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„A láthatatlan zászló”
címmel versmondó versenyt tartottunk 2008. március 14-én 14.00 órától a Városháza dísztermében. A rendezvény a III. Anyanyelvi Találkozó részprogramja volt.
mennyi szavaló egy-egy emléklapot és
kokárda jelvényt kapott jutalmul. Az
eredménylista összeállításáig a zentai
vendégek Weöres Sándor mûveibôl
mutattak be egy zenés összeállítást.

Sajnos Wass Albertrôl még nem tudunk így beszélni: „ki ne ismerné…”,
mert még mindig munkássága helyett
politikai hátterét, hovatartozását értékelik sokan. Pedig regényeinek, verseinek lélekfeltöltô hatása vitathatatlan.
Ez bizonyosodott be ezen a szép márciusi délutánon, ahol 51 versmondó tanúskodott a költô kiválósága mellett.
Általános iskolás, középiskolás és felnôtt kategóriában indulhattak a jelentkezôk. A körzeti iskolákon kívül testvérvárosaink (Barót, Székelyudvarhely,
Zenta), valamint egy váci középiskola
képviseltette magát. Célunk elsôsorban
nem a versenyeztetés, hanem inkább a
találkozás, a kellemes idôtöltés volt.
Szebbnél szebb költeményeken keresztül élhettük át Wass Albert világát.
Az általános iskolások nem kis feladattal birkóztak meg, de remekül
megfeleltek. Köszönhetô mindez a jó
versválasztásnak és természetesen a segítô felkészítô pedagógusoknak.
A felnôttek által közvetített mûvek is
mélyrehatóak voltak. Az „Üzenet haza”
többszöri elhangzása ellenére sem tûnt
unalmasnak. A zsûri elnöke egy neves
Wass Albert-kutató történész, Takaró
Mihály volt. A zsûri egységes nézôpontja szerint csak dicséret illeti valamennyi
résztvevôt, hiszen tartalmas és hasznos
délutánnal ajándékoztak meg bennünket. Ezért elismerve munkájukat vala-
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Méltó módon kívántunk megemlékezni
Wass Albert író, költô születésének 100.,
halálának 10. évfordulójáról, valamint az
1848-as forradalom elôestéjén a 160 évvel ezelôtt történtekrôl.

Újvári Tibor vállalkozó felajánlásából
egy Wass Albert-emlékéremmel jutalmaztuk a közönségnek legjobban tetszô
versenyzôt. Ezt a díjat Pál Emôkének sikerült megszereznie. Dabas Város Önkormányzata és a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény különdíj felajánlásával bôvítette a díjazottak számát.
Ez a március 14-i délután ünnepnap
volt a jelenlévôk életében, amikor emlékeztünk arra a személyre, aki egy
összekuszált világ lelkiismeretének vallotta magát.
Kotán Sándorné

Anyanyelvi Találkozó
a lélek fotóalbumában
Március 23. és 25. között került sor városunkban a III. Anyanyelvi Találkozóra,
amelynek házigazdája idén Dabas Város
Önkormányzata mellett a Táncsics Mihály Gimnázium volt.
A találkozó célja, hogy a maga szerény
módszereivel, de összekösse a Kárpátmedencei fiatalokat, fôleg a középiskolás
korú diákokat, azzal az eltéphetetlen
szállal, amelyet anyanyelvnek nevezünk.
Történelmi, földrajzi tényezôk járultak
hozzá ahhoz, hogy a magyar nyelvet
annyiféleképpen, más ízekkel, más árnyalatokkal, a táj és a szülôföld adta sajátos zamattal beszéljük. Attól szép és attól egyedi ez a nyelv, hogy egy nép sorsának tragikuma át- meg átszövi, búvópatakként tör a felszínre sors, küldetés
és elhivatottság formájában.
A találkozónak vannak visszatérô vendégei, mint a baróti és a zentai diákok és
tanárok, de voltak olyanok, akik elôször
jártak Dabason, ôk a székelyföldi anyaváros, a szép, legendás és nagymúltú
Székelyudvarhely szülöttei. A színes és
változatos programokról, a komoly és a
vidám pillanatokról rengeteg fotó készült.
Az emlék a legidôtállóbb fotográfia,
amely az érzelmeket, az átélt élményeket
is rögzíteni tudja. Reméljük, vendégeink
emlék-fotóalbuma sok szép, boldog
együtt töltött percet ôriz. Szeretettel várjuk ôket jövôre, ugyanitt! Kapui Ágota
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Méltósággal ünnepeltük
március 15-ét
Március 15-én az esôs napok után kiderült az ég, és a természet tavaszias pompába öltözött. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén együtt volt
a város, mindenki becsukta maga mögött az ajtót és kulcsra zárta a benne rejlô
nézetkülönbségeket.
Itt Dabason ünnepelni jött az, aki eljött. Emlékezni és tisztelettel adózni
azoknak a hôsöknek, akik a szabadságot megálmodták és meg is valósították. Miközben Budapesten a jelen árnyéka settenkedett az utcákon és
beárnyékolta az ünnep szent helyeit.
A rendezvény a Kossuth Mûvelôdési központ udvarán kezdôdött Himnusszal, verssel, óvodás rajzkiállítással.
A következô állomás a református
templomkert volt, majd az ünneplôk

menete a Szent István térre érkezett.
A Kovács Sámuel Tüzércsapat nyertes
csatája után Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôje következett, majd a
Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak ünnepi mûsora idézte fel a magyarok történelmi idôutazását a honfoglalástól napjainkig. A rendezvény
ünnepi szónoka dr. Zlinszky János
professzor volt, akit Dabas város polgármestere köszöntött nyolcvanadik
születésnapján.

Március 15. a legünnepélyesebb alkalom a Dabas Város Díszpolgára kitüntetô cím átadására. Idén dr. Lelik
Ferenc vehette át ezt az elismerést. A
Dabas Város Környezetvédelméért
Télessy István-díjat Homoki Iván kapta. (Mindkét díjazottat külön cikkben is
bemutatjuk a Dabasi Újság olvasóinak).
A délelôttöt koszorúzás zárta. Az intézmények és egyesületek elhelyezték a
kegyelet virágait Kossuth Lajos szobránál.
K. Á.

Tavaszköszöntô Városházi Est a hagyományôrzés jegyében

Fotók: Karlik Dóra

László ifjúsági polgármester mondott
beszédet, majd a jelenlévôk koszorút
és gyertyákat helyeztek el a kegyeleti
hely kerítése körül.
Az esti ünnepség a Városháza nagytermében táncházzal zárult, amelyhez
a Szederinda Moldvai Együttes húzta
a talpalávalót.
– szerk.–
Március 15. délutáni, esti programjai
egy városházi est keretében folytatódtak. A mûsorban felléptek az iskolás
dobosok, a Kossuth Mûvelôdési Központ óvodás és felnôtt néptáncosai, a
felnôtt és gyermek citerások, a Szent
János Katolikus Általános Iskola néptáncosai, a Kosbor együttes, a Rozma-

4 DABASI 2008. március

ring Hagyományôrzô Népdalkör és a
Blues Archív nemzeti rockos repertoárjával. A népzenei és néptánckavalkádot pogácsa, tea- és borkóstoló
egészítette ki, majd az est leszálltával
elindult a hagyományos március 15-i
fáklyás menet a dabasi köztemetôbe.
Kossuth László sírjánál Feldman

KITÜNTETETTEK

Egy nemzetközi szaktekintély
A Dabas Város Díszpolgára kitüntetô címet idén március
15-én dr. Lelik Ferenc vehette át Kôszegi Zoltán polgármestertôl. Orvosként nemzetközileg elismert szaktekintélynek számít, emberként igazi, nemzetét féltô, nemzetéért
cselekedni kész igaz magyarnak. Portréját nem mindennapi mûveltsége, kifinomult európaisága teszi teljessé. Nézzük
meg, milyen út vezetetett a bánáti Ópécskáról a nagyvilágba, és onnan vissza, választott szûkebb pátriájába, Dabasra.
Dr. Lelik Ferenc 1924. május 20-án
született Arad megyében, Ópécskán.
Iskoláit Gyulafehérváron, Aradon és
Nagyváradon végezte. Orvosi tanulmányait Kolozsváron, a Ferenc József
Tudományegyetemen, Marosvásárhelyen, az orvosi egyetemen és Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol 1949-ben doktorrá avatták. 1949-ben Gyöngyösön
kezdte orvosi pályáját. 1950-ben Budapesten a László és István Kórház felnôtt
és gyermeksebészetén dolgozott. A baleseti sebészet és az ortopédia érdekelte,
1952-ben sebészeti szakvizsgát tett.
Csontsebészeti érdeklôdése miatt 1954ben a Fodor József Csont-Ízületi TBC
Intézetbe került. Szabolcs megyei kórház Csont-Ízületi TBC intézet igazgató
fôorvosa lett. Nyírbélteki mûködése

alatt kezdett tudományos kérdésekkel,
publikációkkal foglalkozni. 1962-ben
Szombathelyre a TBC kórházba került,
csontsebészeti osztály szervezése céljából. 1963–1964-ig a Kölni Egyetem
Ortopédiai Klinika tudományos munkatársa volt, majd Svájcba ment és a baleseti szakvizsgához szükséges gyakorlati
idô megszerzése után hazajött. 1964ben Dabasra jött dolgozni, osztályvezetô sebész szakfôorvosként, majd
1965-ben sikeres baleseti szakvizsgát
tett. 1975-ben a strasbourgi Centre de
Traumatologie állami ösztöndíjas vendégkutatója. Tudományos pályafutásának kezdetén a csontízületi tbc differenciáldiagnosztikájával és a balesetek rehabilitációjával foglalkozik, majd érdeklôdése a folyadékkristályok mozgásszervi
diagnosztikai és sporttraumatológiái fel-

használása felé fordult. Ô a kontakttermográfia magyarországi klinikai bevezetôje, az elsô termográfiai atlasz
szerzôje, ill. szerkesztôje. Angolul, franciául, németül, románul ír, olvas, beszél.
Francia nyelvbôl felsôfokú, német
nyelvbôl középfokú nyelvvizsgát tett.
1971-tôl az Európai Termográfiai Társaság alapító, majd 1978-tól vezetô tagja. 1982-tôl az Amerikai Termográfiai
Társaság tiszteletbeli tagja. Tudományos munkásságának elismeréseként a
Révai Új lexikon is jegyzi.
Az elmúlt években két fontos elismerésben is részesült. 2000-ben megkapta
a Dabas Város Egészségügyéért dr. Halász Géza-díjat, 2004-ben Pest Megye
Önkormányzatának Tudományos díjában részesült. A címehez gratulálunk, jó
egészséget kívánunk!

Szenvedélye a méhészkedés

Évek, évtizedek óta tetteivel igyekszik
gyakorlatba ültetni elveit. Mezôôrként
nap mint nap járja a természetet, és szembesül az emberek környezetromboló tevékenységével, ezért megszállottan nyomoz a szennyezôk után. A Dabasi Újság
hasábjain számos cikke jelent meg,
amelyben ráirányítja a figyelmet a környezet megóvására, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára, a zöldövezetek,
erdôk, mezôk szennyezésének szomorú
következményeire, az illegális szemétlerakók veszélyes mivoltára. Homoki Iván
igazi szenvedélye a méhészet. 1991 óta
méhészkedik, négy méhcsaláddal kezdte
ezt a tevékenységet, majd hosszú tanulási

folyamat következett. Az évek során sikerült felfejlesztenie a méhállományát több
mint 150 kaptárnyira. A méhészkedés természetközeli tevékenység, amely akkor
hozza meg eredményét, ha a méhész alázattal közelít e csodálatos és tökéletes társadalomhoz, a méhek populációjához,
amelynek mûködése harmonikus munkamegosztáson és az ösztönökbe oltott kötelességtudaton alapszik. Homoki Iván
családjának is átadta ezt a szeretetet, így
családi vállalkozásban méhészkednek feleségével és lányával közösen. Dabas környékének növényeibôl nyerik kiváló
minôségû mézfajtáikat, amelyek közül
nem egy megyei és országos díjat is ka-
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A Képviselô-testület döntése alapján az idén a Dabas Város Környezetvédelméért
Télessy István-díjat Homoki Iván kapta, aki elkötelezett természetvédô, a környezetvédelem szószólója.

pott. Homoki Iván akác-, hárs-, napraforgó- és selyemfû mézei Franciaországban
is nagy sikert arattak. A díjhoz gratulálunk, jó egészséget és szép sikereket kívánunk!
Szerk.
2008. március
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. február 27-én 21 napirendi ponttal foglalkozott. Az ülés kezdetén
jelenlévô 15 képviselô 12 igen, 1 nem szavazattal és két tartózkodással fogadta el a
város 2008. évi költségvetési rendeletét.
A 2007. évi költségvetési rendelet módosításait a testület egyhangúlag fogadta el.
***
A 2007-es évben az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért, a Dabasi Hagyományôrzô Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány, a Dabas és Környéke Üdülôtábor Alapítvány, a Szent Benedek Gyermekalapítvány, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Dabasi Kulturális Közalapítvány, a Dabasért Közalapítvány és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány részesült önkormányzati támogatásban, amit a testület jóváhagyott.

