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Kőszegi Z oltán polgármester

és a

Dabasi Újság szerkesztősége

rendezvényeink

Március 15., a megújulás hírnöke
Hagyományaink szerint az idei március 15-i ünnepség is a Kossuth
Ház Galériában kezdődött az óvodás rajzkiállítás megnyitójával és a
díjátadóval. A rajzpályázatot az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda hirdette meg „Ébredj új tavasz” címmel, a Megújulás Éve jegyében. A
díjátadón jelen volt Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk, Pest
Megye Önkormányzatának elnöke, aki ünnepi beszédében történelmi párhuzamot vont napjaink és 1848 eseményei között.

A Szent István téren az idén, rendhagyó módon, a városi közösség
nevében az Önkormányzat, intézmények, civil szervezetek képviselői egy közös koszorút helyeztek el Kossuth Lajos mellszobránál.
Ezt követően a díjátadó ünnepség a Dabas-Diego Sportcsarnokban
folytatódott a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt. Kőszegi Zoltán
polgármester ünnepi köszöntőjében a társadalom morális és erkölcsi
megújulásának szükségességét, a felelősségteljes állampolgári döntéshozatal fontosságát emelte ki.
Az ünnepségen átadták a Dabas Város Környezetvédelméért
„Télessy István”-díjat, melyet idén a Képviselő-testület döntése alapján Kozma Tibor vehetett át sokéves aktív környezetóvó tevékenysége elismeréseként. Szintén ezen a napon adta át Kőszegi Zoltán polgármester a Dabas Város Díszpolgára címet a márciusban 90. életévét betöltő, köztiszteletben álló id. Bábel Balázs bácsinak.
A díjátadó után Zlinszky János, Dabas város díszpolgára ünnepi
beszédét hallgathatta meg a közel négyszáz résztvevő, majd a Bartók
Néptáncegyüttes és a Táncsics Mihály Gimnázium előadása következett.

A Kossuth László-emléktábla megkoszorúzása után az ünneplő
közösség a református templomkertbe vonult, ahol Csontos József
tiszteletes ünnepi szavait, valamint a Kossuth Lajos Általános
Iskola alsós énekkarának dalcsokrát követően Pásztor Gergely, az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felkötötte a nemzetiszín
szalagot a 21 éve ültetett „Szabadság Fájára”.

Délután 17.00 órától az alsódabasi Magyarok Nagyasszonya
templomban tartott ünnepi szentmisét, Szentmise a Hazáért címmel Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét egyházmegye érseke, Dabas
város díszpolgára.
Ezt követően az emlékezők együtt sétálhattak ki fáklyás felvonulás keretében a Kossuth László-sírhoz, ahol Ambrus Lehel klari-
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Fotók: Karlik Dóra

nétszólója után Pásztor Gergely képviselő mondott ünnepi beszédet. A rendezvény táncházzal zárult. A nap programjain közel 800
fő vett részt, erősítve nemzeti összetartozásunkat.
Az ünnepség programjának megvalósításában közreműködtek:
A Kossuth Művelődési Központ dolgozói, Mrázné Csernák Ilona és az 1.
sz. Napköziotthonos Óvoda nevelői közössége, Szabó József János és a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hadtörténeti szakköre, Papst József és a
Kovács Sámuel Tüzércsapat, Tompa Zsófia és a Táncsics Mihály Gimná
zium diákjai (Bera Márk, Erdélyi Zsolt, Szőnyi Renáta, Molnár Dániel,
Kozma Ferenc), Farkas Gábor és a Bartók Néptáncegyüttes, Liska Lídia és
az Őszirózsa Népdalkör, Feldman László, Ambrus Lehel, Prohászka Csaba
és a DDS munkaközössége, a Dabasi Rendőrkapitányság, a Gyóni és a
Dabasi-Szőlősi Polgárőrség, valamint Magyar Sándorné.
F. L.
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Árulás-kor,

Fotó: Karlik Dóra

avagy húsz év krónikája

Március 25-én este a Halász Móricz-kúriában vendégünk volt
Murányi László, gyóni származású ismert tévés személyiség, aki a
rendszerváltás körülményeiről és az azóta eltelt évtizedek visszásságairól mesélt közönségének. Szó esett eltitkolt paktumokról, a
média berkein belüli viszályokról, a sajtó hatalmáról, a többszöri
társadalmi-politikai visszarendeződés körülményeiről, az elkövetett hibákról, a kiútkeresésről és a reményről.
Az est második felében a jelenlévők kérdésekkel ostromolták
Murányi Lászlót, így kellemes és oldott párbeszéd alakult ki a szerző és közönsége között.
A rendezvény végén a jelenlévők hosszú sora várt arra, hogy
Murányi László dedikálja Árulás-kor című könyvét. A szerző
figyelmessége, udvarias és tiszteletteljes magatartása tükröződött
abban is, hogy mindenki személyre szóló beírást kapott.
A kötethez Döbrentei Kornél írt előszót. Tőle idézem a következő sorokat, amelyben az író töményen summázza a könyv üzenetét:
„Eszméltető, felrázó, riadóztató Murányi László könyve.
Félrevert harang, mert vészhelyzetben vagyunk.”
K. Á.

Fotó: Gerstenbrein Mariann

Köszönjük…
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Kyselica

Húsvét előtt két héttel, Fekete Vasárnap tartják Dabas-Sáriban a téltemetés ünnepét. Az idősebbek emlékei szerint ez az egyetlen néphagyomány, amely szlovák őseink betelepülésétől napjainkig, megszakítás nélkül megrendezésre kerül.
Évről évre folyamatosan nő a résztvevők száma, óvodásoktól az
idősekig – a hagyománynak megfelelően, sötét színű – népviseletbe
öltözve vonulnak fel és űzik el a telet. Csupán a kyse-babán van világosabb öltözék, amelyet a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
tagjai készítenek.
Az ünnephez kapcsolódó énekek kíséretében a menet idén is a Sári
Szlovák Udvarból indult, a főútvonalon át a faluhatáron folyó „kanálisig”. Az idősebb asszonyok levetkőztették ruhájából a babát, majd
meggyújtották és vízbe dobták, ezzel szimbolizálva, hogy a tél, a baj, a
betegség elhagyta a települést, helyette beköszöntött a tavasz, a
remény, az egészség, a megújulás. Ez után következett a kendertaposás, amely a Sáriban honos kendertermesztésnek állít emléket.
Elődeink a téli időszakban különféle használati tárgyakat készítettek
belőle.
Visszaérkezéskor a Sári Rétesházban frissen sütött rétes és pogácsa fogadta a résztvevőket, de talán a gyermekek szórakoztak a legjobban, hiszen az udvaron a népi fajáték, a „čertové koleso”, vagyis az
ördög kereke várta őket.
Gogolák Mariann

Tíz éve működik Dabasi-Szőlőkben óvoda. Ez is azt mutatja, hogy
erre a településre lehet építeni, működő kisközösség a miénk.
Napjainkban kihalófélben van az a fajta összetartozás, együttműködés, amely a szőlősieket jellemzi. Ez a közösségi szellem, a közösségért való tenni akarás az óvodában is jelen van. Nagy család a
miénk!
A jubileumi évet a 10 esztendőre visszatekintő fotókiállítással
kezdtük és a 2010. március 13-án megrendezett jótékonysági bállal
zártuk. Sokakat sikerült mozgósítani a közös célért, a gyermekekért. Közel 200 000 Ft gyűlt össze, amelyet fejlesztő játékokra,
udvari ügyességi játékokra kívánunk fordítani. Köszönjük a bál
megrendezéséhez nyújtott valamennyi segítséget, támogatást!
Kedvező lehetőség, hogy az Önkormányzat 10 éve nagy erőfeszítések árán biztosítja gyermekeinknek a helyi óvodát.
Köszönjük a kollektíva munkáját, a hosszú évek óta itt dolgozó
pedagógusok, Baginé Tóth Aranka, Gyöngyösi Andrea töretlen lelkesedését. A szülők nevében:
Rostné B. Lumini�a és Gállné K. Zsuzsanna

intézményeink hírei

Ünnepel a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium
A 2009–2010-es tanévben ünnepeljük iskolánk fennállásának 20. évfordulóját. Rendezvényeink ezen évforduló jegyében zajlanak. A tanév kezdetétôl számos olyan
eseményrôl tudunk beszámolni, melyek emlékezetesek.
A Dabasi Napok keretében meghirdetett főzőversenyen csapatunk az
első helyen végzett. Ekkor tartottuk jurtaavató ünnepségünket is.
Első nyertes pályázatunkat az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
felhívására nyújtottuk be. A pályázat kapcsán 10 pedagógus és 200 diák
sajátította el a laikus életmentést. A képzés lényeges eleme volt az emberi
segítőkészség, a humanitárius szemlélet terjesztése is, valamint egy
„Életmentő pont” kialakítása. A félautomata újraélesztő készüléket az
iskola portáján helyeztük el.
Jurtánkat az iskolánk udvarán is felállítottuk, és kiállítóteremként
funkcionált az ÖKO kiállítás számára. A kiállítás anyaga az egész iskolát megmozgató ÖKO versenyre való felkészülést segítette. A verseny
témája a „Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése!” volt. Ezekkel a
programokkal hozzájárultunk tanulóink környezettudatos magatartásának kialakításához és fejlesztéséhez. A verseny napján avatták az
„öreg” DÖK-ös diákok a gólyákat.

November 30-án rendeztük meg – Buncsák Gábor tanár úrnak
köszönhetően – a már hagyománnyá vált MIKULÁS KUPÁT, ahol
dabasi és a környékről érkező csapatok versengtek.
December 4-én tartottuk a DDS-ben a szalagavató ünnepséget. A
közönséget az iskola mai és korábban végzett diákjainak műsora szórakoztatta. Az előadás alapötletét a Rómeó és Júlia című musical adta.
A színpadon a mi Veronánk elevenedett meg, ahol diákok a gyermekkor
végén, a cél előtt ünnepi perceket élhettek át. A műsor idején reneszánsz
pompába öltözött a csarnok. A díszletet Háda Csaba tanár úr irányításával az iskola tanulói készítették. A műsor rendezői Sztancsik Magdolna
tanárnő és Kovács Tibor tanár úr voltak. Ezúton is köszönjük a résztvevők pozitív visszajelzéseit! Ezen a napon vette át Kosztolányi Gyula,
iskolánk nyugdíjba vonult igazgatója a Primissima-díjat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására
kiírt pályázatán iskolánk 388 357 Ft-ot nyert. A pályázaton elnyert
összegből tanulókísérleti és demonstrációs kísérletek bemutatását szolgáló eszközök beszerzésére került sor.
A Tempus Közalapítvány által kiírt Szakiskolai mobilitás program
megvalósítására beadott „Dolgozz külföldön és fejleszd a szakmai nyelvtudásod!” című pályázatunk is támogatást nyert. Diákjaink
Finnországban és Németországban teljesítettek négyhetes szakmai gya-

korlatot. A Németországban gyakorlatot teljesítők közül a kőműves fiúk
kaptak kiemelt dicséretet a jól végzett munkájukért.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság újra meghirdette a „Rejtett értékeink” vetélkedősorozatát, melyen részt vettünk. Két diák- és egy tanárcsapattal indultunk. A „Erdészcsemeték” jeligét viselő csoport az egyes
fordulókban dobogós helyen végzett, így nagy eséllyel indulnak a főnyeremények egyikéért.
Számos konferenciának is helyt adtunk, ezek közül említésre méltó a
Nemzeti Sportszövetség szervezésében, december 10-én lezajlott
I. Sport-Videokonferencia.
A naptári új év első jelentős eseménye 2010. január 22., a magyar
kultúra napja volt. Iskolánk ezen alkalomból idén is megrendezte a
Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny iskolai fordulóját. Ezen a napon
Dabas város is ünnepi műsorral emlékezett a Himnusz születésének napjára. Sztancsik Magdolna tanárnő vezetésével iskolánk tanár-diák kórusa
is fellépője volt az ünnepi műsornak.
Február 26-án iskolánkban rendezték az Országos Szakiskolai
Közismereti Tanulmányi Verseny Közép-magyarországi regionális fordulóját. A versenyen 9 tanulónk vett részt, az elődöntők eredménye alapján. Az országos döntőbe jutott informatika tantárgyból Vrabecz József
9. évfolyamos szakiskolás tanulónk.
A márciusi hónap eseményeiben kiemelt szerepet kapott iskolánk
20 éves évfordulójának megünneplése. Március 4-én és 5-én zajlott a
meghívásos alapon szervezett nemzetközi futsaltorna. A 2. Országközepe
Kupa résztvevői voltak Lengyelország (Tarnow városa), Szlovákia
(Besztercebánya), Románia (Brassó), Horvátország (Eszék) csapatai. A
hazai színeket a péceli Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, és iskolánk, a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium csapata képviselte. Iskolánk
csapata Besztercebánya mögött a 2. helyen végzett. A program szervezése
és lebonyolítása Buncsák Gábor tanár úr irányításával történt.
Március 11-én rendeztük meg a Kossuth Zsuzsannás „öregdiákok”
találkozóját, ahol iskolánk színjátszó csoportja Karinthy Frigyes:
Visszakérem az iskolapénzt című darabját mutatta be, kedves emlékeket
idézve az itt lévő „öregdiákoknak”. A baráti beszélgetés és a nosztalgiafilmvetítés felidézte a 20 év alatt történt eseményeket.
Március 12-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékműsorát követően, a „20 éves az iskolánk” című projekthét zárónapi
programjára került sor.
Erre a napra hirdettük meg iskolánkban a „Tehetségek napját” is. Az
előkészítés és a program lebonyolítása Molitor Erika tanárnő irányításával folyt. Rajz, fotó, ének, hangszeres muzsika, tánc és versírás kategó
riában mutatkoztak be tehetségeink, akik színvonalas produkcióikkal
szórakoztatták a közönséget.
Ebben a hónapban is van nyertes pályázatunk. Az Oktatásért
Közalapítvány 170 000 Ft támogatást nyújt a diákönkormányzat számára. Az összegből továbbképzést szervezünk, melynek célja a diákok
jogi ismereteinek bővítése.
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe jutott Halmi
Diána fodrásztanulónk, így áprilisban is lesz fontos eseményünk.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a kollégáknak és tanulóknak, akik hozzájárultak és hozzájárulnak iskolánk jó hírnevének öregbítéséhez. Kedves tanulók! Lehet csatlakozni ahhoz a táborhoz, akik iskolánk ragját növelik.
Valentyikné Szakál Márta és Rudas Anita
2010. április
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Célegyenesben a gyóni családi napközi projekt
A Dabasi Újság korábbi számaiban már
beszámoltunk arról, hogy az Önkormány
zat támogatásával a KAIROS Mentál
higiénés Alapítvány két családi napközis
csoportot üzemeltet Tanulóház Családi
Napközi I. és II. néven. Alapítványunk
örömmel vette az Önkormányzat felkérését, hogy a gyóni, Luther utcai (régi „kisegítő” iskola) ingatlanban kialakításra kerülő
két újabb csoportot fenntartóként és üzemeltetőként is vezesse. A felújított épületben a tervek szerint 2010. június 1-jétől
tudunk fogadni gyermekeket.
A két új családi napközis csoport
Babaház Családi Napközi I. és II. nevet
kapta. Szeretnénk, ha a hozzánk járó

„babák” és kisgyermekek önfeledt, szeretetteljes légkörben tölthetnék el napjaikat,
amíg szüleik dolgoznak. Garancia erre a
nálunk dolgozó gondozónők gyermekközpontú szemlélete, amellyel gondozzák,

Tisztelt Olvasók!
Idén lesz 60 éve, hogy Balázs Mária tanítónő a szőlősi katolikus
hívek javára felajánlotta saját házát, amelyben kápolna működött,
megteremtve ezzel a lehetőséget a lakosság szervezettebb vallásgyakorlásához.
A Gyóni Katolikus Egyházközség és a Szőlősi Civil Közösségi
és Művelődési Ház közös kiadvány megjelentetését tervezi a
kerek évforduló alkalmából. Kéri mindazok segítségét, akik a
szőlősi kápolna életével, működésével kapcsolatos bármilyen
dokumentummal rendelkeznek (fénykép elsőáldozásról, bérmál
kozásról, körmenetről, plébánosokról, egyházi anyakönyv, feljegy
zés… stb.).
Kérjük, hogy a rendelkezésükre álló dokumentumokat juttassák el Csonka Csaba plébánoshoz, vagy Feldman Lászlóhoz, vagy
jelentkezzenek az alábbi telefonszámon:
06-20/318-21-38
06-29/561-211
Segítségüket előre is köszönjük!
Feldman László
Civil Közösségi és Művelődési Ház vezető

nevelik, szeretgetik a rájuk bízott kicsiket.
A beiratkozás feltételeiről, a szabad férőhelyekről a 06-20/596-4626-os telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást.
Gémesi Andrea

A Sári Faluház programjai
Hétfőnként:
16.00–18.00 – B
 azsalicska Citeracsoport próbái
18.00–19.00 – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
19.00 – Nemzetiségi archív felvételek megtekintése (nyitott)
Keddenként:
17.00–19.00 – K
 resz-oktatás (Fojta István) – időszakos
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Torna (Ráczné Walter Annamária)
Szerdánként:
16.30–17.30 – Moderntáncoktatás gyermekeknek (Goda Gabriella)
18.00–19.00 – Moderntáncoktatás felnőtteknek (Goda Gabriella)
19.00–20.00 – Hadtörténeti előadás (Szabó József János) – páratlan
héten
19.30–20.30 – Torna (Gogolák Éva)
Csütörtökönként:
17.00–19.00 – K
 resz-oktatás (Fojta István) időszakos
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
Péntekenként:
18.30–19.30 – Torna (Ráczné Walter Annamária)
19.30–20.30 – Torna (Gogolák Éva)
Vasárnaponként:
09.00–12.00 – Borovenka Néptánccsoport

Április 13-án 10.00–12.00 óráig véradás!

