összesen 3 millió
Ft-ig.
A pályázatban részt vehetnek a dabasi
székhelyű nevelési-oktatási, kulturális intézmények, bejegyzett civil szervezetek, egyházak, nyugdíjasklubok, egyéni pályázók.
Nem bejegyzett civil szervezetek, egyéni
pályázók (magánszemélyek) csak abban az
esetben vehetnek részt, ha valamely intézmény, bejegyzett civil szervezet felvállalja a
pályázat és az elszámolás benyújtását a
nevükben. Ebben az esetben a benyújtott
pályázat nem számít az intézmény, bejegyzett civil szervezet által benyújtott pályázatok közé. Amennyiben alapítvány nyújt be
pályázatot, a támogatásról az OKB kerete
terhére az OKB javaslatára Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
A dabasi székhelyű nevelési-oktatási
intézmények, kulturális intézmények összesen 1 millió Ft-ig pályázhatnak, közös óvodai,
iskolai, kulturális szakmai programok megvalósítására, azaz a pályázat benyújtásának
feltétele, hogy a megpályázott cél megvalósításában minimum két intézmény vegyen
részt, és a pályázatot is közösen nyújtsa be.
Az intézmények maximum két pályázatot
nyújthatnak be egy pályázati forduló keretében, a megpályázható összeg maximum
100 000 Ft pályázatonként.
A bejegyzett civil szervezetek, egyházak,
nyugdíjasklubok összesen 1-1 millió Ft ere
jéig nyújthatnak be pályázatot.
Egy pályázattal elnyerhető maximális
összeg: 100 000 Ft, abban az esetben, ha a
pályázó, illetve a közösen pályázók egy pályázati célra nyújt/nak be pályázatot a pályázati
forduló keretében. Egy pályázó, közösen
pályázók maximum két pályázati célra nyújthat/nak be pályázatot, ebben az esetben az
elnyerhető összeg pályázatonként maximum
50 000 Ft.
A Bizottság az alábbi célokat támogatja
különösen:
– k özös óvodai, iskolai, szakmai, kulturális
programok megvalósítása
– kulturális programok útiköltségének, belépőjegyeinek támogatása
– kulturális programok megvalósításához eszközök beszerzése

– szakmai, kulturális előadások megvalósítása
– fellépések, kiállítások, kiadványok megjelentetési költségeinek támogatása.
A pályázó mindösszesen a megpályázott
összeg 10%-áig tervezhet reprezentációs
(étkeztetés, vendéglátás, élelmiszer-vásárlás)
költségeket.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. március 31.
A pályázatok elbírálásának határideje:
soron következő OKB, ill. azt követő testületi ülés. Az OKB – a beérkező pályázatok
függvényében – a pályázók egyes körére
meghatározott keretösszegeket átcsoportosíthatja.
Pályázni a Bizottság által összeállított
adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a zt az űrlapot, amelynek segítségével a
pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat
benyújtásakor, valamint amennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt az
űrlapot
– (2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor –
vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása
után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon
belül – kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét.
Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi
kérelem letölthető a www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont
alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgárm esteri Hivatal (2370
Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös szobájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a Polgármesteri Hivatal (2370
Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös szobájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik internet-eléréssel, köteles azt megküldeni
az oktatas@dabas.hu címre.
A pályázatok elbírálásánál az Oktatási
és Kulturális Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
– a pályázat területi hatálya: az egész városra
kiterjed, vagy csak a pályázó intézményre,
civil szervezetre, egyházra
– a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma
– önrész biztosítása a pályázathoz

– a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége, pályázók száma
– esélyegyenlőség biztosítása
Az Oktatási és Kulturális Bizottság előnyben részesíti a „2010 – a Megújulás Évé”-hez
kapcsolódó pályázatokat.
A pályázó, amennyiben az OKB támogatásban részesíti, köteles eleget tenni Dabas
Város Önkormányzata Támogatási Szabály
zatában meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást kap. A
pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél
megvalósításának Támogatási szabályzatban
foglalt ellenőrzését.
Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a következő pályázati fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely,
az OKB elnöke

Megújul a sári erdô
A Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete
örömmel tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a dabas-sári erdők természetességi
állapotának fokozását célzó pályázata a
Közép-magyarországi Operatív Program
keretében támogatást nyert.

Fotó: Karlik Dóra

A pályázat célja a dabas-sári állami erdőben lévő utolsó 16,80 hektár nemesnyár
faállomány őshonos erdőre történő cseréje.
A munkálatok leglátványosabb szakasza
az idei esztendő, amikor is a nemesnyárasok
kitermelése és az új erdők telepítése történik. A megújuló erdőkben az ősi turjánnak
megfelelően magyarkőris, feketenyár és
mézgás éger csemeték kerülnek elültetésre.
A fiatal erdők gondos ápolásával egy
természetközeli, őshonos fafajokból álló változatos erdőt adunk át majd az utókornak.
2010. március
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Anyakönyvi hírek
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Bolla Ilona
1920. 03. 17.
90
Bábel Balázs
1920. 03. 22.
90
Farkas Pálné
1920. 03. 24.
90
Kiripóczki Lászlóné
1919. 03. 21.
91
Huja Ferencné
1916. 03. 06.
94
Bábel Pál
1916. 03. 09.
94
Strupka Józsefné
1915. 03. 20.
95
Dori Lászlóné
1911. 03. 14.
99

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Simon Sándor
1945. 03. 14.
2010. 01. 14.
Farkas József
1927. 05. 19.
2010. 01. 21.
Andristyák Péterné
1948. 07. 09.
2010. 01. 24.
(Farkas Anna)
Mráz Jánosné
1923. 06. 10.
2010. 01. 30.
(Kopasz Erzsébet)
Erdei Miklós
1947. 08. 09.
2010. 01. 30.
Gódor Józsefné
1921. 09. 26.
2010. 02. 02.
(Drozdik Kamilla)
Gogolák János
1956. 01. 27.
2010. 02. 04.
Szabó Györgyné (Liska Jolán) 1931. 10. 09.
2010. 02. 05.
Balog Pálné (Faragó Ilona)
1928. 07. 22.
2010. 02. 05.
Kun Barnabásné
1930. 09. 28.
2010. 02. 07.
(Szakál Julianna)
Gál Lászlóné (Tóth Margit)
1927. 12. 03.
2010. 02. 08.
Vajda Józsefné
1922. 03. 26.
2010. 02. 10.
(Kovács Katalin)
Berbécs Istvánné
1918. 12. 04.
2010. 02. 10.
(Kántor Piroska)
Suhajdáné Balázs Zsuzsanna 1970. 11. 21.
2010. 02. 14.
Erdei Róbert József
1949. 02. 14.
2010. 02. 15.
Bai Ferenc Józsefné
1927. 12. 25.
2010. 02. 17.
(Nagyszegi Jolán)
Krigel Vince
1940. 03. 08.
2010. 02. 18.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010. januártól a következők:
1/32 oldal
		
1/16 oldal
		
1/8 oldal
		
1/4 oldal
		
1/2 oldal
		
A/4 oldal
		

(fekete-fehér)
színes
(fekete-fehér)
színes
(fekete-fehér)
színes
(fekete-fehér)
színes
(fekete-fehér)
színes
(fekete-fehér)
színes

7 260 Ft/hó
8 710 Ft/hó
8 710 Ft/hó
11 620 Ft/hó
14 520 Ft/hó
20 330 Ft/hó
24 690 Ft/hó
31 945 Ft/hó
37 750 Ft/hó
49 370 Ft/hó
60 990 Ft/hó
90 030 Ft/hó
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(35 5 50 mm)
(70 5 55 mm)
(65 5 95 mm)
(95 5 130 mm)
(130 5 210 mm)
(210 5 297 mm)

Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Gombár Sándorné
1941. 03. 26.
2010. 02. 19.
(Bennárik Rozália)
Majoros Lénárdné
1922. 01. 14.
2010. 02. 21.
(Horvát Margit)

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
március 25. Tóth Ferenc József – Somogyi Brigitta
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
március 31. Krász Gábor – Kovács Magdolna
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
március 1.
Horváth Zsolt – Hideghéti Ágnes
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
március 12. Boglár János – Fojta Margit
2010. februárban kötöttek házasságot:
február 26. Szarvas Róbert Tamás – Szele Henrietta
február 26. Maczkó Gábor – Tóth Anita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô
Opóczki Márk György
Kmetyó Vanessza
Balog Barnabás
Iványi Inez Fanni
Paár Kristóf Attila
Farkas Csongor
Bereczki Máté
Dósa Dávid
Nagyszegi Boglárka
Szabó Gábor
Boskó Gréta
Papp Gréta

2009. 11. 13.
2010. 01. 03.
2010. 01. 20.
2010. 02. 03.
2010. 02. 04.
2010. 02. 04.
2010. 02. 15.
2010. 02. 16.
2010. 02. 16.
2010. 02. 20.
2010. 02. 23.
2010. 02. 23.

Anyuka neve
Opóczki Andrea
Kalicza Éva
Gombár Erzsébet
Csábi Zita
Somogyi Éva
Megyeri Vera
Gémes Tünde
Tihanyi Szilvia
Balázs Katalin
Dori Tünde
Tabányi Annamária
Fehérvári Anett

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés
esetén 15% kedvezmény, 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
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Búcsúzunk…
Könnyek közt ültem az asztalomnál,
Viktória versét olvasva. A háttérben halk
lágy zene szólt. Mintha „a mi rádiónk,”
tudta volna, hogy most ez illik ide. Azon
gondolkodtam, hogy még soha nem voltam
ilyen helyzetben, ilyen rövid időn belül
három kedves munkatársat vesztettem el.
Valaki megkérdezte tőlem, mi történt, hogy
nálunk megint kint a fekete zászló. Ez a legnehezebb, mikor el kell mondani, megint
búcsúzunk, gyászolunk. Nehéz szívvel
jövünk dolgozni, mindenkinek átfut az
agyán, még jobban tudatosul, hogy betegek
vagyunk.
Kinek mi jutott, de azért olyan jó, hogy
egymást támogatjuk, és állapotunknak
megfelelően elvégezzük napi feladatainkat,
van hely, ahol dolgozhatunk.
Most együtt emlékezünk, rád, Györgyi!
Szlezákné Németh Györgyi, aki csak 47
éves voltál!

Pedig úgy szurkoltunk, vártuk a javulást családoddal együtt bíztunk, hogy felépülsz.
Nyugodj békében! Remélem, hogy a rád
jellemző hangos kacajjal üdvözlöd a „fenti
népet”. Mi meg itt lent, emlékezni fogunk
rád!
Holeczné Erika
és a szociális foglalkoztató dolgozói
Mint egy kislány a réten, aki játszik,
Virággal kezében egy fiúról álmodik.
Lassan morzsolgatja a törékeny szirmokat,
Szeret vagy nem szeret, kutatja a választ.
Aki ismert, tudja, hogy vidám, barátságos
ember voltál. Sok nehézséget megjártál a
betegségeddel, már fiatalon. Mikor a nyáron
kiderült, hogy agyműtétre kell menned, megrettentünk, de biztattunk: „menj, hiszen
olyan nincs, hogy ne sikerüljön!” Györ
gyikénk! Már tudjuk, hiába minden biztatás
és remény, bár tudom, sokat számított neked.
Nem felejtem, amikor bejöttél elköszönni,
olyan csinos voltál, jókedvű és bizakodó! Úgy
engedtelek el, hogy visszajössz! Nem sikerült!

