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Az oktatási intézmények vezetôi

PEDAGÓGUSNAP A HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN

Fotók: Karlik Dóra

Kosztolányi Gyula

Dabas Város Önkormányzata május
29-én ünnepelte a település pedagógusait a Budai Vigadó impozáns épületében, a Hagyományok Házában.
A rendezvényen Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévôket,
majd sor került a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj átadására. A díjátadásban Pásztor Gergely, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke segédkezett. A
díj elsô fokozatát a 2009. esztendôben a
Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa, Papp Györgyné vehette át. A kitüntetés második fokozatában két pedagógus is részesült. A gyóni 3. számú
Napközi Otthonos Óvoda vezetôhelyettese, Majorné Koczkás Zsuzsanna és a
város tanintézményeinek logopédusfejlesztôpedagógusa, Balázs Györgyné
kapta idén ezt szép szakmai elismerést. A

Erdélyi táncok
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díjazottakról bôvebben a következô oldalon olvashatnak a Kedves Olvasók.
A rendezvényen két nyugállományba
vonuló igazgatótól is búcsúzott a pedagógus-közösség. Idén fejezte be tanári pályafutását Papp György, aki
1990–1996 között a Táncsics Mihály
Gimnázium igazgatója volt, majd matematika-fizika tanárként dolgozott az intézményben. Igazgatói pályáját szintén
idén hagyja abba Kosztolányi Gyula, aki
1991 óta, azaz 18 éve vezeti a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskolát.
A rendezvény ünnepélyes része
Pásztor Gergely rövid beszédével fejezôdött be. A második részben a
Magyar Állami Népi Együttes erdélyi
táncokból összeállított táncszínházi
produkciójában gyönyörködhettek a
meghívottak.
K. Á.
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Egy nyitott személyiség

A gyermek mindenekfelett

Csak pontosan, türelmesen

A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dánieldíj elsô fokozatát idén Papp Györgyné,
a Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa vehette át.

A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dánieldíj második fokozatát a 2009-es esztendôben Majorné Koczkás Zsuzsanna
óvodapedagógus kapta.

A pedagógusi díj második fokozatát a
Képviselô-testület Balázs Györgyné
fejlesztô pedagógusnak, logopédusnak
is odaítélte ebben az esztendôben.

Papp Györgyné diplomáját 1978-ban a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Azóta a Kossuth Lajos
Általános Iskola aktív dolgozója.
Osztályfônökként és kémiaszakos tanárként végzi mindennapos tevékenységét. Munkáját nagy odaadással, pontossággal és következetességgel látja el. Tanítványait lelkesen készíti fel a különbözô tanulmányi versenyekre, kémia,
környezetvédelem, komplex természettudományi vetélkedôkre. A felkészítés
mellett részt vállal a versenyek szervezésében is. Az Apáczai Kiadóval közösen
iskolájában szervezte meg az elmúlt
években a megyei szintû természettudományos vetélkedôt. Tanítványai eredményesen szerepeltek ezeken a versenyeken is. Mint az osztályfônöki munkaközösség vezetôje (1993 óta) nagy
segítséget nyújt a pályakezdô fiataloknak. Munkatársaival közvetlen, ôszinte
kapcsolatot alakított ki. A közösség bizalmát élvezi pályakezdô kora óta.
Naprakész az oktatást érintô legfrissebb
információkkal, jogszabályokkal. Rátermettségét bizonyítja, hogy ô a Közalkalmazotti Tanács tagja, illetve elnöke a kezdetek óta. Munkatársai érdekeit képviseli
a Pedagógus Szakszervezetben is, melynek több mint egy évtizede választott titkára. Az újdonságokkal szemben nyitott,
folyamatosan képezi magát, naprakész tudását kamatoztatja a diákjai körében.

Majorné Koczkás Zsuzsanna 1981-ben
szerzett felsôfokú óvodapedagógusi
végzettséget Kecskeméten.
Kezdô éveit az akkori lakóhelyéhez
közel, Diósdon töltötte, majd több éves
gyakorlatot egy budapesti gyakorló óvodában szerzett, melyet késôbbi munkahelyén kamatoztatni tudott. 1997 januárjától dolgozik Gyónon. Rövid idô
alatt megszerették kollégái, elismerték
szakmai tudását, bátran kértek tôle tanácsokat. Hamar munkaközösség-vezetôvé
választották. 2000 szeptemberétôl felkérésre elvállalta a vezetôhelyettesi teendôket. Az intézmény szakmai irányítójaként tevékenyen vett részt minden olyan
dokumentum kidolgozásában, mely a
haladást, a magas szintû minôségi munkavégzést szolgálta. A helyi óvodai program kidolgozásánál konstruktív javaslatokat tett annak érdekében, hogy óvodai
programunk a helyi sajátosságokat is figyelembe véve a legjobb legyen az oda
járó gyermekek számára. Nemcsak a kötelezô továbbképzéseken vett részt,
elsôként érdeklôdött az új pedagógiai
módszereket bemutató tanfolyamok
iránt. Csoportvezetô óvónôként, minden lehetôséget megragad, hogy a képességeinek megfelelô felkészítést kapja
meg minden kisgyermek. A szülôk is
elismerik munkáját, egyre többen kérik
beiratkozáskor abba a csoportba gyermeküket, ahol ô dolgozik.

Balázs Györgyné a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett,
majd 1975–1980 között a Dabason
mûködô kisegítô iskolába került.
Idôközben felvételt nyert a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô
Fôiskola levelezô tagozatára, ahol
1978-ban oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár diplomát szerzett. 1984 augusztusában
került végleg Dabasra az akkori Pedagógiai Tanácsadóba, mely körzeti feladatokat ellátó intézményként akkor kezdte
meg mûködését. 2003-tól a dabasi
beszédhibás kisgyermekek szakszerû fejlesztését látta el a 2. sz. Óvodában.
Jelenleg minden városrésznek van
már logopédusa, így már csak a dabasi
városrész óvodásainak és kisiskolásainak beszédjavításával foglalkozik, ami
éves szinten 60–70 gyereket jelent.
Rendszeresen segít az óvónôknek az iskolaérettségi vizsgálatokban, a nagycsoportosok körében minden ôsszel
dyslexia-szûrést is végez.
Nagyon szakszerûen és hitelesen véleményez a beszédjavító intézmények
és Szakértôi Bizottságok részére.
Kedves, türelmes, ôszinte és emberséges magatartásáért, kitartó, példamutató, pontos és fegyelmezett munkájáért az egész óvodai kollektíva és a
szülôk szeretetét és megbecsülését élvezi.

(Farkas Józsefné, Hizsnyai Péterné és Kecskésné Harmincz Jolán intézményvezetôk jellemzése alapján)
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Pünkösd Csíksomlyón

Közel fél éve fogalmazódott meg bennünk, hogy az idei esztendôben nem
külön-külön, hanem együtt megyünk
Székelyföldre pünkösd alkalmával, s
együtt éljük meg a csíksomlyói búcsú
lélekben erôsítô, szellemiekben felemelô érzését. A somlyói nyereg mára
az egyetlen hely a világban, ahol egyszerre lehet hívô és magyar az ember
úgy, hogy nem gúnyolják ki a szentháromságos Egyistenbe vetett hite miatt, s
nem fasisztázzák le azért, mert úgy szereti a hazáját, hogy életét adná érte. Az
idei pünkösdön dr. Bábel Balázs kecskemét-kalocsai érsek celebrálta a szentmisét, amit mi dabasiak különösen nagy
szeretettel és örömmel fogadtunk. Balázs érsek atya homíliájának két legfontosabb mondanivalója, hogy most nagyon-nagy szükség van arra, hogy Isten
felé forduljunk, megbánjuk bûneinket
és felszabadítsuk lelkünket ártó cselekedeteink súlya alól. Bármennyire is arra
törekednek sokan ma Magyarországon
és a Kárpát-medencében, hogy magyar
és magyar között viszályt, ellenségeske-
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dést szítsanak, nem sikerülhet nekik.
Múltunk, jelenünk közös, és törekvésünkben arra kell figyelnünk, azon kell
munkálkodnunk, hogy a jövônk is közös
legyen, hiszen a magyarság összetartozik. Nagy öröm volt számunkra, hogy
az április 22-én és 23-án Dabasra érkezô feltámadási jelvénnyel a búcsúban
újra találkoztunk, immár az egyesült
feltámadási jelvényekkel, a csíksomlyói
zarándokúton.
Évrôl évre egyre többen leszünk
Csíksomlyón, az idei esztendôben már
közel 700 ezren voltunk, s ahogy a búcsú jelmondata is mondja: kívánom,
hogy maradjunk meg Krisztussal ezer
esztendeig! Krisztussal örökre!
Szehofner József
Jó volt együtt lenni:
Farkas József, Farkas Józsefné Ida, Kabai
Zsuzsanna, Kis Árpád, Egri Sándor, Prauda Lénárd, Prauda Lénárdné Mária, Kecskésné Harmincz Jolán, Kôszegi Zoltán,
Csergô Zsuzsanna, Szehofner Anna Sarolt,
Szehofner József, Molnár Imre
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TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. május 14-én megtartott ülésén
egyhangúlag megszavazta, hogy A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
megítélt (KMRFT-HÖF CÉDE-063/2008),
Dabas-Sári, 1. sz. Napsugár Óvoda bôvítésére
vonatkozó pályázathoz 10 458 193 Ft többlet
saját forrást, összesen 46 725 513 Ft-ot biztosít.
Ugyanezen ülésén a testület 15 igen szavazattal
elfogadta a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet, a Kossuth Mûvelôdési Központ, a
Halász Boldizsár Városi Könyvtár, a Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága, az
1. sz. Napköziotthonos Óvoda, a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda, a 3. sz. Napköziotthonos
Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a
Kossuth Lajos Általános Iskola, a Gyóni Géza Általános Iskola, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô
Iskola, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Polgármesteri Hivatal módosított
alapító okiratát, valamint a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatai módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodását és alapító okiratát a mellékelt tervezet szerint. A Képviselô-testület továbbá elfogadta az
Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás módosított társulási megállapodását a mellékelt tervezet szerint.
A képviselôk elfogadták a „SERPICO” Közbiztonsági Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági tevékenységérôl készült beszámolót.
A testület egyhangúlag elfogadta Dabas Város
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának
Közbeszerzési Szabályzatát a korábban e tárgyban hozott szabályzat hatályon kívül helyezése
mellett, valamint Dabas Város Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatalának „HELYI” BESZERZÉSI SZABÁLYZATÁT a mellékelt tervezet szerint, a korábban e tárgyban hozott szabályzat
hatályon kívül helyezése mellett.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete elfogadta a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár módosított Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát a mellékelt tervezet szerint, egyben kérte az intézmény vezetôjét, hogy az intézmény jogállására, besorolására vonatkozó
részt az alapító okiratban foglaltak szerint módosítsa.