A gyóni Baba-mama klub április–május havi programjai
április 14. Mondókák, versek tanulása – Jámbor Éva
óvónő
április 21.	Gyermekünk védelme témában előadást
tart Laczkó Mihály
április 28.	Tájékoztató a kötelező és ajánlott védőoltásokról – dr. Jákli Györgyi gyermekorvos
május 5.	Anyák napja alkalmából beszélgetés
az anyaságról
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május 12. Beszédfejlődés – Weisz Ildikó
május 19.	Kerékpártúra – rossz idő esetén játszóház
A programok helyszíne
a Halász Móricz-kúria.
A programok 16.00 órakor kezdődnek.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. április 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
A kiállítás április 9-ig tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel.: 29/362-545)
Építészeti értékek Dabason
a klasszicista kúriák múltja és jelene
A kiállítás április 16-tól 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
Kistérségi vers-,
mese- és prózamondó találkozó
2010. április 10. szombat 10.00 óra
20. alkalommal hagyományosan kerül megrendezésre a találkozó.
A zsűri tanácskozása idején a Dominó Társulat
előadásában Lázár Ervin: A Négyszögletű
Kerek Erdő – Egy fájós fogú oroszlán története
című műsora kerül bemutatásra.
MŰEMLÉKI VILÁGNAP – ÁPRILIS 18.
2010. április 18., vasárnap 10.00 és 15.00 óra
Csoportos és egyéni érdeklődők számára, előzetes bejelentkezés szükséges. (29/362-545)

A fenti időpontokban a Művelődési Központ
igazgatója tart vetítéssel egybekötött ismertetést az intézményben folyó tevékenységről.
A Kossuth Ház Galériában megtekinthető a
Dabas építészeti értékei (a klasszicista kúriák
múltja és jelene) és a Dabas a nyolc torony
városa (a templomok építészeti és belsőépítészeti értékei) dokumentációs kiállítás.
TÁNCHÁZ és KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
2010. április 24. szombat 16.00 óra
A táncházat Farkas Gábor,
a Bartók Táncegyüttes tagja vezeti.
Inoka Győző és barátai zenélnek.
A játékszobában: Kézműves foglalkozás, kártya- és társasjátékok, színezőasztal
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: péntek 17.00–18.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Margaréta Citeracsoport: péntek
16.30–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek
18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya Népdalkör:
csütörtök, 18.00–20.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
április 17. szombat
Látássérültek Egyesülete: április 12. hétfő
Babahordozó Klub: havonta,
csütörtök 10.00–12.00 óráig
vezetô: Kovalik Éva

A Halász Móricz-kúria áprilisi programjai
Április 14. és 28-án – Árkádia Spirituális
kör – Velikovszki Andrea előadásai:
18.00–20.00 óráig
Április 17-én 17.00 órai kezdettel
Jótékonysági Jazz Est a gyóni Evangélikus
templom szervezésében.
Április 22-én 17.00 órai kezdettel
Karikatúra-kiállítás megnyitója
Április 30-án 20.00 órai kezdettel Anyák
napi komolyzenei est a kúria parkjában, a
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szervezésében.

Állandó programjaink:
Hetente szerdán
Baba-mama klub 16.00–18.00-ig
csütörtökönként
színjátszó próba 16.00–18.00-ig
asszonytorna 17.30–18.30 és
a LazulALánc együttes próbája
18.30–20.30-ig
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.

FELHÍVÁS
a termőföldek használatának
bejelentésére
A termőföld védelméről szóló 1994. évi
LV. törvény 25/B. §-a (1) bekezdése kötelezően előírja, hogy az ingatlanügyi
hatóság az illetékességi területéhez tartozó külterületi termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés
alatt álló belterületi földek használatáról
– ide nem értve az erdő művelési ágban
nyilvántartott földeket – önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás.
(2) Aki termőföldet használ, s annak
területe – a földrészletek számától
függetlenül – az egy hektárt meghaladja, köteles a használatot annak
megkezdésétől számított harminc
napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából – a
külön jogszabályban meghatározott
formanyomtatványon (bejelentési
adatlapon) – bejelenteni.
(5) A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti
AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb annál, amelyet külön jogszabály a behajtható köztartozás minimális összegeként meghatároz.
(6) A bírság kiszabásával egyidejűleg az
ingatlanügyi hatóság – határidő megjelölésével – a bejelentés pótlására
szólítja fel a mulasztó földhasználót.
A határozatban előírt határidő elmulasztása esetén – újabb határidő megjelölésével – a bírságot ismételten ki
kell szabni.
(7) Ha a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termőföld használójának a tulajdonost,
illetőleg a haszonélvezet fennállása
esetén a haszonélvezőt kell tekinteni.
A fentiek alapján felhívjuk a termőföldhasználók figyelmét, hogy a bejelentési
kötelezettségüknek tegyenek eleget.
a Körzeti Földhivatal vezetője
2010. április
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. március 3-án rendes ülést tartott.
Az ülésen a jelenlévő 16 képviselő egyhangúlag elfogadta Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II. 16.) rendeletének
módosításáról szóló 9/2010. (III. 3.) számú
rendeletét, mely a II. félévi keresetk iegés zí
téssel, illetve járulékelvonással kapcsolatos.
A testület elfogadta továbbá Dabas Város
2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.
(II. 16.) rendeletének módosításáról szóló
10/2010. (III. 3.) számú rendeletét, mely az év
végi előirányzat-módosításokkal kapcsolatos.
A testület elfogadta a Gróf Vay Péter Szoli
daritási Alapról szóló 11/2010. (III. 3.) rendeletet. E rendelet lehetőséget teremt arra, hogy
az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújtson
azoknak a 18 év alatti gyermeket nevelő családoknak, amelyek az egyik szülő halála miatt
életvitelüket jelentősen akadályozó, megélhetésüket veszélyeztető helyzetbe kerültek. A
támogatás odaítéléséről Dabas Város Önkor
mányzata által létrehozott ad hoc bizottság
határoz. A támogatás forrása a Dabas Város
Képviselő-testülete által létrehozott Gróf Vay
Péter Alapba befolyt összeg. A rendelet alapján a rászoruló családok az alábbi támogatási
formákban részesülhetnek:
1) egyszeri pénzbeli juttatás, melynek összege
50 000 Ft és 150 000 Ft közötti,
2) rendszeres pénzbeli juttatás, melynek összege havonta 25 000 Ft és 50 000Ft közötti.
3) A rendszeres támogatás az egyszeri támogatás után is folyósítható.
A testület elfogadta Dabas Város közigazgatási
területén a közterület-használat rendjéről szóló
25/1999. (VI. 28.) rendeletének módosításáról
szóló 12/2010. (III. 3.) számú rendeletét. A
módosítás szerint tilos választási plakátot
elhelyezni élő fákon, közterületen lévő elektromos hálózat oszlopain, díszkúton, szobrokon,
emlékműveken és azok talapzatán. A módosítás 2010. március 4-től hatályos.
A képviselők elfogadták a Kossuth Művelődési
Központ, a Sári Faluház, a Halász Móricz-kúria
– Tájoló Információs Iroda, a Dabasi-Szőlők Civil
Közösségi és Művelődési Ház és a Halász
Boldizsár Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A képviselők szintén
egyhangúlag hagyták jóvá az Oktatási és Ifjúsági
Szolgáltató Iroda 2009. évi beszámolóját.
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A Képviselő-testület pályázatot írt ki a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában igazgatói (magasabb vezetői), illetve a 2. sz. Nap
köziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb
vezetői) megbízás betöltésére.
A Képviselő-testület megválasztotta a 2010.
évi országos választások helyi szavazatszámláló bizottságainak tagjait és póttagjait.
A Képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Dabas
Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat között kötött Együttműködési
Megállapodás kiegészüljön a Cigány Kisebb
ségi Önkormányzat által az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Dabasi Roma Tanoda” című pályázathoz kapcsolódó rendelkezésekkel.

A testület jóv áh agy t a a Dab a s Vá ros
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének
kiadási előirányzatában szereplő fejlesztési
kiadások céltartalék felosztását.
A testület jóváhagyta, hogy az Önkormányzat
a világítótestek LED-es világítótestekre való
cseréjére 4 millió Ft+áfa összeget fordítson a
2010. évi költségvetés beruházási keretének a
terhére. A testület felhatalmazta a Polgár
mestert, hogy a beruházáshoz kapcsolódó,
legjobb konstrukciót tartalmazó szerződéseket
és készfizető kezességvállalást aláírja.
A Képviselő-testület felkérte a Városü zemel
tetési Osztályt, hogy az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő összes ingatlan
fenntartásáról gondoskodjon, és erről jelentést
készítsen havi szinten.

A testület a Pest Megyei Romák Regionális
Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére
480 000 Ft összegű, két részletben visszatérítendő támogatást állapított meg.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
Dabas Város Önkormányzata nevében a Dabas
Tv mûködési támogatására vonatkozó megállapodást megkösse.

A testület a CKÖ részére mezőgazdasági művelés költségeire 400 000 Ft összegű, egy részletben visszatérítendő támogatást állapított
meg, melyet a kisebbségi önkormányzat kizárólag burgonyatermesztésre fordíthat.

A Képviselő-testület határozott arról, hogy a
jelenleg hatályban lévő, SZIGÜ Zrt.-vel megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést
2010. március 31. napi hatállyal felmondja.
A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat 2010. április 1-jei hatállyal a köztemetők üzemeltetésével a DASZOFE Nonprofit
Kft.-t bízza meg.

A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései
között határozott arról, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé a
256/2007. (X. 30.) ÖK határozat alapján a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére (beszerzendő
eszköz: 4000 literes gépjárműfecskendő)
2007. évben benyújtott pályázati igényét fenntartja. A testület felkéri a tűzoltóság vonulási
területén lévő önkormányzatokat, hogy lakosságszám-arányosan járuljanak hoz zá a
Tűzoltóság gépjárműfecskendő-beszerzésre
2007-ben benyújtott pályázat önrészéhez.
A testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően elfogadta Dabas Város Település
szerkezeti Tervét, melyet a határozat mellékletében előterjesztett TSZT-1 tervszámú tervlap
tartalmazott egységes szerkezetben ábrázolva.
A testület határozott arról, hogy a 0129 hrsz.-ú
Szőlőhegyi út elnevezésű külterületi út, az ott
található – helyi védettségű – Kápolnáról,
Kápolna útnak legyen elnevezve.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az
Önkormányzat az általános tartalék terhére a
Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonát
2010-ben 2 340 000 Ft-tal támogatja, amely
18 fő gyerek ellátásának 130 000 Ft-tal történő
támogatását jelenti.
A Képviselő-testület a Dabas és környéke
Üdülőtábor Alapítvány támogatására 4 421 700
Ft-ot biztosított, mely tartalmazza a 2010. évi
és a 2011. első félévi támogatási összegeket.
A testület határozott arról, hogy az általános
t ar t alék terhére a B adacsony tördemic
Községért Alapítvány részére 50 000 Ft támogatást nyújt.
A testület az általános tartalék terhére a
Medicopter Alapítvány részére 50 000 Ft
támogatást nyújtott Lifepak 12 defibrillátor
vásárlására.
A Képviselő-testület 2010. március 17-én rendes ülést tartott. Az ülésen jelenlévő 16 képvise-
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lő egyhangúlag elfogadta a vállalkozásfejlesztési keretről szóló 51/2004. (XI. 18.) rendeletének
módosításáról szóló 13/2010. (III. 17.) számú
rendeletét. A módosítás szerint a vállalkozásfejlesztési keretre benyújtható pályázat adott évi
feltételeit ad hoc bizottság határozza meg.
A testület jóváhagyta a temetők és a temetkezés rendjéről szóló 20/2004. (IV. 28.) számú
rendeletének módosításáról szóló 14/2010.
(III. 17.) számú rendeletét.
A módosított rendelet értelmében a temetési
hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt
megváltotta.
A rendelkezési jog (használati idő) az aláb
biak szerint alakul:
egyes sírhely használati ideje
25 év
kettős sírhely használati ideje
25 év
a gyermeksírhely használati ideje
25 év
urnafülke használati ideje
10 év
urnasírhely használati ideje
10 év
sírbolt használati ideje
60 év
A rendelet szerint módosulnak az alábbiakban
meghatározott díjak, hozzájárulások:
Temetkezési helyek megváltási és újra
megváltási díjai:
Egyes sírhely
25 év
15 000 Ft+áfa
Kettős sírhely
25 év
25 000 Ft+áfa
Gyermeksírhely
(16 éves korig)
25 év
2 000 Ft+áfa
Urnafülke egyes
10 év
15 000 Ft+áfa
kettős
10 év
20 000 Ft+áfa
Urnasírhely
10 év
10 000 Ft+áfa
Sírbolt (kripta)
60 év 200 000 Ft+áfa
Temető-fenntartási hozzájárulás:
Vállalkozók által fizetendő, sírkô 1500 Ft/
nap+áfa

Temetőlétesítmények igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
30 000 Ft +áfa/alkalom
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások,
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai:
Ravatalterem igénybevételi díj:
25 000 Ft +áfa/alkalom
Halotthűtő igénybevételi díj:
5400 Ft+áfa/3 nap, azon felül 1800 Ft/nap
Halottátvételi, ill. átadási díj:
15 000 Ft +áfa/alkalom
Temetés alatti felügyelet:
5000 Ft+áfa/alkalom
Sírásás, sírnyitás díja:
12 000 Ft+áfa
A testület elfogadta továbbá a temetők üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közszolgáltatási
Szerződést.
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései
között határozott arról, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújtson be a 8/2010. (II. 26.) ÖM
rendelet – az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi
támogatásának rendjéről – alapján a KMOP4.3.2-2008-0007 azonosító számú pályázat
saját forrás kiegészítésére. A pályázat alapján
ter vezett fejlesztés a Dabasi Kistérségi
Dr. Halász Géza Járóbeteg Szakorvosi Rendelő
intézet fejlesztése. A beruházás összköltsége:
977 096 785 forint, az EU önerő alapból igényelt támogatás 44 973 600 Ft.
A testület határozott arról is, hogy az Önkor
mányzat pályázatot nyújtson be a 8/2010.
(II. 26.) ÖM rendelet – az önkormányzatok és
jogi személyiségű társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése

