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Az Igazgyöngy Általános
Iskola arculata
Iskolaválasztáskor minden szülô elsôsorban az iskola légkörének
megítélése alapján dönt. Ezért különösen nagy figyelmet fordítunk az intézmény hangulatát meghatározó elemek kidolgozására, ellenôrzésére.
Nézetünk szerint a tudás megszerzésének útja lényegesebb,
mint maga a lexikális tartalom. Éppen ezért iskolánkban igyekszünk a nevelés hatásait erôsíteni. Egy iskolás nem a tantárgyat
kedveli meg elôször, hanem az ôt tanító embert. Csakis erre a
kapcsolatra épülhet a sikeres tanulás.
A pedagógus egyéniségének, személyiségének jelentôsége:
Az alapítók céljai közt elsôdleges szempont volt, hogy boldog
és sikeres gyerekeket neveljen, oktasson az iskola. Ehhez autonóm, kreatív és tehetséges pedagógusok elismert munkájára van
szükség.
Nem szabad elfeledni, hogy szakmánk gyökerei érzelmekbôl
táplálkoznak. Gyerekekkel foglalkozni azt jelenti: szeretetet adni. Programunk túlnyomó része azzal a lehetôséggel foglalkozik, hogyan lehet sikerélményhez juttatni minden gyereket.
Alapelveink, amelyek szerint a pedagógiai munkánkat szervezzük:
• Családias, szeretetteljes légkör kialakítása.
• A tanóra alkotó folyamata közös siker gyerek és felnôtt számára.
• Egyaránt fontos a megismerô képességek fejlesztése és a mûvészi tehetség kibontakoztatása.
• A különbözôség elfogadása, a gyengébbek segítése, és a legjobbaktól való tanulás képessége elsôdleges nevelési alapelvünk.
• A tanulásnak a kutatás és a felfedezés örömét kell nyújtania.
• Az ellenôrzés és értékelés személyre szabott és motiváló erejû.
• A tanulók önértékelésének folyamatos fejlesztése.
• Határozott és türelmes nevelési keretek.
Tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pszichológusok, mûvésztanárok, mozgásterapeuták dolgoznak együtt.
Sikerélményt nyújtani a tanulási folyamatban mindenkinek.
Fejleszteni a lemaradókat.
Lehetôséget biztosítani a tehetségeseknek.
Közös célkitûzések:
1. Sikeres tanulási folyamatszervezés hiperaktív és tanulási zavarral küzdô gyermekek számára.
2. Rugalmas órarend és tantárgyfelosztás létrehozása a tehetséges tanulóknak.
3. Különleges motivációs alap kiépítése a figyelemzavarral
küzdôk segítésére.
A társadalom nehezen fogadja magába az átlagostól feltûnôen
eltérô tulajdonságokat. Ha a felnôtt értékrend jelzései az elfogadást sugallják, a gyermek természetes elfogadó képessége
aktivizálódik. A szeretetre és elfogadásra példaadással kell megtanítanunk ôket.
Együtt nevelni egy közösség csak akkor tud valakit, ha alaposan megismeri, megszereti és elfogadja minden tulajdonságával
együtt. Sok idô szükséges ahhoz, hogy ez a képesség kialakuljon.
Gréz Ildikó

Igazgyöngy Általános Iskola

Szakmai nyílt napot szervez
2009. március 17-én 9–13 óráig

„Másokat másként tanítani” címmel
Terápiával és mûvészeti foglalkozásokkal a hatékony képességfejlesztésért
Foglalkozások: Mozgásterápia • Beszédfejlesztés
• Matematikai készségfejlesztés • Kézmûves foglalkozás
• Zeneterápia • Birkózás
Ez a gyerek más, mint a többi!
Hogyan nevelhetjük, taníthatjuk eredményesen ôket?
Elôadások:
• Tanulási-tanítási technikák – Petkes Csaba
• A beszédértés és a magatartászavarok – Csaplár Péterné
• Iskolaérett-e már ez a gyerek? – Farkas Gabriella
A szakmai nyílt napunkra minden pedagógust és érdeklôdô
szülôt is szeretettel várunk.
Elôzetes regisztráció szükséges!
Jelentkezni lehet március 9-ig.
Helyszín: Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, 2370 Dabas, Szent István út 35.
Telefon/fax: 06-29/360-957
E-mail: igazgyongyiskola@freemail.hu

Az Igazgyöngy Alapítvány köszönetet mond mindenkinek, aki
2007. évi adója 1%-ának felajánlásával hozzájárult az Általános Iskola fenntartásához. A felajánlásokból 340 000 Ft érkezett alapítványunk számlájára, melybôl egy tanteremmel bôvítettük iskolánkat.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat.
Igazgyöngy Alapítvány a Gyermekekért
2370 Dabas Fô u. 83. • 18712191-1-13

Az Igazgyöngy Általános Iskola a következô
állások betöltésére munkatársakat keres:
szakképzett pedagógus asszisztenst vagy
gyógypedagógus asszisztenst márciusi kezdéssel.
Bérezés KJT szerint.
Jelentkezni lehet:
Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, 2370 Dabas Szent István u. 35.
Tel.: 29/360-957, 20/9710576
E-mail: igazgyongyiskola@freemail.hu

FELHÍVÁS
Felnôtt színjátszó csoport várja olyan 18 és 60 év közötti nôk/férfiak jelentkezését, akik szívesen „színjátszanának”. Jelentkezni
lehet a Halász Móricz-kúriában a 06-29/367-160-as telefonszámon.
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. március–április havi programjai
KIÁLLÍTÁS
Fiók László kortárs magyar festômûvész
kiállítása
A kiállítás megtekinthetô: a Kossuth Ház
Galériában április 24-tôl május 29-ig.
H.–P.: 9–17 óráig. Hétvégén elôre
egyeztetett idôpontban. (Tel.: 29/362-545)

RENDEZVÉNYEK
Senior Foglalkoztatási Klub
2009. március 5. csütörtök, 10.00 óra
A 45 év felett dolgozni képes és akaró álláskeresôk tájékoztatása, rekreációja a cél.
A klub a Senior Foglalkoztatási
Szövetség, a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ és a
Kossuth Mûvelôdési Központ közös
szervezésében jött létre.

TÁNCHÁZ ÉS JÁTÉKSZOBA
2009. március 14. szombat, 16.00 óra
Táncházvezetô: Pásztor Gergely

Zene: Solymosi Borika és zenekara
Játékszoba: kézmûves foglalkozás –
kokárdakészítés, kártya- és
társasjátékok, színezôasztal
Húsvéti kézmûves foglalkozás és
kirakodóvásár
2009. április 3. péntek, 15.00 óra
Kézmûves technikák átadása,
húsvéti díszek készítése
Kistérségi Vers- és Prózamondó találkozó
2009. április 17. péntek, 14.00 óra
Gyóni Géza Országos Vers- és
Prózamondó Találkozó
2009. április 18. szombat, 10.00 óra

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19–21 óráig.
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc I.: csütörtök,
16.00–16.45 óra, oktató: Szarka Ágnes

Megújuló közösségi tér a
Szôlôsi Mûvelôdési Házban
Tavaly számos fontos munkálat elvégzésére került sor a Szôlôsi Mûvelôdési Házban, mely idén is folytatódik. A megelôzô esztendôt azzal kezdtük,
hogy a költségvetés maradványának terhére elvégeztettük a szükséges
felújításokat. Megtörtént a kisterem, a teakonyha, a mosdóhelyiségek és az
elôtér festése, az esôvízcsatorna javítása, egy fûtôtest javítása és rendszerbe
kötése, valamint a Közösségi Ház elôtti útszakaszon két lámpaoszlop kiépítésével a hiányzó közvilágítás pótlása.
Emellett az Oktatási és Kulturális Bizottság által kiírt pályázatokon elnyert támogatási összegek jelentôs részét is olyan eszköz- és gyûjteményi
fejlesztésre költöttük, amelyek új lehetôségeket teremtettek az intézmény
mûködésében. Valamint megtörtént a Városépítési Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság által nyújtott céltámogatási összegbôl a Mûvelôdési
Ház megrongált homlokzatainak javítása, festése. 2008 decemberében néhány lelkes szôlôsi fiatal közös munkával kifestette, átalakította a korábban
is használt pinceklub helyiséget, amelyet ezentúl a szabadidô hasznos eltöltésére fognak használni.
Ebben az évben már befejezôdött a nagyterem festése, valamint az elsô
negyedévben az elavult bejárati ajtó cseréje is megtörténik. Ezeknek a
munkálatoknak a szûkös költségvetési keretek ellenére is folytatódniuk
kell, mert így lépésrôl lépésre képes megújulni ez a fontos közösségi szolgáltató intézményünk, hogy rendezvényeivel, eszközeivel, kiscsoportos
foglalkozásaival az egész szôlôsi városrész közösségét szolgálhassa.
Feldman László, a Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje
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Óvodás néptánc II.: csütörtök,
16.45–17.30 óra, oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc: csütörtök,
17.00–18.00 óra, oktató: Szônyi Renáta
Margaréta citeracsoport: péntek,
16.00–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek,
18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László

NÉPDALKÖRÖK
Kékibolya népdalkör:
csütörtök, 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör:
kedd, 17.00–19.00 óra

NYUGDÍJASKLUBOK
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
március 14. szombat, április 4. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
március 7. szombat, április 5. vasárnap
Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete
Klubnap: március 2. hétfô, április 6. hétfô
Baba-Mama Klub:
páros héten kedd 15.00 óra
FotóSokk: páratlan héten kedd 18.00 óra
Újságíró-elôkészítô stúdió:
hétfônként 16.00 órától

OKISZI-hírek
A február roppant gyorsan átsuhant rajtunk, s már
gombolkozhatunk is át márciusba. A sok hó láttán,
gondoltuk, gyorsan megtartjuk a karácsonyt, kihasználva a lehetôséget. Pont itt le is állok az
idôjárás-jelentéssel, s inkább arról szólok, hogy
azért e röpke február alatt is benéztetek hozzánk,
fôleg munkaügyben. Ezen felbuzdulván elhatároztuk, hogy beindítunk egy közérdeklôdésetekre remélhetôleg számot tartó elôadás-sorozatot, melynek elsô témája épp a munka világa lesz. Errôl
részletesebben olvashattok a www.okiszi.hu-n.
Ugyancsak tovább gyûjtögetjük a korrepetálási
igényeket, várva a sok nebulót, aki szórakoztató
tanulásra vágyik. Páran beugrottak az ügyben is,
hogy a felvételihez plusz pontot szerezzenek, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük
miatt, s ôket egyenesen az illetékes ügyosztályhoz
tudtuk irányítani. Ezzel kapcsolatban egy kis tájékoztató puskát raktunk fel honlapunkra, hogy így
is segíteni tudjunk. Nos, ez volt a február, mi várjuk a tavaszi évadot és Benneteket az OKISZIban, személyesen Dabason a Szent István tér 1/B
alatt, telefonon a 29/561-267-es számon, skypeon az Okiszi néven, e-mailban az okiszi@dabas.hu-n, csôpostán a…
OKISZI
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A dabasi Kossuth Mûvelôdési Központ és
Dabas Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága

Gyóni Géza születésének 125. évfordulója alkalmából
„Az élet szeretôje” címmel
Gyóni Géza Országos Vers- és Prózamondó Találkozót hirdet
nem hivatásos versmondók részére
Nevezési kategóriák:
– általános iskola 7–8. osztály (iskolánként maximum 3 fô)
– középiskola (iskolánként maximum
3 fô) és ifjúsági kategória (15–18 év)
– felnôttek (19–60 év)
– szépkorúak (60 év felett)
A résztvevôk egy Gyóni Géza-verssel és
egy szabadon választott verssel vagy
prózával jelentkezhetnek. A szabadon
választott mû szerzôje 20. századi magyar költô, vagy író lehet.
A verseny alatt az elôdöntôben (szombaton délelôtt) a Gyóni Géza-vers, a döntôben (délután) a szabadon választott
vers elmondására kerül sor.
A találkozó idôpontja:
2009. április 18. (szombat) 10 óra
Helyszín: Dabas, Kossuth Mûvelôdési
Központ
Nevezési határidô: 2009. március 20.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell a
résztvevô nevét, életkorát, kategóriáját,
lakáscímét, telefonszámát, e-mail címét,
oktatási intézményét (amennyiben van),
a választott mûvek megnevezését.

