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1884. június 25.–1917. június 25.
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Majális a Jubileumi parkban

Dabas Város Önkormányzata május 1-jén tartotta majálisát a
Jubileumi parkban. A rendezvénnyel párhuzamosan a sári Csatiparton zajlott egy hasonló program, így a látogatók több helyszín
közül is választhattak.
Szombaton reggel a Hawer Band kisvonattal járta be Dabas utcáit,
így a lakosság zenére ébredhetett. A Jubileumi parkban 11.00 órakor
kezdődtek a programok a Sugár Brass Band térzenéjére, majd további
fellépők tarkították a színpadi műsor kínálatát. Alternatív programként hagyományos népi körhintát és játékokat kínáltunk a gyerekek-

nek, de a kézműves foglalkozások, az arcfestés, valamint a sport- és
ügyességi vetélkedők is ennek a korosztálynak biztosítottak változatos szórakozást a közelgő gyermeknapra való tekintettel. Állandó fellépőink a Szimultán SKE versenyzői, a Múzsák Alapfokú Művészet
oktatási Intézmény táncosai, a nyugdíjasklubok énekkarai minden
korosztálynak nyújtottak szórakozási lehetőséget. A Mara
Hastánciskola csoportjai valósággal vonzották a közönséget, de a
hagyományos néptáncokból építkező Bartók Együttes színvonalas
produkcióját sajnos már nagyon kevesen tekintették meg. – szerk. –

Fotók: Karlik Dóra

Május 1-jei kerékpártúra
A majális-program részeként szerveztük meg a 2010. év első közösségi kerékpártúráját. Mint minden alkalommal, most is az egészséges életmód, a biztonságos közlekedés jegyében kerekezett végig a
városon a több mint 150 regisztrált résztvevő.
A Halász Móricz-kúria parkjából indultunk 10.00 órakor, majd
Gyón, Alsó- és Felsődabas, Sári után Sári-Besnyőn is tettünk egy
kört, hiszen az is célja a kerékpártúráknak, hogy minden településrészt és a lehető legtöbb utcát érintve tegyünk meg közel 20 km-t
városunkban.
A Sári Közösségi Ház megálló után a kerékpárosok a Jubileumi
Parkba érkeztek, ahol meleg ebéddel és hűsítő vízzel várták őket.
Ez alkalommal is kisorsolásra került egy értékes ajándékcsomag,
amelyet Surman István, a Multibringa Kerékpárszaküzlet vezetője
ajánlott fel. Az ajándékcsomag nyertese Blahó Erzsébet tanárnő
volt. Gratulálunk neki!
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Jólesik az ebéd a tekerés után

Köszönjük, hogy ismét együtt tekertek velünk! Várunk mindenkit a következő kerékpártúrán is!
Feldman László

rendezvényeink

Fotók: Karlik Dóra

Sajtótájékoztató a Városházán

Május 25-én, kedden 17.00 órakor Dabas Város Önkormányzata
részéről Szandhofer János alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a
dabasi és környékbeli médiumok számára a májusban elkezdődő
nagyszabású útépítésekről és felújításokról. A tájékoztatón három
pályázat került bemutatásra. Mindhárom pályázatot az Európai
Unió és a Magyar Állam támogatja. A „Dabasi kerékpárhálózat fejlesztése, Tabáni úti szakasz” címet viselő projekt bruttó összköltsége 65 404 695 Ft, amelyből 47 068 149 Ft uniós és állami támogatás,
18 336 546 Ft pedig önkormányzati önrész. A második projekt a
„Dabasi kerékpárhálózat fejlesztése, Vörösmarty utcai szakasz”,
összköltsége bruttó126 330 073 Ft, amelyből 89 928 368 Ft uniós és
állami támogatás, az önkormányzati önrész pedig 36 401 705 Ft.

Kedves Dabasi Pedagógusok!
A jövő generációja az Önök kezében van. Épp most alakítják, formálják, oktatják és nevelgetik a jövő alkotóit, döntéshozóit, gyógyítóit, építőit. Mindenkit, aki a társadalomban betölti majd a maga
küldetését képességei, szorgalma és elrendeltetése szerint. Önök
azok, akiken egy emberpalánta sorsa és jövője múlhat, egy jó szó,
egy biztatás, egy felfedezett képesség, egy intelem, egy kijavított
betű, egy újraíratott házi feladat a jó irányba terelheti azt a gyereket, aki megtorpant, aki tanácstalan, vagy éppen valami rosszban
sántikál.
A pedagógus egyénisége az óvodától az egyetemig személyiségformáló, meghatározó tényező sok-sok diáknemzedék életében,
nyomot hagy a gondolkodásmódjukban, gesztusaikban, akarvaakaratlanul beírja magát a tudatalattiba, és onnan jön a felszínre
apró kis személyiségjegyek formájában. A szülők felelőssége mellett
nagyban függ Önöktől is, hogy a jövő felnőttje szereti-e majd a
munkáját, családját, hazáját, istenét, ragaszkodik-e a gyökereihez,
fontosnak tartja-e identitását, magyarságát? Lehet, hogy ezek nagy
szavak, de ha jól belegondolunk és ezeket a nagy szavakat lebontjuk
apró alkotóelemeikre, megtaláljuk bennük a morfémák morzsái és
a fonémák atomjai között a pedagógus felelősségét, személyiségét,
aki a maga jellemvonásainak mozaikjaiból egy új embert alkot.
Pedagógusnap alkalmából kitartást, hitet és erőt kívánok
Önöknek az oktatásban és nevelésben rejlő alkotómunkához!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Az utolsó pályázat a „Belterületi utak fejlesztése Dabason” címet
viseli, és összköltsége bruttó 128 294 224 Ft, amelyből 84 463 743
Ft-ot az unió és a magyar állam finanszíroz, az önkormányzati
önrész 43 830 481 Ft.
A projektek célja a település közlekedésének biztonságosabbá,
környezettudatosabbá tétele, a kerékpáros balesetek megelőzése, a
forgalom tehermentesítése, a turizmus fejlesztése, a település fejlesztése, a jó közlekedési struktúra kiépítése, amely helyben tartja a
vállalkozásokat, az élhető város megteremtése, magas színvonalú
szolgáltatásokkal, infrastuktúrával, a régió területfejlesztéséhez
való hozzájárulás.
szerk.

KÖSZÖNTŐ

– Sztavinovszky Győzőné tanárnőnek –
Drága tanárnő, múlnak az évek,
patinássá váltak a szép emlékek,
negyvenhat éve kezdtük az évet,
rá meg négyre kaptuk az érettséget.

Tudást csepegtettél jóban-rosszban,
a szívünkből jön a köszönet mostan,
és mit ki sem fejezhetünk szóban,
tenger hálánkat küldjük gondolatban.

Ez időben voltál édesanyánk,
gyönyörű anyanyelvre okítottál,
és Cicerónak melléje adád
ódonan csengő veretes latinját,

Sok évre pedagógus maradtál,
ezreket neveltél és tanítottál,
adtad ismereteknek legjavát,
ez teszi ki most is éltednek napját.

emberiség múltjába vezettél,
híres személyekkel megismertettél,
a művészeteknek történetét
szemléletesen vetítetted elénk.

A százból mínusz ötször öt évet
eddig alkotva, nevelve elérted,
drága tanárnő, köszöntünk téged,
adja isten, hogy a százat megéljed!
2010. május
Mitták Ferenc
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Vetélkedô a Rákóczi-iskolában

Minden év tavaszán találkoznak városunk
alsó tagozatosai valamelyik általános iskolában egy játékos vetélkedőre. Az idén mi
voltunk a rendezők, és Fekete István műveit,
a természetet választottuk témául.

Élőhelyünk, a természet védelme, az
állatok szeretete gyerekkorban még ösztönös tevékenység.
A sok-sok érdekes feladat összeállításával ebben kívántuk megerősíteni a gyerekeket, akik részt vettek a vetélkedőn. Fon
tosnak tartjuk azt is, hogy diákjaink ellátogassanak egymáshoz, ismerkedjenek meg
kortársaik iskolájával is.
Meghívásunkat a Gyóni Géza Általános
Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola
két-két csapata fogadta el.
Legügyesebbnek a gyóni kisiskolások
bizonyultak.
Gratulálunk nekik!
Zsolnai Mária
igazgató

Országos Apáczai Népdaléneklési Verseny
2010. május 7-én Budapesten megrendezésre
került az Országos Apáczai Népdaléneklési verseny. Pest megyét a dabas-sári Szent János
Katolikus Általános Iskolából Danyis Máté,
8. osztályos tanuló képviselte. A résztvevők egy
szabadon választott népdalt énekelhettek, majd a
zsűri választott a tanuló által összeállított 15 népdalból, amelyeket minden versszakkal, emlékezetből kellett előadni. Máté megfelelt a magas
színvonalnak és előadását arany oklevéllel, értékes
ajándékokkal díjazták. Örömmel tölt el bennünket, hogy Máté méltón képviselte iskoláját és
városunkat.
Kollár Lászlóné
énektanár

Természettudományi Verseny
Idén május 14-én hatodik alkalommal rendeztük meg iskolánkban
a Váci Egyházmegye katolikus iskolái közötti természettudományi
versenyt, amire már negyedik éve a dabasi általános iskolákat is
meghívjuk. Két korosztályban, 5–6. osztály és 7–8. osztály, versenyeznek egymással a kétfős csapatok.
A mi iskolánkkal együtt kilenc iskola képviselte magát a versenyen. Egyházi iskolák közül Albertirsa, Cegléd, Gödöllő, Pécel,
Vác, a helyiek közül mindhárom iskola részt vett.
Dabasi helyezés a 7–8. osztályos kategóriában született. 2. helyen a
Szent János Katolikus Általános Iskola, (Kucsák Nikolett, Lajos
Noémi), 3. helyen pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
(Balog Péter, Heimler Tamás) végzett.
Köszönjük a részvételt! Reméljük, jövőre megint találkozunk!
Bukovszki Jenő
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Végsô búcsú

Búcsúzunk Pataki Kálmánnétól, Kamil
lától, aki kollégánk, tanárunk volt. 1969.
szeptember 1-jétől volt a sári Rákócziiskola dolgozója, nyugdíjazásáig, 2005ig. Generációk ismerhették dinamikus
egyéniségét, meríthettek hatalmas tárgyi tudásából. Tantárgyait maximalizmusra törekedve oktatta.
Emlékét tanítványainak átadott tudása, szeretete sokáig őrzi majd.
Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.
Reményik Sándor

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
dolgozói és diákjai

intézményeink hírei

Kedves Nyolcadikosok!
Megint elröpült egy esztendő, és idén már a ti nevetek szerepel a
Dabasi Újságban a ballagók névsorában. Tavaly még ti díszítettétek az iskolát végzős társaitok tiszteletére, és sorfalat állva
néztétek őket, ahogy végigballagnak az intézmény folyosóin,
elbúcsúznak a tantermektől, amelyekhez annyi szép emlék fűzi
őket.
Most eljött a ti időtök. Eljött számotokra is a búcsú, az emlékezés, a választás és az ünnep ideje. Lezárjátok az alma máterben töltött esztendőket, és az itt gyűjtött hasznos útravalóval, a
tudással, a felétek irányuló gondoskodó szeretettel elindultok,

hogy egy másik iskolában találjátok meg helyeteket, új közösségbe illeszkedjetek be.
Remélem, hogy mindannyian jól döntöttetek, akár szakmát,
akár elméleti képzést választottatok magatoknak, akár gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakképzőben tanultok ősztől tovább. Kívánom, hogy találjátok meg helyeteket az új életben és választásotok újabb lépcsőfok legyen álmaitok megvalósulásához!
Kőszegi Zoltán
polgármester

A város általános iskoláinak végzős diákjai
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
A ballagás időpontja: 2010. június 11. (péntek), délután 17.00 óra
8. osztály: Dr. Gogolák Gáborné osztályfőnök, Bálint Kristóf, Balog
Péter, Buzás Ivett, Csernák Tamás, Csiki Gábor, Csorba Renáta,
Heimler Tamás, Horvát Ildikó, Horváth Gábor, Kapus Alexandra,
Kászonyi Tímea, Körmendi Péter, Laja Bence, Molnár Tímea, Parancs
Dávid, Petrányi Henriett, Pokornyik Lilla, Prígyeni Edit, Raffael
Andrea, Sinka Dorina, Strupka Kristóf, Szoboszlai Roland

Szent János Katolikus Általános Iskola

A ballagás időpontja: 2010. június 19. szombat
15.30 Te Deum Tanévzáró Szentmise, 16.30 Ballagás
8. osztály: Suhajdáné Kohan Magdolna osztályfőnök, Ballabás
Bence, Balogh Péter, Bányai Miklós, Bognár Barbara, Csorba Klaudia,
Danyis Máté, Durai Dániel, Jurácsik Bence, Kálmán Zoltán, Kis
Szabó László, Kocsis Norbert, Kucsák Nikolett, Lendvai Adrienn,
Mészáros Bera Dávid, Nemes Lóránd, Pál Renáta, Szabados Kata,
Szabó Dániel, Szabó Nikolett, Szandmann Alex, Tóth Zoltán

