A kép Mráz Nikolett gyûjtésébôl való

„Ah, ismerni kellene ahhoz, ki volt az én anyám…
Kis, gyönge testű, szívbajos, szépség nélküli hamupipôke volt,
aki lemondott minden nôi hiúságról,
de akinek kemény, fekete szemeiben fanatikus tűz égett,
prédikátor ôseinek akarata s ôsanyáink mágnásgôgje:
hármas isten imádatában vezekelt, mint egy mártírnô, a református vallás,
a magyar hazája és hét gyermeke
imádatában.”
Móricz Zsigmond

rendezvényeink

Majális és gyermeknap a Csati-parton

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata és az Áldos Hagyományôrzô
Egyesület közös majálist tartott a sári Csati-parton. A rendezvény
új helyszínre került, mert a Közösség Éve kapcsán a szervezôk
nagyon sok civil szervezetet, intézményt, egyesületet és családot
szólítottak meg, hogy vegyenek részt a közösségépítô eseményen,
és ehhez nagy térre volt szükség. A terület mindenkinek biztosí
totta az elvonulás, a szűk körű fôzôcskézés és zavartalan pihenés,
vagy a programokban való részvétel lehetôségét. A nap eseményei
közül az óvodások ügyességi versenyét, a magyar kutyafajták bemutatóját, az iskolások sportprogramjait, a repülômodell-bemutatót és
a délutáni népzenei elôadásokat és rockkoncerteket emelnénk ki.
A gyerekek és felnôttek kézműves foglalkozásokon próbálhatták
ki kézügyességüket, a jurtánál az Áldos Egyesület tartott ôsmag yar
életmód-bemutatót az érdeklôdôknek. A hagyományôrzô népi játékok és kézzel hajtható fa körhinta is egész nap üzemelt. A csatin ki
lehetett próbálni a kajakozást, a szárazföldön lovas kocsi és póni
fogat állt a kocsikázni vágyók rendelkezésére.
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A dabasi kisvonat reggel a Sugár Rezsô Zeneiskola fúvósaival járta körbe a várost, majd egész nap teljes kapacitással üzemelt, mert sokan így jutottak ki a majális helyszínére.
A rendezvénynek az idô is kedvezett, egy-egy futó zápor és
széllökés megzavarta ugyan a jó hangulatot, de komolyabb esô
csak estefelé volt és elmosta a rockkoncertet.
K. Á.

rendezvényeink

ELBALLAGTAK VÁROSUNK VÉGZÔS DIÁKJAI
Táncsicsossá, Kossuth Zsuzsássá, hogy magáévá teszi, követi azt a
szellemiséget, amelyet az iskolában folyó oktatói, nevelôi munka
kialakít benne. Ez meghatározó védjegyévé válik, és elkíséri egy
életen át.
Kívánom nektek, hogy mindig büszkék legyetek Táncsicsos és
Kossuth Zsuzsás múltatokra, mert egy közösség védjegye lenyomatot képez minden cselekedeteteken, amellyel nyomot hagytok
magatok után bárhol a világban, mint kagyló a kôzetben.
Kívánok nektek sikeres érettségi vizsgát, szakvizsgát, felvételi
vizsgát és pályaválasztást, jó egészséget és beteljesülést magánéletetekben és az élet minden területén!
Kôszegi Zoltán polgármester

Fotók: Karlik Dóra

Kedves Végzôs Diákok!
Nincs még a világon egy olyan hely az otthonon kívül, mint az
iskola. Itt érik az embert azok a személyiségformáló hatások,
jellemerôsítô élmények, amelyektôl felnôtté válik, megleli a helyét
a világban, megtalálja küldetését, amely egyszeri és egyedi életutat
jelöl ki számára.
Az iskola a gondtalan diákévek helyszíne, a dicséretek és dorgálások, a sikerek és kudarcok, az elsô szerelmek és elsô szakítások
világa. Segít abban, hogy megtaláljátok helyeteket a közösségben,
és megtanuljatok felelôsséget vállalni a barátotokért, az osztálytársaitokért, azokért az emberekért, akikkel összefűz a közös téma, a
közös cél, a közös gondolkodásmód. Mert az ember attól válik
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Feltámadási menet Dabason

– „…a magyarság összetartozik…” –

A feltámadási menet jelvénye április 22-én érkezett meg Lajosmizsérôl Gyónra, ahol délután fél ötkor a gyóni katolikus templomban ökumenikus istentisztelettel fogadtuk a
lajosmizsei zarándokokat és a jelvényt. A feltámadási menet másnap április 23-án 13 órakor
indult tovább a gyóni katolikus templomtól a sári Szent János Katolikus Általános
Iskolához, melyen részt vettek a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Szent János Katolikus
Általános Iskola vezetôi, pedagógusai és diákjai.
folytatás a 21. oldalon, a Hitélet rovatban

Újszülöttek köszöntése a Városházán

Fotók: Karlik Dóra

Március 28-án zajlott le a 2008-as év
második félévében született csecsemôk
köszöntése a Városháza nagytermében.
Nagyon jó érzés volt látni, ahogy az elôtér
és a terem megtelik családokkal, gyerekekkel. Ilyenkor az ember úgy érzi, hogy
a gazdasági válság ellenére is a település
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jövôje biztosítva van, ha ilyen nagy a
gyermekvállalási kedv és az újszülöttek
száma. A szépen feldíszített nagyteremben sok-sok színes virág és lufi várta a
kicsiket. A Bóbita Óvoda Dongó csoportja dalos, táncos, játékos kis bemutatóval
kedveskedett a családoknak, majd Kôszegi

Zoltán polgármester üdvözölte ôket,
átadta az emléklapokat és az anyukáknak
egy-egy szál rózsát.
Délután az Újszülöttek Ligetében újra
találkoztak a családok és facsemetét ültettek gyermekük születésének tiszteletére.
Szerk.

önkormányzati hírek

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. április 8-án és
2009. április 27-én rendkívüli üléseket tartott, melyeken pályázatokkal
kapcsolatos közbeszerzési döntéseket hozott. A testület 2009. április 8-án
a Dabas-Sári – Napsugár Óvoda bôvítése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárásban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció alapján az érvényes
ajánlatot benyújtó Patina Bt. (2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.) ajánlatát elfogadta, és az eljárás nyertesének nyilvánította. A testület a nyertes
szerzôdéskötéstôl történô visszalépése esetére az érvényes ajánlatot
benyújtó D’Door Kft. (2370 Dabas, Bartók B. út 13.) ajánlatát hirdette ki a
második legkedvezôbb ajánlatnak.
A testület a 76/2009. (III. 26.) számú ÖK határozatot javította, miszerint „A
bölcsôdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatása” c. program alapján, a
Dabas, Napsugár Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez Dabas Város
Önkormányzata részérôl a saját forrás biztosítását 4 787 529 Ft-ban határozta meg, melyet az önkormányzat a költségvetésébôl biztosít.
v v v
A testület egyhangúlag jóváhagyja a 2009. évi közbeszerzési tervet.
v v v
A testület 2009. április 27-i rendkívüli ülésén a „Városközpont fejlesztésére” irányuló pályázattal kapcsolatos közbeszerzési döntéseket hozott.
A Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason címû KMOP-5.2.1/B2008-0017 regisztrációs számú pályázati projektben foglalt elektromos
tervezôi szolgáltatások megrendelése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció alapján az érvényes ajánlatot
benyújtó Wiring Mérnöki Bt. (1205 Budapest, Báthory u. 7/a.) ajánlatát az
eljárás nyertesének nyilvánította.
Ugyanezen pályázati projektben a közlekedési létesítmények tervezése
vonatkozásában az érvényes ajánlatot benyújtó Earth-Invest Kft. (1026
Budapest, Pázsit u. 9.) ajánlatát, illetve a piaccsarnok tervezése vonatkozásában az érvényes ajánlatot benyújtó Kiss Járomi Építészeti és
Belsôépítészeti Iroda Kft. (1025 Budapest, Cimbalom u. 14.) ajánlatát
nyilvánította az eljárás nyertesének.
A testület a projekt tájépítészeti tervezési feladatok részében a Grabner Tájés Kertépítész Iroda Bt.-ét, (1025 Budapest, Törökvész u. 95–97/B.), a
Rendôrség – Bíróság – Földhivatal épületegyüttes homlokzat-felújításának
tervezése részében a Kiss Járomi Építészeti és Belsôépítészeti Iroda Kft.-t
(1025 Budapest, Cimbalom u. 14.) nyilvánította az eljárás nyertesének.
v v v
A testület pályázatot írt ki a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és
Kollégium igazgatói állásának betöltésére.
v v v
A Képviselô-testület 2009. április 29-i rendes ülésén módosította a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2007. (I. 29.)
helyi rendeletét. A módosítás szerint Dabas Város Önkormányzata az
1993. évi III. tv. 56. §-ában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a jelzôrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi pszichiátriai
ellátást, a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatai által, a nappali ellátást pedig a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona által
látja el.
v v v
A testület ezen az ülésen módosította a gumikerekes kisvonat mûködésérôl és
térítési díjáról szóló 18/2009. (III. 26.) sz. rendeletet. A módosítás alapján az

érvényes viteldíjak a gumikerekes kisvonaton az alábbiak szerint alakulnak:
– 6 éves kor alatt:
ingyenes
– 6–70 éves kor között:
250 Ft/fô
– 70 év felett:
ingyenes
– diákbérlet:
2000 Ft/hó
– felnôtt bérlet:
3000 Ft/hó
Bármely csoportos használat igénylés elôzetesen, írásban kell hogy történjen, felelôs személy megnevezése mellett. Az önkormányzat közigazgatási területén mûködô nevelési-oktatási intézmények által elôzetesen
bejelentett, csoportosan igénybe vett utazás esetén a szolgáltatás ingyenes. A kisvonat elôzetes egyeztetés alapján – a menetrendben közölt
idôpontokon kívül – rendezvényekre kibérelhetô. A bérleti díj 8000
Ft+áfa/óra. A viteldíjak az áfá-t és az utasbiztosítást tartalmazzák.
Nemzeti ünnepeken a használat ingyenes.
v v v
A rendeletmódosítások között szerepelt az egyes, a város közigazgatási
területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló
9/2004. (II. 6.) sz. rendelet is. A módosítás célja az volt, hogy „az
Öregországút” Dabas város közigazgatási területéhez tartozó szakaszát a
Képviselô-testület védett övezetté nyilvánítsa.
v v v
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete ezen az ülésen fogadta el Dabas Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját rendelet formájában.
A képviselôk 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadták az
Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített pénzforgalmi jelentését és egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását.
Az általános tartalék terhére az alábbi feladatok kifizetését engedélyezte:
– KMOP Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése
Dabason címû pályázathoz a kiviteli tervekre 3 500 000 Ft.
– Dabasi Strandon az Építmény fennmaradásának és ifjúsági szálláshelyek
épületépítésének engedélyezési tervdokumentációjára 750 000 Ft,
– Dabas Város komplex humán városi stratégiája elôtanulmányának elkészítésére 405 000 Ft,
– FC Dabas részére 1 400 000 Ft támogatás a futballpálya bérleti díj fizetése miatt.
– Gyóni Géza Általános Iskola részére 500 000 Ft a Grund és futsalpálya
bérleti díja miatt.
A fentiek miatt az általános tartalék összege 6 555 000 Ft-tal csökkent.
A döntéshozók engedélyezték a Halász Móricz-kúria részére 20 db kerékpár vásárlását engedélyezi összesen 704 000 Ft értékben, mely kiadás
fedezete szintén az általános tartalék. A kerékpárokat a kúriába látogató
csoportok használnák, városnézésre.
v v v
A testület nem fogadta el a Raiffeisen Bank és az Önkormányzat közötti
Forgalmazói szerzôdés módosítását a Dabas Fejlôdéséért kötvénnyel kapcsolatosan.
v v v
A képviselôk egyhangúlag elfogadták a 2008. évi intézményi ellenôrzésekrôl
szóló beszámolót. 2008-ban a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Gyóni
Géza Általános Iskola és a Kossuth Mûvelôdési Központ átfogó pénzügyi
ellenôrzésére került sor.
v v v
A testület ezen az ülésen egyhangúlag elfogadja a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelôintézet 2008. évi tevékenységérôl készült beszámolót, továbbá a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatainak 2008. évi
tevékenységérôl készült beszámolót.
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A képviselôk névtelen utcák elnevezésérôl döntöttek, így a Wesselényi utca
folytatásában a 6721 hrsz.-ú utcarészt szintén Wesselényi utcának, a
Nemzetôr utca folytatásában a 6741 és 6858 hrsz.-ú utcarészeket Nemzetôr
utcának, valamint a Dabasi utca folytatásában a 6755, a 0923/380 és a
0923/530 hrsz.-ú utcarészeket Dabasi utcának nevezték el.
v v v
A testület határozott arról, hogy Gyóni Géza születésének 125. évfordulója
alkalmából szobrot állíttat a gyóni városrészben, egyben felhatalmazta a
polgármestert, hogy a szobor elkészítésére vonatkozó szerzôdést Janzer
Frigyes szobrászmûvésszel kösse meg.
v v v
A testület dabasi 1814/5 hrsz-ú, Dabas tulajdonát képezô ingatlanon lévô
Vodafone bázisállomás toronyerôsítésének építési engedélyezési eljárása lefolytatásához szükséges eljáró szerv kijelölésére felhatalmazta a KözépMagyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalt, egyben kérte, hogy a kijelölt
hatóság a szükséges környezetvédelmi hatástanulmányokat végeztesse el.
v v v
A képviselô-testület hozzájárult a dabasi 3614 / 1 hrsz.-ú 878 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítéséhez, 5 000 000
Ft vételárért cserében.
v v v
Pályázatokkal kapcsolatos döntései között a testület elfogadta a pályázatokról szóló beszámolót, illetve határozott arról, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújtson be a fenntartásában lévô sportlétesítmények felújításának támogatására. A program alapján a tervezett fejlesztések, és azok
helyszínei:
– Dabasi Strandfürdô – infrastrukturális fejlesztése.
– Dabas-Sári Pihenôpark – sportlétesítményeinek, pályáinak felújítása
– Gyóni Géza Általános Iskola – sportlétesítményeinek, pályáinak felújítása.
A fejlesztéshez szükséges saját forrást, a Dabasi Strandfürdô esetében
891 800 forintot, Dabas Város Önkormányzata a költségvetésébôl biztosítja.
v v v
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény
127. §-a alapján a képviselôk megállapították – 70. életévének betöltése
miatt – Deák Ferencné ülnöki megbízatásának megszûnését.
v v v
A testület a Remondis-Dabas Kft. Felügyelô Bizottságába 5 éves idôtartamra
Zadunajszki József és Tokai László személyeket delegálta, mivel a korábbi
delegáltak megbízatása lejárt.
A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.
dr. Kozák Beatrix

A legnagyobb adófizetôink
2008-ban

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot adónemenként a tíz-tíz legnagyobb adózóról. A nevek ábécé sorrendben és nem az összeg
nagysága szerint kerülnek felsorolásra.
Célunk az, hogy az adózók büszkék lehessenek arra, hogy ôk
nagymértékben hozzájárulnak Dabas fejlôdéséhez.
Iparűzési adó
(2% a korrigált nettó árbevétel után)
Társas vállalkozások
Egyéni vállalkozók
Chemitat Kft.
Dr. Bajcsay Tamás
Dabas Castrum Kft.
Balázs Ákos
DAKÖV Kft.
Dr. Eke Sándor
Diego Kereskedelmi Kft.
Dr. Eke Sándorné
Ferro-Sped 2000 Kft.
Farkas Pál
Ferrotransz 98 Kft.
Hajba Imre
Ökonet-Európa Kft.
Kozma Sándor
Reálszisztema Dabasi Nyomda Rt. Mráz Józsefné
Vitafort Rt.
Petrányi József id.
Wellis Magyarország Kft.
Tóth Pál
Építményadó (500 Ft/m 2)
Biancoop Zrt.
Dabas Tej Kft.
Diego Ingatlankezelô Kft.
Ferrotransz 98 Kft.
King Stone Kft.
Magyar Közút Kht.
Olívia Kft.
Ökonet-Európa Kft.
Realszisztéma Ingatlan Alap
Vitafort Zrt.