***
A plénumon szó esett még az önkormányzati bizottságok munkájáról. A testület valamennyi bizottság 2007. évi beszámolóját elfogadta. A beszámolók mellett
napirendre került a lejárt önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés,
amit szintén egyhangúlag hagytak jóvá a
képviselôk.
***
A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság terjesztette elô és javasolta elfogadásra
Dabas Város Hivatásos Tûzoltóságának, a Dabasi Rendôrkapitányságnak, a Dabas-Gyóni
Polgárôr Egyesületnek, a Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesületnek és Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesületnek múlt évben
végzett munkájáról szóló beszámolóját. A testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
A testület azzal a kezdeményezéssel is egyet-

értett, hogy a Lakos dr. és a Ravasz László
utcai lakók térfigyelô rendszert építsenek ki.

***
A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
szintén teljes támogatást kapott. Dabas Város Önkormányzata fenntartói hatáskörében módosította Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltóságának és a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézetnek az alapító okiratát.
***
A testület felhatalmazta a polgármestert a
belvízelvezetéssel kapcsolatos tervek megrendelésére, illetve az Ipari Parkba tervezett Dabas Sajtüzem létesítéséhez szükséges településfejlesztési tárgyalások lefolytatására.

***
A képviselôk hozzájárultak ahhoz, hogy a
1717 hrsz.-ú 1050 m2 nagyságú lakóház-udvar megnevezésû, a 1719/2 hrsz.-ú 3953 m2
nagyságú beépítetlen terület megnevezésû,
továbbá a 7572/6 hrsz.-ú 225 m2 nagyságú
út megnevezésû és a 7572/7 hrsz.-ú 567 m2
nagyságú út megnevezésû, illetve 5941/5
hrsz.-ú 178 m2 nagyságú út megnevezésû és
a 5941/3 hrsz.-ú 40 m2 nagyságú út megnevezésû ingatlanok Dabas Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljenek.
Négyéves beépítési kötelezettség terhe és
elidegenítési tilalom bejegyzése mellett a
testület hozzájárult a Dabas-Gyón, Kálvin
utcai ingatlanok közül a 4786/3 hrsz.-ú,
722 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítéséhez. Az önkormányzat határozott arról is, hogy a dabasi 0923/263-293, 0118/1 és 0120/5,
0923/323-343, 0135/54, 0437/55, 0437/61,
0437/60, 0437/65, 0434/64, 0434/63 hrsz.ú földrészletekrôl szóló nyilatkozatát csak
abban az esetben küldi át a Földhivatalnak,
ha a tulajdonosok nyilatkozatban vállalják,
hogy a földrészleteket a településszerkezeti

Közbiztonsági hírek
2008. március 17-ig összesen 67 bûncselekmény vált ismertté Dabason, amelyek közül március 1. és 17. között 14-et
követtek el. A 2008-as esztendôben is a vagyon elleni bûncselekmények száma a jelentôs, mivel az elkövetôk 47 alkalommal valósítottak meg ilyen jellegû bûncselekményeket,
ezek közül 14-et márciusban. A közlekedési bûncselekményeket elkövetôk közül az ittas jármûvezetés vétségét megvalósítók száma 6 fô volt , de ittas vezetés miatt – a zéró tolerancia bevezetését követôen 2008. január 20-tól – illetékességi területünkön a szabálysértôkkel együtt 29 vezetôi
engedély bevonására került sor. Márciusban Dabas terüle-
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tervben meghatározott célra négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezik.
***
Az ülésen szó esett a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány eszközfejlesztési pályázatán nyert 1 100 000 Ft felosztásáról.
A fenntartó az összeget az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatára az intézményi gyermek/tanulólétszám arányában osztotta fel az
alapfokú nevelés-oktatási intézmények között.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság költségvetési keretébôl 400 000 Ft-tal kiegészítette a
támogatást, így minden intézmény többet
költhet eszközbeszerzésre a pályázatban elnyert összegnél.

***
Szintén az Oktatási és Kulturális Bizottság tett javaslatot a Kossuth Mûvelôdési
Központ módosított hétéves továbbképzési
tervének, és 2008. évi beiskolázási tervének
elfogadására, amit a testület minden tagja
jóváhagyott.
***
Lapzártánk idôpontjában, március 19-én
újból ülésezett a Képviselô-testület. Ez alkalommal 22 napirendi pontban született döntés, amelyekrôl lapunk következô számában
tájékoztatjuk a lakosságot.

***
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. március 19-i ülésén
ismételten foglalkozott a T-Mobil állomás létesítésével, és korábbi engedélyezô
határozatát visszavonta. A testület egyben kezdeményezte a Helyi Építési Szabályzat módosítását, miszerint a jövôben
nem támogatja városi belterületen önálló
adótorony építését, illetve a meglévôk
fejlesztését sem.
Dr. Kozák Beatrix

tén anyagi kárral és könnyû sérüléssel járó közlekedési balesetnél is egy-egy alkalommal intézkedtek az egyenruhás
kollégák. Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét, hogy az elmúlt idôszakban Dabason és vonzáskörzetében megszaporodott a gépkocsifeltörések száma. Az elkövetôk általában a
gépkocsi oldalsó ablakait törik be és az üléseken hagyott értékeket viszik el. Az elkövetések ideje változó, de Dabason
néhány esetben fényes nappal történtek ilyen cselekmények.
Az elkövetôk a gépkocsiban hagyott értékeket – pl.: táska,
mobiltelefon, navigációs rendszer – viszik el. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az értékeiket ne hagyják a gépkocsikban,
mert azzal lehetôséget adnak az elkövetôknek a bûncselekmény megvalósítására.
Somodi Sándor r. fôhadnagy
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ÉRTÉKÔRZÔ

TÁJAK ÉS EMBEREK

MAGYARORSZÁGON

Dabasra látogat Sólyom László köztársasági elnök
Sólyom László köztársasági elnök országjáró körútja során a nemzeti parkok
érintésével látogat el értékôrzô tájakra, településekre, találkozik az ország lakosságával fórumok, beszélgetések keretében. Örömünkre szolgál, hogy városunk is
értékôrzô településnek minôsül.
Az ócsai tájvédelmi körzet megtekintése után, április 8-án érkezik Dabasra a
köztársasági elnök. A délutáni órákat
városunkban tölti, és a tervek szerint
három helyszínen, három fórum keretében találkozik a meghatározott területek szakembereivel és képviselôivel.
A látogatás elsô helyszíne a Halász
Móricz-kúria lesz, ahol az elnök úr 4050 meghívott vendéggel tanácskozik
gazdálkodásról, biogazdálkodásról, kör-

nyezetvédelemrôl. Ezt követôen az Úri
Kaszinóban (a Kossuth Mûvelôdési
Központban) illusztris vendégünk civil
fórumot tart társadalmi szervezetek
képviselôi számára. Itt-tartózkodásának
harmadik helyszíne a Halász Antalkúria lesz (Halász Boldizsár Városi
Könyvtár), ahol az elnök úr a nagycsaládosok helyzetérôl beszélget a NOÉ
térségi képviselôivel. Ezt a témát felesége, Erzsébet asszony különösen tá-

A népszavazás eredménye:
Választókerület

Szavazóhely

1. egyéni vk.

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

2. egyéni vk.
3. egyéni vk.
4. egyéni vk.
5. egyéni vk.
6. egyéni vk.
7. egyéni vk.
8. egyéni vk.
9. egyéni vk.
10. egyéni vk.
6. egyéni vk.
Összesítés:

Választókerület
1. egyéni vk.
2. egyéni vk.
3. egyéni vk.
4. egyéni vk.
5. egyéni vk.
6. egyéni vk.

Vizitdíj
Érvénytelen
1
1
4
3
3
0
2
0
4
2
3
1
0
1
0
2
1
4
32

Érvényes Igen
338
333
650
642
328
332
361
367
490
385
369
381
337
299
321
350
274
276
6833

312
305
587
597
298
295
317
301
404
329
334
348
289
263
291
303
240
261
6074

Kórházi napidíj
Szavazó- Érvénytelen Érvényes Igen
hely
1. sz.
2. sz.
3. sz.
4. sz.
5. sz.
6. sz.
7. sz.
8. sz.
9. sz.

0
2
3
2
4
0
2
0
4

339
332
651
643
327
332
361
367
490

310
302
573
594
294
289
309
302
396

Nem
26
28
63
45
30
37
44
66
86
56
35
33
48
36
30
47
34
15
759

6000 IGEN

Választókerület

Szavazóhely

7. egyéni vk.

10. sz.
11. sz.
12. sz.
13. sz.
14. sz.
15. sz.
16. sz.
17. sz.
18. sz.

8. egyéni vk.
9. egyéni vk.
10. egyéni vk.
6. egyéni vk.
Összesítés:

Választókerület

Szavazóhely

1. egyéni vk.

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

2. egyéni vk.
3. egyéni vk.
4. egyéni vk.
5. egyéni vk.

Nem
29
30
78
49
33
43
52
65
94

mogatja, mert szívén viseli a sokgyermekesek helyzetének javítását.
A vendégeket a köztársasági elnöki
hivatal kabinetirodája és protokollszervezôi hívják meg, a szakemberekre és
meghívott vendégekre Kôszegi Zoltán
polgármester is tehetett javaslatokat.
Sólyom László köztársasági elnök a
délután során egy rövid sétát is tesz városunkba. Városnézô útjára a Kossuth
Mûvelôdési Központból indul, érinti a
Lakos dr. utcát, a Ravasz László utcát,
megtekinti a református templomban
ôrzött Kossuth-koszorút, majd a Halász Boldizsár Városi Könyvtárnál ér
véget a séta útvonala.
Szerk.

6. egyéni vk.
7. egyéni vk.
8. egyéni vk.
9. egyéni vk.
10. egyéni vk.
6. egyéni vk.
Összesítés:

Érvénytelen
1
0
2
2
0
1
1
1
4
29

Tandíj
Érvénytelen
1
3
5
4
5
0
3
2
4
1
2
2
0
2
0
2
0
4
40

Érvényes Igen

Nem

386
372
380
335
300
320
351
274
276
6836

326
329
334
283
255
285
296
233
257
5971

60
43
46
52
45
35
55
41
19
869

Érvényes Igen

Nem

338
331
649
641
326
332
360
365
490
386
370
380
337
298
321
350
275
276
6825

28
36
70
54
33
43
50
71
91
47
39
32
49
38
28
54
43
19
825

2008. március

310
295
579
587
293
289
310
294
399
339
331
348
288
260
293
296
232
257
6000
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Dabas Város Önkormányzata 51/2004. (XI. 18.) sz. rendelete alapján

Vállalkozásfejlesztés

Idôsek élethelyzetének javítása

Támogatható célok:
1. Dabasi vállalkozások beindításának támogatása
2. Uniós forrásokra pályázó vállalkozók önrészéhez támogatás
nyújtása
3. Dabasi munkahelyet teremtô fejlesztési beruházások, valamint eszközbeszerzések támogatása
4. Gazdasági övezet fejlesztése
5. Hagyományos mesterséget ûzô vállalkozások támogatása
6. Mezôgazdasági termelôk támogatása
7. Falusi turizmus támogatása

A támogatást igényelheti:
• Dabas város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezô magyar állampolgár és letelepedési engedéllyel rendelkezô külföldi állampolgár.
• 60 évét betöltött nyugdíjas házaspárok, élettársak, akiknek a
jövedelme együttesen a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 200%-át nem haladja meg, egyedülálló esetében a
mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át nem haladja meg.
(2008-ban az öregségi nyugdíj összege 28 500 Ft,
200% – 57 000 Ft, 150% – 42 750 Ft)

Pályázhat: minden kizárólag dabasi székhelyû és telephelyû egyéni és társas vállalkozás, kivéve az elsô pontot, ahol
dabasi magánszemély is pályázhat.