Kossuth Lajos Általános Iskola
A ballagás és tanévzáró időpontja: 2010. június 12., 10.00 óra
8. a osztály: Kátai Katalin osztályfőnök, Balogh Beáta, Bartha
László, Bíró Attila, Boros Kristóf, Boros Sarolta, Cseh Rebeka, Dori
Gergő, Farkas Henrik, Hrubos Csaba, Jarábik Nikolett, Kalmár Bence,
Kollár Ilona, Kovács Evelin, Mész Adrienn, Mészáros Márk, Mózes
Petra, Oláh Noémi, Sevecsek Dóra, Sponga Tímea, Szecskó Szabolcs,
Tarjányi Csongor, Turcsán Vivien,

8. b osztály: Morva Ágnes osztályfőnök, Bartha Norbert, Bartha
Rita, Blascsák Krisztián, Csorba Péter, Dóczi Anett, Duhaj Máté,
Govtva Valéria, Hegóczki Xénia Ivett, Horák Tamara, Huszár Dániel,
Jeszenszki Dóra, Kecskés Gyula, Kiripóczki Richárd, Lovistyek Evelin,
Mekes Bence, Mezei Ádám, Nagy Patrícia, Nyári Dániel, Oravecz
Bettina, Pitka Viktória Anita, Rim István, Suhajda Tamás, Svébis
Norbert, Szabó Bence, Tippai Brigitta

Gyóni Géza Általános Iskola
A ballagás időpontja: 2010. június 12. (szombat), 9.00 óra
8. a osztály: Buncsákné Zelenák Erzsébet osztályfőnök, Akácos
Szilvia, Bakó Zoltán, Barsi Réka, Csinos Attila, Durai Ferenc, Fajt
Dániel, Kocsán Vivien Nikolett, Kovács Arnold, Laczkó Zoltán,
Ladányi Tünde, Nagy Kristóf, Pálfi Máté, Sári Zoltán, Szágos
Annamária, Takács Nelli, Tóth Imre Mihály, Tömöri Ildikó, Várdai
Virág, Zebegnyei Dániel, Zelovics Anna, Zsiga Tamás
8. b osztály: Kiss Attila osztályfőnök, Albach Péter, Bálint Melinda,
Balog Gergő, Borzák Zoltán, Durai Hajnalka, Egerszegi Ferenc, Egerszegi
Zoltán, Garajszki Márton, Gogolák Gábor, Kocsis László Viktor, Kovács
Zoltán Gergő, Medve László, Oláh Annamária Vivien, Pajor Gabriella,
Pernyész Erika, Pintér Cintia, Precsinszki Rajmund, Sáfár Olivér,
Szkicsák Hébel Regina, Turányi Regina, Zelovics Nikoletta
8. c osztály: Péli Lászlóné osztályfőnök, Bartha Tibor András, Ben
nárik Katalin, Bukovszki Bettina, Czeróczki Bianka, Dóri Evelin, Farkas
Zoltán, Fekete Alexandra Gyöngyi, Kovács Cyntia, Leskó Mátyás, Mikó
Fanni, Molnár András, Pajor Brigitta, Rutterschmid Krisztián, Sinkó
Bíborka, Szabó Barbara, Szládik Ákos, Virbling Réka Mercédesz

Kedves „Öreg Ovisok”!
Óvodazáró ünnepséget rendezünk június 26-án este 6 órakor Dabason, a Ravasz László
utcai óvodában. Minden volt növendékünket meginvitáljuk egy zenés, táncos, mulatós
estére, hogy felidézhessék gyerekkoruk emlékeit. A vacsoráról mi, a süteményről pedig
batyutok gondoskodik. Jegyeket elővételben június 20-ig, az óvodában vásárolhattok 2000
forintos áron. Bővebb információt a 29/362-701-es vagy a 06-70/3133-238-as számon kérhettek. Gyertek el és idézzük fel együtt a gyermekéveket!
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Ébresztő muzsikaszóra…
Dabas-Sáriban már sokéves hagyománya van
május 1-jén a reggeli zenés ébresztőnek, mely
programot a Borovenka Néptánccsoport fiataljai évről évre bővítenek, színesítenek. Így
történt az idén is.
Népviseletbe öltözött fiatalok kora hajnalban zeneszóval, lovas kocsikkal indultak
ébreszteni a lakosságot. Sári szinte egész
területét bejárták az ébresztők, amiért köszönetül az ablakokból, udvarokból, kapukból
integettek nekik, valamint számos megállónál üdvözlő pálinkával és finom reggeli falatokkal várták őket. Köszönetképpen a megvendégeléskor is húzta a zenekar a pörgős
talpalávalót, a fiatalok pedig megtáncoltatták
a házigazdákat. A felvonulás a Sári Szlovák

Udvarban ért véget, ahol előző éjszaka a legények színes szalagokkal és boros demizsonnal díszített májusfát állítottak.
A reggeli program egyik érdekessége volt a
zenekar, amelynek tagjai több mint tíz év
után először a tavalyi esztendőben előadott
Sári Lakodalmas produkció kedvéért álltak
össze, s idén a reggeli ébresztőn, szórakoztató közösségi munkájukkal ismét támogatták
a fiatalok hagyományőrző tevékenységét.
Köszönet jár mindenkinek, aki a korai
program során vendéglátással kedveskedett
az ébresztőknek, valamint a szállításról gondoskodó lovaskocsisoknak.
Gogolák Mariann
Borovenka Néptánccsoport

Magyar Zarándokút
Egyesület Dabason
Szeretettel meghívunk minden kedves
érdeklődőt a Magyar Zarándokút
Egyesület dabasi szervezetének alakuló találkozójára.
Helyszín: Sári Közösségi Ház
(2371 Dabas, Szent János 122.)
Időpont: 2010. június 11. 18.00 óra
Az egyesületet és tevékenységét bemutatja: Rumi Imre egyesületi elnök
Eddigi élményeiről beszámol az El
Camino-i zarándoklatról szóló könyv
szerzője: Baán Csaba grafikus-dekoratőr
Invitálunk egyben minden
érdeklődőt a június 12-i
Dabas–Ráckeve közötti
(36 km-es) zarándoklatra.
Indulás a sári templomtól
2010. június 12-én 8.30 órakor
A részvétel feltétele előzetes telefonos
jelentkezés.
Bővebb információt a Polgármesteri
Kabinetirodában kaphatnak:
Tel.: 06-29/561-211
Mobil: 06-70/459-31-86
E-mail: alpolg.kabinet@dabas.hu

Sikeres pályázatokkal a dabasi gyermekek napközbeni ellátásáért –
újabb családi napközik nyílnak a városban…
A KAIROS Mentálhigiénés Alapítványt 2008 októberében
azzal a céllal hoztuk létre, hogy a dabasi kistérség másfél–három
év közötti gyermekei számára családi napköziket alapítsunk. A
szolgáltatás népszerűségét mutatja, hogy az elsőként megnyílt
Tanulóház Családi Napközi I és II után idén júniusban további 2
családi napközink nyílik a dabas-gyóni városrészben Babaház
Családi Napközi I–II néven. Ez a projekt a Dabas Város
Önkormányzatának tulajdonában álló épületben, a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata „KMOP 4.5.1
Családi napközi és nappali ellátás infrasrukturális fejlesztése
Dabason” sikeres pályázatával valósul meg. Alapítványunk a családi napközi fenntartására 5 éves szerződést kötött a kedvezményezettel.
Köztudomású, hogy Dabas kitűnő óvodákkal büszkélkedhet,
és hamarosan megnyílik a szintén pályázati pénzből épülő
modern, 21. századi óvoda városunkban.
A KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány egy merész, a környéken egyedülálló kezdeményezéssel szeretne bekapcsolódni a
városi és környékbeli óvodáskorú gyermekek ellátásába azzal,
hogy létrehozza a Little People Daycare Center – angol–magyar
nyelvű családi napközijét, amelyben a 3–7 év közötti gyermekek
ellátását vállaljuk szakképzett óvodapedagógusok vezetésével.
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Projektünk a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán
elnyert vissza nem térítendő támogatással jöhetett létre.
A Little People Daycare Center – angol–magyar családi napköziben szeretnénk egy olyan kislétszámú ovis korú közösséget
szervezni, ahol a mindennapos játék, mondókázás, mozgás két
nyelven folyhat, így az angol nyelv természetesen épül be a gyermekek mindennapjaiba. A kis létszám lehetőséget ad az óvónőkkel való személyes és bensőséges kapcsolat kialakítására, amely a
kiegyensúlyozott személyiség alapja. A szeretetteljes, egymásra
figyelő környezetben könnyebben megy a világ megismerése is! A
tehetséget kiteljesíteni, a lemaradásokat türelemmel és szeretettel
korrigálni: ezt tartjuk fő feladatunknak. Színes éves programunkkal, aktív, igényesen kialakított napirendünkkel várjuk az
érdeklődő családokat!
A családi napközikkel kapcsolatos információért hívja a
06-20/596-4626-os telefonszámot!
Gémesi Andrea

intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. június havi programjai

Felhívás!
NYÁRI TÁBOROK

Kossuth Házban kerül megrendezésre. A
jelentkezőket időben értesítjük.

Ügyes kezek
kézműves nyári tábor
Téma: újrahasznosítás – megújulás
Időpont:
2010. június 21–25.
(naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 8000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek)
Ízelítő a programokból: madáretető,
gyékény- és csuhétárgyak, tojástálcából
manócskák, nemezelés, vidám fűfejek

Mindkét táborra jelentkezés:
Kossuth Művelődési Központ, Dabas, Szent
István út 58. • Tel.: 29/360-237
(hétköznaponként 8.00-18.00 óráig)
Jelentkezési határidő: 2010. június 11.

Szünidei Délelőttölő
nyári tábor
Időpont: 2010. július 5–9.
(naponta 8.00–12.00 óráig)
kézműves- és ügyességi programokkal
várjuk a jelentkezőket
Részvételi díj: 1000 Ft/fő/hét
Program: kézműves és ügyességi programokkal várjuk a jelentkezőket (textilezés,
gyöngyfűzés, papírhajtogatás, festések, udvari
sportok, labdajátékok).
A Művelődési Ház tetőfelújítási munkálatainak
ütemezése miatt előfordulhat, hogy a tábor a

Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
Felnőtt képzőművész kör nyári szaktábora
Helyszín: Lajosmizse, Ricsováry Major,
Időpont: 2010. július 26–30.
Kiállítás
„A cirkusz világa” – Kristóf Krisztián
artistaművész fotóinak kiállítása
A kiállítás megtekinthető június 25-ig
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 július 1-jétől augusztus 6-ig
tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel.: 29/362-545)

A Halász Móricz-kúria
júniusi programjai
Június 3. (csütörtök): színjátszópróba 17.00–19.00 óráig
Június 7. (hétfő): Horgoló Klub 16.00–18.00 óráig
Június 23–27. művészeti tábor kisgyermekek részére a
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében
Állandó programjaink:
Hetente szerdán
Baba-mama klub
16.00–18.00 óráig
a LazulALánc együttes próbája
18.30–20.30 óráig
csütörtökönként
asszonytorna 17.30–18.30 óráig

Kossuth művelődési ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Rendezvények
Helytörténeti vetélkedő
2010. június 3. csütörtök 15 óra
• Építészeti értékek
• Természeti értékek
• Kultúrtörténet
Közérdekű közlemény:
A Művelődési Ház tetőfelújítási
munkálatainak várható időpontja
július–augusztus hónap.
Csoportok foglalkozásai
Kékibolya Népdalkör:
csütörtök, 18.00–20.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd 18.00–20.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja:
június 12. szombat
Látássérültek Egyesülete: június 8. kedd
Babahordozó Klub:
minden hónap utolsó csütörtök
10.00–12.00 óráig
vezetô: Kovalik Éva

Fantasztikus ajánlat a könyvtártól!
Dabas Város Önkormányzata a „Mi vagyunk a tudás pillére!” – Szolgáltatásfejlesztés a dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár olvasói táborának
növelése és az élethosszig tartó tanulás érdekében c. TÁMOP-3.2.4-08/1/
KMR-2009-0010 azonosítószámú projekt keretében lehetőséget nyújt a
könyvtárhasználók számára, hogy ingyenes képzéseken vegyenek részt.
A „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb
hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és
digitális kompetenciák fejlesztését. E célhoz jól illeszkedik az ingyenes
alapfokú számítógépes képzés, amely április végétől zajlik a könyvtárban a
jelentkező könyvtárhasználók részére. A képzés előképzettséget nem igényel.
A projekt keretében – a fenti képzésen túl – a könyvtár dolgozói az olvasóknak ingyenes oktatást biztosítanak, mely alapján még a kezdők is kön�nyen elsajátíthatják egy modern könyvtár használatának a fortélyait.
Nézzen be a Halász Boldizsár Városi Könyvtárba, megéri!

Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon
A Halász-Szánthó Emlékszoba és Velikovszki Pál
Emlékszoba is látogatható minden hétköznap
8.00–16.00 óráig.