Így törölte le a mosolyt a Te arcodról is,
Így mosta el kristálytiszta tudatodat is,
Így vette el a lendületedet, a tüzet,
Így vesztetted el az életet.
Mi mind, ki most tőled búcsúzunk,
Az életet láttuk, az akarást, a reményt,
Hangos vidámsággal jöttél közénk,
Kiket ez zavart most Ők is gyászolnak.
Nekem biztosan jó példát mutattál,
A jót könnyebben felismerem ezután,
Szomorúan, mosolyogva emlékezem,
Hisz oly sokat nevettünk együtt a morcos reggeleken.
Rózsa Viktória

Megkezdôdtek a kivitelezési munkálatok
A Társult Önkormányzatok „Eg yütt”
Segítőszolgálata pályázatot nyújtott be
„Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése Dabason” KMOP-1.5.10025 Új Magyarország fejlesztési Terv
Közép-magyarországi Operatív Program
Támogatási Rendszerében. A nyertes pályázat eredményeként a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó Áchim utcai épület és
kert, valamint a családi napközi (Luther utcai
épület) beruházás megvalósítása elkezdődött.
A kivitelezési munkák 2010. január 21-én
indultak el. A zord időjárásnak köszönhetően
mindkét helyszínen először a belső átalakításokra és felületképzésre került sor. Az Áchim
utcai épületben mozgássérült WC és ruhatár

került kialakításra, míg a Luther utcában a
belső munkák – falak megerősítése, új aljzat
képzése, gépészeti alapcsövek elhelyezése, az
új nyílászárók helyének kialakítása, vakolás –
készültek el.
A kedvező időjárás beköszöntével elkezdődhettek a külső munkák. A Luther utcában
elkezdődött az épület bővítése, melyben a
védőnői szolgálat kap a jövőben helyet. Az új
nyílászárók megrendelése megtörtént, a
következő hetekben ezek beépítésére kerül
sor. A közeljövőben megújul a tetőszerkezet,
valamint a homlokzatok.
Az Áchim utcai segítőszolgálat hátsó teraszának bővítése megtörtént, az üvegfalak
beépítésével az épületrész elnyeri télikert
funkcióját. A raktározási funkciók szűkössége

miatt kerti épület került kialakítása, melyben
raktárhelyiség, valamint lány és fiú WC
kapott helyet. Az épület udvara a meglévő
növényzet többségének megtartása mellett,
közösségi térként működik tovább, melyben
jelenleg a tereprendezési munkák folynak. Az
újonnan létesülő sport- és játékelemek (mászó
fal, streetballpálya, gördeszka-félcső, graffitifal, stb.) kialakításával, valamint kertépítéssel,
parkosítással folytatódnak a munkák.
A heti rendszerességgel megtartott helyszíni bejárások alatt a beruházás folyamatos
ellenőrzéssel történik, az ütemterveknek megfelelően halad.
A beruházás várható befejezésének ideje:
2010. június.
Városüzemeltetési Osztály
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Óvodai, iskolai beíratások
A 2010/2011-es nevelési évre, tanévre a kötelező óvodai,
általános iskolai beíratások időpontja: 2010. április 7–9.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:
– A szülő köteles az ötödik életévét betöltött gyermekét óvodába
beíratni. A gyermek hároméves korától az óvodába beíratható.
– A szülő köteles a megadott időpontban a tanköteles gyermekét a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába beíratni.
Az általános iskola első évfolyamára történő beíratáskor be kell
mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a z iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény)
– lakcímbejelentőt, TAJ-kártyát
Kérem, amennyiben még nem gondoskodtak gyermekük valamely intézménybe történő beíratásáról, ezt a fentiekben meghatározott héten az óvodák nyitvatartási ideje alatt, illetve az általános iskolák által megjelölt időpontokban tegyék meg.
Beiratkozások helyszínei, időpontjai:
– 1. sz. Napköziotthonos Óvoda
2371 Dabas, Szent János út 277. (bejárat a Madách u. felől)
tel.: 29/364-335
2010. április 7–9., 8.00–16.00 óra

– Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2370 Dabas, Szent István út 35. • tel.: 29/360-957
2010. április 27–28., kedd: 8.00–12.00 óra
szerda: 12.00–16.00 óra
Garajszki Gábor jegyző

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz
2010. évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
2010. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési határideje: 2010. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének befizetési határideje: 2010. március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója első félévi részletének befizetési határideje: 2010. március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026

– 2. sz. Napköziotthonos Óvoda
2370 Dabas, Táncsics M. u. 2. • tel.: 29/360-348
2010. április 7–9., 8.00–16.00 óra

A 2009. évi Talajterhelési díjbevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2010. március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088

– 3. sz. Napköziotthonos Óvoda
2373 Dabas, Benedek Elek u. 2. • tel.: 29/367-238
2010. április 7–9., 8.00–16.00 óra

A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-10980305-00000000 számú Adóbírság
számlára kell megfizetni.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-245
II. em. 213. szoba
Építményadó, Talajterh. díj,
561-265
II. em. 213. szoba
Adópótlék, Adóbírság
Gépjárműadó
561-243
II. em. 212. szoba
Kommunális adó, Egyéb
561-247
II. em. 214. szoba
és Idegen Bevételek
Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó
iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld bérbeadásból
származó jövedelem
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék
kommunalis@dabas.hu – kommunális adó, mezőőri járulék

– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2371 Dabas, Rákóczi u. 2. • tel.: 29/364-260
2010. április 8–9., csütörtök: 9.00–17.00 óra
péntek: 8.00–14.00 óra
– Kossuth Lajos Általános Iskola
2370 Dabas, Szent István út 34. • tel.: 29/360-396
2010. április 8–9., csütörtök: 12.00–17.00 óra
péntek: 8.00–13.00 óra
– Gyóni Géza Általános Iskola
2373 Dabas, Szőlő u. 2. • tel.: 29/367-391
2010. április 8–9., csütörtök: 8.00–12.00 óra
péntek: 12.00–17.00 óra
A nem önkormányzati fenntartású intézményekben a beiratkozások helyszínei, időpontjai:
– Szent János Katolikus Általános Iskola
2371 Dabas, Rákóczi u. 2. • tel.: 29/364-153
2010. április 7–8., szerda: 9.00–16.00 óra
csütörtök: 8.00–18.00 óra
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Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adócsoport
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Választás 2010
Dabas Város Helyi Választási Irodája tájékoz
tatja a dabasi választópolgárokat az ország
gyűlési képviselő választásokkal kapcsolato
san a következőkről:
Választás időpontja:
A Magyar Köztársaság elnöke az országgyűlési
képviselő választások I. fordulóját 2010. április
11-re (vasárnap), a II. fordulóját 2010. április
25-re (vasárnap) tűzte ki. A szavazás mindkét
alkalommal 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Névjegyzékkel kapcsolatos információk:
A választópolgárok névjegyzékbe történt fel
vételükről 2010. február 12-ig kaptak levélben
értesítést.
A névjegyzéket 2010. február 10. és február
17. között lehetett megtekinteni a Polgár
mesteri Hivatal Dabas, Szent István tér 1/B I.
emelet 110. sz. helyiségében, az anyakönyv
vezetőnél.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg
törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2010. február 10-től február 17-én 16.00 óráig
lehetett kifogást benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Dabas, Szent István tér 1/B. I. emelet
110-ben az anyakönyvvezetőnél, úgy, hogy a
fenti határidőig a kifogásnak meg kellett érkez
nie.
Igazolással történő szavazás:
Amennyiben a választópolgár a szavazás nap
ján nem a lakóhelyén, de Magyarországon tar
tózkodik, igazolással szavazhat. Az igazolást
az I., a II., illetve minkét fordulóra egyaránt
személyesen, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással ren
delkező meghatalmazott útján 2010. április
9-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerinti
választási iroda vezetőjétől: Dabason a
Polgármesteri Hivatal Dabas, Szent István tér
1/B I. emelet 110-ben az anyakönyvvezetőnél.
Ajánlott levélben ugyanezen a címen kérhető
igazolás úgy, hogy az legkésőbb 2010. április
6-ig beérkezzen.
Azon választópolgárok, akiknek a lakcíme a
lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok
értelmében csak az adott településnév megne
vezését tartalmazza, továbbá azon választópol
gárok, akik a szavazás napján Magyarországon,
de nem a lakóhelyükön szavaznak, (igazolással
sz ava zó válasz t ópolgárok) Dabason, a
Polgármesteri Hivatal épületében kialakított 9.
számú szavazókörben szavazhatnak, melynek
címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Szavazás külföldön:
A szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár a Magyar Köztársaság nagykö

vetségein vagy főkonzulátusain szavazhat,
amennyiben 2010. március 19-én 16.00 óráig
kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvé
telét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvé
telt a Polgármesteri Hivatalban Dabas, Szent
István tér 1/B I. emelet 110-ben az anyakönyv
vezetőnél lehet kérni.
A nagykövetségek és főkonzulátusok listája
és pontos címe megtalálható a w w w.
valasztas.hu internetes oldalon.
A külképviseleti szavazás I. fordulójának
időpontja 2010. április 4., az amerikai konti
nensen 2010. április 3.
Mozgóurna igénylése:
A mozgásukban gátolt választópolgárok a sza
vazás napját megelőzően írásban kérhetik a
Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárságnak
címezve (Dabas, Szent István tér 1/B) mozgó
urna biztosítását. A szavazás napján mozgóur
na a szavazatszámláló bizottságtól igényelhe
tő. A szavazatszámláló bizottság címe az érte
sítőn szereplő szavazóhelyiség címével azo
nos. Ez alól kivételt képeznek az igazolással
szavazó választópolgárok, az ő esetükben
mozgóurnát – a szavazás napján – a 7. számú,
Polgármesteri Hivatal épületében lévő, Dabas,
Szent István tér 1/B szám alatti szavazatszám
láló bizottságtól lehet kérni.
Szavazatszámláló bizot tsági tagok
választása:
Az előző ciklusban – mely a 2010. évi ország
gyűlési választások kitűzésével lezárult –
megválasztott szavazatszámláló bizottsági
tagok megbízatása lejárt. A szavazatszámláló
bizottságok új választott tagjait és póttagjait
2010. március 18-ig választja meg Dabas
Város Önkormányz atának Képviselő-testülete.
Címek, telefonszámok:
Dabas Város Önkormányzata Választási
Irodájának címe: 2370 Dabas, Szent István tér
1/B, névjegyzékkel, igazolással és külképvise
leti szavazással kapcsolatos ügyekben: 2370
Dabas, Szent István tér 1/B, telefon: 29/561216, 29/561-221
Dabas Város Önkormányzata Helyi Választási
Irodájának vezetője: Garajszki Gábor jegyző,
telefon: 29/561-216. A választási iroda vezető
jének informatikai helyettese: Maczák János.
A választási iroda vezetőjének pénzügyi
helyettese: Mráz Ferencné
A választási iroda munkatársa: Mészárosné
Szondi Aranka, telefon: 29/561-218, Kovács
Jánosné, telefon: 29/561-221
A választással kapcsolatos további informáci
ók megtalálhatók a www.valasztas.hu inter
netes oldalon, a www.dabas.hu internetes
oldalon.