Gépjárműadó
DTL Kft.
Farkas János
Ferro-Sped 2000 Kft.
Garajszki Pumix Kft.
Kancsár Transz Kft.
Mántelki Parasztgazdaság Zrt.
Mészi-Trans Kft.
Petrányi József id.
Sz+S Trans Kft.
Wrap-2006. Szolgáltató Kft.

Tisztelt vállalkozók, adózók! Köszönjük, hogy befizetett
adóforintjukkal hozzájárultak ahhoz, hogy településünk egy
európai színvonalú kisváros legyen.
Természetesen minden adózónak köszönjük a befizetett
adót, azoknak is, akik nem kerültek az elsô tíz közé, de hozzájárultak a városi költségvetéshez.
Kôszegi Zoltán polgármester

„Húszéves városok a fejlôdés útján”
Kisvárosok konferenciája Csurgón

A nevelési és oktatási intézményhálózat fejlesztésének és működtetésének összefoglalója
A 1989 márciusában városi címet nyert
települések (Balatonalmádi, Csurgó,
Dabas, Dunaföldvár, Fonyód, Gárdony,
Letenye, Nyergesújfalu, Ráckeve, Tab)
polgármesterei együttműködési kapcsolatrendszer kialakításáról döntöttek húsz
évvel ezelôtt. Megállapodásuk tartalmazta az évenkénti konferencia megszervezését. Dabas 2000. szeptember
21-én a Dabasi Napok rendezvénysoro-

6 Dabas 2009. május

zat alkalmával látta vendégül az akkor
11 éves városokat. 2009. március 27-én
Csurgóra, a húszéves városok konferenciájára kapott településünk képviselete
meghívást. A rendezvényen Dabast
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
képviselte. A várost bemutató anyag a
nevelési és oktatási intézményhálózat
fejlesztésérôl és működtetésérôl szólt. A
prezentáció összegezte azt a tényt, hogy

az önkormányzati–egyházi iskolaügyrôl
elhíresült város megítélése javult, az
1998–2009-es önkormányzati ciklusban
a problémák megoldódtak, sôt a fejlesztésekben és működtetésben ezen a területen tapasztalható a legnagyobb mértékű eredmény. A bemutatkozó tanulmány
kivonatolt szövege a www.dabas.hu honlapon található.
szerk.
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OKISZI-hírek
Kedves Fiatalok!
Végre eljött a pillanat, mikor profi ifjúságsegítô és ifjúságbarát
civil szervezetek képviselôivel, munkatársaival vehettünk részt egy
közös projektben, mégpedig 2009. április 22-én a Táncsics Mihály
Gimnáziumban egy valódi, hasznos, házhoz-jövôs, csoki-osztogatós információs napon. Persze az infó és a csoki is Nektek szólt, s
reméljük, épülésetekre és szépülésetekre szolgált. A Tizennyolc
körül Alapítvány képviselôje összefoglalta a nap tapasztalatait, azt
fotókkal is megspékelte, aki lemaradt, olvassa bátran, megéri!
Leleményeseknek ajánljuk a www.18korul.hu honlapot, ahol
rengeteg hasznos információra bukkanhatnak.
Persze figyeljétek a mi honlapunkat is (www.okiszi.hu),
hiszen hamarosan megtudhatjátok, mi a helyzet a Tanuló-

kuckóval, és a dabasi igen-igen jól tanuló hallgatóknak szóló
pályázat is megjelenik.
OKISZI-munkatársak

Új civil kezdeményezés a felkeresô ifjúsági szolgáltatás –
hasznosságok diákoknak civilektôl a Táncsics Mihály Gimnáziumban
Április 22-én négy szervezet helyezte ki információs pultját az iskola
aulájában, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, léteznek olyan
nonprofit szervezetek – és a Dabason helyben működô ifjúsági
iroda – akik munkájukkal díjmentesen segítik a diákok hasznos
szabadidô-eltöltését, munkakeresését, nyelvtanulását.
A rendezvényen kiderült, hogy a legtöbb 12–18 év közötti fiatal
nem tud arról, hogy léteznek ifjúságsegítôk, akikhez fordulhatnak,
ha nyári munkát keresnek, külföldi csereútban gondolkodnak, pénzügyeik intézésében akadnak el, vagy bármi más, a mindennapi életet
érintô nehézségbe ütköznek.
A program célja elsôdlegesen az volt, hogy megismertessük a
korosztállyal ezeket a lehetôségeket, és az iskola falain belülre „házhoz” vigyük azokat az információkat, témákat amelyek tájékozódást, tájékozottságot igényelnek a fiataloktól, csak nem tudják, hol
találják a válaszokat.

IRODA LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK
Megnyílt a Dabas és Térsége Látássérültek Egyesületének
Irodája a dabasi Polgármesteri Hivatal földszintjén
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B).

A pedagógusok segítségét kérve közös célunk, hogy tudatosan
keressék azokat a szakembereket, irodákat, akik naprakész információkkal tudják ellátni ôket pályázati lehetôségekrôl, rendezvényekrôl,
tanulmányi ösztöndíjakról, felsôoktatási felvételirôl.
A dabasi információs nap sikeres volt, hiszen közvetlenül beszélgethettünk a gyerekekkel, személyesen mutatkozhattunk be nekik,
és adhattunk akár személyre szólóan is tanácsot.
Köszönjük az iskolavezetés nyitottságát és a rendezvény megvalósításában nyújtott segítségét.
Az információs nap résztvevôi, szervezôi: Tizennyolc körül
Alapítvány, Civil Szolgáltató Iroda, Multikultúra Egyesület, Oktatási
és Ifjúsági Szolgáltató Iroda – Dabas.
A program megvalósulását támogatta: NCA, GYIA
Szervezôk

• • ••• • • ••• • • ••• • • ••• • • • ••• • • ••• • •
Ügyfélfogadás: hétfô, szerda, 8.00–16.00,
péntek
8.00–13.00
Elérhetôségek: 29/561-208, 70/773-4072
Forduljon hozzánk bizalommal! Elôre is köszönjük!
2009. május
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2009. évi GYIÖK választás eredményei
2009. április 24-én immár harmadik alkalommal került sor a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat ifjúsági képviselôinek megválasztására.
A voksolni kívánó fiatalok szavazatukat
09.00–17.00 óra között adhatták le Dabas
Város oktatási intézményeiben.
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat az
alakuló ülést követôen, 12 ifjúsági
képviselôvel kezdi meg kétéves munkáját,
mivel a Sári, Sári-Besnyô, 1. számú választókörzetben nem indult kerületi jelölt.
Az alakuló ülésre várhatóan 2009. május
közepén kerül sor, ahol ünnepélyes keretek
között az ifjúsági képviselôk átveszik megbízóleveleiket, elfogadják SZMSZ-üket,
illetve maguk közül ifjúsági polgármestert
választanak. Bár a képviselôk életkora között
igen nagy különbségek vannak, elsôdleges
céljuk az, hogy a Dabason élô fiatalok életét
érdekesebbé és jobbá tegyék.
Pávics Edina

Választókörz.
sz.

Választókörzet megnevezése

Megválasztottak

2. sz.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Szt. János Katolikus Ált. Isk.

Pucsinszki Péter,
Szabó Nikolett

3. sz.

Dabas

Tóth Vivien

4. sz.
Kossuth Zs. Szakképzô Isk. és Koll.
		

Czetô Brigitta
Rusznyák Viktor

5. sz.
Táncsics Mihály Gimn.
		

Kuli Gerda Lili
Kollár Zoltán

6. sz.
Kossuth Lajos Ált. Iskola
		

Volenszki Lilla
Erdélyi Bernadett

7. sz.

Feldman Gabriella

Gyón, Dabas-Szôlôk

8. sz.
Gyóni Géza Általános Iskola
		

Fózer Tímea
Kocsán Vivien

Felhívás

Láthatósági mellények iskolásoknak

Értesítem a város lakóit, hogy
2009. május 14-én és 15-én
a délelôtti órákban az elektromos lakossági
szirénák ellenôrzésére kerül sor.
Az ellenôrzés alkalmával a szirénák néhány
másodpercnyi idôtartamra nagy hangerôvel
megszólalnak.
Az ellenôrzés helyszíne az Okmányiroda, a
Vásártér, a Szent István tér, a Batsányi János
utca és az Ady Endre utca keresztezôdése.

A biztonságos közlekedés egyik alapvetô feltétele a láthatóság, a „Látni és látszani” elve.
Dabas Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Köz
biztonsági Bizottsága a kerékpáros balesetek számának
csökkentése érdekében láthatósági mellényeket vásárolt. Az
Önkormányzat az iskolába kerékpárral járó dabasi gyerekeknek juttatta el a mellényeket, hogy ezzel is megkönnyítse a közlekedést és növelje az iskolába kerékpározó és a
hazafelé tartó dabasi diákok biztonságát. A mellény nem
helyettesíti a lámpát és a többi láthatósági felszerelést, csak
kiegészíti azokat, és felhívja a figyelmet a gyerekek védelmére.
Szerk.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves
elnézésüket kérjük.
Kôszegi Zoltán polgármester

A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B • Telefon: (06-29) 561-230
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: (06-29) 561-211, 561-212
E-mail: kabinetiroda@dabas.hu • Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés: reProcolor Kft.
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. • Felelôs: Bálint Ferenc
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: (06-29) 365-564
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Név 	Születési idô
Dóri Jázmin
03. 16.
Dupsi Lilien
03. 25.
Sztojka Gábor Romeó
03. 30.
Buncsák Gábor
04. 06.
Bunya János
04. 09.
Kaldenecker Gerle
04. 08.
Sztojka János Béla
04. 09.
Sümegi Bálint
04. 12.
Rapcsák Viktória
04. 14.
Nemes Ádám
04. 15.
Kökényesi Annabella
04. 21.
Müller Dóra
04. 23.
Ódor András
04. 23.
Pásztor Kende
04. 23.
Fazekas-Nyitrai Ákos
04. 29.

Anyuka neve
Drozdik Annamária
Nagy Eszter
Sztojka Mária
Inoka Melinda
Mráz Zsuzsanna
Bábel Melinda
Oláh Klára
Janicsák Barbara
Virág Aranka
Molnár Kinga
Gombár Zsuzsanna
Prokopecz Tünde
Fojta Szilvia
Csébi Orsolya
Nyitrai Ildikó Enikô

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai

Név	Születési idô	Életkor
Rákóczi Ferencné
Bálint Pálné
Solymos Gyuláné
Parragh Tihamérné

1918. 05. 10.
1917. 05. 09.
1915. 05. 08.
1914. 05. 26.

91 éves
92 éves
94 éves
95 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
május 08.
Zsitva Imre – Csonka Anikó
Kancsár Attila – Garajszki Andrea
Praszna Tibor – Garajszki Mária
május 15.
Mráz Gábor – Balogh Szilvia Mária
május 22.
Pap László – Gogolák Márta
május 28.
Dori Zoltán – Tanács Aranka
május 29.
Bennárik János – Juhász Mónika
Láng Attila József – Wazelischen-Kun Gyöngyi
Podoba Miklós – Orosz Irén
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Bózsik Gábor – Szkicsák-Hébel Erzsébet
Vitvindics Ferenc – Sós Rozália
Bábel Péter – Sós Erika
dr. Bartha Imre – Harsányi Nóra
május 12.
Szabados Gábor – Szuróczki Edit
május 19.
Rojcsik János – Deák Márta
Krigel Gábor – Tatay Edit
Lozsek Imre – Holecz Katalin
május 20.
Bábel Zoltán – Mártha Mariann
május 27.
Suhajda László – Balázs Zsuzsanna
Balog Gábor – Balogh Éva
Bálint István – Malecz Kamilla
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
május 4.
Pap István – Mráz Margit
Gácsi Zoltán – Némedi Katalin
Nagy Csaba – Liska Ildikó
május 11.
Szágos Gábor – Sepsi Anna
Molitor Ferenc – Lacza Judit
május 18.
Podoba Gábor – Bábel Julianna
május 19.
Vitvindics László – Bennárik Erika

30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Hegedûs Imre – Garajszki Erzsébet
Molnár Ferenc – Janicsek Erzsébet
Maczkó István – Pál Ágnes
Hajba Imre – Kancsár Gizella
Kiss András – Garajszki Erzsébet
Bozsik Sándor – Serfôzô Teréz
május 11.
Zsitva József – Ujvári Erzsébet
május 12.
Farkas Károly – Erdôs Ilona
május 19.
Pelikán József – Dormány Julianna
Pelikán János – Dormány Karolin
Jakó Csaba – Karlik Katalin
Csernák Miklós – Prigyeni Erzsébet
május 26.
Volenszki István – Szabó Mária
Nagy László – Fojta Terézia
Szilvási László – Wardmann Irén
Kosztolányi Imre – Szilágyhegyi Katalin
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
május 10.
Gogolák Mátyás – Kállai Margit
május 17.
Halengár Pál – Kocsir Terézia
Dori László – Berényi Katalin
2009. áprilisban kötött házasságot:
április 24.
Deák László – Halász Erzsébet Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink

Név	Születési idô	Halálozás idôp.

Zelovics Istvánné (László Julianna)
1928. 10. 03.
Kecskés Ferencné (Drozdik Julianna) 1927. 10. 31.
Bábel József
1946. 07. 23.
Sárvári Sándorné (Kancsár Karolin)
1921. 10. 18.
Lakos Lászlóné (Janicsák Erzsébet)
1933. 05. 25.
Kancsár János
1935. 11. 06.
Józsa Jánosné (Hideghéti Gizella)
1919. 10. 20.
Drozdik Lászlóné (Vida Etelka)
1923. 07. 25.
Kovács Rudolfné (Farkas Jolán)
1940. 09. 25.
Kiss Lajos
1963. 05. 01.
Somogyi Jánosné (Takács Katalin)
1929. 09. 10.
Hencz Imre Józsefné (Márku Valéria) 1950. 09. 17.
Kucsera Istvánné (Kosztolányi Magdolna) 1923. 10. 06.
Kecskés Gábor
1919. 10. 14.
Janicsák János
1934. 02. 18.
Balázs Mártonné (Kopp Katalin)
1930. 09. 17.
Nagy János
1930. 03. 21.
Fekete Jánosné (Szlomonecki Erzsébet) 1953. 03. 12.
Szecskó Ferencné (Mányoki Irén)
1925. 04. 05.
Ambrus Józsefné (Berényi Mária)
1949. 07. 30.
Fejszés Lászlóné (Zelei Mária)
1937. 10. 24.
Jámbor Istvánné (Trapp Erzsébet)
1935. 10. 22.
Osztozunk a családok gyászában.