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2010. június

Dabas 7

intézményeink hírei

A gyóni Baba-mama klub
június–július havi programjai
június 9. Kirándulás
június 16. Nemi útkeresés – Karácsony Andrea pszichológus
június 23. Felkészülés az óvodára – Hizsnyai Péterné óvodavezető
június 30. Strandolás a Dabasi Strandon
július 7. Hogyan fejlődik a baba? – mozgás
dr. Vojnisek Zsuzsanna gyermekorvos
július 14. – Fogamzásgátlás – Daragó Sándorné
A programok helyszíne a gyóni Halász Móricz-kúria.
A programok 16.00 órakor kezdődnek.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A TRAFIK-KÖR hírei
– BÁRÁNY MÁRIUSZ kovácsmester kiállítása
június 25-ig látható a Trafikban –
A fiatal művész autodidakta módon tanulta ki a kovácsmesterséget.
Eleinte kedvtelésből készített kovácsoltvasból műtárgyakat és
kisebb használati tárgyakat, majd sorra jöttek a megbízások. Ma
már egy Andrássy úti palota főkapujának restaurálásán dolgozik.
Bárány Máriusz a TRAFIK-KÖR lelkes alkotója, akinek ezzel a
kiállítással szeretnénk köszöntet mondani a Trafik felújításában
nyújtott segítségéért. A mester keze munkáját dicsérik az épületen
látható corten-acél részletek.
A TRAFIK-KÖR két új honlapja megtekinthető:
www.apacatemeto.sokoldal.hu
és www.lakrovics.sokoldal.hu.
Ezeken a honlapokon fórumokat is nyitottunk, így a lakosság javaslatait is várjuk a gyóni apácatemető és a felsődabasi Lakrovicskápolna felújításával kapcsolatban.		
– B. Á. –

Életet az éveknek!
A Bátki János Nyugdíjas Klub újabb területen elért sikeréről
tudok beszámolni, mégpedig a Nyugdíjas Klubok és Idősek
„Életet az éveknek” Országos Szövetsége Pest Megyei Szervezete
és a Richter Gedeon Gyógyszergyár által meghirdetett egészségügyi vetélkedőn való részvételről.
A vetélkedőn a magas vérnyomás, az Alzheimer-kór, valamint
a gyógyszergyár tevékenységével kapcsolatosan négy fordulóban
tesztkérdésekre kellett válaszolni.
A vetélkedő eredményhirdetése 2010. május 14-én Gödöllőn
volt, ahol klubunk 58 résztvevő közül a harmadik helyezést érte
el. A díj egy digitális testsúlymérő.
Kovács Istvánné
klubvezető
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Hírek a dabasi „Roma Tanodából”

A Roma Tanoda, mely 2010. március 1-jén kezdte meg a működését a
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0028-as számú pályázat elnyerését köve
tően, nagy érdeklődést váltott ki a dabasi romák között. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az eltelt időszakban a tanodás diákok látogatást tettek a budapesti
Planetáriumban, valamint a Tropicariumban és a Városligetben.
A kirándulások tanulmányi kirándulásoknak feleltek meg, mert a
gyerekek kaptak feldolgozandó feladatokat, amelyeket a helyszínen kellett társaik előtt bemutatniuk.
Elmondhatjuk, hogy a többség komolyan vette a neki kijelölt feladatot, felkészült belőle és sikeresen beszámolt a többieknek.
A kedd és csütörtök délutáni korrepetálások rendben zajlanak, bár
már nagyon érezhető a nyári szünet közeledte.
A gyerekek aktívak a foglalkozásokon, kérdeznek és beszámolnak az
egész héten szerzett eredményeikről.
Azok, akik igazán iparkodnak, úgy tűnik, hogy javítani is fognak. Az
eredményeket a tanodás gyerekek félévi bizonyítványához viszonyítjuk,
így azt is megdicsérjük, aki például a félévi öt bukáshoz képest „csupán”
egyből bukik. A Tanodában korrepetáló tanárok nagy türelemmel és
bizakodással végzik munkájukat. A reáltárgyakban Füzy Éva tanárnő, a
humán tárgyakban pedig Buncsák Gábor tanár úr segít a gyerekeknek.
A fejlesztőpedagógiai-tanulásmódszertani foglalkozásokat Lakos
Katalin tanulásterapeuta tartja. Időnként vannak „osztályfőnöki órák”,
amelyek a szociális kompetenciák fejlesztését szolgálják. A tehetséggondozást Kovács Zoltán táncművész és Bábel Csaba karateoktató végzi.
Nagy segítségünkre van a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a
Gyóni Géza Általános Iskola igazgatója, valamint mindkét iskola tantestületének pozitív hozzáállása. Dabas Város Önkormányzata minden
segítséget megad ahhoz, hogy programunk sikeres legyen.
S hogy a gyerekek véletlenül se feledkezzenek meg a „tanodai foglalkozásokról” a CKÖ részéről továbbra is Rafael Gyula elnök úr vigyázza,
ellenőrzi személyesen is a részvételt.
Örömmel dolgozunk, és az egész kis csoport szívügye, hogy projektünk sikeres legyen.
Következő hónapban konkrét eredményekről is beszámolhatunk,
hiszen kezünkben lesz már a bizonyítvány.
Lakosné Kiss Katalin
projektmenedzser

önkormányzati hírek

Testületi hírek
A Képviselő-testület 2010. április 28-án ülést
tartott, ahol a jelenlévő 15 képviselő egyhangúlag jóváhagy t a Dabas Város Önkor
mányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló
8/2010. (II. 11.) számú rendeletének módosításáról szóló 19/2010. (IV. 28.) számú, illetve
2062010. (IV. 28.) számú rendeleteit.
A testület 20/ 2010. (IV. 28.) számú rendeletével módosította a gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjáról szóló 18/2009.
(III. 26.) számú rendeletét.
A testület elfogadta az Önkormányzat 2009.
évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatását.
A testület elfogadta az Állami Számvevőszék
2010. évi átfogó ellenőrzéséről készült számvevői jelentést és intézkedési tervet.
A testület jóváhagyta továbbá a Dabas Város
Önkorm ányz ata Polgármesteri Hivatalánál és
intézményeinél a 2009. évben végzett intézményi ellenőrzésekről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület döntött a 2. sz. Napközi
otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. Az alapító okirat módosítása az új Bóbita
Óvoda felépítése miatt vált szükségessé.
A testület engedélyezte a 3. sz. Napközi
otthonos Óvodában egy fűtő-karbantartói
állás betöltését azzal, hogy az álláshelyet az
intézményi rehabilitációs hozzájárulás enyhítése érdekében csökkentett munkaképességű
munkavállalóval töltsék fel.
A testület támogatta, hogy a Munkaerő-piaci
Alap Képzési alaprész 2010. évi decentralizált
keretének felhasználására kiírt pályázatán az
Országközepe TISZK a pályázati témák közül a
hiányszakmák gyakorlati képzéseinek támogatására irányuló „A régióban megállapított, a
gazdaság által igényelt szakképesítések és
hiány-szakképesítések gyakorlati képzésének
támogatása, a szükséges eszközrendszerek
korszerűsítése, bővítése” c. pályázati témát
megjelölve készítse el pályázatát.
A képviselők elfogadták továbbá az Ország
közepe Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását.

A testület engedélyezte 38 millió forint erejéig
vissz atérítendő t ámogat ás nyújt ás át a
Szakképző Központ Nonprofit Kft. részére – a
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi
decentralizált regionális keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló eszközök beszerzésére kiírt
pályázat utólag finanszírozott támogatás megelőlegezése miatt. A testület a visszatérítendő
támogatás legkésőbbi visszafizetési határidejét
2010. december 31-ben határozta meg.
A képviselők döntöttek arról, hogy az Önkor
mányzat tulajdonát képező 7118 hrsz.-ú utat
Egyház köznek nevezik el.
A testület határozott arról, hogy előzetes egyeztetést követően térítésmentesen bocsátja a
„Kisdabasért” Egyesület rendelkezésére a
dabasi Vásárteret különféle szórakoztató programok megrendezése céljából.
A testület a Dabas város közvilágítási energia
beszerzés tárgyában beérkezett javaslattétel
alapján döntött arról, hogy megbízza a Sourcing
Hungary Kft.-t (1138 Budapest, Túróc u. 1.) az
energiabeszerzés elektronikus árlejtés lefolytatására.
A testület határozott arról, hogy az új Bóbita
Óvoda eszközbeszerzése tárgyában az ALEX
FÉMBÚTOR Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u.
21–23.) ajánlattevő ajánlata a 4. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján
érvénytelen, mert a T-13-as tétel vonatkozásában megajánlott projektor nem felel meg a
műszaki specifikációban foglalt feltételeknek.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a 4.
rész vonatkozásában (Iroda-, Számítás- és
Híradástechnika beszerzése) a Fulltec Computer
Kft. (1196 Budapest, Jhán F. u. 226) ajánlattevőt hirdette ki, a korábban kihirdetett Alex
Fémbútor Kft.-vel szemben. Az ajánlati ár nettó
1 878 300 Ft + áfa.
A testület határozott arról, hogy a városközpont
építésének idejére Dabas Város területén – ideig
lenesen, a Városháza helyett – 2010. május 1.
és június 30. között három esküvői helyszínt
jelöl ki:
– a Kossuth Művelődési Központ
– a gyóni Halász Móricz-kúria és parkja
– a Sári Faluház és parkja

A testület Dabas Város területén – ideiglene
sen – 2010. július 1. és december 31. között
két esküvői helyszínt jelöl ki:
– a gyóni Halász Móricz-kúria és parkja
– a Sári Faluház és parkja
A városközpont felújításáig a Városháza épülete
továbbra is igénybe vehető.
A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális
Bizottság bizottsági keretösszege terhére
50 000 Ft-tal támogatja a KAIROS Mentál
higiénés Alapítvány (2370 Dabas, Bartók B. u.
46. a. ép. 1/10.) által családi napközi szolgáltatás szakmai és lakossági elismertetésének
megvalósítására benyújtott pályázatot.
A testület nem támogatta a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat (CKÖ) mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos kérelmét.
A képviselők a CKÖ részére 83 735 Ft visszatérítendő támogatást nyújtásáról döntöttek, melynek fedezete a CKÖ részére érkező feladatalapú
támogatás. A testület a visszatérítés határidejét
2010. szeptember 30-ban határozta meg.
A testület a Pest Megyei Romák Regionális
Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére a
40/2010. (III. 03.) számú határozattal megállapított 480 000 Ft összegű visszatérítendő
támogatás visszatérítési határidejét 2010. július
31-re módosította.
A Képviselő-testület 2010. május 14-én rendkívüli ülést tartott. A jelenlévő 12 képviselő Dabas
város közvilágítási energiabeszerzési pályázatát
eredményesnek nyilvánította. A testület felkérte
a Városüzemeltetési Osztályt, hogy az ELMŰ
Nyrt.-vel jelenleg érvényes szerződést 2010.
júl. 1-jével mondja fel, továbbá a nyertes MVM
Partner Zrt.-vel 2010. júl. 1.–2011. dec. 31-ig
terjedő időszakra készítsen elő közvilágítási
energiavételezési szerződést. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A testület Dabas város intézményeinek
gázenergiaár-versenyeztetésével a Simply
Green Kft.-t bízta meg, és felhatalmazta a polgármestert a megbízás aláírására.
A Képviselő-testület 2010. május 26-án rendes
ülést tartott. A testületi ülésen jelenlévő 14 képviselő elfogadta a 8/2010. (II. 10.) sz. költségvetési rendelet módosítását, mely az intézmény
felújítási keret felosztásával kapcsolatos. A testület jóváhagyta az első negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót.
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A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi
beszámolókat, értékelést:
– DASZOFE Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója
– DASZOFE Nonprofit Kft. 3 éves munkájáról
szóló beszámoló
– Sportcsarnok Kft. 2009. évi beszámolója
– D r. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló
– Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálatai 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámoló
– 2009. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
A testület támogatta a KAIROS Alapítvány, és az
Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyer
mekekért által gyermekek nyári napközbeni
ellátásának megszervezésére benyújtott pályázatot.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.
A testület 13 igen szavazattal és egy tartózkodással meghatározta az általa fenntartott általános iskolákban a 2010/2011-es tanévben első
évfolyamon indítható osztályok számát az alábbiak szerint:
– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1 osztály
– Kossuth Lajos Általános Iskola 3 osztály
– Gyóni Géza Általános Iskola 3 osztály
A testület az általa fenntartott óvodákban az
alábbiak szerint határozta meg az indítható csoportok számát a 2010/2011-es nevelési évben:
– 1. sz. Napköziotthonos Óvoda:
összesen 7, max. 8 csoport
– 2. sz. Napköziotthonos Óvoda:
összesen 10 csoport
– 3. sz. Napköziotthonos Óvoda:
összesen 10 csoport
A testület az alábbi szempontokat határozta
meg az óvodák számára a 2,5 éves gyermekek

felvételével kapcsolatban 2010. szeptember
1-jétől: Az óvodák, amennyiben rendelkeznek
szabad férőhellyel, elsősorban azokat a két és
fél életévüket betöltött gyermekeket vehetik fel
2010. szeptember 1-jétől, akik
– orvosi vélemény szerint közösségbe vihetők,
– megfelelnek az óvoda házirendjében meghatározott felvételi követelményeknek (kivéve
életkor)
– a kiknek napközbeni felügyeletét a szülők
elsősorban fennálló aktív foglalkoztatási jogviszonyuk (munkaviszonyuk) miatt nem tudják
másképp megoldani.
A testület a dabasi Öregorsz ágút és a
Dunavölgyi-főcsatorna kereszteződésének
közelében lévő, ritka példányszámban található
koros vadkörtefát védetté nyilvánította. A védetté nyilvánításról intézkedési terv készül, a
védetté nyilvánítás fel lesz tüntetve a fán.
A testület hozzájárult a Vacsi úton lévő 4130/1
hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon lévő Mária
Kegyhely újjáépítéséhez.
A testület a „Vállalkozási szerződés Dabas üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálatának munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a GEOKOMPLEX Kft.-t (3527 Miskolc,
József A. u. 59.) hirdette ki. Az ellenszolgáltatás
összege: 64 860 000 Ft+25% áfa.
A testület elfogadta, hogy június 4. minden
évben a város tanintézményeiben Trianonemléknap, az Összetartozás napja legyen.
Ezen a napon megszólalnak Dabas nyolc
templomtornyának harangjai. Az iskolákban
egyperces néma csenddel adózzanak a trianoni döntés elszenvedőinek, a pedagógusok
pedig az esemény érzelmi hátteréről beszéljenek a diákoknak.
Dr. Kozák Beatrix