„Ha jöttök, lesztek,
ha hoztok, esztek…”
Bátran mondhatjuk, hogy célba talált az üzenet, melynek jegyében a sári hagyományőrző
csoportok legutóbbi közösségépítő rendezvényüket szervezték.
Farsangfarkán, február 13-án, az esti órákban csoportosan érkeztek a jelmezesek a Sári
Közösségi Házba, a böjti időszak előtti utolsó
nagy mulatságra. Az óvodás lurkóktól kezdve
az idősebb generációig, ki-ki a maga által kitalált, ill. készített bohókás jelmezében vonult
fel a közönség és a zsűri előtt. A legötletesebb
jelmezesek díjat is kaptak, melyet a Palermo
cukrászda ajánlott fel.
A batyukból ízletesebbnél ízletesebb sütemények, pogácsák, farsangi fánkok és házi
borok kerültek az asztalra, melyekből mindenki kedvére ehetett-ihatott. A felajánlásoknak köszönhetően szép számmal gyűlt össze
tombolaajándék. A szervezők a megvásárolt
szelvényekből származó teljes bevételt a Sári
Közösségi Ház javára ajánlották fel.
Köszönet jár mindenkinek, aki felajánlásával hozzájárult az est sikeréhez, valamint a
Dance Band Zenekar tagjainak, akik hajnalig
húzták a talpalávalót.
Gogolák Mariann
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egészség

FogszabályozásEgészséges fogaink legyenek szabályosak is!

Egyre többen látjuk, hogy a fogakat szükséges egészségesen megtartani. A fogszabályozásnak nemcsak esztétikai problémákat kell
megoldania. A helyes rágás, állkapocs-ízületi
mozgás, későbbi fogágybetegségek megelőzése szükségessé teszi, hogy szabályos érintkezésben legyenek a fogaink, ne legyenek túlterhelve a rossz fogállás miatt. Nagyon sok
energia kell ahhoz, hogy megtanítsuk a helyes
fogápolást, hogy kialakuljon az igényünk az
egészséges és szép fogazat eléréséhez.
Én Dabason nőttem fel. Arra emlékszem,
hogy gyerekkorunkban akinek fogszabályozóra volt szüksége, annak Budapestre kellett
járnia. Szerencsére ez a szakrendelés elérhető
már itt helyben is, a rendelőintézetben. 16
évvel ezelőtt indultunk ezzel az új lehetőséggel. A fog- és szájbetegségek szakvizsgával
csak általános fogászatot végezhettem, amit
jelenleg is folytatok, de csak a magánrendelésemen. A fogszabályozást úgy kezdhettük el
egy teljesen újonnan felépített rendelésen,
hogy három évig a Rókus Kórházba jártam
gyakorlati és elméleti oktatásra, majd utána
tettem le a szakvizsgát. Azóta a társadalombiztosítás által finanszírozott keretek között
kezeljük a 18 év alatti gyerekeket, akik
Dabason vagy annak vonzáskörzetében laknak. Ez azt jelenti, hogy az OEP egy részét
állja a készülék árának (ez jelenleg 80%), a
fennmaradó részt a szülőknek kell csekken
befizetniük. Az orvosi kezelés továbbra is
ingyenes a fiatalkorúaknak.
Rendelésünkre fogorvosi beutalóval lehet
jelentkezni. Időpont-egyeztetéssel dolgozunk. Az iskolai szűréseken nemcsak a szuvas fogakat keresik a kollégák, hanem a fogszabályozóra szorulók is értesítést kapnak
arról, hogy keressenek fel bennünket.
Szívesen megnézzük azokat az eseteket is,
amikor a szülő vagy maga a gyermek aggódik
azon, hogy szükséges-e neki készülék.
Érdemes már akkor figyelgetni a kicsi fogait,
amikor kezdi váltani. Ha időben tudunk
helyet teremteni a frontfogak helyes állásá-
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nak, akkor a folyamatos ellenőrzés mellett
azt is el tudjuk érni, hogy irányítjuk a fogváltást, s még a későbbi fogszabályozó készülékkel való kezelést is elkerülhetjük. Ehhez
kell időben megvizsgálni a gyereket, érdemes
inkább megmutatni nekünk, ha bármilyen
gyanú merül fel.
Azt, hogy kell-e készülék, s hogy az milyen
legyen, meg kell terveznünk. A rendelőnkben
elkészített panoráma-felvételen a maradó
fogak elhelyezkedése már akkor kimutatható, amikor még tejfogakat látunk a gyermek
szájában. Egy másik, speciális rtg-felvétel is
szükséges – ez sajnos csak Budapesten, esetleg Kecskeméten érhető el –, aminek alapján
eldönthető, hogy melyik készüléktípust kell
választanunk. Az elemzés során meg tudjuk
állapítani, hogy a fejlődés során milyen arcforma várható a felnőttkorra. Tulajdon
képpen olyan kezelést kell választanunk,
amely eredménye harmonizál a gyerek arcformájával.
Nagyon fontos, hogy időben kiderüljön az
esetleges probléma, mert vannak olyan kivehető készülékek, amelyek csak vegyes fogazatban (tej- és maradó fog együtt) használhatók. Ezek lényegesen olcsóbbak, és egyes eltéréseket csak serdülőkor előtt lehet velük
kezelni. Ha már minden maradó fog megjelent, akkor a fejlődés kedvező hatásait nem
tudjuk tovább kihasználni, s nagy valószínűséggel beragasztott fix készüléket kell megrendelnünk. Ez árban megterhelőbb és
nagyobb odafigyelést kíván a gyermektől is.
Mivel ekkor általában serdülőkkel találkozunk, akiknek az esztétikai igénye is magasabb, nekik tudunk ajánlani esztétikus, porcelán készüléket is.
Ha felmerül a fém vagy más anyag aller
gizáló hatása, akkor ennek a pontos meghatározására a rendelőintézetünkben allergiavizsgálatot is tudunk kérni.
A helyteremtés céljából sokszor elkerülhe
tetlen fogakat is eltávolítani. Ezt nehéz elfogadni szülőnek, gyereknek egyaránt. Ha
valakiben kétely merül fel ennek szükségességéről, nagyon szívesen elmagyarázzuk és
megmutatjuk az elemzésünket. Fontos, hogy
együtt hozzuk meg a legcélravezetőbb döntést.
Vannak olyan beavatkozások, amelyek
szájsebészeti hátteret kívánnak. A nem megfelelő tengelyállású fogak csontból való lehú-

zásához ambuláns szájsebészeti rendeléssel
dolgozunk együtt. Általában a szemfogakat
érinti ez a beavatkozás. A többihez képest túl
sokáig megmaradó tejfognál kell arra gondolnunk, hogy valami akadályozza az előtörését.
Mivel ez a legértékesebb fogunk, mindenáron
a megtartására kell törekedni.
Ritkábban, de előfordul, hogy olyan fejlődési rendellenességgel van dolgunk, amit csak
fogszabályozó kezeléssel nem tudunk megoldani. Az elő- és utókezelést mi végezzük, de
az állcsontsebészeti műtétet fekvőbeteg szájsebészeti osztályon lehet megoldani. Ezeket
a kezeléseket, műtéteket csak felnőttkorban,
a növekedés befejezése után lehet elkezdeni.
Ilyen különleges esetben az OEP finanszírozza 18 éves kor után is a kezelést.
A szájpadhasadékos gyermekek ellátását
is fekvőbeteg rendelésen dolgozó szájsebészekkel együtt tudjuk kezelni.
Végül szeretném megköszönni azok bizalmát, akik felkeresnek bennünket, hogy megoldást találjunk úgy fogászati, mint fogszabályozási gondjaikra. Továbbra is szívesen
állunk rendelkezésükre, hogy tanácsainkkal
és kezelési megoldásainkkal tudjunk segíteni
az egészséghez hozzátartozó ép fogazat
eléréséhez.
Asszisztensnőmmel együtt várjuk Önöket!
Dr. Balogh Katalin
fogszabályozó szakorvos
Tájékoztatjuk a kedves betegeket,
hogy dr. Jákli Györgyi gyermekorvosi
rendelésének időpontja megváltozott.
(Dabas-Gyón, Luhter u. 10. telefon: 29/367-722)
Új rendelési időpontok:
Hétfö
8.00–11.00
Kedd
14.00–17.00
Szerda
8.00–11.00
Csütörtök
8.00–10.30
csecsemő-tanácsadás
11.00–13.00
Péntek
8.00–11.00
Orrhigiénés magánrendelés ugyanott
hétfőn, szerdán 15.00 órától, szombaton
8.00–12.00 óráig
Előjegyzés
a 06-20/973-6328-as telefonszámon
Arteriográfos vizsgálat megbeszélés szerint:
a fenti számon
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Ember tervez, Isten végez
Ez a jól ismert, nemcsak egyházi körökben
használt mondás is lehetett volna az idei
gyóni evangélikus egyházközség által megrendezett jótékonysági szeretetvendégségsorozat mottója. Persze a szervezést nem
úgy bonyolítottuk, hogy abba bárkinek is
beleszólást engedtünk volna, de az Úr nem
hagyta szó nélkül a gondos igyekezettel
előkészített alkalmakat.
Az eredeti terv szerint az első hétre vendégelőadót kértünk fel, hogy a média világába nyújtson nekünk egy kis betekintést,
hiszen kíváncsiak vagyunk arra, hogy a
maguknak oly nagy hatalmat kivívó médiu
mok világában mi rejlik. Az előadó vállalta,
de az történt, amivel nem számoltunk.
Országos vörös riasztás a nagy hó és fagy
miatt. Azon a vasárnapon a gondolataimban elmerülve, az íróasztalomnál ülve,
imádsággal hangolódtam a délelőtti istentiszteletre, amikor 9.45-kor megszólalt a
telefon. Meghívott vendégünk volt az. Még
az istentisztelet előtt akart beszélni velem,
hogy hirdetni tudjam: a budai hegyekben
olyan mennyiségű hó esett, hogy nem tudnak délutánra Gyónon lenni, de a harmadik szeretetvendégségre át tudjuk tenni az
ő előadását. Kissé szomorú lettem, de gondoltam, nincs semmi probléma. A harmadik alkalomra tervezett gyülekezeti képes
beszámolót (amely akkor még természetesen csak gondolat szintjén létezett) áttes�szük mára, és minden rendben lesz. Ahogy
ezen agyaltam, meg is szólalt a harang.
Menni kell. Vár a gyülekezet. Az istentisztelet elkezdődött, majd amikor a kezdő
oltári szolgálatnak vége lett, és az ének alatt
készültem az igehirdetésre, odalépett hozzám a feleségem, hogy újra telefonált előadónk, mert mégsem jó neki a harmadik
időpont, ugyanis családi programjuk lesz.
„Ó, my God!” – mi lesz még itt, kiáltottam
fel magamban, arra meg már nem is volt
időm gondolni, hogy ha a feleségem itt van,
akkor ki van a gyerekkel. Na, mindegy. Az
ének közeledett a végéhez, és kellett mennem a szószékre. Az igehirdetés után
közöltem a gyülekezettel a történteket, és
elmondtam, hogy aznap lesz a vetítés, utána
héten a pilisi lelkészházaspár előadása, de
azt nem tudom, hogy a harmadik, lyukasan
maradt időpont kié lesz.
Ebéd közben az asztalnál összeválogattam a képeket, majd a kezdés előtt fél órá-