2009. 02. 15.
2009. 03. 11.
2009. 03. 17.
2009. 03. 25.
2009. 03. 25.
2009. 03. 27.
2009. 03. 30.
2009. 03. 31.
2009. 03. 31.
2009. 04. 01.
2009. 04. 01.
2009. 04. 04.
2009. 04. 07.
2009. 04. 08.
2009. 04. 09.
2009. 04. 10.
2009. 04. 15.
2009. 04. 16.
2009. 04. 18.
2009. 04. 18.
2009. 04. 18.
2009. 04. 19.
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Szép országos és megyei eredmények születtek
A 2008–2009-es tanévben rangos megyei és országos tanulmányi eredmények születtek a dabasi iskolákban. A diákok területi és városi
szinten is jól teljesítettek, de most kizárólag az országos és megyei helyezéseket tüntetjük fel az alábbiakban. (A Dabasi Talentumok, a
vers- és prózamondó versenyek eredményeit az év folyamán már megismertettük az olvasókkal, a legfrissebbekrôl jelen számunkban is
külön cikkben tudósítunk!)
A diákoknak és felkészítô tanáraiknak gratulálunk a díjakhoz és a kitartó, eredményes munkához!
Szerk.

Táncsics Mihály gimnázium – VERSENYEREDMÉNYEK
A Kazinczy Szép beszéd verseny középiskolás kategória megyei
versenyen részt vett Ligetvári Csenge és Keindl Réka
Kémia OKTV II. fordulóba jutott: Lorántfy Tibor
Kémia OKTV döntôbe jutott: Rajsch Gábor nem zárult le
Irinyi-verseny megyei döntô: Molnár Dániel 1., Vad Richád 5.
Irinyi-verseny országos döntôbe jutott: Molnár Dániel nem zárult le
Curie elôdöntô: Csiki Zsófia 16., Kovács Bence 20., Pelikán János
9., Lauter Dóra 15., Molnár Dániel 2., Vad Richárd 6., Lakos Gergô
24., Rajsch Gábor 2., Lorántfy Tibor 5. nem zárult le
Hevesy György megyei forduló: Jansen Márk 8., Lang Helga 14.,
Szaller Dávid 17., Géczy Roland 36., Lauter Dóra 8., Pelikán János 17.
„Lélektôl lélekig” szolnoki régiós szavalóverseny: Kukk Edit Luca 2.
Országos fedett fogathajtó bajnokság: Hölle Martin 1.
Pest Megyei Diákolimpia megyei döntô: fiú röplabdacsapat 4. helyezés
A csapat tagjai: Cserna Roland, Filyó Gábor, Kollár Pál, Leimeter
Roland, Regdony Máté, Weil Levente, Zelenák Dániel

Kazinczy Ferenc országos nyelvi vetélkedô: Váradi Anna 1.
Német nyelvi országos levelezôs verseny: Márton Anna 4., Serfel
Boglárka 4. Szaller Dávid 4., Fajth Andrea 4., Kovács Amarilla 4., Balogh
Rebeka 6., Proksa Tímea 6., Verdes Dorottya 10., Szalai Csenge 10.
Német nyelvi országos levelezôs verseny megyei fordulója: Fajth
Andrea, Jansen Márk, Kovács Amarilla, Gémes Kinga nem zárult le,
Rutterschmidt Rebeka nem zárult le
Hip-Hop verseny országos: 2. helyezettek: Lajosbányai Laura,
Hajas Martina, Kuli Lili, Bálint Györgyi, Géczi Roland, Erdélyi Laura,
Rutterschmidt Dóra, Laczkó Eszter
Arany Dániel Országos Matematika verseny II. fordulóba jutott:
Pintér László, Vad Richárd,Kálmán Dóra, Petrányi Judit
Varga Tamás Országos Matematika verseny II. fordulóba jutott:
Pelikán János
Matematika Országos Tanulmányi versenyen a II. fordulóba jutott:
Lorántfy Tibor

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – VERSENYEREDMÉNYEK
Verseny megnevezése	Elért helyezés	Tanuló neve/osztálya	Felkészítô tanár
Országos szlovák nyelvi
tanulmányi verseny

I. hely
IV. hely

Garajszki Katalin 8. oszt.
Mráz Zsuzsanna 8. oszt.

Illés Tóth Józsefné

Pest megyei		
közlekedési verseny

Parancs Dávid 7. oszt.

Dr. Gogolák Gáborné

Apáczai Kiadó
VII. helyezett csapat
megyei történelem verseny		

Petrányi Henriett 7. oszt, Mráz Zsuzsanna 8. oszt.
Podoba Gergô 8. oszt., Csernák Gábor 8. oszt.

Illy Noémi

Kossuth Lajos Általános Iskola – VERSENYEREDMÉNYEK
Alsó tagozat
Zrínyi Ilona Matematika megyei feladatmegoldó verseny:
Szendrei Balázs 3.b 44. hely a 632 indulóból, felkészítô tanár:
Pecsenyi Gizella
Alapmûveleti matematikaverseny megyei forduló: Kirschteuer
Gergô 4. a osztályos tanuló 4., Magda Zsófia 4. a osztályos tanuló 6. helyezést ért el, felkészítô tanáruk: Dormány Józsefné
Komplex tanulmányi verseny megyei forduló: Somodi Kristóf
4. a osztályos tanuló 9., Farkas Dániel 4. b osztályos tanuló 11.
helyezett a 104 versenyzôbôl, felkészítô tanáruk: Sümegi Józsefné

Felsô tagozat

Megyei Természettudományi verseny 5. helyezettek: Boros Kristóf
7. a Kalmár Bence 7. a, Dobos Csilla 8. a, felkészítô tanár: Papp
Györgyné
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Informatika levelezô versenyen Fekete Dávid 8. c osztályos tanuló
9. helyezést ért el, felkészítô tanár: Juhászné Bábel Márta
Megyei Angol verseny: Kalmár Bence 7. a, 12. hely, felkészítô
tanár: Beséné Lakatos Éva
Megyei Kémia verseny: Kalmár Bence 7. a 22. hely, felkészítô
tanár: Papp Györgyné
„Tollforgató” Megyei 2 fordulós levelezôs verseny döntôjében
a következô eredmények születtek:
Magyar: Czira Csilla 6. b 1. hely, Balogh Krisztina 6. c 2. hely; Péli
Dianna 6. b, 3. hely; Szlama Ádám 6. c 4. hely, felkészítô tanáruk:
Nyári Edit; Fabók Viktória 6. a 5. hely, felkészítô tanára: Beséné
Lakatos Éva; Kollár Ilona 7. a 3. hely; Oláh Noémi 7. a 6. hely;
Sevecsek Dóra 7. a 7. hely felkészítô tanáruk: Batuskáné Kiss
Katalin.

intézményeink hírei

Földrajz: Boros Kristóf 7. a III. hely felkészítô tanár: Brezonyné S.
Anett
Matematika: Vasvári Alexandra. 6. a VI. hely, felkészítô tanár:
Szabóné Kökény Mária

Sporteredmények:
Kézilabda Diákolimpia megyei körzeti, 2009. 03. 03., Abony:
I. helyezett 5–6. osztályos korcsoportban induló csapat: Virág István
5. a, Volenszki Dániel 6. a, Szlama Bence 6. a, Helik Gergô 5. b,
Pelikán József 5. a, Rácz Benjámin 6. b, Rábai Richárd 6. a, Palásti
Dávid 6. c, Jenei Krisztián 5. a, Gágány Martin 6. b Jurácsik István
5. a, Kmettyó Máté 6. b, Edzô: Kuli Imre
IV. helyezett 7–8. osztályos korcsoportban induló csapat: Balogh
Péter 8. a, Tóth Dani 8. a, Bera Márk 8. b, Tihanyi Dani 8. b, Nagy
Dominik 8. b, Csernai Dávid 8. c, Zsikla Dávid 8. b, Pintér Edvárd 6.,
Edzô: Kuli Imre
Kézilabda Diákolimpia megyei döntô, Gödöllô:
IV. helyezett 5-6. osztályos korcsoportban induló csapat: Virág
István 5. a, Volenszki Dániel 6. a, Szlama Bence 6. a, Helik Gergô 5.

b, Pelikán József 5. a, Rácz Benjámin 6.b, Rábai Richárd 6. a, Palásti
Dávid 6. c, Jenei Krisztián 5. a, Gágány Martin 6. b Jurácsik István
5. a, Kmettyó Máté 6. b, Edzô: Kuli Imre
Körzeti Atlétika 2009. április 28., Hernád: (felkészítô tanár: Kuli
Imre)
I. korcsoport fiúk I. hely: Farkas Ronald 2. a Jarábik Norbert 2. a,
Duhaj Ádám 1. b, Kiripóczki Roland 2. a, Peszeki Bence 1. b, Bálint
Bence 2.b
I. korcsoport fiúk III. hely: Czindler Ádám 1. b, Jeszenszki Bence 2.
b, Csinos Gergô 2. a, Mráz Máté 2. b
	I. korcsoport lányok I. hely: Bukovszki Tünde 2. b, Péli Zoé 2.b,
Pajor Panna 2.b, Kovács Amanda 2.b, Szilágyi Réka 1.b, Lévai Daniella
2.a, Turi Adél 2.b
	III. korcsoport fiúk III. hely: Gágány Martin 6.b,Helik Gergô 5. b,
Jenei Krisztián 5. a, Szlama Bence 6. a, Kun Bence 5. a, Simon
János 5. a
	III. korcsoport lányok IV. hely: Mráz Dóra 6.c, Farkas Dóra 6.a,
Kollár Rebeka 6.a, Kamen Zsófia 5.a, Pitka Viktória 7.b, Vasvári
Alexandra 6.a

Gyóni géza Általános Iskola – VERSENYEREDMÉNYEK
Körzeti Környezetvédelmi verseny
Április 24-én iskolánk Józsa Sándorné szervezésében 20. alkalommal
megrendezett versenyen, a rajz pályázaton Rizmajer Krisztina 8. b,
Várady Zalán 5. c I. helyezést, Pintér Cintia 7. b, Horváth Bálint 5.c III.
helyezést ért el.
Megyei történelem verseny
Április 24-én Kiskunlacházán Várady Zalán 5. c osztályos tanuló V.
helyezést ért el. Felkészítô tanár: Patakiné Radóczy Éva
Megyei mesemondó verseny
Április 20-án Nyáregyházán „Védd az állatokat!” címmel megyei mesemondó versenyt rendeztek, Hornyák András I., Tóth Bianka pedig III.
helyezést ért el.
„Matek GURU”
Nyíregyházán április 16-17-18-án megrendezett országos matematika
versenyen X. helyezést ért el a következô csapat: Kajdácsi Gergô, Serfel

András, Várady Csongor, Molnár Ferenc, nyolcadik osztályos tanulók.
Megyei németverseny
Iskolánk több tanulója indult az Isaszegen megrendezésre kerülô
megyei németversenyen.
Szeidenléder Sára 6. c 2., Fehér Bernadett 8.a. V. helyezést ért el.
Felkészítô tanáruk Kovács Pálné. Gratulálunk!
Megyei Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
Várady Zalán 5.c 592 helyezett tanuló közül 222. lett.
Mesemondó verseny
Április 4-én Abonyban „Legkedvesebb mesém” címmel megyei mesemondó versenyt rendeztek. Hornyák András 2.c osztályos tanuló elsô
helyezést ért el, Pozsgai Fruzsina pedig negyedik lett.
„Nyelvünkben élünk” megyei verseny
Bálint Melinda 7.b osztályos tanuló II. helyezést ért el. (felkészítô tanár
Buncsákné Zelenák Erzsébet)

Pest Megyei Duatlon Diákolimpia Döntô volt Iskolánkban. Várdai Zoltán szervezésében. A megye 24 iskolája 163 fôvel képviseltette magát.
Ebbôl Gyóni Gézás 63 fô volt. Így a rendezôk által meghirdetett 30000 forintos sportszervásárlási utalványt megnyerte a Gyóni Géza Általános
Iskola. Köszönjük minden résztvevônek, versenyzônek, segítônek, hogy itt volt. Október 11-én folytatódott a megmérettetés, Lakitelken az
Országos Duatlon Diákolimpia Döntôn. 15 fô képviselte iskolánkat a versenyen.

ORSZÁGOS, MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA EREDMÉNYEI
Név

Kanyik András
Fózer Tímea
Zelovics Dóra
Dezméri Krisztina
Sinkó Richárd
Misek Gábor
Friedreich Nándor
Várdai Virág

Megyei egyéni	Országos
egyéni
csapat
1
1
2
7
2
3
7
3

2
3
11
39
10
31
32
33

3
2
2
2
2
2
2

Név

Petrányi Petra
Harmincz Lili
Hugyecz Vivien
Balogh Botond
Kosztolányi Árpád
Bukovszki Borlárka
Kovács Marcell

Megyei egyéni	Országos
egyéni
csapat
4
6
8
2
5
2
3

10
19
25
9
25
9
31

5
5
5
3
3
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Pályázati felhívás
idôsek nyaralására

Pályázati felhívás
családosok nyaralására

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet öregségi
nyugdíjasok részére KOMÁROMI nyaralásra 2009. július
20–22-ig (3 nap, 2 éjszaka) a VASMACSKA PANZIÓBA.
Az önkormányzat a szállást, a strandbelépôt, a reggelit, a
vacsorát és az utaztatást biztosítja.

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet családok
részére KOMÁROMI nyaralásra, 2009. július 20–22-ig
(3 nap, 2 éjszaka) a VASMACSKA PANZIÓBA.
Az önkormányzat a szállást, a reggelit és a vacsorát,
valamint 1 napra a strandbelépőt biztosítja.

Pályázati feltételek:
A pályázó
1. állandó bejelentett lakással rendelkezzen Dabason
2. öregségi nyugdíjas legyen
3. az egy fôre jutó jövedelme ne haladja meg a 85 000 Ft-ot,
egyedülállónál 95 000 Ft-ot
4. a pályázati ûrlapot és a jövedelemigazolást kitöltve eljuttassa
a Segítôszolgálathoz

Pályázati feltételek:
a pályázó családnak
1. állandó, bejelentett lakása legyen Dabason
2. a szülők legalább egyéves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzenek (az egyik szülő részesülhet családtámogatási
vagy társadalombiztosítási ellátásban)
3. az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 80 000 Ft-ot,
töltsék ki a pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó jövedelemigazolást
4. g yermekük/gyermekeik tanulói jogviszonyban álljanak

Részletes információ, és pályázati űrlap beszerezhetô a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatnál
(Dabas-Gyón, Áchim u. 6., volt óvoda épülete, tel.: 367-236,).
Pályázat benyújtási határideje: 2009. június 1.