HIRDETMÉNY
A 2370 Dabas, Berkenye u. 5. szám alatti társasház
pinceszintjében található
– Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezô –
5 db garázshely bérelhetô.
Érdeklôdni a 29/561-263-as telefonszámon lehet.
Kôszegi Zoltán
polgármester
10 Dabas 2010. június

Külkapcsolatok
fellendülôben

Átmeneti nehézségek után a dabasi testvérvárosi kapcsolatok éppen fellendülőfélben
vannak.
A következő esemény a 2010. június 4-én
pénteken, a trianoni békeszerződés 90.
évfordulóján megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, amelynek részprogramjairól
lapunk trianoni különszámában lévő meghívóból tájékozódhatnak az érdeklődők.
Ugyanakkor a nyáron az amerikai jelenlét is tetten érhető lesz „dabasországi” kis
hazánkban, ugyanis július közepétől nagyjából egy hónapot fog eltölteni nálunk négy
amerikai fiatal lány a virginiai Staunton
városából. Részben oktatási intézmé
nyeinkben ténykednek majd a nyári gyakorlatosok nyelvi agytágítását előmozdítandó,
részben pedig egyéb intézményeinkkel és a
magyarhoni kultúrával igyekszünk őket
megismertetni itt-tartózkodásuk ideje alatt.
A kulturális összeolvadást elősegítendő a
lányok középiskolás diákoknál lesznek
elszállásolva, így lehetőségük nyílik bepillantani a színfalak mögé, a valódi mai
magyar valóságba, plusz olyan barátságok
szövődhetnek ezáltal, amelyek akár egy
életre is összefűzhetik az óceán két oldalát.
Végül pedig egy uniós pályázat keretében a Kossuth Lajos Általános Iskola ljubljanai testvérintézményével együttműködve
hoznánk Dabasra egy kiállítást, amelynek
keretében olyan fotók kerülnek majd kiállításra, amelyet általános iskolások fotóztak
Európa különböző szegleteiben, többek
között Dabason is. Az esemény időpontja
még kérdéses, de az ezzel kapcsolatos megoldáskeresés jelen pillanatban is folyamatban van.
Biztos vagyok benne, hogy ezen a nyáron ismét egy olyan időszak következik,
amelyben az amúgy is változatos városi rendezvényeket tovább színesíthetjük a testvérvárosok részvételével.
Kancsár Krisztián
ifjúsági nagykövet
2010. május
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Tájékoztató Dabas ingatlancímeinek
és házszámainak változásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. január 1-jétől
megkezdtük az egész városra szóló ingatlan- és lakcímadatok
felülvizsgálatát és átszámozását. 1991-ben volt utoljára átfogó
címváltozás, ezért Dabas város utcáinak jelentős részét érinteni fogja a jelenlegi felülvizsgálat. Az átszámozás eredményeként az „ingatlan címe” és az ott lakók „lakcíme” meg fog
egyezni.
Ingatlancím:
A Körzeti Földhivatalnál vezetett, az ingatlan helyrajzi számához tartozó cím (közismert néven házszám)
Lakcím:
Az Okmányiroda által kiadott hatósági igazolványban feltüntetett cím (személyi igazolvánnyal együtt érvényes lakcímkártya)
Az átszámozások első körben az alábbi utcákban lévő ingatlanokat érintik: Deák Ferenc utca, Gróf Vay Sándor utca, Kölcsey
Ferenc utca, Kör utca, Móra Ferenc utca, Ady Endre köz.
Először az ingatlan címeinek változásáról a Körzeti
Földhivataltól kapnak határozatot. Majd ezt követően a
Polgármesteri Hivatal Építési hatóságáról a hatósági bizonyítványok kerülnek kiadásra.
Az adatok módosítására és egyeztetésére azért van szükség, mivel 2000-től megkezdték működésüket az Okmány
irodák és ezzel egyidőben az elektronikus lakcímnyilvántartás,
valamint közel egy időben készült el a földhivatalokat össze
kötő TakarNet hálózat is, amely az ingatlanadatok távoli,
elektronikus elérését biztosítja. A lakcímek elektronikus feldolgozása és a Körzeti Földhivatalok ingatlancím adataival történő összehasonlítás során, rendkívül sok esetben eltérés
tapasztalható. Az eltéréseket a tulajdonosok többek között
pénzintézeti hitelfelvétel, gázártámogatás, közművekkel történő szerződéskötés, cégalapítás, lakcímre történő bejelentkezés és ezekkel kapcsolatos ügyintézés során, személyesen is
megtapasztalhatták. Egy sürgős esetnél akár életek is múlhatnak a pontos lakcím-tájékoztatáson, legyen az mentő kérése,
vagy a tűzoltók értesítése.
Az Okmányiroda és a Körzeti Földhivatal munkatársaival
együtt közösen próbálja meg Dabas Város Polgármesteri
Hivatala a lehető legkevesebb módosítással ezen eltérő adatokat megszüntetni.
Mivel az adatok sok esetben egyszerű egyedi javítással nem
módosíthatók, így előfordulhat, hogy egy teljes utca ingatlan
címeit szükséges megváltoztatni, mellyel értelemszerűen változnak a lakcímek is. Az Okmányiroda díjmentesen cseréli a
lakcímkártyákat, a Körzeti Földhivatalnál sem kell fizetni az
ingatlan adataiban bekövetkezett változásért.
Az átszámozást követően kérem a Tisztelt Tulajdonosokat,
hogy az új házszámot jól látható helyre helyezzék el az épület
homlokzatán, megkönnyítve ezzel az ingatlan beazonosítását.
Amennyiben kérdésük van a házszámozással kapcsolatban, kérem, hívják az 561-203-as telefonszámon Talapka
Gábor csoportvezetőt az Építésügyi Hatóságról.
Garajszki Gábor jegyző

Eldobni ciki, nem összeszedni!
2010. május 22. délelőttjén maroknyi csapat gyülekezett DabasiSzőlőkben, hogy felvegye a harcot a szemetelő Primitív Jánosokkal – ahogy én már csak nevezem őket. Az öt és hetven év közötti
civilekből álló csoportot két forgókotró, egy IFA és számos szállítójármű segítette. A szervezők feladatul tűzték ki a környező utcák
megtisztítását, Dabasi-Szőlők Újhartyán felőli oldalán. A négyhatfős csapatok az egységet jelképező zöld szalag felkötése után
több ponton fogtak az egyszerűnek tűnő feladathoz, de folyamatában jöttek rá, hogy egy nap, 30 ember és a gépek ereje is kevés ahhoz,
hogy megtisztítsák a természetet attól a temérdek mennyiségű szeméttől, amit az utóbbi időben a szemetelők kihordtak az utak mellé
és az erdőbe. Akadt olyan is, aki éppen akkor akarta letenni a kis
zsákját, de terve így – ha rövid időre is – meghiúsult. A szemétszedőket elismerő, de meg nem ismerő pillantások is érték.
A néhány óra történései a résztvevőket is megdöbbentették.
Gondosan betemetett, szeméttel teli gödrök, összeégett, fekete
műanyag kupacok, temetetlen, levedző kutyatetemek, építési hul
ladék, fáradtolaj, több zsáknyi gyógyszer, autógumik, kiszuperált
elektronikai cikkek, cserépkályha-maradványok, palatető- és márványdarabok az út közepén és sok-sok háztartási hulladék hirdeti,
hogy az embertől nincs kártékonyabb a Földön.
A természet igyekszik elfedni a gyarlóság nyomait – télen hóval,
tavasszal és nyáron magas zölddel –, de ez nem tarthat örökké! Ha
nem élünk harmóniában a természettel, el fogunk veszni, egyrészt
mert magunk ellen teszünk, másrészt a rendszer meg fogja védeni
önmagát.
Meg kell értenünk, hogy ez mindannyiunk felelőssége, akkor is,
ha nem szemetelünk. A környezetszennyezés hatása nem fog válogatni aszerint, hogy ki szemetelt és ki nem!
Május 22. csak az első nap és csak az első csapat volt. Elég volt a
Primitív Jánosokból!
Bár a nap egy kellemes ebéddel és 10 m 3 szemét eltakarításával
befejeződött, úgy gondolom, hogy igazán most kezdődött el valami.
Őszintén remélem, hogy Dabas más városrészein is követni fogják a
példát.
A természet nevében is hálás köszönet Kozma Tibornak, aki a
gépeket és az ebédet biztosította, továbbá a Damjanich utca felületének javítását elvégezte, Kozma Sándornak, aki a szemét elfuvarozásával járult hozzá a naphoz, és minden résztvevőnek, aki munkájával tett azért, hogy a természet fellélegezhessen. Nevüket névsorban közöljük, mert mindannyian megérdemlik:
Balogh István, Bennárik István, Csiszton Árpád, Cs. Kovács
István, Domahidi József, Dori Istvánné, Feldman László, Feldman
Lászlóné, Fülöp László, Gede Krisztián, Gersteinberg Mariann,
Hamar Ernőné, Horváth Enikő, Horváth Erika, Kovács Istvánné,
Kovács János, Lajó Sándor, Mráz Ferenc, Nagy Marianna, Rafael
Gusztáv, Rizmajer Jánosné, Simári Andrásné, Somogyi Ádám,
Somogyi Miklósné, Svébis György, Szamonek Attila, Szamonek
Krisztina, Szick Lipót, Takács László, Tóth Nóra, Wareczki
Sándor, Zsidi Józsefné
És jómagam:
Bábel Antónia
2010. június
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Az Önkormányzat által támogatott nyári programok a dabasi gyerekeknek
Az alábbi, Dabas Város Önkormányzata által támogatott nyári szabadidős programokra 2010. június 11-ig lehet jelentkezni a szervezőknél!
A délelőtti foglalkozások részvételi díja 1000 Ft/hét, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek 100 Ft/hét. Az 1000 Ft feletti részvételi díj tartalmazza az ebéd
árát is – esetelegesen a tízórait –, illetve a délutáni foglalkozások költségét. A programok – jelzettek kivételével – nem tartalmazzák a gyermekek étkeztetését, ezért
tízórait hozzanak magukkal. Jelentkezni bármely városrészben megrendezésre kerülő foglalkozásra lehet, egy gyermek több programon is részt vehet.
A csoportok minimum 15 fő jelentkezése esetén kezdik meg működésüket. A részletes programról érdeklődjön a szervezőknél!
Program
ideje

Program helye

Program témája

Résztvevő
korosztály

Max.
létsz.

Részvételi
díj

Szervező

Jelentkezés, név,
cím, telefonszám

8–15 óráig

Szent I. u. 35.

természetbarát
viselkedés
tudatosítása

8–12 éves

20 fő

1000 Ft

Igazgyöngy Ált. Isk.

Gréz Ildikó,
06-29/360-957

Dabas

9–13 óráig

Strand

bütykölde

10–14 éves

25 fő

1000 Ft

Morva Ágnes Etel

Morva Ágnes,
06-30/429-4322

Gyón

ottalvós

Strand és sportcsarnok

sporttábor

7–14 éves

25 fő

15 000 Ft
étkezéssel

Kuli Imre

Kuli Imre,
06-30/21-95-234

Dabas,
Gyón

9–13 óráig

Bercsényi út,
lőtér

military tábor

7–14 éves

20 fő

1000 Ft

Marok Sportf.
Egyesület

Pecsenyi Gizella,
06-30/442-0294

Dabas

8–16 óráig

Luther u. 14.

napközis gyermektábor

6–14 éves

20 fő

5000 Ft
étkezéssel

Gyóni Evangélikus
Egyházközség

László Milán,
06-20/824-6181

Gyón

9–16 óráig

D. Szabó K. u.
11.

úszónapközi

7–10 éves

25 fő

15 000 Ft
étkezéssel

Várdai Zoltán

Várdai Zoltán,
06-29/367-919

Gyón

8–15 óráig

Sportcsarnok,
strand

szabadidő és
sporttábor

10–14 éves

15 fő

3500 Ft
étkezéssel

Dabas Kosárlabda
Sportegyesület

Rátkai Zoltán,
06-20/398-3305

Dabas,
Gyón

8–14 óráig

Gyón,
Gyülekezeti ház,
Kossuth u. 9.

kézművestábor

4–14 éves

30 fő

2000 Ft
étkezéssel

Református
Egyházközség

Fekete László,
06-29/367-683

Gyón

8–12 óráig

Szent János Kat.
Iskola

angol
médiatábor

11–14 éves

15 fő

1000 Ft

KAIROS
Mentálhigiénés
Alapítvány

Gémesi Andrea,
06-20/596-4626

Sári

8–14 óráig

Szent János Kat.
Iskola

mesetábor

7–11 éves

15 fő

1000 Ft

Pásztor Zsuzsanna

Pásztor Zsuzsanna,
06-70/322-8902

Sári

8–14 óráig

Kossuth Lajos
Ált. Isk. Szt .
István úti ép.

kéz-ELŐ

6–14 éves

20 fő

4000 Ft
étkezéssel

Szeltner Klára

Szeltner Klára,
06-20/482-2306

Dabas

8–14 óráig

Szent János Kat.
Iskola

színes paletta

7–13 éves

15 fő

1000 Ft

Szent János Kat.
Ált. Isk.