Megkezdôdnek a városban az útfelújítások
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas Város Önkor
mányz atának a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácshoz a belterületi közutak felújításának támogatására
benyújtott pályázata eredményesen zárult.
Ezáltal új aszfaltburkolatot kapnak az alábbi utcák:
Gyónon: Dr. Halász Mihály u., Gödör u., Kálvin u. és Harang utca
Dabason: Batsányi u., Dózsa Gy. u., Batsányi köz, Új u. és Ék utca
Viola u., Bem u., Szűk u. és Vásártér út, Vörösmarty út
(itt újabb pályázat eredményeként kétoldali kerékpársáv is készül)
A beruházás összköltsége 128 millió forint, melynek 50%-át
fedezi az elnyert támogatás, a különbözetet Dabas Város
Önkormányzata biztosítja.
A kivitelezés várhatóan április hónapban kezdődik, a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt szíves megértésüket és
türelmüket kérjük.
Városüzemeltetési Osztály

2010. évi támogatásának rendjéről – alapján a
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0010 azonosító
számú pályázat saját forrás kiegészítésére. A
pályázat alapján tervezett fejlesztés a belterületi utak fejlesztése Dabason. A beruházás
összköltsége 120 662 498 Ft, az EU önerő
alapból igényelt támogatás 18 099 374 Ft.
A képviselők döntöttek arról, hogy az Önkor
mányzat pályázatot nyújtson be a 8/2010.
(II. 26.) ÖM rendelet – az önkormányzatok és
jogi személyiségű társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése
2010. évi támogatásának rendjéről – alapján a
KMOP-2.1.2-09-2009-0016 azonosító számú
pályázat saját forrás kiegészítésére. A pályázattal tervezett fejlesztés a Dabasi kerékpárhálózat
fejlesztése, Vörösmarty utcai szakaszon. A
beruházás összköltsége 126 330 073 forint, az
EU önerő alapból igényelt t ámogat ás
11 241 046 Ft.
A testület határozott arról, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújtson be a 8/2010. (II. 26.) ÖM
rendelet - az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről – alapján a KMOP-2.1.209-2009-0006 azonosító számú pályázat saját
forrás kiegészítésére. A pályázattal tervezett fejlesztés a dabasi kerékpárhálózat fejlesztése,
Tabáni utcai szakaszon. A beruházás összköltsége 65 404 695 forint. Az EU önerő alapból
igényelt támogatás 5 883 519 Ft.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2010ben a Széchenyi-év alkalmából gróf Széchenyi
István mellszobrát állítja fel a megújuló főtéren. A szobor maximum bekerülési költsége
1 000 000 Ft lehet, fedezete a fejlesztési céltartalék.		
Dr. Kozák Beatrix

VÁROSI MAJÁLIS
Ezúton szeretnék meghívni minden dabasi családot
2010. május 1-jén, szombaton 11.00 órára
a Jubileumi Parkban megrendezendő Majálisunkra.
A rendezvényen színpadi műsorokkal
és szórakoztató alternatív programokkal
várjuk az érdeklődőket.
Szervezőink minden korosztály számára biztosítják
a felhőtlen szórakozást és a pihentető kikapcsolódást.
Bővebb információhoz plakátjainkról, a Rádió Dabas,
a Dabas TV és a MAG TV
híreiből juthatnak.
Kőszegi Zoltán
polgármester
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Dabasi Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) irodavezetője,
Terék Mariann és a Dabasi Kistérség Új Magyarország Pont
(ÚMPONT) kistérségi koordinátora, Buncsák Gábor közös
fogadóórát tart Dabason.
Időpont: minden csütörtök 09.00–13.00-ig
Helyszín: 2370 Dabas, Szent István út 67.
A fogadóórán az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) aktuális pályázatairól kaphatnak bővebb felvilágosítást az érdeklődők.
Terék Mariann,
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetője
www.dabasihvi.hu • Tel.: 29/361-874

A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Fiatalok Éjszakája
2010. április 9-én 22.00 órától a DDS-ben ismét megrendezzük
a Fiatalok Éjszakája elnevezésű programunkat, ahol szeretnénk
egy olyan alternatív szórakozási lehetőséget nyújtani a fiataloknak, amelyen nemcsak sport, a zene, hanem ezen tevékenységek
ötvözete is megtalálható egy helyen, egy éjszaka alatt.
A Fiatalok Éjszakáján bárki sportolhat, táncolhat, csocsózhat,
pingpongozhat, filmet nézhet, valamint internetezhet.
A rendezvény célja az, hogy a fiatalokat a kulturált szórakozásra neveljük.
Az est folyamán sem az alkohol fogyasztása, sem a dohányzás
nem engedélyezett! A 16 éven aluli gyerekeket csak szülői kísérettel engedjük el, vagy hazafuvarozzuk őket.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
GYIÖK

Fiatalok a fiatalokért

Fiatalok a gyermekéhezés ellen

Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata, valamint az
Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Iroda (OKISZI) csatlakozott a
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű rendezvényhez.
A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű országos
rendezvénysorozatot a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
2010. április 24-én immár ötödik alkalommal rendezi meg.
Ebben az évben egy budapesti központi program is része a
rendezvénysorozatnak, amiről a következőket érdemes tudni
Céljaink: tartós élelmiszerek gyűjtése rászoruló, mélyszegénységben élő kisgyermekes családok számára.
Az adományokat 2010. április 23-án 12.00 óráig lehet eljuttatni az OKISZI irodába személyesen, vagy akár az iskolákon
keresztül.
2010. április 9-én a Fiatalok Éjszakáján a DDS-ben is lehetőség van az adományok átadására.
Az összegyűjtött élelmiszerek 2010. április 24-én kerülnek
átadásra Budapesten.
További információk: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
(OKISZI iroda), vagy a 06-29/561-267 telefonszámon
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Pályázati felhívás
dabasi vállalkozók részére
Dabas Város Önkormányzata 51/2004. (XI. 18.) sz. rendelete alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET
dabasi vállalkozóknak
Támogatható célok:
– Dabasi munkahelyet teremtô fejlesztési beruházások,
valamint eszközbeszerzések támogatása
– Gazdasági övezet fejlesztése
– Hagyományos mesterséget ûzô vállalkozások támogatása
– Mezôgazdasági termelôk támogatása
– Idegenforgalmi vállalkozások támogatása
– Termelési volumen növelése
A pályázaton elnyert összeg megosztott támogatás, melynek minimum 30%-a visszatérítendô, kamatmentes kölcsön,
míg a fennmaradó összeg vissza nem térítendô támogatás.
Pályázhat: minden kizárólag dabasi székhelyû és telephelyû
egyéni és társas vállalkozás
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a vállalkozásnak ne
legyen köztartozása.
A pályázat beadási határideje: 2010. április 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatható célokhoz
kapcsolódó tevékenység rövid leírását, valamint a kért támogatás szakmai indoklását, illetve igazolásokat arról, hogy
nincs köztartozása a pályázónak (APEH, TB és helyi adó).
A támogatás odaítélésérôl 2010. június 30-ig dönt az
AD-HOC Bizottság, a döntésrôl a pályázó értesítést kap.
A támogatás folyósításának és elszámolásának feltételeit
támogatási szerzôdés rögzíti.
A pályázatról érdeklôdni a Városüzemeltetési Osztályon
lehet, az 561-244-es telefonszámon.
A pályázati ûrlap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.

Dabas Város Önkormányzata

Köszönet az 1%-ért
Az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért ezúton
fejezi ki köszönetét a 2008-ban befizetett adó 1%-áért.
A befolyt összeg: 193 879 Ft.
A pénz egy részét a csillebérci Kalandpályán tett kirándulásra fordítottuk, melyet az önkormányzat is támogatott.
A fennmaradó összegből erdei iskola programon vehetett részt
iskolánk minden tanulója, amely maradandó élményt nyújtott
diákoknak, pedagógusoknak egyaránt.
Továbbra is várjuk támogatásukat. Adószámunk: 18712191-1-13

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:

Halottaink
Név
Szlezák Illésné (Szabó Rozália)
Kollár Pálné (Ferenczi Mária)
Angyal Csaba
Bálint Benedek
Buncsák Pál
Ötvös Irén
Temesi István
Gömöri Tiborné
(Buczay Mária Magdolna)
Ferenczi László
Karlik Jánosné (Kovács Rozália)
Kecskés Mónika
Kerekes Istvánné
(Hébel Rozália)
Zöldi Lászlóné (Holu Erzsébet)
Ellenbacher Tibor
Mohácsi Lászlóné
(Horváth Mária)
Bennárik Béniné
(Buncsák Mária)

április 4.
Dr. Tabajdi Gyula – Varga Ágota Márta
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
április 7.
Berényi János – Bondor Ágnes Ildikó
április 13.
Kosztolányi László – Racskó Mária
április 21.
Halengár László – Latyák Ágnes
április 27.
Csernák József – Dinnyés Éva
Fridrik József – Akácos Anikó
április 28.
Jarábik Tibor – Mész Ágnes
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
április 12.
Vida János – Sipos Anna
április 19.
Fekete János – Voda Mária
április 26.
Parancs Pál – Dori Katalin
Kecskés János – Mráz Ilona
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
április 5.
Kovács István – Takács Katalin
Kollár Attila – Donka Anna
április 18.
Pál Sándor – Szmrek Mária
április 25.
Mráz József – Sós Terézia
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
április 9.
Safranyik Balázs – Faldina Erzsébet
április 17.
Gogolák József – Laczkó Mária
április 24.
Danyis Miklós – Volenszki Erzsébet
április 30.
Bálint Balázs – Balog Anna
50 éve (1960-ban) kötöttek házasságot:
április 16.
Horváth István – Kránicz Emilia

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô
Életkor

Buzás Mihályné
Lakos Pál
Magyar Mihályné
Balogh Mária
Bata Jánosné

1920. 04. 04.
1919. 04. 06.
1918. 04. 06.
1914. 04. 12.
1912. 04. 12.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Angyal Csaba (1976–2010)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Táborfalván, központi helyen 2670 m2 -es,
összközmûves építési telek eladó.
Ár: 2,5 M Ft.
Tel.: 20/980-7721

1921. 06. 10.
1949. 07. 09.
1932. 03. 26.
1974. 06. 18.

2010. 02. 20.
2010. 02. 26.
2010. 02. 26.
2010. 03. 05.

1933. 07. 02.
1924. 10. 07.
1929. 08. 12.

2010. 03. 09.
2010. 03. 11.
2010. 03. 16.

1933. 08. 28.

2010. 03. 17.

1922. 01. 09.

2010. 03. 18.

Osztozunk a családok gyászában.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Név

Születési idô	Halálozás idôp.
1927. 03. 19.
2009. 12. 15.
1927. 12. 23.
2010. 01. 05.
1976. 10. 18.
2010. 01. 18.
1955. 05. 21.
2010. 02. 05.
1929. 11. 15.
2010. 02. 11.
1941. 09. 28.
2010. 02. 14.
1920. 02. 23.
2010. 02. 19.

90
91
92
96
98

Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
Kmetyó Vanessza
01. 03.
Kmetyó Márk
01. 03.
Lakatos András
02. 22.
Zelenka-Szabó István 03. 01.
Pacsirta Bence
03. 01.
Szarvas Róbert
03. 05.
Haász Dominik
03. 09.
Kaldenecker Márton
03. 12.
Josif Laura Gyöngyi
03. 13.
Meitert Balázs
03. 14.
Garamszegi Zente
03. 21.

Anyuka neve
Kalicza Éva
Kalicza Éva
Kiss Krisztina
Szabó Réka
Prauda Rita
Szele Henrietta
Andróczi Anita
Lenkai Veronika
Franczen Zsuzsanna
Lukácsi Andrea
Garajszki Mária

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Tisztelt Szülők!
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önöket és gyermeküket a 2009 második félévében született csecsemők részére megrendezendő Újszülöttek Köszöntésére.
A rendezvény a „Megújulás Éve” jegyében 2010. április 17-én, szombaton fél
kettőkor kerül megrendezésre a Szivárvány Óvodában (Sári, Mánteleki út 6.).
Közvetlen ezután a gyermekek születésének örömére facsemetéket ültetünk a Sári Csati-parton lévő Újszülöttek Ligetében.
Kérjük a Kedves Szülőket, kényelmesen öltözzenek, és ha tehetik, kerti
szerszámot hozzanak magukkal a faültetéshez.
Üdvözlettel:
Kőszegi Zoltán
polgármester
2010. április
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LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosok!
A Remondis Dabas Kft. értesíti
Önöket, hogy 2010. április 24én szombaton lomtalanítást tart
Dabas város területén.
Kérjük, hogy a – veszélyes anyagokat
nem tartalmazó – különböző darabos
hulladékokat, valamint egyéb feleslegessé vált tárgyakat, melyek az év során a
rendszeres hulladékgyűjtési szolgáltatás
keretében a hulladékgyűjtő edényekben
nem helyezhetők el, 2010. április 24-én
reggel 7 óráig szíveskedjenek az út mellé
kihelyezni oly módon, hogy azok a gépjármű-, illetve a gyalogos forgalmat ne
akadályozzák.
Nem szállítjuk el: a zöldhulladékot,
építési törmeléket, vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket,
gumiabroncsot, veszélyes hulladékot
(akkumulátort, festéket, fáradtolajat, hígí
tót, növényvédőszert) és a rendszeres szolgáltatás keretében elszállításra kerülő
kommunális hulladékot.
Bővebb információért kérem, keresse
meg a Dabas, Szent István út 133. szám
alatt található ügyfélszolgálati irodánkat, vagy hívja a 29/560-290 telefonszámot.
A további eredményes együttműködés reményében, tisztelettel:
Remondis Dabas Kft.

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

A Dabason mûködô polgárôr
egyesületek elérhetôségei
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-20/541-0843
06-70/257-7191
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület
067-0/291-8665
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Kedves Primitív János!
Megtaláltam a 42-es fél pár cipődet a DabasiSzőlők melletti kiserdőben. Nem hiányzik?
Sőt! A pénztárcádra is ráleltem az út mellett,
amiben még az egyik áruház ékszerkuponját
is benne felejtetted. Az autóillatosítódról
nem is beszélve! Csak úgy kihajítottad az út
mellett! Nem tanította meg az anyukád,
hogy nem illik szemetelni?
Ellenben a kitartásodról teljesen meggyőztél, hiszen azt a sok, nehéz, szeméttel
teli zsákot és régi ketrecet egészen az erdő
mélyére bevitted, dacolva a szúrós koronaakáccal! Hihetetlen vagy…
A z t v i sz ont ne m é r te m, ho g y a
visszaválthatós sörösüvegeket miért nem
viszed vissza a boltba? Terítve van vele az aljnövényzet. Vagy esetleg úgy tudod, hogy
lebomlik? Képzeld, nem!!! Te szegény, ezt a
Mónika Show-ban biztos nem mondták el.
Most meglepődtél, igaz?
A kisfiad nem sír a játékautója után?