Részletes információ, és pályázati űrlap beszerezhetô a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatnál
(Dabas-Gyón, Áchim u. 6., volt óvoda épülete, tel.: 367-236,).

A pályázathoz sok sikert kíván:

Pályázat benyújtási határideje: 2009. június 1.
Kôszegi Zoltán
polgármester

A pályázathoz sok sikert kíván:

Kőszegi Zoltán
polgármester

Wellis Magyarország Kft., a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása terén

A jelen gazdasági, és társadalmi helyzetben a civil és állami
szervezeteknek, intézményeknek, és vállalatoknak össze kell
fogniuk. Magyarországon is, nyugati szomszédainkhoz hason
lóan sok nagy cég ráébredt arra, hogy a társadalmi
felelôsségvállalás, CSR (Corporate Social Responsibility) lehet
csak hosszú távú sikerének záloga. Ha ez a külföldrôl importált
gesztus csupán azzal jár, hogy a vállalatok a profittortából egy
szeletet támogatásokra fordítanak, miért ne tennék?
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A vidéki városok intézményei is kisegítésre szorulnak, hisz
itt is vannak támogatásra váró szervezetek, alapítványok, és
az oktatás fejlesztése sem megoldható csupán állami és
önkormányzati juttatásokból.
Dabason – az önkormányzat dotációra fordított anyagi
juttatásai – a vállalatok által nyújtott adományokkal és a
társadalom bevonását segítô rendezvényekkel lehet teljes és
hatékony.
Településünkön a – többek között – hidromasszázs káda
kat és infraszaunákat forgalmazó Wellis Magyarország Kft.
megtette elsô lépéseit az elmúlt hónapban a Vállalatok
Társadalmi Felelôsségvállalása terén. Segítô kezet nyújtott a
dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumnak kültéri sportszer
támogatással.
A cég képviselôi nélkülözhetetlennek tartják a megfelelô
oktatási színvonal biztosítását, az iskolák, a fiatal nemzedék
támogatását. Ebbôl a gondolatmenetbôl adódott a támoga
tás felajánlásának ötlete a gimnáziumnak.
Az iskola igényeihez és szükségleteihez igazodva történt a
fejlesztés. Az új eszközöket a tanulók már birtokba vehették
a szünetek és testnevelésórák alkalmával.
Szabó Fruzsina

intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. május–június havi programjai

Felhívás
Színházbuszt
indítunk
a
fôvárosi
Operettszínházba, május 24-én az Abigél
címû musical elôadásra. Jegyek a mûvelôdési
házban kaphatók 5800 Ft+buszköltség (kb.
1000 Ft/fô) áron. Részletek a 29/360-237es telefonszámon.

A kiállításon kistérségi képzômûvészek
alkotásai is megtekinthetôek lesznek.
Megnyitó: 2009. május 8. 14.00 óra
CSOPORTFOGLALKOZÁS
Képzômûvész klub kirándulása az
Esszencia kiállításra
2009. május 8. péntek 13.00 óra

Nyári Táborok
a Kossuth Mûvelôdési Központban
(elsôsorban 7–14 év közötti gyerekek
jelentkezését várjuk.)
Kézmûves tábor – július 6–10.
(hétfôtôl péntekig, 8.00–16.00 óráig)
Délelôttölô – július 27–31.
(hétfôtôl péntekig, 8.00–12.00 óráig)
További részletek és jelentkezés:
személyesen, vagy a 29/360-237-es telefonszámon
KIÁLLÍTÁS
Fiók László kortárs magyar
festômûvész kiállítása
A kiállítás megtekinthetô: a Kossuth Ház
Galériában április 24-tôl május 29-ig.
H.–P.: 9.00–17.00 óráig. Hétvégén elôre
egyeztetett idôpontban (tel.: 29/362-545)
Esszencia Kiállítás
A Magyar Mûvelôdési Intézet és
Képzômûvészeti Lektorátus gondozásá
ban, 2009 májusában Budapesten, a
Vajdahunyadvárban kerül megrendezésre
az XX. Amator Artium Országos Képzô és
Iparmûvészeti Tárlat Esszencia Kiállítása.

RENDEZVÉNYEK
A Mûvelôdési Ház Évzáró Rendezvénye
2009. június 5. péntek 16.00 óra
Színpadi mûsor
(hagyományôrzô csoportok fellépése)
Kézmûves foglalkozás, népi játékok
Táncház
Táncházvezetôk: Pásztor Gergely
Zene: Solymosi Borika és Zenekara
Zeneiskolás koncert
– Sugár Rezsô Zeneiskola
2009. június 8. hétfô 17.00 óra
A rendezvény ingyenes, mindenkit
szeretettel várunk.
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig,
oktató: Talabér István
Óvodás néptánc I.:
csütörtök 16.00–16.45 óráig
oktató: Szarka Ágnes

Óvodás néptánc II.:
csütörtök 16.45–17.30 óráig,
oktató: Szarka Ágnes
Csillagvirág néptánccsoport:
csütörtök 17.00–18.00 óráig,
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
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óráig
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óráig
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
május 9. szombat, június 13. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
május 2. szombat, június 6. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete klubnap:
május 11. hétfô, június 15. hétfô
Baba-Mama Klub:
páros héten kedd 15.00 óra
Szarvasbangó Amatôr Fotóklub :
páratlan héten kedd 18.00 óra, páros héten
csütörtök 18.00 óra
Senior Foglalkoztatási Klub
2009. május 5. kedd 10.00 óra.

A Halász Móricz-kúria május havi programjai
Május 14-én (csütörtök) 19.00 órai kezdettel
Gôzliba, a Kúria Kompánia elôadásában.
Nóti Károly jeleneteibôl összeállította és rendezte
Buzogány Márta színmûvész
Május 22-én (péntek) 18.00 órai kezdettel
a 10. éves „KALIMBA” ütôegyüttes jubileumi koncertje
Mûvészeti vezetô:
Katona-Zsombori Pál
A Kossuth Általános Iskola dobos iskolásai
táltos dobolással és énekkel köszöntik
a jubiláló együttest

Mûsor: vérpezsdítô latin dallamok és más
népszerû könnyûzenei átiratok, fergeteges elôadása
A belépés díjtalan
Május 23-án (szombat) 17.00 órai kezdettel
a dabasi nyugdíjasklub egyesületek találkozója
Május 28-án (csütörtök) 18.00 órai kezdettel
A Szent Korona tan aktuális kérdései
– dr. Tóth Zoltán József elôadása
Június 4-én (csütörtök) 18.00 órai kezdettel
Ôfelsége a magyar Szent Korona
– Csomor Lajos elôadása
2009. május

Dabas 13

intézményeink hírei

„Nemzeti ünnepeink és jelképeink”
A fenti címmel az idei tanévben is megrendezték a hagyományos
megyei történelmi vetélkedôt a 10–14 éves diákok számára, az
Apáczai Kiadó és a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola összefogásában. Célunk az volt, hogy elmélyítsük a nemzeti ünnepekhez
kapcsolódó ismereteiket, valamint erôsítsük az identitástudatukat
nemcsak a versenyzôknek, hanem rajtuk keresztül társaiknak is.

Négyfôs csatatok jelentkezhettek a versenyre. Több fordulón
keresztül dôlt el, hogy 2009-ben melyik iskola csoportja tudja legjobban népünk történetének nevezetesebb fordulóit. Az írásbeli feladatsor kitöltése után március 21-én délután 14.00 órától versenyzett
a húsz csapat a Gyóni Géza Általános Iskolában. A tanulók az ünnepélyes megnyitó után két órán keresztül szabadon választva oldották
meg a feladatokat.
A kiváló tagokból álló szakmai zsűrinek így viszonylag egyszerű
feladata volt, s gyorsan ki tudta javítani a csapatok megoldásait. A
zsűri elnöke dr. Szabó József hadtörténész, tagjai Bánhegyi Ferenc,
az Apáczai Kiadó történésze, valamint Kiss István történész, Dabas
város díszpolgára volt.
A legeredményesebb 10 csapat továbbjutott a döntôbe. Valamennyi
diák és felkészítô pedagógus értékes jutalmazásban részesült.
Ezúton is köszönet a rendezvény támogatóinak, Dabas Város
Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzatának, az Apáczai
Kiadónak, a Rubicon Kiadónak, akik lehetôvé tették a színvonalas
szervezést.

A verseny döntôjére 2009. április 16-án Budapesten az Apáczai
Kiadó Székházában került sor. Vendégünk volt Hidán Csaba történész, aki egy élô ruha- és fegyverbemutatót tartott a diákok örömére, valamint Gyenes Judit – Özv. Maléter Pálné –, aki az 1956-os
emlékeit osztotta meg a jelenlévôkkel.
A döntôben már fôleg szóbeli feladatok vártak a diákokra. Volt
szituációs játék egy-egy választott témában, fogalom-magyarázás,
ünnepi beszédírás, Himnusz és Szózat bemutatása.
Az elsô hat helyezett könyvjutalomban részesült. Az elsô három
pedig még színházjegyet is kapott a Magyar Színház István, a király
című műsorára.

A gyôztesek:
I. Hernád – Általános Iskola
II. Gödöllô, Szent Imre Katolikus Ált. Isk.
III. Tura, Hevesy György Általános Iskola
IV. Dabas, Kossuth Lajos Ált. Isk. I. csop.
V. Tatárszentgyörgy, Ált. és Alapfokú Műv. Iskola
VI. Dabas – Kossuth Lajos Ált. Isk. II. csop.
Gratulálunk nekik és természetesen minden résztvevônek,
hiszen olyan nemzeti kinccsel lettek gazdagabbak, amely örökkévaló. Ahogyan Wass Albert írja: „Szellemi kincsek azonban örökkévalók. Ezek képezik egy-egy család, egy-egy nemzet vagy az egész
emberi világ egyetlen valódi elpusztíthatatlan valódi örökségét.”
Kotán Sándorné

Épül a Bóbita Óvoda…
Elôzô számunkban tájékoztattuk a Tisztelt Olvasóinkat, hogy
az új Bóbita Óvoda építése elkezdôdött. Az alapok elkészültek
már, jelenleg a falazási munkálatok folynak. Az építkezés az
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ütemtervnek megfelelôen halad, miközben az iskola zavartalanul működik. Az óvoda elôirányzott átadási idôpontját (2010.
március) a kivitelezô tartani tudja.

intézményeink hírei

„Lélektôl lélekig”

Népzenei Nap

Lélektôl lélekig szólhat egy-egy költemény. Ilyen címmel hirdetett
országos és határon túlra szóló versfesztivált a siklósi Batthyány
Kázmér Általános és Művészeti Iskola.
A nagyszámú jelentkezés miatt regionális elôdöntôket szerveztek. A Múzsák Művészeti Iskola hét diákkal képviseltette magát a
2009. március 28–29 döntôben.
Nyolcvan általános iskolás diák jutott el a versfesztivál döntôjére.
Az 1–6. osztályosok egy szabadon választott kortárs költô versét, a
7–8. osztályosok pedig Radnóti Miklós művét mondhatták el. A
rendezvény rengeteg támogatója között a Versmondók Egyesülete,
a Siklósi Önkormányzat is szerepelt. Sokan jöttek az országhatáron
túlról, például Kárpátaljáról, Erdélybôl, Ausztriából. Volt olyan is,
aki a magyart nem anyanyelvi szinten tudta, így egy kicsit törve
hangzott el a költemény, de annak is megvolt a maga szépsége.

Március 28-án, szombaton a Halász Móricz-kúria ismét megnyitotta kapuit a hagyományôrzôk elôtt a Közösségek Éve
alkalmából. Az intézmény a dabasi citerás közösségeket szólította meg, nekik adott fellépési lehetôséget, hogy legyen alkalmuk együtt lenni és együtt zenélni.
E népzenei közösségek a városon belül évtizedes munkájukkal példaképeink lehetnek abban, hogy hogyan foghatnak össze
a hagyománymegtartás és -teremtés csodálatos feladatában és
működtethetik együtteseiket közösségként, példamutatóan és
színvonalasan, maguk és mások örömére. Köszönet nekik
azért, hogy minden városi rendezvényen és a Halász Móriczkúria programjain mindig számítani lehet rájuk.
Ez alkalommal is a Tájoló Iroda teremtette meg a vendégüllátás kereteit, a házigazda a népzenész-tanár Tóth Béla Ottó
volt.
Örömmel töltött el bennünket, hogy elfogadta meghívásunkat a dabasi ifjúsági citeráscsoport, a Margaréta és a Kék
Nefelejcs népdalkör, Sáriból a Bazsalicska citeraegyüttes és a
Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör, vendégként pedig a
Dunavarsányi Citeraegyüttes és Népdalkör is. A résztvevôket
a bemutatkozók után vacsorával is megvendégeltük, és mindannyiunk örömére citeraszóra táncra is perdültek a táncos
lábúak.
Szerk.

a Halász Móricz-kúriában

Sikeres hétvége
Felsôdabason
A 2009. február 26-án megalakult „Kisdabasért”
Egyesületünk

elsô

közösségépítô,

és

reméljük,

hagyományteremtô rendezvénye 2009. április 18-án volt.
Megtartottuk az elsô felsôdabasi bolhapiacot és bababörzét, amellyel sok ember vágyát valósítottuk meg. A hiánypótló, jó hangulatú rendezvényünkön minden korosztály
képviseltette magát. Szépszámmal voltak árusok és vevôk
egyaránt. Nemcsak Dabasról, hanem a környékbeli
A mi diákjaink kitűnôen „vizsgáztak”. Arany minôsítésben
részesült: Kukk Edit Luca és Volenszi Lilla. Ezüst fokozatot
kapott: Bera Márk, Kuli Lili és Mész Adrienn. Bronz fokozatot
kapott: Farkas Lili és Kalecz Alexandra. Gratulálunk nekik, büszkék vagyunk teljesítményükre. Köszönetet kívánunk mondani
utazásunk fô támogatójának, Suhajda Lászlónak, aki felajánlotta a
kisbusza ingyenes használatát erre a hosszú útra.
A Nemzeti Tankönyv Kiadó harmadik alkalommal rendezte
meg a Lázár Ervin Országos Mesemondó versenyt. Több mint
200 jelentkezô között a dabasi MúzsákMűvészeti Iskola is képviseltette magát. Remekül szerepelt Kollár Anna és Kôszegi Blanka,
külön jutalomban részesült Pozsgai Fruzsina és Kukk Edit Luca.
Kotán Sándorné

településekrôl is jöttek érdeklôdôk.
Nagy sikert aratott április 19-én az egyesületünk által a
felsôdabasi római katolikus templomban megrendezett
kamaraestünk. Ezúton is köszönjük a Cziffra György
Zeneiskola tanárainak és növendékeinek a felejthetetlen
élményt nyújtó estét.
A nagy érdeklôdésre való tekintettel rendszeressé tes�szük a bolhapiacot és bababörzét. Minden hónapban a
vásárnapot megelôzô szombat délelôtt várjuk az árulni
vágyókat és a vevôket.
Helyszín: Dabas, Fô út 83.
„Kisdabasért” Egyesület
2009. május

