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MEGHÍVÓ
Dabas város önkormányzata nevében
meghívom Önt és családját az
1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére megrendezendő ünnepségünkre
Időpont: 2013. március 15., péntek
Kőszegi Zoltán
polgármester
országgyűlési képviselő

önkormányzati hírek

85 éve
született

Március 15.
Délelőtti helyszínek, programok:
9.15	Kossuth Ház Galéria udvara
– g yülekező (Kossuth László u. 19.)
9.30	Tudás, tudatosság, környezettudatosság –
óvodás rajzkiállítás és díjátadó
– Koszorúzás a Kossuth László-emléktáblánál –
koszorút helyez el Kőszegi Zoltán polgármester és
Tapodi Katalin intézményvezető.
– Trombitaszóló Kuli Imre előadásában
10.00	Az alsódabasi református templom udvara
(Ravasz László u. 1.)
– Csontos József tiszteletes köszöntőbeszéde
– Pásztor Bendegúz és Móricz Viola – hegedű, ének
– Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
szalagot köt a szabadság fájára.
– a Kossuth-koszorú megtekintése
10.30	Szent István tér
– Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője
– A Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak ünnepi műsora
– Dr. Zlinszky János, Dabas díszpolgárának ünnepi beszéde
– A Dabas Környezetvédelméért Télessy István-díj és a
Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím átadása
– Koszorúzás a Kossuth-szobornál
Délutáni, esti helyszínek, programok:
16.00	Kossuth Művelődési Központ (Szent István út 58.)
– Csongor és Tünde – a Múzsák Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény középiskolás
színjátszóinak előadása
17.30	A Kossuth Művelődési Központtól kisvonat indul
a Szent István térre.
18.00	Gyülekező a Szent István téren
– Fáklyásmenet indul a dabasi köztemetőbe,
Kossuth László sírjához. A vonulókhoz a kisvonat is
csatlakozik.
18.30	A Kossuth-sírnál:
– Ünnepi megemlékezés, koszorúzás –
közreműködik Erdélyi Zsolt és Bera Márk.

Március 7-én ünnepeli 85.
születésnapját dr. Zlinszky
János, városunk díszpolgára, egykori alkotmánybíró.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében köszöntjük
a professzor urat!
Isten tartsa meg jó egészségben!

Csongor és Tünde
A Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
középiskolás színjátszói szeretettel meghívják Önt,
családját és barátait Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde című drámai költeményének
bemutatójára
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
(Szent István út 58.)
Időpont: március 15. péntek, 16.00 óra
Szereplők:Zsákai Lénárd, Mész Adrienn, Bera Márk, Krász
Mónika, Nyíri Kata, Zsolnai Richárd, Kukk Luca,
Kőszegi Blanka, Farkas Vivien, Juhász Gellért,
Tarjáni Csongor, Mező Zita, Bennárik Bianka
Rendező: Kotán Sándorné

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogassa adója 1%-ával
a Révfülöpi Üdülőtábor
felújítását!
(Révfülöp, Kacsajtos u. 50.)
Az alapítvány adószáma: 18664658-1-13
Köszönettel:

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány kuratóriuma

Az önkormányzat és az intézmények, egyesületek egy közös
koszorút helyeznek el a Kossuth-szobornál.
Koszorúzási szándékukat jelezzék a 29/561-230-as
telefonszámon vagy a kapuiagota@gmail.com e-mail címen.
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Üzbég delegáció
városunkban

Fotó: Tomor Tamás

Február 8-án Dabasra érkezett egy nyolcfős üzbég delegáció
Üzbegisztán legnagyobb tartományából, Ferganából. A delegáció tagjai orvosok, üzletemberek és vállalkozók, akiket Magyarország
üzbegisztáni kereskedelmi attaséja, Vanyik János hozott hazánkba.
A vendégeket Szandhofer János alpolgármester fogadta, aki szívén
viseli a kapcsolat létrejöttét és fontosnak tartja a keleti gazdasági,
kereskedelmi és kulturális nyitás lehetőségét.
Az üzbég delegáció egy rendkívüli testületi ülés keretében találkozott a Képviselő-testülettel, ahol Kőszegi Zoltán polgármester és
Sabirov Dilmurod, a küldöttség vezetője aláírta a kétnyelvű együttműködési megállapodást.
Az üzbég vendégek szombaton a Balaton-felvidék borgazdaságaiba
és pálinkaházaiba látogattak el, 11-én vasárnap pedig Budapestet és
Ópusztaszert tekintették meg, s részt vettek az FTC–Zvezda Zvenyi
gorod női kézilabda BEK nyolcaddöntőjén az OBO Arénában.
A delegáció hétfőn dabasi vállalkozásokat, üzemeket tekintett meg,
és meglátogatta a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet is.
Kőszegi Zoltán polgármester kedden parlamenti látogatásra invitálta a küldöttséget, ahol magas szintű egyeztetéseken vettek részt az
országok közötti kapcsolat megvalósulása érdekében.
Az üzbég delegáció 13-án, szerdán hagyta el Magyarországot.