Jankulár Margit,
06-70/611-0753

Sári

8–13 óráig

Dabas,
Rákóczi u. 2.

szittyatábor

8–16 éves

25 fő

1000 Ft

Nagyváradi Tibor

Nagyváradi Tibor,
06-70/334-9561

Sári,
Felsôdabas

8–12 óráig

Dabas, Szent
István. u. 58.

szünidei
délelőttölő

7–14 éves

30 fő

1000 Ft

Kossuth Műv.
Központ

Nyiri Margit,
06-29/360-237

Dabas

08.30–13.30
óráig

II. Rákóczi F.
Általános Iskola

angol
foglalkoztató
tábor

6–10 éves

25 fő

1000 Ft

Kuliné Bozsik
Erzsébet

Kuliné Bozsik
Erzsébet,
06-30/334-7610

Sári

10–16 óráig

Strand

kézműves és
sporttábor

8–10 éves

15–20
fő

500 Ft
(étkezéssel
3500 Ft)

Határok Nélkül
Turisztikai E.

Kollárné Csibrák
Szilvia,
06-30/665-5688

Gyón

9–16 óráig

Bartók B. u. 31.

életmód és sporttábor

8–14 éves

20 fő

8000 Ft
étkezéssel

Szimultán Sportés Kulturális
Egyesület

Sőregi Krisztina,
Gecserné V. Erika,
06-20/491-1165

Dabas

9–16 óráig

Bartók B. u. 31.

népek–
kontinensek

6–10 éves

20 fő

8000 Ft
étkezéssel

GV Betéti Társaság

Gecserné V. Erika,
06-20/491-1165

Dabas

8–13 óráig

Szent István u.
35.

barkács kuckó

6–12 éves

15 fő

1000 Ft

Igazgyöngy Közh.
Alapítvány a
Gyermekekért

Gréz Ildikó,
06-29/360-957

Dabas

júl. 26–30.

9–13 óráig

Strand

kézművestábor

7–12 éves

20 fő

1000 Ft

Társult Önk.
„Együtt”
Segítőszolgálatai

Nyíriné B. Katalin,
Karácsonyi A.,
06-29/367-236

Gyón

aug.
09–15.

9–17 óráig

Dabas, Halász
Móricz-kúria

zene, sport,
kézműves
foglalkozás

10–18 éves

20 fő

16 000 Ft
étkezéssel

Múzsák Alapf.
Műv. okt. Int.

Kovács Éva,
06-70/387-8525

Gyón

Időpont

jún.
21–25.

jún. 28.–
júl. 02.

júl.
05–09.

júl.12–16.

júl. 19–23.

Jó szórakozást kíván Dabas Város Önkormányzata!

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
június 2.
Zsíros Zsolt–Sáránszki Ágnes
június 3.
Gombkötő Csaba–Thuróczy Tünde
Petrányi Csaba–Szabó Mária
június 10.
Hugyecz Csaba–Szecskó Mónika
június 24.
Juris Norbert–Molnár Julianna
Guttyán István–Tolnai Ibolya
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
június 1.
Regdony János–Szabados Magdolna
június 2.
Dori István–Samu Klára Mária
június 8.
Sós József–Horváth Ildikó
június 9.
Vigyázó László–Vigh Ildikó Lívia
Kovács László–Zsákai Ágnes
Tihany László Sándor–Halengár Mária
június 30.
Majoros János–Furi Ágnes
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
június 14.
Seregély István–Janicsák Erzsébet
június 21.
Magyar József–Bai Mária
június 28.
Farkas Mihály–Bukodi Hajnalka
Simári János–Csorba Erika
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
június 14.
Zátrok Ferenc–Gáspár Rozália
Mráz Ferenc–Torzsa Margit
június 21.
Szmazsák Mátyás–Szabó Erzsébet
június 27.
Bálint Ferenc–Jurácsik Erzsébet
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
május 09.
Molitor József–Tóth Mária
június 27.
Horváth István–Janicsák Mária Erzsébet
2010. május hónapban kötöttek házasságot:
május 8.
Péli László–Karcsay Zsófia
május 14.
Neu Dávid–Perényi Krisztina
május 15.
Körmendi István–Ludányi Ildikó Zsuzsanna
Bartuszek János – Molnár Alexandra
május 22.
Tóth Sándor–Fekete Mária
Svébis Zoltán–Leveleki Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név
Születési idô
Rácz József
1933. 12. 10.
Kunfalvi Csaba Győző
1944. 02. 28.
Kancsár Lászlóné (Deme Ilona)
1930. 10. 03.
Vereckei Miklósné (Sarafi Mária) 1926. 05. 01.
Berényi Lajosné
1938. 04. 13.
(dr. Répay Judit Mária)

Halálozás idôp.
2010. 04. 19.
2010. 04. 21.
2010. 04. 24.
2010. 04. 25.
2010. 04. 30.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kaldenecker Attila, a Bokafogó-Gordiusz FC
csapatának volt tagja temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönjük
a Vitafort Rt. munkaközösségének, hogy fájdalmunkban osztoztak és segítségünkre siettek a bajban.
a gyászoló család

Név
Kaldenecker Attila
Bálintné Fehér Edit
Lázár Istvánné (Papp Mária)
Kecskés János
Bábel Pál
Botlik Lászlóné (Slezák Margit)
Jarábik Ferenc
Balogh Mária
György Antalné (Gebura Anna)
Megyeri Andrásné
(Buzek Erzsébet)
Szász Antal
Sikari Orbánné (Majeczki Ilona)
Gattyán Istvánné
(Kancsár Anna)
Jurácsik Mihály
Keindl Ádámné (Serfel Rozina
Ambrus Józsefné (Pap Mária)
Kmetyó István

Születési idô
1970. 03. 25.
1974. 06. 23.
1920. 12. 24.
1952. 04. 22.
1937. 01. 18.
1933. 09. 14.
1951. 02. 24.
1914. 04. 12.
1943. 12. 01.

Halálozás idôp.
2010. 05. 02.
2010. 05. 02.
2010. 05. 04.
2010. 05. 05.
2010. 05. 05.
2010. 05. 06.
2010. 05. 09.
2010. 05. 10.
2010. 05. 10.

1920. 03. 26.

2010. 05. 12.

1964. 05. 18.
1925. 07. 21.

2010. 05. 13.
2010. 05. 14.

1913. 11. 22.

2010. 05. 16.

1944. 03. 18.
1929. 03. 29.
1924. 06. 18.
1925. 11. 27.

2010. 05. 16.
2010. 05. 19.
2010. 05. 19.
2010. 05. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
Újszülöttek
Születési idô

Gyermek neve
Bábel Csenge
Hornyák Boglárka
Gyónfalvi Petra
Zsolnai Bálint
Fazekas Boglárka
Demeter Zsófia
Magyar László
Bábel József
Petrik Dezső

04. 23.
04. 26.
04. 30.
05. 06.
05. 08.
05. 10.
05. 12.
05. 18.
05. 21.

Anyuka neve
Rajkai Melinda
Jasper Ágnes
Szabó Edina
Csapó Viktória
Kosztolányi Andrea
Sima Beáta Zsuzsanna
Molnár Anett
dr. Tunyogi Gyöngyi
Jakab Barbara

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Életkor
Forczek Teréz
1920. 06. 16.
90 év
Bisztrai László
1920. 06. 27.
90 év
Sztanó Ferenc
1919. 06. 16.
91 év
Mráz Ferencné
1917. 06. 19.
93 év
Rojcsik Mihályné
1913. 06. 30.
97 év
Opoczki Pál
1908. 06. 24.
102 év

Isten éltesse sokáig Önöket!

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk
megköszönni mindazoknak, akik
Rojcsik György – élt 48 évet –
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, Ilona és lánya, Rita
2010. június

Dabas 13

egészség

A nyári fülbetegségekrôl…
Május közepe van. Kinézek az ablakon…, az idôjárás cáfolni látszik a nyár közeledtét. Tényleg a nyári fülbetegségekrôl írjak? Igen,
csakazértis! Remélem, mire ezek a sorok megjelennek, megembereli magát az idôjárás, és már csak mosolygok az elôbb leírtakon.
Igazán nem csak nyári
probléma, de talán ilyenkor gyakrabban fordul
elő a könnyen orvosolható, fülzsírdugó okozta
halláscsökkenés, fülzúgás – a nyári melegben,
az izzadás miatt ugyanis
fokozódhat a fülzsírtermelés. Ugyanakkor szükséges megjegyeznem,
hogy a fülzsírnak fontos szerepe van. Bevonja a hallójárat vékony
bőrét és óvja a kiszáradástól, savas kémhatást biztosítva védi a kórokozók megtapadásától és elszaporodásuktól, védelmet nyújt az esetleges mechanikai és kémiai sérülésekkel szemben. Rendszeres és erőszakos eltávolítása felesleges, ugyanis a fülzsír a hallójárat hámsejtjeinek vándorlásával amúgy is kifelé terelődik a külvilág felé.
Amennyiben azonban víz kerül a fülünkbe, és ez nyáron gyakran előfordul strandolás alkalmával (ugyanez történhet hajmosáskor is), a
víz hatására a fülzsír beduzzad, elzárja a hallójáratot és bedugul a fül.
Semmiképpen nem ajánlott az otthoni tisztítása, sem mosással, sem
fülpiszkáló használatával. Komoly sérülést okozhatunk akár a hallójáratban, akár a dobhártya megsértésével. Forduljunk orvoshoz!

14 Dabas 2010. június

A hallójárat bőre igen érzékeny. Komoly gyulladást okozhatnak a
strandok, bányatavak vizéből bekerülő kórokozók, baktériumok,
gombák. A hallójárat gyulladása heves fájdalommal, esetleg váladékozással jár, ritkán okoz halláscsökkenést. Forduljunk szakorvoshoz,
aki helyi kezeléssel, kenőcsökkel, fülcseppel, néha antibiotikummal
gyógyítja ezt a betegséget. A hallójárat-gyulladásra hajlamosaknak
ajánlatos fürdés előtt füldugó vagy teljesen jól záródó úszósapka
használata.
A hallójárat gyulladásánál súlyosabb megbetegedés a középfülgyulladás. Fürdés alkalmával, a vízbe lebukással egyidejű hirtelen
tüsszentés vagy köhögés során következhet be, ilyenkor ugyanis a
fülkürtön keresztül víz kerül a dobüregbe. A betegség feszítő, fokozódó fájdalommal, halláscsökkenéssel jár. Kialakulhat belőle gennyes
középfülgyulladás is. Ajánlott fájdalomcsillapító adása, száraz meleg
a fülre. Amennyiben néhány órán belül nem észlelhető javulás, feltétlenül szakorvoshoz kell fordulni, aki gyógyszeres kezeléssel vagy a fül
felszúrásával gyógyítja a bajt.
Tipikus nyári vízibaleset a dobhártya berepedése. A vízben történő játék során rúgáskor, ütéskor következik be. Azonnali fájdalom és
halláscsökkenés lép fel, vérzés is kísérheti a sérülést. Ha fertőzött víz
kerül a hallójáratba, majd onnan a dobüregbe, komoly középfülgyulladás is kialakulhat. Tegyünk lazán vattát a hallójáratba, és forduljunk szakorvoshoz. Az utóbbi időben egyre népszerűbbé váló búvárkodás során a nem megfelelő nyomáskiegyenlítés, túl mélyre merülés
miatt hasonló dobhártyasérülés léphet fel.
Fülbetegségre hajlamosítanak a nyári allergiás megbetegedések is.
A pollenek által okozott orrdugulás, orrfolyás miatt károsodik a fül
szellőzése, amely akár középfülgyulladásba és halláscsökkenésbe is
torkollhat. Forduljunk szakorvoshoz!
Szép nyári időt, megbetegedések nélküli kellemes pihenést, nyaralást kívánok!
Dr. Keresztes Mária
fül-orr-gégész szakorvos

kultúra

„CZÉLOM A SÍRT RENDBE HOZATNI…”