Dabas 15

intézményeink hírei

Katasztrófavédelmi ifjúsági
verseny volt Örkényen
Dabas Város Polgári Védelmi Irodája idén is katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyt hirdetett a környezô települések iskolái számára.
A verseny célja volt, hogy a tanulók megismerjék a körülöttünk
lévô veszélyeket, megtanulják önmagukat és társaikat menteni
veszélyhelyzetben.
A vetélkedôre 2009. április 8-án, Örkényen, a Pálóczi
Horváth István Szakközépiskola és Kollégiumban került sor.
Tanárok, szervezôk, döntnökök, felkészítôk hetekkel a verseny
elôtt kezdték meg a szervezést, a felkészítést, melynek köszönhetôen
a gyerekek egy rendkívül érdekes és tanulságos megmérettetésen
vehettek részt.
12 csapat tanulói kilenc, embert próbáló állomáson adtak számot
arról, hogy katasztrófa esetén hogyan állnák meg a helyüket,
hogyan birkóznának meg a veszélyekkel. A versenyállomásokon az
életbôl vett valós veszélyhelyzetekkel várták ôket a döntnökök.
Ezek a szimulált veszélyhelyzetek az életkori sajátosságoknak
megfelelôen, játékosan, de próbára tették a tanulók fizikai és szellemi képességeit, ôk mégis örömmel, lelkesen teljesítették a pályákat. A diákok nagy lelkesedéssel küzdöttek meg az akadályokkal,
elsajátítottak valamit, amire az életben nekik és társaiknak szükségük lehet: megtanulták menteni az életüket.
Az általános iskolák kategóriájában a dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskola második helyezett lett. Középiskolás kategóriában
nem született dabasi eredmény, de a verseny nagyon kiélezett volt,
szoros eredmények születtek. Mindegyik csapat jó teljesítményt
nyújtott. A verseny nem jöhetett volna létre a társszervek maximális
együttműködése nélkül, mint Dabas Város Önkormányzata, a
Tűzoltóság, az Örkényi Rendôrörs, a Mentôszolgálat, a
Vöröskereszt. A rendezvény sok támogatóra talált olyan vállalkozók
személyében, akiknek az üzletpolitikájukba belefért a diákok és a
felkészítôik támogatása egy értelmes cél érdekében, de segítettek
egyesületek is, akik a munkájukkal járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.
A verseny támogatói: • Pálóczi Horváth István Szakképzô Iskola
és Kollégium • Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Budapest • Dabas
Város Önkormányzata • Örkényi Takarékszövetkezet • Silver-Vend
Kft., Örkény • Libor Cserépkályha Kandalló, Hernád • Kabala
Ajándékbolt, Dabas • Hyundai Dabas
KÖSZÖNJÜK!
Kecskeméti Anita
irodavezetô

Kitüntették a gyóni polgárôrt
Az Országos Polgárôr Szövetség Vörös Józsefet, a gyóni
polgárôrök vezetôjét magas rangú elismerésben részesítette a polgárôr mozgalomban végzett kiemelkedô tevékenységéért. Hatékony munkájáért a Polgárôr Érdemkereszt
ezüst fokozatát vehette át dr. Túrós Andrástól, a szövetség
elnökétôl.
A díjhoz gratulálunk!
Szerk.
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2008

a postagalambászok sikeréve!

Postagalambász berkekben az elôzô év lezárása a díjkiosztókkal
áthúzódik a következô év elsô hónapjaira. Nos a helyi postagalambászok nagyszerűen szerepeltek a területi versenyeken, sôt az
országos versenyeken eddigi pályafutásuk legjobb évét mondhatják
magukénak. Elôször azonban lássuk az egyesületi versenyek
gyôzteseit.
Gyôr: Kancsár Ferenc
Rajka: Duhaj László
Sopron: Kancsár Ferenc
Melk I.: Kancsár Ferenc
Haág I.: Kancsár Ferenc
Melk II.: Kancsár Ferenc

Scherding: Kancsár Ferenc
Straubing: Kancsár Ferenc
Nürnberg: Kancsár Ferenc
Haág II.: Kancsár Ferenc
Würzburg: Kancsár Ferenc
Melk III.: Kancsár Ferenc

Aurach: Turcsán János

Mind a négy csapatbajnokságot, rövid, közép, hosszú, általános
táv bajnokságot Kancsár Ferenc csapatai nyerték. A fiatal galambok bajnoka Turcsán János lett.
Területi versenyeken mintegy kettôszáz tenyésztô indult
galambjaival. Egyesületünk tagjai a tizenhárom versenyen számtalan egyéni díjat nyertek. Csapatbajnokságokban is kiemelkedô
sikereket értünk el. Turcsán János csapata hosszú távon az elôkelô
VIII. helyen végzett. Kancsár Ferenc csapatai sprintbajnokságban
a IV., általános távon II., míg rövid és középtávon területi csapatbajnokságot nyertek. Kiemelkedôen szerepeltek tagjaink az országos versenyeken, 33 éves fennállásunk óta egy versenyévben sem
nyertünk annyi országos díjat, mint 2008-ban.
Egyéni díjak:
Starubingban indult
11 849 galamb
II. Kancsár Ferenc
III. Kancsár Ferenc
IV. Turcsán János
V. Turcsán Sándor

Würzburgban indult
8315 galamb
I. Kovács Sándor
II. Kancsár Ferenc
V. Turcsán János
X. Veszteg Pál

Aurachban indult
7898 galamb
XIII. Turcsán János

Magdeburgban indult
1462 galamb:
V. Kulcsár László

Közép-Magyarországon összesített zóna csapat: VI. Kancsár
Ferenc, Közép-Magyarországon összesített zóna champion:
XV. Turcsán János
Országos kiállításon Kancsár Ferenc 72 200-as hím galambja sport általános kategóriában Magyarország legjobbja lett.
Végül egy igen megtisztelô eredmény: szintén Kancsár
Ferenc 60 138-as hím galambja az országos eredmény alapján
képviselte Magyarországot 2009. évben január 15–18-ig a
dortmundi postagalamb Olimpián, ahol világviszonylatban az
elôkelô 19. helyen végzett. Ez volt az elsô dabasi galamb, amelyik hazánkat képviselhette egy világméretű rendezvényen.
Gratulálunk!
Horváth Jenô ebben az évben nem versenyzett, Kancsár
Ferenc versenyzôit készítette fel a versenyekre.
Kulcsár László, a versenybizottság elnöke
és Horváth Jenô elnök

intézményeink hírei

Dabasi kistérségi vers-, meseés prózamondó találkozó
A Magyar Költészet Napja alkalmából két versmondó versenynek
is otthont adott a Kossuth Művelôdési Központ az április 17-18-i
hétvégén. A Dabasi Kistérségi Vers- és Prózamondó találkozón és
a II. Gyóni Géza országos versmondó találkozón is számos helyi
siker született, ez is bizonyítja, hogy a dabasi diákok és felnôtt
versmondók erôs mezônyben is megállják a helyüket.

Ez a rendezvény, amelyre szintén a Kossuth
Művelôdési Központban került sor, belépett
az országosan is elismert versmondó találkozók sorába. A színvonalas mezôny igazi
élményt nyújtott a közönségnek, és próbára
tette a zsűri ítélôképességét a díjazottak rangsorának kialakításában.
A 7–8. osztályos kategóriájában egy dabasi
diák kapott helyezést. A III. díjat Bera Márk,
a Múzsák Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény növendéke vehette át, és ezzel együtt azt a lehetôséget is
megkapta, hogy a Pest megyei versmondó találkozón korcsoportját
képviselje.
Középiskolás kategóriában maradandó élményt nyújtott produk
ciójával Herman Flóra, a Múzsák Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény növendéke, aki nem kis fejtörést szerzett az ítészeknek.
Végül a verseny II. díját vehette át. A következô három helyezett is a
dabasi mezônybôl került ki: III. díjat kapott Vincze Erika, a Táncsics
Mihály Gimnázium tanulója, IV. díjazott lett Vizer Rita, a budapesti
Szent Margit Gimnázium növendéke (dabasi lakos), és V. helyezett lett
Kukk Zsófia, a Táncsics Mihály Gimnázium diákja.
A verseny felnôtt kategóriájában Valentyik Anna II. helyezést ért el
szintén nagyon szoros mezônyben. A szépkorúak kategóriájában
dabasi siker nem született.
Mindkét verseny díjazottjainak gratulálunk, további szép sikereket
kívánunk!
– szerk. –

Fotók: Karlik Balázs

1–2. osztályos kategóriában három elsô díjat is osztott a zsűri,
amelybôl egyet Mátyus Dániel, a Gyóni Géza Általános Iskola
tanulója vehetett át. Ezzel a jutalommal együtt továbbjutott a Pest
megyei vers- és prózamondó találkozóra is. II. díjat kapott Szilágyi
Izabella (Gyóni Géza Általános Iskola), aki szintén képviseli településünket a Pest megyei versmondó találkozón.
3–4. osztályos kategóriában elsô díjazott lett Pádár Fruzsina
Panna, a Kossuth Lajos Általános Iskola diákja, II. díjban részesült
Pozsgai Fruzsina, a Múzsák Alapfokú Művészeti Intézmény növendéke. Mindketten részt vehetnek a Pest megyei vers-és prózamondó
találkozón is.
Ebben a kategóriában további szép eredmények születtek.
III. díjat kapott Tóth Bianka Márta, a Gyóni Géza Általános Iskola
tanulója, és IV. helyezést ért el Naszvadi Regina a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolából.
5–6. osztályos kategóriában III. díjat kapott Kollár Anna, a
Múzsák Alapfokú Művészeti Intézmény diákja, aki továbbjutott
a Pest megyei versmondó találkozóra is.
V. helyezést ért el Kukk Edit Luca a Múzsák Alapfokú Művészeti
Intézménybôl, V. díjban részesült Garajszki Gábor a Gyóni Géza
Általános Iskolából, és VI. helyezett lett Volenszki Lilla, szintén a
Múzsák Alapfokú Művészeti Intézménybôl.

A II. Gyóni Géza országos
versmondó találkozó eredményei
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hagyományaink

Magyarországi Szlovákok Napja Sáriban
A Magyarországi Szlovákok Napja a hazánkban élô szlovákok
egyik legkiemelkedôbb társadalmi-kulturális eseménye, mely
lehetôséget nyújt kulturális értékeink bemutatására, az arra érdemesek kitüntetésére és az ország 11 megyéjében élô szlovákság
találkozására.
Az Országos Szlovák Önkormányzat által koordinált ünnepnap a szláv írásbeliség megteremtôi, Szent Cirill és Metód július
5-i ünnepéhez kötôdôen július elsô szombatján más-más szlovákok lakta régióban kerül megrendezésre. Idén, július 4-én, Dabas
város Sári településrésze lesz az egész napos rendezvény helyszí-

ne. Ez a településrész a mai napig ôrzi a szlovák hagyományokat,
a 2009-es esztendô a városban a „Közösség Éve” elnevezést
kapta, valamint három kerek évforduló is kötôdik az idei évhez:
250 éve szentelték fel a sári római katolikus templomot, 20 éve
város Dabas és 10 éves a szlovák Rozmaring kórus.
A program a helyi katolikus templomban kezdôdik, majd a
Szlovák Közművelôdési Központ egyes régióinak kulturális, népművészeti és gasztronómiai bemutatkozása következik a Tájház
és Rétesház udvarán.
Aszódi Csaba András
a „Dolina” Pest Környéki Szlovákok Regionális Egyesület elnöke

Tavaszköszöntés
Sáriban a Kyselica hagyománya megszakítás nélkül évszázados
múltra tekint vissza. Március 29-én, Fekete Vasárnap került sor a
télbúcsúztató ünnepségre.
Kora délután gyülekeztek a Tájház és Rétesház udvarán a népviseletbe öltözött óvodások, a hagyományôrzô fiatalok, a „Rozmaring”
Népdalkör tagjai, valamint számos látogató, hogy együtt űzzék ki
a telet a településrôl. Énekszó kíséretében vitték a kyse-babát a
csatornához, a hídon levették ruháit, majd a kanálisba dobták, jelezve, hogy a tél, a betegségek és minden baj elhagyja a falut, megújulás, új tavasz köszönt be. A valamikori kendertermesztés hagyományát elevenítette fel az ilyenkor szokásos kendertaposás, ami mindig
a gyermekeknek okoz legnagyobb örömet. A Szlovák Udvarba
visszaérkezôket vendéglátás, valamint az udvaron felállított „čertovo
koleso”, az ördög kereke népi játék várta.
Április 5-én Húsvétváró délutánt szervezett a Sári Szlovák
Önkormányzat, melyhez csatlakozott a Sári Rétesház és az I. számú
Napköziotthonos Óvoda. Az óvónôk segítségével a résztvevôk
olyan kézműves technikákat tanulhattak, mint pl. a tojásfestés és
díszítés, különféle húsvéti gipszmunkák, ajtó- és asztaldíszek készítése. A rétesház szakmai segítségével kalácssütésre volt lehetôség, a
tészta gyúrásától kezdve a húsvéti formákba öntésen és díszítésen át
egészen a kemencében való kisütésig aktívan munkálkodhattak az
érdeklôdôk. A gyermekek körében hatalmas sikert aratott az állatsimogató, ahol nyuszikkal és bárányokkal játszhattak a kicsik a
délután folyamán.