• fûtéskorszerûsítésre,
• fürdôszoba kialakítására,
• lakóépület állagának megóvására, korszerûsítésére,
• víz- és csatornabekötésre,
• gázbekötésre.

A támogatás igénybevehetô:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy köztartozása ne legyen a vállalkozásnak vagy a magánszemélynek.
A pályázat beadási határideje: 2008. április 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatható célokhoz
kapcsolódó tevékenység rövid leírását, valamint a kért támogatás szakmai indoklását, illetve igazolásokat arról, hogy nincs
köztartozása a pályázónak (APEH, TB és helyi adó).

A kérelem beadásának határideje: 2008. április 30.
A kérelemhez mellékelni kell:
• közös háztartásban élôk jövedelemigazolását (nyugdíjszelvény)
• gázbekötés esetén engedélyezett tervrajzot
• csatornabekötés esetén igazolást a hozzájárulás befizetésérôl
• az elvégzendô munkáról költségvetést.

A támogatás odaítélésérôl 2008. június 30-ig dönt az ADHOC Bizottság, a döntésrôl a pályázó értesítést kap.

A támogatás összege:
Maximum 120 000 Ft vissza nem térítendô támogatás.

A támogatás folyósításának és elszámolásának feltételeit támogatási szerzôdés rögzíti.

• a Hagyományok Évére való tekintettel – a településre jel-

A pályázatról érdeklôdni a Városüzemeltetési Osztályon
lehet, az 561-244-es telefonszámon.
A pályázati ûrlap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.

A kérelem elbírálásánál elônyt élvez:
lemzô, hagyományos népi építészeti értékeket bemutató
épületek felújítása.
A pályázatról érdeklôdni az Ügyfélszolgálati Irodán lehet,
az 561-200-as telefonszámon.
A pályázati ûrlap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.

Magasabb sebességhatár a Pest megyei utakon
A sebességhatár felemelésérôl döntött a Gazdasági és Közlekedési Miniszérium. A tárca határozata alapján 25 szakaszon,
összesen 122 kilométeren változik a sebességkorlátozás. Pest megye 3 fôútvonalát érinti a minisztérium döntése. A 405. számú fôút Albertirsa és Újhartyán közötti 12 kilométeres szakaszán 100 km/h, míg a 4. számú fôút ceglédberceli elkerülô,
valamint a ceglédi elkerülô szakaszán 110 km/h sebességgel szabad majd haladni. A megemelt sebességhatár a táblák kihelyezésével egyidejûleg lép érvénybe, amelyeket a Magyar Közút Kht. szakemberei március közepéig állítanak fel az adott szakaszokon. Az intézkedéssel párhuzamosan a minisztérium ugyanakkor kiterjeszti a sebesség-ellenôrzést. A döntéssel a közlekedési morál javulását kívánják elérni.
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Elsô lakáshoz jutó fiatal családok
támogatása
A támogatás igénybevehetô:
• lakásbôvítésre, felújításra, átalakításra
• új vagy használt lakás megvásárlására, építésére (amennyiben a család jogos lakásigénye mértékének jogszabályban
meghatározott felsô határt nem haladja meg)
• lakáscélú kölcsön törlesztô részleteinek viselésére
(amennyiben a kölcsönnel terhelt lakás a család jogos lakásigénye mértékének felsô határát nem haladja meg)
• lakással kapcsolatos egyéb költség viselésére (pl.: lakáshasználatbavételi díj, stb.)
A kérelem beadásának határideje: 2008. április 30.
A kérelemhez mellékelni kell:
• munkahelyi igazolást a megelôzô 3 hónapban elért jövedelemrôl (nettó jövedelem + családi pótlék)
• munkaközvetítô iroda által kiadott igazolást, a munkanélküli segély összegérôl, illetve, hogy elhelyezkedi nem tud
• személyi tulajdonú lakás vásárlása esetén a tulajdonosnak a
jogügyletre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát (adás-vételi
vagy elôszerzôdést)
• munkahelyi igazolást a munkahelyi támogatás összegérôl,
illetve a munkahelyi támogatás iránti kérelem elutasításáról
• amennyiben a kérelmezô önadózó, a kérelem benyújtását
megelôzô évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallását
• iskolalátogatási igazolás a nappali tagozaton továbbtanuló
családtagokra vonatkozóan
• új lakás építése esetén jogerôs építési engedélyt
• hitelintézettel kötött szerzôdést (lakótelek megvásárlása, lakásépítése, lakásvásárlása lakásbôvítés céljára felvett hitel
esetében)
A támogatás összege: maximum 300 000 Ft támogatásra jogosult a kérelmezô de, minimum 130 000 Ft támogatásban
részesíthetô a három vagy több gyermekes család.
A kérelem elbírálásánál elônyt élveznek:
• három vagy ennél több gyermekes család,
• fiatal házas (35 év alattiak)
• a mozgássérült, vagy egyéb súlyosabb fogyatékos személyek, illetve az ôket gondozó család.
• a városban letelepedni szándékozó pályakezdô szakember
• a Hagyományok Évére való tekintettel - a településre jellemzô, hagyományos népi építészeti értékeket bemutató
épületek építése, felújítása.

A pályázatról érdeklôdni az Ügyfélszolgálati Irodán lehet,
az 561-200-as telefonszámon.
A pályázati ûrlap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.

Nyári gyermeknapközi szervezése
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága 11/2008. (III. 12.) sz. határozata alapján –
együttmûködve a Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítôszolgálatával – pályázatot hirdet
a gyermekek nyári napközbeni ellátásának
megszervezésére.
A pályázat célja, hogy a gyermekek élményekben gazdagon
és felügyelet mellett töltsék a nyári szünidôt.
Pályázati feltételek:
• Pályázó vállalja, hogy 2008. június 16. és július 25. közötti
idôszakban, hétköznaponként legalább egy hétig és legalább fél napos elfoglaltságot (sport, mûemléki séták, kézmûves foglalkozások, strandolás, stb.) biztosít a város általános iskolás gyermekei részére.
• Egy-egy foglalkozáson a gyermekek száma 15–20 fô
(amennyiben több felnôtt is részt vesz a foglalkozásokon,
akkor növelhetô a gyermekek létszáma).
• A szülôket terhelô költség az egy hétre nem haladhatja meg
az 1000 Ft-ot (étkezés nélkül), szociálisan hátrányos helyzetû gyermekeknél a 100 Ft-ot (a költségkülönbözetet az önkormányzat finanszírozza).
Pályázhatnak:
• a város nevelési-oktatási, közmûvelôdési, közgyûjteményi,
és szociális intézményei, és azok dolgozói
• egyházak, alapítványok, egyesületek, amennyiben tevékenységi körükben szerepel az oktatás-nevelés, vagy szabadidôs,
sport foglalkozások szervezése, s megfelelô helyet tudnak
biztosítani a foglalkozásokra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó adatait (civil szervezetnél a cégbejegyzést)
• a foglalkozások helyét
• a foglalkozások idôpontját
• a becsült létszámot
• a részletes programot
• a program részletes költségvetését (személyi kiadások:
pl. tiszteletdíj, dologi kiadások: pl. belépôk, anyagköltségek)
• a szülôk által tervezett befizetéseket
• a kért támogatási összeget, mely egy pályázat esetén nem
haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.
A pályázat beadási határideje: 2008. április 30.
A pályázatok leadásának helye: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálat, 2373 Dabas-Gyón, Áchim u. 6.
Kérjük, amennyiben módja van rá, a pályázatot nyújtsa be
elektronikus formában is a segitoszolgalat@freemail.hu
e-mail címre.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. májusi bizottsági ülés.
2008. március

DABASI 9

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

OKISZI
Az iroda ötlete egy irodában született.
Két kollegina arra ébredt rá, hogy van
egy kiszolgálatlanul maradt korosztály a
városban. Márpedig egy fiatalos város
nem engedheti meg magának, hogy ne
foglalkozzon a huszonévesekkel! Dabas
városa nem is engedi meg, hiszen a város
életében mindig kiemelt helyen szerepelt
az ifjúság, az oktatás.
Rengeteg erre a bizonyíték: nevelésioktatási intézmények felújítása, nem kötelezô feladatok felvállalása, ifjúsági közélet létrehozása, Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat támogatása. Bár a földlakók
többsége húsztól harmincéves koráig a
legokosabb, legszebb és legügyesebb,
mégsem árt, ha egyes problémáival van
hová fordulnia. Nos, ezért hoztuk létre az
Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodát,
melynek ötletéért a Képviselô-testület is
lelkesedett. Az OKISZI-ban fiataloknak,
fôiskolásoknak, egyetemistáknak nyújtunk segítséget jogi kérdésekben, adunk
tanácsot pályakezdéshez, informáljuk
ôket továbbtanulási, munkavállalási, diákmunka lehetôségekrôl, segítjük ügyintézésüket. Az alapötlet újabbakat generált,
és nôtt a csatlakozó önkéntesek száma is,
ezért az iroda honlapjának fôoldalán mint
munkatársak, csoportképben tömörülünk: Pávics Edina, Kancsár Krisztián,
Varga Ádám, Feldman László, Balogh
István és jómagam.
Szeretnénk nektek fenti számos szolgáltatásainkon túl még bulikat, klubokat szervezni, na és persze szellemileg
sem hagyhatunk benneteket leépülni.
Hívunk nektek okos elôadókat, honlapunkon olvashattok majd szakdogákat
és érdekes szösszeneteket. Ha hagyjátok magatokat, összeismertetünk benneteket egymással, sôt más országok
szépreményû ifjaival is. Az iroda sajnos
csak virtuálisan a www.okiszi.cwi.hu-n
alkot egységet, a valóságban a Városháza épületében szinte minden szinten
próbáljuk kivédeni bombázásaitokat:
ügyfélszolgálaton, földszinten, másodikon. Nem ígérhetünk örök életet vagy
hangzatos egyebeket, de mindent megteszünk, hogy ne az üveghegyen is túl,
hanem Dabason érezzétek jól magatokat. Keressetek minket!
Dr. Kozák Beatrix
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Pályázati felhívás családosok nyaralására!
Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet családok részére
KISKUNMAJSAI nyaralásra
Dabas Önkormányzata hetedik alkalommal szervez nyaralást családok részére, az
idei évben 2008. augusztus 25–27-ig (3 nap, 2 éjszaka) a JONATHERMÁL ZRT.
összkomfortos faházaiba. Az önkormányzat a szállást, a vacsorát és 3 napra a strandbelépôt biztosítja, a reggelirôl és az ebédrôl az apartmanban, a strandon, vagy étteremben mindenki maga gondoskodik.
Pályázati feltételek:
• a pályázó családok állandó, bejelentett lakása Dabason legyen,
• legalább egyéves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzenek (az egyik szülô részesülhet családtámogatási vagy, társadalombiztosítási ellátásban),
• az egy fôre jutó jövedelem ne haladja meg a 75 000 Ft-ot,
• töltsék ki a pályázati ûrlapot és az ahhoz tartozó jövedelemigazolást,
• gyermekük/gyermekeik 18 éven aluliak legyenek, vagy tanulói jogviszonyban álljanak
A pályázati ûrlap beszerezhetô a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas-Gyón, Áchim u. 6. Tel.: 367-236) (volt óvoda épülete).
A pályázat benyújtási határideje: 2008. június 1.
Dabas Város Önkormányzatának Szociális és Esélyegyenlôségi Biztottsága a pályázatokat június 15-ig bírálja el. A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a pályázati feltételeknek megfelel, de az elbírálásnál elônyt élveznek azok, akik nem vettek még
részt az Önkormányzat által szervezett nyaraláson. A nyerteseket levélben értesítjük!