A nevezési lapot a következô címre kérjük küldeni:
– postán: Kossuth Mûvelôdési Központ,
2370 Dabas, Szt. István u. 58.
– e-mailben: szervezes@kmkdabas.hu
– faxon: 29/360-237
Díjak: kategóriánként a helyezettek
5000–10 000 Ft értékû ajándékot kapnak, helyben beváltható könyvvásárlási
utalvány formájában.
A versenyzôknek (igény szerint) 2009.
április 18-án (szombaton), illetve április
17-én (pénteken) kollégiumi elszállásolást díjmentesen biztosítunk.
A résztvevôk számára szombaton ebédet, a szállást kérôknek szombaton reggelit és vacsorát is biztosítunk.
Bôvebb felvilágosítás kérhetô:
Kossuth Mûvelôdési Központ, Dabas,
telefon: 29/360-237
A rendezvény pénzügyi támogatója a
Nemzeti Kulturális Alap Közmûvelôdési Szakmai Kollégiuma és Dabas Város
Önkormányzata Oktatási és Kulturális
Bizottsága. Szakmai támogató a Magyar
Versmondók Egyesülete.

Kistérségi vers- és prózamondó találkozó
Idôpont: 2009. április 17. (péntek) 14 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ, Dabas, Szt. István u. 58.
Az általános iskolások 1–6. osztályosai részére rendezzük meg a találkozót.
A kategóriák: 1–2. osztály; 3–4. osztály; 5–6. osztály. Az intézmény két termében, két
csoportban kerül sor a versenyre. Kategóriánként a legjobb három helyezést elért
tanuló továbbjut a Pest megyei versmondó találkozóra.
Jelentkezési határidô: 2009. március 20.
Iskolánként kategóriánként maximum három fô nevezését fogadjuk el. A zsûri tagjai a
korábbi évekbôl ismert szakértôk lesznek. Tekintettel arra, hogy két zsûri elôtt mondják a verseket a gyerekek: a végleges zsûri névsorát még nem tudjuk megmondani.
Díjak: I. díj 4500 Ft, II. díj 4000 Ft, III. díj 3500 Ft, IV. díj 3000 Ft,
V–VI. díj 2500 Ft értékû könyvvásárlási utalvány.
Kimagasló teljesítmény esetén a zsûri az egyes kategóriákban több díjat is kiadhat,
vagy díjakat vonhat össze. Minden résztvevô emléklapot kap, a díjazottak oklevelet.
A könyvvásárlási utalványok beváltását a helyszínen biztosítjuk.
Bôvebb felvilágosítás kérhetô:
Kossuth Mûvelôdési Központ, Dabas, telefon: 29/360-237

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Önkormányzathoz a 2009. évre a
következô helyi adók fizetendôk:
– A Gépjármûadó elsô félévi részletének
befizetési határideje: 2009. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980123
– A Helyi iparûzési adóelôleg elsô félévi
részletének befizetési határideje:
2009. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980264
– A Magánszemélyek kommunális adója
elsô félévi részletének befizetési határideje: 2009. március 16.
Számlaszám:
64400082-30006056-71200033
– A Vállalkozók építményadója elsô félévi részletének befizetési határideje:
2009. március 16. Számlaszám:
64400082-30006056-71200026
– A 2008. évi Talajterhelési díjbevallás
benyújtásának és a díjfizetés határideje: 2009. március 31. Számlaszám:
64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított
késedelmi pótlékot a 6440009910980312 számú Adópótlék számlára, illetve a bírságot a 64400099-10980305
számú Adóbírság számlára kell megfizetni. Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel,
úgy kérjük, ez ügyben szíveskedjenek a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportját megkeresni személyesen vagy telefonon.
Iparûzési adó: 561-245 II. em. 213. szoba
Vállalkozók építményadója: 561-245
II. em. 213. szoba
Gépjármûadó: 561-243 II. em. 212. szoba
Kommunális adó: 561-247
II. em. 214. szoba
Zöld szám: 06-80/981-900
Az Adócsoport munkatársai emellett
e-mailben is elérhetôek:
– adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjármûadó
– iparuzesi@dabas.hu – iparûzési adó,
termôföld-bérbeadásból származó jövedelem
– epitmeny@dabas.hu – építményadó
– kommunalis@dabas.hu – kommunális
adó, mezôôri járulék
Felhívjuk a figyelmüket a határidôk pontos betartására, hogy elkerülhetô legyen a
késedelmi pótlék felszámítása.
Pénzügyi és Gazdálkodási Fôosztály,
Adócsoport
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. február 16-án két ülést tartott. A 17.00 órakor kezdôdô testületi ülésen a képviselôk elfogadták Dabas Város Önkormányzatának
7/2009. (II. 16.) Dabas Város önkormányzati rendeletét Dabas
Város 2009. évi költségvetésérôl. A 2009. évi önkormányzati költségvetés tervezése során az elsô alapelv a kötelezô feladatok teljesítése, valamint az intézményhálózat mûködésének a biztosítása volt, míg a következô alapelv az, hogy az elôzô években vállalt
kötelezettségeit az Önkormányzat maradéktalanul finanszírozni
tudja. 2009-ben is cél a lakosság igényeinek megfelelô városfejlesztés és az uniós pályázatokon történô eredményes részvétel.
A testület 2009. március 2-án tartott rendes nyilvános ülésén elfogadott két rendeletet Dabas Város 2008. évi költségvetésérôl
szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról. A 2008. évi
költségvetési rendeletben meghatározott elôirányzatok módosítására a 2008. évi költségvetés teljesítési adatai, a Képviselôtestület határozatai, az év végén beérkezett támogatások, valamint a Magyar Államkincstárral történô kötelezô egyezôségek biztosítása miatt került sor.
A testület ezen az ülésén módosította a 2009. évi költségvetésrôl
szóló 7/2009. (II. 16.) sz. rendeletét, az általános tartalék terhére
biztosította egy fô dajka alkalmazásának költségeit a 3. sz. Napköziotthonos Óvodában.
A testület szintén módosította a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítôszolgálatai 2009. évi térítési díjairól szóló rendeletet, melyet a társulásban szereplô valamennyi tagönkormányzatnak el kell fogadnia.
A testület döntött a 1/2007. (I. 29.) számú – a szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról.
A módosításra a szociális törvény változásai miatt került sor, bekerültek az aktív korúak ellátásával és a rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos új rendelkezések.
A képviselôk jóváhagyták Dabas Város Önkormányzatának 2009.
évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét, mely alapján az aktív korúak ellátásában részesülôk vehetnek részt közfoglalkoztatásban.
A testület az ülésen elfogadta Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltóságának 2008. évi beszámolóját. Szintén jóváhagyták a
képviselôk az önkormányzati bizottságok 2008. évi beszámolóit.
A testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés megvitatását levette napirendrôl.
Az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulásról szóló társulási megállapodás módosítását egyhangúlag jóváhagyta a testület.
A megállapodást Gyömrô Város Önkormányzatának csatlakozása
miatt kellett kiegészíteni.
A testület ingatlanokkal kapcsolatosan határozott névtelen utcák elnevezésérôl, a 7271 hrsz., 3212 m2 nagyságú közterületet Fenyves
utcának, míg a dabasi 4793/2 hrsz.-ú utat Móricz kert utcának
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nevezte el. A testület döntött a Vak Bottyán utca mellett önkormányzati telkek felosztásáról is. A Képviselô- testület hozzájárult a 2371
Dabas, Rákóczi F. u. 11. szám alatti 1103 hrsz.-ú, 1194 m2 nagyságú lakóház – udvar megnevezésû ingatlan megvásárlásához, így
a jövôben átkelôhelyeket tud létesíteni az önkormányzat az intézmények között. A döntéshozók a Bartók Béla úti ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos lakossági igényeknél a csapadékvíz csatornára
való rákötésének díját az építmény területe után 2200 Ft/m2 árban
állapította meg, mely díj mértéke az inflációs ráta szerint növekszik.
E napirendre a Képviselô-testület jövôbeni ülésein még visszatér,
hogy megtalálja a csapadékvíz elvezetésének, tárolásának legkedvezôbb módját. A testület a Frankó Kft. által a Bartók Béla út
94. szám alatt építendô többlakásos épület és üzletek után lakásonként és üzletenként egyaránt 150 000 Ft-ban állapította meg a
szennyvízrákötési hozzájárulást.
A döntések között vitatott napirend volt az Önkormányzat és a
Pilisi Parkerdô Zrt. között fennálló erdôgazdálkodási szerzôdés
módosítása.
A döntéshozók elfogadták Molnár Miklós, Dabas, Szent I. út 45.
szám alatti lakos ajánlatát, aki vállalja 24 db új buszváró pavilon kivitelezési, valamint a meglévô és az újonnan telepítendô pavilonok
üzemeltetési költségeit, aminek fejében kizárólagos értékesítési jogot kapott valamennyi buszváró felépítmény potenciális reklámfelületére vonatkozóan.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. pályázatot nyert az elôvárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztésére, és
megkereste az Önkormányzatot, hogy vállalja az ennek keretében
megtervezésre és beruházásra kerülô parkolók 10 évre szóló fenntartását, üzemeltetését és az ezzel járó költségek viselését, amihez
a Képviselô-testület hozzájárult.
A képviselôk a pályázatokkal kapcsolatban döntöttek a KözépMagyarországi Operatív Program KMOP-5.2.1/B-2008-0017
kódszámú „Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason” címû
projekt módosításáról, mivel a megpályázott összeg 76%-át, azaz
900 millió Ft-ot nyert el az Önkormányzat.
A testület határozott arról is, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése Dabason” címû nyertes pályázat kiviteli tervét, illetve a tervellenôri költséget
az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A testület a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselôinek választási idôpontját 2009. április 24-re tûzte ki.
A testület engedélyezte a Kisdabasért Közhasznú Egyesületnek a
Dabas név használatát, illetve azt, hogy a 2370 Dabas, Fô út 81.
szám alatti ingatlant jegyezze be székhelyként, és azt használja.
A képviselôk zárt ülésen határoztak a Díszpolgári cím adományozásáról, a Környezetvédelmi díj odaítélésérôl, és a CKÖ polgárôrség
létrehozásával kapcsolatos kérelmérôl, illetve szociális tárgyú fellebbezést bíráltak el.
Dr. Kozák Beatrix