Köszönet az I. sz. Napköziotthonos Óvoda pedagógusainak, a
Sári Rétesház munkatársainak, Bozsik Istvánnak és Bálint
Mihálynak a felajánlásért.
Gogolák Mariann

„Kegy já pom zo Sári”…
A Bazsalicska Citerazenekar másfél éve alakult Sáriban. Tagjaink
nagyrészt nyugdíjasok, de a legfiatalabb is elmúlt 40 éves. Ez azt
bizonyítja, hogy a zene szeretete és tanulása sincs korhoz kötve.
Próbáinknak a Sári Faluház ad helyet, munkánkat segíti a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat, művészeti vezetônk id. Szlama László.
Zenekarunk 2008. március 29-én elindult Sáriból a Bugyin megrendezett népzenei találkozóra, és elhoztuk a térségi minôsítésen
kapható legmagasabb díjat. Elôadásunk egyik különlegessége volt,
hogy a szlovák népdalokra oly jellemzô tercelést is alkalmaztuk énekünkben. A KIVÁLÓ minôsítés azt jelenti, hogy a jövôben indulhatunk az országos megmérettetésen is. Szeretnénk ott is hasonlóan jól
szerepelni! Bízunk benne, hogy a kitartó, közös munkának meglesz
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az eredménye, és ezzel is tovább tudjuk öregbíteni Dabas és szűkebb
hazánk: Dabas-Sári hírnevét.
Szabó Józsefné

hagyományaink

Velká noc,

avagy húsvét a javából

Mai, modern világunkban is akadnak, akik hűen ôrzik ôseink
hagyományait húsvét alkalmából. Április 12-én, vasárnap éjjel a
fiúk szalmaszórással „kedveskedtek” a lányoknak (hozzá
teszem, egyáltalán nem spóroltak), akik másnap reggel, vagy
akár már hajnalban nekiláttak a takarításnak, hogy szalonképesen várják a locsolókat.
Ám a tucatnyi fiú se pihenhetett kedvére, korán reggel lovas
kocsin, népviseletbe öltözve indultak megöntözni a leányokat
(és asszonyokat), hogy el ne hervadjanak! Lázasan készítették
elô a vödröket és a szódás palackokat, hogy az ünnephez és a jó

idôhöz méltóan köszöntsék az éppen soron következô ház nôi
lakóit.
Harmonikaszóval, nótával, mit sem sejtetve érkeztek meg a
legények minden lányos házhoz, utána azonban jött a meglepetés, kölnivíz helyett csak vizet kaptak a leányok, de abból aztán
tengernyit. Végül természetesen a kölni se maradhatott ki,
amiért virág is járt. Miután mindenki felfrissült; a lányok a
víztôl, a férfiak a pálinkától, újratöltötték a palackokat és már
indultak is tovább örömet fakasztani.
Mráz Adrienn

Óvodásainkkal a természet védelméért…
A dabasi óvodák munkaközössége az idei nevelési évben 2009. április
28-án kedden intézményünkben Dabas-Sáriban, a Mánteleki úti
Szivárvány óvodában tartotta harmadik, befejezô konzultációját.
Témánk: ismerkedés a projektpedagógiával, projektek kidolgozása
a környezetkímélô és természetbarát szemléletmód megalapozására.
Jantnerné Oláh Ilona óvodapedagógus (Paks) személyében szakmai
segítséget kaptunk feladatunk megvalósításához.
A környezetvédelem fontosságát, személyiségformáló, szokás
kialakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának, és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás,
mintázás, mozgás, stb.) mintegy gyöngyként erre fűzzük fel. Így lesz
komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó
gyerekek környezeti tapasztalatait, melyek késôbb ismeretté, majd
egész életre szóló tudássá alakulnak.
Fontosnak tartjuk a gyermek közvetlen környezetében lévô világ
megismertetését, megszerettetését. Szükséges olyan szokások, szo-

kásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek
tudatos fejlesztése, amelyek elengedhetetlenek a természetes és az
ember által épített, létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat kialakulásához, hiszen „Veszélyesebbé váltunk a természetre,
mint amilyen ô valaha is volt ránk nézve” (Hans Johan).
Természetvédô munkánkhoz szorosan kapcsolódik az óvodánkban megrendezett „Hulladékból játék” című kiállítás a szülôk és a
kollégák részére. A gyermekek által összegyűjtött dobozokból, flakonokból, csomagolóanyagokból játékokat „állítottunk elô”. Az
elkészült munkák óvónôink és a gyermekek kreativitásának
köszönhetô.
Hisszük: „Az igazi természetvédô az, aki tudja, hogy a világot nem
a szüleinktôl örököltük, hanem gyermekeinktôl kölcsönözzük” (John
James Audubon).
Krígelné Bálint Éva
munkaközösség-vezetô

A mezôôrök elérhetôségei

Fotó: Feldman László

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

A Dabason mûködô polgárôr egyesületek elérhetôségei:

Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-20/541-0843 • 06-70/257-7191
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665
2009. május
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A Gyóni Géza Irodalmi Társaság története IV. rész
A társaság utóélete

A világháború befejezése után még néhány év működés jutott.
A tagság jelentôsen megfogyatkozott s a túlélôk anyagi helyzete is megrendült. Az átfogó társadalmi átalakulás nyilvánvaló
alkalmazkodási kényszert diktált. Rendezvényeikkel kisebb
közönséghez tudtak eljutni, a boldog békeidôkhöz hasonló
újság és könyvkiadásról már szó sem lehetett. Sajtónyilvánosságot
alig-alig kaptak, a rádióból gyakorlatilag teljesen kiszorultak. A
nehézségek dacára a gyóni-alsódabasi júniusi kettôs koszorúzás
mellett változatlanul kitartottak, és ez az 1948-as centenáriumi
évben is így volt. Mind gyakrabban kellett hatósági elôírásoknak,
ellenôrzéseknek megfelelniük.
A kort és a helyzetet jól jellemzi, hogy Balogh István iskolaigazgatóként irodájában külön engedéllyel tarthatott Gyóni
Géza képet, de minden más relikvia elhelyezése tilos volt.
Magáért beszél és a hangsúlyok változásáról árulkodik a
következô elôadáscím is: „Gyóni Géza demokráciája”. Dinnyés
Lajos honvédelmi minisztersége, majd miniszterelnöksége
ugyan adott némi védettséget a szervezetnek, de ez átmenetinek bizonyult. Ebbôl az idôszakból egyetlen idôtálló produktuma maradt fenn a Gyóni-kultusznak,
de az is csak részben, kisebb részben
kötôdik a társasághoz. A Nagyváradtéri Református Gyülekezet 1947.
június 1-jén szinte a teljes nyilvánosság kizárásával Gyóni Gézaemléktáblát avatott. Az I. világháború külhoni csataterein elesett
magyar katonák tiszteletére, közadakozásból épült Emlékezet
Templomában díszhelyet kapott a
költô mementója. A kezdeményezô
a gyülekezet gondnoka, Zakar
Albert volt, 1945 januárjában. A kiválasztott versidézet jól tükrözi a kor békevágyát. A ferencvárosi reformátusok Gyóni
Géza tisztelete régebbi keletű, már a harmincas években szerveztek közös irodalmi estet a társasággal. Az emléktábla-avató
műsorában is szerepeltek Balogh Istvánék a házigazdák jóvoltából. (A gyülekezetnek és a templomnak a Halász család révén
egyéb dabasi vonatkozásai is vannak. A templomépítés
idôszakában a nagytekintélyű Dabasi Halász Lajos királyi
fôügyész volt a gyülekezet fôgondnoka. A beltéri emléktáblák
Dabasi Halász Miklós huszárszázados nevét is ôrzik a Halász
család címerének ábrázolásával. Ugyan nem dabasi vonatkozás,
de említést érdemel, hogy Wartha Vince akadémikus feleségeként ennek a gyülekezetnek volt tagja „Vilma doktornô”, azaz
Hugonnai Vilma grófnô, az elsô magyar orvosnô, több kegytárgy adományozója.)
A társaságot jogilag 1949. szeptember 29-én oszlatták fel. A
VII. kerület Elöljárósága október 17-én államosította vagyonukat, beleértve a pénztárban lévô készpénzt és a telkeket,
pecsétjüket bevonták. A zuglói telek a Belügyminisztérium
kezelésébe került. A Ráckevei Járásbíróság 1950. január 30-án
a szigethalmi telek 16/21 illetôségét Tököl községnek juttatta.
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Balogh István és barátai ezt követôen a költô emlékét szervezeti keretek nélkül, asztaltársaságként ápolták. Hosszas szilen
cium után a szocialista kultúrpolitika körülményei között
1959-ben jelent meg az elsô Gyóni Géza-kötet, s a 3000 példány gyorsan elfogyott. Az asztaltársaság a szoborállítás és a
hamvak hazaszállítása ügyében is kedvezô fordulatot remélt. A
szobor készítéséhez sikerült megnyerniük Kisfaludi Strobl
Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas szobrászművészt, aki elvállalta volna az emlékmű elkészítését. Feladva a korábbi gyóni
elképzelést, a fôvárosban kerestek alkalmas helyszínt: egy teret,
melyet a költôrôl neveztek volna el. Minden követ megmozgattak, Balogh István még a saját budafoki lakását is felajánlotta
anyagi fedezetül, de ez sem segített. A Magyar Tudományos
Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, az Írószövetség és a
Fôvárosi Tanács Népművelési Osztálya 1961 júniusában úgy
foglalt állást, hogy nem idôszerű a Gyóni Géza-szobor létesítése. A hamvak hazaszállításával kapcsolatosan újólag Dinnyés
Lajoshoz fordultak, aki 1958-tól az Országgyűlés alelnöke volt.
Ô kezdetben nem zárkózott el, de alaposabb tájékozódás után
nem vállalta az ügyben a közvetítést. Mindenesetre az egykori
miniszterelnök halála elôtt néhány
hónappal még levelet írt Balogh
Istvánnak. A fôvárosi szélmalomharc kudarcait némiképp enyhítette
a békéscsabai Gyóni-kultusz éledése. A Munkácsy Mihály Múzeum
relikviákat vásárolt, melyet emlékkiállítás, könyvkiadás, emlékplakett- alapítás követett. Rendszeresen
igényelték Balogh István és társai
segítségét is. Ez a folyamat vezetett
el az elsô Gyóni Géza-szobor állításához a csabai szoborsétányon (Pátzay Pál, 1970). Balogh István azonban ezt már nem
érte meg. Megtört, reménye vesztett emberként halt meg 1970.
április 14-én. Gyónon 1967-ben járt utoljára a júniusi koszorúzáson az evangélikus gyülekezet meghívására. Kérésére fia,
Balogh László Tibor, hosszú évek munkájával rendszerezte a
társaság iratait, mely 1977-ben a Petôfi Irodalmi Múzeum állományába került. (Jelen írás egyik alapjául az összegzô gépiratos
katalógus szolgált: Balogh László Tibor: Gyóni gyűjtemény.)
Özvegye 1973. februárban 20 ezer Ft felajánlásával a Gyónikultuszt szolgáló alap létrehozását kezdeményezte „Balogh
István alapítvány” néven Dabas Nagyközség tanácselnökénél. S
mivel az engedélyezô szervezetek „Gyóni Géza Alapítvány”
néven tartották csak elfogadhatónak a javaslatot, így meghiúsult az elképzelés.
A társaság utóélete véget ért. Annál is inkább, mert a
Dabason 1974. március 15-én megalakult Gyóni Géza Baráti
Kört tekintve már nyilvánvalóan nincs folytonosság. Más
körülmények között alakult, kezdeményezôi, tagjai más nemzedéket képviseltek és a történetük is egy másik történet…
Valentyik Ferenc

hitélet

A gyóni katolikus egyházközség hírei
Május hónapban a hétköznapi misék elôtt lorettói litániát tartunk.
Május 9. elsôáldozó gyermekek zarándoklata Petôfiszállásszentkútra
Május 23. 10.00 órakor elsô szentgyónás
Május 24. 10.00 órakor elsô szentáldozás
Az alsó-dabasi katolikus egyházközség hírei
Május hónapban csütörtökön és szombatonként a szentmise elôtt
lorettói litániát tartunk.
Május 9. elsôáldozó gyermekek zarándoklata Petôfiszállásszentkútra
Május 22. 16.00 órakor elsô szentgyónás
Május 24. 11.00 órakor elsô szentáldozás
A Sári Római Katolikus Egyházközség hírei:
Április 26. Elsôáldozók ünnepe
Május 03. Búzaszentelô körmenet Mántelekre
Május 31. Pünkösdi ünnepélyes szentmise
Június 01. 10.00 óra: Pünkösd hétfôn latin nyelvû szentmise
A Gyóni RefoRmátus Egyházközség hírei
Május 16. 19.00 óra: A Gyóni Református Egyházközség
Jótékonysági bálja a Halász Móricz-kúriában, a templom felújításának javára
Május 21. 18.00 óra: Mennybemenetel ünnepi istentisztelet a
templomban
Május 30. 16.00 órakor konfirmáció vizsga az idén konfirmálók
számára
Május 31. pünkösd vasárnap 10.00 órakor ünnepi úrvacsorás
istentisztelet a templomban
Idén konfirmáltak számára ünnepi fogadalomtétel és
a 10-20-30-40-50-60 éve konfirmáltak találkozója
Június 01. Pünkösd hétfô 10.00 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet a templomban
Minden vasárnap 10.00 órakor felnôtt és gyermekistentisztelet a
templomban és a Gyülekezeti Házban.
DABASI REFORMÁTUS ESEMÉNYEK
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor

Május 30. szombat 17.00 óra pünkösd elôtti bûnbánati isten
tisztelet
Május 31. pünkösd vasárnap 10.00 óra úrvacsorai istentisztelet
Június 1. pünkösd hétfô 10.00 óra ünnepi istentisztelet
Június 7. vasárnap 10.00 óra tanévzáró istentisztelet.
Június 12. péntek 17.00 óra virágkötô verseny eredményhirdetése
Június 17–18. hittanosok kerékpártúrája a Dunához
Június 22–26. hittanosok erdei sátortábora
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református
Gyülekezet.