Véletlenül ott maradt az út szélén a sittel
együtt, amit a fürdőszoba-felújítás után
kivittél az erdőbe.
Nem tudom, tudod-e, de a napernyőtök is
az erdő közepén pihen. Micsoda szél lehetett
felétek! Sajnos fennakadt az akáctüskéken,
de legalább színt visz az „unalmas” természetbe.
A nagymamád sírkövét viszont biztosan
nem a szél repítette az erdőbe. Nagyon
kemény munka árán sikerülhetett bevinni a
fák közé. Gondolom a 20 m kábel is csak úgy,
magától pottyant le az utánfutóról. Szólok,
az is ott van! Megtalálod az autógumi kupac
mellett!
Örömmel láttam, hogy végre, a lerakóhelydíjon sikerült összespórolni egy új ülőgarnitúrára. A régit azért nem az erdőbe kellett volna kivinni! Szokott lenni lomtalanítás. A rossz hűtőt és tévét is elviszik ám
akkor!
Ezt mind-mind TE csináltad, kedves
Primitív János! A csúcspont mégis az egekbe
törő, koromfekete füstfelhő volt. Tudom, te
csak fóliát égettél (nem keveset), és még
gödröt is ástál a tűzvédelem érdekében.
Gratulálok! Ennyi mérgező füst az Arénát is
megtöltené. (Tudod, az az UFO-szerű izé,
ami Budapesten van.)
Igazán sajnálom, hogy ennyire nem érdekel a környezeted. Hogyan tudsz nyugodt
lelkiismerettel aludni? Nem szégyelled
magad? Csak elveszel, de nem becsülsz semmit? Vagy talán te és a gyereked nem ezt a
levegőt szívjátok? Ti nem ezen a földön éltek?
Azt tanácsolom, nézz mélyen magadba és ne
szennyezd a környezeted, mely mindany
nyiunk otthona!
Kedves Olvasó!
Amennyiben az Ön környezetében is élnek
Primitív Jánosok, ne habozzon kiállni a
környezetszennyezőkkel szemben, mert az
otthonunk nem a kapunkig terjed!
Bábel Antónia

környezetünk

A Föld Napja
Tisztelt Dabasi Lakosok!
Április 22-én immár huszadik alkalommal ünnepeljük legfontosabb környezetvédelmi eseményünket, a FÖLD napját
Magyarországon.
Ezen a napon minden a Föld körül
forog, elsődleges célja, hogy a környezetvédelem időről időre az érdeklődés
középpontjába kerüljön.
A Föld napja alapgondolata az Egyesült
Államokban élő egyetemista Denis
Hayestől származik, aki 1970. április
22-én mozgalmat indított a bolygó védelmében. 40 év alatt elérte, hogy világszerte
ezernél több szervezet vesz részt a Föld
napja programjainak lebonyolításában. A
mozgalom jelmondata: „Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a világot?”
1990 óta Magyarországon egyre többen
érzik úgy, hogy megpróbálják megváltoztatni és legalább a Föld napján, április
22-én tesznek valamit ennek érdekében:
fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek,
környezeti vetélkedőt, falutakarítást
szerveznek. A mozgalom legnagyobb
sikere, hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi
programok, és ma már nem csak a Föld
napján.
Kérjük Önöket, hogy ingatlanaikat,
valamint azok környékét hozzák az alkalomnak megfelelő állapotba. Gyűjtsék
össze a hulladékot, távolítsák el a gyomokat, ültessenek minél több virágot, fát.
Mindenképpen számítunk együttműködésükre, hiszen közös ügyünk, hogy
egy szép, tiszta és gondozott városban
éljünk.
Városszépítéssel kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat személyesen a Pol
gármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Osztályának II. emeleti irodájában, illetve telefonon az 561-244-es számon várjuk.
Kőszegi Zoltán
polgármester

„Közösségi összefogás kell ahhoz, hogy az
erdôinket és a mezôinket tisztává tegyük”
Feldman László beszélgetése a Dabas Város Környezetvédelméért
„Télessy István”-díjjal kitüntetett Kozma Tiborral
F. L.: Eredeti szakmája és a régészet is a környe
zethez köti, mikor és hogyan alakult ki Önben
a környezetvédői attitűd?
K. T.: A középiskolai tananyagunkban már
szerepeltek környezetvédelmi témák, főleg
a vízvédelem. Később a dabasi vízgazdálkodási társulásnál 12 évet dolgoztam, az
utolsó időszakban a csatornafenntartásnál
voltam. Azokkal a élővízfolyásokkal dolgoztunk, amit Dabas és környékén is láthatunk, pl.: a 27-es csatorna. Ezeknek a
kezelése, iszapolása, kaszálása, szemételtávolítása volt a feladat a térségben több száz
km-en. A természetesen képződő hínár és
nád mellett rengeteg törmeléket, sittet kellett eltávolítanunk, az egész valahol itt
indult. Az aktív környezetvédelem az évek
alatt folyamatosan fejlődött bennem, mert
szeretném, ha tiszta lenne a környezetem.
F. L.: Véleménye szerint melyek a legégetőbb
problémák? Mi volt az Ön számára a legmeg
döbbentőbb károsítás, amivel találkozott?
K. T.: A kegyetlen dolgok szintén a csatornás
időszakra vezethetők vissza. Az 1990-es
évek elején tapasztaltam a megye egyik fiatal nyaras erdejében, hogy a szippantós
kocsi a csatornához közel engedte ki a tartalmát. Nemrégen jártam azon a környéken, és szomorúan tapasztaltam, hogy ahol
a szippantós autó járt, ott nemhogy aljnövényzet, fű sincs. 20 év alatt a természetnek
nem sikerült rendbe tennie, amit az ember
elrontott. Szintén elborzasztó a falvak,
városok térségében a szemét mennyisége.
A közelmúltban a fiammal motoroztam
egy erdei úton és egyszer csak rengeteg
légyre lettünk figyelmesek. Utána láttuk
meg a sok zsák döglött csirkét. Felháborító!
Szerencsére az illegális szennyvízelhelyezés visszaszorult, úgy mint a nagyipari
szennyezés is. Inkább az emberek helyezik
ki a kommunális szemetet, elégetik, elássák. Sajnos a lakosság a legaktívabb környezetkárosító. Ezt minden átlagember
láthatja a maga lakókörnyezetében. A levegőnk szennyezése folyamatos a növekvő
gépkocsiforgalom miatt. Ehhez hozzájárul
a lakosság is a tüzelésével, ahol nemcsak a
növényeket, kerti szemetet égetik, hanem a
háztartási szemét egy részét is.

F. L.: A környezetvédők gyakran hangoztatják a
„gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”
elvet. Mit gondol, hogyan lehetne hatékonyan
közbelépni és megakadályozni a környeze
tünk gyarló károsítását?
K. T.: Egyrészt azt gondolom, hogy súlyosan,
következetesen és azonnal büntetni kellene a szennyezőket. Azt látom, hogy a törvényi szabályozás nem elegendő jelenlegi
állapotában a szankcionáláshoz. Amíg
nincs valaki – ahogyan a régi öregek mondják: „csak jönne a csendőr!” –, aki elrettenti
a környezetszennyezőket, addig nincs
mitől tartania a szabálysértőnek. Így a
képünkbe kacagnak… Szőlőben is a figyelemfelkeltő táblához borítottak több
fuvart, építési törmeléket és szemetet is.
F. L.: Vállalkozóként és Dabason élő polgárként
is sok emberrel áll napi kapcsolatban. Hogy
érzi, mennyire befogadóak a környezettuda
tos életvitelre az emberek, mennyire vált a hét
köznapokban ez elfogadottá?
K. T.: Azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Szép parkosított kerteket, udvarokat láthatunk a korábbi betonos területek
helyén, halastóval, pázsittal. Ezek a dekoratív dolgok is sajnos a műtrágyák, rovarirtók és egyéb vegyszerek koncentrált használatát vonják maguk után. Hiszen egy
minőségi udvar és ház kialakítása, megépítése is azzal jár, hogy van környezetkárosítás. De a kulturált környezet védelmében
egyre inkább a természetet mérsékelten
károsító anyagokat alkalmazzák. Még
mindig jobb, mint régebben, amikor a
nagyipari intenzív gyomirtót, rágcsálóirtót
használták a háztájiban. A háztartásban
használt eszközök, vegyszerek esetében is
fontos, hogy környezettudatosságra törekedjünk. Fontos lenne az is, hogy a szelektív gyűjtőhelyeket sűrítsük, ezzel is ösztönözzük a lakosságot. Szeretnénk szemétgyűjtést szervezni Dabasi-Szőlőkben, hogy
példát tudjunk mutatni a lakosság számára. Közösségi összefogás kell ahhoz, hogy
az erdőinket és a mezőinket tisztává
tegyük, és együtt mondjunk nemet az illegális szemételhelyezésre. Az együttes
élmény és a környezetért elvégzett munka,
remélem, közösséggé kovácsol bennünket.
2010. április
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Az utóbbi évtizedek rettegett betegségei közé tartoznak a daganatos
megbetegedések. Közülük az egyik leggyakoribbak a bőrdaganatok.
A bőrrák gyakorisága szorosan összefügg az ultraibolya fénnyel,
ami kültakarónkat éri. A napsugárzás spektruma az infravörös tartománytól a látható fényen át az ultraibolya (UV) tartományig terjed.
A legveszélyesebbek az UV-sugarak. Ezeket két csoportba soroljuk:
95 százalékuk az UVA, 5 százalékuk az UVB tartományba esik.
Régebben a nagyobb energiájú UVB-tartományt gondolták a károsabbnak biológiai szempontból. Ma már tudjuk, hogy nagy a sejtkárosító hatása az UVA-sugárzásnak is: ez kisebb energiájú, de jóval
nagyobb mennyiségű, és a bőrön könnyen áthatol.
A természetes napfény mellett kozmetikai célokra gyakran használnak olyan sugárforrásokat, amelyek spektruma hasonlít a napéhoz
(szoláriumok). A szoláriumok elsődlegesen UVA-sugarakat bocsátanak ki. Kutatások bebizonyították, hogy képesek rákot előidézni.
Használatuk nem tanácsos, különösen azoknak nem, akik bőrtípusuk alapján veszélyeztetettebb csoportba tartoznak.
A bőrtípusoknak az érzékenyebbtől az ellenállóbbig hat fajtáját
különböztetjük meg:
Tejfehér bőr: soha nem barnul, könnyen leég. Akinek ilyen a bőre,
ne próbáljon barnulni, tavaszi-nyári időszakban mindig használjon
fényvédőkrémet a ruhával nem fedet bőrfelületekre!
Halvány, érzékeny bőr: nehezen barnul, könnyen leég.
Viszonylag könnyen barnuló, ritkán leégő bőr.
Könnyen barnuló, szinte soha le nem égő bőr. Dél-európai, mediterrán vidékek lakóinál gyakori.
Halvány barnás, pigmentált bőr. Az indiaiakra jellemző.
Fekete bőr: afrikai eredetű.
Az első két csoport a legveszélyeztetettebb bőrdaganat kialakulása szempontjából. Minél érzékenyebb a bőrünk, annál kevesebb napfényt visel el károsodás nélkül, így fokozottabb védelmet igényel.
A napsugarak károsító hatására a bőrfelszín alatt csökken a bőr és
a kötőszövet rugalmasságát biztosító kollagén és elasztikus rostok
mennyisége. Ez ugyan nem függ össze a bőrrákkal, de azoknak a
bőre, akik sokat tartózkodnak napfényen, fokozatosan elveszti rugalmasságát, idővel petyhüdt és ráncos lesz. Sokkal veszélyesebb, hogy
az elnyelt UV-sugarak a szervezetben kötött víz hasításával oxigénszabadgyököket képeznek. Ezek rendkívüli módon képesek károsítani a sejtek alkotórészeit, genetikai állományát és a sejtközi kötőszövetet egyaránt. Így elősegítik a bőr fokozott öregedését és rákos elfajulását.
A bőrdaganatokat két nagy csoportra osztjuk: a festékes bőrdaganatra (melanoma malignum) és a nem festékes bőrdaganatokra
(basalioma, spinalioma).
A Melanoma malignum: az utóbbi évtizedekben előfordulása
világszerte, így hazánkban is jelentősen nőtt. Bármely testtájon kialakulhat. A bőr festéktermelő sejtjeiből indul ki. Színe a világosbarnától a kékesfeketéig terjedhet. Előfordul, hogy nem tartalmaz festéket,
ekkor vöröses színű növedék formájában észleljük. Általában előzetesen ép bőrön alakul ki, néha azonban egy már korábban meglévő
festékes anyajegyhez kapcsolódóan keletkezik. Ritkább a többi bőrdaganatnál, de annál veszélyesebb! Növekedési készsége változó,
áttétképzési hajlama nagy. Elsősorban középkorúak és idősebbek
daganata, de az utóbbi években sajnos egyre gyakrabban észleljük fia-
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A bőrdaganatról

talabb korosztályoknál is. Kezelése döntően sebészi. Bizonyos esetekben gyógyszeres kezelés, illetve a szervezet saját védekező erőit
mozgósító interferonterápia adása jön szóba. A sugárkezelésnek is
fontos szerep juthat.
Basalioma: többnyire az arcon, nyakon, háton észlelhető, de bárhol a testen kialakulhat. Halványvörös értágulatokkal fedett, változó
mértékben kiemelkedő növedék formájában jelentkezik. Felszínét
néha pörk fedi, kisebesedhet. Nem gyógyuló sebek esetén mindig
gondolni kell rá! Gyakori. Elsősorban középkorúak és idősebbek
daganata. Lassan növekszik, áttétet nem képez, de a környező szöveteket roncsolhatja. Kezelése leggyakrabban sebészileg vagy sugárterápiával történik.
Spialioma: leggyakrabban az arcon, ajkon, fülön, kézfejeken keletkezik, de a test bármely részén felléphet. Tömött tapintatú vöröses,
gyakran elszarusodó daganat. Gyors növekedésű, áttétképzésre is
hajlamos, mely először a legközelebbi nyirokcsomóban jelentkezik.
Kezelése sebészeti úton történik.
Az emberi test bármely rosszindulatú daganatánál döntő az időben történő felismerés. A bőrdaganatok észlelését megkönnyíti, hogy
azok nem a test mélyén, a szem elől rejtve, hanem jól látható helyen, a
bőrön alakulnak ki.
Javasolt a bőr önvizsgálata, illetve a veszélyeztetett csoportok (1. és
2. bőrtípus, sok anyajeggyel rendelkezők, valamint akiknek vérszerinti rokonai között előfordult bőrdaganat) rendszeres bőrgyógyászati vizsgálata. Ha felnőttek újonnan keletkezett festékes elváltozást észlelnek bőrükön, vagy egy anyajegy hirtelen növekszik, sötétedik, egyenetlenné válik, kisebesedik, fáj vagy viszket, forduljanak
szakorvoshoz!
Ezen kívül javasolt a bőr védelme a káros ultraibolya sugaraktól.
Minél érzékenyebb a bőr, annál magasabb faktorszámú napozókrémet használjanak a tavaszi-nyári időszakban! A fényvédő alkalmazását napközben többször meg kell ismételni. A jó fényvédő az UVA és
UVB ellen egyaránt hatékony. 11 és 15 óra között ne napozzanak!
Kerülni kell a hólyagos felégést, különösen óvni kell ettől a kisgyermekeket. Erős napfényben hordjanak kalapot, napszemüveget, ruházattal is védjék bőrüket!
Dr. Domján Kornélia
bőrgyógyász főorvos
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Egyházak hírei
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor, Istentisztelet közben a gyerekeknek vasárnapi iskola
• Ifjúsági esték szombaton 17.00 órakor a
gyülekezeti házban
• Konfirmandus óra vasárnap 8.30-tól a parókián
• Énekkari próba vasárnap 8.45-től a parókián
• április 6-án, kedden 15.00 –18.00 óra között
a gyerekeknek játékdélutánt szervezünk
• április 14-én, szerdán 18.00 órakor a gyülekezeti munkacsoport összejövetele a paró
kián
• április 25-én dr. Lakos János születésnapjára emlékezünk
• május 2-án, vasárnap 10.00 órakor anyák
napi istentisztelet
• május 8-án, szombaton egész napos
Gyülekezeti napot szervezünk a gyülekezeti
házban és annak udvarán
• Gondnoki fogadóóra
április 28-án, szerdán 17.00 órától dr. Dóri
Csaba gondnok tart gondnoki fogadóórát
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
A Gyóni Református
Egyházközség hírei
• április 10-én, vasárnap 16.00 órakor házaskör a gyülekezeti termben
• április 25-én, vasárnap 14.00 órakor Filmklub a gyülekezeti teremben
• május 2-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban, melynek keretében a
hittanos és konfirmandus gyermekeinkkel
együtt köszöntjük az édesanyákat, a nagymamákat.
• május 8-án, szombaton este 19.00 órától
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendezünk a Halász
Móricz-kúriában. Jegyek: 3000 Ft-ért megvásárolhatók a Lelkészi Hivatalban, Kossuth
L. u. 9., a lottózóban, Kajdácsi Ferencné,
Jolikánál. Erre az alkalomra szeretettel
hívunk és várunk más felekezetű testvéreinket is!
• május 13-án, csütörtökön 18.00 órakor
mennybemenetel ünnepi istentisztelet a
templomban
• május 21-én 11.00 órakor a ZÁRDAKERTI
IDŐSEK OTTHONÁBAN PÜNKÖSDI ISTEN
TISZTELET úrvacsoraosztással