Zlinszky Istvánné

A 19. század legnagyobb dabasi pillanata 130
éve, 1880. június 13-án jött el. Vasárnap volt
s Magyarországon mindenki Alsód abasra
figyelt. Az összes számottevő politikai és
kulturális lapban címlapon szerepelt Kossuth
László síremlékének avatása, legyen az 1867es kormánypárti, avagy ’48-as ellenzéki beállítottságú. „Ott lesz velök gondolatban,
kegyeletben minden jó magyar.”– írta talá
lóan szombati beharangozójában a Fővárosi
Lapok anonim újságírója.
A jeles nap négyéves folyamatot koronázott meg. 1877 az elhatározás, 1878 a gyűjtés-közadakozás, 1879 a megvalósítás, míg
1880 az ünnepélyes avatás éve volt. Köz
ismert, hogy a történet főszereplője, Zlinszky
Istvánné Mojsisovics Emma (1837–1914) egy
1877-es családi látogatás alkalmával fedezte
fel az elburjánzott sírt. Elkészült a síron nőtt
vadvirágokból az augusztus végi Lajos-napra
Turinba küldött koszorú és azonnal megszületett a döntés a méltatlan állapot felszámolására. Azonnal, mert Zlinszkyné elkötelezett
honleány volt. Evangélikus családban nőtt fel
a Körösök vidékén, Szarvason. Édesapja,
Mojsisovics Sámuel (1797–1861) személyesen is ismerte Kossuth Lajost. Más érdemein
túl ő szervezte meg Szarvason a helyi
Védegyletet, 1848-ban pedig a város főbírájává választották. Személyes példaadással járt
élen a Nemzetőrség és a haza javára indított
adakozások szervezésében. Olyannyira, hogy
a bukás után az osztrákok teljes vagyonát
elkobozták és Nagyváradon bebörtönözték.
Öt év után, testvére, Mojsisovics György
neves bécsi orvosprofesszor közbenjárására
szabadult. Vagyonát visszakapta, de bábocz
kai birtokára internálták, a közéletben nem
vehetett részt, főként mezőgazdasági témákban, álnéven publikált. Édesanyja rettegi
Unghváry Eszter, a kor jogtudósaként számon tartott Unghváry Gedeon leánya. A
hazafias nevelés, családi értékrend bizonyosan szerepet játszott házasságkötésében
(1866) is, hiszen Zlinszky István (1834–
1911) az iskolapadból, 15 évesen lett Kossuth

legf iatalabb katonáinak egyike. A házaspár
1877-ben Kondoroson két leánygyermeke –
Ilona (*1870), Rózsa (*1875) – mellett gyakorlatilag sajátjukként nevelte Zlinszky Elek
és Halász Krisztina legkisebb fiát, Bélát
(*1867) is. (Adatok: Zlinszky János, 2009.)
Kossuth Lajos meghatottan és postafordultával mondott köszönetet a szívhez szóló
névnapi ajándékért. Ez Zlinszky Istvánnét
további tettekre ösztönözte. Elképzelését
írásban összegezve 1877 november–decemberében a következő felhívást tette közzé a
Békés megyei lapokban:
„Tisztelt honleány!
Kossuth Lajos atyjának sírja úgyszólván
elhagyott állapotban van az alsó-dabasi sírkertben. Úgy hiszem felesleges többet mondanom s
nem hiszek csalatkozni akkor, midőn azt
hiszem, hogy mi magyar hölgyek büszkeségünknek tartandjuk, ha a mi áldozatkészségünk
fogja a drága hamvak nyughelyét az enyészettől
megmenteni, s a feledés homályából kiemelni;
hiszen annak porait rejti ez elhagyatott sírhalom, ki éltet adott Kossuth Lajosnak, s kitől,
miként nagy hazánk fia magát kifejezte, „a
hazát szeretni tanulta rendületlenül”. Czélom a
sírt rendbe hozatni s díszes és tartós vasrácsozattal körül vétetni; a további gondozásra ajánlkoztak már kegyeletes és gyöngéd kezek.
Felkérem tehát kegyedet, szíveskedjék filléreivel
ez ügy kiviteléhez járulni s arra másokat is felkérni, s a begyűlendő összeget a jövő év februárhó
végéig hozzám beküldeni. A nyugtázás hírlapilag fog általam eszközöltetni, úgyszintén annak
idejében a számadás is nyilvánosan megtétetni.
Tisztelettel vagyok Kondoroson u. p. Csorvás
1877 november hóban. Zlinszky Istvánné.”
A gyűjtésnek Kossuth Lajos újabb, 1878.
februári levele adott lendületet, melyet több
országos lap, így pl. a Vasárnapi Újság is teljes
terjedelmében közölt. A segítők adománygyűjtő íveken rögzítették a felajánlásokat,
Zlinszky Istvánné pedig rendszeresen köz
zétette az új csatlakozók nevét, hozzájárulásuk mértékét és a gyűjtés halmozott részös�szegét. Azaz a sajtónyilvánosságra alapozott
terv területileg behatároltan ugyan, de működött a gyakorlatban. Így tudható például ma
is, hogy 1878. április 20-án már 554 forint 94
fillér volt a gyűjtés eredménye a Békésmegyei
Közlöny április 25-i számában megjelent híradás adatai szerint. A gyűjtés folyamatában a
Békés megyei sajtó végig helyt adott a
„kondorosi földbirtokosné” lényegretörően
szűkszavú közleményeinek, míg az országos

terjesztésű lapok érdeklődését ezek az egyébként fontos részletek nem keltették fel. Az
alsódabasi reformátusokkal a szorosabb
együttműködés ideje 1879 tavaszán jött el. A
dr. Halász Géza akadémikus vezetésével felállt bizottmány a legjobb dabasi hagyományoknak megfelelően maga is végzett gyűjtést, s a kivitelezés gyakorlati teendőit is ők
végezték. Ígéretéhez híven Zlinszky Istvánné
az adományok felhasználását a nyilvánosság
elé tárta. 1879. május 11-i tájékoztatása szerint a síremlék Gerenday Antal műhelyében
kereken 400 forintba, míg a Schlick gyárban
öntött díszes vaskerítés 280 forintba került.
Az emlékmű elkészültét 1879 szeptemberében dr. Halász Gézával közös levélben jelezték Kossuth Lajosnak. Az ünnepélyes avató
tervezett időpontja október 26. volt, de ezt a
zordra fordult időjárás meghiúsította. 1880
az ünnepség szervezése jegyében telt.
Időpontként Kossuth László halálának
jún ius 13-i évfordulója volt a legkézenfekvőbb megoldás. Május 22-én Zlinszkyné és
Halász Géza közös felhívásban tájékoztatta
a nyilvánosságot a nap programjáról, melyet
az újságok többsége kivonatosan, míg néhány
(pl.: Vasárnapi Újság, Függetlenség a Nép
Zászlója) teljes terjedelemben közölt. Az
ország minden részéről Alsódabasra özönlő
honfiak serege (mintegy 6000 fő), a rengeteg
csokor és koszorú az összes fáradozást igazolta. A köszönő szavakból bőven jutott a
kezdeményezőnek. Maga Kossuth Lajos is
minden lehetséges alkalommal fontosnak
tartotta háláját kifejezni.
A szarvasi bíró lánya, a 19. század jeles
magyar hölgyeinek egyike, élete legnagyobb
jutalmának tekintette Kossuth Lajos minden
sorát. Leveleit, Kondorosra küldött portréját
haláláig (1914) igazi ereklyeként óvta, őrizte.
Végső nyughelye – szeretett férjével és szüleivel közös sírkertben – Szarvason, az
Evangélikus Ótemetőben van.
Valentyik Ferenc

2010. június
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Egyházak hírei
Az AlsóDabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Misék rendje: csütörtök, péntek, szombat
19.00 órakor; vasárnap 9.00 órakor, 11.00 órakor diákmise
A Gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje: kedd: 18.00, DabasGyón • szerda: 16.30 Dabasi-Szőlők • csütörtök: 11.00 Zárdaotthon • 18.00 szentségimádás Gyón • péntek: 18.00 Dabas-Gyón •
szombat: 18.00 Dabas-Gyón • vasárnap: 8.30
Dabasi-Szőlők; 10.00 Dabas-Gyón
Programjaink:
• 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
• Felnőtt hittan május június 2-án, szerdán
18.00 órakor az oktatóteremben
• Június 5-én, szombaton a jó palócok
Herencsényből meglátogatják plébániánkat
• június 6. ÚRNAPJA, 10.00 órakor szentmise,
szentmise után körmenet
• Ifjúsági diákmise: június 12-én, vasárnap
10.00 órakor
• Június 14–18-ig napközis hittantábor a plébánián
• Június 27. vasárnap 10.00 óra, ünnepi szentmise, templomunk búcsúja
Templomunkban a padok felújítása befejeződött. Volentér József bútorasztalos csodálatos
munkáját meg lehet tekinteni.
Szeretettel várunk minden kedves testvért!
A sári Római Katolikus
Egyházközség hírei
Misék rendje: szombat 18.00, vasárnap 8.00,
10.00 a három nyári hónapban

Minden hónap utolsó vasárnapján 10.30-kor
(június, július, augusztus hónapokban 10.00
órakor) ünnepélyes keresztelések.
Ettől eltérő más időpontra is lehet kérni kereszteléseket.
• Június 6., úr-napi körmenet
• Június 19., 15.30 Tanévzáró Te Deum szentmise az iskolában, majd utána ballagás
• Június 29. (kedd) 10.30, Péter, Pál ünnepi
mise
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor
Programjaink
• Június 11-én pénteken 16.00 órakor
„Kossuth László virágkötő verseny” a templomkertben
• Június 13-án vasárnap 10.00 órakor tanévzáró istentisztelet
• Június 20-án vasárnap 10.00 órakor Szemők
Andrea örkényi lelkész hirdet igét az istentiszteleten
• Június 21–25. között kerül megrendezésre a
hittanosok nyári tábora. A jelentkezési feltételekről a hittanosoknál, vagy a lelkésznél
lehet érdeklődni
Gondnoki fogadóóra
• Június 30-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
• Június 28-tól július 2-ig NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBOR a gyülekezeti teremben és a templomban. Részvételi díj: 2000 Ft/fő

Elsôáldozás a Dabas-Sári
Római Katolikus Egyházközségben
– 2010. április 18. –
Elsőáldozók: Bali-Hajagos Fanni, Balog Martin, Bálint András, Bálint
Panna, Bálint Tamás, Bozsik Baldvin, Danyis József, Faldina Péter,
Forgács Petra, Gaál Bogáta, Gavló Blanka, Heim Alexandra Hajnalka,
Kis Flórián, Kopasz Kinga, Kollárik Tibor Péter, Körmendi Anna,
Kucsák Antónia, Laja Johanna, Leányvári Viktória, Majoros Renáta,
Mráz Mónika, Podoba János, Pokornyik Ádám, Praszna Sára, Ronga
József, Safranyik Bettina, Suhajda József, Suhajda Katalin, Szabó
Elizabet, Szedlacsek Anna, Szeg fi Zsanett, Szűcs Angelika, Ungvári
Dániel, Ungvári Richárd, Volentér Zoltán, Zsitva Evelin
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Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
• Július 4-én vasárnap 16.00 órától CSALÁDI
VASÁRNAP
• Július 5–11-ig „EVANGÉLIUMOT MINDEN
O T T H O N B A” m i s s z i ó G y ó n o n é s
Tatárszentgyörgyön
• Július 10-én, szombaton ökumenikus kirándulás az evangélikus gyülekezet tel –
Szentendre skanzenlátogatás, és Visegrád
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A 2009/2010. évi tanévet lezáró alkalmaink:
• Tanévzáró szalonnasütésre hívjuk az ifiseket
és családjaikat 2010. június 4-én (pénteken)
17.00 órától.
• Tanévzáró szalonnasütésre hívjuk az evangélikus hittanosokat és minden evangélikus
gyermeket családjaikkal együtt 2010. június
11-én (pénteken) 17.00 órától.
• Tanévzáró családi istentisztelet tartunk 2010.
június 13-án 16.00 órakor a gyülekezeti
teremben.
• Nyári napközis táborba hívjuk az általános
iskolás gyermekeket, amelyet 2010. június
21–25-ig tartunk naponta 8.00–16.00 óráig.
Az étkezés díja 1000 Ft/fő/nap (tízórai, ebéd,
uzsonna)
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 9.00–12.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük az anyagi segítségnyújtást mindazoknak a test véreknek, akik adójuk
1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyházat támogatták.

hitélet

HÁLAADÁS A GYÓNI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETBEN
PÜNKÖSD ÜNNEPÉN
Isten iránti hálával és örömmel gyűlt egybe templomunkba a
konfirmandusok és a konfirmáltak jubiláló közössége pünkösd ünnepi istentiszteletre.
Évek óta hagyomány, hogy minden esztendőben ilyenkor összehívjuk a régebben konfirmált, hitvallást és fogadalmat tett Testvéreket
is. Most többszörös volt a hálánk és köszönetünk, hiszen a szépen
felújított templomunkért is hálát adhattunk az élő Istenünknek. A
pünkösd előtti hetekben ügyes és precíz munkát végző egyéni vállalkozók, mesteremberek adományképpen végezték el a templomunk
belső festését és mázolását. Padjaink is megújultak újra lettek festve.
Köszönet illeti Kozma Zoltán, Balog Zoltán és Opóczki Sándort
testvéreinket. Az elvégzett munkák után jöhetett a takarítás, amelyet
szorgos asszonyok ugyancsak felajánlásból végeztek a templomunkban. Így pünkösd ünnepére szépen feldíszített templom várta az oda
érkező ünneplő gyülekezetett.
Hálásan megköszöntük nekik is a fáradságos munkájukat.