Pályázati felhívás idôsek nyaralására!
Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyugdíjasok részére
KISKUNMAJSAI nyaralásra
Dabas Önkormányzata hatodik alkalommal szervez nyaralást öregségi nyugdíjasok
részére, az idei évben 2008. augusztus 25–27. között (3 nap, 2 éjszaka) a JONATHERMAL ZRT. 2 ágyas motelszobáiban. Az önkormányzat a szállást, a strandbelépôt, a reggelit, a vacsorát és az utaztatást biztosítja, az ebédrôl a strandon, vagy
étteremben mindenki maga gondoskodik.
Pályázati feltételek:
1. Állandó bejelentett lakás Dabason
2. Öregségi nyugdíj
3. Az egy fôre jutó jövedelem ne haladja meg a 80 000 Ft-ot, egyedülállónál
95 000 Ft-ot.
4. Kitöltött pályázati ûrlap, jövedelemigazolással
A pályázati ûrlap beszerezhetô a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas-Gyón, Áchim u. 6.) (volt óvoda épülete).
A pályázat benyújtási határideje: 2008. június 1.
Dabas Város Önkormányzatának Szociális és Esélyegyenlôségi Bizottsága a pályázatokat június 15-ig bírálja el. A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a pályázati kiírásnak
megfelel, de az elbírálásnál elônyt élveznek azok a nyugdíjasok, akik nem vettek még
részt az Önkormányzat által szervezett nyaraláson. A nyerteseket levélben értesítjük!

JÖN A FIZIBUSZ
A BUDAPESTI ELEKTROMOS MÛVEK és az ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ által támogatott FIZIBUSZ látogatott el hozzánk február 12-én. 2 óra kísérletezés Tóth Pál tanár úr
vezetésével. Érdekes kísérleteket láthattunk, amik kapcsolódtak a környezetismeret, természetismeret és a fizika tantárgyakhoz. Ezen kívül szó volt a tudatos és a takarékos energiafelhasználásról. A gyerekeknek nagyon tetszettek a kísérletek. Néhányat felsorolok a teljesség igénye nélkül: nitrogénfelhôbe bújt tanár úr • lombikba bemenô, majd kijövô fôtt tojás • égnek álló hajú tanító néni • szívószál mint hangszer.
Bukovszki Jenô

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (1998-ban) kötöttek házassságot:
március 20.
Gogolák János–Veil Krisztina
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
március 5.
Nyúl László–Bán Ildikó
Ruzsinszki László–Babóthy Edit
március 25.
Lakatos Péter–Lakatos Katalin
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
március 11.
Zelovits István–Simon Ilona
március 18.
Murányi József–Lászlóczki Margit
2008. februárban kötöttek házasságot:
február 2.
Gulyás Gyula–Mráz Csilla
Garajszki István–Nagy Éva
február 16.
Egri Lajos–Pacsirta Terézia
Bálint József Attila–Demeter Emôke

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülötteink
Név
Születési idô
Kovács Anna
2008. 01. 30.
Laczkó Dávid
2008. 02. 02.
Petrányi Petra
2008. 02. 08.
Mráz Gábor Áron
2008. 02. 12.
Tresó Zoltán
2008. 02. 17.
Ballai Anna Erzsébet
2008. 02. 19.
Nagy Emma Luca
2008. 02. 19.
Malis Benkô
2008. 02. 27.
Molnár Gábor
2008. 02. 28.
Elôzô számunkból kimaradt újszülöttek:
Szigeti Tímea
2007. 12. 01.
Fazekas Fülöp
2007. 12. 03.

Anyuka neve
Eszes Edina
Dr. Greskó Judit
Garajszki Ildikó
Ordasi Anita
Tresó Melinda
Krigel Mária
Szabó Gabriella
Szabó Mária
Érsek Emese
Szigeti Erika
Bálint Eszter

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Dori Lászlóné (Garas Erzsébet)
1911. 03. 14.
Strupka Józsefné (Gattyán Mária)
1915. 03. 20.

Életkor
97 éves
93 éves

Név
Huja Ferencné (Petroczi Mária)
Bábel Pál
Bózsik Péter
Szalai Sándorné (Böcsödi Julianna)

Születési idô
1916. 03. 06.
1916. 03. 09.
1916. 03. 23.
1917. 03. 12.

Életkor
92 éves
92 éves
92 éves
91 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Bognár József
1957. 08. 06 2007. 10. 07.
Suhajda Tamás
1944. 04. 24. 2008. 01. 13.
Högl Ernô
1944. 06. 02. 2008. 01. 24.
Szabó Imréné (Mészáros Erzsébet)
1931. 03. 01. 2008. 01. 28.
Cserneczki Györgyné (Jáger Mária)
1943. 10. 30. 2008. 01. 29.
Nagy Péter
1950. 10. 03. 2008. 01. 30.
Nagy László
1934. 04. 12. 2008. 01. 30.
Erdei Miklósné (Sikari Mária)
1927. 03. 11. 2008. 02. 02.
Szabó Árpádné (Hamzsek Erzsébet) 1954. 06. 29. 2008. 02. 02.
Kovács Lászlóné (Varga Viola)
1935. 10. 19. 2008. 02. 03.
Balázs Sándor
1928. 12. 24. 2008. 02. 03.
Bennárik József
1941. 12. 23. 2008. 02. 05.
Vonnák Istvánné (Helik Borbála)
1928. 09. 07. 2008. 02. 06.
Kecskés Istvánné (Buncsák Julianna) 1929. 04. 17. 2008. 02. 10.
Jelenek Balázs
1957. 11. 03. 2008. 02. 13.
Lajó Istvánné (Kancsár Krisztina)
1926. 10. 05. 2008. 02. 16.
Fabókné Grexa Mária
1955. 04. 16. 2008. 02. 19.
Kocsir Lénárdné (Kancsár Erzsébet) 1922. 01. 04. 2008. 02. 19.
Szikora András
1947. 08. 01. 2008. 02. 20.
Bukovszki Györgyné (Mráz Kamilla)
1928. 06. 16. 2008. 02. 20.
Zsolnai Gábor
1925. 01. 20. 2008. 02. 21.
Krizsánné Szanyi Piroska
1953. 04. 14. 2008. 02. 23.
Szûcs Endre Tamás
1952. 04. 10. 2008. 02. 23.
Slezák János
1937. 04. 01. 2008. 02. 24.
Schmidt Mária
1925. 02. 07. 2008. 03. 06.
Borsos Robin
1987. 02. 26. 2008. 03. 11.

Osztozunk a családok gyászában.

Tisztelt Ügyfelünk!
A DABASI hirdetési tarifái áfa nélkül 2008. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

6 000 Ft/hó
7 200 Ft/hó
12 000 Ft/hó
20 400 Ft/hó
31 200 Ft /hó
50 400 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 200 Ft/hó
9 600 Ft /hó
16 800 Ft/hó
26 400 Ft /hó
40 800 Ft/hó
74 400 Ft/hó

(3,5 x 5 cm)
(7 x 5,5 cm)
(7,5 x 10,5 cm)
(10,5 x 15 cm)
(14,5 x 21 cm)
(A4 oldal)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 15% 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
Bálint Katalin Kabinetiroda-munkatárs
ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! Köszönettel:
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Kincsesházból Igazgyöngy
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen
tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni
fog.”
(Dr. Szentgyörgyi Albert)
Miután az országos hálózatú Kincsesház Iskolák összeomlottak, a dabasi
Kincsesház iskola fenntartását az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért alapítvány vette át.
Az iskola programja, arculata maradt
a régi: kis osztálylétszámban (max.
10 fô), egyéni haladási tempóban, különféle csoportos és egyéni terápiát biztosítva folyik a tanítás. Családias, szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket.
Az iskola szellemiségét áthatja a toleráns, elfogadó, de biztonságos szabályrendszert nyújtó pedagógiai attitûd. Sikerélménnyel, személyre szabott feladatokkal segítjük a ránk bízott gyermekek személyiségének kibontakozását. Élményekben dús mindennapokat
és érzelmekben gazdag légkört igyekszünk teremteni, ahol a tanulás alkotó,
felfedezô jellege megvalósulhat. Arra
törekszünk, hogy a magyar iskolarendszeren belül átjárhatóságot biztosít-

sunk. Tantervünk szerkezete és tartalma nem mutat lényeges eltérést a közoktatásétól, ezért tanulóink áthelyezhetôek bármelyik általános iskolába.
Persze ezt a többletszolgáltatással járó
oktatást nem lehet megvalósítani a
szülôk anyagi hozzájárulása nélkül.
Mégis találtunk olyan megoldást, hogy
a gyermekeinknek ingyenes legyen az
iskola. Ugyanis Pest Megye Önkormányzata által kiírt pályázaton sikerült
elérnünk, hogy minden hozzánk járó
gyermek, aki szakvéleménnyel rendelkezik, megkapja azt az összeget, amit
iskolánkba a szülô befizet. Ebben a tanévben iskolánk átalakult többcélú intézménnyé: az iskolai nevelô-oktató
feladaton kívül a nevelési tanácsadó feladatait is ellátjuk.
Intézményünk új neve: Igazgyöngy
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat. Célunk, hogy Dabas és a
környezô települések gyermekei megta-

lálják a számukra legmegfelelôbb oktatási-nevelési intézményt, a számukra
leginkább alkalmas pedagógiai fejlesztô
módszereket, tanulási, beilleszkedési,
magatartási és figyelemzavar esetén a
megfelelô terápiás eljárásokat. Szervezetünk küldetéstudata, hogy a térség
önkormányzataival és nevelési-oktatási
intézményeivel partnerségben az állami,
az üzleti és a civil szféra bevonásával támogassa a gyermekek esélyegyenlôségét.
Köszönjük azoknak a támogatását is,
akik adójuk 1%-ával hozzájárultak alapítványunk mûködéséhez, és bízunk további támogatásukban.
Farkas Gabriella igazgató
Az Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kéri
mindazok segítô támogatását adójuk
1%-ának felajánlásával, akik szeretnék 47 Sajátos Nevelési Igényû gyermek hétköznapjait boldogabbá, színesebbé tenni.
Alapítványunk neve:
Igazgyöngy Alapítvány
(kiemelten közhasznú)
Számlaszám:
10103829-55099800-01000007
adószám: 18712191-1-13

Hitélet a Szent János Katolikus Iskolában

Dabasi eredmények az Országos Szónoklatversenyen

„az egyház jelentését az iskoláztatásban a katolikus iskola teszi különösképpen kézzelhoghatóvá. Ez az iskola éppúgy, mint a többi,
a mûvelôdés céljait és az ifjúság jellemének alakítását szorgalmazza. Vannak azonban sajátos feladatai. Megteremti az evangéliumi
szabadság és szeretet légkörét az iskola közösségében, segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakoztatásával növekedjék bennük az az új teremtmény, améllyé a keresztségben lettek”
( A II. Vatikáni Zsinat Tanítása)
Iskolánk a II. Vatikáni Zsinat szellemében az ország 32. katolikus általános iskolájaként alakult meg. Névadónk Nepomuki
Szent János, a gyónási titok vértanúja. A hittanórák az órarendben
foglalnak helyet. A tanórákon kívül tanulóink, nevelôink aktívan
kapcsolódnak bele az egyházi év liturgikus eseményeibe. A vasárnapi „diákmiséken” gyermekeink felolvasnak, énekelnek.
Nagyböjtben, adventben gyermekeknek, szülôknek lelkinapot
szervezünk. Karácsonyi és húsvéti színdarabokkal is készülünk. Iskolánk szlovák nyelvet oktató katolikus iskola. Ôsszel és tavasszal
tanulóink szlovák szentmisén vesznek részt Budapesten. Az egyházi év liturgiájába bekapcsolódva májusban és októberben rózsafüzér imátkozással, nagyböjtben Keresztúti imádkozással szépítjük
egyházközségünk ünnepeit. Kérjük a kedves hívôtestvéreket imádkozzanak velünk és értünk a jövô nemzedékekért!
Garajszki László

A Kossuth Szövetség és a Széchenyi Kör szervezésében
tizenhatodik alkalommal került megrendezésre 2008. március 18-án, Budapesten, az Apáczai Kiadó Székházában az
Országos Szónoklatverseny. A Kossuth Lajos Általános
Iskola szinte már a kezdetek óta részt vesz ezeken a rendezvényeken, és sokszor tért haza szép eredményekkel. Idén
Kotán Gábor 2. és Révész Tamás 3. helyezést ért el.
Szívbôl gratulálunk nekik és felkészítô tanáruknak, Kotán
Sándornénak!
Szerk.
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A „SZENT JÁNOS ALAPÍTVÁNY SÁRI”
elnevezésû alapítvány kuratóriuma megköszöni mindazoknak
az intézményi dolgozóknak és szülôknek a támogatását,
akik felajánlották adójuk 1%-át.
Kérjük, a jövôben is támogassák alapítványunkat!
ADÓSZÁMUNK: 18662508-1-13
Köszönettel: Kollár László
a Szent János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Tanulóinkról, tanárainkról, programjainkról a weboldalunkon
olvashatnak bôvebben! Címünk:
www.szentjanosiskoladabas.hu