A kerékpárbarát DABAS
Városunk 2012-ben másodszor is elnyerte a Kerékpárbarát Település címet, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
adományoz azon önkormányzatoknak, amelyek erõfeszítéseket tesznek a kerékpárbarát
környezet és infrastruktúra kialakítására.

Dabasra jön a bükki
füvesember

BOLHAPIAC ÉS BABABÖRZE
Bolhapiac
március 9-én délelőtt 7.00–13.00-ig
Bababörze
március 16-án délután 14.00–18.00-ig

Szabó Gyuri bácsi 2013. április 25-én, csütörtökön
Dabason tart előadást.
Helyszín: Kossuth Művelődés Központ,
kezdés 18.00 óra.
Az előadás, amely tanácsadás is egyben, ingyenes.
Gyuri bácsi és a szervezők szeretettel várnak
minden érdeklődőt és gyógyulni vágyót!

Felnőttruha-börze
március 23-án délután 14.00–18.00-ig
Mindhárom alkalommal az árusítás asztalonként
500 Ft
Mindhárom alkalomra asztalfoglalás szükséges a
06-70/624-3706-os telefonszámon.
2013. március
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Homokszemcsék a Halász Olivér-kúria felújításáról
tunk, amelyről a birtokunkban lévő dokumentumok nem tettek
említést, illetve fizikai jelei (szellőzőablak) sem mutatkoztak. Ez a
tény több héttel elcsúsztatta a könyvtár megnyitásának idejét, hiszen
a pinceboltozat terhelhetőségének vizsgálatához statikai szakvélemény bekérése vált szükségessé, ugyanis a beépítendő könyvespol
cok által akár több mázsa súly is kerülhet a homokkal és hajópadlóval borított egykori pincére. A pince régi nagyméretű téglából (AD
monogramos) épített szegmens és dongaboltozatos kivitelű szerkezet. A felszínen feltárt pince körvonalai és kivitelezése jól mutatja,
hogy egy korábbi épület tartozéka lehet. Tudomásunkra jutott, hogy
a pincét az 1960-as években temették be, amikor az egykori lejáró
helyére egy kazánt tettek be, miközben a pince helyiségeit háromnegyed részéig építési törmelékkel feltöltötték. Ennek oka nagy valószínűséggel a talajvíz folyamatos jelenléte lehetett. A pincét a részletes dokumentálást (rajz, fotó, videó-, 3D-felvétel) és szükséges építészeti beavatkozást követően az eredeti állapot szerint visszatemetjük. Nem elhanyagolandó tény az sem, hogy feltártuk a télikert
1961-ben eldobozolt tulipánmintás lombfűrészes díszítését is,

parapetfalak rekonstrukcióját, a tornác nagyméretű téglaburkolatának visszaállítását, illetve két helyiségben a hajópadló (31 mm vtg.)
hagyományos technológiával való lefektetését. A korszerűsítés alatt
a vizesblokk kialakítását, a fűtésrendszer fejlesztését (csövek padlószint alá süllyesztése, új radiátortestek felszerelése) és az elektromos
hálózat cseréjét kell érteni. Az épület belső tereiben a fal szellőzését
gátló, 1,3 méter magasan körbefutó olajfestéket eltávolítottuk, a
falak fehér meszelést kapnak. Az épület érdekessége, hogy a fűtéscsövek padlószint alá süllyesztésekor egy pincerendszerre bukkan-

amelynek láthatóvá tétele szintén kihívást jelent egy határidőhöz
kötött beruházás esetében. A kúria parkjának méltó rendezése és
hatékony használata az idei és a következő évek feladata lesz. A
Halász Olivér-kúria városunk egyik legautentikusabb állapotban
lévő és legértékesebb műemléke, amelynek építési munkálatai
nagyobb odafigyelést igényelnek. Kérjük minden dabasi polgár
türelmét, hiszen ahogy a mondás tartja: a jó munkához idő kell.
Kecskeméti Norbert
épített örökségért felelős megbízott