A város vezetôsége a Kisdabasért Egyesület részére játszótér kialakításához helyszínt biztosít
önkormányzati területen.
Dabas Város Önkormányzata Dabas, SáriBesnyôn az 5277 hrsz.-ú utat Gorkij köznek,
az 5229 hrsz.-ú utat Nefelejcs köznek, az
5169 hrsz.-ú utat Pillangó köznek nevezi el.
Dabas-Sáriban a Rákóczi út folytatásában
lévô 1680/2 hrsz.-ú utat szintén Rákóczi útnak, míg Gyónon a 7189 hrsz.-ú, közelmúltban belterületbe vont utcát Akácos útnak
nevezi el.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2009. évben a dabasi óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére ingyenes
bérletet biztosít a Dabasi Strandra.
A döntéshozók jóváhagyták, hogy a városközpontot elkerülô út nyomvonala a Jubileumi
Park átmetszése helyett a Kossuth Lajos Általános Iskola elôtt (Iskola u.) haladjon.
A Képviselô-testület 2009. május 26-án megtartott ülésén határozott arról, hogy a Kognitív
Multinacionális társaság (székhely Egyesült
Államok, Atlanta) által forgalmazott vizuális
megjelenítés eszközrendszereinek értékesítése céljából a magyarországi kereskedelmi
tevékenység folytatására Dabas Város Önkormányzata gazdasági társaság alapításában
vesz részt. A forgalmazás mellett a kognitív
tartalomfejlesztô tevékenységre is kiterjeszti
a leendô társaság profilját. A gazdasági társaság vezetésével az Önkormányzat Kosztolányi Gyulát bízza meg.
A testület elfogadta a DASZOFE Kht. 2008. évi
beszámolóját. Továbbá elfogadta a Kht. 2008.
évi eredményét (azaz a 2 487 000 Ft összeget)
és a jegyzett tôke pótlására 2 884 000 Ft pótbefizetést tesz lehetôvé az általános tartalék
terhére.
A döntéshozók a DASZOFE Kht. részére
3 174 000 Ft-ot biztosítanak a közmunkások
által használt eszközök megvásárlására, valamint a Szociális Foglalkoztató és a strand fejlesztésére 6 000 000 Ft fejlesztési támogatást
nyújtanak az általános tartalék terhére.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft. 2008. évi beszámolóját a mellékletek
szerint elfogadta.
A Kft. 2008. évi eredményét 3 988 000 Ft
összegben szintén elfogadta.

A testület fedezetet biztosít az általános tartalék terhére, a következô intézményi feladatokra:
– A Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet részére 6 000 000 Ft támogatást nyújt a beteginformációs rendszer felújítására
– A Sári Szlovákok Egyesülete részére
500 000 Ft támogatást nyújt a Rétes-ház
mûködtetéséhez,
– A Polgármesteri Hivatal részére tervezô program beszerzéséhez 600 000Ft támogatást
biztosít
– Sportcsarnok Kft. részére 2 500 000 Ft mûködési támogatást ad az illeték befizetése
miatt
A képviselôk hozzájárulnak ahhoz, hogy az általános tartalék keret terhére az alábbi útépítési
munkák valósuljanak meg:
– Önkormányzati utak kátyúzása:
3 000 000 Ft
– Wesselényi utca 42. szám elé 1 db
fekvôrendôr: 163 000 Ft
– Szent János úti járda- és kerékpárutat érintô
útkeresztezôdésekben útátvezetések megépítése: 1 055 000 Ft
– Luther utcában 25 db megsüllyedt, balesetveszélyes víznyelô akna szintbe emelése:
480 000 Ft.
Összesen: 4 698 000 Ft
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett „Önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (CÉDE)”
c. pályázati felhívására.
A pályázat tárgya:
Dabas-Gyón, Lurkó Óvoda
infrastrukturális beruházása
A fejlesztés megvalósulási helye:
Dabas-Gyón, Óvoda 2.
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
8 921 639
35
Igényelt támogatás 16 568 756
65
Összesen
25 490 395
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009.
(II. 16.) számú Költségvetési rendeletében a
fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.
Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújt
be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül
(CÉDE)” c. pályázati felhívására.
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A pályázat tárgya: Dabas, Kossuth Lajos Általános Iskola infrastrukturális felújítása. A fejlesztés
megvalósulási helye: Dabas, Iskola u. 1.
A fejlesztés forrás összetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
6 446 403
25
Igényelt támogatás
19 339 206
75
Összesen
25 785 609
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009. (II. 16.)
számú Költségvetési rendeletében a fejlesztési
célú tartalék soron biztosítja.

A pályázat tárgya: Dabas, Viola u., Bem J. u.,
Martinovics tér, Szûk u. és Vásártér út burkolatának felújítása.
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
26 961 663 57,41
Igényelt támogatás 20 000 000 42,59
Összesen
46 961 663
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009.
(II. 16.) számú Költségvetési rendeletében a
fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.

A pályázat tárgya: Dabas, Batsányi J. u., Dózsa
Gy., Ék u., Batsányi köz (burkolt szakasza) és Új
utca burkolatának felújítása.
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
12 234 975
50
Igényelt támogatás
12 234 974
50
Összesen
24 469 949
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009. (II. 16.)
számú Költségvetési rendeletében a fejlesztési
célú tartalék soron biztosítja.

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
„Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatása hátrányos helyzetû
térségekben, településeken (TEKI)” címû pályázati felhívására.
A pályázat tárgya: Dabas Város környezetvédelmi programjának elkészítése
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
605 096
25
Igényelt támogatás
1 815 287
75
Összesen
2 420 383
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009.
(II. 16.) számú Költségvetési rendeletében a
fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerûsítésének támogatása (TEUT)” címû
pályázati felhívására.
A pályázat tárgya:
Dabas, Dr. Halász M. u., Gödör u., Kálvin J. u.
és Harang utcák burkolatának felújítása.
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
7 980 172
50
Igényelt támogatás
7 980 171
50
Összesen
15 960 343
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009. (II. 16.)
számú Költségvetési rendeletében a fejlesztési
célú tartalék soron biztosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének támogatása (TEUT)”
címû pályázati felhívására.
A pályázat tárgya: Dabas-Gyón, Áchim A. u.,
Kör u. és Malom utca burkolatának felújítása.
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
14 312 755
50
Igényelt támogatás 14 312 753
50
Összesen
28 625 508
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009.
(II. 16.) számú Költségvetési rendeletében a
fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetû térségekben, településeken (TEKI)” címû pályázati felhívására.
A pályázat tárgya: Dabas városban a tájékoztatást elôsegítô információs rendszerek fejlesztése
(utcanévtáblák, útbaigazító táblák, térképek)
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
906 051
25
Igényelt támogatás
2 718 153
75
Összesen
3 624 204
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009. (II. 16.)
számú Költségvetési rendeletében a fejlesztési
célú tartalék soron biztosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének támogatása (TEUT)”
címû pályázati felhívására.
A pályázat tárgya:
Dabas, Vörösmarty Mihály út burkolatának
felújítása.
A fejlesztés forrásösszetétele: (Ft-ban)
Megnevezés
2009. év
%
Saját forrás
20 633 288 50,78
Igényelt támogatás 20 000 000 49,22
Összesen
40 633 288
100
A Képviselô-testület a saját forrás összegét a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009.
(II. 16.) számú Költségvetési rendeletében a
fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének támogatása (TEUT)”
címû pályázati felhívására.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési
önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerûsítésének támogatása (TEUT)” címû
pályázati felhívására.

6 Dabas 2009. június

A Képviselô-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008.
évi átfogó értékelést elfogadta.
Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998.
és 154/2006. (VI. 22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve,
valamint a 24/2006. (VI. 22.) számú ÖK.
Rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve
szerint a 0120/6 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolását a földhivatalnál kezdeményezi.
A Képviselô-testület elfogadta a Városi kisvonat menetrendi változásait az alábbiak szerint:
– Az 1. kör és a 3. kör kiiktatásra kerül a menetrendbôl, valamint a 2. kör és a 4. kör biztosítja a Strandhoz való közlekedést.
– Hétvégéken, a Vásári hétvége kivételével, a
szerelvény minden szombaton közlekedik a
strandjárattal kiegészített, 2., 3. és 4. körök
megtételével.
A Városüzemeltetési Osztály tegye meg az ezzel kapcsolatos intézkedéseket a nyári idôszakra (2009. jún. 14.– szept. 1.) vonatkozóan, valamint az egyéb igények figyelembevételével szervezôdjön a további járat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A testület kinyilvánította azon szándékát, hogy
a szlovákiai Kalinkovo településsel testvérvárosi kapcsolatot létesít. Dabas Város képviseletével Danyis Jánost bízza meg.
Amennyiben Kalinkovo Önkormányzatánál
is azonos döntés születik, a Képviselô-testület
felhatalmazza a szerzôdés megkötésével a polgármestert.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete hozzájárult ahhoz, hogy az Igazgyöngy
Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért a jelenlegi székhelye helyett (2370 Dabas, Fô út 83.) a
2370 Dabas, Szent István út 35. szám alatti –
Dabas Város Önkormányzatának tulajdonában
lévô ingatlant jegyeztesse be székhelyéül, azt térítésmentesen használhassa.

A testület döntött az Év Dabasi Diákja kitüntetô
cím, a Dabas Város Közszolgálatáért Köztisztviselôi díj, valamint a „Dabas Egészségügyéért
Dr. Halász Géza Díj” idei adományozásáról.
A testület döntött arról, hogy 2009. június 15-tôl
Velikovszki Zoltán tûzoltó százados tûzoltóparancsnoki megbízását visszavonja.

A Városüzemeltetési Osztály hírei
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat az év elején elindult beruházásaink jelenlegi
állapotáról.
Látványosan halad a dabasi városrészbe tervezett „Új Bóbita Óvoda” építése. A homlokzati falak nagy része elkészült már a födémmel együtt. A heti rendszerességgel megtartott helyszíni bejárások egyikén az óvoda tervezôje és építtetôje az óvoda igazgatónôje bevonásával kiválasztották az épülethez a homlokzati nyílászárók és a homlokzaton megjelenô burkolatok kialakítását, illetve színeit.
Hasonló szorgalommal épül a Sáriban tervezett Napsugár Óvoda bôvítése is. Az
ütemtervnek megfelelôen halad a kivitelezô, jelenleg a falazási munkálatok folynak.
A beruházás várható befejezésének ideje 2009. október. Elindult a társadalmi összefogással épülô vásártéri kerítés felújítása. A régi kerítés egy része elbontásra került.
A kerítés teljes hosszát egyes helyeken megszakítva futónövényeket helyezünk el a Vásártéri útról elbontott betonoszlopok és drótháló újrafelhasználásával. Külön köszönjük
a Daköv Kft., S.M.B.B. Kft., illetve a „Kisdabasért Egyesület” felkínált segítségét az építési munkálatokhoz.
Balogh Erzsébet

KÖZLEMÉNY

Új ifjúsági önkormányzat alakult

A Köztisztviselôk Napja alkalmából a Városháza 2009. július
1-jén, szerdán zárva lesz. Ügyfélfogadási napját a hivatal június 2-án, csütörtökön tartja a szerdai félfogadási rend szerint.

FELHÍVÁS
Felnôtt színjátszó csoport várja olyan 25 és 60 év közötti férfiak
jelentkezését, akik szívesen „színjátszanának”. Jelentkezni lehet
a Halász Móricz-kúriában a 06-29/367-160-as telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS
A Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár ócsai ügyfélszolgálata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út
46–48.) április 1-jétôl teljes funkciós kistérségi ügyfélszolgálattá vált. Az arra jogosult ügyfelei a helyszínen azonnal átvehetik TAJ- és Európai Egészségbiztosítási kártyáikat (EUkártya), rendezhetik jogviszonyukat, továbbá benyújthatják
igényüket az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a következô ügyfélszolgálati idôben:
Hétfô, kedd, csütörtök: 8.00–14.30
Szerda: 8.00–17.30
Péntek: zárva
Telefon: 06-29/378-686

Az új Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat alakuló ülésére
2009. május 19-én került sor a Városháza nagytermében. Az
ülés a felnôtt képviselôk beiktatásához hasonlóan zajlott. Az
ünnepélyes eskütétel után az ifjúsági képviselôk Kôszegi Zoltán polgármestertôl átvették megbízóleveleiket. A Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat tagjai maguk közül polgármestert
választottak, akinek személyét titkos szavazással döntötték el.
A testületi tagok Tóth Vivient választották meg ifjúsági polgármesternek. Ezt követôen a Képviselô-testület egyhangú
igennel elfogadta a GYIÖK Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Az új Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat megkezdte
tehát munkáját, amellyel sokat segíthet a város fiataljainak
problémáik megoldásában, céljaik, vágyaik megvalósításában,
a közösség hatékony formálásában.
Szerk.
2009. június
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AZ EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁSOK DABASI EREDMÉNYEI
Június 7-én, vasárnap lezajlottak az EP-választások Magyarországon is. Az eredményrôl a
sajtóból már értesülhettek a Kedves Olvasók. A dabasi eredménylistát körzetenkénti lebontásban
az alábbiakban tesszük közzé.
A szavazókör
száma