Konfirmáció a Gyóni
evangélikus Gyülekezetben
A Gyóni Evangélikus Egyházközség életében a pünkösd különösen
is nagy ünnep, hiszen ilyenkor van a konfirmáció. Pünkösdvasárnap
délután, a konfirmációi vizsgán a gyermekek, név szerint Farkas
Dávid, Fózer Tímea, Kerekes Máté, Kuli Gábor, Pálfi Máté,
Pálinkás Balázs, Sinkó László, Sinkó Richárd, Várdai Virág és
Volenszki Gábor a presbiterek és a gyülekezet tagjai előtt számot
adtak az evangélikus egyház igaz tanításának ismeretéről. Majd
Pünkösdhétfőn a levizsgázott konfirmandusok vallást tettek hitükről, és ezután térdet hajtottak az Úr oltáránál, hogy életükben először az úrvacsora szentségében részesüljenek. Isten áldását kérjük
mindannyiuk további életére!		
László Milán lelkész

Sportnap az Alsódabasi Római
Katolikus Egyházközségben
Idén 5 gyermekünk konfirmációjára és első úrvacsorájára került
sor: Bartha Tibor András, Dezméri Krisztina, Gáspár Vivien, Hriazik
József, Zelovics István.
A fogadalomtétel után emléklappal köszöntöttük a 20–30–40–
50–60 éve konfirmált testvéreinket. Örömünkre szolgált, akik meghívásunknak eleget tettek és eljöttek, de szomorúan vettük tudomásul, hogy a meghívottak egy része távolmaradt erről az emlékezetes
szép alkalomról.
Isten áldását és megtartó erejét kérjük minden jubilált és idén
konfirmált fiataljaink életére!
Istennek adtunk hálát ezért a közös nagyon szép ünnepünkért,
ahol valóban érezhettük Isten Szentlelkének kiáradását, mely akkor
az első pünkösd alkalmával oly sokakat gyűjtött egybe és tett igazi
közösséggé. Bárcsak a mi szíveinket is a szeretet és békesség öröme
tartaná össze egy életen át!
„Krisztus szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által”
Fekete László lelkész

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
eljöttek özvegy Bábel Pál temetésére
(született 1937. 01. 18-án, meghalt 2010. 05. 05-én),
akik a kegyelet virágaival elborították a sírját.
a gyászoló család

Szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt a sportnapunkon. Négy csapat csodálatos fair harcot vívott a kupáért, amelyet
Dabas-Sári egyes számú csapata nyert. A többiek is becsülettel küzdöttek és a helyezések sorsa az utolsó meccsen dőlt el. Sok tehetséges, fiatal játékost láthattunk, akik szeretik ezt a sportágat. A sport
nemcsak a testet erősíti, de a lelket is nemesíti. Mindenkinek gratulálok! Természetesen szeretném megköszönni mindazoknak, akik
akár a szervezésben, akár a lebonyolításban, akár a főzésben segítségemre voltak. Isten fizesse meg munkájukat!
Szalka Mihály plébános
2010. június
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Szirénázó rendőrautó után vágtató lovak a református rendezvényen
A rendôrautó szirénája 2010. május 8-án, szombaton 11.00
óra után néhány perccel hasított bele a dabasi református Gyülekezeti Ház udvarának csendjébe. Mi történt? Az esemény megértéséhez ugorjunk vissza néhány órát az idôben.
Aznap reggel 8.00 óra körül már pezsgett az
élet az épületben és annak tágas udvarán.
Szorgos kezek sátrat és bográcsállványt állítottak, asztalokat és székeket hoztak elő,
hagymát, krumplit pucoltak, és jókedvűen
készülődtek a nagy napra.
Egy óra elteltével már vidám gyerekzsivaj
keveredett a piruló hagyma illatával. A focizó,
fogócskázó gyerekekre a szülők és nagyszülők
vetettek vigyázó pillantásokat, a főzést vállaló
önkéntesek a bográcsban rotyogó paprikás
krumplira és gulyáslevesre koncentráltak.
A Gyülekezeti Házban 10.00 órakor megnyílt a gyülekezet tagjainak kézimunkáiból
összeállított színvonalas kiállítás. Kicsivel
később dr. Tar Zoltán belgyógyász-háziorvos
tartott ingyenes szűrővizsgálatot az érdeklődőknek. A szabadban elkezdődött az íjászbemutató.
Az idilli hangulatot ekkor egy rendőrautó
szirénájának hangja tépte szét. A lassan haladó jármű váratlanul bukkant fel az épület sarkánál, és begördült az udvarra. A kevés beavatott kivételével mindenki megállt, és dermedten figyelte az eseményeket. A gyerekek abbahagyták a játékot és a szüleikhez szaladtak, a
felnőttek tanácstalanul néztek egymásra. A
járőrautóból két fiatal rendőr szállt ki, de szigor helyett mosoly volt arcukon, ugyanis most
nem balesethez vagy betöréshez, hanem ismeretterjesztéshez „riasztották” őket.
A szervezők örömmel üdvözölték a Dabasi
Rendőrkapitányság járőreit, név szerint Bíró
Károly törzsőrmestert és Gelle Norbert
őrmestert. Ekkorra már mindenkinél derengett, hogy a gyülekezeti napokon szokásos
meglepetések egyikének részese. A szervezők
hívására a gyerekek kicsit félszegen jöttek
közelebb a rendőrautóhoz és a rendőrökhöz,
kevesen láttak ilyen közelről „igazi” rendőr
autót, aminek ráadásul nyitva volt az ajtaja, be
lehetett kukucskálni. Néhány rövid bemutató
mondat után már élénk beszélgetés alakult ki
arról, hogy a rendőröktől csak a rossz embereknek kell félnie, és minden gyerek bármikor
bátran odamehet bármelyik rendőrhöz, ha
bajba kerül. A rendőrigazolványt és a rendőrjelvényt már testközelből nézhették meg a
gyerekek, a gumibotot és a bilincset pedig meg
is foghatták. Ekkor már nyoma sem volt a
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kezdeti félénkségnek, és arra a kérdésre, hogy
„Ki akar beszállni a rendőrautóba?”olyan fergeteges kiabálás támadt, ami némi szervezői
beavatkozást igényelt.
Ezalatt a Gyülekezeti Házban komolyabb
témákról esett szó. Bíró Károly törzsőrmester
a jelenlevő nyugdíjasok figyelmét hívta fel
néhány percben a helyi bűnügyi sajátosságokra, a vészhelyzetek megoldására vagy megelőzésére azonnali gyakorlati tanácsokat kaptak
a jelenlévők.
Amilyen gyorsan kezdődött, olyan gyorsan
véget is ért „látványosság”, a rádióból recsegő
hang szólt, és a két rendőrt hívta a kötelesség.
Még egy kis szirénázás és kékfénybekapcsolás
a járőrök részéről, integetés és kiabálás a gyerekektől, és már ott sem voltak.
A napnak azonban még messze nem volt
vége. Az udvaron lengőteke vonzotta újdonságával a kisebbeket és töltötte el némi nosztalgiával az idősebbeket, a Gyülekezeti Ház
ban folytatódott a kézműves foglalkozás.
A meghirdetett jótékonysági vásárra folyamatosan gyűltek a felajánlott könyvek, ruhák,
egyéb eszközök, amelyek kis idő elteltével már
új tulajdonosuk kezében folytatták pályafutásukat, ellenértékük a Gyülekezet pénztárába
került.
Nagy sikere volt a gyermekek körében az
arcfestésnek is, némi pingálás után a gyerekeket csupán a méretük és a ruhájuk alapján
lehetett felismerni.
Délben a szervezők ebédhez hívták a kicsiket. A forró étel elfogyasztása némi időt igényelt, de most senki nem siettette őket.
Utána a felnőttek következtek volna, de
ismét „közbejött” valami. Bartha József hajtott be kettesfogatán az udvarba. A két
sportpóni látványa és közelsége oly mértékben felizgatta a siserehadat, hogy az ebéd
utáni pihenés gondolata pillanat alatt elszállt.
Első lépésben simogatni és etetni lehetett a
lovakat, majd „rábeszélték” Bartha Józsefet,
hogy felülhessenek a hátukra. Miközben a
kantáron vezetett lovak rótták az udvaron a
köröket, a gyerekek átszellemült arccal élvezték a lovaglást. Párhuzamosan a gyerekprogramokkal a Gyülekezeti Házban a felnőtteket
várta Csontos József lelkész egy beszélgetésre,
melynek témája a „Politika és az egyház” volt.

A délutáni izgalmak fokozásába az időjárás is beszállt: beborult és fújni kezdett a szél,
de szerencsére hamar kitisztult, így folytatódhatott tovább a program.
A gyereksereg figyelmét egy dolog tudta
elterelni a lovakról, ez a hagyományos
csokievő verseny volt. Persze egy Sportszeletet
nem nagy ügy megenni, de műanyag villával
és étkezőkéssel már nehezebb, különösen,
hogy a csomagolás is rajta van. Két korosztályban indultak a gyerekek, és érdekes
módon a szülőket sem volt nehéz rábeszélni
erre a versenyszámra.
A csokiból erőt merítve a szintén hagyományosnak mondható kötélhúzás következett, többféle párosításban, nagy vidámság és
derültség közepette. Tovább fokozta a jókedvet a szintén hagyománynak tekinthető
lufifújó verseny is, ahol addig kellett fújni a
lufit, amíg az kidurrant. Kis szünet után a
focistáké lett az udvar, míg a felnőttek beszélgettek, a gyerekek pedig a lovak felszerszámozását figyelték érdeklődve. Persze sejtették,
mi következik, ezért a kérdésre, hogy „Ki akar
kocsikázni?”, ismét átmeneti hangzavar keletkezett, de hamar helyreállt a rend, mert mindenki sorra került. A kocsikázás legalább
annyira felvillanyozta a gyerekeket, mint a
lovaglás.
Hogy a felnőtteknek se unatkozzanak, az
udvaron Bartha József fogatbemutatót rögtönzött, amivel mindenki ámulatát kivívta.
Az idő gyorsan elrepült, késő délután volt,
mikor a kerékpár-ügyességi versenyre került a
sor. Minden korosztály a képességeihez igazodó pályán mutathatta meg, hogy mit tud. A
pályát teljesítők jutalma sütemény volt. A nap
végén hagyományosan tábortűzgyújtás következett, ahol vidám beszélgetés és a nap eseményeinek megtárgyalása volt a program.
A nagy lánggal lobogó, pattogó, szikrázó
tűz szelíden izzó parázskupaccá vált, amikor
szemerkélni kezdett az eső. Ekkorra a reggeli
szorgos kezek némileg fáradtabban ugyan, de
elpakoltak és rendet raktak. Búcsúzóul azt
mondták: szeptemberben legyen ismét
Gyülekezeti Nap!
A dabasi Református Gyülekezet presbitériuma és lelkésze, valamint a szervezők ezúton
mondanak köszönetet Dabas Város Önkor
mányz atának, a Dabasi Rendőrk apitány
ságnak, Bartha Józsefnek és mindenkinek,
aki munkájával, felajánlásával, jelenlétével
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Nagy Vilmos
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Elsôáldozás a Gyóni
Római Katolikus Egyházközségben
– 2010. május 16. –
Elsőáldozók névsora: Balogh Dominika, Farkas József, Fekete Fanni,
Garajszki Péter, Györe Béla, Harmincz Lili, Hornyák András, Krizsán
Mira, Lukács Fanni, Mátyus Doroti, Mátyus Dániel, Medve Nikoletta,
Mráz József Mátyás, Németh Zsanett, Pásztor Bendegúz, Petrányi Petra,
Sári Gábor, Sponga Károly, Szilágyi Izabella, Török Boglárka, Vásáreczki
Izabella, Vörös Kálmán, Valentyik László, Nyers Kamilla, Kovács István
Albert, Csinos Gergő

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik Szász Antal (1964–2010)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút
helyeztek és fájdalmukban osztoztak.
a gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Kunfalvi Csaba (1944–2010) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
a gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. Jarábik Ferenc temetésén rész vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
a gyászoló család

Focitábor

Hitélet a Szent János
Katolikus Általános Iskolában
Hitéleti szempontból fontos időszak áll mögöttünk: ez a HÚSVÉT,
melyet május 16-ával – Urunk mennybemenetelének ünnepével –
zártunk.
Felekezeti iskola lévén a húsvétra való felkészülésre nagy hangsúlyt fektettünk.
Nagyböjtünket az elmélyülés, a magunkba tekintés, a jobbá válni
akarás jellemezte.
Felső tagozatos tanulóink aktívan, lelkiismeretesen vettek részt a
pénteki keresztúti ájtatosságokon. Alsós gyermekeinknek iskolánk
kápolnájában szerveztünk keresztutat, melybe őszinte imáikkal,
lelkes éneklésükkel ők is bekapcsolódtak. Nagyböjti készületünket
lelkinap koronázta, melyet Szalézi nővérek és ifjúsági egyházi zenéjükről ismert Gável testvérek vezettek, majd közös misével zártuk a
napot.
Szülőként különösen hálás vagyok, hogy gyermekeink ilyen,
Istenre hangoló lelkülettel várhatták a húsvétot.
Április 18-án volt egyházközségünkben az elsőáldozás, április
20-án pedig templomunkban szentségimádási órán vett részt iskolánk egész közössége.
Im ád koz n i, é neke l n i, e l mé l ke d n i jöt t ü n k ös sz e a z
Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Jézus előtt, mint egy nagy
család, hogy jobban megérezhessük Isten jelenlétét és közelségét. A
szentségimádás kapcsolatteremtés Jézussal és rajta keresztül, a
Szentlélek által az Atyához emeltük lelkünket.
Jankulár Margit

A tábor Sáriban, a sporttelepen kerül megrendezésre 2010. június 28.–július 2. között.
A táborba 9–16 év közötti gyerekek
jelentkezhetnek (fiúk és lányok egyaránt).