Feltámadási menet Dabason
folytatás a 4. oldalról
Sáriból autóval vittük tovább Vecsésre az Árpád-kori motívumú szárnyas keresztet.
Méltó módon, ökumenikus istentisztelet keretében zajlott a kereszt átvétele, az evangélikusok és a reformátusok
is képviseltették magukat lelkészeikkel együtt, s két katolikus pap is jelen volt. Minden lelkész mondott beszédet és
felolvasott a szentírásból, méltatták a kezdeményezést, és a
város polgármestere, Kôszegi Zoltán is beszédet mondott, ô
tette a nemzetiszín szalagot a keresztre, melyre az volt ráírva: „Isten áldd meg a magyart!”.
A szerencsétlen december 5-i népszavazással sok összefüggést hoztak a beszédeikben és méltatták az eseményben
történô részvételt, mint a magyar és keresztény egység jelét
és örömteli megnyilvánulását. Mint említettem, a dabasgyóni katolikus templomban volt az istentisztelet, ahol az
ominózus népszavazás óta nem énekelték a székely himnuszt, ám ezen a szép napon mintegy átkot, feloldotta a
plébános ezt a helyzetet és elénekeltük a székely himnuszt a
magyar himnusz után.
Örvendetes és felemelô volt az ünnepség. Másnap közel
százan gyalog vittük tovább a jelvényt Sáriba (kb. 8 km),
ahol közös imádság következett a Szent János Katolikus
Általános Iskola kápolnájában, onnét aztán kocsikkal vittük
tovább a Feltámadási Jelvényt a következô állomáshelyre,
Vecsésre.
A Feltámadási menet az együvé tartozás és a Jézus
Krisztus-i jövôbe vetett hit kárpát-medencei kifejezése. Ez
a „szakrális impulzus” idén ötödszörre halad végig Zamárditól
és Tihanytól Csíksomlyóig ezen az áldott földön, hogy húsvéttól pünkösdig eszméje a ráfigyelôk lelki erejét és szeretetét növelje a világunkban lévô sok lelki nyomorúság közepette. A feltámadási menet április 14-én indult útjára a
Balaton északi és déli partjáról, Tihanyból és Zamárdiból
Székelyföldre.
A szervezôk a kettôs állampolgárságról szóló népszavazás
kudarcának keserű emlékét szeretnék enyhíteni. Az útvonal
eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe. A magyar
nemzet sorsát szívén viselô érdeklôdôk a www.bucsujaras.hu
honlapon találhatják meg a korábbi évek élménybeszámolóit
és a folyamatosan felteendô idei tudósításokat.
A Duna TV pedig vallási magazinműsorában igyekszik
hírt adni a Feltámadási menetrôl. Megváltónk szavaival
ajánlom mindenki figyelmébe a kezdeményezést, és kívánom, hogy az idei Feltámadási menet is áldást közvetítsen,
és sok kegyelmet adjon minden résztvevôjének:
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik
terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket.” (Mt. 11. 28–30.)
Mire a Feltámadási menet jelvénye Csíksomlyóra ér,
többszázezer ember közös akaratának, fohászának, reményének üzenetét hirdeti: a magyarság összetartozik.
Találkozzunk Csíksomlyón!
Szehofner József
2009. május
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ÉTRENDI ELÔÍRÁSOK CUKORBETEGEKNÉL (2. rész)
Az étrendi elôírások célja az optimális anyagcsere állapot elérése és fenntartása, a vércukor biztonságos értékhatárok között tartása, a kezelés
más elemei vércukorcsökkentô hatásának
erôsítése. Az insulin nélkül kezelt cukorbetegek
alapproblémája egyrészt, hogy az étkezések
során a vércukor szinten tartásához szükséges
insulin termelése késik, másrészt a hatását sem
tudja teljes mértékben kifejteni, ezért kerülni
célszerű a gyors vércukor-emelkedést okozó
élelmiszerek fogyasztását. A napi szénhidrát- és
energiafelvételt az antidiabetikus terápiához igazodva napi három, de leginkább öt-hat alkalomra célszerű elosztani.
Az insulinkezelés alatt álló cukorbetegeknek
azért kell diétázniuk, mert az alkalmazott
insulinkészítmények hatásgörbéje e nélkül nem
fedi le a táplálékból felszívódó szénhidrát okozta
vércukor-emelkedést.
Az étrend összetétele: legyen táplálékunk
zsírban és fehérjében szegény, szénhidrátokban
gazdag. Ennek megfelelôen 50–55%-ban magas
rosttartalmú szénhidrát, 15–20%-ban fehérje, és
a fennmaradó arányban pedig a zsiradék bevitele
javasolt. Mivel a cukorbetegek gyakran rendelkeznek túlsúllyal, betegségükhöz egyéb anyagcserezavar (magas vérzsír) is társul, zsírszegény
táplálkozás ajánlott. Ügyelni kell a húsok
minôségére, vadak, szárnyasok és hal húsának
fogyasztása javasolt. Többlet energiabevitel
kerülendô megfelelô konyhatechnikai eljárásokkal is: párolás, fôzés, grillezés, roston sütés,
nyárson elkészítés. Tejtermékek közül is ajánlott
a zsírszegényebb termékek fogyasztása, de ne
tévesszen meg senkit, a szénhidráttartalmát ez
nem befolyásolja.
Már kismértékű fogyás is javítja az insulin
hatását és következményesen a vércukrot, de
fontos a fokozatosság. Hogyan hízik el az
ember? Napi dekánként. Hogyan akarunk
lefogyni? Napi kilónként. A hirtelen fogyás
kóros következményekkel jár. Ideális, ha egy
hónap alatt 1,5–2 kg-nál nem fogyunk többet.
Így egy kg leadott súlyból 60% zsír. Ha gyorsan
fogyunk, akkor egy kg fogyásból csak 30% zsír
több vizet és izomszövetet vesztünk.
A fogyás három alapszabálya: 1. A víz nem
hizlal. 2. A fôzelék, a saláta a fôfogás, a hús a
ráadás. 3. Óvakodj a zsírtól és az alkoholtól.
Az étkezések szénhidráttartalma.
A szénhidrátok közül megkülönböztetünk
egyszerű cukrot, összetett cukrot és többszörösen összetett cukrot. A cukorbeteg is ehet mindhárom csoportba tartozó élelmiszertípusból.
Tudni kell, hogy az elsô két csoportba tartozó
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cukrok gyorsan, nagymértékben emelik a vércukorszintet. Egy-egy étkezés alkalmával csak
10 g szénhidrátnyit fogyaszthat. 1981 óta a
Glikaemias index ismerete (GI) segít a megfelelô
diéta összeállításában. Azt fejezi ki, hogy a vizsgált szénhidrát milyen mértékben emeli a vércukrot ugyanannyi szôlôcukorhoz képest, ami 100%os vércukoremelést okoz. Minél alacsonyabb az
élelmiszer Glikaemias indexe, annál kevésbé okoz
gyors és magas vércukor-emelkedést.
– Alacsony Glikemias indexű élelmiszerek:
zöldségek, gyümölcscukor, hüvelyesek.
– Közepes Glikemias indexű élelmiszerek:
tej, joghurt, kefir, tejszínes fagyi, durum tészták, hazai gyümölcsök.
– 50–70% Glikemias indexű élelmiszerek:
zabpehely, rizs, banán, ananász, fekete kenyér,
gyümölcslé.
– Magas Glikemias indexű élelmiszerek:
burgonyapüré, fôtt burgonya, fehér kenyér,
kifli, zsemle.
Törekedni kell a teljes kiôrlésű lisztbôl
készült élelmiszerek fogyasztására. Számolás
nélkül fogyaszthatóak azon élelmiszerek, amelyek nem okoznak számottevô vércukor-emelkedést: paprika, paradicsom, uborka, retek, saláta, káposzta, hagyma, paraj, sóska, karfiol,
brokkoli, gyökér. Fontos a rostban gazdag
étrend. Fogyasszunk minden étkezéshez növényi rostokat. Általános szabály, hogy minden
étkezésnek megfelelô mennyiségű szénhidrátot
kell tartalmaznia.
Mivel a cukorbetegnek cukorral készült élelmiszereket nem ajánlott fogyasztani, így
édesítôszereket kell használnia. Megkülönböz
tetünk mesterséges édesítôszereket (szacharin,
aszpartam, poly-sweet, canderel) a velük készült
üdítôk fogyasztása megengedett. Cukorhelyet
tesítôk (fruktóz, szorbit) esetén a velük készült
édesipari termékek fogyasztásánál tekintettel
kell lenni energiatartalmukra.
Élvezeti szerek fogyasztása: kávé 1–3, tea
2–4 alkalommal, naponta fogyasztható. A koffein nem emeli a vércukrot.
Az alkoholos italoknál két szempontot kell
figyelembe venni. A cukor- és az alkoholtar
talmat. A cukorbetegek alkoholfogyasztása csak
étkezéshez kapcsoltan jöhet szóba, mert az alkohol gátolja a májból a cukor kiáramlását és gyógyszeres kezelés mellett ez kórosan alacsony vércukrot is eredményezhet, míg a magas cukortartalmúak pedig nagyon megemelik a vércukrot.
Kolev Gabriella
Diabetológiai szakasszisztens
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet

SERTÉSINFLUENZA

A madárinfluenza után itt az újabb
orthomyxovírus okozta megbetegedés.
Az elmúlt napok híradásai alapján
értesülhettünk, hogy mexikói gócponttal, szinte robbanásszerű járvány formájában a kiindulási helyen, illetve ÚjZélandon, valamint az USA-ban felütötte a fejét a H1N1 altípusú A típusú
influenzajárvány. A fent említett kórokozó eredetileg jellemzôen a sertést
betegíti meg, inhalációs fertôzés után,
bronchopneumoniát, heveny tüdôg yul
ladást, szövôdményes légúti elváltozásokat okozva. A betegség zoonózis!
Ez azt jelenti, hogy állatról (sertésrôl)
emberre is átterjed. Egyértelműnek
tűnik, hogy a H1N1- törzs képes
megfertôzni az embert, és így, ezek
után már cseppfertôzés formájában
emberrôl emberre is rendkívül gyorsan
terjed.
A betegség kirobbanásának oka a
kiindulási helyen (Mexikó) tapasztalható ember – állat együttélésére, zsúfoltságra, rossz higiéniai körülményekre
vezethetô vissza. A kórokozó széthurcolásában kizárólag (eleddig) az ember
játszott szerepet cseppfertôzéssel.
(Hasonló, szinte az egész világot érintô
H1N1 fertôzéssel és mintegy 20 millió
halottal járó hullám volt a múlt században az elhíresült spanyolnátha alkalmával.) Jellemzô a mostani tömeges
(Mexikó, USA, Új-Zéland) és szórvány
(Spanyolország, Franciaország, U.K.)
megbetegedésekre, hogy korra, nemre,
immunállapotra függetlenül obligát
pathogén, azaz cseppfertôzéssel mindenkit megbetegíthet. Ennek oka, hogy
az immunitásért felelôs HA haemo
glutinin szerkezete eltér a „hagyományos” H1N1 altípusokétól és így a
szervezetünkben lévô ellenanyagok azt
nem ismerik fel. (Megjegyzem, mivel
ez a HA, ami a vírus protektív antigénje, vagyis vele szemben termelôdik

környezetünk

Tiszta vizet a pohárba! II. rész
ellenanyag több tízezer dalton mol
tömegű, több száz aminosavból áll.)
Tehát az „eredeti H1N1” altípuson
belül a H1 részre vonatkozóan „gondolatnyi” átrendezôdés történt! Ezért új
az új H1N1 altípus a régihez képest, és
ezért tűnik hosszabb ideig a belôle
történô vakcinagyártás, hisz a régi törzsek nem használhatók.
A híradásokkal szemben az új H1N1
törzsnek valószínűleg nincs köze a
madárinfluenza törzseihez.
Másként fertôz. A sertésinfluenza
aerogén úton, a madárinfluenza elsô
sorban szájon át, bélcsatornai megtelepedéssel és csak kivételes esetekben
(zsúfoltság, rossz higiéniai körülmények és egy helper vírus egyidejű jelenléte alkalmával) fertôz légutakon át.
A tünetek (majdnem) jellegzetesek.
Úgy tűnik, mint egy „sima” A típusú
influenza.
Hirtelen kialakuló, magas hômér
séklet, ami 38–39 °C is lehet, felsô légúti tünetek, rhinitis, tracheitis, ízületfájdalom, illetve gyulladás, majd
intersticiális bronchopneumonia (tüdô
gyulladás) – RTG! –, valamint szövôd
ményként, amit a baktériumok okoznak
(hurut, váladék, tüdôoedema).
Magyarországon a diagnosztika
kiváló. Gyógykezelésnél használhatjuk
a NA-gátlók csoportjába tartozó osel
tamivirt (Tamiflu) vagy a zanamivirt
(Relenza), valamint a szövôdmények
elkerülésére a megfelelô antibiotikumokat.
A megelôzés alapja, hogy lehetôleg
kerüljük az epidémiás gócokat.
Feltétlen fontos a megfelelô higiénia
(szájmaszk, kézmosás stb.). Magyar
országon még elméletileg is nehéz
elképzelni, hogy a sertésinfluenza új
H1N1 alcsoportja gondot okozzon.
Ennek oka a szigorúan zárt sertéstelepek kialakítása és a megfelelô állategészségügyi szolgálat.
A betegséggel szembeni aktív (vakcinás) védekezés szempontjából mindenféleképpen áttörést jelent majd a HA
fehérjeképlet bázissorrendjének meghatározása és ezek után az oltóanyagtermelés megkezdése!
Doricsák János
állatorvos

„Nem félni kell. Tenni.” (Z. Kárpát Dániel)
Azt hiszem, nem kell túlságosan belemerülnöm a Föld túlnépesedésébe, a természeti
források kimerülésébe, az elsivatagosodásba
– mely az Alföldet is veszélyezteti –, hiszen
szinte már a „csapból is a klímaváltozás
folyik”. A célom nem is az, hogy ráhozzam
a frászt az Olvasóra azzal, hogy húsz év
múlva milyen drámai helyzet állhat elô,
hanem az, hogy megpróbáljam láttatni azt,
hogyan vállalhatunk részt kisemberként
abban, hogy ne így legyen.
A fenti probléma léte nem kérdés. A kérdés az, hogy homokba dugott fejjel másokra
várunk, vagy szembenézünk a problémával
és teszünk ellene együtt. Szemléletváltás
nélkül, a szokásaink megváltoztatása nélkül
nem fog menni, márpedig mindannyian
felelôsek vagyunk a helyért, ahol élünk.
Az ENSZ szerint 1950 óta a természeti
erôforrásokból annyit felhasználtunk, mint
elôtte az emberiség összesen! Mára a Föld
lakosságának 40%-a nem jut egészséges,
tiszta vízhez, emellett évente 90 millióval
többen vagyunk, s közben évente 23 ezer
km2 terület válik sivataggá. Így világossá
válik, mekkora értéken ücsörgünk mi itt a
Kárpát-medencében.
Az elsô részben fejtegettem, milyen
következménye lehet az IMF (Nemzetközi
Valutaalap) hitelnek, illetve annak, hogy a
hitel fedezete a nemzeti vagyon, beleértve a
magyarországi vizeket is. Mint kiderült,
nem Magyarország az egyetlen, aki olyasvalamit adott „zálogba”, ami a polgárait illeti,
és nem képezhetné üzlet alapját. „2000-ben
40 IMF kölcsön közül 12 követelte a vízellátás teljes vagy részleges privatizációját…”
Jelenleg Magyarországon a Fôvárosi
Csatornázási Művek Zrt. 25%-a, a Szegedi
Vízmű Zrt. 49%-a, a Salgótarjáni Csatorna
mű Kft. 100%-a 20 évig terjedô idôszakra,
Érd és Térsége Regionális Vízközmű Kft.
26%-a 25 évig terjedô idôszakra van a francia, Veolia Environnement tulajdonában. A
Pécsi Vízmű Zrt. 48,05%-ban a Suez
Environnement tulajdonában van, melynek
a Kaposvári Vízművek Zrt.-ben is van tulajdonrésze. A Debreceni Vízmű Zrt. privatizálása meghiúsult. Profitorientáltságukat
mutatja, hogy bizonyos érdekelt országokban megjelenésük után a vízárak 400–
450%-kal emelkedtek, azt figyelmen kívül
hagyva, hogy a lakosság az átlagfizetés ötödét erre költi.