A választópolgárok száma
a névjegyzékben
a választás befejezésekor

Az urnában lévô
szavazólapok száma

Érvénytelen szavazatok
száma

Érvényes szavazatok
száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Összesen:

629
592
1 134
1 112
624
607
673
724
1 038
692
715
710
658
646
655
669
692
569
13 139

215
214
437
391
199
220
287
253
367
284
235
249
182
180
163
201
181
138
4 396
33,00%

1
1
1
3
1
2
1
3
2
2
1
1
1
–
1
–
–
–
21

214
213
436
388
198
218
286
250
365
282
234
248
181
180
162
201
181
138
4 375
33,00%

A szavazókör
száma

FIDESZKDNP

SZDSZ

MCF Roma
Összefogás

MUNKÁSPÁRT

MSZP

JOBBIK

LMP-HP

MDF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Összesen:

115
149
276
221
112
138
180
127
193
159
144
173
116
128
96
117
96
90
2 630
60,00%

–
3
2
1
3
1
4
6
7
5
1
4
3
1
2
3
4
–
50
0,11%

9
1
9
–
1
–
–
–
–
–
5
–
5
2
23
8
8
4
75
0,17%

1
4
2
–
–
2
4
1
–
1
2
1
2
4
–
3
–
–
27
0,06%

12
8
31
38
21
26
39
49
70
38
32
22
16
28
15
26
28
7
506
11,50%

71
43
94
119
49
36
45
46
67
57
35
40
33
13
20
37
27
27
859
19,60%

1
2
4
3
2
4
4
2
15
8
6
–
1
–
1
1
4
4
62
0,14%

5
3
18
6
10
11
10
19
13
14
9
8
5
4
5
6
14
6
166
0,37%
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Amerikaiak Dabason

2009. április 30. és május 19. között a tengerentúlról, Virginia állam Staunton
városából, a Mary Baldwin Collegból egy „delegáció” látogatott Dabasra. Egy részük szakmai gyakorlatként járta körbe a nemzetközi kereskedelemben érintett
cégeket, a másik csapat pedig a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában és a
Táncsics Mihály Gimnáziumban színesítette az angolórákat. Az alábbiakban némi ízelítôt adunk a tanárok és diákok városunkban szerzett tapasztalatairól, a
bennük ébredt benyomásokról, élményekrôl, emlékekrôl.
Kancsár Krisztián
„Az elsô benyomásom az volt Dabasról, hogy
az itteniek nagyon barátságosak és türelmesek. Elsôsorban azért tapasztalhattam meg
ezt, mert sajnos a magyar nyelvtudásom eléggé szegényes. Itteni idegenvezetônk, Krisztián
megmutatta a Rétesházat, egy 19. században
épült kúriát, egy csodálatos mûvészeti galériát, és számtalan más érdekes történelmi látnivalót. Így nagyon sokat tanulhattam a magyar történelemrôl látogatásunk elsô röpke öt
napja alatt…
…Szeretem, hogy az ittenieknek a kertje
tele van virágokkal, bicikliznek és sétálnak
és növényeket termesztenek, valamint együtt
fôzôcskéznek, ahelyett, hogy étterembe járnának.”
Molly Petty tanárnô
„Háromhetes itt-tartózkodásunk alatt mi
is közelebb jutottunk ahhoz a könnyedséghez, amellyel a magyarországi kalauzaink
tették kényelmesebbé számunkra az ittlétet
és szórakoztattak minket történeteikkel,
érdekes történelmi hátterükkel, ételeikkel,
boraikkal (és persze a pálinkával)…
Képek rögzültek bennem, amelyeket nem

lehet elfelejteni: a dabasi polgárok, amint
gondosan ápolják kertjeiket és otthonaikat,
beszélgetô és nevetgélô diákok, akik éppen a
buszra várnak, a macska a konyhaajtóban, a
kutyák, ahogy farokcsóválva ugatnak, a kovácsmester varázslatos kertje, a helyiek igyekezete, hogy kisegítsenek a zavaros helyzetekbôl, amelyekbe a nyelvi nehézségek miatt,
vagy az ismeretlen pénznem miatt keveredtünk...”
Jane Pietrowski tanárnô
„Mindig emlékezni fogok erre a magyarországi utazásra és a csodálatos emberekre,
akikkel itt találkozhattam. Ténylegesen úgy
tekintek Dabasra, mint a második otthonomra, és remélem, valamikor a jövôben
lesz még alkalmam a visszatérésre. Elképesztô ez a város, amely valóban virágzik, és
csak elképzelni tudom, hova is fejlôdhet ez a
közösség az eljövendô években! Tudom, hogy
ez a település továbbra is barátságos és nyitott marad, egy olyan hely, amelyet mindenkinek meg kell látogatnia magyarországi
utazásai során.”
Jael Cooper

„Nagyjából egy hete vagyunk Magyarországon. Amikor megérkeztünk, a magyar
nyelv teljesen kifürkészhetetlen volt számomra, de aztán lassan elkezdtem egy kicsit magyarul beszélni, legalábbis annyira,
hogy egy kicsit bolondot csináljak magamból. De ettôl kezdve sokkal jobban érzem
magam, és nagyon élvezem Dabast és Magyarországot.
Vegyes érzésekkel érkeztem ide, de most
úgy hagyom el ezt a helyet, hogy Magyarországot a szívembe zárom és nagyon szeretnék egy napon visszatérni.”
Katharine Newman
„Dabas és Budapest is rendelkezik egyfajta
sajátos bájjal, amely a régmúlt idôkben
gyökerezik és egyfajta szívbe markoló nosztalgiát kelt bennem, amelyet nem is lehet
igazából megmagyarázni. Bár Budapest és
Dabas egymástól teljesen különbözô, mégis
mindkettô egyedülállóan magyar. Rendkívül élveztem az itt töltött idôt ebben a nagyon vendégszeretô országban.”
Devon Burke
„Ne legyetek irigyek az amerikai életstílusra! Dabas Orange megyére emlékeztet
engem, Dél-Kaliforniában. Az életszínvonal nagyon hasonló. Magyarország a kedvenc európai országom. Ez a hely egyfajta
érdekes keveréke a csodálatos lányoknak,
magas színvonalú étkezési kultúrának, az
„ôsi” építészetnek és az elfogadható áraknak. Az amerikaiaknak jóval többet kellene Dabasra és Budapestre utazniuk. Az
egyetlen tényezô, amely meggátolja Magyarországot abban, hogy a legnépszerûbb
célpont legyen Európában, az a nyelv!
Mindazonáltal ugyanakkor a nyelv segít
abban is, hogy a csodálatos itteni kultúra ne
veszítse el az identitását, és ne olvadjon be
a globalizáció tengerébe.”
Alison Presswood
„Azért jöttem Magyarországra, hogy jobban megismerhessem a családom hátterét,
és ezzel együtt lehetôséget kaptam arra is,
hogy felfedezzem az országot és az itteni
embereket, akik annak idején a nagyszüleimre is hatással voltak, még akkor is,
amikor már Amerikában éltek. Ez az ország csodálatos kultúrával és történelemmel rendelkezik, és kivételezettnek érzem
magam, hogy lehetôségem nyílt mindezek
felfedezésére.”
Sarah Friedman
2009. június
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Anyakönyvi hírek
május 22.

Újszülöttek
Név

Születési idô

Buncsák Gábor Bálint
Bencze Timúr
Simon Gábor
Horváth Bence
Jarábik Martin
Háda Emma Lívia
Gémesi Géza Ervin
Helik Alexandra
Rácz Fanni
Talapka Kincsô Réka
Szuróczki Alma
Szabó Jázmin Dalma
Bíró Marcell
Garajszki Kincsô

04. 06.
04. 28.
05. 04.
05. 06.
05. 07.
05. 09.
05. 13.
05. 16.
05. 16.
05. 17.
05. 22.
05. 22.
05. 25.
05. 28.

Anyuka neve

Inoka Melinda
Horváth Erika
Danyis Gabriella
Pálfi Anita
Rutterschmidt Tímea
Fehértói Lívia
Maricza Andrea
Turán Hajnalka
Takács Adrienn
Bennárik Judit
Szlezák Andrea
Horváth Beáta
Korpos Petra
Revák Erika

Kucsák József–Tyukodi Kinga
Hodosán István Zoltán–Kovács Anna Karolina
Dr. Farkas Károly–Pucsok Anna
Gombár László–Kalocsa Edina Zsuzsanna

május 29.
május 30.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Sztanó Ferenc
Mráz Ferencné
Rojcsik Mihályné
Opoczki Pál

1919. 06. 16.
1917. 06. 19.
1913. 06. 30.
1908. 06. 24.

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
június 5.
Kovács Ödön József–Kaltenecker Andrea
Asztalos Sándor–Káposztás Ibolya
Bukovszki Zoltán–Farkas Ágnes
Félegyházy Pál–Kelemen Katalin
június 12.
Horváth Gábor–Bertus Szilvia
Szabó Gábor–Dori Tünde
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
június 2.
Kovács István–Kerkai Éva
június 17.
Bálint József–Opóczki Julianna
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
június 1.
Szabó János – Gombár Mária
június 9.
Zöld István – Szabados Margit
június 23.
Kiss Tibor – Garajszki Ildikó
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
június 2.
Suhajda György–Kovács Mária
június 8.
Danyis Mátyás–Andristyák Erzsébet
június 16.
Kovács István–Burián Julianna
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
június 7.
Kronvalter Jenô–Pálinkás Mária
június 28.
Szmrek István–Mráz Ágnes
2009. májusban kötöttek házasságot:
május 2.
Balogh Lajos–Galambos Katalin Dóra
Pusztahelyi Zoltán–Országh Ildikó
május 9.
Farkas Zsolt–Berla Anita
május 15.
Varga István–Török Erika

Életkor

90 éves
92 éves
96 éves
101 éves

Név

Születési idô

Halálozás idôp.

Kardos Gyuláné (Strupka Ilona)
Csonka Jánosné (Acsai Mária)
Gál László
Kovács Béla
Turcsányi János
Gyôri Ferenc
Hegedûs Józsefné
(Szabó-Ander Erzsébet)
Kneitner Nándorné (Kocsi Rozália)
Pukánszki Istvánné (Bálint Erika)
Révész Alajos
Hóra Pál
Zsákai Péterné (Kovács Mária)
Fehér Tivadarné (Prucker Julianna)
Pucsinszki József
Bódi Jánosné (Lakos Margit Irma)
Kovács István
Cs. Kovács Pál

1926. 06. 19.
1926. 06. 11.
1939. 08. 01.
1951. 10. 05.
1941. 01. 14.
1958. 10. 31.

2009. 03. 03.
2009. 03. 19.
2009. 03. 27.
2009. 04. 03.
2009. 04. 17.
2009. 04. 19.

1921. 08. 20.
1919. 08. 29.
1940. 01. 09.
1929. 06. 11.
1946. 09. 07.
1937. 04. 01.
1934. 01. 12.
1940. 04. 18.
1923. 03. 04.
1933. 08. 21.
1948. 03. 26.