• május 22-én, szombaton 16.00 órakor konfirmációvizsga a templomban
• május 23-án PÜNKÖSD VASÁRNAP 10.00
órakor ünnepi istentisztelet a templomban az
idén konfirmált gyermekeink hitvallás és
fogadalomtétele és konfirmáltak találkozójára kerül sor úrvacsoraosztással
– 15.00 órakor PÜNKÖSD ÜNNEPI istentisztelet Tatárszentgyörgyön Úrvacsoraosztással
• május 24-én PÜNKÖSD 2. napján 10.00
órakor ünnepi Istentisztelet a templomban
Úrvacsoraosztással
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban – 10.00 órakor gyermek Istentisztelet
a gyülekezeti teremben
• szerdán 16.00 órtól konfirmáció-előkészítő
• pénteken 18.00 óra férfi bibliaóra, havonta
kétszer
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Nagyheti és húsvéti istentiszteleti rend:
• Nagycsütörtöki istentisztelet úrvacsoraosztással – 2010. április 1. 17.00 óra
• Nagypénteki passiós istentisz telet –
április 2. 10.00 órától
• Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással – április 4. 10.00 óra
• Húsvéthétfői istentisztelet – április 5.
10.00 óra
• április 17-én 17.00 órakor a Halász Móriczkúriában jótékonysági dzsesszkoncertet
szervezünk, amelynek bevételét templomunk
harangjainak felújítására fogjuk fordítani.
A koncerten fellép a JAZZ TRIÓ. A zenekar
tagjai: dr. Ilanicz György (zongora), dr. Lénárd
Béla (basszusgitár), Kármán Sándor (dob).
Belépőjegy ára: 2000 Ft
Támogatói jegy ára: 1000 Ft
(A támogatói jegy belépésre nem jogosít.)
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 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 evangélikus gyülekezetbe! Kérjük azokat a testvéreket,
akik az adójuk 1%-ával a Magyarországi
Evangélikus Egyházat kívánják támogatni,

hogy adóbevallásukon a 0035-ös technikai
számot tüntessék fel. Köszönjük.
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: • Szombat: 18.00 óra • Vasárnap:
8.30-kor Dabasi-Szőlők, 10.00 óra
Áprilisban változhat a miserend a templomfestés miatt!
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–19.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig
• Ifjúsági diákmise: április 11-én, 10.00
órakor
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje:
• csütörtökön, pénteken 17.00 óra
• szombaton előesti mise 17.00 óra
• vasárnap délelőtt 9.00 órakor nagymise és
délelőtt 11.00 órakor diákmise
• Húsvét után a hétköznapi szentmisék és a
szombat előesti mise kezdési időpontja
megváltozik és áttevődik 19.00 órára.
• Nagyhéten csütörtökön az utolsó vacsora
emlékezetének napján 17.00 órakor lesz a
szentmise, melyben megemlékezünk az
eucharisztia megalapításáról.
• Pénteken 17.00 órakor kezdődik a csonka
mise, amelyben Jézus szenvedéstörténetét
hallhatjuk, majd a különböző könyörgések után
a kereszthódolat lesz. A szertartás után templomunk nyitva marad és mindenkit szeretettel
várunk sírlátogatásra egészen 22.00 óráig.
• Szombaton 17.00 órától a fény ünnepe veszi
kezdetét. Kérem a kedves testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát! Az ószövetségi
olvasmányok után megszólal az ünnepi
dicsőség, a har angok „vis s z atérnek
Rómából” és ünnepi mise veszi kezdetét,
amelynek végén körmenettel dicsőítjük a
feltámadott Krisztust.
Az ünnepi szentmisékre és szertartásokra mindenkit szeretettel hívok és várok! Krisztus feltámadott! Alleluja, alleluja! Kegyelemteljes
húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves
dabasi lakosnak:
Szalka Mihály plébános
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„Harmadnapra föltámadott az Írások szerint”
A II. Vatikáni Zsinat idejére visszanyúló
emlékem: Az Új Ember újságot olvastam fel
rendszeresen dédnagyapámnak, amely
akkoriban tudósított a megújuló liturgiáról.
Akkor, találkoztam először a niceai hitvallás magyar fordításával – addig csak az
apostoli hitvallást mondtuk magyarul.
Máig emlékszem meghökkenésemre, amikor a „harmadnapra föltámadott az írások
szerint” hitcikkelyhez értem. Hogy van ez?
Már csak az írások szerint? És nem egészen
biztosan? Akkor még nem tudtam, hogy a
Hitvallás a legnagyobb bizonyítékra hivatkozik, mégpedig az Újszövetség szent ira
taira, amelyeket a vértanú apostolok igehirdetése nyomán jegyeztek le. Amit Jézus
Krisztus föltámadásáról tudunk, s amelyből a mi föltámadásunkra is következtethetünk, legteljesebben a Szentírásból ismerhetjük meg.
A húsvéti misztérium véglegesen összekapcsolta a halált és a föltámadást, ezért a
keresztények Jézus szenvedésére a föltámadás fényében gondolnak és a föltámadást
úgy ünneplik, hogy szemük előtt van Jézus
halála.
Martin Heidegger érdeméül szokták felhozni, hogy senki nem mert szembesülni a
halálra szánt léttel, mint ő, ugyanis a többi
filozófia és világnézet vagy figyelmen kívül
hagyja a halál értelmetlenségét, vagy azt
átugorva a túlvilág vigaszát keresi. Jézus
nem filozófiailag, hanem egzisztenciálisan
találkozott a halál mélységeivel. Mel Gibson
A passió című filmje sokkoló módon mutatja be Jézus megkínozatását és halálát, de azt
már csak sejthetjük, hogy mit élt át Jézus,
amikor a kereszten a 21. zsoltárt imádkozta, és azzal teljesen azonosult: „Istenem,
Istenem, miért hagytál el engem?” arról
tanúskodik, hogy átlépte végső magányuk
kapuját, hogy szenvedése révén elmerült
elhagyatottságunk sötétségébe. Több mai
teológus szerint azt a hittételt, hogy Jézus
alászállt a poklokra, itt élte meg igazán.
Ezzel győzte le a halált, vagy pontosabban:
a halál, amely azonos volt a pokollal, többé
nem azonos azzal. (…)
Csak a föltámadás után igazolódott, amit
Jézus önmagáról hirdetett: megölik, de harmadnapra föltámad. Azóta hitténnyé lett,
amit követőinek ígért: „Atyám akarata az,
hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz benne,
örökké éljen. Én feltámasztom az utolsó
napon” (Jn 6,40). Így Jézus föltámadása oka
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és mintája lett a mi föltámadásunknak,
amely nélkül értelmetlen hitünk és keresztény létünk. Az apostoli igehirdetés arról
szóló örömhír, hogy az örök élet valamilyen
formában már most elkezdődik, és a feltámadás több fokozatban megy végbe. Az
Egyház a krisztusi életbe olt be a keresztséggel, amely eltöri bűneinket, és a keresztény hit által más lesz életszemléletünk,
tetteink, gyászunk. Mindenre rávetül a föltámadás fénye. Ezért írta Szent Pál apostol
az efezusiaknak – akik még a földön éltek:
„A végtelenül irgalmas Isten Krisztussal
életre keltett minket, bűneink miatt halottakat. Feltámasztott minket, és Krisztus
Jézusban a mennyeiek közé ültetett.” (Ef
2,4–5). Az évenként megünnepelt szent
három nap szentírásai olvasmányaival,
liturgikus könyörgéseivel, énekeivel, csöndjeivel és mindenekelőtt a nagyszombati vigíliával sűrítve adja meg ezt a lelki tapasztalatot, de csak azoknak, akik vállalják a tudatos belekapcsolódást, és már a nagyböjti
ráhangolódást.
Emberi esendőségünk miatt csak a földi
történés végére gondolunk, de azt valljuk,
hogy a Krisztussal való kapcsolatot a halál
sem töri meg. Valljuk föltámadását és elmélkedünk szeretetéről, ami bizonyítottan
Jézus szenvedésében és halálában lett teljessé. Ezért még a keresztútjárás is a föltámadásba vetett hitünket erősíti. (…)
Templomainkban a Nagyszombat estéjén meggyújtott húsvéti gyertya is beszédesen fejezi ki ezt a misztériumot.
Rajta van Jézus öt szent sebének jele, a
Jelenések könyvéből ismert diadalmas meghatározás, hogy Ő az Alfa és az Omega – a
kezdet és a vég –, vagyis Isten győzedelmes
Fia. Ahogy a gyertya csonkig ég, miközben
melegít és világít, úgy Jézus is az utolsó
leheletéig hűséges volt az Atyához, miközben tanúságot tett a szeretetről, tanításával
világított és föltámadásával meggyújtotta a
túlparti fényeket.
Nekünk megingathatatlan hittel kell a
Feltámadt Krisztusban hinnünk – egyébként a szemtanúktól is hitet követelt; azért
tanúskodtak Róla, áldozták Érte életüket.
Így igazolta Jézus halálával és föltámadásával a kinyilatkoztatott örömhírt: „harmadnapra föltámadott az Írások szerint.”
Bábel Balázs
Kalocsa-Kecskemét egyházmegye érseke

Húsvét =
Sok autóban ültem már, és talán a Trabanton
kívül mindegyikben volt kesztyűtartó.
Kesztyűtartó… Elgondolkodott már a kedves
olvasó ennek a kis rekesznek az igazi funkcióján? Érdekes. Ahány kesztyűtartóba bepillantottam, azok közül egyben sem volt kesztyű.
Inkább izzókészlet, szervizkönyv, térkép…
apám Zsigulijában még olyan régi üvegszondák is voltak… máig sem tudom, hogy hogyan
kerültek oda. (Majd valamelyik nap megkérdezem tőle.) Tehát van ez a rekesz, amit senki
sem arra használ, amiről a nevét kapta. Bele
sem merek gondolni, hogy még hány ilyen
elnevezésünk van a magyar nyelvben, amelynek semmi köze nincsen az eredeti funkció
jához.
Az idei böjtben úgy érzem, hogy a húsvét is
egy ilyen elnevezés. Bár a szó legszorosabb
értelme közel áll a funkcióhoz, hiszen sokan
nagypéntek után ezen a napon vesznek
magukhoz először húst, ezért a hús-vét’ napja,
de eszünkbe jut-e e szó hallatán az ünnep
valódi értelme? Hittanórán a gyerekektől
megkérdeztem, hogy hogyan készülnek a
húsvétra. A válasz rendre az volt, hogy tojást
festenek, nyuszit rajzolnak, meg a többi szokásos dolog. Aztán rákérdeztem, hogy a nyúlnak mi köze van a tojáshoz, és egymást előzve
harsogták, hogy „hát a nyúl tojja a to…” és itt
elakadt a mondat. Ekkor érezték először,
hogy valami sántít. Majd visszakérdeztek:
„Milán bácsi, ez most akkor hogy van?” Nos, a
válasz megadását nem akartam Ádámnál és
Évánál elkezdeni, holott az egész ünnep gyökere ott bújik meg, viszont Mózesig mindenképpen vissza kellett mennem. Ugyanis a zsidók húsvétkor az Egyiptomból való kivo
nulásra emlékeznek. Tehát az ünnep már
Krisztus előtt jó néhány évszázaddal létezett.
Mi keresztyének pedig ezen a napon Krisztus
feltámadását ünnepeljük. Hogy hogyan eshet
ez a kettő egybe? Annak az egyik oka az, hogy
az ószövetségi iratok így jósolták meg, tehát
Isten akarta így. A másik ok pedig talán az
lehet, hogy a zsidók erre az ünnepre a szélrózsa minden irányából Jeruzsálembe özönlöttek. Így Jézus kereszthalála és feltámadása
láttán nem kevés emberhez juthatott el egyszerre az evangélium, vagyis hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Ez az
értelme számunkra az ünnepnek. És aki megszokott üres fecsegésnek gondolja ezt, annak a

hitélet

reménység
következőt tudom üzenni: Jól tudjuk, hogy a
legtöbb ember olyan helyzetben válik hívővé,
amikor az élete veszélybe kerül. Ez a helyzet
lehet egy zuhanó repülő, vagy az Andrássy út
60. pincéje, vagy egy áttétes daganatos betegség. Vajon akik ilyen helyzetekben kötelezik
el magukat Istennek, azoknak is a nyulat és a
tojásfestést jelenti a húsvét ünnepe? Nyilván
nem, mert ezek a dolgok semmilyen téren
nem visznek közelebb minket a meghalt és
feltámadt Krisztushoz. Ahhoz az Egy
szülötthöz, akin kívül nem vezet út az örök
élet hazájába. Ahhoz a Krisztushoz, aki feltámadásával minden ember reménysége lett.
Ahhoz a Krisztushoz, akin keresztül megmutatta Isten, hogy a „biztos, mint a halál” szólás
értelmetlen, mert „ahogy az Atya feltámasztja
a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is
életre kelti azokat, akiket akar.” (Jn 5,21)
Vegyük már észre, hogy az igazságtól való
távolodás és irtózás csak a gonosz malmára
hajtja a vizet. Nem mondom, hogy felejtsük el
a réges-régen, és talán félreértések sorozata
nyomán kialakult szokásokat (jut eszembe: a
locsolkodást nem is említettem), de ne hagyjuk, hogy Isten szeretetének ünnepe azt
jelentse számunkra, aminek semmi köze nincsen Krisztushoz. Attól, hogy a kesztyűtartóban senki nem tart kesztyűt, még nem dől
össze a világ. De ha a húsvéti feltámadást
szem elől tévesztjük, az már beláthatatlan
következményekkel jár, hiszen reményvesztettekké válunk. Az értelmetlen dolgok
helyett ünnepeljük inkább Krisztus győzelmét a halál felett! A húsvéti sonkához pedig
mindenkinek jó étvágyat kívánok!
László Milán evangélikus lelkész

Példabeszéd
Megtapostak és megszaggattak engem
Mert gyöngyeimet disznók elé hánytam
Belém fojtották örökre a hangot
Mert szavaimat szélbe kiabáltam