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Dabas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
Az ország gazdasági állapota jelentôs hatással van az Önkormányzat pénzügyi helyzetére. A jelenlegi pénzügyi válság hatásaitól igen
nehéz megóvni eddig elért eredményeinket és helyi kezdeményezéseinket. Az országos képhez viszonyítva – ahol intézményi összevonásokról, megszûnésekrôl, alkalmazottak elbocsátásáról számol
be a média – városunkban a jelenleg összeállított költségvetés
alapján az elôzô évek színvonalának megfelelôen tudjuk üzemeltetni a várost és intézményeinket, fent tudjuk tartani fiataljaink,
nyugdíjasaink, civil szervezeteink támogatási rendszerét, valamint
eddigi városi elismeréseinket. A vállalkozók helyzetén javítottunk
azzal, hogy az iparûzési adót és a vállalkozók építményadójának
mértékét 5%-kal csökkentettük 2009. január 1-jétôl, valamint a
mezôgazdaságból élôk terhének könnyítése érdekében csökkentettük 2008-tól a mezôôri járulékot. Nem kötelezô feladatként
vállaltuk a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és az
Oktatási és Ifjúsági Szolgáltatási Iroda mûködtetését, valamint a
Területi Integrált Szakképzô Központ Társulásának mûködtetését.
Önkormányzatunk megközelítôleg 700 fônek biztosít munkalehetôséget, és ezzel a számmal a város legnagyobb munkáltatója.
Dabas 2009-ben 20 éve város, amelyet méltón szeretnénk megünnepelni, hogy érezhessék városunk polgárai, hogy egy európai
színvonalú kisvárosban élnek és legyenek büszkék erre.
2009-ben megközelítôleg 1 milliárd forint pályázati pénzzel növekedett bevételünk, amihez az önrészt biztosítottuk. Az önrészeket a kötvénykibocsátás bevételébôl fedezzük.
A fentieket úgy biztosítjuk, hogy az intézmények fenntartására
kapott állami támogatás csökkent, tehát minden esetben csak a
saját erônkre számíthatunk.
2009-ben a következô nagyobb beruházást tervezzük, amiket
pályázati pénzbôl valósítunk meg:
– Bóbita óvoda építése
– TISZK infrastruktúra fejlesztése
– TISZK szervezetfejlesztés
– Együtt Segítô Szolgálat családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése
– Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
– Napsugár óvoda bôvítése
– 1. számú óvoda eszközbeszerzése
– Ivókutak telepítése a város fôútja mellett
Továbbra is mûködtetjük a lakosságot, vállalkozókat és dolgozóinkat segítô támogatási programjainkat: elsô lakáshoz jutók
támogatása, idôskorúak lakáskorszerûsítésének támogatása, munkáltatói kölcsön, Vállalkozás Fejlesztési Keret.
A megkezdett – pályázattal megvalósuló – beruházások mellett
tovább folytatjuk új pályázatok elôkészítését, amelyre 30 000 ezer Ft
céltartalékot képeztünk.
A fentiek alapján láthatjuk, hogy az országban eluralkodó
gazdasági válság miatt az önkormányzatnak jelentôs erôfeszítést
kell tenni ahhoz, hogy kötelezô feladatait maradéktalanul el tudja
látni és fenn tudja tartani a város közösségének fejlôdését szolgáló
eddigi vívmányait – úgy, hogy mellette Dabas fejlôdni is tudjon.
Kôszegi Zoltán
polgármester

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI BEVÉTELI ELÔIRÁNYZATAI
MEGNEVEZÉS
2009. ÉVI ELÔIRÁNYZAT
I. Mûködési bevételek
1 255 344 000
II. Támogatások
1 157 902 000
III. Véglegesen átvett pénzeszközök
663 878 000
A) Mûködéssel kapcsolatos bevételek
3 077 124 000
IV. Felhalmozási és tôkejellegû bevételek
554 121 000
V. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
964 056 000
B) Felhalmozással kapcsolatos bevételek
1 518 177 000
Költségvetési bevételek mindösszesen (A+B)
4 595 301 000
C) Finanszírozási bevételek
47 480 000
D) Szlovák Kisebbségi ÖK bevétele
1 046 000
E) Cigány Kisebbségi Ök bevétele
1 046 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)
4 644 873 000

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI KIADÁSI ELÔIRÁNYZATAI
2009. ÉVI ELÔIRÁNYZAT
3 363 580 000

MEGNEVEZÉS
Mûködési kiadások
Beruházási és fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások összesen
Általános tartalék
Céltartalék
Költsévetési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 023 879 000
30 000 000
64 500 000
4 481 959 000
162 914 000
4 644 873 000

(A teljes költségvetés megtekinthetô a www.dabas.hu honlapon.)

Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága márciusi ülésén ír ki pályázatot a 2009. évi költségvetési kerete terhére. A pályázati kiírás megtekinthetô
Dabas Város Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján és
hivatalos honlapján (www.dabas.hu).
A pályázati adatlap letölthetô a www.dabas.hu weboldalról az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve a
www.okiszi.hu felületrôl, nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István
tér 1/B.) 215-as irodájában, ügyfélszolgálatán, továbbá az
OKISZI-irodában. A pályázatok megírásához sok sikert
kívánunk!
Dabas, 2009. március
Pásztor Gergely s. k.
OKB elnöke
2009. március
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dabas Város Önkormányzata 51/2004. (XI. 18.) sz.
rendelete alapján

DABASI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE!

Elsô lakáshoz jutó fiatal családok támogatása
A támogatás igénybe vehetô:
• lakásbôvítésre, felújításra, átalakításra
• új vagy használt lakás megvásárlására, építésére (amennyiben a család jogos lakásigénye mértékének jogszabályban
meghatározott felsô határt nem haladja meg)
• lakáscélú kölcsön törlesztô részleteinek viselésére
(amennyiben a kölcsönnel terhelt lakás a család jogos lakásigénye mértékének felsô határát nem haladja meg), illetve
kamattámogatásra
• lakással kapcsolatos egyéb költség viselésére (pl.: lakáshasználatbavételi díj, stb.)
A kérelem beadásának határideje: 2009. április 30.
A kérelemhez mellékelni kell:
• munkahelyi igazolást a megelôzô 3 hónapban elért jövedelemrôl (nettó jövedelem + családi pótlék)
• munkaközvetítô iroda által kiadott igazolást a munkanélküli
segély összegérôl, illetve, hogy elhelyezkedi nem tud
• személyi tulajdonú lakás vásárlása esetén a tulajdonosnak a
jogügyletre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát (adásvételi vagy
elôszerzôdést)
• munkahelyi igazolást a munkahelyi támogatás összegérôl,
illetve a munkahelyi támogatás iránti kérelem elutasításáról
• amennyiben a kérelmezô önadózó, a kérelem benyújtását
megelôzô évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallását
• iskolalátogatási igazolás a nappali tagozaton továbbtanuló
családtagokra vonatkozóan
• új lakás építése esetén jogerôs építési engedélyt
• hitelintézettel kötött szerzôdést (lakótelek megvásárlása, lakásépítése, lakásvásárlása lakásbôvítés céljára felvett hitel
esetében)
A támogatás összege: maximum 300 000 Ft támogatásra jogosult a kérelmezô, de minimum 130 000 Ft támogatásban
részesíthetô a három- vagy több gyermekes család.

Dabas Város Önkormányzata 51/2004. (XI. 18.) sz.
rendelete alapján pályázatot hirdet
dabasi vállalkozóknak
Pályázhat:
minden kizárólag dabasi székhelyû és telephelyû egyéni
és társas vállalkozás, valamint dabasi magánszemély,
aki a közeljövôben szeretné vállalkozását beindítani.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy ne legyen
köztartozása a vállalkozásnak vagy a magánszemélynek.
A pályázat beadási határideje: 2009. április 30.
A támogatás odaítélésérôl 2009. június 30-ig dönt az
AD-HOC Bizottság, a döntésrôl a pályázó értesítést kap.
Bôvebb tájékoztatást 2009. március 25-tôl kaphatnak
az érdeklôdôk az 561-244-es telefonszámon.
A pályázati ûrlap 2009. április 1-jétôl letölthetô a
www.dabas.hu honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Idôsek élethelyzetének javítására szolgáló
lakás célú támogatáshoz
A támogatást igényelheti:
– Dabas város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezô magyar állampolgár és letelepedési engedéllyel rendelkezô külföldi állampolgár.
– 60 évét betöltött nyugdíjas házaspárok, élettársak, akiknek a
jövedelme együttesen a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
200%-át nem haladja meg, egyedülálló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át nem haladja meg.
A támogatás igénybe vehetô:
– fûtéskorszerûsítésre,
– fürdôszoba-kialakításra,
– lakóépület állagának megóvására, korszerûsítésére,
– víz és csatorna bekötésére,
– gáz bekötésére.
A kérelem beadásának határideje: 2009. április 30.

A kérelem elbírálásánál elônyt élveznek:
• három- vagy ennél több gyermekes család,
• fiatal házas (35 év alattiak),
• a mozgássérült, vagy egyéb súlyosabb fogyatékos személyek, illetve az ôket gondozó család.
• a városban letelepedni szándékozó pályakezdô szakember.
A pályázatról érdeklôdni az Ügyfélszolgálati Irodán lehet,
az 561-200-as telefonszámon.
A pályázati ûrlap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.
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A kérelemhez mellékelni kell:
– közös háztartásban élôk jövedelemigazolását (nyugdíjszelvény)
– gázbekötés esetén engedélyezett tervrajzot
– csatornabekötés esetén igazolást a hozzájárulás befizetésérôl
– az elvégzendô munkáról költségvetést.
A támogatás összege:
Maximum 150 000 Ft vissza nem térítendô támogatás.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Név

Születési idô

Petrik Renátó István
Kránicz Ádám
Vatai Vivien
Suhajda János
Zólyomi Regina
Fekete Diána
Magyar Kevin
Juhász Kiara
Takács Dominik
Nagy Milán Zalán
Gáspár Ferenc
Balog Ádám
Árpási Viktória
Berdó Blanka
Molnár Zsanett
Székely Hanna
Lakos András
Laczkó Eszter
Kócs Lotti
Kecskés Kristóf

Anyuka neve

02. 02.
02. 04.
02. 04.
02. 05.
02. 05.
02. 10.
02. 11.
02. 12.
02. 12.
02. 12.
02. 13.
02. 16.
02. 16.
02. 17.
02. 17.
02. 17.
02. 20.
02. 20.
02. 23.
02. 27.

Petrik Katalin
Jurászik Mónika
Seregély Tünde
Kis Edina
Petrik Zsuzsanna
Kancsár Andrea
László Mónika
Kulcsár Mónika
Pajor Katalin
Szolnoki Anita
Gáspár Veronika
Kosztolányi Éva
Árpási Éva
Lakos Krisztina
Molnár Annamária
Gogolák Ildikó
Jelenek Anikó
Dr. Greskó Judit
Bernát Edit
Jenei Ildikó

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Helyesbítés:
Muzsik Gergô (10. 24.) édesanyja nevét Muzsik Zsoltné Papp Erikára helyesbítjük. A hibáért elnézést kérünk. (Lásd. Dabasi Újság
2009. februári száma.)