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2008. április–május havi programjai
VÉRADÁS
Április 2. szerda 9-14 óráig
KÉPZÔMÛVÉSZ KÖR FOGLALKOZÁSAI
(Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ)
Április 4. péntek 16 óra
Bálványos Huba grafikusmûvész vetítéssel
egybekötött mûvészettörténeti elôadása
Május 9–11.
Szakmai kirándulás Nódrád megyében
DABAS KISTÉRSÉGI VERS-,
MESE-, PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
A találkozó helye: Kossuth Mûvelôdési
Központ, Dabas, Szent István út 58.
A találkozó idôpontjai: alsó tagozatos
kategória (1–2, 3–4 osztály):
2008. április 11. (péntek) 14 óra
felsô tagozatos (5–6, 7–8 osztály)
és középiskolás kategória:
2008. április 12. (szombat) 10 óra
Jelentkezési határidô: 2008. március 31.
A zsûri tagjai: Papp János színmûvész (elnök), Sztavinovszky Gyôzôné pedagógus,
Kerekes László grafikusmûvész-népmûvelô.
A szombati napon a zsûri tanácskozása
idején (várhatóan 12 óra körül) kerül sor
Kercsmár Zsolt énekmondó „Szólásért való
ének” címû mûsorának bemutatására.
A programra mindenkit szeretettel várunk.
(Bôvebb információ Kercsmár Zsoltról:
www.kercsmar-zsolt.fw.hu)
TÖRTÉNELMI VETÉLKEDÔ
Április 19. (szombat)
A Kossuth Lajos Általános Iskola és az
Apáczai Kiadó közös szervezésében
I. forduló 9.00 óra, II. forduló 14.00 óra
Bôvebb információ Kotán Sándornénál
PANKKK Koncert
Május 16. (péntek)
Fellépôk: InCORRECT, Fish!
Kezdés: 21.00 óra. Belépô 500 Ft
MESÉS RENESZÁNSZ VILÁG
Május 23–24. (péntek–szombat)
Péntek: Mesemondó találkozó
dabasi kisiskolások részére.
Szombat: Gyermekprogramok, játszóház,
babakiállítás, kézmûves
foglalkozások, reneszánsz koncert.
„Mátyás király és a magyar népmesék
világa” felhívás mesemondó találkozóra.

A Kossuth Mûvelôdési Központ mesemondó
találkozót hirdet dabasi gyerekek részére.
Szervezô: Kossuth Mûvelôdési Központ,
Dabas, Szent István út 58.
Nevezési kategóriák: általános iskola alsó
tagozat: 1–2. és 3–4. osztály
A Találkozó idôpontja:
2008. május 23. péntek 15 óra
Jelentkezési határidô: április 30. szerda
A résztvevôk egy magyar népmesével
jelentkezhetnek a találkozóra.
Bôvebb információ: 29/360-237
ÉVZÁRÓ
Május 31. (szombat)
Állandó csoportjaink évzáró bemutatkozásai
Fellépnek: néptáncosok, népdalkörök,
népzenészek
eMAGYARORSZÁG PONT
internetezési lehetôség
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19–21 óráig.
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc: csütörtök 16–17 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc: csütörtök 17–18 óra
Oktató: Csébi Orsolya
CITERACSOPORTOK
Kezdô citeracsoport: péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
NÉPDALKÖRÖK
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra
NYUGDÍJASKLUBOK:
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
április 12. (szombat), május 10. (szombat)
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
április 5. (szombat); május 3. (szombat)
Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete
Klubnap: április 7. (hétfô), május 5. (hétfô)

Tisztelt Szülôk!
A 2008/2009-es nevelési évre, tanévre a
kötelezô óvodai, általános iskolai beíratások idôpontja: 2008. április 21-25.
Felhívom a T. Szülôk figyelmét, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:
• A szülô köteles az ötödik életévét betöltött
gyermekét óvodába beíratni. A gyermek
hároméves korától az óvodába beíratható.
• A szülô köteles a megadott idôpontban a
tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint
illetékes vagy a választott iskolába beíratni.
Az általános iskola elsô évfolyamára történô
beíratáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást (óvodai vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény)
• lakcímbejelentôt, TAJ-kártyát
Kérem, amennyiben még nem gondoskodtak gyermekük valamely intézménybe
történô beíratásáról, ezt a fentiekben meghatározott héten az óvodák nyitvatartási ideje alatt, illetve az általános iskolák által megjelölt idôpontokban tegyék meg.
Beiratkozások helyszínei, idôpontjai:
• 1. sz. Napköziotthonos Óvoda, 2371 Dabas, Mánteleki u. 6. Tel.: 29/364-335,
2008. április 21–25.
• 2. sz. Napköziotthonos Óvoda 2370 Dabas, Táncsics M. u. 2. Tel.: 29/360-348,
2008. április 21–25.
• 3. sz. Napköziotthonos Óvoda, 2373 Dabas, Benedek Elek u. 2. Tel.: 29/367-238,
2008. április 21–25.
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
2371 Dabas, Rákóczi u. 2.
Tel.: 29/364-265, 2008. április 24–25.
csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00
• Kossuth Lajos Általános Iskola, 2370 Dabas, Iskola u. 1. Tel.: 29/360-396,
2008. április 24–25. csütörtök:
13.00–17.00, péntek: 8.00–14.00
• Gyóni Géza Általános Iskola, 2373 Dabas, Szôlô u. 2. Tel.: 29/367-391
2008. április 21–22. hétfô: 8.00–18.00,
kedd: 8.00–12.00
A nem önkormányzati fenntartású intézményekben a beiratkozások helyszínei,
idôpontjai:
• Szent János Katolikus Általános Iskola,
2371 Dabas, Rákóczi u. 2.
Tel.: 29/364-153 2008. április 24–25.
csütörtök: 8.00–17.00, péntek: 8.00–14.00
• Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, 2370 Dabas,
Szent István út 35. Tel.: 29/360-957
2008. május 8–9. csütörtök: 9.00–12.00,
péntek: 9.00–12.00
Garajszki Gábor jegyzô
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Vissza a gyökerekhez
A 2008-as esztendôt Dabas Város Önkormányzata a hagyományok évének szentelte. Külön öröm ez számunkra, DabasSári lakosok számára, hiszen ezen a településrészen élnek leginkább a szlovák nyelvet ismerô elôdök gazdag hagyományai.
Húsvét elôtti második vasárnap a „Fekete
vasárnap”, amely napon Sáriban nagy
hagyománya volt, illetve jelenleg is van a
„kiszehajtásnak”. A lányok és a fiatalasszonyok úgynevezett kiszi-babát készítenek.
A kiszi egy fabábu, melynek teste szalmával van kitömve. A bábut mennyasszo-

nyi ruhába öltöztetik, végigviszik a falun,
víg éneklés kíséretében. A leányok fekete
ruhába vannak öltözve, csak a babán van
fehér ruha. A falu határában bedobják a
folyóba (kanálisba), a következô ének kíséretében: „kiselica kisela…”
A szokás lényege: a résztvevôk kiviszik
a telet, a bajt, a betegséget a településrôl,
s behozzák a tavaszt, a megújhodást, a
reményt, az egészséget. Kb. 50-60 éve a
folyóparton a gyerekek is részt vesznek
ebben a hagyományban. Ôk a kendert tapossák meg s közben a következô dalt
éneklik: „máce devca konope”, amely dal
kicsit a kendergyûjtésnek állít emléket.
Elôdeink igen nehéz körülmények között
éltek, mezôgazdasággal foglalkoztak, s ha
a termést be akarták hozni, akkor a téli
idôszakban a kenderbôl meg kellett fonni
a használati tárgyakat (zsákok, asztal-

terítôk, lepedôk, stb.). Bizony a gyermekek is részt vettek télen a kenderfonásban. Így ennek a munkának a befejezését
is jelentette a kiszehajtás, illetve a kender
taposása.
A rendezvény fénypontja volt a Tájház
udvarán felállított „ördög kereke”, vagy
ahogy mi mondjuk: „certové koleso”, ami
egy magasba állított kerék , s amelynek a
tetejére rudak voltak felerôsítve, a kicsi
gyerekeket ezen a keréken hintáztatták,
szórakoztatták. Számunkra az ôsök hite,
hagyományai megújult tartalommal ÉRTÉKEKET közvetítenek, ezeket ma is
hasonló tartalommal büszkén vállalják a
résztvevôk. Fontos számunkra, hogy amit
örökségként kaptunk, azt kötelességünk
megôrizni és továbbadni az utókornak.
Saligáné Bózsik Anna
a Dabas-Sári Szlovákok Egyesületének elnöke

Ôrizzük hagyományainkat…

Magyarok zenei találkozója a Halász Móricz-kúriában
Március 13-án elsô alkalommal hívta meg a Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény zentai testvériskolánk, a Stevan
Mokranjac Alsófokú Zeneiskola tanulóit egy közös növendékhangversenyre. A rendezvénynek a Halász Móricz-kúria adott
otthont. Kaszás Éva (Zenta) és Kovács Éva (Dabas) zenei vezetôk nagyon színes, színvonalas mûsort állítottak össze, iskoláik kiválóságai felváltva játszották a klasszikus repertoár
gyöngyszemeit. Kuriózumként hallhattuk Mészáros Máté
6. osztályos harmonikás zentai növendéket, aki virtuóz technikájával és muzikalitásával elkápráztatta a dabasi közönséget.
Nagyon nagy jelentôsége van számunkra ennek a kapcsolatnak, amelynek következô lépéseként közös zenei táborra hívtuk meg a zentai tanárokat és diákokat. Reméljük, hogy egy
életre szóló barátság és szakmai tapasztalatcsere alakul ki a két
intézmény között. Köszönjük Dabas Város Oktatási Bizottságának, hogy rendezvényünket támogatta.
Szabó Zoltán
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2008. február 23-án hagyományôrzô disznótor felelevenítésére került sor a
sári Tájháznál. Bár Sáriban
a disznóvágás napjainkban
is élô esemény, ez alkalommal valóban a hagyományok jegyében valósult meg
a program, köszönhetôen a hagyományhû környezetnek, a feldolgozás módjának és az idôsebb résztvevôk tapasztalatainak. Rendhagyó módon, reggel a férfiak pálinkával koccintottak, majd 8 órakor
leszúrták a malacot és megpörzsölték szalmával, ami fôként a gyermekeknek jelentett hatalmas élményt. Ezek után a fiataloknak is
lehetôségük volt a feldolgozásban aktívan tevékenykedni, kipróbálhatták pl. a kolbász- és hurkatöltést. Az udvaron bográcsban
káposzta és húsleves fôtt, míg a Tájház kemencéjében a sültek készültek. A délutáni uzsonna elfogyasztása után a nap zárásaként a
„Rozmaring” Kórus tagjaival énekelhettek a résztvevôk, citeraszó
kíséretében. Köszönjük a bölléreknek, hogy segítségükkel megismerhettük a hagyományos disznóvágási módszereket. Köszönet jár
továbbá a „Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör tagjainak fáradságos munkájukért, ill. mindenkinek, aki fizikai, anyagi és egyéb
módon segítette a rendezvény megvalósulását!
Gogolák Mariann, Sári Szlovák Önkormányzat

HAGYOMÁNYOK, HAGYOMÁNYÔRZÉS ÉVE

Hagyományôrzô rendezvény
a Gyóni Géza Nyugdíjasklubban

Meghívó
A Múzsák Alapfokú

2008. március 16-án a Gyóni Géza
Nyugdíjasklub hagyományaihoz híven
köszöntötte a forradalom és szabadságharc évfordulóját a Vasút úti nyugdíjasházban. A klub néhány tagja színvonalas
mûsorral készült március 15. alkalmából.

Mûvészetoktatási Intézmény
vezetôsége és tanárai tisztelettel
meghívják Önt, családját, barátait
2008. április 10-én,
csütörtökön 18.00 órakor
kezdôdô jótékonysági koncertjükre,
a dabasi Városháza nagytermébe
(Szent István tér 1/B).
A Himnusz eléneklését követôen, Petôfi
Sándor-, Wass Albert-versek hangzottak
el, valamint felcsendült a Nem, nem soha
címû ének és a Nemzeti dal is. A mûsor
után került sor a hagyományos túrós
csusza vacsora elfogyasztására, amely
nagyon finomra sikeredett. Az est további részében a klubtagok és vendégeik a jó
hangulatot nótaénekléssel fokozták.
Gogolák Katalin
a Tájoló Információs Iroda munkatársa

A hangverseny bevételét
a mûvészeti iskola
hangszerkészletének bôvítésére
fordítjuk.
A nagylelkû támogatók
köszönetképpen
a Kovács és Társai Bt. CD-jét
kapják ajándékba a szervezôktôl.
A belépôjegy ára 1000 Ft
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Organikus konstrukciók
Garajszki József tárlata 2008. február 8-án nyílt meg a kecskeméti Cifrapalotában. A kiállításon elhangzott megnyitóbeszéd híven tükrözi az alkotó ars poeticáját és sajátos stílusának jellemzôit. Ebbôl olvashatnak részleteket az alábbiakban.