Jó volt együtt imádkozni
15 km gyaloglás, imádkozás a városi keresztúton

2010. március 5-én Dabason először Városi
Keresztutat végeztünk egyéni felajánlásokért, városunkért és hazánkért. Az állomásokon Báthory László: Magyar Keresztútját
felolvasva elmélkedtünk Jézus és a magyar
nép szenvedésein és kérve hazánk felemelkedését, megújulását.
Technikai okok miatt 14.40-kor indultunk – mintegy 150-en – a Dabasi-Szőlősi
Őrangyalok Templomából. A Nap ragyo
góan sütött, az erős északi szél azonban
komoly próbatételt jelentett, de hősiesen
kitartottak gyerekek, fiatalok, középkorúak,
idősek, férfiak és nők egyaránt, közösen
imádkozva, énekelve.
Megható volt, hogy milyen sokan vártak
bennünket, ill. jöttek elénk az egyes állomásokon és csatlakoztak imáikkal, erejükkel,
szeretettükkel. Köszönjük a sok mosolygós
arcot! A szép felolvasásokat, a szép közösen
végzett imákat, énekeket, a szíves fogadtatást. Kitartásunk eredményeképpen a szél is
mérséklődött mire Sáriba értünk, este 7 órakor. A Sári Kálváriánál is sötét volt már, ahol
mécsesekkel világították, s tették biztonságossá az utunkat. Köszönjük a figyelmességet!
Az összefogást, az egy irányba, egy célért
munkálkodást mutatta meg, ahogyan az
egyházközségek megszervezték és tették

a feladatokat (a kereszt vitele, fogadása,
átadása...). A végén a boldog, hálaadó mosolyok „végig tudtam gyalogolni”, „én is itt
lehettem”!
Többen érdeklődtek, mikor lesz legközelebb városi keresztút? Ígérjük, hagyomány
lesz városunkban és minden nagyböjtben
március első vagy második péntekén meg
fogjuk tartani. Erről a jövőben még szélesebb
körben fogjuk tájékoztatni az embereket,
hogy aki most nem értesült, legközelebb ő is
tudjon csatlakozni.
Szeretném jelezni, hogy május végén, a
Szűzanya hónapjában élőrózsafűzér lesz a
városban. Bővebb és pontosabb információk
kal a hónap elejétől szolgálunk több csatornán keresztül.
Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni
– kb. 350–400 emberrel – egy szeretett
közösségben, több egyházközösséggel, egy
városban, egységben a Jóistennel! Köszönöm
a Szentlélek Úristennek az ötletet!
Köszönjük mindenkinek, minden tekintetben a segítségét! Köszönjük a Napsütést!
A sok-sok kegyelmet, erőt, amellyel elhalmozott bennünket a Jóisten! Kérjük a drága jó
Szűzanyát, a Magyarok Nagyasszonyát, járjon közben népünkért, nemzetünkért és
oltalmazzon bennünket! Ámen.
Gáspárné Gomola Aranka

Nem értették meg, mit gagyogok nékik
Fülükben ólom, kis szemükben sár van
Lábuk alatt hevernek gyöngy-göröngyök
A lelkük elvész örökre a hájban
A hájban melyet boldogság növesztett
Igénytelen kis semmiség a létük
E teremtmények szavakat zabálnak –
Ha jön a tor, majd imádkozom értük.
– Kapui Ágota –
2010. április
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„Minden lépésünkben ott van az Isten, az biztos”

Fotó: Karlik Dóra

Feldman László beszélgetése a március 15-én díszpolgári címmel kitüntetett id. Bábel Balázs bácsival

– Nagyon szép, rendezett Balázs bácsi portája,
még ideérkezésem előtt is kertészkedett. Van vala
milyen népi bölcsesség, ami alapján tervezi a
munkáját?
– Igen, pont ma vetettem a mákot. Szegény
anyám mondta még, hogy amikor a béka megszólal, akkor kell a mákot vetni, éppen három
napja hallottam a békákat. Megvan mindennek az ideje, az uborkát a századik napra kell
vetni, a rozs pedig kisasszony napjára kell,
hogy kibújjon a földből. Ahogyan az egyházi
évnek, úgy a mezőgazdasági évnek is volt határa, Szent Mihály napja. Akkorra kellett átadni
a bérelt földet az új bérlőnek.
– A Bábel család több nemzedék óta él
Dabason, a leszármazottakat erős kötelék fűzi
össze. Kik a legrégebbi ősök, akikre Balázs bácsi
személyesen emlékezik?
– A nagymamámra emlékszem még, a
nagypapám születésem előtt három évvel halt
meg, 1917-ben. Hallomásból azonban tudok
még azoknak az elődjeiről. A nagyapám apja
Apajon volt uradalmi csikós. Betyárok ellopták
a lovát, ő meg elment utánuk, és egészen
Szankig követte őket. Volt, aki úgy emlékezett, hogy lelőtték, mások úgy mondták, hogy
megvendégelték, s amint körülülték a bográcsot, fejszével agyonütötték. Egyik öregapám
Bugyiról származott, az ottani földbirtokos,
Beleznay birtokáról mentett meg egy nagy
Bibliát, amit a család kincsként őrzött. Az Óés Újszövetség nem teljes szövegezése, csak
részletei és a szentírás rövid summái. Édes
anyám kétszer is átolvasta a lámpafénynél, ő
olyan vallásos volt, hogy át is élte a hitet. Imre
bátyám muzsikus volt, klarinéton, harmonikán játszott, majd miután az oroszok bejöttek,
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kántor volt. Én magam pedig temetéseken
búcsúztatókat végeztem latin szöveggel, ezeket
mai napig nem felejtettem el.
– Balázs bácsi rengeteg verset ismer, a mai
napig sokat olvas. Honnan származik az iroda
lom szeretete? Van esetleg kedvenc műve, vagy
alkotója?
– Világ életemben sokat olvastam Arany
Jánost és Petőfit. Mondhatom, hogy alig van
író, akit nem olvastam. Olvastam Tamási
Áront, Jókait, de például Pázmány Péternek a
Kalauz című könyvét is, és megvettem hatvan
forintért az összes írását. Nagyon szerettem
Pázmányt olvasni, majdnem, mintha apámat
hallottam volna beszélni az ízességével.
Azt lehet mondani, hogy nincs kedvenc versem, ami jó, mindet megbecsülöm. Versből
annyi van, annyi szép, emlékszem is rájuk.
Nem kellett ahhoz külön ráérni, hogy olvassak, vasárnap délben kivittem egy-egy könyvet. Tömörkényt is szeretem, olyan a beszéde,
mint egy napszámosé. De elolvastam Mórától
az Aranykoporsót is.
– A harmincas években aktívan tevékenyke
dett a KALOT-ban. Elmesélné az újságolvasók
nak, hogy mivel foglalkozott annak idején ez az
ifjúsági szervezet?
– Annyit jelent, hogy Katolikus Agrár
ifjúsági Legényegylet, 1935-ben alakult. Olyan
szép munkát csinált, hogy volt több száz hold
föld, amit kiosztottak húszholdas területekre,
és volt, aki még épített is rá házat, hogy mindjárt a sajátjában lakjon, persze fizetni kellett, de
nem olyan sokat. Volt gazdasági haszna is. Itt
Gyónon is volt szervezete. Mi egy országos
gyűlésen az alakuláskor tizenketten voltunk,
erre azt mondta az atya, nem baj, az apostolok
is csak annyian voltak, mégis az egész világot
meghódították. A legényeket elküldték lelki
gyakorlatra Leányfalura, a leányokat a
KALÁSZ-ból szintúgy. Volt egy Kozár Gyula
nevű papunk a háború után, ő szervezte az egyletet. Játszottunk színdarabokat, volt, hogy
nyolcvan szereplővel, misztériumjátékokat és
paraszti drámákat is. Minden vasárnapra volt
szerep, a régi kultúrházba nem fértek be az
emberek, kétszer kellett lejátszani egy darabot.
A hasznából pedig kifestettük a templomot,
meg jótékonykodtunk.
– Mindkét gyermeke – Balázs papként, majd
érsekként, Mártika pedig kántorként – sokat tesz
az egyházért és a hívekért. Mennyire mélyen gyö
kerezik ez a családban?

– A fiam ezt úgy fejezte ki, hogy nem voltak
különösebben vallásosak az ősök, de Istennel
beszélő emberek voltak. Nem volt istentagadó
egy se, apám nem káromkodott. De a tanyáról
nagyon nehezen lehetett a nagyobb ünnepekkor eljutni a templomba. Édesanyánkat elhozta például hajnali misére, de vigyáznia kellett
addig kint a lovakra.
– Balázs bácsi hogyan élte meg a negyvenes
években a kommunista hatalomátvételt?
– Emlékszem egy Dinnyés-beszédre, amiben azt mondta, hogy ahogyan az út kanyarodott, úgy kell mennünk, ahogy az út visz, mert
aki nem az úton megy, az árokba rohan. Ezzel
fejezte ki, hogy kommunizmus lett. Én sosem
voltam kommunista. Elmentünk a templomba
is, nem szólt hozzánk senki, pedig sokan mondták, hogy nem mertünk elmenni. Amikor forradalom volt, kihányták a tanácsházát, mindenkiről volt ott megjegyzés. Rólunk az volt,
hogy nagyon vallásosak. Mikor a Balázs fiam
elment papnak, a főnököm azt mondta, már
késő, azaz süllyed az egyház hajója. Azt mondta, hogy papnak lenni csak szakma, pedig annál
sokkal több. Nem tudta, hogy az hivatás!
– Az előző évben nagy, családi eseményt ültek
kint a régi tanyánál, idén is lesz Bábel-találkozó?
– Lesz folytatása pünkösdhétfőn. Az az
igazság, hogy én a felét nem is ismertem már a
családnak. Most egy kicsit nagyobb számban
leszünk, mert édesapám testvéreinek a gyerekeit is hívjuk. Jó volt, még a hálóra is rákerült,
Gellért unokám mutatta.
– Milyen érzés volt a díjat átvenni? Tudott
róla, amikor az ünnepségre készültek?
– Elárulták, de egyáltalán nem volt eszembe, hogy valamilyen díjat kapok, nehogy abba
a helyzetbe essek, hogy csak pletyka. Úgyhogy
nem vettem magamra, csak amikor a nevemet
olvasták. Mikor elmondtam a verset, mindenki felállt. Mondom, mit akarnak, mert
másoknál nem álltak fel, talán szólnak még
hozzám. Jólesett, hogy volt, aki tiszteletből
állt fel. A nők dicsérete volt a vers. Csak őket
kell dicsérni.
– Tudom, hogy a rádiós riportban a hosszú
élet titkára egy frappáns, velős választ adott.
– Igen. Hát végül is mi a titka? Az, hogy
Isten meghagyott élve idáig. Minden lépésünkben ott van az Isten, az biztos. Nem az égben
lakik, hanem velünk van. És majd mindenkinek
az lesz az Isten, aki ítélkezik fölötte, aki benne
lakott, persze ha vissza tud emlékezni rá.
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A szegény emberek orvosa volt…
Dr. Lakos János (1900–1976)

A Lakos doktor utcanévtáblát olvasva mind
kevesebben képesek felidézni a hozzá tartozó
arcot is. A dabasi egészségügy mértékadó személyisége már közel 35 éve nincs közöttünk.
Szimbolikus alakja városunknak: 50 éves orvosi praxisából 48 kötődik Dabashoz. Gyónon
született, a gyóni református gyülekezet támogatásával lett tanult ember, magánorvosi tevékenységét Sáriban kezdte, melyet körorvosként
Alsódabason, majd a településegyesítéseket
követően Dabason folytatott. Patinásra kopott,
védjegyévé vált orvosi táskája mindig kézközelben volt, még a családi eseményekre is magával
vitte. Egyetlen percig sem volt nyugdíjas, haláláig szolgált bennünket. Pályaf utásának közreadásával születésének 110. évfordulójára
emlékezünk.
Gyónon, 1900. április 28-án látta meg a
napvilágot, református vallású, szegény földműves család elsőszülöttjeként. Szülei Lakos
János és Ladányi Lídia, akik tizenöt holdon
gazdálkodva öt gyereket neveltek. Az elemi
iskola négy osztályát Gyónon végezte. A jó
képességű tanuló a református gyülekezetnek
és Kalicza Ferenc ösztöndíjának köszönhetően
a Kecskeméti Református Gimnáziumba,
majd egy év után az Arany János Gimnáziumba
került Nagykőrösre. Itt egy református családnál kvártélyozott, támogatásukkal tett sikeres
érettségi vizsgát 1918. június 25-én. Tanul
mányait Budapest en, a Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsészkarán folytatta
teológusként. A Tanácsköztársaság idején
azonban évfolyamtársaival együtt válaszút elé
állították, a papi pályával kapcsolatos elképzeléseit fel kellett adnia. Az orvostudományi
karon 1920. márc ius 23-án fogadták el átjelentkezési kérelmét. Öt év múltán 1925. május
2-án avatták orvosdoktorrá. Az egy év előírt
kórházi gyakorlatot a fővárosi Szent István
Kórházban teljesítette, majd szintén egy évig
segédorvos volt a Szent László Kórházban.

Sáriban 1927. május 22-én kezdte meg magán
orvosi működését, mely közel öt évig tartott.
Erre az időszakra a legidősebb lakosok ma is jó
szívvel emlékeznek, a község első orvosaként
tartják őt számon. Alsódabasi körorvosi pályázatát 1932. március 27-én fogadták el, és ezt a
megbízást haláláig ellátta. Akkoriban a mai
Dabas területén összesen két körorvos biztosította az egészségügyi ellátást, a gyermekorvosi,
fogorvosi, nőgyógyászati feladatokat is ők látták el. Ha úgy alakult, szülést is vezettek. A
helyi úri körök származása miatt sokáig nem
fogadták el, így lett – köztudottan és vállaltan
– az egyszerű emberek, a szegény emberek
orvosa. 1934. február 18-án kötött házasságot
Saáry Ilonával. Házass águkból 3 gyermek
született: Éva, János és Levente. A nyolcéves
Jánoska 1944-ben gránátrobbanás áldozata
lett. Gyakorlatilag a nap 24 órájában a betegek
rendelkezésére állt, mert ügyeleti szolgálat sem
létezett abban az időben. Éjszakai jelzés esetén
is villámgyorsan házhoz ment, hiszen tudta: a
gyors orvosi beavatkozás életmentő lehet.
Kezdetben kerékpárral, majd hosszú évekig
Csepel motorkerékpárral, végül a sokak emlékében még élő Trabanttal közlekedett. A lakásán volt a rendelő, ahol napi 40–50 beteget
fogadott. Emellett rendszerint 8–10 esetben
háznál látott el betegeket. A gyóni zárda lakóinak egészségügyi ellátását is ő biztosította heti
egyszeri rendelésével, az apácákat végtelenül
tisztelte. Még nem a számítógépek világát
éltük, de az ő fejében egész Dabas apraja-nagyja benne volt. Betegeitől célirányosan mindig a
régen látott családtagokról is érdeklődött,
egészségügyi vonatkozásban gyakorlatilag
mindenkiről mindent tudott. Szakkönyveket,
szaklapokat járatott, folyamatos önképzéssel
tartott lépést az orvostudomány haladásával.
Igazságügyi orvos-szakértőként segítette a
rendőrség és a bíróság munkáját. Politikával
soha nem foglalkozott, az úri és az elvtársi
világban egyaránt tudatosan távolságot tartott
ettől a területtől. Közéleti tevékenységet a
Vöröskereszt keretében végzett, pl. a mozi
vetítések előtti felvilágosító előadásokkal.
Református vallását az alsódabasi gyülekezetben gyakorolta. Kivételesen hosszú ideig, 1939
és 1975 között volt presbiter. Ma is számon
tartják: a templomban az oszlop mellett volt a
helye. Zenekedvelő és értő ember volt, auto
didakta módon tanult meg tárogatózni és
hegedülni. Domián Gyulával, Rákóczy

Gyulával zenekarban muzsikáltak annak idején a kaszinóban. Május elsejéken az alsódabasi
templomtoronyban tárogatózott. Fiatalabb
korában a régi gyóni református temetőben
gyakran kísérte tárogatószóval a naplementét.
A tárogatót Jánoska halálakor nagyon hosszú
időre letette. Amíg lehetett, szabályos kis gazdaságot vezetett. Termőföldeket vásárolt,
jószágokat, főként szarvasmarhákat tartott.
Volt szőlője a Tós-kertben, a Vizes-Nyilason
tanult kertész testvére, a szintén egyházi ösztöndíjas Ferenc segítségével káposztaföldek
kialakításán kísérletezett. A kocsiszín alatt a
birtok bejárására szolgáló hintó állt, melyet a
családi emlékezet még ma is őriz. Vasárnap
délutánokon – a „trabantos” időszakban –
gyakran szervezett családi kirándulásokat. A
csatornában együtt fürdött a gyerekekkel,
sétált a pusztavacsi erdőben, velük csodálta a
peszéri rétek állat- és növényvilágát. A természet szeretetén túl sikeresen örökítette át az
egészségügy iránti elkötelezettségét is. Leánya,
Rápolthyné Lakos Éva röntgenasszisztens,
unokája, Rápolthy Ildikó labororvos, reuma
tológus, két dédunokája, Rápolthy Hajnalka és
Rápolthy Réka, jelenleg a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetem hallgatói, munkásságának
folytatói. Emellett minden unokájából tanult,
diplomás ember lett. Kivételesen szerény
ember volt. Mindig csak tette a dolgát, de azt a
nyugdíjkorhatár elérése után is még több mint
másfél évtizedig. Páciensei tiszteletét-szeretetét a kezdetektől magáénak tudhatta, a hivatalos elismeréseket életének utolsó évében kapta
meg. Ekkor már 4 körzeti orvos és 13 szakorvos dolgozott Dabason, mindenkivel kifejezetten jó kollegiális kapcsolatot tartott fenn.
1975-ben április 4-én a „Pest Megyéért”
Emlékéremmel tüntették ki, majd október
29-én a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Arany Oklevelével ismerték el 50 éves
orvosi pályáját. A legnagyobb boldogság forrása mégis unokája, Rápolthy Ildikó sikeres felvételije volt az Orvostudományi Egyetemen.
Egyetlen délutánra újból előkerült a tárogató
és igazi örömzene szólt az udvaron…
Rendelője az utolsó napig – 1976. január
24. – nyitva állt a betegek előtt. A kis utca a
rendszerváltás kezdetétől viseli a nevét.
Egykori rendelőjénél kopjafa (Varga László
fafaragóművész alkotása, 2000.) emlékezteti
az arra járókat példaadó életútjára.
Valentyik Ferenc
2010. április
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Állami kitüntetés március 15. alkalmából
Örömmel értesítjük a Dabasi Újság olvasóit, hogy Kerekes
László grafikusművésznek, Bessenyei György-díjas népművelőnek, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési
Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének már
cius 15. alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke ARANY
ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozott.
Örülünk, hogy tiszteletbeli dabasiként ezért a városért és
közösségeiért is dolgozik. Ezt a munkát Dabas Város
Önkormányzata 2008-ban Dabas Kultúrájáért „Karacsné
Takács Éva”-díjjal jutalmazta.
A magas rangú állami kitüntetéshez ezúton gratulálunk,
kívánunk további jó egészséget, tevékeny alkotó éveket!