val átmentem a gyülekezeti terembe, hogy
összeállítsam a projektor-laptop variációt.
Nos, ez nagyon nem akart összejönni,
ugyanis ez az operációs rendszer nem az az
operációs rendszer volt, amelyikkel a múltkor minden ment, mint a karikacsapás,
mert a számítógépet azóta újra kellett telepíteni. Vérnyomás fel, izzadás le. Közben
elérkezett a kezdés ideje, a feleségem is
megérkezett, hogy elkezdje az áhítatot, de
a kép csak nem akart megjelenni a falon.
Közben a terem is megtelt, és az agyvérzés
határán állva megkértem egy barátomat,
hogy segítsen. Igazából nem mentünk ketten sem sokra, de az Úr megfogta a kezemet, és valami drótokat átdugtam, gombokat nyomogattam, és lőn kép a falon. Ezzel
megvolnánk. A képek segítségével felidéztük, hogy az elmúlt 2 és fél évben Isten
kegyelméből mennyi csodálatos pillanatot
tölthettünk együtt. Ökumenikus imahetek, családi istentiszteletek, sportnapok,
táborok, katolikus disznótor stb. És azt is
hálás szívvel nyugtáztuk, hogy milyen szépen gyarapodott gyülekezetünk. Itt gondolok pl. az új arcokra, akik valamilyen
isteni indíttatásnak köszönhetően csatlakoztak hozzánk, és gondolok a megújult
ócsai gyülekezeti és ifjúsági házunkra, vagy
az új ablakokkal és fűtési rendszerrel felszerelt templomunkra. Summa summarum, az alkalom szépen lezajlott, a visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát
és a tombolán is majdnem mindenki nyert
valamit.
Aznap más említésre méltó dolog nem
történt, hacsak az nem, hogy a vérnyomásom helyreállt. Nyugodtan készülhettünk
a következő vasárnapi alkalmunkra, amikor másnap (hétfőn) kiderült, hogy a
méd iáról szóló előadás mégis megtartatik,
mert a családi program másik napra került.
„Halleluja, Isten nem hagy el…” – jutott
eszembe a rojtosra dalolt ifjúsági ének szövege, és vidám voltam, hogy minden
rendbejön.
Nagy lelkesedéssel vártuk a második
szeretetvendégséget. Téma: a pilisi lelkészházaspár életének egy jókora szelete,
amelynek meghatározói három gyermekük,
akik történetesen ikrek. Elérkezett a vasárnap délután. Eddig nem történt semmi, és
nem is fog – szaladt át az agyamon, amikor
telefoncsörgés szakította meg a nyugodt,

mit sem sejtető másodperceket. Az apuka
hívott, mert a dédi rosszul lett, kórházba
kellett vinni. Majd elmondta, hogy az
anyuka nem jön el, és ő is késni fog. Ó
Bozse! – ahogy a feleségem felvidéki gyökerű nagymamája mondani szokta – mi
lesz még itt? Az összejövetel elején bejelentettem, hogy megint nem úgy fog kinézni
az alkalom, ahogyan azt mi, földi halandók
naivan elképzeltük, hanem valamilyen
szinten megint improvizálnunk kell. Na,
mindegy. Elkezdődött az áhítat, és a legizgalmasabb résznél betoppant a pilisi lelkész
úr. Ezután megtartotta a fényképekkel gazdagon illusztrált élménybeszámolóját.
Érdekes volt belegondolni, hogy milyen az,
amikor az ember nem apránként adagolva
kapja az isteni áldást, hanem egyből három
csatornán keresztül ömlik rá. És abba sem
gondoltam bele eddig, hogy milyen két kézzel háromfelé kapni, vagy három gyermekülést az autó hátsó ülésére bepréselni. Azt
feltétlenül el kell mondanom, hogy minden
tiszteletem a nagycsaládosoké. Az est
folyamán kiderült, hogy Isten segítsége
nélkül nem lenne ereje senkinek egy ilyen
helyzetben helytállni. Ha egy ilyen családi
élettel kapcsolatban mérlegre kellene tenni
a negatív és a pozitív benyomásokat, akkor
mindenképpen a pozitív oldalra billenne a
mérleg, mert lehet, hogy sok az álmatlan
éjszaka vagy folyamatos a pelenkázás, az
etetés, a meseolvasás, de az ártatlan szempárok, a heves ölelés vagy a fülbe súgott
pösze szavak feledtetnek minden kényelmetlenséget.
A képek és a beszámoló után jó beszélgetés alakult ki. Ebből is arra lehet következtetni, hogy tartalmas és sokatmondó
volt az együttlét.
Ahogy egymás után elérkeztek a vasárnap délutánok, úgy köszöntött ránk a harmadik is. Talán ez volt az első alkalom az
idén, hogy az utolsó napokban már semmi
említésre méltó változás nem történt.
Előadónk, kedves feleségével az oldalán
időre megérkezett, és a lelki töltekezés után
belekezdett a modern kori magyar történelem talán legizgalmasabb időszakának, a
rendszerváltásnak az áttekintésébe abból a
szempontból, hogy az milyen hatást gyakorolt a Magyar Televízióra. Érdekes volt hallani azokról az eseményekről, amelyek csupán néhány személy részvételével zajlottak
2010. március

Dabas 17

hitélet

a háttérben, és meghatározták életünket.
Szinte láttuk magunk előtt a Szabadság
téri tévészékház folyosóit, amelyen riadtan
szaladgáltak azok, akiknek a sorsa megpecsételődni látszott, és akiknek a sorsa aztán
mégsem pecsételődött meg. Miért volt ez
így? – tettük fel a kérdést. Erre vendégünk
Antall József, akkori miniszterelnök
szavaival válaszolt: „Mert ha megtesszük,
EZEK néhány hónap alatt szétszednek
minket.” Az előadás komoly volt és nagyon
elgondolkodtató. Amikor vendégünk levegőt vett, hallani lehetett a csendet.
Milyen érdekes, hogy lassan minden ördögi szándékra fény derül. „Boldogok a tiszta
szívűek, mert ők meglátják az Istent.” –
írja Máté evangélista. Az ige és az előadás
tükrében elgondolkodom: milyen jó, hogy
mi este nyugodtan hajthatjuk le a fejünket,
mert önös érdekből nem pecsételtük meg
egy nép sorsát. Milyen jó, hogy mi látjuk az
igazi célt, amely felette áll mindennek, ami
földi. Milyen jó, hogy van Istenünk, aki Fia
által megbocsát a megtérő bűnösnek.
Itt érkezett el az a pillanat, hogy visszaolvastam az eddig leírtakat. És ahogy ezt
megtettem, csakis a hála szava szólalt meg
bennem. Elsősorban hálás vagyok Istennek,
hogy belenyúl az életünkbe, és cselekszik
ott, ahol kell. Örülök, hogy mi tervezünk,
de Ő végez. Másodsorban hálás vagyok a
Dabasi Újság szerkesztőségének, hogy felkért ennek a cikknek a megírására, amely
munka nekem is segített visszatekinteni az
elmúlt hetekre, és segített rádöbbenni arra,
hogy mennyire tartalmas és építő volt
mindaz, amit a gyülekezet átélhetett.
Ember tervez, Isten végez. …jól van ez
így.
László Milán evangélikus lelkész

Üzenet…
Pilinszky János mesélte el, hogy egyszer
megkérdezte tőle valaki, hogy hisz-e
Jézus föltámadásában, s ha igen, miért?
„Igen – válaszolta a költő –, mert
olyan csendes volt. Mert amennyire közpréda volt a halála és agóniája, olyan rejtett maradt dicsősége, húsvéti allelujája.
Ez az Isten dramaturgiája – mondta ő.”
(Bábel Balázs:
A föltámadt Jézus csöndessége, részlet)
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Egyházak hírei
A Gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
Programjaink
• Szentmisék rendje: Kedd: 18.00 óra •
Szerda: 16.0 0 ór a Dabasi-Szőlők •
Csütörtök: 11.00 óra Zárdakert Idősek
Otthona, 18.00 óra szentségimádás •
Péntek: 17.15 óra keresztúti ájtatosság,
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
• Jegyesoktatás március 6-án, szombaton
16.00 órakor az oktatóteremben
• Ifjúsági diákmise: március 7-én, 10.00 óra
kor
• Felnőtt hittan március 10-én, szerdán 18.00
órakor az oktatóteremben
A FELSŐDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Március 13. – Kerényi Lajos atya előadás a
Örkényen – 13.30 órakor autóbusz indul a
bérmálkozásra készülő fiatalokkal
• Március 16. 18.00 – Karitasz-gyűlés
• Március 21.
– 17.00 órakor – SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az
ELSŐÁ LD OZ ÁSR A készülő gyerekek
szüleinek
– 18.00 – Elsőáldozók bemutatása a szentmisén
• Március 26. 18.00 – Ifihittan a plébánián
• Március 27. 14.00 – CSALÁDI Délután
(tojásfestés, húsvéti készület, játék…)
• Április 11. – EGÉSZ NAPOS SZENTSÉG
IMÁDÁS (a 8.00 órai szentmise után
Szentség-kitétel, a 18.00 órai szentmise
előtt Szentségbetétel)
• Április 12. –  Karitasz-gyűlés
• Április 25. 11.00 óra – ELSŐÁLDOZÁS
• Március 28. és április 18. – Házas délután
• Gitársuli minden hónap első csütörtökén, az
áprilisi időpontot a templomban hirdetjük
• Szentmisék rendje: Csütörtök: 18.00 • Pén
tek: 7.00 • Vasárnap: 8.00 és 18.00 • Nagy
böjt péntekein:
17.00 KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
NAGYHETI SZERTARTÁS RENDJE:
• Virágvasárnap: 8.00 Barkaszentelés; 18.00
• Nagycsütörtök: 18.00
• Nagypéntek: 18.00