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Kemenczei Sándorné
Kiripóczki Lászlóné
Szalay Sándorné
Bábel Pál
Huja Ferencné
Strupka Józsefné
Dori Lászlóné

1919. 03. 01.
1919. 03. 21.
1917. 03. 12.
1916. 03. 09.
1916. 03. 06.
1915. 03. 20.
1911. 03. 14.

Életkor

90 éves
90 éves
92 éves
93 éves
93 éves
94 éves
98 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben)
március 19.
20 éve (1989-ben)
március 11.
25 éve (1984-ben)
március 9.
március 31.
30 éve (1979-ben)
március 10.

kötöttek házasságot:
Jakab Imre – Rim Andrea I.
kötöttek házasságot:
Farkas Gábor – Kôfalvi Gabriella
kötöttek házasságot:
Fabók János – Kleineisel Mária
Kránicz József – Bodnár Erzsébet
kötöttek házasságot:
Tóth Zoltán – Wágner Éva

40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
március 20.
Muzsik Sándor – Egerszegi Erzsébet
50 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
március 28.
Balogh Mihály – Ludvig Katalin
2009. február hónapban házasodtak:
február 7.
Major Gábor és Markó Enikô
február 7.
Medve Zsolt és Zsíros Ágnes
február 20.
Molnár Zoltán Viktor és Csôri Mónika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név

Születési idô

Halálozás idôp.

Kecskés Péter
Kloczka Pálné (László Margit)
Márton Ambrus
Dori Sándorné (Ország Mária)
Majoros József
Molnár Pálné (Bartha Gizella)
Bennárik Istvánné (Szmrek Ilona)
Balázs Sándorné (Fülöp Katalin)
Majeczki Miklósné (Gogolák Mária)
Fojta Péterné (Volenszki Erzsébet)
Várhalmi Károlyné
(Rigler Anna Mária)
Deák Józsefné (Sponga Anna)
Szilágyi Miklós
Bukovszki Benedek
Szekeres József
Kovács Bálintné (Zsiros Terézia)
Fabók János
Törôcsik Kálmánné (Pálfy Etelka)
Szeteli Istvánné (Tóth Julianna)
Bozsik István
Molnár Sándor
Garai Béláné (Donauer Elvira)
Hornyák Istvánné (Drozdik Éva)
Szatmári Ferencné (Terék Borbála)
Wágner József
Rátay Imréné (Hajnal Erzsébet)
Zelovics István
Bércesi Antal
Pap Ottóné (Vadicsku Mária)

1935. 02. 06.
1920. 05. 13
1947. 07. 14.
1920. 01. 06.
1957. 01. 27
1945. 08. 05.
1931. 02. 17.
1935. 10. 30
1940. 09. 04.
1926. 12. 13.

2009. 01. 12.
2009. 01. 19.
2009. 01. 21.
2009. 01. 22.
2009. 01. 22.
2009. 01. 24.
2009. 01. 24.
2009. 01. 26.
2009. 01. 31.
2009. 02. 01.

1926. 02. 09.
1922. 08. 04.
1944. 04. 18.
1939. 12. 19.
1948. 04. 08.
1946. 01. 15.
1938. 06. 04.
1923. 11. 16.
1931. 03. 02.
1944. 01. 24.
1934. 06. 20.
1925. 01. 08.
1968. 08. 14.
1914. 11. 17.
1928. 05. 20.
1908. 12. 20.
1963. 12. 04.
1915. 02. 5.
1946. 02. 01.

2009. 02. 02.
2009. 02. 02.
2009. 02. 02.
2009. 02. 02.
2009. 02. 02.
2009. 02. 04.
2009. 02. 05.
2009. 02. 06.
2009. 02. 07.
2009. 02. 08.
2009. 02. 11.
2009. 02. 12.
2009. 02. 15.
2009. 02. 16.
2009. 02. 21.
2009. 02. 21.
2009. 02. 22.
2009. 02. 25.
2009. 02. 25.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
drága halottunk, Molnár Pálné temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
2009. március
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Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Március 25.)

Gyümölcsoltó Boldogasszony Isten Fiának Mária szûzi méhében történt fogantatásának ünnepe. 9 hónappal Jézus
születése elôtti nap, melyen Gábor
fôangyal megvitte Názáretbe Máriának a
megtestesülés örömhírét. 692-ben említik elôször, amikor a trullai zsinat (III.
konstantinápolyi zsinat) helyesnek ítélte
nagyböjtben történô ünneplését. Eszerint már hosszú ideje ünnepelhették. Az
ünnepet 150–200-ban a Jakab ôsevangélium és az az üdvtörténet-elgondolás
készítette elô, hogy a világ teremtése,
Krisztus fogantatása és kereszthalála
ugyanazon a napon, a kereszthalál napján, március 25-én történt.
A történeti gondolkodás Jézus születésétôl visszaszámlálva határozta meg
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének dátumát: így lett az ünnep január
6-tól (epifánia) számolva április 7. (az
örményeknél máig megmaradt), december 25-tôl számolva március 25. Rómában, ahol a S. Maria Maggiore-bazilikában körmenettel ünnepelték, I. Sergius
pápa (687–701) honosította meg Annuntiatio Domini névvel. A keleti liturgiák
(mint az ambrozián is) az ünnepet az
Úr ünnepei között tartották számon, a
II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus
reform ehhez tért vissza.
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A Müncheni kódex naptárában Máriának hirdetete napja, a szegedi eredetû
Lányi-kódexben Testfogadó Boldogasszony, az Érdy-kódexben Asszonyunk
Szûz Máriának szeplételen foganatja, a
lôcsei kalendáriumban (1642) Boldogasszony fogadása, de már a Winklerkódex naptárában és a Debreczenikódexben Gyümölcsoltó Boldogasszony,
a moldvai csángó Gajcsánában Gyimôcsótó. Legrégibb liturgikus emlékeink is
számon tartják, jellegzetes elnevezéseit
magyar fejleménynek kell tekintenünk.
Az ünnepi szentmise liturgiájához Padányi Bíró Márton följegyzése szerint hozzátartozott a leborulás szép régi magyar
hagyománya: „Karácsony napján és a
Szûz Mária napjain, fôképpen pedig
Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az
Ige testesülése és fogantatása napján, a
misemondó pap az isteni szolgálatban
lévô több társaival együtt az oltár eleibe
mégyen. Ott a legelsô, legalsó grádicson
éppen a földig leborul, így imádja a megtestesült Igét és az isteni kegyességnek
ebben kinyilatkoztatott titkát ilyen alázatossággal tiszteli”.
Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az
Úrangyala imádságokat. Jellegzetesen ferences-népies hagyomány, hogy aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ezer
Üdvözlégyet elimádkozik, annak teljesül
a jóravaló kívánsága. A hagyomány máig
él Kiskunfélegyházán és közelében, a ferencszállási Szentkút tanyavilágában s a
palóc Hangonyban manapság is ezer üdvözlégyet, a palóc Egerbocson, Bátorban
és más környezô falukban ezer Úrangyalát szoktak Gyümölcsoltó Boldogasszony
vigíliáján az angyali üdvözlet emlékezetére elvégezni. Az ájtatosság alkonyattól éjfél utánig tart. Gyöngyöspata jámbor
asszonyai hajnali három órakor a Gyümölcsoltó Boldogasszony zsolozsmáját
végzik. Mint mondják, akkor jött Gábor
angyal. A mohácsi sokácok villámlás, égiháború idején kezüket mellükön keresztültéve, anyanyelvükön ezt mondogatják:
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint. A magyar vallásos
néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja.

Egy 16. sz.-i csíziónk szerint az ember
ilyenkor Szûz Máriával almát olt. Az
egyik pécsi szôlôhegyen áll Bertalan apát
barokk kápolnája. Az oltármenza virággal, gyümölccsel telefestett elôzéklapja a
baranyai kálvinista templomok (Drávaiványi, Kórós) virágdíszeinek édes testvére, valósággal paraszti remekmû. Közepén medalionszerûen az Angyali Üdvözlet. Országszerte általános szokás, hogy
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szûz
Mária is most fogadta méhébe Jézust. A
göcseji archaikus néphit szerint, amelyik
fát ezen a napon oltják be, azt nem szabad
letörni vagy levágni, mert vér folyik ki
belôle. Aki ilyen fát mégis levágna, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Ez
ugyanis annyi, mintha embert ölt volna.
Még nyesegetni, tisztogatni, elégetni sem
szabad. Maguktól kell elkorhadniuk.
Hasonlóképpen vélekedik Zagyvarékas
népe is: nem szabad kivágni, amíg magától ki nem szárad. Ha mégis kivágják, vér
folyik belôle. Ilyen fákról azonban igen jó
oltani, mert az új oltáson áldás lesz. Bátya
délszláv faluban az ünnepen ügyes kezû
emberek szívességbôl házról házra járnak
oltani. Székesfehérvár-Felsôvároson a
déli Úrangyala-harangszó idején sorra
rázzák a gyümölcsfákat, hogy majd bôven
teremjenek. Söjtör zalai faluban az ünnepen szemzett rózsafára az olvasót is
ráakasztják. Csíkszentsimon, Csíkcsicsó,
Csíkjenôfalva, Ajnád székelysége az oltott
gyümölcsfákra igézet ellen piros szalagot köt.
A csíkszentmártoniak az ünnepen szedik az oltóágakat; s úgy tartják, hogy
ahány nappal szólal meg ünnep elôtt a pacsirta, utána még annyi nappal elhallgat.
Csíkmenasági hiedelem szerint jó jel, ha
Gyümölcsoltó Boldogasszonykor már
nincs hó a vetéseken. Nemesbükön a
szôlô 4 sarkában megmetszik a tôkéket,
hogy jó termés legyen. A tápiógyörgyei
gazda ezen a napon kimegy a kertbe, és a
gyümölcsfák törzsét kereszttel jelöli meg.
Szeged népe szerint az ilyenkor szemzett
fából nem jó másnak ágat adni, mert ezzel
a termést is odaadnák.
Összeállította: Szehofner József

HITÉLET

Dabasi Református Egyházközség hírei

A Dabas-Gyóni Római Katolikus Egyházközség hírei

Állandó gyülekezeti alkalmaink: Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor. (A téli idôszakban istentiszteleteinket a
Gyülekezeti Házban – Kossuth László u. 2. – tartjuk.)
Bibliaórák a parókián minden szerdán 17.00 órakor.
Március 29. 15.00 óra szeretetvendégség
Április 5. 10.00 óra virágvasárnapi istentisztelet
Április 9. 17.00 óra nagycsütörtöki istentisztelet
Április 10. 10.00 óra nagypénteki úrvacsorai istentisztelet
Április 11. 17.00 óra nagyszombati istentisztelet.
Április 12. 10.00 óra húsvét vasárnapi úrvacsorai istentisztelet
Április 13. 10.00 óra húsvét hétfôi istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református Gyülekezet.

Nagyböjt péntekjein 17.00 óra keresztúti ájtatosság
Összevont jegyesoktatás indul Táborfalva, Tatárszentgyörgy,
Örkény, Pusztavacs, Hernád, Dabasi-Szôlôk, Dabas-Gyón, AlsóDabas, Felsô-Dabas, bejelentkezett jegyesei számára
Helyszín: Dabas-Gyón katolikus oktatóterem (Gyón, Vasút u. 28)
Kezdés: március 22. vasárnap 15.00 óra.
Nagyböjt 5 vasárnapján a 10.00 órai és az elôtte való szombaton
18.00 órai szentmisékben lelkigyakorlatos szentbeszédek hallhatók
Téma: A fájdalmas Rózsafûzér titkai
Utolsó vasárnapon a szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek
szentségét
Szentségfelvételre a jelentkezést a plébánián várjuk.