Ha egy szóval kellene jellemeznem Garajszki József mûvészetét, akkor azt mondanám rá, hogy organikus. Nem csupán
azért, mert kedveli a természetes anyagokat (fa, bôr) és formákat, hanem életmûvének alakulása is hasonlatos a szerves folyamatokhoz, az élôlények fejlôdéséhez, növekedéséhez, sôt mondhatni burjánzásához. Többféle mûfajban (festészet, grafika,
szobrászat) alkotómûvész, és az a mûfajitechnikai sokoldalúság, változatosság eredményezi azt a felszabadult munkafolyamatot, amit az élô organizmusok keletkezéséhez hasonlítottam. Hiszen bár nem festô
szakon végzett, de belsô késztetése a festészet iránt olyan erôs volt, hogy az természetesen elôbb-utóbb rátalált. Tanult szakmájában, belsôépítészként dolgozott egészen 1978-ig. (…) Ekkor azonban végre
engedett annak az erôs vágynak és késztetésnek, amely a hivatása – a képzômûvészeti alkotásnak. (…) Szinte mindenféle mûfajt és technikát kipróbált. Ösztönzést ér-

zett arra, hogy újabb és újabb kísérletezésbe fogjon, és addig nem hagyott fel egyegy szakterület mûvelésével, amíg a végére
nem járt, ki nem derítette a számára fontos
mozzanatait, és nem merítette ki a benne
rejlô lehetôségek gazdag tárházát.
(…) Valamennyi munkáját alapvetôen
organikus formaképzés jellemzi. Az általa
kedvelt, és gyakran használt anyag, a fa hatása érezhetô ebben: az évgyûrûk ívei, az
ágak, gyökerek elágazásai, hajlékony kecses
hajladozásuk a szélben. Ezek persze nem
ténylegesen jelennek meg, hanem a kompozíciók dinamikája és formavilága asszociatív módon idézi fel ezt a kapcsolatot. De
ismerve Garajszki József fafaragványait, fából készült reliefjeit és plasztikáit, tudhatjuk, hogy igen alaposan ismeri a fa struktúráját és matériáját. Tehát ez a természeti
forma adekvát és autentikus alapja organikus alkotásainak. Némely bôrképén a fa
motívuma konkrétan jelen van (pl. Oroszlánfa, 1987; Erdôk királya, 1988). Vannak
grafikai lapjai, amelyeken a fa más részei, a
levél és a gyökér jelennek meg. A falevelek
lenyomatát, erezetük faktúráját, az áthatá-

„Pest Megyei Ki Mit Tud?”
Televíziós tehetségkutató verseny Pest megyei fiatalok számára
Elsô alkalommal rendezi meg Pest Megye Önkormányzata a
Monori Vigadó Kulturális és Civil Központtal közösen a „Pest
Megyei Ki Mit Tud?” vetélkedôsorozatot. A tehetségkutatón
általános és középiskolás diákok mérik össze tudásukat. A megyei döntô 2008. május 10-én, Monoron lesz, amelyet négy térségi selejtezô és elôdöntô elôz meg. Az ifjú tehetségek produkcióit többek között Gulyás Dénes operaénekes, Hamar Dániel,
a Muzsikás együttes vezetôje, Mihályi Gábor, a Magyar Állami
Népi Együttes vezetôje és Südi Iringó, a népszerû táncos bírálja majd el. Pest Megye Közgyûlése a megyei „Ki Mit Tud?” lebonyolítására tízmillió forintos támogatást nyújt.
A vetélkedôt a Monori Vigadó Kulturális és Civil Központ
Nonprofit Kft. kezdeményezte. A monori Regionális „Ki Mit
Tud?” története 1995-ben kezdôdött. Négy évvel késôbb,
1999-ben elsô alkalommal közvetítette a monori Gemini televízió a produkciókat élô egyenes adásban több tízezer háztartásban. A televíziós közvetítés meghozta az igazi áttörést és
megnyitotta a kapukat a „Regionális Ki Mit Tud?” felé. 2002ben, ötnapos rendezvényen, több mint ezerötszáz résztvevô
mutatta meg tehetségét, tizenöt kategóriában. A legutóbbi,
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saikból képzett foltokat, vagy sormintává
összeálló ismétlôdésüket, illetve a növényi
gyökerek applikációit használja a kompozíciók alapjául. Térbeli faplasztikáin szintén
a lekerekített, illetve íves formák dominálnak. Ezek az alakzatok elsôsorban a nôiség,
az anyaság, a termékenység ábrázolására
inspirálnak (pl. Anya gyermekével, 1976;
Ôsanya, 1976; Leányfalu torzó, 1977), de
alkalmasak más fogalmak megjelenítésére
is. A féltett gömb (1979) címû cseresznyefa plasztika tojásformája a kezdet, az eredet, az ôsiség jelképe, míg a Nincs menekvés (1977) címû szobor a csapda-helyzet, a
bezártság, a már említett belsôépítészeti
kötöttség szinonimája lehet. 1978-ban
ebbôl a fogságból szabadulva készült el a
Pihenés, amely a megnyugvás, a belsô harmónia megtalálásának szimbolikus megjelenítése. Az életrajzi mozzanatok egyetemes tartalommal párosulva öltenek formát
Garajszki József mûvein. A személyes sors
általános jelentéssé válik. A konkrét mû
metafora csupán. A szabadság és a mûvészet metaforája.
Szeifert Judit mûvészettörténész

2005-ben lezajlott versenyen közel ezer általános és középiskolás diák lépett színpadra. A 2008-as, megújult „Ki Mit Tud?”
rendezésébe Pest Megye Önkormányzata is bekapcsolódott, így
ma már „Pest Megyei Ki Mit Tud?” a versenysorozat elnevezése. Ezzel a megyei önkormányzat lehetôséget biztosít arra,
hogy a megye mind a 187 településrôl részt vehessenek a tehetséges fiatalok ezen a rangos versenyen. Ennek érdekében Pest
Megye Közgyûlése a megyei „Ki Mit Tud?” lebonyolítására
tízmillió forintos támogatást nyújt. A selejtezôket követôen kategóriánként a legjobb produkciók újra fellépési lehetôséget
kapnak a területi elôdöntôn, ahol kialakul a helyi verseny végsô
sorrendje. Kategóriánként a négy térségi elôdöntô gyôztese kerül a megyei döntôbe, melynek helyszíne Monor lesz. A vetélkedôsorozatra az adott helyi elôdöntô kiírási területén élô vagy
tanuló, általános és középiskolás diákok jelentkezhettek, maximum négyperces mûsorszámmal komolyzene, modern tánc,
könnyûzene, népzene, népdal, néptánc, társastánc és egyéb kategóriában. A mûsorszámokat szakmai zsûri értékeli 1–10 pontig, esetenként szóbeli kiegészítéssel.
A szakmai színvonalat a neves zsûri garantálja. Az ifjú tehetségek produkcióit többek között Gulyás Dénes operaénekes,
Hamar Dániel, a Muzsikás együttes vezetôje, Mihályi Gábor, a
Magyar Állami Népi Együttes vezetôje, és Südi Iringó a népszerû táncos bírálja majd el.
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Dabasiak az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban
Dabas Város Önkormányzata a Hagyományok, Hagyományôrzés Évében új
kiadványsorozatot indított
útjára, amelynek elsô darabja már el is készült. Az
1848–49-es forradalom és
szabadságharc 160. évfordulója alkalmából jelent
meg Dabas város történelmi értékeinek elsô kötete
Politikusok, honvédek, honvédtisztek címmel. A mû
szerzôje Czagányi László
helytörténész, városunk
díszpolgára, aki kiváló ismerôje a 19. századi dabasi köznemesi és polgári családok tevékenységének. E famíliák né-

hány kiválósága fontos szerepet töltött be a reformkorban, a
forradalmat elôkészítô idôkben, a harcok alatt és a szabadságharc utáni nehéz évtizedekben.
A kötet két nagy egységre tagolódik. Az elsô rész dabasi
Halász Boldizsár életét és tevékenységét dolgozza fel, de felvonultatja elôttünk a kor társadalmi és politikai életének keresztmetszetét, fontos szereplôit, nagy alakjait. A második
részben a szerzô a négy település – Gyón, Sári, Felsô- és
Alsódabas 48-as kötôdéseit dolgozza fel, az innen származó
tisztek, honvédek forradalomban betöltött szerepét taglalja.
A kötet alapos forrástárral és bibliográfiával egészül ki, a
hiteles és értékes tartalmat jól válogatott képanyag teszi teljessé. Úgy érezzük, hogy a könyv ismeretanyaga és külsô
megjelenése harmonikus egységet képvisel, amely méltán illeszkedik Dabas Város Önkormányzatának értékteremtô
koncepciójába.
Kapui Á.

Fotó: Karlik Dóra

Gróf Vay Péter hagyatéka

Szerencsés városnak mondhatjuk magunkat, mert helytörténeti hagyatékunk
tárháza szinte kimeríthetetlen. A Hagyományok, Hagyományôrzés Éve még
több lehetôséget kínál szellemi kincseink feltárására, elfeledett életmûvek,
nagy tettek feltárására.
Dabas Város Önkormányzata gróf
Vay Péter halálának 60. évfordulója alkalmából egy színvonalas kiállítással
rótta le kegyeletét a sokoldalú egyéniség
nagysága elôtt. A misszionárius püspök
és világutazó gróf négy távoli országban
készült fotográfiáiból jött létre az a tárlat, amelynek a gyóni Szent Péter Katolikus Templom adott otthont. A kiállítás
megnyitóján a templom házigazdája,
Tibay László plébános méltatta a püspök életútját, szakmai szempontból
Gebauer Imola, az Országos Kulturális
Örökségvédelmi hivatal mûvészettörténész munkatársa értékelte a mûveket.
Az ünnepi mûsorban részt vett Kollár
Lászlóné, a gyülekezet kántora, aki or-

gonajátékával, Szalontai Eszter, aki operaáriákkal kápráztatta el a hallgatóságot.
A rendezvényen a szervezôk bemutatták
azt az igényes kivitelezésû képeslaptömböt, amely gróf Vay Péter életrajzi adatait, családfáját és tíz, a tárlat anyagából
válogatott fotográfiáját tartalmazza.
A kiállítás anyagát négy egyházi intézmény gondozására bízta Dabas Város
Önkormányzata. A négy országban készült képeket a gyóni katolikus közösségi ház, a Zárdaköz Szeretetotthon, a
Gyóni Géza Nyugdíjasház és a Szent János Katolikus Általános Iskola ôrzi, és
megtekinthetôvé teszi elôzetes egyeztetés alapján az érdeklôdôk számára.
-szerk.-

Filmvetítés a
Költészet Napján
Dabas Város Önkormányzata és
a Magyartól Magyarig Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, családját
és barátait április 11-én 17.00 órára
a DDS konferenciatermébe, Koltay
Gábor Wass Albert életérôl szóló
filmjének vetítésére. Az Adjátok
vissza a hegyeimet címû film
vetítését követôen maga a rendezô
beszél benyomásairól, tapasztalatairól. A részvétel díjtalan.
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HITÉLET

EGYHÁZKÖZÖSSÉGEINK
HÍREI
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZ
• Állandó gyülekezeti alkalmaink:

templomi istentiszteletek vasárnap
délelôtt 10.00 óra
• Április 1. kedd, 17.00 órakor gondnoki
fogadóóra a parókián
• Április 6. vasárnap, délelôtt 10.00 órakor Varga Károly koltói lelkész hirdet
igét a templomban
• Május 1. csütörtök, délelôtt 10.00 órakor áldozócsütörtök ünnepi istentisztelet a templomban
• Május 11. pünkösd vasárnap, délelôtt
10.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
• Május 12. hétfô, délelôtt 10.00 órakor
pünkösd ünnepi istentisztelet
• Május 18. vasárnap, délelôtt 10.00 órakor konfirmáció
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet.
GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
A gyóni evangélikus gyülekezet pünkösdi
ünnepkörének istentiszteleti rendje a következôképpen fog alakulni:
• május 11. (pünkösd vasárnap)
10.00 órakor
• május 11. (konfirmációi vizsga)
16.00 órakor
• május 12. (pünkösd hétfô)
10.00 órakor
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZ
• Április 6. vasárnap: 10.00 óra