2009. 04. 20.
2009. 04. 22.
2009. 04. 24.
2009. 04. 25.
2009. 04. 25.
2009. 05. 08.
2009. 05. 08.
2009. 05. 10.
2009. 05. 13.
2009. 05. 15.
2009. 05. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Helyreigazítás
A legutóbbi újságban hibásan jelent meg az egyik anyakönyvi
hír. Helyesen:
1979. május 25-én, 30 éve kötött házasságot:
Csernák Péter Kálmán és Prígyeni Erzsébet

DABASI TALENTUMOK
A Dabasi Napok keretében ez év szeptemberben ismét megrendezzük a Dabasi Talentumok tehetségkutató versenyt. A nyári
szünidô alkalmas lesz arra, hogy tehetséges gyerekeink és fiataljaink gyakoroljanak és felkészüljenek a versenyre. A jelentkezési
adatlapokat augusztusi számunkban tesszük közzé, amelyet igényelni lehet majd a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és
Kotán Sándorné tanárnônél, a rendezvény társszervezôjénél is.
Újdonsággal azonban most is szolgálhatunk. Idén nemcsak diá-
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kok indulhatnak a versenyen, hanem fiatal felnôttek is 35 éves
korig. A rendezvény elôdöntôirôl és a gála idôpontjáról szintén
augusztusi számunkban adunk tájékoztatást.
A Dabasi Újság pályázatára beérkezett irodalmi pályamûvek
gyôzteseit augusztus hónap folyamán kiértesítjük, akik szintén
a Dabasi Talentumok gáláján vehetik át a díjakat.
Mindenkinek jó felkészülést, kellemes nyarat kíván
Kapui Ágota fôszerkesztô

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
„A boldogsághoz semmi sem
szükségesebb,
mint, hogy
életünk egy meghatározott
célja legyen”
(Eötvös József)
Amire ezeket a sorokat olvassátok, már
túl lesztek a ballagáson, ezen a szép és feledhetetlen eseményen, amelyen benneteket ünnepel egy egész közösség. Értetek öltöztetik virágdíszbe az iskola osz-

Szent János
Katolikus Általános Iskola
8. osztály (13 tanuló)
Osztályfônök: Balog Mária
Andristyák Péter, Csernák Richárd,
Fónagy István, Garajszki Bianka,
Gogolák Alexandra, Hriazik Anita,
Horváth Zoltán, Kocsír Nikolett,
Megyeri Alexandra, Monori András,
Nagy Alexandra, Oláh Dániel,
Ordasi Erika

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
8. osztály
Osztályfônök: Kuliné Bozsik Erzsébet
Bálint Annamária Tímea, Balogh Kristóf,
Bujna Bettina, Buzás Attila,
Csernák Gábor, Endrôdi Márk Márió,
Fabula Nóra, Garajszki Katalin,
Gavló Tímea, Gogolák Bettina,
Gyôri Márk, Jurácsik Gergô,

tálytermeit és folyosóit, hozzátok szólnak a búcsúbeszédek, a köszöntô versek,
és nektek szólnak a jókívánságok is.
Vigyázzatok ezekre a szép és törékeny dolgokra, az ünnepi hangulatra, a
szavak üzenetére, a biztató mosolyokra,
az ölelésekre, a búcsúzó kézfogásokra.
Raktározzátok el emlékeitekben jó mélyen, mert késôbb, a felnôttkorban sok
erôt tudtok meríteni ezekbôl az élményekbôl céljaitok eléréséhez. Minden
befejezésben ott van egy új kezdet,

Gyóni Géza Általános Iskola

Kucsera Nikolett Renáta, Maris Dániel,
Molnár Enikô, Molnár Lídia,
Mráz Katalin, Mráz Zsuzsanna,
Petrik Bence, Podoba Dávid,
Podoba Gergô, Sós István,
Szilágyi Sándor Ákos, Tibai Roland,
Uhlaczky Attila, Weisz Márk,
Zsemján Hajnalka

Kossuth Lajos Általános Iskola

8. a
Osztályfônök: Kovács Pálné
Botlik Gábor, Búzás Zalán Martin,
Dezméri Márk, Dormány Péter,
Fabók Ildikó, Fabók Magdolna,
Fehér Bernadett, Gattyán Kinga,
Hankó Sarolta Erzsébet, Jenei Imre,
Kovács Alexandra, Lakatos Edit,
Matics Richárd Dávid,
Molnár Ferenc Máté, Nagy Dávid,
Nagy Fatime Katalin, Serfel András,
Szûcs Zoltán, Várady Csongor Ferenc,
Zsíros János

8. a

8. b
Osztályfônök: Dömôk Antalné
Bosnyák Viktória, Farkas Máté,
Fúri Attila, Hajdú Ildikó, Holecz Gergô,
Horváth László Károly, Jakab Dávid,
Kovács Beáta, Kovács Kornélia,
Lakos László, Lovas György,
Méhes Erik Richárd, Rizmájer Alexandra,
Rizmajer Krisztina, Schudabek Zoltán
József, Tanács Irén, Tánczos Péter,
Vajda Hunor, Zsíros István

Osztályfônök: Brezonyné Slézia Anett

Kecskés Roland, Kovács Evelin,
Krizsán Valéria,

minden továbblépésben új cél fogalmazódik meg. Az új iskola, az új közösség,
az új tananyag és az új környezet a cél,
amely befogad titeket, és tovább gazdagít azzal, hogy átadja nektek saját szellemiségét. Ha ez megtörténik, akkor
boldogok lesztek és a boldogság mindig
a céllal függ össze. Mert a célotok elérése maga a boldogság.
Erôt, hitet és kitartást kívánok nektek céljaitok megvalósításához!
Kôszegi Zoltán polgármester

8. c
Osztályfônök: Füzy Éva
Alföldi Dávid, Balázs Andrea,
Bálint Attila, Bánfi Ernô, Czeróczki
János, Hornyák István, Kajdácsi Gergô,
Kalmár Tünde, Kocsír Evelin,
Kucsera Vanda, Langó László,
Marth Nikolett, Rumó Diána,
Sasvári Dénes, Varga Nikolett,
Zelovics Gergô, Zsigmond Viktória

Osztályfônök: Papp Györgyné
Balogh Beáta, Balogh Péter,
Csorba Krisztián, Dobos Csilla,
Dormány Ferenc, Gubó János,
Hradil Szilveszter, Kókány Alexandra,
Kondics Botond, Kovács András,
Majeczki Beáta, Pataki Boglárka,
Rumó Ferenc, Szegedi László,
Táncos Roland, Tóth Dániel,
Vámos Sebastián
8. b
Bartha István, Bennárik Anna,
Bera Márk, Csontos Dóra, Galla Dániel,
Gogolák József, Jelenek Ákos,
Józsa Dániel, Kalecz Szandra,
Kancsár Ferenc, Kátai Edina,
Kotroczó Roland, Nagy Dominik László,
Stefkó István, Szakállas Lajos,
Tihany Dániel, Zöld Eszter, Zsikla Dávid
8. c
Osztályfônök: Schulczné Baji Ilona
Csabai Dániel, Csernai Dávid,
Fekete Dávid, Jagyugya Andrea,
Jurászik Anett, Kéri Márk,
Kinczel Krisztián, Kovács Zsolt,
Mihály Dániel, Muhari Gábor,
Rybak Olexander, Somogyi Máté,
Stáhl Péter, Surman Gergô,
Szabó Rebeka, Zsabka Gábor,
Zsolnai Petra
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. június–július havi programjai
FELHÍVÁS
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.

Részletes felvilágosítás: 06-29/360-237,
illetve www.kmkdabas.hu
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

A dabasi Kossuth Mûvelôdési Központ
felhívása a dabasi kistérség mûkedvelô
alkotóinak munkásságát bemutató
kiállításon való részvételre, ifjúsági
(15 évtôl) és felnôtt képzô- és
iparmûvészeti alkotók részére.
A tárlatra beküldhetô az elmúlt három
évben készült, maximum 5 alkotás
Leadási határidô: 2009. július 27–30.
Kiállításmegnyitó:
2009. szeptember 19.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig,
oktató: Talabér István
Óvodás néptánc I.: nyári szünet
Óvodás néptánc II.: nyári szünet
Csillagvirág néptánccsoport: nyári szünet
Margaréta citeracsoport: nyári szünet
Kéknefelejcs citeracsoport: nyári szünet
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óráig

KIÁLLÍTÁS
Építészeti értékek Dabason
a Kossuth Ház Galéria
állandó kiállítása megtekinthetô:
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén elôre egyeztetett idôpontban.
(Tel.: 06-29/362-545)

Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óráig
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
június 13. szombat
július 11. szombat
Dabas Városi Nyugdíjas Klub Népdalköre:
kedd 17.00–18.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
június 6. szombat
július 4. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete klubnap:
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:
nyári szünet
Képzômûvész klub:
2009. június 5. péntek 16.00 óra
Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)

A Halász Móricz-kúria júniusi programja
Fotó: Karlik Dóra

A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
festészeti tábort szervez a Halász Móricz-kúriában
június 16–20-ig. A foglalkozások 9.00-tôl 17.00 óráig
tartanak. Jelentkezni Kovács Éva intézményvezetônél lehet
a 06-70/387-8525-ös telefonszámon.

A Magyar Szent Korona képei Dabason
A Közösség Éve alkalmából május 21-én megnyílt városunkban
Nyáry Éva, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett festômûvész a Magyar Szent Korona képei címû kiállítása, a
Halász Móricz-kúriában. A tárlatot dr. Zlinszky János jogászprofesszor, Dabas város díszpolgára méltatta és Kôszegi Zoltán polgármester nyitotta meg. A mûsorban közremûködtek Kovács Éva
brácsamûvész és mûvész barátai, valamint Valentyik Anna, aki
Jókai Anna: Ima Magyarországért címû versét mondta el a hallgatóság elôtt. A tárlathoz még két elôadás kapcsolódik, amelyek
lapzártánk idején zajlanak le szintén a Halász Móricz-kúriában
(Dr. Tóth Zoltán József: A Szent Korona tan aktuális kérdései,
valamint Csomor Lajos: Ôfelsége a magyar Szent Korona). A rendezvény Dabas Város Önkormányzatának, az Incoronata, a Mátyás-templom Kulturális Központjának, Müller Rezsô és a Szülôk
Gazdagréti Egyesülete támogatásával valósult meg.
Szerk.
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***
A kúria épülete esküvôkre, családi rendezvényekre,
kiállításokra bérbe vehetô.
Érdeklôdni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon.

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

A Dabason mûködô polgárôr egyesületek elérhetôségei:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-20/541-0843 • 06-70/257-7191
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

A Szent János Katolikus Általános Iskola versenyeredményei
Nemzetközi verseny:
A szerbiai Topolyán megrendezett Nemzetközi hegedûversenyen III. helyezést ért el Kecskés Rebeka 6. osztályos tanuló.
Nemzetközi Teremevezôs Verseny – Besztercebánya:
7. osztály: Oláh Frida, Szabados Kata, Durai Dániel, Szandmann
Alex V. hely.

Országos verseny:

Felkészítô tanár: Kollár Lászlóné
A Péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola névadójának ünnepe alkalmából meghirdetett megyei történelmi pályázaton Lajos Noémi 6. oszt. II. helyezést ért el.
Minden tanulónknak és felkészítô nevelônek GRATULÁLUNK!

Természettudományi verseny

2009. március 21-én a Budapesten megrendezett Sztárpalánta Országos Tehetségkutató Versenyen népzene kategóriában:
Gogolák Alexandra 8. o. tanulónk ezüst minôsítést kapott.

Megyei verseny:
„Ki mit tud?” Megyei tehetségkutató versenyen Gogolák Alexandra 8. osztályos tanuló II. helyezést ért el.
2009. március 16-án a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulat, valamint
az Apáczai Kiadó által szervezett XI. Országos Népdaléneklési Verseny megyei fordulóján Dabas város képviseletében
iskolánk tanulói a következô helyezésket érték el:
2. korcsoportban: Venicz Ábel Zsolt 4. o. tanuló III. helyezés
4. korcsoportban: Danyis Máté 7. o. tanuló II. helyezés
Gogolák Alexandra 8. o. tanuló III. helyezés.
Felkészítô tanár: Kollár Lászlóné

Egyházmegyei versenyek:
A Karolina-napok keretében a Váci Karolina Általános Iskola által megrendezett versenyeken iskolánk tanulói a következô tárgyakból szép eredményeket értek el.
Hittanverseny: 7–8. osztály: IV. helyezés
Szabados Kata, Gogolák Alexandra, Kocsír Nikolett
Felkészítô tanár: Garajszki László
Történelem: 7–8.osztály: IV. helyezés
Andristyák Péter, Oláh Frida, Kucsák Nikolett

Idén május 8-án ötödik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Váci Egyházmegye katolikus iskolái közötti természettudományi versenyt, amire már harmadik éve a dabasi általános iskolákat is meghívjuk.
Két korosztályban (5–6. osztály és 7–8. osztály) versenyeznek egymással a diákok kétfôs csapattal. Idén a mi iskolánkkal együtt kilenc iskola képviselte magát a versenyen. Az egyházi iskolák közül Albertirsa, Cegléd, Gödöllô, Pécel, Vác, a
helyiek közül mindhárom iskola részt vett.