A Gyóni Református Egyházközség hírei

A Gyóni Evangélikus Egyházközség hírei

Minden vasárnap délelôtt 10.00 órakor felnôtt és gyermekistentisztelet a gyülekezeti házban.
Keddenként 15.00 órakor bibliaóra
Csütörtökönként 18.00 órakor férfi bibliaóra
Április 5-én 10.00 órakor virágvasárnapi ünnepi istentisztelet a
templomban
Április 5-én virágvasárnap 14.00 órától gyermekdélután
Április 9-én 18.00 órakor nagycsütörtöki istentisztelet a gyülekezeti
házban
Április 10-én 10.00 órakor nagypénteki istentisztelet úrvacsoraosztással
Április 10-én 11.00 órakor nagypénteki ünnepi istentisztelet a
Zárdakert idôsek otthonában úrvacsoraosztással
Április 12-én 10.00 órakor feltámadásünnepi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Április 12-én 15.00 órakor Tatárszentgyörgyön lesz ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
Április 13-án 10.00 órakor Húsvét hétfôi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Tervezet:
Április 18-án 15.00 órakor Kálvin-emléknap
Dr. Fodor Ferenc és Dr. Fodorné Nagy Sarolta elôadása Kálvin
Jánosról
Minden programunkra minden kedves gyülekezeti és gyülekezeten kívüli testvért is szeretettel várunk!

Februárban tartottuk jótékonysági szeretetvendégségeinket. Ezúton köszönjük meg az adományokat, köszönjük a részvételt és
köszönjük a szolgálatot elôadóinknak: Johann Gyulának, Kovács
Áronnak és Laczkó Mihálynak.
Böjti estére hívjuk mindazokat, akik méltón akarnak készülni
Krisztus feltámadásának ünnepére.
Böjti esti alkalmaink a következôk: március 22-én és 29-én
18.00 órakor tartjuk szokásos evangélizációinkat, április 5-én vendégünk lesz az Evangélikus Hittudományi Egyetem énekkara, akik
a délelôtti istentiszteleten is szolgálnak, 16.00 órakor pedig
koncertet adnak.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

A Sári Római Katolikus Egyházközség hírei
Húsvétig minden pénteken 16.15-tól keresztúti ájtatosság
Április 5. virágvasárnap ünnepi szentmisék passióénekléssel
08.30 – ifjúságnak, 10.30 – felnôtteknek
Nagyhéten a Szent János Katolikus Általános Iskola tanulóinak, tanárainak, dolgozóinak, a diákok szüleinek nagyböjti lelki gyakorlat
budapesti elôadókkal
Nagycsütörtök (április 9.) 18.00 – utolsó vacsorai ünnepélyes
szentmise
Nagypéntek 18.00 – nagypénteki szertartás
Nagyszombat 18.00 – feltámadási szertartás
április 12. – Húsvét
vasárnap 08.30 és 10.30 – szentmisék
11.30 – Húsvéti körmenet a templom körüli utcákban
Húsvét hétfôn szentmise 10.30-kor
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EGÉSZSÉG

GERINCFERDÜLÉS ÉS TARTÁSHIBÁK
A fejletlen, gyenge izomzatú gyerekeknél, különösen az iskolás- és serdülôkorban a gyors növekedés
következtében hanyag, helytelen testtartás alakulhat ki. Mindannyian találkoztunk ilyen fiatokkal:
igen gyakran feltûnôen kerekhátúak, vállaik elôreesnek, csapottak, mellkasuk lapos, hasuk elôredomborodik, fáradékonyak és tanulási nehézségeik is
elôfordulnak.
A gyermekek gerincproblémáinál fontos elkülöníteni, hogy gerincferdülés vagy csak tartáshiba
okozza a panaszokat, hiszen a kezelésnél ennek
döntô szerepe van. Szakorvosi vizsgálat és röntgenfelvétel szükséges a pontos diagnózis felállításához,
és ennek ismeretében lehet hatékony terápiával kezelni a betegséget. Amennyiben hanyag tartást
állapít meg az orvos, viszonylag egyszerû a megoldás. Ebben az esetben nincsenek rögzült elváltozások, felszólításra a gyermek helytelen testtartását
képes korrigálni, igaz azonban, hogy ezt nem képes
hosszabb idôn keresztül fenntartani. Rövid idô múlva visszaesik saját megszokott, pihentetô tartásába.
Rendszeres tornával, sporttal elérhetô az izomzat megerôsítése
és a tartás normalizálódik. Gondot a gerincferdülés okoz, amely
nem csupán a gerinc oldalirányú elgörbülésével jár, hanem ezzel
egy idôben elcsavarodik az adott gerincszakasz. A szülôk általában észlelik, hogy gyermekük egyik válla elôrefordul, lapockája
kiáll, egyik csípôje elôemelkedik. Nemegyszer ruhavásárláskor,
vagy családi strandolás alkalmával derül ki a deformitás.
A gerincferdülésnek igen sok fajtája van, és súlyossági fokozatuk is különféle lehet. A legtöbbször a háti gerinc deformálódik,
de megváltozik az egész mellkas alakja is. A görbület oldalán a
bordák elôemelkednek, kialakul a bordapúp. A szervezeti gerincferdülés bármely korban kialakulhat, leggyakrabban szerencsére serdülôkorban jelentkezik, amikor a csontnövekedés
hamarosan befejezôdik és ezért (hacsak nem nagyon súlyos a
görbület) további rosszabbodás már nem várható. A gerincferdülésnek azonban vannak sajnos korai életkorban kialakuló,
rosszindulatú formái is, amelyek nemcsak esztétikai problémát
okoznak, hanem zavarják a belsô szervek – leggyakrabban a szív
és tüdô mûködését is.
A szervezeti gerincferdülés mintegy 80%-ban ismeretlen eredetû, elsôsorban lányok betegsége. Mivel a betegség okát nem
ismerjük, ezért a kialakulását sem tudjuk megakadályozni. Intenzíven sportoló fiataloknál is kialakulhat. A kezelés alapja ma
is a korai felismerés, amit a szûrôvizsgálatok általános bevezetésével lehet megteremteni. A gyermekkori gerincferdülések fel-

nôtt korra a degeneratív (reumatológiai és ortopédiai) gerincbetegségek korai kialakulása révén okoznak panaszt. Fáradékonyság, gerinctáji vagy kisugárzó fájdalom jöhet létre. A mellkas deformálódása és merevsége légzési problémákat okozhat, a
mellkasi szervek nem megfelelô helyzete pedig szív
és keringési zavarokat is eredményezhet. A megállapított gerincferdülések kezelése több irányú lehet: a célzott gyógytorna, súlyosabb esetekben
fûzôkezelés is lehetséges, esetleg mûtéti megoldás.
A speciális, egyénre szabott gyógytorna gyakorlatok rendszeres végzése sokszor szinte csodát tesz.
Fontos, hogy a gyakorlatokat minden nap, az
elôírásoknak megfelelôen végezze a gyermek, mert
eredmény csak ilyen esetekben várható. Lényeges a
szülô, ortopéd orvos, gyógytornász együttes munkája, hiszen a tornát sok esetben évekig végzik a
gyermekek. Az úszás nem helyettesíti a gyógytornát, csupán kiegészíti. Heti egy-két alkalom
gyakorlatilag nem befolyásolja a gerincferdülést,
valójában a mindennapi úszástól várható eredmény.
A gyermek környezetének kialakítása – pl. íróasztal, szék megfelelô magassága szintén segíthet a gyógyulásban. Elgondolkodtató az az adat, hogy 6–8 éves gyermekek átlagban 35–40 órát ülnek rosszul kiválasztott ülôbútorokon – ez semmiképpen nem
használ a gerincizmok megfelelô fejlôdésének. Az iskolatáskák
megválasztása is segíthet a helyes testtartás kialakításában: kemény és fix váz alkossa megközelítôleg téglatest alakú, önsúlya
legfeljebb 1 kg-os iskolatáskát. Természetesen hátitáska legyen,
ívelt, széles és kipárnázott vállpánttal. Az iskolatáska összsúlya a
gyermek testsúlyának 10%-át ne haladja meg! Fôként a súlyosabb, nagyfokú gerincferdülésben szenvedô gyermekek számára
rendkívül fontos a lelki támogatás, a pszichés megerôsítés.
Egy fûzôt hordó serdülô gyermek nagyon nehezen éli meg
másságát – szégyenérzetet, önértékelési zavart is okozhat a betegsége kezeléséhez szükséges „eszköz” viselése. Sokan ezért el
is utasítják ezt a kezelési módot. A mozgásterápiás foglalkozások
segítenek az elfogadásban, ha a gyermekek érzik a gyógytornász
személyes, egyénre szabott, rájuk és szükségleteikre összpontosító szeretetét és segítôkészségét.
Nagyon fontos a hosszú távú, eredményes kezelésben a beteg
gyermek és kezelôjének jó kapcsolata – ez reményt ad a terápia
sikerére. Lényeges még a kezelésben a beteg állapotának követése: a rendszeres orvosi ellenôrzés, általában félévente, ritkábban háromhavonta, amíg ezt az orvos indokoltnak tartja.
Lakatos Katalin

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: 06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület: Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665
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NEVELÉS