Nívódíjas lett a TRAFIK
Bebizonyosodott, hogy a tervezôk és a kivitelezôk munkája nem volt hiábavaló a TRAFIK felújításakor, ugyanis az épület elnyerte a Helyi Építészeti Örökség
Nívódíját.
A TRAFIK filozófiája az országban páratlan, és a díj
elnyerésével nemcsak az épület lett ismertebb, de
maga a város is.
Ezúton gratulálunk a TRAFIK-KÖR tagjainak a rangos elismeréshez, és a jövôben is sok új ötletet, töretlen alkotó tevékenységet kívánunk!

a Dabasi Újság szerkesztôsége

Meghívó
Tisztelt Dabasi Polgárok!
Ezúton szeretném meghívni Önöket
egy különleges színházi eseményre, amelynek ősbemutatója
2010. április 24-én, szombaton 18.00 órakor
lesz a Kossuth Művelődési Központ nagytermében.
A monodráma egy jeles magyar politikus életét mutatja be, akinek sorsa példaértékű a mai politikusok számára. Erkölcsi nagysága, következetessége és áldozatkészsége követendő minden
olyan ember számára, aki a köz szolgálatába lép. Az ő sorsa példázza, hogyan kell kiállni egy népcsoportért, egy népért, egy
nemzetért a legviharosabb történelmi időkben is, amikor a politikus nemcsak karrierjét, hanem életét is kockáztatta.
Gróf Esterházy János példája ma is aktuális számunkra: a
jelen társadalmi-politikai helyzetben, a trianoni döntés közelgő
90. évfordulóján és a holokauszt körüli szentségtörő huzavona
kapcsán elgondolkodtat minket arról, hogyan kell egyenes
gerinccel felvállalni történelmünk elmúlt évszázadának kudarcait és a rendszerváltás utáni 21 esztendő sikertelenségeit.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Esterházy János halálának 50. évfordulójára

Siposhegyi Péter

HANTJÁVAL
SEM TAKAR
JÁNOS PASSIÓ
Monodráma-ősbemutató egy felvonásban
Történik 1936 és 1957 között
János:

BORÁROS IMRE
Szertartásvezető-kikiáltó:

Tarics Péter
Zenei szerkesztő: Zsákovics László
Zenei munkatárs: Hanzsér Árpád
Díszlet: Csicsói Nagy Géza
Művészeti munkatárs: Petrécs Anna

Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
(Dabas, Szent István u. 58.)
Időpont: 2010. április 24. szombat, 18.00
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A líra:

logika; de nem tudomány

ARS POETICA
Németh Andornak

Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

A Magyar Költészet Napját 1964. április
11-én ünnepelték meg először. Nem véletlen, hogy ez a jeles nap József Attila születésnapjához kapcsolódik, hiszen a magyar
irodalom tragikus sorsú költőóriása mértékadó lírájában olyan szabályokat fogalmazott meg, amelyeket minden poétának
követnie kell ahhoz, hogy maradandót
alkothasson.
József Attila költészetében aranyszabályként jelenik meg az írástudók felelőssége, a
küldetés vállalása és a líra közéleti helye,
funkciója. A költőnek mindig, mindenkoron véleményt kell mondania a társadalomról, nyíltan vagy burkoltan, és hatnia kell a
szavak erejével az olvasói tudatra és lélekre.
„A líra: logika; de nem tudomány”,
mondja József Attila, és ezzel magyarázatot
ad arra, hogy miért is keresi olyan lázasan
az összefüggéseket a világegyetemet, a
mikro- és makrokozmoszt, valamint a társadalmat mozgató erők, törvényszerűségek
között. Miért feszegeti az egyén szabadságának határait, mérlegeli a korlátok súlyát,
keresi az ember helyét, hasznát, küldetését,
létezésének értelmét a világban?
A Magyar Költészet Napján egy nemzet
emlékezik József Attilára, és elmélkedik
azon, hogy hová tűnt a költészet varázsa,
történelem- és társadalomformáló ereje a
21. században, ebben az informatika- és
pénzközpontú, teljesítményorientált világban. Lesz-e még va la ha Kölcseynk,
Petőfink, Arany Jánosunk, József Attilánk,
vagy nyugodjunk bele, hogy a költészet a
könyvtár-kripták polcain alussza már örök
álmát.
Kapui

Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku – én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.

Régiós premier Dabason:
Boldogság 69:09
A Romá n Sá ndor nevével fémjel zet t
ExperiDance táncegyüttes május 22-én egy
újabb lehengerlő produkcióval rukkol elő a
Dabas-Diego Sportcsarnokban. Ebben a ré
gióban először Dabason kerül bemutatásra a
tánckar legújabb egész estés darabja, a
„Boldogság 69:09” című produkció, mely a
közelmúlt eksztatikus lázadását mossa össze
napjaink nagy kérdőjeleivel.
A „Boldogság 69:09” napjaink és közelmúltunk 1969 és 2009 Magyarországát választotta története színteréül. Válságok és reformok
korát éltük akkor is és éljük ma is. Az üzenet
erősítésére a zenei kulisszát 2009 party-zenéi
és 1969 slágereinek világa adja. Többek közt
hallható a darabban: Szécsi Páltól az „Egy szál
harangvirág”, Harangozó Teritől a „Sose fájjon
a fejed”, Illés együttestől „Az utcán – Amikor
én még kissrác voltam – Ne gondold ”,
Harangozó Teritől a „Szeretném bejárni a földet” és még nagyon sok sláger ebből az időszakból. A produkció főszereplői a mai és az
akkori kor huszonévesei, akik mára már hatvanasok lettek. Azok, akik értetlenül szemlélik a
változásokat, amin társadalmunk egy generáció alatt átesett. Ők a hétköznapok azon láthatatlan hősei, akik még remélnek, hisznek, bíznak, és ha kell, tesznek is a csodákért. Ők az
elmúlt 40 év boldogságkeresői.
A „Boldogság 69:09” az ExperiDance-től
már megszokott magas színvonalú produkció,
látványos fény- és színpadtechnikával színe
sítve. A tánckar Dabason is ugyanazzal a vi
lágszínvonalú előadással kápráztatja el a
közönséget, mint teszi azt szerte a világban:
Sa nghajba n, Mad r idba n, Pek ingben,
Dzsa kartában, Bolzanóban, Bécsben,
Pozsonyban, Tajpejben, Temesváron,
Dunaszerdahelyen, Nagyidán, Kelsterbach
ban, Rovigóban, Si Chuanban, Kassán,
Stuttgartban, Münchenben. Ismerve Román
Sándor profizmusát, maximalizmusát, bátran
kijelenthető,
hogy aki megnézi a darabot,
az egy életre
szóló élménnyel
gazdagodik.

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!
1937. február–március
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A dabasi foci jelenérôl és jövôjérôl
Interjú Keresztúri Andrással
– Lassan két hónap telt el azóta, hogy Önt
kinevezték az FC Dabas SE utánpótlásának
szakmai vezetőjévé. Milyen intézkedéseket
hozott eddig, s ezek milyen eredményre vezet
tek ez alatt a rövid idő alatt?
– A legfontosabb intézkedésnek az óvodás foci beindítását nevezném, amely két
hét alatt nem várt eredményt hozott, hiszen
a 30-40 fős tervezett létszámhoz képest e
rövid idő alatt már kb. 70 gyermek jelentkezett, ami már jó alapja lehet a jövő utánpótlás bázisának a felépítésére.
– A közeljövőre nézve milyen elképzelései,
tervei vannak a dabasi labdarúgás utánpótlás
korosztályainak képzésével kapcsolatosan?
– Terveim, elképzeléseim vannak, a két
hónap alatt sikerült feltérképeznem az
utánpótlás jelenlegi helyzetét, lehetőségeit.
Elkészítettem egy programot, amelyet az
elnökséggel, valamint a szakmai vezetéssel
egyeztetve szeretnék megvalósítani. Remé
lem, hogy az egyeztetéseket 1-2 héten belül
le tudjuk zárni, és nyártól elindulhatunk
egy minden tekintetben jobb, egységesebb,
egymásra épülő korosztályos képzés felé.
– Ön a felnőtt csapat edzője is egyben,
éppen ezért teljes rálátása van a dabasi labda
rúgásra. Hogyan értékeli a dabasi futball jele
nét, és Ön szerint mi lehet a dabasi futball
jövőképe?
– A jelen: Akármennyire is fájt egyeseknek, tovább már nem lehetett halogatni,
össze kellett kötni az utánpótlást és a felnőtt csapatot. Egy szakosztályon belül, nem
lehet szétválasztani sem a felnőtt, sem pedig
a különböző korosztályok csapatait egymástól. Az utánpótlásképzésnek legfontosabb feladata, benne van a nevében is,
KÉPZÉS, a gyerekeket képezni kell, nem
pedig felhasználni saját céljaink elérésére.
Elhivatottan, szakmailag mindig fejlődve
kell dolgozni, és meg kell valósítani a kitűzött célokat, melyek minden korosztály
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részére le vannak, illetve le lesznek fektetve.
Nem megengedhető, hogy egy csapat vagy
egy korosztály edzőjéről szóljon a történet,
a gyerekek, a játékosok, az ő fejlődésük a
leg fontosabb. A felnőtt csapat más.
Természetesen ott sem az edző személye a
legfontosabb, hanem szintén a kitűzött
célok megvalósítása. „Mássága” csak egy
valamiben különbözik az utánpótlás csapatokétól: a korosztályos képzésben részt vevő
fiatal játékosokat képezni, míg a felnőttkorú
labdarúgókat versenyeztetni kell!!!
A jövő: Kitűnő létesítményeinkben
remek feltételeket tudunk biztosítani a térség fiataljainak választott sportáguk, a labdarúgás gyakorlására. A mai valóság az,
hogy ezt nem tudtuk kamatoztatni, a korosztályokból egyre jobban tűntek el a játékosok, ennek a jövőben pontosan fordítva
kell lennie! Elgondolkodtató, és nagyon
érdekes, hogy általában a tehetségesnek
mondott gyerekek távoznak, szüleik viszik
el őket, nálunk mostohább körülmények
közé, mondván, ott a szakmai munka megfelelőbb… (több edzés, jobb csapat, elhivatottabb edző).
Így hát az előttünk álló feladat egyik legfontosabb része az, hogy ezt megakadályozzuk, mégpedig úgy, hogy emelnünk kell az
edzések számát és a szakmai munka minőségét is!
Nem kell nekünk még az akadémiákkal
versenyezni, de azért a velünk hasonló, vagy
még gyengébb körülmények között lévő és
dolgozó utánpótláscsapatoknál, mindenképpen többet kell nyújtanunk, hiszen azt
szeretnénk, hogy minél több, dabasi kötődésű játékos legyen a felnőtt csapatunk
erőssége. Így még jobban oda kell figyelnünk fiatal játékosainkra, tehetségeinkre.
Köszönjük az interjút, munkájához sok
sikert kívánunk!
– szerk.–

DANUKE
Március 20-án a Dabasi Női és Utánpótlás
Kézilabda Egyesület Örkényben kistérségi
tornán vett részt ’98-as korosztályos csapatával, ahol két mérkőzést játszott, és mindkét mérkőzést magabiztosan nyerte az
Inárcs és Tatárszentgyörgy csapata ellen.
Március 21. az ifjúsági csapatnak is meghozta a tavaszt, szoros mérkőzésen 20-19re verte a Kistarcsa csapatát. Nem volt
könnyű a mérkőzés, mivel a hazai csapatban
9 hadra fogható játékos volt mindösszesen.
A mérkőzés kezdetére újabb két játékos
esett ki a kezdő csapatból magas láz és vállsérülés miatt. A mérkőzést az ellenfél kezdte jobban, ám a 10. perctől a dabasi lányok
átvették a vezetést, sőt el is húztak néggyel,
de a kevés cserelehetőség, és a sok kapufa
miatt egygólos győzelem lett a vége. A
pályán lévők megtettek mindent a győzelemért, de kiemelésre érdemes Balogh Brigitta
a 8, és Vékony Alexandra a 6 góljával.
Felnőtt csapatunk sajnos egyre mélyebbre csúszik a gödörbe, és az ifjúsági csapatból kiválni kényszerült játékosok hiánya a
felnőtt csapatot is sújtotta. Az első félidő
mindösszesen 5 gólt hozott a hazai csapatnak, bár a vendégek is csak 9-ig jutottak,
kimondhatjuk, hogy ez szégyenletes. Ez a
mérkőzés kellett volna, hogy fordulópontja
legyen a lefelé csúszásnak, mivel a Kistarcsa
két ponttal volt lemaradva a dabasi csapat
mögött, így most a csapatok helyet cseréltek a tabellán, és a dabasi csapat a 9., kieső
helyre csúszott vissza.
Sajnos a felnőttkorú átlövők közül csak
Csák Erzsébet tudott 5 gólig jutni, és az
ifjúsági csapatnál kiemelt Balogh Brigitta
és Vékony Alexandra az összesen lőtt 20
gólból 8-at vállalt még. A második félidő
kiegyenlítettebb játékot hozott az eredményt tekintve, mert mindkét csapat 15
gólig jutott, ám az első harmad kiegyenlített játéka után az ellenfél csapata már tíz
góllal is vezetett a második harmadban, a
végjáték pedig a hazai csapaté volt, ahol
sikerült a különbségből hatot lefaragni. A
végeredmény 20-24 a Kistarcsa csapata
javára. Sajnos nem várnak könnyű mérkőzések ez után sem a dabasi csapatra, most
már új igazolással sem lehet erősíteni, mivel
ezután már új játékengedély nem kérhető
az idei bajnokságra. Kemény, áldozatos és
odaadó munka hozhatja meg a sikert a csapat számára a bentmaradáshoz.
Mátyus Csaba
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ISMERD MEG A KETTLEBELLT!
A kettlebell egy tradicionális
orosz vassúlyzó, ami leginkább
egy füles ágyúgolyóra hasonlít. A
Pavel Tsatsouline által továbbfejlesztett és átfogó rendszerré alakított kettlebell edzés – legyen
használója átlagember, elit sportoló vagy különleges egységnél
szolgáló katona – kiváló fizikai képességekhez segít hozzá.
Ugyanakkor elsôdleges szempontként kezeli az egészséget és a biztonságot, különös tekintettel az ízületekre.
A fölösleges izomtömeg-növelés helyett inkább az izmok hatékonyságát, azaz a relatív erôt, és a funkcionális erô, illetve erôállóképesség fejlesztését célozza. Mindezt úgy, hogy minimális idôés eszközráfordítással igen gyorsan komoly eredményeket hozzon.
Nagyon intenzív, egy edzés nem tart tovább 40–50 percnél, haladóknál sokszor csak 10–30 perc.
A kettlebell hatékonyságának egyik titka az alakjából adódó
különleges tulajdonsága: súlypontja nem a kezedbe esik. Ez nagy
jelentôségû a maximális erô fejlesztése szempontjából, teljesen
másképp terheli az egész testet. Állandó dinamikus feszítettséget
kell fenntartani. Ugyanilyen fontos az izmok ellazításának képessége
is, ebbôl származik a gyorsaság és a rugalmasság. A füles kiképzés
egyedülálló módon ballisztikára is alkalmassá teszi, amely fejleszti a
robbanékony erôt, az erô-állóképességet és a fogáserôsséget. A ballisztikus gyakorlatok mozgásciklusában ugyanis a teljes megfeszítés
és a teljes ellazítás szakaszai váltakoznak.
Kiknek ajánlható a kettlebell edzés?
– férfiaknak és nôknek, mindenkinek, aki biztonságos és hatékony
módszerrel szeretné növelni erejét, állóképességét
– azoknak, akik komolyan akarnak foglalkozni egészségükkel,
erônlétükkel és fizikai felépítésükkel
– sportolóknak, felkészülésüket támogató kiegészítô edzésként
– azoknak, akiknek munkakörükbôl adódóan funkcionális erôre és
kitartásra van szükségük
– azoknak, akik fogyni szeretnének, vagy túl vékonyak
– szakember bevonásával rehabilitációs célokra számos ízületi és
egyéb problémák kezelésére
Forrás: www.kettlebell.hu, www.kettlebelldebrecen.hu
A helyes technika és biztonságos kivitelezés elsajátítása elengedhetetlen. Csak képzett RKC instruktor segítségével vágj bele!
Ha kedvet kaptál a kettlebell kipróbálására, gyere el az INGYENES BEMUTATÓ EDZÉSRE ERDÔDI MIHÁLY RKC INSTRUKTORRAL 2010. ÁPRILIS 24-ÉN 17 ÓRÁTÓL A VÁRDAI FITNESS CENTRUMBA!
Információ és jelentkezés: tel.: 06-70/382-4244
e-mail: erdodimihaly@kettlebell.hu