Mezõõri hírek

ható méretűre darabolta. Az elkövető a falopás szándékát elismerte,
az ötezer forintos helyszíni bírság nyomtatványát aláírta, a csekket
átvette.
Január 30-án és 31-én, ezt követően február 4–5, 8, 10, 12, 14 és
17-én a mezőőrök a Dabasi Rendőrkapitányság körzeti megbízottaival láttak el közös szolgálatot a város külterületein, mely során ellenőriztek, igazoltattak és intézkedtek, ha szükség volt rá.
Február 21-én mezőőrök, polgárőrök, körzeti megbízottak közös
razziát tartottak Dabas város külterületein, ahol szerencsére rendkívüli esemény nem történt.
Rigóné

Az illusztrációkat készítette Antal Anita építészmérnök

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 235/2012.
(XI. 29.) számú ÖK. határozata alapján a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár, felnőtt- és gyermekkönyvtári szolgáltatása, egyesítve
átkerül a Halász Olivér-kúriába (Ravasz László utca 2.). A helyi
értékvédelmi felmérések is megerősítették, hogy a több éve megüresedett, 1830 körül, klasszicista stílusban épült Halász Olivér-kúria
(1975–2010 között óvoda, majd egy tanítási évben gimnáziumi
oktatási helyszín) szép környezetben, a város történelmi negyedében, nagyrészt megőrizte eredeti belső és külső állapotát. Átlátható
terei és belmagassága miatt jól berendezhető könyvtári polcrendszerekkel. Télikertjében olvasóterem, parkjában kültéri kiállítások kaphatnak helyet. Az épülethez megfelelő parkolási lehetőség biztosítható, alacsony küszöbök, a kétszárnyú ajtók könnyítik az akadálymentes használatot. Az épületet 1924-ben építették át, de az új
funkció indításához, 2012 novemberében rekonstrukciós és korszerűsítési munkálatok kezdődtek, amelyek jól példázzák az önkormányzat helyi értékvédelmi stratégiáját. Kiemelném a nyílászárók
felületi restaurálását, az eredeti kilincsek pótlását, a kivágott

Január 30-án délután a mezőőr területellenőrzést hajtott végre a
körzeti megbízottal, amely során Gyónon, a Szőlő utcában falopás
közben tetten ért egy dabasi lakost. Az elkövetőre 40 000 Ft értékben helyszíni bírságot szabott ki. Ugyanezen a napon a mezőőr a
Lindmayer utcában ért tetten három személyt, a falopásért ők mindhárman 30 000 Ft-os helyszíni bírságról szóló csekket vehettek át.
Február 5-én 17.00 órakor a Sári és Besnyő közötti kaszálóréten
lévő önkormányzati tulajdonú erdőfoltoknál egy dabasi lakos és fiatalkorú lánya egy 15 cm átmérőjű fát vágott ki, és kerékpáron szállít-
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Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz a 2013.
évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
március 18.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének
befizetési határideje: március 18.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje: március 18.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója első félévi részletének
befizetési határideje: március 18.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2012. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: március 30.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-10980305-00000000 számú Adóbírság
számlára kell megfizetni.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-245
II. em/213.
Építményadó, Talajterh. díj, Adópótlék, Adóbírság
561-265
II. em/213.
Gépjárműadó
561-243
II. em/212.
Kommunális adó, Egyéb és Idegen Bevételek
561-243
II. em/212
Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
– általános adóügyek, gépjárműadó
– iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelem
– építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
– kommunális adó, mezőőri járulék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Gazdasági Iroda
Adócsoport