Hálaadó Istentisztelet, megemlékezés
Kalicza Ferenc lelkipásztor halálának
100. évfordulójáról
• Április 19. szombat: 18.00 óra református jótékonysági bál a Halász Móric-Kúriában. A bevétel a temlomunk felújítását szolgálja
• Május 2. péntek: Gyülekezeti kirándulás
Eger–Szalajka-völgye. Részvételi díj: 2500
Ft. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban
• Május 3. szombat: Ökumenikus kerékpártúra a közeli Vadászházhoz. Szolgál:
Tibay László róm. kat. plébános
• Május 24–25.: Gyóni Református Napok
Program: 24-én 10.00 órakor fôzôverseny. Várjuk a lelkes jelentkezôket!
16. órakor kórushangverseny
25-én 10.00 órakor istentisztelet
15. órakor gyülekezetünkben szolgál
Balczó András olimpiai bajnok, öttusázó
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SZÁZ

ÉVE TÖRTÉNT…

„A dabasi új harangok”
A nemzet és a harangok sorsa összefonódik. Békeidôben a harangszó magától értetôdôen része a mindennapjainknak.
Háborúban a méltóság zenéje ágyúbömböléssé alakul át, majd a vészterhes idôk
végeztével az ércbikákból újból harangot
öntenek. A harangavatás mindenkor felemelô, ünnepi pillanat, közösségformáló
esemény volt és ma is az.
Száz évvel ezelôtt, 1908. március 24-én
a felsôdabasi katolikus közösség gyarapodott egy kivételes méretû, 11 mázsás haranggal. Szucsánszky József földbirtokos
adománya délelôtt 9 órakor érkezett meg
az alsódabasi vasútállomásra. Innen lovas
kocsival, zenekísérettel szállították át
Felsôdabasra, ahol már rengetegen várták. Az adományozó mindenkit vendégül
látott, az egész napos avató ünnepség Lokayesek Károly köszöntôjével kezdôdött.
Az új harang fél egykor szólalt meg,
hangja a legszebb volt az egész alsódabasi
járásban. A délutáni lakoma során Benyáts Lénárd sári esperes méltatta az esemény jelentôségét. Az ünnepségen gróf
Vay Péter is részt vett egy bosnyák vendége kíséretében. Az adományozó érdemeit Dinnyés Dezsô és Gyóni Géza
emelte ki. A harangavató éjszakába nyúlóan ért véget a „Dabas és Vidéke” hetilap tudósítása szerint. Az alsódabasi reformátusok 1907-ben észlelték, hogy a
templom három harangjából kettôt újra
kell öntetni. Erre szintén 1908-ban került
sor. A középsô 145 kilós harang költségeit
Dinnyés Zsigmondné vállalta magára,
míg a kisebbik harang öntését 25 birtokos
adományából fedezték. Ezt a harangot a
legrégebbi dabasi harang adományozói,
Halász Imre és Hermina nevére öntették
Walter Ferenc öntômester mûhelyében.
A sikeres gyûjtésbôl még az orgona felújítására és a temetôhöz vezetô út fásítására
is futotta (Czagányi, 1993).
A három dabasi harang története adta
az ihletet Gyóni Géza „A dabasi új harangok” címû verséhez, mely elôször a
„Dabas és Vidéke” hetilap március 15-i
számában jelent meg. A költô az 1848-as
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára több verset is írt, melyeket az alsódabasi és gyóni ünnepségeken nagy sikerrel szavalt el.

A rímekbe foglalt jóslat hamarosan valósággá vált: a 20. század két világégést is
hozott. A poéta az elsô világháború áldozata lett és a dabasi harangokat is gyakran
utolérte a harangsors. A mai nyolc torony
városának közösségei azonban mindig
fontosnak tartották, hogy a harang szóljon, amikor kell. Pótlásukra mindig megvolt az összefogás és az adományozás, mi
több, még új templomok is épültek. A közelmúltban pedig egy szép haranglábbal
és annak avató élményével gazdagodtunk.
Az idén a dabasi harangok szava errôl is
szól, a száz évvel ezelôtt történtekre emlékeztetve bennünket.
Valentyik Ferenc
GYÓNI GÉZA

A dabasi új harangok
„Voltunk valaha Piski mellett
A Gábor Áron ércbikái…
S most idehoztak jámbor lelkek
Párnák közt halót parentálni.
A bömbölésünk mellett akkor
Fél Európa fulladt harcba…
Most lányok mennek a templomba
Bazsalikomot szagolgatva…
Sebaj, no! Kint a nagyvilágban
Vörös viharmadár barangol…
Leszünk mi még majd, érctestvérek,
Leszünk még egyszer vészharangok!”
(1908. március 15.)

Reviczky Gyula: Husvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Gyôzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicsô;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nô:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Gyôzedelmesen!

EGÉSZSÉG

Betegszállítási gondok 2008. január 1. óta
2008. január 1-jét követôen szétváltak a
mentési és betegszállítási feladatok. A
mentési feladatokat továbbra is az Országos Mentôszolgálat (OMSZ), vagy
egy-egy feladatra szakosodott és mûködési engedéllyel rendelkezô szolgáltatók
(pl.: koraszülött mentôk) végzik. Az Országos Mentôszolgálat egységei csak akkor kapcsolódnak be a betegszállításba,
ha a szállítás sürgôs, azonnal, vagy két
órán belül teljesítendô, mentôápoló,
mentôtiszt, vagy mentôorvos felügyelete szükséges a szállításhoz. A beteggel
szakszemélyzet marad a helyszínen az
elszállításig. Az elrendelô orvos joga és
felelôssége annak eldöntése, hogy az
OMSZ szállítására, vagy a betegszállításra van szükség. Amennyiben a beteg
állapota miatt magasabb szintû mentôegység igénybevételére van szükség (pl.:
esetkocsi, rohamkocsi, légi-mentés),
továbbra is az OMSZ-ot kell hívni.
A betegszállítás a beteg egészségügyi
szolgáltatásához, illetve az egészségügyi
szolgáltatótól otthonába történô szállítását jelenti. A beteg otthona, ahol a
beteg életvitelszerûen tartózkodik. A
betegszállítás körébe tartozik az éjszakai
(pl.: haemodialysis-re) betegszállítás is.
Lehet egyedi, vagy más betegekkel együttes szállítás. Egyes betegek, akik megfigyelést nem igényelnek, tiszta tudatúak, segítséggel járóképesek ülôbetegszállító kocsival szállíthatóak. Azok a betegek, akik megfigyelésre szorulnak,
csak fekve szállíthatók, akiknek mozgása
csak kísérô közremûködésével biztosított, fekvôbeteg-szállító kocsival szállíthatóak. A betegszállítás a szállítás igénye
szerint lehet 6 órán belüli, 24 órán belüli, vagy meghatározott idôpontra történô szállítás. A beteg szállítása kíséret
igénye szerint lehet: betegkísérô közremûködését igénylô, kíséretet nem
igénylô betegszállítás. A betegszállítást
végzô személy köteles értesíteni az
OMSZ szolgálatvezetését, amennyiben
szállítás közben a beteg állapotának
rosszabbodását vélelmezi. A segítség
megérkezéséig köteles a szállítást végzô
személy a tôle elvárható beavatkozásokat megtenni és a mentôegység vezetôjének utasításai szerint eljárni. Térsé-

günk lakosainak betegszállítására két
szolgáltató jogosult, akikkel az OEP
szerzôdést kötött, így a betegek szállítását az OEP megfinanszírozza. Alsónémedi, Bugyi, Ócsa területein élôk számára a betegszállítást a DELTA mentôcsoport végzi. Elérhetôsége: 2300 Ráckeve, Szent István tér 758., T.: 061/290-0404, és 06-1/290-8669. Dabas,
Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel,
Hernád, Pusztavacs, Örkény, Táborfalva, Tatárszentgyörgy területein élô
lakosság betegszállítását a SANAMED
Kht. végzi. Elérhetôsége: 2700 Cegléd,
Törteli u. 1–3., T.: 06-53/320-340.
A térségünktôl távoli telephellyel mûködô betegszállítás javítása céljából és
már a korábban a mentôszolgálat által
megszüntetett szakmai kíséretet nem
igénylô betegek, orvos által elrendelt
lakás és rendelôintézet közötti szállítása
érdekében egy nyolcszemélyes kisbuszt
állítottunk be a betegek zökkenômentes
szállítása érdekében. A nyolcszemélyes
kisbuszt a térség tizenhárom önkormányzata lakossági létszám arányában vásárolta meg. Az Egészségbiztosítási Pénztárhoz két alkalommal nyújtottunk be pályázatot annak érdekében, hogy a szállítást
finanszírozzák. Szerettük volna elérni,
hogy ez a betegszállítási tevékenység
OEP által finanszírozott tevékenység
legyen, vagyis azt, hogy a betegeknek ne
kelljen a szállításért fizetni. Szállítási költségeinket a minimálisra csökkentettük.
Az összegeket a rendelôintézet és a községek távolsága alapján határoztuk meg.
Betegeink költsége oda-vissza (lakásrendelô-lakás) történô szállítása esetén:
Alsónémedi
1260 Ft
Bugyi
1140 Ft
Ócsa
1080 Ft
Inárcs
720 Ft
Kakucs
600 Ft
Újhartyán
420 Ft
Újlengyel
720 Ft
Hernád
660 Ft
Pusztavacs
1440 Ft
Örkény
720 Ft
Táborfalva
1020 Ft
Tatárszentgyörgy
720 Ft
Dabas lakás –
rendelôintézet között
300 Ft

Újabb, harmadik pályázatunkat a betegszállítás OEP által történô finanszírozása céljából két héttel ezelôtt nyújtottuk be, a pályázat eredményérôl még
értesítést nem kaptunk.
Szeretnénk elérni, hogy a betegszállítás költsége ne a lakosságot terhelje és
azt is, hogy igénybe tudják venni a közös
beruházásból beszerzett kisbuszt térítés
nélkül. Ezzel a lakosság nem lenne kiszolgáltatva a SANAMED és a DELTA
szállító cégek által diktált túlzott várakozási idônek.
Klemencz Györgyné intézetvezetô