DÍJUGRATÁS
Február 26–27–28-án háromnapos díjugrató
versenyt rendeztek Budapesten a Kerepesi úti
Tattersall Lovardában. A három versenynapon 27 versenyszám került megrendezésre,
ahol 168 lovas és 280 ló vett részt.

Középiskolai eredmények a fiú
kézilabda diákolimpia tükrében
Utánpótláskorú játékosaink túlnyomó többsége a Táncsics Mihály
Gimnázium tanulója. A jó tanulmányi eredmények mellett a kézilabda
kiemelt szerepet kap az iskola sportéletében. Öröm számunkra, hogy a
játékosok több különböző bajnokságban is megmutathatják tudásukat.
Nem is akármilyen eredmények születtek idén sem a 2009/2010-es
diákolimpiai versenysorozatban.
Először a VI. korcsoportos (11–12. évfolyamba járó diákok) középiskolai csapatok mérték össze tudását Abonyban a megyei selejtezőn,
amelyet 2009. november 19-én (ahol a vendégül látó középiskolán kívül
jelen volt a ceglédi, váci, dabasi középiskola is) rendeztek meg. Itt szoros
küzdelemben, de sikerült megszereznünk az első helyet, így továbbjutottunk a megyei döntőbe, amelyet a Dabas-Diego Sportcsarnokban
rendezhettünk meg. Itt is 100%-os teljesítménnyel jutott tovább a csapat az országos elődöntőbe, amelyet 2009. december 22-én, Tatán rendeztek meg, négy csapat részvételével. Az első mérkőzésen a tatai
középiskolától elszenvedett fájó vereségnek köszönhetően szertefoszlottak az országos döntőbe való jutás esélyei, de a harmadik helyet nagy
izgalmak közepette megszereztük. Így a VI. korcsoportos fiú kézilabdacsapat az országos elődöntőben 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Váczi Norbert, Újvári Gergő, Talapka Attila, Gecser
Máté, Garajszki Dániel, Kis Attila, Szigetfű Szabolcs, Szendrei Tamás,
Zsákai Lénárt, Horváth Attila, Csernai Dávid, Deminger Bence
Edzők: Szilágyi Zoltán, Kovács István
A bajnokság téli pihenője után januárban megkezdődött az alapozás
minden korosztálynál. A VI. korcsoporttól eltérően igen későn kezdődtek meg az V. korcsoport küzdelmei. A kevés jelentkezőt figyelembe véve
a megyei szövetség csak megyei döntőt írt ki, amelynek rendezését a százhalombattai középiskola nyerte el. 2010. március 16-án le is játszottuk a
megyei döntőt, amelyen a vártnál nagyobb sikert értünk el. Az első mec�csen szoros küzdelemben 1 gólos győzelmet könyvelhettünk el a dunakeszi középiskola ellen. Majd a második mérkőzésen 3 góllal múltuk felül a
hazai, százhalombattai középiskolát. Mindkét mérkőzéshez hozzátartozik, hogy az utolsó percekig nyílt volt a mérkőzés, és csak a legvégén dőlt
el a 2 pontok sorsa. Ugyanez volt jellemző a harmadik mérkőzésre is, ahol
a dunakeszi csapat egygólos győzelmet aratott a hazai csapat ellen.
Mindez azt jelenti, hogy az V. korcsoporttal is országos elődöntőbe
kerültünk. Öröm ez a Dabas-Diego KC-nak és a Táncsics Mihály
Gimnáziumnak egyaránt.
A csapat tagjai: Horváth Attila, Zsákai Lénárt, Szendrei Tamás,
Kerekes Viktor, Dobronyi Barna, Kis Attila, Ronga Máté, Horváth Noel,
Szigetfű Szabolcs, Garajszki Dániel, Csernai Dávid
Edző: Kovács István
A diákolimpia országos elődöntő(k) időpontjai és helyszínei nem
dőltek el. A rendezés jogáért Dabas is jó esélyekkel indul. Szeretnénk
egynapon megrendezni a leány és fiú elődöntőket. Gratulálunk csapa
tainknak a szép eredményekért! HAJRÁ DABAS!!!

Lovestyán Rita, a Szervál Sportegyesület
versenyzője a szombati napon állt rajthoz, a 3.
versenyszámban Titusz és Tornádó nevű
lovaival. A helyezések sorrendjét a pálya teljesítésének ideje és a lovagolt hibapontok száma
határozta meg.

Rita Tornádó nevű lovával, hibátlan lovaglással, 55,15 mp-es időeredménnyel a 6. he
lyen, míg Titusz nyergében 8 hibaponttal,
57,58 mp-es időeredménnyel a 24. helyen végzett.
Gratulálunk!
2010. április
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ÚSZÓVERSENY
A DABAS és KÖRNYÉKE VÍZÜGYI Kft. a Víz Világnapja alkalmából úszóversenyt
rendezett 2010. március 22-én a Kossuth Lajos Általános Iskola Tanuszodájában.

A verseny díjazottjai:
II. korcsoport (1998–1999 születésűek)
Lány gyorsúszás
1. helyezett: Petrányi Petra
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: Bukovszki Tünde
(Kossuth L. Ált. Isk.)
3. helyezett: Szekfű Zsanett
(Szent János Katolikus Ált. Isk.)
Lány hátúszás
1. helyezett: Petrányi Petra
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: Bukovszki Tünde
(Kossuth L. Ált. Isk.)
3. helyezett: Bali-Hejagas Fanni
(Szent János Katolikus Ált. Isk.)
Fiú gyorsúszás
1. helyezett: K
 ecskés Bence
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: K
 anyik András
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
3. helyezett: Mráz Zsolt
(Kossuth L. Ált. Isk.)

Lány hátúszás
1. helyezett: Bukovszki Boglárka
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: Kuli Dorka
(Táncsics Mihály Gimnázium)
3. helyezett: Kovács Esztella
(Kossuth L. Ált. Isk.)
Fiú gyorsúszás
1. helyezett: Kovács Marcell
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: Kirschteuer Gergely
(Táncsics Mihály Gimnázium)
3. helyezett: Bali-Hejagas Viktor
(Szent János Katolikus Ált. Isk.)
Fiú hátúszás
1. helyezett: Kirschteuer Gergely
(Táncsics Mihály Gimnázium)
2. helyezett: Kovács Marcell
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
3. helyezett: Garajszki Máté
(Gyóni Géza Ált. Isk.)

Városi
Atlétikaverseny
Dabas összes
általános iskolájának
A verseny időpontja:
2010. április 23. péntek 10.00 órai kezdettel.
A verseny helyszíne: Ékü-pálya 2
Versenyszámok:
– 60 m síkfutás
– kislabdahajítás
– távolugrás
Korosztályok:
– 1998–1999 fiú; lány
– 2000–2001 fiú; lány
A verseny célja:
Felfedezni a tehetséges gyerekeket, lehetőséget biztosítani azoknak a tanulóknak, akik nem versenyszerűen sportolnak, az iskolák egymás közötti kapcsolatainak javítása, erősítése.
Díjazás: I.–II.–III. helyezett érem,
oklevél
A legeredményesebb iskola VÁNDORSERLEGET kap, amit a következő esztendőben megvédhet.

Fiú hátúszás
1. helyezett: K
 anyik András
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: K
 ecskés Bence
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
3. helyezett: Mráz Zsolt
(Kossuth L. Ált. Isk.)
III. korcsoport (2000–2001 születésűek)
Lány gyorsúszás
1. helyezett: Bukovszki Boglárka
(Gyóni Géza Ált. Isk.)
2. helyezett: Kuli Dorka
(Táncsics Mihály Gimnázium)
3. helyezett: Fózer Szandra
(Gyóni Géza Ált. Isk.)

24 Dabas 2010. április

FÉRFI KÉZILABDA
NB I/B	
Dabas-Diego KC–Csömör
Miskolc–Dabas-Diego KC
Töröksztm.–Dabas-Diego KC

Eredmények
NB II.
felnôtt ifjúsági
30:26
24:27
L.mizse–Dabas Police Kop KC
32:30
Dabas Police Kop KC–Abony
27:23
38:27
Vecsés–Dabas Police Kop KC

Hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas-Diego KC–Ózd
03. 28.
Dabas-Diego KC–Békés
04. 25.
Dabas-Diego KC–Hböszörm. 05. 09.
Dabas-Diego KC–Kkfélegyh. 05. 23.

18.00
18.00
18.00
18.00

felnőtt ifjúsági
23:17
52:22
34:24
36:34
25:23
32:28

Hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas VSE KC–Füzesabony 03. 27.
18.00
Dabas VSE KC–Gyömrő
04. 04.
14.00
Dabas VSE KC–Albertirsa
04. 10.
18.00
Dabas VSE KC–Mogyoród 05. 16.
18.00

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

CSAK A SZIMULTÁN!

A diákok kezdeményezére tavaly novemberben megalakult a Dabas Sparks amerikai foci
csapat. Az amerikai futball kispályás változatát gyakorolják, az úgynevezett aréna focit. A
játékszabályok nagyjából megegyeznek a
nagypályás amerikai focival, de a legfontosabb különbség, hogy nem 14, hanem 7 fővel
játsszák. A felszerelések, szervezés költségei
nek egy része önrész, illetve a Táncsics
Mihály Gimnázium és Németh László támogatásával valósult meg.

Jól szerepeltek a Szimultán SKE versenyzői
az idei FIT-KID I. osztály Grand Prix versenysorozat évadnyitó versenyén az Üllői
Városi Sportcsarnokban. A dabasi egyesület
sportolói négy arany-, egy ezüst-, három
bronzéremmel gazdagodtak az egyéni és csapatversenyek során. A dobogós helyezéseken
kívül egy negyedik és egy ötödik, valamint
egy hetedik helyezést szereztek a lányok.
Március 20-án délelőtt 10 órakor kezdődött az Üllői Városi Sportcsarnokban az idei
esztendő első FIT-KID I. osztály GP versenysorozat nyitó rendezvénye. Ezen a megmérettetésen próbálták ki a nyílt pontozást a
MAFIT rendszerében is hasonlóan más pontozásos sportágakhoz, mint például a jégtánc,
vagy a ritmikus gimnasztika. Az új pontozási
rendszernek köszönhetően közel másfél órás
késéssel, 21.00 órakor fejeződött be a verseny,
amelyen a dabasi versenyzők remekül szerepeltek.
Jól teljesítettek az első osztályban még
újoncnak számító dabasi versenyzők, akik
tavaly még a FIT-KID II. osztályban vitézkedtek, de az elért eredményeiknek köszönhetően a 2010-es esztendőtől egy osztállyal
feljebb léphettek. Közülük a II. korcsoportban Gombos Gréta a 12., Újfalusi Nikolett a
15. helyezést érte el. A III. korcsoportban
Radnai Réka 7. lett, valamint ugyanebben a

korosztályban Jenei Meláni a 8. helyet szerezte meg.
A már „rutinnal” rendelkező FIT-KID I.
osztályú versenyzők az alábbi eredményeket
érték el:
IV. korcsoport: Csernus Anna 1. hely
VII. korcsoport: Gergely Glória 1. hely,
Gazda Bella 3. hely, Rigó Bianka 4. hely
VIII. korcsoport: Gecser Eszter 2. hely,
Csizmadi Dóra 5. hely, Juriga Fanni 11. hely
A délután rendezett csapatversenyben a
Szimultán SKE versenyzői a következő eredményeket érték el:
A II. korcsoport, kiscsapatok versenyében
a Gergely Glória, Csernus Anna, Kovács
Attila alkotta trió aranyérmet szerzett.
A III. korcsoport duó csapatok versenyében a Csizmadi Dóra–Gazda Bella páros
bronzérmes lett. Ugyanebben a korcsoportban, az immár évek óta verhetetlen Bennárik
Dóra–Gecser Eszter páros az első helyen
végzett. A korcsoport nagycsapatai között a
Csernus Anna, Csizmadi Dóra, Gazda Bella,
Gecser Eszter, Gergely Glória, Rigó Bianka,
Juriga Fanni összetételű formáció a harmadik helyezést szerezte meg.
Az idei esztendőben a FIT-KID I. osztály
Országos Döntője Dabason, a Dabas-Diego
Sportcsarnokban kerül megrendezésre, ahol
az üllői eredmények tükrében számos szimultános versenyzőnek szurkolhatunk.
Addig is: „Csak a Szimultán!!”
B. B.

Március 8-án bemutatómérkőzést tartottak a Dabas-Diego Sportcsarnokban, ahol a
Kecskeméti Goats csapatával mérték össze
tudásukat, akik között rutinos, magasabb
osztályban szereplő játékosok is voltak. A fiatalokból frissen összeállt csapat becsülettel
helytállt, hiszen a 46-18-as vereség ellenére
nagyon lelkesen és összeszedetten játszottak.
A Dabasi Sparks szeretettel vár minden a
sport iránt érdeklődőt és új csapattagot. A
fiúk Hetente 3-4 alkalommal készülnek a
gimnázium műfüves pályáján, hogy a következő idényben már részt vehessenek mind a
nagypályás bajnokságban., mind pedig az
aréna kupán. A csapat edzői: Németh László
és Szigecsán Norbert.
Sz. N.
2010. április
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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

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba
csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfá
jások nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.

Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
Hétfő, Szerda: 16.00 órától
Szombat: 8.00 órától
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ÜVEGES GYORSSZOLGÁL AT
DABASON ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN
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