• Nagyszombat: Szentsírlátogatás: reggel
8.00 órától, 18.00 Feltámadási szertartás
• Húsvét vasárnap: 8.00 és 11.00 óra
• Húsvét hétfő: 18.00 óra
A Karitasz kérése: a rászoruló családoknak
szükségünk lenne: jó állapotban lévő gyerek
(főleg fiú) ruhákra; csecsemők részére kis
ágyra, kompra, járókára, tartós élelmisze
rekre, zöldségfélékre, burgonyára. A felaján
lásokat Szentmisék előtt a sekrestyében
vagy csütörtökön délutánonként 14.00–
17.00 óráig a plébánián lehet leadni.
Segítségüket nagyon köszönjük, és a Jóisten
fizesse meg!
A sári Római Katolikus
Egyházközség hírei
• Nagyböjti pénteken 16.15-kor keresztúti
ájtatosság kezdődik.
• Március 21-én, vasárnap délelőtt 08.30-kor
ünnepélyes közös diákmise a Szent János
Iskola és az elsőáldozásra készülők részvé
telével.
• Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasz
szony (Jézus Születésének Hírüladása ünne
pe) ünnepi szentmise délelőtt 10.30-kor.
• Március 26-án, pénteken reggel 08.00-kor a
katolikus iskola kápolnájában szentmise a
felső tagozatos diákok részére
• Március 28-án, Virágvasárnap (az Úr Jézus
szenvedésének vasárnapja) – előesti szent
mise szombaton 17.00-kor
vasárnap 10.30-kor az énekkar előadásában
PASSIO.
• Április 1. Nagycsütörtök 18.00-kor esti mise
az Utolsó Vacsora emlékére
(Kétszín alatti áldozással – a kenyér és a bor
színe alatt, utána oltárfosztás szertartása és
rövid szentségimádás)
• Április 2. Nagypéntek
– 15.00-kor Keresztút
– 18.00-kor az Úr szenvedésének ünneplése
• Április 3. Nagyszombat 19.00 órai kezdettel
A Húsvéti Vigilia Szertartása (Keresztvízszentelés, Eucharisztia liturgiája)
• Április 4. Húsvét vasárnap: szentmisék
08.30 és 10.30
Húsvéti feltámadási körmenet
• Április 5. Húsvét hétfő: Szentmise 10.30kor
• Április 18. Vasárnap 08.30-kor a Diákmisén
elsőáldozás a harmadik osztályos tanulók
nak, utána 10.30-kor is szentmise.

hitélet

Egyházak hírei
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Ünnepi istentiszteletek
• március 21-én Konfirmandusok istentiszte
lete és a Műszakváltás együttes koncertje az
istentisztelet keretében
• március 28. virágvasárnap ünnepi istentisz
telet délelőtt 10.00 óra
• április 1. nagycsütörtök 17.00 óra istentisz
telet
• április 2. nagypéntek délelőtt 10.00 óra
istentisztelet
• április 3. nagyszombat 17.00 óra istentiszte
let
• április 4. húsvét vasárnap úrvacsorai isten
tisztelet délelőtt 10.00 óra
• április 5. húsvét hétfő ünnepi istentisztelet
Szeretetvendégség
• Március 21-én vasárnap délután 15.00 órai
kezdet tel s zeretet vendégség le s z a
Gyülekezeti Házban (Kossuth László u. 2.)
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor
• bibliaórák szerdán 17.00 órakor a parókián
• ifjúsági esték szombaton 17.00 órakor a
gyülekezeti házban
• konfirmandus óra vasárnap 8.30-tól a gyü
lekezeti házban
• énekkari próba vasárnap 8.45-től a parókián
Gondnoki fogadóóra
• március 31-én szerdán dr. Dóri Csaba várja
a parókián 17.00 órától gyülekezetünk tagjait
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
A Gyóni Református
Egyházközség hírei
• március 14-én, vasárnap 16.00 órakor
házas-kör a Gyülekezeti Házban
• március 21-én, vasárnap 14.00 órától hús
véti gyermekdélután a Gyülekezeti Házban
• március 28-án de. 10.00 órakor virágvasár
napi ünnepi Istentisztelet a templomban
• április 1-jén, nagycsütörtök este 18.00 óra
kor istentisztelet a templomban
• április 2-án, nagypéntek
– de. 9.00 órakor istentisztelet Tatárszent
györgyön a templomban úrvacsoraosztással
– de. 11.00 órakor a Zárdakerti Idősek Ottho
nában ünnepi istentisztelet úrvacsoraosz
tással
– 18.00 órakor a Gyülekezeti Házban nagy
pénteki istentisztelet úrvacsoraosztással

• április 4-én, húsvét vasárnapi ünnepi isten
tisztelet a templomban úrvacsoraosztással
15.00 órakor ünnepi istentisztelet úrvacso
raosztással Tatárszentgyörgyön
• április 5-én, húsvét 2. napján de. 10.00 óra
kor ünnepi istentisztelet a templomban úrva
csoraosztással
• április 11-én, vasárnap 16.00 órakor házaskör a Gyülekezeti Házban
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap de 10.00 órakor a felnőtt istentisz
telettel párhuzamosan gyermek istentiszte
let, a gyülekezeti teremben
• Kedden 15.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
• Szerdán 16.00 órakor konfirmandusok felké
szítése a konfirmációra
• Pénteken 18.00 órakor férfi bibliaóra

• 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.: 368-174)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangéli
kus gyülekezetbe.

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szeretettel
várja a nagyhétre és húsvétra készülődő test
véreket böjti evangelizációs alkalmaira, ame
lyek a következő rend szerint alakulnak:
• 2 010. március 18. csütörtök 18.00 óra
Igehirdető: Török Anett nyáregyházi gyülekezeti munkatárs, végzett teológa
• 2 010. március 25. csütörtök 18.00 óra
Igehirdető: Sághy Balázs domonyi lelkész
Nagyheti és húsvéti istentiszteleteink az
alábbiak lesznek:
• V irágvasárnapi istentisztelet – 2010. már
cius 28. 10.00 óra
• Nagycsütörtöki istentisztelet úrvacsoraosz
tással – 2010. április 1. 17.00 óra
• N agypénteki passiós istentisztelet – 2010.
április 2. 10.00 óra
• Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosz
tással – 2010. április 4. 10.00 óra
• Húsvéthétfői istentisztelet – 2010. április 5.
10.00 óra
• 2 010. április 17-én 17.00 órakor a Halász
Móricz-kúriában jótékonysági dzsesszkon
certet szervezünk, amelynek bevételét temp
lomunk harangjainak felújítására fogjuk for
dítani.
A koncerten fellép a JAZZ TRIÓ. A zenek ar
tagjai: dr. Ilanicz György (zongora), dr. Lénárd
Béla (basszusgitár) és Kármán Sándor
(dob).
Belépőjegy ára: 2000 Ft
Támogatói jegy ára: 1000 Ft
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától

Dsida Jenő

HUSVÉTVÁRÁS
Husvét, husvét! a kábult emberek
harsogva mennek templomi zászlókkal
tüzes-piros nagyszombat alkonyán.
Templomokból kibug az orgona.
a világ ujjong, kongnak a harangok
és körmenetre siet az anyám.
Szobám sötétedik, nehéz szivem
s azt gondolom: be jó is lenne már,
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve,
szivemnek sánta lába meggyógyulna
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán
mehetnék egyszer én is körmenetre.
Sok éve egyszer mentem az uccákon.
Szememből lassan könny hullott az utra,
könnycsepp és bánat, hervadás, halál –
Sok esztendős könnyek száraz nyomában
az életrekelt nagyszombati Krisztus
kicsi szobámba vajjon eltalál?
Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca,
lelkem fala sugárzón hirdeti,
hogy megbékéltünk, nincsen haragunk...
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok,
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal
nagyszombat este ketten maradunk.
Kolozsvár, 1927. április 18.
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170 éve a betegek szolgálatában
II. rész – Az államosítástól az újramagánosításig

A gyógyszertárak névhasználatát az államosítást követően eltörlik, megyénként sorszámozzák őket, így a dabasi gyógyszertár
az 1/7-es számot kapja. A rendelkezés célja
az, hogy a patikák egyéni arculatukat elveszítve kerüljenek az állami gyógyszerellátó
vállalatokba, melyek később megyei gyógyszertári központonként működtek tovább.
Az államosítás után Székely Béla gyógyszerészt helyezik Dabasra, aki 1950-től
1957-ig vezeti a gyógyszertárat.
1957-től 1990-ben bekövetkező haláláig
Télessy István a gyógyszertár vezetője.
Feleségével, Szegedi Gabriellával együtt
kerülnek Dabasra. Gyógyszerészi diplomájukat mind ketten a Szegedi Orvos
t udomá ny i Eg yete m Gyóg yszerész
tudományi Karán szerezték meg 1954-ben.
Télessy István a gyógyszertár vezetése mellett járási főgyógyszerészként irányítja és
koordinálja a járás gyógyszerészeinek toxikológiai-ellenőrző, ismeretterjesztő és
egészségnevelő tevékenységét. A dabasi
Városszépítő Egyesület elnöke. Működése
alatt a dabasi gyógyszertár a térség legnagyobb és legismertebb patikája lett, állandó
ügyeleti szolgálattal, kiemelt szakmai feladatokkal. Mint régi gyógyszerészdinasztia
sarja, állandó harcot vívott a magyar gyógyszerészet megújításáért, részt vett a rendszerváltozást megelőző reformmunkálatokban. Emlékét őrzi az évente átadásra kerülő
„Dabas Város Környezetvédelméért Télessy
István-díj.”
1966–1968 között a gyógyszertár épületét felújítják, berendezését, bútorzatát
kicserélik és két szolgálati lakást alakítanak
ki benne. Így kerül 1968-ban Dabasra –
rövid idejű sümegi gyógyszerészi működését követően – Heneráry László és felesége,
Dévényi Viktória. Gyógyszerészi diplomájukat mindketten a Budapesti Orvos
tudományi Egyetem Gyógyszerészt udo
mányi Karán szerezték meg 1966-ban.
Heneráry László előbb változó munkahelyű vezető gyógyszerész, 1974-től a dabasi
gyógyszertár vezetőhelyettese, 1990-től a
gyógyszertár vezetője. 1972-ben „Szakmai
ellenőrző tevékenység szervezése a közforgalmú gyógyszertárakban” című disszertációjának megvédésével egyetemi doktori
fokozatot szerez. A gyógyszertári munkán
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A patika „emlékfalán” az alapító és építô gyógyszerészek a gyógyszertár címerével