Ifjúsági szórakozási csoportkultúrák,
avagy a „Zûrkorszak gyermekei” III. rész
„Nem kedves elôttünk, amit megtenni szabad, ami tiltott, arra hevesen vágyunk.” (Ovidius)
Sorozatom befejezô részében elérkeztem napjaink egyik legvitatottabb életérzéséhez,
szubkultúrájához, öltözködési és zenei stílusához, az emo-hoz. (Más meghatározásban a
„nyafogó kultúra” , elnézést, nem szeretnék senkit megbántani. )” Az emo kifejezés az
„emocionális” szóból származik, jelentése: érzelmes.
A külsôségekben egyértelmûen megnyilvánuló stílus jellemzôi a „szûk ruházat: a
csônadrág szinte kötelezô – fiúknál és lányoknál egyaránt. Színes és/vagy fémes díszítésû kiegészítôk, feszülôs vagy kapucnis
pöttyös, csíkos, halálfejes, mesefigurás póló. Alapszín a fekete, rikító színnel (rózsaszín, zöld) párosítva. Tornacipô, leginkább
kockás. Erôs, sötét smink vastagon – fiúk,
lányok egyaránt – feketére húzott szem.
Sokan viselnek piercinget. A haj általában
feketére festett, arcba fésült. Felül tépett,
tupírozott, alul pedig hosszúra hagyott, de
lehet „tüsi” is. Egyesek szerint az emósokra jellemzô a szomorúság, a melankólia, a
depresszív hajlam, az öncsonkítás és „a szeretet két nemmel szembeni megnyilvánulása is összemosódhat”. Errôl az anti emósok durva gúnyverseket fogalmaznak meg.
Az emósok ezt tagadják, és megszülettek a
szintén durva anti anti emós versek. Nekem személy szerint nem jön be a stílus,
ennek ellenére nem fogalmazok meg negatív véleményt az emo életérzéssel kapcsolatban, ha egyáltalán van ilyen. Valami
biztosan van, hiszen az igazi „emósok”
használják a pózer (pooser) kifejezést,
mindazokra a fiatalokra, akik csak divatból
követik az öltözködést, „de magát az életérzést nem élik meg teljesen”!?
Tény, hogy az emo zenék szövegei a
viszonzatlan szerelemrôl, az ellenséges
külvilágról szólnak. Hazai emós, érzelmes
rock zenekarok az Anti Fitness Club és a
No Thanx a zenéikben „megéneklik a felnôttek gonosz, és reménytelenül rideg vi-
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lágát, és egyáltalán mindenfajta fájdalmat”.
Városunkban megjelenik még néhány
tevékenység alapján szervezôdô szubkultúra a BMX-esek, a Graffitisek és az otthonról ki sem mozduló, számítógép elôtt ülô
online gyerekek csoportja. A BMX bringázás az utcai sportok, szabad stílusú „freestyle” sportok közé sorolható. A fiatalok
maguk, edzô nélkül gyakorolnak, akkor,
amikor akarnak, nincs kötöttség. Kívülrôl
szemlélve igazi ügyességi és erôsport.
„A legtöbb graffitivel foglalkozó írás egy
kalap alá veszi az összes falra, vagy egyéb
helyre festett, vagy karcolt betûösszetételeket, felismerhetô vagy nonfiguratív grafikákat, és értelmezhetô üzeneteket egyaránt.” „A firkászok saját tevékenységüket,
munkamódszerüket és mûveiket kidolgozottságuk, szín- és formaviláguk szerint
különbözô elnevezésekkel jellemzik (pl.
Bombing [bombázás], Tag [szignó, címke],
Kanna [spray, szórófesték]). A hobbijuk és
életformájuk miatt a fiatalok kapnak jót és
rosszat egyaránt. Nem kétséges, hogy
rendkívül tehetségesek, de sok bosszúságot
is okoznak. Szülôként és pedagógusként
azt ajánlom, hogy forduljunk megértéssel
fiataljainkhoz. Ne ítélkezzünk, ne gátoljuk,
inkább segítsük ôket az útkeresésben.
Nem könnyû feladat, mert ôk, miközben
felelôtlenül próbálgatják, feszegetik lehetôségeik határait – egyben próbára téve
türelmünket –, (ön)veszélyes vizeken eveznek. Mi óvnánk ôket, ôk nem tûrik, és azt
várják el tôlünk, hogy fogadjuk el ôket

olyannak, amilyenek. Nekünk felnôtteknek pedig a napi összezörrenések, konfliktusok mellett óriási a felelôsségünk még
abban is, hogy száz év múlva, egyáltalán legyen még csókolni való emberi arc (Nagy
László). Mert a mi csodálatos világunk
napról napra veszélyesebb, zûrösebb. A
„Zûrkorszak gyermekei” pedig egyre alacsonyabb életkorban csatlakoznak valamely csoporthoz, amelyek közül a tájékoztatás szándékával mutattam be néhányat.
Kedves Szülôk! Tegyünk meg mindent
azért, hogy felnövekvô gyermekünk ne távolodjon el tôlünk! Egyik legfontosabb,
hogy egy nyelven beszéljünk, hogy szó szerint: „szót értsünk” gyermekünkkel, fiataljainkkal! Saját tapasztalataim alapján javaslom, kezdjük a szókincsünk bôvítésével
(para, konci, pogó, spuri, lufi stb.) Nincs
foganatja, ezért nyugodtan töröljük szótárunkból a „bezzeg az én idômben…; szörnyen nézel ki (ruha, hajviselet) …; érted
melózunk éjt nappallá téve…; neked akarunk jót…; ezt érdemeltem; szégyent
hozol ránk… stb. kifejezéseket. Ami a legnehezebb (higgyék el, nekem is az volt!)
barátkozzunk a megbotránkozást keltô
dalszövegekkel. Ami nálam kiveri a biztosítékot, ha a fiatalok élôszóban is trendi tini
rövcsi szavcsikat használnak (vok=vagyok;
teli=telefon; barcinôci=barátnô ).
Figyeljünk jobban gyermekeinkre,
idôben (tehát a fogantatástól), nagy-nagy türelemmel és finoman terelgessük ôket a helyes útra. Soha nem tiltással és erôszakosan,
mert az csak rosszat szül, ebben biztosan
egyetértenek velem. Ne kérdezzék „hol rontottuk el?” és ne feledjék, soha nem késô!
Köszönet a lányaimnak, a tanítványaimnak és Gremának!
Valentyikné Szakál Márta
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TISZTA VIZET A POHÁRBA!
I. RÉSZ
A legtöbb mai ember számára teljesen természetes, hogy van víz. Folyik a csapból és
kész. Kifogyhatatlan forrásként tekintünk rá, mert megszoktuk, hogy van és elképzelhetetlen számunkra, hogy egyszer a víz nagyobb kincs lesz, mint az arany vagy az
olaj. Több forrás szerint ez az idô nincs is olyan messze. A cikk elsô részében Jasper
Lóránttal, a Daköv Kft. ügyvezetôjével készült interjút olvashatják, míg a második
részében a víz jelentôségével és takarékos felhasználásával foglalkozunk.
– Hogyan történik a kommunális szennyvíz tisztítása?
– Dabas Városban 20 db szennyvízátemelô van, melyekbôl a beérkezô
szennyvizet elôször mechanikailag tisztítjuk. Tehát kiszûrjük a biológiailag
nem bontható szennyezôdéseket, mint
például fültisztító. Ezután a szennyvíz
biológiai tisztításra kerül, ahol a
szennyvízben található szennyezôanyagok biológiai úton lebontásra kerülnek.
Az utolsó szakaszban a tisztított
szennyvizet különválasztjuk a szennyvíziszaptól. A tisztított szennyvizet a
nyárfás öntözôtelepen elöntözzük.
– A nyárfás öntözôbe engedett, tisztított
szennyvíz nem kerül be az ivóvízrendszerbe?
– Nem, ennek több oka is van:
A szennyvíz egy része a kihelyezés
után elpárolog. A nyárfás öntözôterületen telepített nyárfák a víz jelentôs
részét felveszik. A maradék valóban a
talajba kerül, amit a talaj felsô rétege
megszûr, lejjebb vízzáró agyagréteg
akadályozza meg a további leszivárgást.
Továbbá a nyárfás a város ivóvízellátását biztosító kutaktól biztonságos távolságban épült.
– Mi történik a szennyvíziszappal?
– A szennyvíztisztítás során keletkezett szennyvíziszapot a szennyvíztisztító telepen víztelenítjük és komposztáljuk. A komposztálás során keletkezô
70 °C-on felüli hô csírátlanítja a komposztot.
– Ezt a 70 °C-os hômérsékletet hogyan
lehetne hasznosítani?
– A komposztálóban keletkezik
70 °C, sôt akár 90 °C is, de mivel a
komposztálás folyamata szakaszos, ez a
hômérséklet nem áll fent folyamatosan,
valamint a keletkezett hômennyiség a
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mi esetünkben nem éri el azt a szintet,
amiért érdemes lenne beruházni hôvisszanyerô technológia kiépítésére.
– Van-e Dabason olyan üzem, ahonnan
ipari szennyvíz származik (vágóhíd, tejüzem, vegyi üzem, autómosásból származó
szennyvíz)?
– Természetesen, de ezek az üzemek
csak megfelelô elôkezelés után engedhetik be a szennyvizüket a csatornahálózatba.
– Mennyire korszerû és kiépített a dabasi vízrendszer?
– A dabasi vízhálózat a múlt század
hetvenes éveiben épült, korszerûsítése
folyamatos. Éppen a tavalyi évben cseréltünk ki a Szent János úton egy több
mint 2 km-es szakaszt. A vízhálózat kiépítettsége folyamatosan változik, mert
új területek kerülnek belterületbe
vonásra, és az Önkormányzat az igényeket követve gondoskodik a terület
vízellátásának és szennyvízelvezetésének megoldásáról.
– Rengetegféle ásványvíz van jelenleg a
piacon. Mi a véleménye az ásványvízfogyasztásról?
– Az emberi szervezet azonban úgy
lett megalkotva, hogy csak azokat az ásványi anyagokat képes hasznosítani,
amelyeket a növények a táptalajból felszívnak, és fotoszintézis útján szerves
kötésbe rendeznek.
A probléma az, hogy a palackban található víz sok esetben egyszerûen tisztított csapvíz, vagy desztillált víz, mesterséges ásványi anyaggal dúsítva. Az
ilyen vizekben a só szervetlen, amit a
szervezet nem tud hasznosítani, vagy
csak minimálisan 10–15%-át képes feldolgozni. A szervetlen ásványi sók lerakódnak a szervezetünkben, így alakul a
vesekô, epekô, fogkô, érelmeszesedés,

rugalmatlanná váló ízületek. Az is tény,
hogy a legtöbb országban eldobható
palackokat használnak.
A PET-palackok újrafeldolgozhatók,
mégis több országban csökken az ismételt felhasználásuk. (Országszerte 37
üzletében vezeti be a Tesco azt az új
rendszert, melynek keretében öt használt PET-palackért 5 forintot, illetve
5 alumínium dobozért 10 Ft-ot fizet levásárolható blokk formájában. Sajnos a
dabasi üzlet nem tartozik ezek közé.
Szerk.)
Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták: minél tovább tároljuk a vizet a mûanyag palackban, annál több mérgezô
kémiai anyag oldódik benne, akár hat
hónap alatt duplájára is nôhet e veszélyes anyagok mennyisége. Nem beszélve arról, hogy tartósítószer nélkül a
széndioxid-mentes ásványvíz nem áll el
az üvegben!
– Magyarországon a vizek minôségét
szabvány szerint öt fokozatba sorolják. A
dabasi víz minôsége melyikbe tartozik?
– A dabasi ivóvíz minôsége II. osztályú, a viszonylag magas vas- és mangántartalom miatt. Ez az egészségre
közvetlenül nem káros, inkább a mosdóban, fürdôkádon okoz elszínezôdést.
– Sokan panaszkodnak, hogy „büdös” a
melegvíz. Miért van ez?
– Ennek két oka lehet az egyik, hogy
az ingatlan belsô vízvezetékének építésekor a csôkötések kialakításánál olyan
anyagokat használtak, amelyek a meleg
víz hatására bomlanak és ezzel intenzív
illat- és ízproblémákat okoznak. A másik ok az, hogy a vízmelegítô berendezésekben lévô vízkôképzôdést meggátoló anyag lép reakcióba a vízben oldott
vassal és mangánnal, ami szintén intenzív illat- és ízproblémát okozhat.
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– A szennyvízelvezetô rendszer ellenére
még mindig léteznek szippantós autók. Értesüléseim szerint van olyan szippantós
autó, amelyet a közeli erdôkben ürítenek.
Ha valakinek tudomása van ilyenrôl, hol
kell jelenteni?
– Amennyiben valakinek tudomása
van az illegális leeresztésrôl, kérjük jelentse be a város Közterület Felügyelôinek, vagy a DAKÖV Kft.
szennyvíztisztító telepének a 360-171
telefonszámon.
– Mi a véleménye a dél-alföldi arzénproblémáról?
– A probléma valós, de véleményem
szerint a jelenlegi arzén határérték magyarországi viszonylatban túl alacsony,
mivel nem veszi figyelembe, hogy a
magyarok nem fogyasztanak annyi tengeri halat, mint pl. a hollandok, így a
vízen kívül jóval kevesebb arzén jut a
szervezetünkbe.
– Az EU-hitel fedezete a nemzeti vagyon, melybe beletartoznak a magyarországi
vizek is. Ön szerint milyen veszélyt rejt ez
magában?
– Nem vagyok jogász, hogy erre a
kérdésre minden igényt kielégítôen
válaszolni tudjak.
Egy biztos: Magyarországon van
Európa legnagyobb édesvízkészlete. A
magyarországi vízkészletek multik általi ellenôrzése megkezdôdött a kisebbnagyobb vízmûvek koncessziós üzemeltetésével (Budapest, Szeged, Pécs
stb.), s csak most indul a nagyobb
regionális vízmûvek „privatizációja”.
Szerintem érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy szabad-e a legfontosabb
közmûvet idegen kézbe adni?
– Milyen jövôbeni tervei vannak a
DAKÖV Kft.-nek?
– A jövôbeni terveink között szerepel
a lakossági igények minél magasabb
színvonalú kielégítése érdekében a dabasi központi iroda bôvítése során egy
ügyfélszolgálati információs központ
kialakítása, valamint elkészültek a vasés mangántalanító tervei, amit az ivóvízminôség-javító program keretében
pályázati pénz segítségével szeretnénk
az önkormányzattal együtt megoldani.
A pályázati kiírás jelenleg még várat
magára.
– Köszönöm az interjút és további eredményes munkát kívánok!
Bábel Antónia