Eredmények:
5–6. osztály:
1. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda csapata
Gödöllôrôl
2. Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános
Iskola csapata Albertirsáról
3. Gyóni Géza Általános Iskola csapata Gyónról
7–8. osztály:
1. Karolina Katolikus Általános Iskola csapata Vácról
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata Sáriból
3. Gyóni Géza Általános Iskola csapata Gyónról
A mi iskolánk csapatai versenyen kívül indultak.
Köszönjük a részvételt! Reméljük, jövôre megint találkozunk!
Bukovszki Jenô

3 és 4 dimenziós módszertani bemutató Dabason
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában május 18–22. között egy különleges
3D-4D projekt bemutatóra került sor. A
„4DSMILE” elnevezésû projekt célja a 3
és 4 dimenziós oktatási módszertan, valamint a technológia megismertetése volt.
Az ország minden részébôl jöttek érdeklôdôk az eseménysorozatra, így több
mint 250 látogató tette tiszteletét az intézményben. Az angliai Doncaster College munkatársai tartottak bemutatót, majd
a magyar tananyagfejlesztôk tették közzé
eredményeiket, a három szakképzési tan-

anyagot (építészet: Az iskola 3d-s modellje, logisztika: Csôvezeték fogadó-elosztó
állomás, kereskedelem marketing: Nagy-

kereskedelmi raktárépület). A legjelentôsebb gazdasági társaságok, alapítványok, oktatási szervezetek vezetôi érdeklôdtek a projekt iránt, eljöttek a legnagyobb szakképzô intézmények (TISZKek) tisztségviselôi, valamint számos dabasi
intézmény és vállalkozás képviselôi.
A rendezvény színvonalával és a szervezéssel a magyar, az angol és finn projektcsapat egyaránt elégedett volt. Az új módszertan és technológia a jelenlévô szakértôk szerint nagy hasznára válik a magyar
szakoktatásnak.
Szerk.
2009. június
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Fotó: Karlik Dóra

Egyiptom, Piramis, Rádió Dabas

Májusban annyi esemény történt a Rádió Dabas háza táján,
hogy felsorolni is hosszú lenne. Vegyük a lényeget. Május elejétôl üzemel megújult, stabil honlapunk, a www.radiodabas.hu,
ahol a térség hírei mellett online rádió, receptek, érdekességek,
fotók színesítik az oldalt. Az új weblappal egy idôben elindult
egy nagyszabású piramisjáték, melyen egy all inclusive kétszemélyes egyiptomi utat lehetett nyerni. A játék sikerességét
mi sem bizonyítja jobban, hogy néhány nap alatt több száz játékos regisztrálta magát. A játék összetettsége ellenére sokak
kedvence lett és napi beszédtéma lett az aznapi szlogen. A Rádió piramisát 45 tömbbôl építettük fel, melyhez köszönjük a
vállalkozók, cégek felajánlott ajándékait, melynek köszönhetôen senki nem távozott üres kézzel az ajándékok átadásáról.
Május 29-én bontottuk le piramisunkat, és kiderült, hogy a 25ös tömb rejtette a hurghadai nyaralást. A boldog nyertes pedig
Majoros Józsefné Anna és férje volt, akik június közepén minden bizonnyal egy feledhetetlen nyaralást fognak eltölteni a fáraók földjén. Gratulálunk minden nyertesnek, köszönjük min-

den játékos kedvû hallgatónknak, hogy részt vettek a játékban,
valamint köszönjük minden partnerünknek, hogy segítettek,
támogatták ötletünket.
Egy jó hír még a végére! Elkészült a Dabason élô lakosság
rádiózási szokásait vizsgáló elsô hivatalos felmérés. A Magyar
Gallup Intézet által készített felmérésbôl kiderült, hogy a régióban fogható adók közül a Rádió Dabas a 14 és 49 évesek körében kiemelkedô, 40%-os eredményt ért el. Az adatokból látszik, hogy a 93.4-et mintegy kétszer annyian hallgatják, mint a
második helyen szereplô országos kereskedelmi adót.
Köszönjük, hogy már közel két éve az Önök, a térség rádiója lehetünk.
Senki ne feledje, július 31-ére már van programja! Dabason
a Szent István téren egy hatalmas születésnapi bulit szervezünk.
a Rádió Dabas stábja

A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

NEMZETKÖZI ZENEI TÁBORT
hirdet, melyre szeretettel vár minden zene iránt érdeklôdô fiatalt
A tábor programjában a hangszeres foglalkozások mellett szervezett
szabadidôs programok: lovaglás, íjászat, strand, sportolási lehetôségek,
kézmûves foglalkozások, játszóház, valamint zenei,
táncos és színházi bemutatók szerepelnek
Idôpont: 2009. augusztus 10–16-ig
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Dabas-Gyón)
Részvételi díj:
15 000 Ft napi háromszori étkezéssel, vagy
24 000 Ft szállással és napi ötszöri étkezéssel.
Jelentkezni 2009. június 30-ig 5000 Ft elôleg befizetésével lehet,
a részvételi díj teljesítésének határideje 2009. augusztus 10.
Jelentkezés és bôvebb információ: 06-29/376-953, 06-70/387-8525
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Helyreigazítás
A májusi lapszám 18. oldalán megjelent egy szerény kis tudósítás az egy
éve alakult Bazsalicska citerazenekar
sikerérôl. Ebben tévesen szerepel egy
fél mondat: „…munkánkat segíti a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat.”
Helyesen: munkánkat a Dabas-Sári
Szlovákok Egyesülete támogatja.
Dr. Szabó Józsefné

Hajnali újságkihordásra
gyakorlattal rendelkezô
helyi kézbesítôket keresünk.
Érdeklôdni:
H.–P.: 8.00–16.00 óráig
Tel.: 06-20/992-8680

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Május 1-jei programot tartottunk Dabasi-Szôlôkben
Az idei május 1-jei programok között a Városi Majális mellett a
hosszú évek hagyományaira építve a Dabasi-Szôlôsi Civil Közösségi
és Mûvelôdési Ház a Bátki János Nyugdíjas Klub rendezvényéhez
csatlakozva, közösen szervezte meg rendezvényét.
A program délután két órakor vette kezdetét a gyermekek vetélkedôivel. A nyugdíjasok azonban már kora reggeltôl készülôdtek,
elôkészítették a bográcsba való finom falatokat, miközben a Szôlôsi
Ifjúsági Pinceklub fiataljaival felállítottuk a sátrakat. Délután több
mint 30 jelentkezô részvételével kezdôdött el a kerékpáros körverseny, amelynek állomásain a gyerekek irodalmi, környezetvédelmi és
történelmi kérdéseket kaptak, majd a kerékpáros lassúsági verseny
futamait követôen zsákban futással zárultak a gyermekprogramok.
A délután folyamán megérkezett a májfa, amelyet a jelenlévô
nyugdíjasok, fiatalok, gyerekek közösen díszítettek és állítottak fel a
Közösségi Ház udvarán. Az esti bál elôtt három produkciót tekinthettek meg a résztvevôk, egyrészt a Szederinda Moldvai Zenekar
elôadását, Mátyus Dániel szôlôsi mesemondó elôadásában A farkas
és a hét kecskegida címû mesét, valamint elôször mutatta be több
mint ötéves fennállása óta a dabasi-szôlôsi közönség elôtt több mûsorszámból álló mamorett produkcióját a nyugdíjasklub Mamorettcsoportja. Sajnos a délután folyamán több alakalommal meggyûlt a
bajunk az igen szeszélyes tavaszi idôjárással, ami hol homokfúvásá-

Nyugdíjasklubok
délutánja a kúriában
Hosszas elôkészületek után 2009. május
23-án megrendeztük a városunkban mûködô nyugdíjasklubok találkozóját a Közösség Éve alkalmából a Halász Móriczkúriában. A rendezvény a néptáncosok
színvonalas elôadásával kezdôdött, majd
mindegyik nyugdíjasklub rövid bemutatót
tartott énekkel, tánccal, vidám jelenetekkel szórakoztatva a szépszámú tagságot és
a meghívott vendégeinket. A bemutatók
után elfogyasztottuk az alkalmi szakácsok
által készített finom vacsorát. A délután
hangulatát két remek zenész tette fergetegessé. Az este zárásaként hatalmas tábortüzet táncoltunk körbe, felidézve ifjúságunkat. Köszönettel tartozunk Dabas
Város Önkormányzatának, valamint a Tájoló Információs Iroda munkatársainak,
hogy ez a rendezvény ilyen sikert aratott.
Bátki János Nyugdíjas Klub:
Kovács Istvánné klubvezetô
Gyóni Géza Nyugdíjas Klub:
Péli Lászlóné klubvezetô
Városi Nyugdíjas Klub:
Bodnár Gábor klubvezetô
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub:
Zadunajszki Józsefné

val, hol szeles felhôszakadásával tette próbára a szervezôk és a látogatók tûrôképességét. Ennek okán döntöttünk úgy, hogy a szabadtérre tervezett esti bált a Mûvelôdési Ház épületében tartjuk meg.
A nap folyamán a más jellegû játékos programokkal is vártuk az
érdeklôdôket, ennek kivitelezését és megvalósítását Horváth Erikának köszönhetjük. Összességében majális programunk, melynek
megvalósítását a helyi kisközösségünk, a szôlôsiek összetartozásának
erôsítése is vezetett, azt mondhatjuk, hogy jól sikerült, még az idôjárási viszonyok ellenére is. A sikeressége sok kéz, egy jó csapat, egy
termékeny közösségi mag munkájának közös eredménye, mégis külön köszönetet érdemelnek azok, akik fellépésükkel, többletvállalásukkal, felajánlásukkal, közremûködésükkel hozzájárultak a program
megvalósulásához!
Köszönettel tartozom: a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak,
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégiumnak, Papst Józsefnek, a Bátki János Nyugdíjas Klub és a Szôlôsi Ifjúsági Pinceklub
tagjainak, Kovács Zsigmondnak, feleségének és családjuknak,
Somogyiné Rácz Zsuzsannának, és mindazoknak a családoknak, akik
részt vettek a rendezvény megvalósításában.
Köszönet munkájukért, támogatásukért!
Feldman László
a Dabasi-Szôlôsi Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje

„Együtt, Egymásért a Közösség Évében Dabason”
Az Országos Szlovák Önkormányzat, a „Dolina” Pest Környéki Szlovákok Regionális
Egyesülete, a Sári Szlovák Önkormányzat, valamint a Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete tisztelettel meghív minden dabasi polgárt és érdeklôdôt a 2009. július 4-én a Dabas-Sári településrészen megrendezésre kerülô Magyarországi Szlovákok Napjának
megünneplésére. Büszkeségünk a Tájház és Rétesház, mely eredetiségével tükrözi az
itt élô lakosok hagyományait, szokásait, méltó színhelyet biztosít a rendezvénynek.
A rendezôk a következô színes programmal várják az érdeklôdôket:
10.00
Ájtatosság a Sári Római Katolikus Templomban
10.40
Menet a Templomtól a Szlovák Udvarig
11.00
Üdvözlés, ünnepi beszédek
11.15
Kitüntetések átadása „Nemzetiségünkért”-díj
11.45
Tematikus gálaprogram, bál
Kísérô programok:
Szlovák régiók vására (kézmûves termékek, gasztronómiai ínyencségek), kiállítás,
a régiók kiadványainak könyvbemutatója, az OSZÖ intézményei lehetôséget kapnak
a bemutatkozásra, kézmûves foglalkozás gyerekeknek, szórakoztató programok gyerekeknek, táncház (élôzene), táncmulatság, Sári megtekintése szekereken
A nyolc régió mûvészeti csoportjai bemutatják színes hagyományaikat, valamint programjaikkal megajándékozzák egymást, s cserébe a helyiek a Sári lakodalmassal kedveskednek a bevezetôben említett „Együtt, Egymásért a Közösség Évében Dabason”
mottó méltó szellemében. Reményeink szerint ezen rendezvénnyel gazdagítani fogjuk Dabas Város jó hírnevét országszerte, sôt az országhatáron túl is.
Programjainkhoz kívánok mindenkinek jó szórakozást a Dabas-Sári Szlovákok
Egyesülete nevében!
Saligáné Bózsik Anna elnök
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HITÉLET

ALLERGIA
Az utóbbi hetekben egyre több náthás beteggel találkozhatunk. Náthájuk összefügg a környezetben megjelenô virágporokkal: pl. a mogyoró pollenjével már a tél végén –
február közepétôl jelentkezô panaszok hozhatók összefüggésbe, késôbb a virágzó fák, majd füvek, virágok,
gyomfélék váltanak ki erôsebb-gyengébb allergiás reakciókat, májusban a rozs virágzása okoz még erôsebb panaszokat, nyár végétôl a már jól ismert parlagfû s üröm
az, ami az utolsó hullámot jelenti a szezonális allergiás
betegségekben, azaz zárják a fagyokig tartó szezont. Az
egész évben fennálló tünetekért a házipor atka ürüléke,
illetve állati szôrök vagy penészgombák lehetnek felelôsek.