A tábor nonprofit jellegű, ezért az edzőtábor fizetendő részvételi díja 20 000 Ft, amely összeget a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg kell befizeti az egyesület számlájára.
A program díja tartalmaz két komplett garnitúra feliratozott
futballfelszerelést (2 mez, 2 rövidnadrág, 2 sportszár) ebédet,
innivalót, valamint természetesen az edzések és más szakmai,
illetve az átvezető programokon való részvételt. Focicipőt
(gumis és edzőcipő), sípcsontvédőt mindenkinek magának kell
hoznia!
A táborral kapcsolatos bővebb információk a

www.fcdabas.hu

internetes oldalról szerezhetők be, vagy közvetlenül
Keresztúri Andrástól kérhetők
a 06-20/323-8487-es telefonszámon.
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A DANUKE hírei
A Dabasi Női és Utánpótlás Kézilabda Egyesület NB II-es ifjúsági és
felnőtt csapata május 15-én, szombaton Dunaújvárosban lejátszotta a
2009/2010-es bajnokság utolsó mérkőzését. Az előzetesen várható
eredmények igazolódtak be, miszerint Dunaújvárosban egy kis csapat
nem tud nyerni, nem csak hazai pályájuk, de hazai játékvezetôik és versenybírójuk is van, akik tudják, hogy mikor mit kell ítélni. Az ifjúsági csapatok kezdték a mérkőzést, és mind átlagéletkorban, mind pedig termetileg megelőzték a dabasi lányokat a hazaiak. A mérkőzés 20. percéig
egy-két góllal vezettek a hazaiak, amikor a kapusunk hétméterest hárított, érezhetővé vált, hogy a mieink nem adják meg magukat, ekkor
beavatkoztak a játékvezetők, és a dunaújvárosi együttes ellépett 7 góllal.
A félidő végére még sikerült kettőt dobnunk, így 5 gólos hazai vezetéssel
kezdődött a pihenő, 18:13. A szünet után is folytatódott a küzdelem, mindenki tudta, hogy a harmadik hely a tét, ez meg is látszott a játékon, volt
minden, csak egyforma ítélek nem voltak a játékvezetők részéről. Az
edző cserélgette a játékosokat, mivel eleve hiányosan álltunk fel a kezdésnél is, illetve a mérkőzés közbeni kisebb-nagyobb sérülések indokolták a pihenőket. Sajnos három kihagyott hétméteresünknek köszönhetően a hazaiak a második félidő 11. percében ismét hét góllal vezettek,
ám ekkor a dabasi lányok megmutatták, hogy nem adják olyan könnyen
magukat, és lőttek 5 gólt válasz nélkül, feljöttek két gólra. Itt kezdődött
megint a segítség a játékvezetők részéről, egy perc alatt két indokolatlan
hétméterest kaptak a hazaiak, és innentől már nem volt tétje a mérkőzésnek. A végeredmény 31:25. Harcos, jó iramú mérkőzést láthatott a
közönség, ezért az egész csapat dicséretet érdemel. Megemlíteném,
hogy utolsó ifjúsági mérkőzésén szerepelt Andócsi Anita, ki ezentúl csak
a felnőtt csapatot erősítheti. A dabasi lányok a negyedik helyen zárták a
bajnokságot.
A felnőtt csapatban nem sok bizodalmunk volt a mérkőzés kezdete előtt,
mivel mindössze csak öt felnőttkorú játékossal tudtunk számolni, a többi
játékost az ifjúságiak adták, akikre mindig lehet számítani. Ennek ellenére a mérkőzés úgy kezdődött, hogy a dabasi lányok lőtték az első gólt, a
6. percben 5:1-re mi vezettünk, és a 19. percben is négy volt a különbség a mi javunkra. Ekkor kezdődött a mérkőzés poénja. A hazai csapat
kapust cserélt, aki olyan színű mezben jött fel a pályára, amilyen a
dabasi lányok meze volt. Mi szóltunk érte, mivel a játékvezetők nem észrevételezték előre, annak ellenére sem, hogy már az ifjúsági mérkőzésen
is felmerült ez a probléma. Viszont a játékot megállították, mert a hazai
csapat nem tudott dönteni, hogy a másik két kapus közül lépjen-e valaki
pályára, vagy mezt cseréljenek egymással. Ez két perc volt, és ekkor a
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„versenybíró” felállt az asztaltól, mivel neki volt kulcsa a szertárhoz, szépen besétált egy jelölő mezért. Így közel öt percig állt a játék. Hogy, hogy
nem, egy hazai rendezőnek volt kulcsa a szertárhoz. Ezek szerint a versenybíró is hazai körülmények között mozgott. Ezt természetesen szóvá
is tettük, s innen kezdve a hazai csapat létszámfölényben játszott. Nem
azért, mert sok kiállítás volt (mindössze egy-egy mindkét csapatnál),
viszont a játékvezetők is mintha felvették volna a hazai mezt. Az első félidő vége 15:11 a dunaújvárosiaknak. Ez a felállás végigkísérte az egész
második félidőt is, melyhez hozzásegítette még a csapatot, hogy kimaradt két hétméteres, illetve Csák Erzsébet 8 kapufát lőtt, csak némi szerencsének, illetve szerencsétlenségnek volt köszönhető, hogy nem a
gólvonal mögé esett a labda. Sajnos az ifisták akármilyen jók is voltak,
egy lejátszott mérkőzés után, nem tudtak erőn felül teljesíteni, így a
második félidőben mindössze 6 gólt sikerült lőni. A mérkőzés végeredménye 31:17.
A felnőtt csapat a 7. helyen zárta a bajnokságot, így a következő bajnoki
évet is az NB II-ben folytathatja.		
Mátyus Csaba

Atlétikaverseny Dabason
Öt dabasi általános iskola között hagyományteremtő atlétikaverseny zajlott le április 23-án, (pénteken) az ÉKÜ pályán, ahol három
versenyszámban (távolugrás, kislabdadobás, és 60 m-es síkfutás)
mérték össze erejüket a tanulók.
A vándorserleget a Kossuth Lajos Általános Iskola nyerte meg.
2. helyezést ért el a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 3. helyezett lett a Gyóni Géza Általános Iskola, végül a 4. helyezést a Szent
János Katolikus Általános Iskola érte el.
A Táncsics Mihály Gimnáziumnak nem volt teljes a korosztálya, ezért az összesített versenyben nem számított az eredményük.
Hasznos felkészülés és lehetőség volt ez a megmérettetés a
Diákolimpia Atlétika versenyére.
Kuli Imre
az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

FIT-KID Döntô a DDS-ben
2006. év után az idén újra Dabas kapta meg a FIT-KID OB rendezési jogát a Magyar Fitness Szövetségtől. A dabasi székhelyű
Szimultán Sport és Kulturális Egyesület pályázat útján nyerte el
a döntő rendezési jogát. A május 15-i versenyre az ország különböző pontjairól érkeztek a versenyzők, akik az üllői és a hódmezővásárhelyi válogatókon vívták ki a lehetőséget az indulásra. A
versenyen kilenc korcsoportban 83 fő méretette meg magát egyéniben és 43 fő a Fit-Kid-dance csapatversenyben. A Szimultán
Sport és Kulturális Egyesület versenyzői a következő eredményeket érték el:
III. korcsoport: Jenei Meláni
6. helyezés
			
Radnai Réka
7. helyezés
IV. korcsoport: Csernus Anna
3. helyezés
VII. korcsoport: Gergely Glória 2. helyezés
			
Rigó Bianka
4. helyezés
			
Gazda Bella
5. helyezés
VIII. korcsoport: Gecser Eszter
2. helyezés
			
Csizmadi Dóra 4. helyezés

sport

FÉRFI KÉZILABDA

Bronzérmes a Dabas-Diego KC!

Istvánnak, Kuli Imrének és Szilágyi Zol
tánnak.
Jó volt együtt ünnepelni az „öregekkel" is:
Ambrus Mityával, Marosi Elemérrel, Urbán
Jancsival, Révész Karcsival, Sarus Gyuszival,
Kuli Sanyival, Burik Gyulával, Juhász
Tomival, Németh Petivel és a többiekkel. Az
előmérkőzések nagyszerű felvezetői voltak az
NB I/B-s bajnokságban szereplő ifjúsági és
felnőtt csapat utolsó meccseinek, a rivális
Kiskunfélegyháza ellen. Az ifjúságiak kön�nyedén verték ellenfelüket, ezzel az eredménnyel az ötödik helyen zárták a bajnokságot. Ezután következett a fő mérkőzés, mely-

nek tétje nem kevesebb volt, mint az, hogy a
felnőtt csapat megszerzi-e a harmadik helyet.
Döntetlennel a negyedik, vereség esetén az
ötödik hellyel kellett volna megelégedni. A
közel hétszáz fős szurkolói tábor buzdítását
Magyar Sanyi és Forgács Krisztián dobpergéssel vezényelte. Meghálálva a fergeteges
biztatást, a mieink 29:21-re nyertek. A bronzérem egyben azt is jelentette, hogy egyesületünk, fennállása óta a legjobb eredményt érte
el. A felnőtt bajnoki mérkőzés szünetében is
ünnepi pillanatoknak voltunk részesei.
NB II/-es felnőtt csapatunk szintén harmadik helyezést ért el, az érmeket Kőszegi
Zoltán polgármester úr nyújtotta át. A
nap végi ünneplés alatt érkezett a hír,
hogy Kuli Imre és Kovács István csapatai a kalocsai XI. Pünkösd Kupán
bejutottak a döntőbe, ahol másnap
a szerbiai Ada, illetve a budapesti
Csanádi legyőzésével megszerezték az aranyérmet. Gratulálunk
nekik.!
A következő lapszámban
képes beszámoló mellett név
szerint is bemutatjuk sikeres
csapatainkat.
Szandhofer János

Fotók: Karlik Dóra

Felemelő és megható pillanatokban volt
részük azoknak, akik pünkösd vasárnapján
kilátogattak a Dabasi Sportcsarnokba. A
férfi kézilabda egyesület 30 éves fennállását a
különböző korosztályú csapatai számára rendezett mérkőzéssorozattal ünnepelte.
A legkisebbek szivacs-kézilabdázásától a
régi játékosok örömjátékáig minden mérkőzésen a helyi csapatoknak termett csak babér.
A szülők láthatták, hogy olyan közösségbe
engedték gyermekeiket, ahol a szakemberek
nemcsak megszerettetik a sportágat, hanem
meg is tanítják őket a kézilabdázás alapjaira.
Elismerés jár ezért Kiss Attilának, Kovács
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I. Jótékonysági Futás Körmöczy Zoltánnal

Fotó: Karlik Dóra

Idén először, április 30-án került megrendezésre az I. Jótékonysági
Futás Körmöczy Zolival, hagyományteremtő céllal.
Zoli egyedül lefutott Dabasról Szekszárdra két nap alatt, és az
érintett településeken adományokat gyűjtött egy-egy rászoruló
gyermeknek. A helységek iskoláiban közzétett felhíváson keresztül
a szervezők megszólították a diákokat, hogy csatlakozzanak a
futáshoz. A felhívásunk célba ért, rengeteg gyermek várta szinte
minden településen, már a tábláknál Zolit, és örömmel futottak
vele együtt.
De nézzük az elejéről:
Péntek reggel háromnegyed 7.45 kor a Polgármesteri Hivatal
előtt gyülekeztek az iskolások, lelkes amatőr futók, hivatali dolgozók, akik Zolit végigkísérték Dabason több váltásban. A hangulat
jó volt, és egy kis bemelegítés után az összegyűlt adományokat átadták a rászoruló gyermeknek. A közel 80 fős csapat elindult, a Gyóni
Géza Általános Iskolánál a gyerekek cserélték egymást, akik addig
futottak, azokat a kisvonat visszavitte az indulás helyszínére, az új
gyerekek pedig Tatárszentgyörgy felé kísérték Zolit a tábláig.
Fantasztikus volt látni, hogy mennyi örömet okozott a futás és a
csatlakozás lehetősége az iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt.
Dabastól az első nap Tatárszentgyörgy, Kunpeszér, Kun
szentmiklós, Tass, Dunavecse, Apostag, Dunaegyháza és végül Solt
volt az útirány, ahová a tervezett idő szerint, 18.00 órára beértünk.
Másnap reggel ismét 8.00 órakor volt az indulás Soltról, és
Dunapataj, Kalocsa, Gerjen, Fadd, Tolna és végül Szekszárd volt az
útirány. Mivel ez május 1-jére esett, kevesebben tudtak csatlakozni
a futáshoz, de így is vártak minket minden településen, csak kisebb
létszámban, mint a pénteki napon. Ezen a napon már nehezebben
ment a futás, főként a 33 Celsius-fokos meleg miatt, ami az aszfalton még többnek érződött, de Zoli több kisebb pihenőt beleiktatva
a futásba, becsülettel végigcsinálta. Szekszárda is beértünk a terve-
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zett időre, 18.00 órára. Már vártak minket magyar zászlóval, és felhívtak a színpadra hatalmas tapsvihar közepette. Egyenpólóban
volt a csapat (Zoli és a négy kísérője), melyen ott volt Dabas címere
is. Büszkeség töltött el bennünket, hogy Dabast ily módon képviseltük, és adtuk hírül az érintett településeknek, hogy mire vagyunk
képesek. Minden településen hálásak voltak, amiért bevettük őket
az útirányba, és részt vehettek ők is ezen a nemes eseményen.
Mindenhol jelezték, hogy jövőre is tárt karokkal várnak minket.
Reméljük, hogy Zoli jövőre is vállal egy ilyen futást és még többen fognak csatlakozni hozzá, hiszen minden okunk megvan büszkének lenni egy ilyen EMBER-re. Igen, csupa nagybetűvel.
Fojta Terka

hirdetések

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