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ A PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
DABASI JÁRÁSI HIVATALÁRÓL
2013 januárjától megkezdte mûködését a Pest Megyei
Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala. A Járási
Hivatal illetékessége 11 településre terjed ki: Dabas,
Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs, Örkény, Táborfalva,
Tatárszentgyörgy, Bugyi, Inárcs, Kakucs, Hernád.
A járási hivatal átvette a jegyzőktől az államigazgatási ügyek mintegy felét, ezek okmányirodai feladatok, egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési,
menedékjogi ügyek, egyes speciális és építéshatósági feladatok,
egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális,
állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi bizottságok,
valamint szabálysértési feladatok.
A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek, illetve helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi
eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, kereskedelmi engedélyezés,
helyi önkormányzathoz rendelethez kötött szociális ellátások, stb.
A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről, ügyfélfogadási
időről további felvilágosítást kaphatnak ügyfélszolgálati ügyintézőnktől a 29/561-200 telefonszámon.
A Járási Hivatal szervezeti egységei és elérhetőségei:
Járási Törzshivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
29/561-200
Dabasi Járási Hivatal Okmányiroda
2371 Dabas, Szent János út 120–122.
29/564-200
Dabasi Járási Hivatal Hatósági Osztály
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
29/561-225
Újhartyáni Kirendeltség
2364 Újhartyán, Fő út 21.
29/372-133
Örkényi Kirendeltség
2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2.
29/310-001/22
Járási szakigazgatási szervek:		
Dabasi Járási Hivatal Járási Földhivatala
2370 Dabas, Bartók B. u. 52.
29/361-134
Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2370 Dabas, Bartók Béla u. 54.
29/361-581
Dabasi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
29/561-202
Dabasi Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
29/367-108
Dabasi Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
2370 Dabas, Kossuth László u. 1.
29/360-167
A Járási Hivatal törzshivatala, Járási Hatósági Osztály valamint
a Járási Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjéhez illeszkedik. Munkatársaink elérhetőségeit
a www.dabas.hu-n megtalálhatják.
Garajszki Gábor hivatalvezető
Pest Megyei Kormányhivatal
Dabasi Járási Hivatal
2013. március
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Dabas Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 13-án ülésezett
Ezen az ülésen a testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését, valamint a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 27/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét.

Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
Az önkormányzati törvény a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára.
2013-tól a feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el.
A települési önkormányzatok a helyi feladatszervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a
megyei önkormányzatok pedig a területfejlesztés kulcsszereplői
lesznek. Januártól felálltak a járási hivatalok, így az önkormányzat és a polgármesteri hivatal feladatai teljesen átrendeződtek,
az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási
kormányhivatalokhoz kerül.
– Az általános iskolák fenntartása átkerült az Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központhoz, azonban működtetését továbbra is az
önkormányzat végzi, az intézményfenntartó iroda közreműködésével.
– A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola fenntartása és működtetése
január 1-jétől teljes egészében szintén az intézményfenntartó köz
ponthoz került.
– Az intézményeinkben biztosított étkezés, mind az általános iskoláké,
mind a középiskoláké – ideértve a szakképző iskolát és a gimnáziumot
is – az önkormányzatnál jelentkezik.
– A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetését továbbra is
az önkormányzat látja el.
A bevételek is átrendeződtek:
A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános műkö
déshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásokból szár
mazó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A gépjárműadó 60%-át az állam központosította. A személyi jövedelem
adó teljes egészében központi bevétel lett.
Az adósságkonszolidáció keretén belül az önkormányzat tartozásállo
mányának 50%-át az állam átvállalja.

Dabas Város Önkormányzatának
2013.évi bevételi elõirányzatai
Megnevezés
Alaptevékenység bevétele
Intézményi sajátos bevétel
Áfa-bevételek
Kamatbevételek
1. Intézményi működési bevételek
Építményadó
Kommunális adó
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
2. Helyi adók
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
3.Átengedett központi adók
Normatív állami támogatás
Központosított támogatás
4. Állami hozzájárulás
Működési célra átvett pénzeszk.OEP
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Eredeti előirányzat
1 500 000
146 839 000
39 647 000
2 000 000
189 986 000
65 000 000
45 000 000
420 000 000
500 000
530 500 000
72 000 000
2 000 000
74 000 000
540 050 000
1 062 000
541 112 000
707 796 000

Megnevezés
Működési célra átvett pénzeszk. egyéb
5. Működési célú pénzeszközátvétel
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)
Ingatlanértékesítés
Önkormányzati lakások értékesítése
II. Felhalmozási bevétel összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK(I+II:)
Fejlesztési pénzmaradvány
III. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
IV. Finanszírozási bevételek
Hitelfelvétel
Bevételek összesen (I+II+III+IV)