Mi is az allergia?
Allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokkal szemben, melyek semmilyen immunválaszt nem
provokálnának a szervezet részérôl egészséges körülmények között. Az allergiát kiváltó tényezôk az allergének:
atkák, virágporok, állati szôrök, penészgombák spórái,
különbözô állatok mérgei, mikroorganizmusok, élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek stb.
Ilyenkor a túlérzékenységi reakció kialakul úgy, hogy
az allergén, azaz a fenti anyagok kapcsolódnak az immunrendszerben fontos szerepet játszó IgE molekulához, mely elôidézi az immunrendszer sejtjei közül a
masztociták és bazofil granulociták degranulációját, s
olyan anyagok szabadulnak fel, mint a hisztamin, citoki-

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük mindenkinek, akik adójuk 1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyházat támogatták.
A Gyóni Evangélikus Egyházközség soron következô
alkalmai:
• Ünnepi istentisztelet és megemlékezés Gyóni Géza
születésének 125., halálának 92. évfordulója alkalmából

nek, interleukinek, prosztaglandinok, melyek gyulladást
váltanak ki a szövetekben.
A tünetek nagymértékben függenek attól, hogy mely
szövetekben alakul ki a reakció. A levegôben terjedô
anyagok, mint a pollenek, házipor atka, a légutak s a
szem gyulladását váltják ki. Orr nyálkahártyájának duzzanata, gyulladásos reakciója váltja ki a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulásos panaszokat.
Garatviszketés, fülviszketés is a levegô útján terjedô
allergének okozta gyulladás miatt, keletkeznek, szempirosodás, könnyezés, viszketés a szempanaszok fô tünetei.
Allergiás náthás betegek 30% lesz asztmás – fontos nagyon, hogy egy légút – egy betegség elv érvényesül: az
asztmás betegek 70%-a allergiás is! Tehát ha szénanáthás panaszokkal rendelkezik valaki, háromszor akkora
eséllyel lesz asztmás, mint más.
Az asztma krónikus gyulladás a hörgôkben, melynek
elsô tünetei a köhögés pédául futás után vagy nevetés végén, késôbb mellkasi dyskomfort érzés, majd nehézlégzés, illetve fulladásérzés. Tehát a hangsúly a krónikus,
azaz elhúzódó gyulladáson van: azaz akkor is fennáll, ha
a tünetek csak alig jelzik meglétét. KEZELHETÔ A
BETEGSÉG, S A HELYES TERÁPIÁVAL A KÉSÔI
SZÖVÔDMÉNYEK KIVÉDHETÔEK. Sokkal érzékenyebbek ilyen esetben a légutak vírusokra, allergiát
okozó anyagokra, füstre, porra, gôzre, gázra, stresszre.
Tehát, ha hasonló tüneteket, panaszokat észlel magán
vagy környezetében, jó orvoshoz fordulni, mielôbb tisztázni a betegség okát s a helyes kezeléssel, életmódváltással nagyon sokáig teljes, tünet- és panaszmentes életet
biztosítani magunknak és környezetünknek.
Dr. Bérdi Eszter
a Tüdôgondozó vezetô fôorvosa

A Gyóni Református Egyházközség hírei
Június 21., 15.00: férfi konferencia Pándon. Gyülekezeti és gyülekezeten kívüli férfi testvéreink jelentkezését várjuk.
Június 26., 18.00: úrvacsora elôkészítô alkalom – utána imaközösség betegekért
Június 28., 10.00: úrvacsorás istentisztelet
Június 29.–július 3.: ifjúsági tábor Kölkeden.
Költség 11 000 Ft/hét teljes ellátással
Július 13–17.: nyári tábor a Gyóni Református Gyülekezeti Házban.
Költség 2000 Ft – étkezéssel

• Napközis gyermektábor: június 22–26.
naponta 8.00–16.00 óráig (részvételi díj:

A Dabasi Református Egyházközség hírei

1000 Ft/nap – háromszori étkezéssel)

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 óra
Június 22–26. hittanosok erdei sátortábora.
Július 9–15. fiatalok vándortábora Horvátországban
Július 24–28. fiatalok nyári tábora Somogytúron

Alkalmainkat szeretettel ajánljuk figyelmébe,
érdeklôdni lehet személyesen (Luther u. 14.),
a 20/824-6181-es telefonszámon,
de tájékozódhatnak gyülekezetünk honlapján is,
a dabas.lutheran.hu címen.
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Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református Gyülekezet.

KULTÚRA, KITEKINTÔ

Gyóni Géza a mi költônk

Fotóalbum Dabasról

Idén júniusban ünnepeljük városunk szülötte,
Gyóni Géza világrajöttének 125 évfordulóját. A
gyóni evangélikus egyházközség, a költô nevét viselô nyugdíjasklub és Dabas Város Önkormányzata közös rendezvény keretében emlékezik meg
Gyóni Géza életérôl és pályájáról június 21-én, vasárnap, az evangélikus templom udvarán és a
nyugdíjasház kertjében. Az ünnepség vendége lesz
a gyóni származású Murányi László (ismert tévés
személyiség), aki nagy tisztelôje a költônek. Gyóni Géza irodalmi pódiummûsorával járja az országot, így hozzánk is elhoz néhány nagy verset erre
az alkalomra. Ugyanezen a napon Dabas Város
Önkormányzata elhelyezi Gyóni Géza szobrának alapkövét a gyóni kegyeleti
parkban. Ez év októberében ugyanis egész alakos szobrot állíttat Gyóni Géza
emlékére, amelynek alkotója Janzer Frigyes szobrászmûvész. A Gyóni Gézakultusz ápolása és életben tartása érdekében a lakosság körébôl elindult kezdeményezés alapján a város vezetése lépéseket tett a költô krasznojarszki sírjának
megkeresésére, és földi maradványának hazahozatalára is, amennyiben a kutatások eredményesek lesznek. Reméljük, hogy ezek a lépések megerôsítik a lakosság kötôdését Gyóni Géza emlékéhez, és átmentik a jövô generáció tudatába a
város nagy szülötteinek tiszteletét, kultuszuk ápolását.
– kapui –

Megjelent a Dabas objektívvel címû fotóalbum, amely a település épített környezetét és
természeti adottságait népszerûsíti az ide látogató érdeklôdônek, vendégnek, turistának.
A kiadvány a magyar mellett angol nyelvû
ajánlást és képaláírásokat is tartalmaz, hogy
a messzi tájról érkezôk, testvérvárosainkból
idelátogatók is megértsék a képek üzenetét,
a látnivalók lényegét. Az album három kiváló
fotós, Bese József, Bese Zoltán és Karlik Dóra képeit tartalmazza. Épített környezetünk,
kúriáink, helytörténeti értékeink mellett az alföld jellegzetes tájelemei és apró élôlényei is
helyet kaptak a kiadványban. Dabas Város
Önkormányzata tervezi, hogy a jövôben több
ilyen album, prospektus kiadását is támogatja a város turizmusának fellendítése érdekében. Remélhetôleg a Dabasi Fotóklub országszerte híres alkotói nagyobb számban
vesznek majd részt a kiadványok szerkesztésében.
Szerk.

A nyolcvanéves Kányádi Sándor

Bántani én nem akarlak
Bántani én nem akarlak,
szavaimmal betakarlak,
el-elnézlek, amíg alszol.
Én sohasem rád haragszom,
de kit bántsak, ha nem téged,
az én vétkem, a te vétked,
mert akarva, akaratlan,
halálom hordod magadban,
s a fiammal, akit szültél,
halálom részese lettél,
és történhet már akármi
történhetô, e világi,
oldhatatlanul köt hozzád
e magasztos bizonyosság,
világrészek, galaktikák
távolából is mindig rád
emlékeztet ez a vétked.
Kit szeressek, ha nem téged.

Kányádi Sándor 1929. május 10-én született Nagygalambfalván (Hargita megye, Románia). A középiskolát a székelyudvarhelyi református kollégiumban, a
Római Katolikus Fôgimnáziumban és a
fémipari középiskolában végezte. Ezt követôen beiratkozott a marosvásárhelyi
Szentgyörgyi István Színházmûvészeti
Fôiskolára, de a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karán szerzett magyar-irodalom
szakos tanári diplomát 1954-ben. Életét
az irodalomnak szentelte, a legrangosabb
romániai magyar nyelvû folyóiratok
munkatársa volt. Az ô neve fémjelzi a
legismertebb gyermeklap, a Napsugár
arculatát. 1960-tól 1990-ig szerkesztette
ezt a gyermekfolyóiratot, amely semmit
nem veszített értékébôl, színvonalából
még a legsötétebb diktatúra idejében
sem.
Költôi tehetsége példaértékû volt több
versfaragó nemzedék számára. Sajátos
nyelvezetére az egyszerû spontaneitás, a
derûs, könnyed játékosság és a kor
visszásságaiból fakadó közhangulatot árnyaltan lefestô szomorúság egyaránt jel-

lemzô. A hangulatváltásait a nap és a felhôk játékával lehetne érzékeltetni. Lírájában, elbeszélô költeményeiben és makámáiban az egyszerû népnyelvet használja, amelyet átszô sajátos képzettársításaival, metaforikus látásmódjával. A megszemélyesített természet, a beszélô táj
elemei fontos mögöttes tartalmakat, az
egyszerû karakterek és állatfigurák pontos és érthetô jellemrajzot tartalmaznak.
Kányádi Sándor emberi és költôi példakép, aki az erdélyiséget és egyetemességet ötvözi jellemében és életmûvében.
Csavaros eszû székely és kifinomult világpolgár egy személyben. Idén májusban töltötte nyolcvanadik életévét, és
nem kellett leereszkednie hozzánk a Parnasszusról, mert mindig is köztünk élt,
elérhetô közelségben. Születésnapján
gyerekek és felnôttek százezrei köszöntötték, mindazok, akiket megérintett
egy-egy verse, meséje, biztató szava. Reméljük, hogy a feléje áradó mérhetetlen
szeretet és a Gondviselés sokáig megtartja még számunkra a legérthetôbb, legszerethetôbb mai magyar költôt.
Kapui Ágota
2009. június
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Százhetven év múltán…
Kossuth László emlékezete
(Kossuthfalva, 1763–Alsódabas, 1839. június 13.)
Városunk történetében különleges jelentôséggel bír minden Kossuth családhoz
kötôdô esemény. Ôseink még Kossuthbankókat és képeket rejtegettek, melyekbôl, szinte hihetetlen, de napjainkban
is elôkerül egy-egy megkopott, sokat forgatott, féltve ôrzött darab. Közismert,
hogy múltbéli jeles személyiségeink egész
sorának munkásságán mutatható ki a Kossuth-kultusz hatása. Talán a legismertebbek Vay Sarolta történetei, de Gyóni Géza
és Mády Ferenc is szívesen írt és lelkesen
szavalt verseket a Kossuth-sírnál. A legendás gyóni kisgazda országgyûlési képviselô,
Sziráki Pál, falujának bírójaként a végletekig ellenezte az Alsódabassal tervezett fúziót, ám „Kossuth-város” néven még azt is
elfogadta volna. S nyilván nem a véletlen
mûve, hogy Dinnyés Lajos miniszterelnöksége idején éppen az alsódabasi Kossuth-temetô volt a ’48-as centenáriumi ünnepség helyszíne. Mi, mai dabasiak is
emelkedô kebellel beszélünk vendégeinknek Kossuth László síremlékérôl, a Kossuth-koszorúról és a Kossuth-házról. A
Kossuth név a magyarság dicsô, emelkedô
korszakának szimbólumává vált, s a család
egy kicsit minden magyar családdal rokon.
Magyarországon talán nincs is olyan település, ahol Kossuth Lajos nevét központi
elhelyezkedésû közterület és rangos közintézmény ne ôrizné. Ugyanakkor településünk sajátos felelôssége, hogy Kossuth
László utca „széles e hazában” csak egy
van.
A Kossuth família történetét sokan, sokféleképpen megörökítették. A nagy ér-