Húsz éve hunyt el Márai Sándor
Eredeti nevén Grosschmid Sándor, Kassán született 1900. április 11-én, és a kaliforniai San Diegóban hunyt el 1989. február 21-én.
Mivel semmilyen társadalmi-politikai szélsôséggel nem értett egyet (sem a Horthy-rendszerrel,
sem a kommunista hatalommal), 1948-ban Svájcba,
majd Olaszországba emigrált. Ezt követôen az
Egyesült Államokba költözött, ahol magyarul írt és
mûveit emigráns magyar kiadók adták ki.
Még egy esztendeig az olaszországi Salermóban
élt, de visszaköltözött az Egyesült Államokba, és
San Diegóban telepedett le.
A magyar irodalom egyik legigényesebb írója volt, mûveiben magasra állította a stilisztikai-esztétikai mércét. Klasszikus, harmonikus és erôsen intellektuális stílusa Thomas Mannéval vethetô össze. Polgár volt, a szó legnemesebb
értelmében, és osztályának értékei írásaiban maradéktalanul tükrözôdnek.
Nem véletlen, hogy a 20. századi európai irodalom egyik nagyjaként tartják
számon. Mûveit számos nyelvre lefordították. Hazánkban az Akadémia külsôs
tagjává választotta, és halála után Kossuth-díjjal jutalmazták irodalmi munkásságát.
K. Á.

SÁRKÖZY SOMA
HALOTTI ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉSE
Ez év március 3-án volt 156 éve, hogy a pesti
Újépület udvarán kötél által kivégezték a Noszlopy-féle szervezkedésben részt vevô Sárközy
Sámuelt, vagy másnéven Somát. A nem éppen
kerek évforduló kapcsán most szeretnénk közreadni az 1848/49-es szabadságharc huszárhadnagyának, a dabasi születésû ügyvédnek eddig
még publikálatlan halotti anyakönyvi adatait.
A budapesti Kálvin téri református lelkészség
1853. évi halotti anyakönyvében – a II. kötet
82. oldalán – található rövid és tömör bejegyzés
tehát a következô:
„Sárközy Sámuel, alsó-dabasi születésû, 31 éves, haditörvényszéki ítélete következtében kötéllel kivégeztetett Márczius 3-án.”
Sárközy Somának – valamint a vele együtt kivégzett Jubál Károlynak és
Noszlopy Gáspárnak – földi maradványait a kivégzés után a régi ferencvárosi
temetô árkában (a mai István Kórház helyén) temették el. A holttesteket azonban
15 évvel késôbb, 1868-ban, Damjanich János tábornok özvegyének a kezdeményezésére átszállították a Kerepesi úti temetôbe, a jelenlegi Fiumei úti Nemzeti
Sírkertbe. Közös síremléket pedig 1870. november 1-jén állíttattak a „kilenc pesti vértanú”, Csernyus Emánuel, Szacsvay Imre, d'Abancourt Károly, Giron Péter,
Streith Miklós, Kolosy György, Noszlopy Gáspár, Jubál Károly és – a sírfeliraton
hibásan, Sárközy Sándornak írt – Sárközy Sámuel földi maradványai fölé.
Merényi-Metzger Gábor
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Hajtsunk fejet!
Az 1848–49-es szabadságharc
és forradalom 160. évfordulóján

Különös az emberi emlékezet természete: valami ellenállhatatlan erô vonzza a
kerek évfordulókhoz. Mintha az ünnep
fénye, az emlékezés komolysága, a felidézett múlt jelentôsége attól függne,
hogy százötvenkilenc vagy százhatvan
esztendô telt el az események óta. Vajon
miért van ez így? Miért nem mindegy
az emlékezet számára, hogy pontosan
mennyi is a mögöttünk hagyott évek száma? Talán azért, mert a kerek évfordulók
– mint azt a születésnapokon megszoktuk – tekintélyt parancsolóan jelzik az idô
múlását. Fontosak számunkra, mert azt
reméljük tôlük, hogy megvilágítják az addig homályban maradt részleteket, rávilágítanak korábban figyelmen kívül hagyott
összefüggésekre, megtudunk valamit a
múltból, valamit, amitôl többek leszünk.
Százhatvan esztendô telt el a tavaszi
hadjáratban kivívott gyôzelem és a Világosnál elismert vereség óta. Százhatvan
esztendô Buda dicsôséges visszavívása
és Komárom várának reményvesztett feladása óta. Százhatvan esztendô a debreceni Nagytemplomban kimondott függetlenség és az aradi kivégzésekkel kezdôdô
alávetettség óta.
Vajon mit üzen nekünk, késôi magyaroknak a kerek évfordulón a magyar
szabadságharc története? Mit látunk magunk mögé, a múltunkra pillantva százhatvan esztendô magaslatából?
Talán vannak, akik a magyar sors tragédiáját olvassák ki belôle. Azt, hogy nekünk, magyaroknak semmi sem sikerült.
Mert hiába küzdöttünk meg hôsiesen a
gyôzelemért, végül csak vereséget szenvedtünk. Hiába vívtuk vissza az országot
magunknak, végül csak elvették tôlünk.
Hiába szereztük vissza a szabadságun-
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kat, végül csak rabság lett belôle. Igen,
hangzik – a gondolatsor végén – a következtetés: vesztes nép vagyunk. A hiábavalóság nemzete. Mert minden tettünk,
minden cselekedetünk, minden diadalunk: hiábavaló volt.
De vajon így van-e mindez? Vajon igaza van-e azoknak, akik a történelem nagy
pillanataitól is – csakúgy, mint a hétköznapok küzdelmeiben önmaguktól –
egyedül a látványos sikert fogadják el
eredménynek? Nem csupán arról van-e
szó, hogy olyasmit kérünk számon a múltunkon, ami sokkal inkább korunk egyik
jellegzetes problémája, betegsége: a
gyorsan megtérülô és látványos haszon
igénye. Hiszen, ami nem hoz hasznot, az
mindenestül hiábavaló…
Valljuk be, ezzel a gondolkodással
nem megyünk semmire sem. Valljuk be,
hogy a történelmünk nem szemlélhetô
úgy – bármennyire is szeretnék egyesek
ilyennek láttatni – mint egy gazdasági vállalkozás, amelyrôl hû képet ad a bevételek és a kiadások egyenlege. Gondoljunk
csak bele: hol lennének most a lengyelek,
ha a kettôs könyvelés szabályai szerint viszonyulnának a múltjukhoz. Hol lennének ôk, akiket többször osztottak fel, és
volt, hogy egyetlen talpalatnyi hazájuk
sem maradt? És hol lennénk mi, magyarok, ha 1849-ben, százhatvan esztendôvel ezelôtt az elôttünk járók a szabadságharc vereségével úgy zárták volna le a
fôkönyvet, hogy nem éri meg magyarnak
lenni, nem éri meg ragaszkodni a magyarságunkhoz, nem éri meg a reménytelenségben is kitartani a magyar szó mellett, mert több vele a kiadás, többet visz,
mint amennyit hoz? Nem, a történelem,
1849 története nem a számokból, adatokból kiolvasható, kiszámítható és matematikai mûveletekkel kifejezhetô logikára
oktat. Hanem arra, hogy a történelem
szabálytalan, illogikus, mert az érzô,
álmodó, álmaiért áldozatot is vállaló, és
önmagát, emberi mivoltát meghaladni is
képes ember alkotása.
A forradalom és szabadságharc százhatvanadik évfordulóján hajtsunk fejet

nemzetünk ismert és ismeretlen nagyjai
elôtt, azok elôtt a magyar emberek elôtt,
akik annyira szerették a hazájukat és a
szabadságot, hogy az életüket is képesek
voltak feláldozni érte. És emlékezzünk
azokra is, akik százhatvan esztendôvel
ezelôtt, a leveretés után, a reménytelenség éveiben reményt adtak és erôt a
nemzetnek a megmaradáshoz akkor is,
amikor az üldöztetés éveiben a legkevésbé sem érte meg magyarnak lenni. Ezt
üzeni nekünk a múltunk, erre tanít bennünket 1849: „a magyarság magatartása
ésszel föl nem fogható, kívülesik a józan,
az érdekeket, a következményeket latolgató gondolkodáson” – írja Illyés Gyula,
majd így folytatja: „Létét vakmerô harcainak köszönheti. E harcok kezdettôl fogva
mindig védekezô harcok, az idô elteltével
mind kétségbeesettebb védekezô szabadságharcok. Valamennyi reménytelen.
(...) A higgadtságáról, szemléletérôl híres
nemzet látja, hogy nekiugrása csak kudarccal végzôdhet, s mégis újra és újra
nekiugrik Góliátnak. Történelmünk nem
logikára oktat. Arra oktat, s ez benne a vigasztaló és magasztos, hogy nemzetek
életében olyan fogalmaknak is van értelme, mint bátorság, merészség, ideákhoz
való ragaszkodás.”
Pásztor Gergely

A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyûlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI.
16.) sz. határozata rendelte el. Ennek
értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25én tartják a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, annak emlékére,
hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fôtitkárát 1947-ben ezen a
napon jogellenesen letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc
évet ült fogságban.