túl, sok éven át a Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság titkáraként, majd a
Magyar Gyógyszerész Kamara országos
elnökségének tagjaként részt vesz a magyar
gyógyszerészet szakmai és erkölcsi rehabilitációs programjának kidolgozásában,
amelynek eredményeként a személyes
gyógyszertár működtetési jogra épülő közforgalmú gyógyszerészet ismét önálló szellemi szabadfoglalkozássá válik.
1991-ben ismét fiatal gyógyszerész
házaspár kezdi meg munkáját Dabason,
Kántor Attila és felesége, Heneráry Csilla.
Gyógyszerészi diplomájukat a budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerészt udományi Karán szerezték
meg 1991-ben. Kántor Attila 1992-ben „A
hazai társadalombiztosítás és a gyógyszerészet” című doktori disszertációjának megvédésével egyetemi doktor lesz. 1997-től
folyamatosan részt vesz a Magyar Gyógy
szerész Kamara megyei szervezetének
munkájában.
1992-től ismét engedélyezik a gyógyszertárak névhasználatát, így a dabasi patika
Arany Kígyó néven működik tovább.
(Eredeti nevének újrafelvételéhez volt tulajdonosának hozzájárulása kellene, ő azonban
ekkor már nem élt.) Az Arany Kígyó gyógyszertár tehát jogutódja a Reményhez patikának, így alapítási éve: 1839. Címerének
hármas szimbóluma is ezt jelzi. Az alapító
gyógyszerész Metelka Ferenc emlékét őrzi a

medvelepke. A patikaépítő gyógyszerész,
Fónagy Sándor jelképe a Horgony, amely a
gyógyszertár akkori szignatúráira, papírzacskóira, kapszuláira volt nyomtatva, szimbolizálva azt a tényt, hogy a beteg ember
olyan erővel kapaszkodik a gyóg yulás reményébe, mint horgony a folyómederbe. A
kehely az arany színű kígyóval – amely a
gyógyítás ősi jelképe – pedig a patika újkori
szimbóluma.
1995-ben lehetőség nyílik az állami tulajdonú gyógyszertárak újramagánosítására,
így dr. Heneráry László – benyújtott szakmai pályázata alapján – személyes működtetési jogot nyer az egészségügyi minisztertől az Arany Kígyó gyógyszertár vezetésére
és működtetésére, amelyet a négy gyógyszerész által alapított „Arany Kígyó Patika
Betéti Társaság” üzemeltet tovább. (Az alapító gyógyszerészek: dr. Heneráry László, dr.
Kántor Attila, dr. Heneráryné dr. Dévényi
Viktória és dr. Kántorné dr. Heneráry Csilla).
Dabas város Önkormányzata a tulajdonában lévő gyógyszertári ingatlant és a gyógyszertár berendezését a betéti társaság részére értékesíti.
A gyógyszertárat 1996–1998 között
átépítettük, berendezését – a gyógyszerészet régi hagyományainak megőrzésével, de
a modern kor követelményeinek kialakításával megújítottuk. (Az officina – beteg fogadó tér – és a kirakat szobordíszei a gyógyítás
mitológiai istenei és istennői: Aszklepiosz,

A patikai officina (betegfogadó tér) részlete
Hygieia, Panakeia, valamint a kereszténység
gyógyító szentjei: Szent Kozma és Szent
Damján. A régi patikát ábrázoló festmény
Gádor Emil, a szentek képei Tóth Rozália festőművész alkotásai).
A gyógyszertár „külső” megújítását
„belső” szakmai megújítás követte: új laboratóriumi eszközök és gyógyszertári kisgépek beszerzése, teljesen megújított számítógépes rendszer, új gyógyszerkészítési
technológiák bevezetése, modern betegtájékoztatási módszerek kialakítása és a gyógyszerészi gondozás alapjainak megteremtése.
Munkánkat az 1994. évi, a gyógyszerészetről szóló – valamennyi parlamenti párt által
megszavazott – törvény alapján, az „etikus
gyógyszerészeti modell” szellemében végeztük. (Az „etosz” görög eredetű szó, szokást,
hagyományt jelent, így az etikus gyógyszerészeti modell a hagyományos, konzervatív,
betegközpontú gyógyszerészetet jelenti.) Az
egészségügy felsővezetői és a Magyar
Gyógyszerész Kamara ezt a modellt tartották jónak, tudva azt, hogy az élet, az egészség és a betegek érdekeinek védelme csak
így biztosított.
Tudtuk azt, hogy létezik egy merkant il
szellemű „liberális g yóg yszerellátási
modell” is, amely nem a beteget, hanem a
profitot preferálja, ahol a gyógyszer is
ugyanolyan „áru”, mint bármi más, ahol
nem kell foglalkozni azzal a ténnyel, hogy a
gyógyszer „fő” hatásain kívül vannak mellékhatásai, kölcsönhatásai és a hibás gyógyszerelésbe bele is lehet halni! Tudtuk, hogy

egyes országokban megkezdődött ennek a
modellnek – sokszor kíméletlen és erőszakos (globális!) – bevezetése, de úgy gondoltuk, a józan ész, a szakemberek érvei, a környező, számunkra „mértékadó” nemzetek
példája (Ausztria, Németország stb.) miatt
hazánkban ez sohasem kerül bevezetésre!
Tévedtünk, mert 2006-ban a magyar
egészségügy új (liberális!) vezetése a „neoliberális” eszmék alapján olyan törvényt alkotott, amely az eddigi jól működő gyógyszerellátási rendszert merkantil irányba fordította, azzal érvelve, hogy a kialakuló versenyben növekedni fog a gyógyszerhez jutás
esélyegyenlősége, olcsóbb lesz a gyógyszer.
A kezdeti „rózsaszínű reformköd” ma
már felszállni látszik. Kiderült, hogy az új
gyógyszertárak nem a kistelepüléseken és a
peremkerületekben létesültek, ahogyan azt
ígérték, hanem a bevásárlóközpontokban
és a nagyvárosok forgalmas negyedeiben.
Megindult, elsősorban idegen tőkével a
„patikaláncok” kialakítása, a szakmához
méltatlan „marketing” módszerek bevezetése, a szigorú szakmai, erkölcsi és etikai
szabályok fellazítása, ellehetetlenítve és
csődhelyzetbe juttatva ezzel több száz, elsősorban a vidék gyógyszerellátását végző, ma
még nemzeti gyógyszerészi kézben lévő
gyógyszertárat. A gyógyszerárak látványosan nem csökkentek, sőt a térítési díjak változásaival a betegek kiadásai megemelkedtek. A rendszer bevezetésével – amikor a
gyógyszerek egy része kikerült a szakember
és a patika látóköréből – megnőtt az esélye