Hiperaktivitás
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett
gyermekeknek adott pszichiátriai
szerek számos mellékhatást és
függôséget okozhatnak a gyerekeknél. Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési zavar” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermeke állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse fel szervezetünket.
Az alapítvány megjelentetett egy
INGYENES tájékoztató kiadványt a
hiperaktivitással kapcsolatban, melyet szívesen bocsát az érintettek és a
hiperaktív gyermekekkel foglalkozó
személyek rendelkezésére.
Cím: Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf. 182
Tel.: 06-1/342-6355
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Mozgáskorlátozott, végtagbénulásban
szenvedô, 16 éves fiú mellé
házhoz járó ápolót és
gyógytornászt keresnek Inárcsra.
Aki tud segíteni, hívja a
06-20/368-5776-os telefonszámot.
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Gazdasági vasút az Unghváry-uradalomban
II. rész
A trianoni veszteségek gazdasági szempontból felértékelték a Duna–Tisza-közi
homokhátságot, melyet felismerve nagyszabású erdô-, gyümölcs- és szôlôtelepítési programot indított a társaság. Ehhez
kapcsoltan a gazdasági vasút építése a
Nagyatádi-féle földreform 1925-ös gyóni befejezése után kezdôdött. Méretezését a sajátos igénybevételhez igazították,
55 centiméteres nyomközzel és könnyû
(kb.7-9 kilogramm/folyóméter súlyú)
sínekkel.
A keskeny koronájú, kis tapadási felületû, 6 méter hosszú síneken természetesen csak néhány tonna súlyú szerelvények közlekedhettek. A nyomvonal az
alsóhernádi vasútállomást a tatárszentgyörgyi út melletti Unghváry-majorral
kötötte össze. Épült oldalleágazás az
essôi szôlôkhöz és a major melletti körte
ültetvényhez is, a teljes hossz 8 km volt.
A sínpár a majorban a présház mögött
végzôdött. A vasúti töltés szélessége
3,5 méter volt, mely jórészt a szintezés
során fölösleget adó buckák földjébôl
készült. Magasságát, a rézsû oldalfala és
alapja méreteit az adott szakaszon is a
szintezés határozta meg. A tereprendezést, földmunkát mérnöki irányítással
kubikosok végezték lóvontatású kétkerekû kordéval, egyszerre több taligányi
földet juttatva a végleges helyére. A kialakított töltést vízzel töltött fogatos
simahengerrel zárták le. A hengerelt felületre közvetlenül helyezték el 1,5 méterenként a kezeletlen akácfából készült
talpfákat („sliperfa”). Azaz kavicságy
nem készült, mindössze néhány kisebb
agyagos talajú szakaszon terítettek vékonyan zúzott követ a vaspálya alá. A könynyû síneket nem csavarral, hanem speciális kalapácsfejû szögekkel („sliperszög”)
rögzítették a talpfákhoz, a leágazásoknál
kéziváltót építettek be. Szemafor nem
volt a vonalon. A töltést hagyták elfüvesedni, csak a cserjenövéseket irtották.
Nagyobb esôk után a vízmosta járatokat
kijavították, de egyéb karbantartást nem
igényelt a pályatest. Az alsóhernádi állomás közelében háromszor változott a
nyomvonal. Elôször a Váradi-telep örkényi oldalán az Északi-bikahegy dûlôn
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át csatlakozott a vasúthoz, melyhez
mintegy három holdnyi terület kellett.
Ezt a Nagyatádi-féle földreform több
községre kiterjedô egyezségének részeként kapta meg az uradalom. Az idegentulajdonú parcellák közötti vonalvezetést
azonban néhány év múlva korrigálták, s
teljes egészében saját területre telepítették át a sínpályát a Váradi-telep gyóni
oldalán. A nyomvonal a birtok erdôôri
házánál ért a vasúthoz és kanyarodott az
állomás felé. (Ma itt egy kritikus állapotú tanya van.) Az 1932. évi erdészeti
üzemterv már ezt az állapotot rögzítette.
Öt évvel késôbb az Unghváry családon
belüli örökösödési per lezárultával eladni kényszerültek az 5. számú nemzetközi
út és a vasút környezetében 80 holdnyi
területet. Az értékesítés következményeként a vasúthoz csatlakozó szakaszt az
eladott terület szélére, azaz teljesen a
gyóni községhatárhoz helyezték át. A
töltésen, a véglegessé vált nyomvonal
mellett jó állapotú gyalogutat jártak ki a
hernádi napszámosok, sokszor hajnalban
és sötétedéskor egyaránt megtéve a majorig a bô hat kilométeres távolságot. Az
egyetlen sínpáron lóvontatású kocsikon
(„lóré”) bonyolították a teherforgalmat,
de gyakori volt a kézi erôs vontatás is.
A lórékból tíz állt rendelkezésre,
2,5 m ✕ 1,5 m-es platómérettel. A vasalvázon két vastag akácgerenda tartotta
az ugyancsak akácból készült fix deszkaplatót. A plató szintje épphogy a kerekek
felett helyezkedett el, az alacsony felület
megkönnyítette a rakodást. A kocsik oldala a szállítási igénynek megfelelôen levagy fölszerelhetô, ill. lenyitható volt.
Kézifékkel csak néhány volt felszerelve,
ezért az általában két kocsiból álló szerelvényeket úgy állították össze, hogy az
egyik fékezhetô legyen. Egy kocsira hintószerû felépítményt szereltek „parádés
lóré” gyanánt. Ezzel jártak mindennap
9 órakor az alsóhernádi állomásra a gazdaság postájáért és az ideérkezô vendégekért. Ugyancsak rendszeresen küldtek
lórét a napszámosok ebédjéért, melyet a
kisebb gyerekekkel otthon maradt háziasszonyok hoztak ki az állomásra. A lórék
vontatására 3-4 lovat tartottak, a hajtók a

cselédségbôl kerültek ki. A lovak hamar
beleszoktak ebbe a munkába s nagy biztonsággal közlekedtek még akkor is, ha
esetleg a hajtó elbóbiskolt. Kézi vontatást
a tapasztaltabb napszámosokra is rábíztak, külön nem foglalkoztattak olyan alkalmazottat, aki csak a vasúti pályára felügyelt volna. Fordító elemet nem építettek a pálya végeire, a lovak átfogásával
történt az irányváltás.
A szerelvényekbôl rendszerint egyszerre több is közlekedett a vonalon. Mivel kitérésre csak a oldalágazásoknál volt
lehetôség, ezért az áruszállítást összehangoltan, azonos irányba szervezték. A sínpálya a 49-es kilométer szelvény közelében keresztezte az 1934-ben épített
Budapest–Beográd nemzetközi fôutat.
Az akkori forgalom töredéke volt a jelenleginek, így a gyakorlatban nem jelentett
különösebb biztonsági kockázatot. A legnagyobb odafigyelést az essôi leágazás
egy lejtôs szakasza igényelte, ahol nagy
súly esetén fékezéssel kellett megelôzni a
szerelvény felgyorsulását. Komoly baleset, kisiklás nem történt az Unghváryvasúton, mindössze néhány óvatlan menetközbeni fel- és leszállás végzôdött
szerencsés eséssel. A kocsik karbantartása, javítása leggyakrabban a kopott, törött csapágyak cseréjébôl állt. Az új csapágyakat a majorban öntötte az örkényi
kovács, Sulcz Feri bácsi. Erre a célra külön tartott kovácsszenet az uradalom.
(folytatjuk)
Valentyik Ferenc
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MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456

A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR
EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület:
06-70/291-8665

SPORT

Postagalambászok, akik
öregbítik Dabas város jó hírét
Nemzeti versenyek 2007-ben:
Herzberg 665 km
Egyéni: indult 8159 db postagalamb
3. helyezés: Kancsár Ferenc (Dabas)
Brandenburg 758 km
Csapat: indult 569 csapat
7. helyezés: Turán János (Dabas)
Stendal 803 km
Egyéni: indult 7051 db postagalamb
24. helyezés: Kancsár Ferenc (Dabas)
Legjobb versenyistállók országos összesítése: indult 2350 tenyésztô
20. helyezés Horváth Jenô (Dabas)

Országos összesítésben Magyarország
2. legjobb középtávú (300–500 km-es
versenyek) postagalambja: Horváth Jenô
tulajdona (Dabas).
Valamint a Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége Horváth Jenônek a
postagalambsportban végzett eddigi tevékenységéért, valamint nemzeti eredményeinek elismeréseként a Magyar Postagalambsportért érdemrend Arany fokozatát adományozta.
Kulcsár László
a versenybizottság elnöke

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
Masszázs, stresszoldás.
Gyógyulás, pihenés, felfrissülés
az életerôk fokozásával,
személyre szabott
méregtelenítô programokkal.
Állapotfelmérés,
betegségmegelôzés.
Csakraterápia.
Jógagyakorlás.
Meditáció, relaxáció.
Thurzó Vincéné
életmód-tanácsadó terapeuta,
reflexológus
Bejelentkezés: 06-20/313-2355

II. Kyokushin Karate Országos Bajnokság
Pék József (1966–1994) emlékverseny
Különleges esemény részesei lehetnek azok, akik április
12-én a Dabas-Diego Sportcsarnokba látogatnak ki. Második
alkalommal adhat otthont városunk Kyokushinkai Karate
Országos Bajnokságnak.

lesz a lebonyolítás, és a dabasiak érdeklôdését is felkelti a rangos esemény, hagyományteremtôvé válik, és évrôl-évre városunk adhat otthont majd neki.
Sempai Bábel Csaba, 1. dan

Hogyan jutott el idáig mára a dabasi harcmûvészet?
Hogy ezt tisztán láthassuk, vissza kell tekintenünk mintegy
húsz esztendônyit a múltba. Pék József akkortájt kezdte el
edzeni testét és szellemét Budapesten, Somogyi Zsolt Kyokushin Karate mesternél a Shin SE-ben. Ötévnyi elszánt edzésmunka után elérkezettnek látta az idôt, hogy már ne csak kapja, de tovább is adja tudását szülôvárosában, Dabason. Mintegy
20 tanítvány edzett a vezetése alatt Sáriban már három éve,
amikor egy gyógyíthatatlan betegség támadta meg. Józsi,
ahogy mindig is tette, ekkor is harcba szállt, és küzdött önmagáért, amíg csak lehetett… 1994-ben hunyt ki élete lángja. Temetésén jelen volt mestere, Somogyi Zsolt, akit néhány hónappal ezután a dabasi karatékák felkértek, hogy folytassa Dabason elhunyt tanítványa edzôi munkáját. A mester elfogadta a
felkérést és 1995-tôl öt éven át vezette a klubot.
2000-ben két dabasi tanítványa vette át tôle a stafétát, Hrubos Enikô és Bábel Csaba. Ôk már Pék József elsô tanítványai
között is ott voltak, és az évek alatt maguk is karate mesteri
rangig jutottak. Az elmúlt öt évben folyamatosan növekedett
a dabasi karatésok létszáma, és jelenleg már három helyszínen
is edzenek, a Gyóni Géza Általános Iskolában, a dabasi Szimultán SE tornatermében, és a Sári Faluházba. A taglétszám
70 fô körül mozog, ami kimagasló a hazai karate klubok létszámához képest is. Ez a generálója a közelmúltban elinduló
jelentôs változásoknak.
Az Országos Bajnokság rendezésének jogát a tavalyi sikeres
lebonyolításnak hála idén is megkaptuk, ahol 20 dabasi versenyzô is tatamira (küzdôtérre) lép. Amennyiben ismét sikeres
2008. március
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SPORT

KÉZILABDA
Dabas-DIEGO KC NB I/B férfi kézilabdacsapat eredményei
Dabas-Diego KC–Tököl KSK
38:28 (18:18)
Alba Regia KSE–Dabas-Diego KC
31:31 (19:14)
Dabas-Diego KC–Rinyamenti KC
29:28 (15:14)
Dabas-Diego KC–Várpalotai DSE UNIO
45:25 (18:11)

Dabas-Inárcs KC NB I/B nôi kézilabdacsapat eredményei
Hajdúnánás Termál SC–Dabas-Inárcs KC
35:29 (18:13)
Dabas-Inárcs KC–Bôcs KSC
33:28 (18:16)
Szeged-Dorozsma-Algyô KSE –Dabas-Inárcs KC
23:22 (13:13)
Dabas-Inárcs KC–Fenstherm-Füzesabonyi SC
34:28 (17:15)

Dabas-DIEGO KC NB I/B férfi kézilabdacsapat következô mérkôzései
2008. 04. 06. 18.00: Dabas-Diego KC–Georgikon DSE
(helyszín: DDS, ifi meccs: 16.00)
2008. 04. 26. 18.00: Dabas-Diego KC–PLER KC II.
(helyszín: DDS, ifi meccs: 16.00)
Tabella:
csapat:
pontszám:
1.
Csurgói KK
29
2.
Uniqa-Pécsi KK
25
3.
Alba Regia KSE
22
4.
Rinyamenti KC
22
5.
Dabas-Diego KC
20
6.
Szentendre KC
16
7.
PLER KC II.
14
8.
Tököl KSK
12
9.
Szigetvári Takarék SE
8
10.
Georgikon DSE
5
11.
Bakonyerdô-Elmax VSE
3
12.
Várpalotai DSE UNIO
2

Dabas-Inárcs KC NBI/B nôi kézilabdacsapat következô mérkôzései
2008. 04. 05. 18.00: Dabas-Inárcs KC–Csorvási SK
(helyszín: DDS, ifi meccs: 16.00)
2008. 04. 25. 19.00: Dabas-Inárcs KC–Csömör KSK
(helyszín: DDS, ifi meccs: 16.00)
Tabella:
csapat:
pontszám:
1.
Csömör KSK
28
2.
Ferbonex-Gyulai SE
25
3.
Hajdúnánás Termál SC
23
4.
Szeged-Dorozsma-Algyô KSE
22
5.
Bôcs KSC
18
6.
Fenstherm-Füzesabonyi SC
15
7.
Dabas-Inárcs KC
13
8.
Szentendrei NKE
11
9.
Tököl-Spartacus
9
10.
DVSC-Aquaticum II.
8
11.
Orosháza-Gyopárosfürdô KSC
6
12.
Csorvási SK
2
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