deklôdés természetesen a nemzet és a család büszkeségének, a Magyarok Mózesének köszönhetô. A kötelezô alapadatokon,
életpálya állomásokon túl az életrajzírók figyelmébôl kifejezetten kevés jutott Kossuth László jellemábrázolására. Ezért
nekünk, dabasiaknak, különösen értékes
Kossuth Lajos 1844 júliusában, a tinnyei
magányban megfogalmazott önéletrajz töredéke, melyben édesapjára így emlékezik:
„Atyám heves, indulatos kedélyû, de
törhetetlen becsületességû ember vala.
Keblében a honpolgári függetlenség érzete, mely csak Isten elôtt hajol meg, ember
elôtt porba nem borul soha; törni kész, de
hajolni nem. Ilyen volt végnapjaiban is,
midôn engem, öregsége egyedüli támaszát
az akkoriban reakczionális féltékenységnek magát eszközül átadott kormány önkényeskedése fogságba vetett. Atyám e lelkületével nem fért össze ama ügyészi lélek,
mely a gazdagodás mesterségét véli hivatásnak. Atyám a jog védelmét érezte, annak is elnyomott jogvédelméért jutalmat
venni sértette önérzetét. Tôle tanultam a
megvesztegethetetlenséget, mely adományt még baráttól sem veszen el. Ily lelkülettel atyámnak szegénységgel kellett
küzdenie egész életén át… Atyám vallásos
ember volt, de nem vakbuzgó, sem türelmetlen…
Sohasem vettem magam s nem vették
szüleim észre, hogy vallás tekintetében
irántam vagy türelmetlenek vagy térítgetôk voltak volna; s én szülôim, kivált
igen vallásos anyám vezérlete alatt protestáns szellemiségû gyermek valék. Emlék-

szem az aranyozott rézcsattos nagy bibliára, melybôl szokás volt atyám házánál vasárnaponként néhány fejezetet felolvasni s
egy-egy zsoltárt elénekelni, s melyben az
én s nôvéreim születésnapja, a keresztelés
adataival ôsi szokás szerint be volt jegyezve.” Kossuth László birtoknélküli kisnemesként jogi tudásával tartotta el népes
családját. Nem értett a vagyonszerzéshez,
mások kárából képtelen volt a maga számára elônyt kovácsolni. Hivatását egyszerû
földön járó, sokszor napi megélhetési gondokkal küszködô, ám elvei mellett haláláig
kitartó, lobogásra-lángolásra képtelen
mesteremberként látta el. Nagyhírû sarjával történô minden összevetésbôl vesztesen jön ki. Mégis ô volt a MAGVETÔ,
akinek legszebb vetése halála után szökkent szárba, s termése a haza javát szolgálta. Gyermekeire vagyon helyett tudást,
igényességet, magatartás- és jellemmintát
hagyott örökül. Alsódabasra 1838 októberében a nagy pesti árvíz után, egy maglódi
kitérôt követôen költözött családjával. A
döntést a fogva tartott Kossuth Lajos is helyeselte, bár keveset tudott Dabasról,
legfôképpen nem ismerte lakóinak önzetlenségét. Kossuth László nálunk töltött
napjait a fia sorsa iránti aggódás töltötte ki.
A helyiek közül elsôsorban a szintén jogász
Dabasi Halász Bálinttal értett szót. Protestánsként (evangélikus) a közeli alsódabasi
református templom istentiszteletein vett
részt családjával. Az igaztalan ítélet vitte a
sírba. 1839. június 13-i alsódabasi halála,
majd temetése a Kossuth-hagyományok
tiszteletének misszióját testálta településünkre. Eleink többnyire jól sáfárkodtak
ezzel a küldetéssel. Most rajtunk a sor, saját
lelki épülésünkre, gazdagodására ôrizzük,
ápoljuk Kossuth László emlékét. Kövessük
példáját, hiszen a világnak ma is, holnap is:
mindig szüksége lesz magvetôkre…
Valentyik Ferenc

Nótaest a közösségi hagyományôrzés jegyében
Sürgés-forgás, készülôdés, ezt láthatta
bárki, aki a sári Tájház és Rétesház tájékán járt a május 16-i szombat délutánon.
Az üstben fortyogó ízes és illatos ételek, a
szakácsnék, a megérkezô zenészek, és a
sokasodó tömeg mind a nótaest kezdetének közeledtét jelezte.
A jelenlévô sokadalomban minden
korosztály képviseltette magát gyer-
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mektôl az idôsebbekig. S talán a környezet, az épületek hangulata, de elsôsorban a jelenlévôk miatt a századelô padkaporos báljait idézte fel bennünk. Mert
egy körbe összefogódzkodva, egy közösséget alkotva jártuk a táncot, és énekeltük a magyar és a szlovák dalokat, kicsitôl a nagyig megadva egymásnak azt a
tiszteletet, amely ôszinte érzelmû emberi

kapcsolataink alapja kell, hogy legyen a
mai korban is. S mindenki önfeledten
mulathatott, nótázhatott, úgy, ahogyan
eleink tették néhány évtizede.
Fontos tehát, hogy a mindennapi
munkánk, elfoglaltságaink mellett megálljunk néha egy pillanatra, együtt legyünk együtt szórakozzunk, úgy, hogy
közben mást is teszünk. Értékeket men-

KULTÚRA, KITEKINTÔ

A szülõföld meséi
és más történetek
Idén lett hatvanéves a gyóni születésû
Mitták Ferenc történész, Dabas város
díszpolgára. A napokban látott napvilágot legújabb kötete: Az utolsó bátéi táltos, Rákóczi fája Dabason és más regék,
mondák, történetek címmel.
A kis könyvnek kettôs kötôdése van a
szerzô életének két fontos színteréhez,
Százhalombattához és Dabashoz. A
történetek, mondák, regék egy része a
nagy történelmi múlttal rendelkezô,
honfoglalás-kori településhez, Százhalombattához fûzôdik.
Ez a város biztosítja a szerzô számára a mindenkori életteret, a munkát, a
hivatást, és sokáig az otthont is jelentette. Dabas-Gyón a szülôföld, a bölcsôhely az író számára.
A nagyapa meséiben megelevenedik
a hazai táj, a falu és a környék jellegzetes alakjaival, legendás figuráival,
hôseivel. A mesemondó nagyapa szívesen és érzékletesen mesélt a történelmi
múlt eseményeirôl, a katonaélet kalandos történéseirôl, amelyet személyes
hang, profán közvetlenség és érzelmi
felfûtöttség szô át.
Ez teszi a történeteket életszerûvé,
hihetôvé, maradandóvá még akkor is,
ha a mese elemei átvilágítják az elbeszélés szövetét.
A könyv kiadását Dabas és Százhalombatta Város Önkormányzata támogatta, és az érdeklôdôk a Gyóni Napok
keretében megrendezendô író-olvasó
találkozón el is beszélgethetnek a szerzôvel az írások keletkezési körülményeirôl, a közös kötôdések szülte emlékekrôl.
K. Á.
tünk át nemcsak a múltból, hanem a jelenbôl is. Ebben jár élen a Sári Szlovák
Önkormányzat, a Sári Szlovák Egyesület,
a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör
és a Sári Néptánccsoport fiataljai s a
hozzájuk csatlakozó jóakaratú emberek.
Köszönet érte, hogy töretlenül végzik
értékmentô munkájukat a város egész
közössége érdekében!
Feldman László
a Nótaest egyik résztvevôje

A trianoni békeszerzôdés
89. évfordulójára
Az elsô világháború viharában, mint sülylyedô hajó, recsegett ropogott az Osztrák-Magyar Monarchia. A legyengült
impérium bukása magával sodorta utódállamát, Magyarországot, amely áldozati
bárányává vált a nagyhatalmak marakodásának, hatalmi küzdelmeinek. Már az
elsô világháború alatt fenték a fogukat az
Antant államai hazánkra, olyannyira,
hogy az 1915-ös londoni egyezményben
odaígérték Kelet-Magyarországot és Erdélyt a románoknak. A trianoni döntés
elôtti idôszak tele volt ármánykodással,
nemzetiségi uszításokkal, amelyet a Monarchia gôgös, elnyomó politikája élezett ki, egymás ellen fordítva a nemzetiségeket, örök ellentétet és elégedetlenséget szítva köztük.
A latens, vagy idôrôl idôre fellángoló
magyargyûlölet nemcsak országon belül
létezett, hanem a szomszédos országokra is eszkalálódott. A világháború elvesztése után az Antant holdudvarát gyarapító, törleszkedô szomszédok alig várták,
hogy kiharaphassák a maguk részét az
ország testébôl. És ez a harapás nekünk
nagyon fájt.
1920. június 4-én a Párizs melletti,
Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianonkastélyban eldôlt Magyarország sorsa. A
tehetetlen vezetôk, a gyengekezû képviselet nem tudta erôteljesen felvállalni a
magyar érdekeket, és ehhez a széthulláshoz hozzájárult a kommunisztikus eszmék térhódítása is hazánkban, amely
meggyengítette az egységet és még nagyobb ellenszenvet váltott ki a döntéshozó országok körében.
A szerzôdés kijelölte Magyarország új
határait, s ezzel hazánk elvesztette területének kétharmadát. És elvesztette lakosságának tetemes részét is. Azoknak,
akiknek „csak térkép e táj” nem fájhatott
döntésük következménye. Nem gondoltak bele abba, hogy hány halál, öngyilkosság, összeomlás, emberi, családi tragédia, etnikai alapú megtorlás, politikai
jogtiprás követte ezt az eseményt. Hány
generációváltás történt már azóta, és
még mindig nyögjük a következményeket, mert a magyar földrengés utórengései átgyûrûznek a mesterséges vonala-

kon, és összedöntik az átrajzolt államok
határait, új országok születnek, megszûnnek nemzeti bölcsôhelyek, villongások, belháborúk törnek ki, gazdasági
rendszerek bomlanak, napirenden vannak az etnikai villongások, a magyarverések, az egyéni és kollektív tragédiák.
Igaza van Pilinszkynek: az idô újra
meg újra átvérzi a történelem szövetét,
mindig voltak vesztesek, olyan nemzetek, amelyeket sárba tiport egy-egy ordas eszme. Nem azt kell mérlegelni,
hogy kit ért a legnagyobb sérelem, hanem el kell ismernünk, hogy minden
veszteség egyformán fáj, és a fájdalomban egyenlôek vagyunk. Nincs nagy
vagy kis tragédia: csak tragédia van,
amelybôl újra fel kell emelkedni.
Kapui Ágota
Juhász Gyula:

TESTAMENTOM
Szeretnék néha visszajönni még
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyû a föld izét,
A csillagot fönn és a felleget.
Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk,
Könnyek vizét és a Tisza vizét,
Költôk dalát és esték bánatát:
Szeretnék néha visszajönni még.
Ó, én senkit se háborítanék,
Szelíd kísértet volnék én nagyon,
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég
És van-e még magyar dal Váradon?
Csak meghallgatnám, sír-e a szegény,
Világ árváját sorsa veri még?
Van-e még könny a nefelejcs szemén?
Szeretnék néha visszajönni még!
És nézni fájón, Léván, Szigeten,
Szakolcán és Makón a hold alatt,
Vén hárs alatt az ifjú szerelem
Még mindig boldog-e és balgatag?
És nézni: édesanya alszik-e
S álmában megcsókolni a szívét
S érezni, most is rám gondol szíve:
Szeretnék néha visszajönni még!
2009. június
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Hajrá DANUKE!