a hamis gyógyszerek megjelenésének, ennek
jövőbeni következményei pedig beláthatatlanok! (A külföldi példák mindezt már igazolják!)
Bízunk abban, hogy betegeink, a patikánk szolgáltatásait igénybe vevők mindebből nem sokat érzékelnek, hiszen szakmai
munkánkat az érvényben lévő törvények és
rendeletek betartásával, de továbbra is
nemes elődeink „etikus” szellemében végezzük, vállalva az ezzel járó nehézségeket és
versenyhátrányt. Megerősít ebben bennünket az Európai Uniós Bíróság 2009. májusi
határozata, amely kimondja, hogy a gyógyszerellátásban a „legfőbb törvény” a „beteg
üdve és a gyógyszerbiztonság”, így az etikus
modell magasabb értékű a liberálisnál, s ezt
az egyes tagországoknak megfontolásul
ajánlja! (Nagy segítséget jelent nekünk, hogy a
szomszédos Szent Ferenc és Szent János gyógyszertárak is hasonló szellemiségűek!)
Köszönet illeti meg közvetlen munkatársainkat, akik lelkiismeretes munkájukkal,
felkészültségükkel, tudásukkal nap mint
nap hozzájárulnak az immár 170 éves patikánk töretlen működéséhez, így Molnárné
dr. Pásztor Gréta és dr. Konkoly István
g yóg yszerészeket, Bujdosó Jánosné,
Csernák Attiláné, Kaldenecker Istvánné,
Zsírosné Presenszki Mónika, Sztanyó
Ibolya, Baloghné Vitányi Tünde és Csuhrán
Dóra gyógyszertári asszisztenseket, Karlik
Jenőné és Sevecsekné Sallai Mária laboránsokat, s mindazokat, akik rövidebb-hosz
szabb ideig gyógyszertárunkban dolgoztak,
kiemelve Kucsák Miklósné gyógyszertári
asszisztenst, akinek szakmai pályafutása
teljes egészében patikánkhoz kötődik,
Benkovics Józsefné és Balázs Jánosné
gyógyszertári asszisztenseket, akik hosszú
évekig munkatársaink voltak (jelenleg a
Szent Ferenc gyógyszertár dolgozói), Botlik
Lászlónét, Sallai Istvánnét és Miloszerni
Imrénét, akik évtizedeken át biztosították
gyógyszertárunk rendjét, tisztaságát.
Áldozatkész munkájuk nélkül ma nem
emlékezhetnénk! Végül – de nem utolsósorban – köszönetet kell mondanunk váro
sunk és a környező települések polgárainak,
akik rendszeresen betérnek patikánkba,
nálunk váltják ki és készíttetik el gyógyszereiket, elfogadják egészségügyi tanácsainkat, megtisztelnek bizalmukkal és megbíznak munkánkban. Elsősorban tőlük függ,
hogy lesz-e újabb 170 éve a patikának!
Dr. Heneráry László
gyógyszerész
2010. március
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alsódabasról a tisztelt házba
– Képviselők a 20. század első feléből –
végezte. Egyetemi tanulmányait a Budapesti
Tudomány Egyetem Jogi Karán folytatta. A
Kiskunhalasi Járásbíróság jegyzői beosztása után
1914-ben került Ócsára albíróként. Szakcikkeket írt
a Jogtudományi Közlönybe. A képviselőházban elsősorban igazságügyi kérdésekkel foglalkozott a naplóbíráló bizottság tagjaként. 1926 és 1931 között
dr. Dabasi Halász Móricz (1879–1938) lépett néhai
	Zlinszky István
Dr. Gunde László
Rónay György
édesapja, Halász Zsigmond nyomdokaiba. Az előző
ciklusban a lajosmizsei körzetet képviselte az Egysé
Az alsódabasi körzetben mindig rangja volt a képviselői bársonyszék- ges Párt tagjaként. Kivételes módon, pártonkívüli ellenfele – Gönczi
nek. A 20. század első felében gyakran egymástól jelentősen eltérő hiva- Ferenc – visszalépésének köszönhetően a szavazatok 100%-ával nyert.
tások művelői szálltak harcba a mandátumért. Elhivatott honfiak, válto- Jogi tanulmányait Budapesten, Genfben, Párizsban, Londonban és
zatos múlttal, társadalmi háttérrel és célokkal. A korteshadjáratok Berlinben végezte. Vármegyei közhivatalnokként a főszolgabíróságig
jutott, a szaklapokba számos cikket írt, könyveket adott ki. Birtokán új
hőseinek többségéről ma már nagyon keveset tudunk.
A 19. századból történő átmenet képviselője az 1897–1905 közötti növényekkel, termelési fogásokkal kísérletezett. Technikai újításai közül
időszakban a nagytekintélyű Halász-család tagja, Dabasi Halász két találmánya iránt 1917-ben a német hadvezetés is érdeklődött. A
Zsigmond (1853–1921). Középiskoláit Budapesten, jogi tanulmányait megyei közéletnek aktív résztvevője maradt, a házszabály-revízió megalBécsben végezte. Halász Bálint halála után a Függetlenségi Párt színei- kotására kijelölt bizottság tagja volt. Az 1931-es választáson debütált az
ben 1883-ban nyert először mandátumot, melyet 1887-ig töltött be. Ezt alsódabasi születésű Dinnyés Lajos (1901–1961). A mezőgazdasági akakövetően alsódabasi birtokán gazdálkodott, 1888-ban főszolgabíróvá démiát végzett középbirtokos 1945 után még a miniszterelnökségig is
választották. Pest megyei virilista, 1896-ban és 1901-ben szabadelvű eljutott. A Független Kisgazdapárt tagjaként a szavazatok 53,57%-ával
párti programmal választották meg. A közlekedésügyi bizottság tagja nyert az Egységes Párt jelöltje, a tapasztalt Zlinszky István ellenében.
volt. Az 1905–1910-es ciklusban a Függetlenségi ’48-as Párt egyik jegy- Mandátumát 1935-ben 54,97%-os eredménnyel védte meg. Négy év
zője, Keller István képviselte az alsódabasi választókörzetet. Gyulán szü- múlva Nagykőrösön indult, de ezúttal a siker elmaradt (40,95%). 1945letett 1866. február 16-án. Középiskolai éveinek Besztercebánya, egyete- ben részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés munkájában. 1945-ben és
mi tanulmányainak Kolozsvár és Budapest volt a színtere. Jogi diplomáját 1947-ben a Független Kisgazdapárt Pest megyei listájáról jutott az
1895-ben Budapesten vehette át. Egy évtizednyi fővárosi ügyvédi gya- Országgyűlésbe. Az 1939-es nagykőrösi kitérő sógora, dr. Gunde László,
korlat után vállalkozott politikai megmérettetésre. A Függetlenségi a Magyar Élet Pártja jelöltjének indulásával hozható összefüggésbe.
’48-as Párt képviseletében 1910 és 1918 között a körzetben újra egy isme- Dinnyés Etelka férje Újvidéken született 1894-ben. Földbirtokos, magrősen csengő név, Zlinszky István (1875–1961) következett. Nagykátán termelő, mag- és terménykereskedő, törvényszéki hites mezőgazdasági és
született, de a család gyóni ágából származott, kezdetben katonai pályára kereskedői szakértő. Államtudományi doktorátusát Budapesten szerezkészült. Az előző ciklusban a dorogi körzet delegálta, később 1927–1932 te. 1939 és 1944 között a Magyar Élet Pártja soraiban képviselte a körzet
között a paksi körzet képviselője is volt. Betöltötte a jegyzői posztot, majd választóit. Legnagyobb ellenfelének a ’39-es választáson Tatár Imre, a
többször a Nemzetgyűlés háznagyaként kapott megbízást. Fiatal korá- háborús készülődés hangulatában megerősödött Nyilaskeresztes Párt
ban az ország egyik legjobb birkózójaként vált ismertté, hatévi versenyzés jelöltje bizonyult. Dr. Gunde 7445 szavazatára (44,16%) Tatár Imrének
után veretlenül vonult vissza. Személyében a hazai sportirodalom alapí- 6818 voks jutott (40,44%). A harmadik helyen – Dinnyés Lajos távollé
tóját, az első magyar sportújságírót tisztelhetjük, ő indított először sport- tében – Bethlen András, a Független Kisgazdapárt jelöltje végzett 2596
rovatot napilapban (Magyarország, 1903). (Bővebben Zlinszky professzor szavazattal (15,4%). Ugyan maga a mandátum nem az alsódabasi körzetúr tavaly kiadott „A gyóni Zlinszky-család” című könyvében olvashatunk hez kötődik, mégis említést érdemel, hogy a hazai katolikus irodalom
róla, 101–102. old.) A század nagy társadalmi átalakulási folyamatát egy- jeles személyisége, a kakucsi Liebner családból származó Rónay György
értelműen jelzi a gyóni Sziráki Pál (1881–1967) képviselősége 1920– (1913–1978) az 1947–1949 közötti időszakban szintén az országgyűlés
1922 között. A mindössze hat elemit végzett gazdálkodó három úri rivá- padsoraiban foglalt helyet. Egykori tanára, Eckhardt Sándor felkérésére
lisát győzte le a Független Kisgazda és Földmíves Párt jelöltjeként. vállalta el a Demokrata Néppárt borsodi listáján a 2. helyet. (Adatok:
Nagyszerű szónokként hatásosan tolmácsolta az egyszerű emberek Országgyűlési Almanach.)
gondjait, a vidék problémáit. Az ország helyzetéért az urakat tette feleA korszak történelmi tapasztalatai összességében azt mutatják,
lőssé, kell-e mondani, hogy ők bizony haragudtak rá… A gazdasági, víz- hogy körzetünkben annak a 30 év feletti férfi jelöltnek voltak a legjobügyi és naplóbíráló bizottságok munkájában vett részt. A körzet választói bak a választási esélyei, aki a következő jellemzők többségével rendelkejóvoltából 1922 és 1926 között történelmi név viselője, Rákóczi Ferenc zett: diplomás (főként jogász) végzettség, a körzetben élt és jobboldali ócsai vezető járásbíró foglalt helyet a padsorokban, a 48-as Kossuth-párt mérsékelt jobboldali programot képviselt. Szélsőséges eszmékkel csak
programjával. A heves megyei Csányon született 1882-ben, evangélikus kritikus helyzetben lehetett nagyszámú szavazóhoz eljutni, de hirde
vallású földbirtokos családban. Elemi iskoláit Csányon és Alsódabason, tőik győzelmére nem volt példa.
középiskoláit Aszódon, Pozsonyban, Debrecenben, Selmecbányán
Valentyik Ferenc
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„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
162 éve immár, hogy Petőfi Sándor, a forradalom költője leírta ezt a nagyjelentőségű
eseményeket méltató verssort. Petőfi és a
kortársak is tisztában voltak azzal, hogy
1848. március 15-én Pest-Budán nemcsak a
magyar, hanem a világtörténelemre is nagy
hatással bíró történések zajlottak. A már
cius 15-i nap – egy szerdai nap – nem minden előzmény nélkül vált jelentőssé.
A 19. század első fele a magyar megújulás időszaka volt, kezdődött a Kazinczy
Ferenc indította nyelvújító mozgalommal,
majd folytatódott a Széchenyi István által
megkezdett reformkorral. Az 1820-as évektől 1848-ig ívelő években végbement
Magyarországon, elsősorban szellemi síkon,
de sok területen a gyakorlatban is, a polgári
átalakulás követelése, illetve ennek az előkészítése. A magyar politikusok egész nemzedéke, a főnemesektől a kisnemesekig, az
egyre erősödő polgárság, de az egész magyar
nemzet változásokat akart és sürgetett.
Nemzeti egység jött létre. Mindenki az
átalakulás híve lett. Az 1847–48-as utolsó
rendi országgyűlés Pozsonyban kidolgozta
Kossuth Lajos vezetésével a polgári átalakulás programját. A politikai küzdelem
azonban igen hosszadalmas volt: V. Fer
dinánd császár és király, valamint a bécsi
udvar egyre halogatta a megegyezést. Az
európai forradalmi események azonban
megadták a döntő lökést 1848 tavaszán. A
mozgalmakhoz Petőfi Sándor és a márciusi
ifjak vezetésével Pest-Buda is csatlakozott.
Március 19-re népgyűlést terveztek a
pozsonyi országgyűlés követeléseinek
támogatására, de a március 13-i bécsi forradalom hírére a tömegmegmozdulást előrehozták 1848. március 15-re.
Ezen a borongós, esőre hajló, koratavaszi
napon a magyar főváros ifjúsága, a pesti nép
tízezrei hitet tettek a változások mellett. A
hatóságokkal elfogadtatták „A 12 pont”-ot,
amellyel a pozsonyi országgyűlést támogatták. A nagy nap felemelő dicső eseményei
ismertek a Landerer és Heckenast nyomda
lefoglalásától kezdve Táncsics Mihály kisza
badításáig. A tömegdemonstrációt Petőfi
„Nemzeti dal” című verse lelkesítette. Már
cius 15-én este a Nemzeti Szính ázhoz
Táncsics Mihállyal diadalmenetben visszatérő tömeg joggal ünnepelhetett: tizenkét
óra alatt meghódolt akaratuknak Pest-Buda
minden hatósága.

„Ez volt március 15-ke. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történelemben. Események
folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, ami volt, kezdetnek nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett embernek” – írta
a nap eseményeiről Petőfi.
A pesti forradalmi események hathatós
támogatást nyújtottak a pozsonyi országgyűlésnek. A Pesten fellobbant láng meggyorsította a király döntését, hogy jóváhagyja a követeléseket. Az 1848. április
11-én elfogadott 31 törvény lerakta a polgári Magyarország alapjait. Az áprilisi törvényekkel végérvényesen megszűnt a feudalizmus, s törvényes lehetőség teremtődött
egy új típusú fejlődés számára. A megvalósult eredmények évtizedes társadalmi
reformkövetelésekre – a reformkorra –
nyúlnak vissza, amelyeknek betetőzése volt
a március 15-i forradalom és az áprilisi törvények. A kor nagyjai Magyarországot a fejlett Európához emelték, s külön csodálatra
méltó, hogy mindezt törvényesen és vérontás nélkül tették.
Március 15. eseményei, az azokat vezető
kiemelkedő személyek örök például szolgálnak a magyarság számára. Amikor a dicső
eseményekre emlékező napon a szívünk fölé
tűzzük a nemzeti kokárdát, szimbolizáljuk
az 1848-as eszmékkel való azonosulásunkat, a nemzeti egység megvalósíthatóságára
vonatkozó hitünket.
Miként a márciusi ifjak, bízunk a jövőben és a magyar nép alkotóerejében!
Mitták Ferenc

Kossuth-monológ
Szent magyarjaim, ti
maradéknyi sarjam!
Ezer veszteségért,
eltiport hazánkért
mi az, amit adtam?
Mi az, amit adtam?
Mi az, amit hittem?
Elveszett szabadság
vérrel szántott földjét
két markomban vittem.
Könnyáztatta álmok,
Maradék remények…
Ingem melegében
Összetépett zászló,
Elhamvadó fények.
Maradék remények…
Szétszaggatott népem,
akkor nem tudhattam,
országos gondokkal
szíveteket tépem.
Szíveteket téptem,
Lelketek tiportam.
Hegyek óriása –
Mások bánatával
Bizony nem gondoltam.
Mikor hátranéztem,
nagy vizeket láttam.
Drága magyarjaim
bánatvizet isztok
eltiport hazánkban!
Kapui Ágota
2010. március
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Csatlakozás
az egyesületekhez
HOL? MIT?
Marok Sportfegyver Egyesület