KÖZÖSSÉG ÉVE

A GYÓNI GÉZA IRODALMI TÁRSASÁG története II. rész
A társaság megalakulása, mûködése
Az elsô egyeztetô értekezletre
1930. április 4-én került sor Budapesten, majd közel egy éves elôkészítés után 1931. március 8-án
alakuló közgyûlést tartottak Gyónon. A mûködéshez szükséges
engedélyt 1931. november 13-i
dátummal adta meg a belügyminiszter. Az alapszabályban
megfogalmazott célok: Gyóni
Géza hazafias költészetének ápolása, a Gyóni hagyaték gyûjtése, irodalmának egybefoglalása,
kiadása, hamvai hazahozatalának elômozdítása, a hazafias együttérzés ápolása. Mindez politika- és hitfelekezeti kérdésektôl
mentesen. A fôvárosi székhelyû (Budapest VII. ker., Hernád u.
7.) szervezetben az alapító tagok létszáma 36 fô, akik közül gyóni-dabasi illetôségûek: Hajnal László, Sziráki György, dr.
Domján Ferenc, dr. Lakos János, Demény János, dr. Zlinszky
János, Dinnyés Lajos, dr. Dinnyés Pál, Károly János és Parragh
József. A mûködés során mintegy 1500 fôre gyarapodó tagságban jelen voltak a Gyóni-kultusz fenntartásában érdekelt csoportok prominens személyiségei, s további helyi vonatkozású
neveket is találunk: dr. Garzó Sándor, dr. Czobor Andor, dr.
Czobor Andorné, Durnyi Alajos, Dabasi Halász Móric, Kollár
Pál, Ruttkay-Miklián Géza, dr. Szánthó Pál, dr. V. Czanik Gézáné, dr. Gunde László. Minden Gyóni Gézával kapcsolatos
rendezvényen képviseltette magát a társaság, legyen az az ország bármely pontján, s mintegy kétszázat szerveztek maguk is.
Az elsô konkrét, ma is látható eredmény a költô halálának
15. évfordulóján felavatott fôvárosi emléktábla, a Damjanich
utca 28. számú ház homlokzatán (1932. június 19.). A szónokok
között a szülôföldet Sziráki Pál és Dinnyés Lajos képviselte.
Évente a júniusi kettôs évfordulóra emlékezve koszorúztak
Gyónon és egyúttal Alsódabason, Kossuth László síremlékénél
is. A tevékenység fókuszába mindinkább a hamvak hazaszállításával kapcsolatos elképzelések kerültek, valóságos mozgalom
bontakozott ki a társaság égisze alatt. Kezdettôl fogva az
Áchim-fivérek hamvainak együttes hazaszállításáról gondolkodtak. A sikert megelôlegezve elsôként Sziráki György képviselô ajánlott fel a birtokán egy szép fekvésû magaslatot a község
nevezetes szülötte és testvére méltó nyughelyéül. Gyón község
képviselôtestülete (ahogyan azt a 26/1932. ápr. 30. számú határozat rögzíti) örömmel fogadta a felajánlást és a mauzóleum felépítése esetén kötelezettséget vállalt odavezetô út építésére, a
környezet parkírozására, folyamatos gondozására.
Az egyidejû koszorúzások során születhetett meg az a terv,
hogy Gyóni Géza hamvai az alsódabasi Kossuth László-síremlék mellé kerüljenek. Ez azonban csak 1934 novemberéig szerepelt napirenden, ekkor ugyanis a fôváros díszsírhelyet ajánlott
fel a Kerepesi úti temetôben. Mihály hamvait az utóbbi két változat szerint az édesapja mellé temették volna a gyóni
temetôbe, ill. Alsódabason Kossuth László síremléke környezetébe. Valamennyi elképzelés helyet kapott a korabeli magyar

sajtóban, ahogyan Dinnyés Lajos országgyûlési képviselô parlamenti megbízásból végzett tárgyalásai és az arról szóló beszámolók is.
A szervezetnek fôként 1936 után önálló diplomáciai kezdeményezései is voltak. Levelekben kérték a magyar külügyminiszter, továbbá Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai nagykövet és a budapesti szovjet nagykövet segítségét. A szovjet
nagykövettel személyes találkozóra is sor került. A magyar diplomácia – nem hivatalos úton – már 1938 márciusában felhívta
a társaság figyelmét a szibériai térség háborús kockázatára.
A hamvak hazaszállításához szükséges adományok gyûjtése
1936-ban kezdôdött, az országos gyûjtés engedélyét 1937 novemberében kapták meg. Ez egyúttal azt is nyilvánvalóvá teszi,
hogy minden korábbi tárgyalás a költségek fedezetéhez szükséges anyagi háttér nélkül, elvi jelleggel zajlott le. A befizetések a
társaság erre a célra elkülönített számlájára (Gyóni Hamvak) és
pénztárába történtek. A számla a vártnál lassabban gyarapodott:
1938. III. 20-án 7920 pengô, 1939. XII. 9-én 9511 pengô volt
az egyenleg. A következô év júniusában sikerült meghaladni a
tízezer pengôt (1940. VI. 19.: 10246 pengô), de ez még mindig
csak részben fedezte volna az exhumálás és a tervek szerinti kétfôs küldöttség (Mészáros Vilmos, Tiry Gyula) utazásának költségeit. (Az érintett országok vasúti társaságaitól 1937-ben kedvezményt kértek, de erre csak a lengyel és a magyar társaság
adott kedvezô választ.) A gyûjtés eredményeként közismert
10566,39 pengôs végösszeg az 1941. IX. 17-i állapotot tükrözi.
Ezt követôen a háborús értékvesztés elleni védekezésül a teljes összeget ingatlanvásárlásba menekítették. 1941. október 3án Zuglóban a Mogyoródi út 152. szám alatti 244 négyszögöles
telket vásárolták meg illetékkel és egyéb járulékos költségekkel
együtt 7673,69 pengôért. Az ingatlant a társaság nevére telekkönyvezték. Közel két év múlva, 1943. IX. 15-én a mai Szigethalom (akkor: Horthy-liget) területén, a Szabadkai és Kinizsi
utcák sarkán lévô 174 négyszögöles (6968/27 hrsz.) telek 16/21
tulajdoni hányadát 2880 pengô vételáron szerezték meg. Az ingatlan teljes vételára 4300 pengô volt, a hiányzó összeget
dr. Gyóni Ferenc és Balogh Istvánné pótolta. (Adatok: Balogh
László Tibor, 1977.)
Valentyik Ferenc
(A következô részben: Balogh István, Gyóni Géza „Mikese”)
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Nôi kézilabda
A DANUKE, Dabas nôi
kézilabda-mérkôzések idôpontjai:
DANUKE–Örkény
Március 15. 12.00 ifi és 14.00 felnôtt
Tápiószentmárton–DANUKE
Március 22. 17.00 ifi és 15.00 felnôtt
DANUKE–Göd
Március 29. 17.00 felnôtt
Kóka–DANUKE
Április 04. 18.00 felnôtt
DANUKE–Cegléd
Április 12. 15.00 ifi és 17.00 felnôtt
Jászárokszállás–DANUKE
Április 18. 14.00 ifi és 16.00 felnôtt
DANUKE–Diósd
Április 26. 17.00 felnôtt
Kistarcsa–DANUKE
Május 03. 11.00 ifi és 9.00 felnôtt
DANUKE–Salgótarján
Május 10. 10.00 ifi és 12.00 felnôtt
Mogyoród–DANUKE
Május 17. 17.30 felnôtt
Verôce–DANUKE
Május 24. 17.00 felnôtt
A DANUKE, Dabasi Nôi és Utánpótlás
Kézilabda Egyesület várja kedves szurkolóit az ingyenesen látogatható
mérkôzéseire Dabas-Diego Sportcsarnokba.
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Labdarúgás
FC DABAS SE–DUNAHARASZTI 0:2
A március 1-jei, vasárnapi találkozó már a harmadik mérkôzése volt a dabasi csapatnak. Érezhetô volt ez a játékosok teljesítményén, látszott a fáradtság minden
mozdulatukon. Pontatlan passzok, kihagyott helyzetek, görcsösség jellemezte a
dabasiak játékát. Az elsô félidôben a mezônyben viszonylag kiegyenlített játék
folyt, ám a félidô vége elôtt az ellenfél középpályása mintegy 25 méterrôl kapura csavarta a labdát, amelyet a hazai kapus elnézett – 0:1 a vendégek javára.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az elsô abbamaradt. Nagy küzdelem
a mezônyben meddô vendégfölénnyel. A mérkôzés 74. percében egy bal oldali
beadásra az ellenfél csatára érkezett és védhetetlenül lôtt a dabasi kapuba – 0:2.
Ekkor már a hazai csapat kettôs emberhátrányban játszott Sápi és Utassy sérülése miatt. Mint azt a dabasi trénertôl megtudtuk, nem tervezték az emberhátrányos szituációk gyakorlását a mai mérkôzésen, azonban a sors így hozta. Keresztúri András elmondta, hogy a félidôben kihasználta az összes cserelehetôségét és
a lecserélt játékosokat az öltözôbe küldte, ezért alakulhatott ki az a helyzet, hogy
a hazai csapat az utolsó negyedórát kettôs emberhátrányban játszotta le.
A mérkôzés érdekessége volt, hogy az ellenfél csapatában egy volt dabasi labdarúgó, Mészáros Dániel, és egy a szó szoros értelmében vett Dabasi játszott,
Dabasi Károly.
Dabasival az FC Dabas SE vezetôsége is tárgyalt az elmúlt hetekben, de Károly a Dunaharaszti ajánlatát fogadta el, azonban nem zárkózott el attól, hogy a
következô bajnoki szezontól a Dabas színeiben játsszon.
A mérkôzésre kilátogató közel száz szurkoló közül a vendég drukkerek lehettek elégedettebbek a csapatuk eredményével. A hazai szurkolóknak megmaradt a
remény a rosszul sikerült fôpróba után, hogy a március 8-i elôadás csak jobb
lehet a Monor ellen az elsô hazai bajnokin.
B. B.

DABASI SZIMULTÁN TÉLI TENISZKUPA
Elsô alkalommal rendezte meg a Dabasi Szimultán Kulturális és Sport Egyesület a Dabasi Szimultán Téli Teniszkupát. A február 17-én kezdôdött versenysorozat mérkôzéseit hat 5 fôs csoportban rendezik a Szimultán SE sátorral
fedett, kemény borítású teniszpályáin (Dabas, Bartók Béla út 31.). A bajnokságon 30 versenyzô vesz részt, a legfiatalabb tizennégy, a legidôsebb hatvanéves.
A csoportmérkôzések március elsô hetében fejezôdtek be, utána az egyenes
kiesések szakasza következik.
A verseny március 15-ig tart, majd utána indul a párosok bajnoksága.
Tavasszal egy újabb, nyitott pályás bajnokságot készít elô az egyesület.
Sz. J.
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FÉRFI KÉZILABDA
Várjuk szurkolóinkat március 10-én (szerdán) 19 órára a Dabas-Diego Sportcsarnokba a Magyar Kupa negyeddöntôjére.
A Dabas-Diego KC ellenfele az elsô osztályban szereplô
Gyöngyös. A bravúrhoz szükségünk van mindenki biztatására.

Bajnoki eredmények
NB I/B
Makó–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Békés

FELNÔTT

IFJÚSÁGI

22:25
32:26

25:50
49:27

NB II
Salgótarján–Dabas VSE KC

FELNÔTT

IFJÚSÁGI

38:29

31:29

A felnôttek a tizenegyedik, az ifjúsági csapat a nyolcadik helyen áll.
Következô hazai mérkôzések a DS-ben: március 22-én
11 órakor Füzesabony, április 3-án 16 órától Eger ellen.

A felnôtt csapat jelenleg a harmadik, az ifjúsági csapat az elsô
helyen áll. Következô hazai mérkôzések a DS-ben: március
15-én 18 órakor Kiskunfélegyháza, április 5-én 18 órakor az
FTC ellen.
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