Egyesületünk 2008. június 25-i megalakulásakor alapítókként úgy gondoltuk, hogy
Dabas Városnak szüksége van egy önálló
nôi kézilabda egyesületre, mely fel tudja
venni a régiós szerepkört, biztosítva a különbözô korosztályoknak a sportolási és
versenyeztetési lehetôséget. Fontos célként
tûztük ki az utánpótlás nevelését is, mivel
szeretnénk a jövô csapatát a lehetôségekhez
mérten saját nevelésû játékosokból kiállítani. Nehéz és felelôsségteljes feladat gyerekekkel foglalkozni, ám eddig sikerült. Utánpótlás csapatainknak heti hat alkalommal
biztosítottunk edzési lehetôséget, részben a
Gyóni Géza Általános Iskola tornatermében, részben pedig a Kossuth Zsuzsanna
SZKI csarnokában, illetve a DDS-ben.
Ahhoz, hogy lemérhetô lehessen a
fejlôdés, illetve, hogy értelme legyen a
sportnak, versenyszerû játéklehetôségekre
volt szükség. Ezért neveztünk a Budapest
Bajnokságban a ’92-es és ’94-es csapatainkkal, ahol az ôszi küzdelemsorozatban
a ’92-es korosztály az 5., míg a ’94-es a
4. helyen végzett. Tavasszal egy új bajnokság indult, ahol a ’94-es korosztály ismét a
4. helyen zárt.
A következô versenysorozat, melybe az
ôsz folyamán neveztük utánpótlás csapatainkat, az Adidas-bajnokság volt. Itt indítottunk a szivacsbajnokságban ’99-es és
2000-es korosztályt, a 2000-es csapatunk
versenyen kívül indult, és megyei szinten
elsô lett, a ’99-es korosztályunk, túljutva a
megyei fordulókon, Salgótarjánban vett
részt régiós döntôn, ahol a 6. helyezést szerezte meg. Az Adidas-bajnokság ’94-es
bajnoki sorozatában csapatunk a megyei
megmérettetésekrôl továbbjutott a régiós
döntôig Salgótarjánba, ahol a negyedik helyen végzett. A ’96-os csapatunk is a régiós
döntôig jutott, ôk Gödön játszottak, ahol a
3. helyet szerezték meg.
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Szivacskézilabdásaink ôsszel és tavasszal
is, a szomszédos településekkel közösen
(Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, Örkény, Táborfalva, Tatárszentgyörgy és Dabas) kistérségi bajnoki sorozaton vettek
részt, ahol az összetett második helyet szerezték meg az ôsszel két második helyezéssel és egy elsôvel, míg tavasszal két elsô helyet és egy másodikat szereztek meg a lányok. Szivacskézilabdásaink november 16án Tápiószelén EURO-NOVEX tornán
4-ek lettek, december 6-án Mikulás kupán
vettek részt Gödöllôn, ahol elsô helyezést
értek el.
A megyei bajnokságban sikerült elindítanunk lányainkat a ’91–’92-es korosztályos
bajnokságban, így játszottak Dabason kívül
Dunavarsányban, Budakalászon és Balassagyarmaton is, összesen 16 mérkôzést, melybôl egy végzôdött döntetlennel és 15 gyôzelemmel.
Az ifjúsági csapatunk a megyei bajnokságban szerepelt, ahol az elsô helyezett csapattól kapott ki kétszer, még minden más
mérkôzésen gyôzött, így az összesítésben a
második helyet szerezték meg a lányok.
December 19–20–21-én a XV. Ferenczy
Kupán azért indultunk, hogy a neves klubok, egyesületek csapatai ellen felmérhessük a tényleges tudásszintet, így játszottak
egy Hypo, egy FTC, egy Vasas, egy Debrecen, egy Fehérvár egyesülete ellen is. Az
utánpótlás csapataink szerepeltetésével a
második kitûzött célunk is teljesült.
Egyesületünk megalakulásának hírére
2008 nyarán több felnôtt korú játékos jelentkezett, hogy amennyiben indítunk felnôtt csapatot, úgy szívesen jönnének játszani. Ezt a lehetôséget nem hagyhattuk ki,
mivel elsô elgondolásunk az volt, hogy az
ifjúsági csapatunkkal nevezünk a megyei
felnôtt, míg az utánpótlás csapatunkkal az
ifjúsági bajnokságban. Azzal, hogy felnôtt

csapatot is tudtunk indítani, így minden
korosztály megmérettetésre kerülhetett a
saját korosztályán belül. Csapatunk az ôszi
forduló végén az elsô helyen állt veretlenül,
tíz gyôztes és egy döntetlen mérkôzéssel,
míg a tavaszi fordulókban egy vesztes és tíz
gyôztes mérkôzést tudhat maga mögött.
Felnôtt csapatunk két mérkôzéssel a küzdelemsorozat vége elôtt már bajnok lett, és öt
pont elônnyel zárta a tabellát. Ez volt a harmadik célunk! Magyarok vagyunk, így kellett egy ráadás célkitûzés is.
A legnagyobb tervünk, hogy egyesületünknek NB II-es csapata lehessen – álmunkban sem gondoltuk nem egész egy évvel ezelôtti megalakulásunkkor, hogy egy év
alatt sikerül –, és legnehezebb tervünk,
hogy ezt legalább ilyen létszámmal, ilyen
körülményekkel tudjuk biztosítani.
Azért szeretnénk feljebb lépni, mert egyszerûsödne, illetve jobban biztosítottá válna
az utánpótlás csapatunk játéklehetôsége, illetve megszûnnének az aszfaltos mérkôzések. A megyei küzdelemsorozatban nincs
minden egyesületnek ifjúsági csapata, ezért
kellett elsôsorban más bajnoki sorozatok
után nézni, hogy legyen játéklehetôségük a
gyerekeknek, és fontos, hogy megfelelô számú mérkôzést tudhassanak a hátuk mögött.
Az NB II-ben minden egyesületnek kötelezô az ifjúsági csapat indítása, így hétrôl
hétre lenne játéklehetôsége az utánpótlás
játékosoknak, és a korosztályos csapatok indítása különbözô eseményeken csak a hab
lenne a tortán.
Nem szabad megfeledkeznünk a támogatóinkról sem, akik nélkül nem tudtuk volna finanszírozni az elmúlt év kiadásait. Szeretnénk kérni ôket és másokat is még, hogy
a megnövekedett terheinkre való tekintettel
a nehéz gazdasági helyzet ellenére is támogassák egyesületünket, hogy sportolóinknak
edzéslehetôséget, csapatainknak versenyeztetési lehetôséget tudjunk biztosítani.
Szeretnénk még köszönetet mondani
szurkolóinknak, hogy végigkísérték csapatainkat korosztályról korosztályra, mérkôzésrôl mérkôzésre. Ôk azok leginkább,
akik látták, hogy honnan indultunk el, és
hová érkeztünk. Szeretettel várunk mindenkit a 2009/2010-es bajnoki évadban is
mérkôzéseinkre, egy jó közösségbe.
Hajrá DANUKE!
Az egyesület tagsága nevében:
Mátyus Csaba

SPORT, SZABADIDÔ

Fotók: Karlik Dóra

Strandszezon 2009

Ingyenes strandbelépô a dabasi gyerekeknek
A idei nyáron ingyenes strandbelépôvel ajándékozza meg az
Önkormányzat a dabasi óvodásokat és az általános iskolásokat. Vagyis a bérlet a sári, dabasi és gyóni óvodásokra, a Kossuth Lajos, a II. Rákóczi Ferenc, a Gyóni Géza, a Szent János,
az Igazgyöngy Általános Iskolák diákjaira, valamint a Táncsics Mihály Gimnázium nyolcosztályos tanulóinak elsô négy
osztályába járókra érvényes. A gyerekek a bérleteket az említett intézményekben kapják meg. Azok a dabasiak, akik nem
helyben járnak oviba, illetve általános iskolába, szintén igényelhetik a belépôt. Ôk a Dabasi Sportcsarnokban Cibóka
Istvánt keressék. Szintén hozzá kell fordulni, ha a bérlet elveszne, vagy megrongálódna.
Az ingyenes bérlettel két célt szeretnénk elérni. Egyrészt a
strand kihasználtságát akarjuk növelni, másrészt – és ez a fontosabb – a gyerekek számára kívánunk lehetôséget nyújtani a
szabadidô szervezett eltöltéséhez. A szülôk számára is megnyugtató, ha gyermekeiket biztonságos helyen tudhatják a
nyári szünidôben.
Arra számítunk, hogy a lehetôséggel nagyon sok gyermek
fog élni, ezért hétfôtôl péntekig különbözô programokkal
várjuk ôket. A teljesség igénye nélkül: strandfoci, röplabda,
kézilabda, kosárlabda, úszóversenyek.
Kirándulások a gyóni városrészben (Tájház, Halász-kúria,
Gyóni Géza-emlékszoba megtekintése), kézmûves foglalkozások. Az egyes programokon a részvétel természetesen ön-

kéntes. A foglalkozásokat a Polgármesteri Hivatal fiatal munkatársai és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat önkéntesei
vezetik, Pávics Edina és Kovács László tanár úr irányításával.
A programok egy részét elôre meghirdetik, más részét pedig
igény szerint, a mikrofonba bemondva szervezik.
Fontos tudnivalók: hat év alattiak továbbra is felnôtt kísérôvel látogathatják a strandot, az iskolások bérlete pedig csak
a diákigazolvánnyal együtt érvényes. A gyerekek közlekedésének megkönnyítésére a Kisvonat minden reggel háromnegyed kilenckor indul a sári templomtól Gyón, délután
pedig négy óra után hét perccel a strandtól Sári irányába.
Ezért a szolgáltatásért azonban fizetni kell, csakúgy, mint a
csúszda használatáért. A Kisvonatra a napijegy 6 év felett
250 Ft, a csúszdára 700 Ft, ami a csúszda korlátlan használatát teszi lehetôvé.
Jó szórakozást, kellemes idôtöltést kívánunk!
Szandhofer János alpolgármester

Strandbelépôjegyek árai – 2009
diák és nyugdíjas napijegy
(kivéve dabasi ovisok és általános iskolások)
felnôtt napijegy
diák és nyugdíjas havi bérlet
felnôtt havi bérlet
csúszda napijegy
2009. június

400 Ft
800 Ft
4500 Ft
9000 Ft
700 Ft
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Tisztelt Ügyfelünk!

A DABASI ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül
2009. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér)
6 600 Ft/hó
színes
7 920 Ft/hó
(3,5✕5 cm)
1/16 oldal (fekete-fehér)
7 920 Ft/hó
színes
10 560 Ft/hó
(7✕5,5 cm)
1/8 oldal (fekete-fehér)
13 200 Ft/hó
színes
18 480 Ft/hó
(7,5✕10,5 cm)
1/4 oldal (fekete-fehér)
22 440 Ft/hó
színes
29 040 Ft/hó
(10,5✕15 cm)
1/2 oldal (fekete-fehér)
34 320 Ft/hó
színes
44 880 Ft/hó
(14,5✕21 cm)
1/1 oldal (fekete-fehér)
55 440 Ft/hó
színes
81 840 Ft/hó
(A4 oldal)
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos
hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy
10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is
köszönjük!
Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29/561-212,
29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu). Az ez után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket
továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa
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