Egyesületünk minden hét:
– pénteken 14.00–18.00 óráig,
– szombaton 9.00–16.00 óráig várja az
érdeklődőket.
Pecsenyi Gizella
Birkózó Szakosztály
A DDS-ben tartjuk az edzéseinket. Hétfőn,
szerdán, pénteken az iskolások 18.00 órától, az ovisok kedden és csütörtökön 17.00
órától tartják edzéseiket. Mindenkit szeretettel várunk!
Vatai László
DKSE
2010. évi tervezett sportesemények:
– a XV. Pest Megyei Utcai Kosárlabdabajnokság dabasi fordulójának megszervezése, lebonyolítása, nevezés helyi csapatokkal, valamint a bajnokság több helyszínén való részvétel,
– a 2009/10. évi PM-bajnokság eredményes
befejezése,
– nevezés a 2010–11. évi bajnokságra,
– a VII. Haris Ferenc Kosárlabda Emlék
torna megszervezése Dabason hagyományos senior kupamérkőzésekkel,
– integrált sportrendezvény megvalósítása
a fogyatékosok bevonásával, ennek keretein belül kulturális műsor, zenei és táncelőadások, kiállítással egybekötve,
– további edzőmérkőzések szervezése több
sportegyesülettel közösen,
– nyári kosárlabdatáborok szervezése,
– a Kihívás Napján mozgásprogram megvalósítása a Reménysugár Napközi
Otthonnal közös szervezésben,
– helyi sportrendezvényeken való aktív
részvétel,
– tavaszi Yamaha futóversenyen aktív részvétel.
Rátkai Zoltán
Dabasi Modellezők
Foglalkozásainkat kedden és csütörtökön
17.00–19.00 óráig tartjuk.
A kezdődő versenyidény miatt április
29-től már csak csütörtökönként tartunk
foglalkozást, 17.00–19.00 óráig.
Erős Mihály
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Triatlon-hírek
Januárban adták át a legjobb tiatlonosoknak
és duatlonosoknak az aranyjelvényes minősítésért járó díjakat.
A Sportok Házában rendezett színvonalas ünnepségen négy dabasi versenyző
vehette át jutalmát.
Tr i at lonba n : Z elov ic s Dór a é s
Garajszki Péter, duatlonban: Zelovics
Dóra, Sinkó Richárd és Cseik Márton
érdemelte ki az elismerő címet.
Január végén rendezték Tatán az utánpótlás válogatott úszás felmérőjét, Zelovics
Dóra kiemelkedő eredménnyel korosztálya
legjobb idejét úszta.
Várdai Zoltán

A Dabasi Kosárlabda SE felhívása
Egyesületünk bármikor szívesen fogadja az
érdeklődőket.
Jelenleg szerdán 16.30-tól van edzésünk
a Táncsics Mihály Gimnáziumban, valamint pénteken 14.30-tól a Kossuth Lajos
Általános Iskolában.
Az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak
telefonon, a 06-20/398-3305 telefonszámon, valamint a ratkaizoli@freemail.hu
e-mail címen.
Rátkai Zoltán
edző

Egy ígéretes dabasi
tehetség
K a m e n Ád á m a
Csepeli DAC versenyzője. Főszámai
a közép-hosszú számok (400 illetve 800
m é t e r) . E d z ő j e
Zemen János, aki a
Montreáli Olimpiai
1500 méteres síkfutás döntőse, sokszoros
magyar bajnok és csúcstartó. Kamen Ádám
tavaly bekerült a felnőtt Magyar Top 10-be
és az ifjúsági Európa-bajnokság 45400-as
váltójában indult volna, ha egy sérülés ezt
nem akadályozza meg.
Lelik doktor segítségének köszönhetően
szeptembertől újra edz, és remek eredményeket produkál. A fedettpályás Országos
Bajnokságon 400 méteren 3., 800 méteren
pedig 2. helyezést ért el. Kiváló helyezések
után meghívást kapott a Magyar Atlétikai
Szövetség által Budapesten a SYMA csarnokban rendezett nemzetközi fedett pályás
versenyre, ahol a felnőttek között 9. lett.
Jelenleg a Junior VB-re, valamint a korosztályos OB-re készül, és szeretné hazánkat képviselni az Európa Bajnokságon mind a
45400-as váltóban, mind pedig egyéni számban.
(A Rádió Dabas Térségi Napló című műsora nyomán)

FÉRFI KÉZILABDA
Eredmények
	NB I/B
Cegléd–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego K.C.–Kiskundorozsma
Balassagyarmat–Dabas-Diego KC

felnőtt
19:23
32:29
28:32

ifjúsági
30:35
32:26
18:38

	NB II
Dabas VSE KC–Heves

felnőtt
28:23

ifjúsági
42:34

NB I/B hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas-Diego KC–Csömör
márc. 6. 18 óra
Dabas-Diego KC–Ózd
márc. 28. 18 óra
Dabas-Diego KC–Békés
ápr. 25. 18 óra
Dabas-Diego KC–H.böszörmény máj. 9. 18 óra
Dabas-Diego KC–Kkfélegyháza máj. 23. 18 óra

NB II hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas VSE KC–Abony
márc. 14.
Dabas VSE KC–Füzesabony márc. 27.
Dabas VSE KC–Gyömrő
ápr. 4.
Dabas VSE KC–Albertirsa ápr. 10.
Dabas VSE KC–Mogyoród máj. 16.

Az ifjúsági csapatok két órával a felnőttek előtt kezdenek.
A mérkőzéseket a Dabas-Diego Sportcsarnokban játsszák.

14 óra
18 óra
14 óra
18 óra
18 óra
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Bajnok lett a Jasin

Február 14-én rendezték a IX. Terem
labdarúgó Bajnokságot a Dabas-Diego
Sportcsarnokban. A bajnokságban húsz
csapat vett részt, két csoportban. A meccsek
körmérkőzéses rendszerben folytak, vagyis
mindenki mindenkivel egyszer játszott. A
kialakult csoportok kétfordulós rájátszásban folytatták a versenyt, majd helyosztó
mérkőzésekkel zárták az évadot.

Annak ellenére, hogy ez nem sikerült (vagy
épp ezért), egy színvonalas és fordulatos
bronzmérkőzést kerekítettek. Először a
Kohárik vezetett, majd egyenlített, sőt, fordított is a címvédő Nyír-Gabona, végül hétméteres rúgásokra került sor, mert 2-2 lett a
rendes játékidő végén az eredmény. Itt már
nem született ennyi gól, ugyanis a 6 hetesből mindössze egy volt sikeres. Ezt a

kapuba. Egy formás támadás végén Lannert
Bence közelről passzolhatott a hálóba, így
ismét vezetett a Hornyák. Utoljára. Még a
félidőben egalizált Halgas, így kezdődhetett elölről minden.
A második félidőben már a Jasin irányított. Hamar előnybe is kerültek, természetesen Halgas góljával, egy újabb szabadrúgásgóllal megszerezte saját és csapata 4.
találatát is. Erre még volt válasz, azonban a
hátralévő perceket már kihúzta a Jasin Kft.
Ezzel a bajnoki cím a legjobb helyre került,
hisz minden meccsét megnyerte az újdonsült bajnok.
A bajnokság végeredménye:
1. Jasin Kft.
2. Hornyák Kft.
3. Kohárik Kft.
4. Nyír-Gabona Transz
5. C-vágány • 6. Sárgacsikó • 7. BokafogóGordiusz FC • 8. S&T Print • 9. Pelu-Ker FC
10. Villa Negra • 11. Fikció • 12. Örkény • 13.
Bulls • 14. Metál ’99 • 15. Reál Margi • 16. Red
Devils • 17. V&Chicken Kft. • 18. Alkat Bt •
19. Junior United • 20. FC-105
A góllövőlista élmezőnyének végered
ménye:
27 gólos: Wrábel József (Hornyák Kft.) • 21
gólos: Cserged László (Reál Margit) • 18
gólos: Fülöp Lajos (Nyír-Gabona Transz) •
17 gólos: Pacsirta József (Villa Negra),
Molnár Péter (V&Chicken Kft.), Halgas
István (Jasin Kft.), Weisz Tamás (Kohárik
Kft.) • 15 gólos: Horváth Ferenc (Kohárik
Kft.) • 13 gólos: Prauda Zsolt (Bulls),
Kovalcsik Tibor (C-vágány) • 12 gólos:
Fekete Tamás (Sárgacsikó), Szem án Lajos
(C-vágány), Magyar Tamás (Jasin Kft.) • 11
gólos: Molnár Giuliánó (V&Chicken Kft.),
ifj. Maris Norbert (Örkény), Volenszki Zsolt
(Fikció), Hornyák Zsolt (Nyír-Gabona
Transz)
Legjobb kapus: Monok Viktor (Hornyák
Kft.)
Forrás: www.dabas.hu• Fotók: Karlik Dóra

A bajnokság utolsó, de két legfontosabb
találkozóját a Sümegi József-emlék
mérkőzés vezette fel. A Sümegi Barátikör
– jelentősen megerősítve néhány játékossal –
8-3-ra nyert a régi labdarúgótársakból verbuvált vegyes csapat ellen.
Ezt követte két csalódott csapat kisdöntője, hiszen mind a Nyír-Gabona Transz,
mind a Kohárik Kft. a döntőről álmodott.

Kohárik rúgta be, így megszerezte a 3.
helyet.
És a döntő. A mérkőzés úgy kezdődött,
hogy inkább a Hornyák Kft. tűnt nyugodtabbnak. Egy szerencsés, megpattanó
Wrábel József-lövéssel meg is szerezték a
vezetést. Ezután kezdte csak felvenni a ritmust a Jasin. Sikerült is egyenlíteni: a felugró sorfal alatt utat talált Halgas lövése a
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

Dabas, Szent István tér 1/b. (PM)
hétfő 16:00–18:00
Személyesen előzetes bejelentkezés nélkül
várjuk további 23 helyszínünkön is!

Érdeklődni lehet: (06-1) 321-6673
www.jogpont.hu
nfu@nfu.gov.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0009

Hitelügyintézés Budapesten
A pénzügyi válság ellenére hatékonyan, gyorsan
Hitelproblémáival forduljon hozzánk  
• Lakásvásárlási hitelek,
• Jelzálog alapú hitelek,
• Terhelt, végrehajtás alatt álló ingatlanra is
Cégünk biztosítja ügyvéd, közjegyző közreműködését,
szerződések készítését
Tel.: 06-30/408-5536, 06-30/409- 5844
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ÜVEGES GYORSSZOLGÁLAT
DABASON ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN
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