Miután Magyarországon van Európa
legnagyobb édesvízkészlete, nem árt erre
odafigyelni.
Érdekesség, hogy fenti cég leányvállalata,
az Onyx Kft. a tulajdonosa a Dorogon
működô hulladékégetônek, amely felelôs a
Duna többszörös vízszennyezéséért. A világon naponta 6 millió tonna szemét kerül a
vizekbe. Ez megfelel Dabas 1130!!! év alatt
termelt szemétmennyiségének!
Mivel az emberiség több vizet felhasznál,
mint amennyit a természet pótolni tud, így
nekünk kell alkalmazkodnunk a természethez. Nemrég szerencsém volt egy Veszprém
megyei, szôlôtermesztô településen eltölteni
pár napot, ahol kellemes meglepetésként
ért, hogy sok ház ereszrendszere vízgyűjtô
területként volt kialakítva. Látszik, hogy itt
az embereknek nincs idejük tévét nézni.
Meggyôzôdésem, hogy manapság a legnagyobb hatalmi eszköz a média. Rajta keresztül elhitették velünk, hogy csak akkor
érünk valamit, ha a legújabb divat szerint
vagyunk öltözve (miközben belekényszerülünk megvenni az olcsó és gagyi külföldit),
belénk sulykolták, hogy az élet rövid, ezért
elégítsük ki minden vágyunkat – akár hitel
felvételével is, azt elfeledtetve, mi a kötelességünk. Ezzel párhuzamosan természetesen
a kínálat egyre nagyobb. Így az igények is
egyre nônek, melynek kielégítéséhez a gazdaság hatalmas mértékű növekedésére van
szükség, ami rengeteg vízfelhasználással jár.
A népesség növekedése magával hozza az
élelmiszerigény növekedését, ami szintén
vízproblémákhoz vezet.
Máris itt kopogtat a kérdés, hogy ha ez
így van, miért haldoklik a gazdaságunk? A
válasz egyszerű: mert itt a víz és a multiknak
vízre van szükségük, hogy fenntartsák
magukat, illetve majdan kiszolgálják a vízhiányos országokat általuk megszabott
áron.
A fogyasztási szokásaink megváltoztatásával mi magunk tudjuk irányítani a fenti
folyamatokat. Nem kell, nem szabad másokra várnunk!
Bábel Antónia
Forrás:
Z. Kárpát Dániel: Háborúk a Vízért a
XXI. században.
www.vizmu.lap.hu
www.greeninfo.hu, www.
liaenvironnement.hu
2009. május
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Radnóti Miklós

Huszonnyolc év

Erôszakos, rút kisded voltam én,
ikret szülô anyácska, – gyilkosod!
öcsémet halva szülte-é,
vagy élt öt percet, nem tudom,
de ott a vér és jajgatás között
úgy emeltek föl a fény felé,
akár egy gyôztes, kis vadállatot,
ki megmutatta már, hogy mennyit ér:
mögötte két halott.
Mögöttem két halott,
elôttem a világ,
oly mélyrôl nôttem én,
mint a haramiák;
oly árván nôttem én
a mélységbôl ide,
a pendülô, kemény
szabadság tágas és
szeles tetôire.
Milyen mély volt gyerekkorom
s milyen hűvös.
Hívó szavad helyett kígyó
szisszent felém játékaim
kis útain, ha este lett
s párnáimon vért láttam én
a gyermeket elrémítô,
nagy, hófehér pehely helyett.
Milyen mély volt gyerekkorom,
s milyen magos az ifjúság!
A két halál megérte-é?
kiáltottam a kép felé,
mely ott sütött szobám falán.
Huszonnyolc éves voltál akkor,
a képen huszonöt talán,
ünnepélyes ifjú nô,
komolykodó, tünôdô.
Huszonnyolc éves voltál akkor,
most ugyanannyi lettem én,
huszonnyolc éve, hogy halott vagy,
anyácska, véres szökevény!
Anyácska, véres áldozat,
a férfikorba nôttem én,
erôsen tűz a nap, vakít,
lepke kezeddel ints felém,
hogy jól van így, hogy te tudod,
s hogy nem hiába élek én.
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Száz éve született Radnóti Miklós
Radnóti Miklós 1909. május 5-én született
Budapesten. Világra jöttekor édesanyja,
Grosz Ilona és ikertestvére belehalt az ikerszülésbe. Ez a tragikus esemény beárnyékolta
Radnóti életét, úgy érezte, hogy már születésekor mellészegôdött a halál. Talán azért volt
képes életének legsötétebb idôszakában,
munkatáborban, animális körülmények
között is arra, hogy verseiben túlcsorduljon
az életigenlés, és felülírja a szorongást, a
rettegést, a borzalmak dokumentumszerű
hitelességgel való ábrázolását is.
Az irodalom iránti vonzódása korán megjelent, de pályája, családi unszolásra, gyakorlatiasabb irányt váltott, amikor a csehországi
Liberec (Reichenberg) textilipari fôiskolájára
került. Nem szakított az irodalommal, hanem
több ifjúsági avantgarde csoportosuláshoz
csatlakozott. 1930-ban beiratkozott a Szegedi
Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti
karának magyar–francia szakára. A Nyugat
harmadik nemzedékének tagja, és a folyóirat
munkatársa lett.
1935. augusztus 11-én feleségül vette
Gyarmati Fannit, aki élete nagy megpróbáltatásaiban mellette állt, és a költô végóráiban, a távolból is a reményt, az otthon biztonságát jelentette. 1940. szeptember 6-ától
elôször hívták be munkaszolgálatra, ahonnan december 18-án szabadult. A munka
mindvégig lételeme volt, nemcsak verset, de
rengeteg tanulmányt is írt, így menekült a
valóság rideg, kegyetlen közegébôl. 1942.
július 1-jén újabb munkaszolgálatos behívót
kapott. Barátai, ismerôsei aláírásgyűjtést
szerveztek a kiszabadítása érdekében. 1943.
május 2-án a budapesti Szent István

Bazilikában megkeresztelkedett. Szentül
hitte, hogy így megszabadulhat a náci
üldöztetéstôl és a további zaklatásoktól.
1944. május 18-án újabb munkaszolgálatra hívták be. Az ukrán fronton teljesített
szolgálatot. 1944 májusában a magyar hadsereg visszavonult, és Radnóti egységét a
jugoszláviai Bor melletti munkatáborba
vezényelték. Június 2-án érkezett meg a
Lager Heidenauba. Verseit egy kis noteszbe jegyezte le, melynek lapjait szétosztotta
a barátai között. Azt akarta, hogy költeményeinek esélyük legyen a fennmaradásra.
Érezte, hogy versei túlélik ôt, s valóban
regényes körülmények között kerültek elô
és jutottak haza. Ezek a költemények krónikaként rögzítették a költô életének utolsó állomásait. A Bori notesz egy közösség
kálváriáját és Radnóti passióját mentették
át az utókornak.
A visszavonuló németek augusztusban
sietve ürítették ki a tábort, és magyar
keretlegényeknek adták át a beteg és
erôltetett menetben vonszolódó munkaszolgálatosok egy csoportját. A hazafelé
tartó úton Radnóti már olyan nagyon
legyengült, hogy Gyôr mellett, Abda község határában agyonlôtték a katonák, és
társaival együtt tömegsírba temették.
Barátja, Ortutay Gyula és felesége közbenjárásával 18 hónappal késôbb exhumálták, s
ekkor találták meg zubbonya zsebében a
Bori noteszt, benne utolsó verseivel. A
Razglednicák (szerbül képeslapok) megható dokumentumai a háború pusztításainak
és az emberi szenvedésnek.
Kapui Ágota

Meghívó
A Közösség Éve alkalmából, nemzetünk összetartozásának jegyében
Dabas Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt, családját és barátait
Nyáry Éva, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett festôművész a „Magyar Szent Korona képei”
című kiállításának megnyitójára
és a magyar Szent Korona másolatának megtekintésére.
Idôpont: 2009. május 21. (csütörtök) 17.00 óra

A kiállításhoz kapcsolódó elôadások:

Dr. Tóth Zoltán József: A Szent Korona tan aktuális kérdései
2009. május 28. (csütörtök) 18.00 óra
Csomor Lajos: Ôfelsége a magyar Szent Korona
2009. június 4. (csütörtök) 18.00 óra
A kiállítás és az elôadások helyszíne:
Halász Móricz-kúria (2370 dabas, Kossuth Lajos u. 7.)
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Morpheus fotó

Az Ezeregyarcú Nô
„Az Ezeregyarcú Nô” címmel, 2009. április 25-én este, a
Dabas-Diego Sportcsarnok
falai között, harmadszor rendeztük meg immár hagyományosnak mondható jótékonysági táncestünket, melynek ez
évi kedvezményezettje a
három dabasi, körzeti általános iskola volt. Közel 3 órás,
színvonalas elôadásunkat, legnagyobb örömünkre, idén
több mint 500-an tekintették
meg. Az arab táncos kultúra
sokszínűsége mellett elgondolkoztató prózai részekkel igyekeztünk bemutatni a „NÔT”! Az est
bevételének sorsát idén a nézôk kezébe adtuk, akik szavazatukkal
dönthettek arról, hogy végsô soron is, mely intézmény legyen az est
kedvezményezettje. A szavazatok gyűjtése iskolai háttérmunkával
kezdôdött. Pártolójegyeket árusítottak, melyek 1-1 hozott szavazati
értéket jelentettek számukra. Ebben a versenyben a Kossuth Lajos
Iskola tört az élre. Ôk összesen 129 pártolói szavazattal érkeztek az
estre. A nézôk és pártolók összesített szavazatait a táncest szünetében a három intézmény vezetôsége számolta össze. Bár a dabasi iskola
kiemelkedô háttérmunkát folytatott, a sors játékos mivolta és a nézôk
sokasága révén, végül is a Gyóni Géza Általános Iskola nyerte el az est
végsô bevételét. Végeredményképpen, a Rákóczi Ferenc Általános
iskola 45 000, a Kossuth Lajos Általános Iskola 129 000, a Gyóni Géza
Általános Iskola pedig 804 500 forinttal térhetett haza. Mindhárom
intézménynek gratulálunk és egyben köszönjük lelkes hozzáállásukat,
háttérmunkájukat.
Ezen kívül külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a Mara
Hastánciskola összes növendéke, valamint a táncest szereplôi, Ordasi
Brigitta, Szlama Ildikó, Papné Gogolák Márta, Valentyik Anna,
Buncsák Zoltán, Szabó Róbert, Pap László és a Dzsezírat ad Dahab
hastánccsoport felé, akik önzetlen munkájukkal tették lehetôvé az est
fergeteges sikerét.
Mindezen kívül külön köszönetünket kell kifejeznünk a DabasDiego Sportcsarnok összes dolgozójának és köztük Prohászka Csabának
– az intézmény vezetôjének –, aki helyszínt biztosított rendezvényünk
számára. Köszönettel tartozunk Dabas Város Önkormányzatának, a
Dabasi Újság szerkesztôségének, a Rádió Dabas munkatársainak, és a
Dabas Televízió szerkesztôségének, akik média hátteret biztosítottak
rendezvényünk számára. Külön köszönet a Hetényi Soundnak a magas
szintű hangtechnika biztosításáért, a Czeróczki Dísznövénykertészetnek
az otthonos légkört adó, csodás növényekért, a Semiramis kávézónak és
az Aranyszarvasnak a szünet folyamán megkóstolt finom étkekért.
Szintén köszönetünket szeretnénk kifejezni műsorunk, célunk közvetlen támogatóinak is, a Morpheus Fotónak, a Kincs-Tár Ajándékboltnak,
az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnek, a Bese és Társa Kftnek., a Virágsarok Ajándékboltnak, a Metál 99. Kft-nek, a Tomor Visual
Graphics Grafikai Stúdiónak, a Virág Mindenkinek Ajándékboltnak, a
Voghtland Pékségnek, az Áldos Egyesületnek, a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzôiskolának és szakoktatójának, Duhaj Katalinnak, Soós
Krisztinának, a Várdai Fittnesnek és Pacsirta Andrásnak egyaránt.

–

kitekintô

Mi idén, a DABASI KÖZÖSSÉGEK ÉVÉBEN is megálmodtunk
egy estet. Egy olyan estet, ami ismét képes volt arra, hogy túlmutasson
eredeti jelentésén. Hittünk abban, hogy az Önök segítségével mind
többen leszünk, akik egymást támogatva és egy célért küzdve, képesek
vagyunk arra, hogy egy igazi KÖZÖSSÉGET alkossunk. Ez a
KÖZÖSSÉG létrejött és nem csak álmokat szôtt, de április 25-én este
meg is valósította azokat!
Mara & Mony Oriental Duett
www.maraesmony.mlap.hu

Köszönet
2009.április 25-én Az ezeregy
arcú nô címmel jótékonysági
táncestet rendezett Mara és
Móni. Az est bevételének sorsát
a közönség döntötte el. A gyóni
gyerekek játszótérrôl álmodtak.
Álmuk valóra válhat, mert az est
bevételét iskolánk nyerte!
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki iskolánkat támogatta!
Köszönjük az est szerve
zôinek a lehetôséget, és az
önzetlen felajánlást!
Gyóni Géza Általános Iskola

Fotós siker született
A MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetsége) által meghirdetett Utazás 2009 fotópályázatra
493 szerzôtôl 4551 fotó érkezett.
Bese József, a Dabasi Fotóklub tagja öt fotóval nevezett, és
elsô helyezést ért el. A zsűriben szakértôként közreműködött
Dóri Éva képzôművészeti referens és Szabó Márta fotóművész.
A zsűrizett alkotások egy 110 oldalas albumban jelentek meg, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ezúton gratulálunk Bese Józsefnek kiemelkedô alkotásaihoz.
A MAFOSZ nemrégiben meghirdette a FOTÓKLUBOK
VERSENYÉT. A pályázatra minden résztvevô csoport 18 művet
küldött be.
A versenyben a Dabasi Fotóklub második helyezést el.
Egyéni teljesítményéért Péli László különdíjban részesült.
A díjazottaknak gratulálunk!
2009. május
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FÉRFI KÉZILABDA
NB I/B keleti csoport
Felnôtt Ifjúsági
Ózd–Dabas-Diego K.C.
26:29
24:43
Dabas-Diego K.C.–Kiskunfélegyháza
25:28
49:20
Nyíregyháza–Dabas-Diego K.C.
17:23
33:30
Balassagyarmat–Dabas-Diego K.C.
23:26
22:31
Dabas-Diego K.C.–Ferencváros
24:32
15:26
Kiskôrös–Dabas-Diego K.C.
31:29
20:31
Dabas-Diego K.C.–Kiskundorozsma
33:22
35:30
A felnôtt csapat két mérkôzéssel a bajnokság befejezése elôtt a
harmadik, az ifjúságiak az elsô helyen állnak. Az utolsó hazai
mérkôzés május 16-án 18 órakor a DS-ben lesz. Az ificsapat
16 órakor kezd.

NB II keleti csoport
Felnôtt Ifjúsági
Dabas VSE K.C.–Albertirsa
30:30
48:25
Mogyoród–Dabas VSE K.C.
38:37
26:32
Dabas VSE K.C.–Füzesabony
39:29
37:33
Abony–Dabas VSE K.C.
29:26
41:11
Dabas VSE K.C.–Eger
27:34
27:26
Hatvan–Dabas VSE K.C.
30:30
24:36
Dabas VSE K.C.–Cegléd
23:34
28:27
A felnôttek három fordulóval a bajnokság vége elôtt a tizenegyedik, az ifjúságiak az ötödik helyen állnak. Hátralévô hazai
mérkôzéseiken május 17-én 18 órakor Vecsés, május 24-én
14 órakor Lajosmizse ellen lépnek pályára. Az ifjúsági csapat két
órával a felnôttek elôtt játszik. A meccsek a DS-ben lesznek.

Országos Birkózó Diákolimpia
Dabason
Március 28–29-én az Országos Birkózó Diákolimpia döntôjének
adott otthont a Kossuth Zsuzsanna SZKI tornacsarnoka. A
rendezvény szervezôje a Városi Sportegyesület Birkózó
Szakosztálya volt.
Ötvennégy szakosztály 347 versenyzôje mérkôzött meg
egymással a versenyen a Diákolimpia Bajnoka címért.
A dabasi birkózókat öt fiú és három lány képviselte a versenyen:
Furák Petra, Kapcsos Ivett, Volenszkí Virág, Furák Ferenc,
Kapcsos Gergely, László Dániel, Sári Máté, Józsa Milán
Volenszki Virág szép eredményt hozott a dabasi szakosztálynak, 40 kilogrammos lány kategóriában 3. helyezett lett.
Gratulálunk neki!
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