Eredeti előirányzat
0
707 796 000
2 043 394 000
20 000 000
1 021 000
21 021 000
2 064 415 000
165 000 000
165 000 000
0
0
2 229 415 000

Dabas Város Önkormányzatának
2013.évi kiadási elõirányzatai
Megnevezés
Eredeti előirányzat
1. sz. Napköziotthonos Óvoda
90 988 000
2. sz. Napköziotthonos Óvoda
127 226 000
3. sz. Napköziotthonos Óvoda
115 522 000
Kossuth Művelődési Ház
31 875 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
746 696 000
Polgármesteri Hivatal
221 201 000
Intézmény összesen
1 333 508 000
Önkormányzat kiadásai
593 653 000
Kötvény kamata
58 824 000
Kamat árfolyam-különbözet	-41 437 000
Ollé hitel kamata
2 848 000
MFB hitel kamata(Erste Bank)
9 382 000
Kamatkiadás összesen
29 617 000
Önkormányzat összesen
623 270 000
I. Működési kiadások együtt
1 956 778 000
Városüzemeltetés kiadásai
90 000 000
II. Felhalmozási kiadások összesen
90 000 000
Általános tartalék
44 531 000
Polgármesteri keret
5 000 000
Emberi Erőforrás Bizottság kerete
14 000 000
Emberi Erőforrás Bizottság kerete (közbiztonság)
4 000 000
Városüzemeltetési keret
4 600 000
Intézményfelújítási keret
13 800 000
Céltartalék összesen
41 400 000
III. Tartalékok összesen
85 931 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2 132 709 000
Kötvény tőketörlesztés
58 824 000
Árfolyam-különbözet (241,06Ft/CHF)
32 781 000
Ollé hitel tőketörlesztés
5 101 000
IV. Finanszírozási kiadások összesen
96 706 000
Kiadások összesen (I+II+III+IV)

2 229 415 000

önkormányzati hírek

Dabas Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mûködési Szabályzata
A Képviselő-testület elfogadta a Dabas Város Önkormány
zatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2011. (IV. 28) önkormányzati rendeletét. A függelékek és
a mellékletek jelenlegi változtatásait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2013. január 1-jétől hatályba lépő egyes rendelkezései indokolták. A járási hivatal és a tankerületi igazgatás működése
előirányozta a Dabasi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata (5.), az önkormányzat által alapított költségvetési
szervek felsorolása (6.) függelékek rendezését. Változott az önkormányzat társulásainak és a társulások által fenntartott intézmények
felsorolása (7.), a tevékenységi körükben tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek listája (11.) című függelék is. A Képviselőtestület az alábbi állandó bizottságokat (3. f.) hozta létre:
Gazdasági Bizottság
A bizottság elnöke: Bennárik Ferenc
A bizottság képviselő tagjai: Krállné Malecz Julianna,
Monori Alfréd, Pásztor Gergely, Sós Gábor
A bizottság nem képviselő tag jai: Kaldenecker Antal,
Pucsinszki Miklósné
Esélyegyenlőségi Bizottság
A bizottság elnöke: Sós Gábor
A bizottság képviselő tagjai: Krállné Malecz Julianna, Kuli Imre,
Monori Alfréd, Pribék József, Révész Károly
A bizottság nem képviselő tagjai: Újvári Miklósné
Emberi Erőforrás Bizottság
A bizottság elnöke: Révész Károly
A bizottság képviselő tagjai: Bennárik Ferenc, Kosztolányi Gyula,
Kuli Imre, Pásztor Gergely, Pribék József
A bizottság nem képviselő tagja: Vízer Tamás
Az SZMSZ teljes terjedelmében megtalálható a városi honlapon: www.dabas.hu

AZ OKMÁNYIRODA ÚJ
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormány
hivatal Dabasi Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfélfogadási
ideje megváltozott.
2013. február 1-jétől kezdődően hosszított nyitva tartással, 8.00
órától 20.00 óráig várjuk az ügyfeleket. Az ügyintézéshez előzetes
bejelentkezés szükséges.
Időpont foglalás: 29/564-211 telefonszámon, elektronikusan a
www.magyarorszag.hu internetes oldalon keresztül lehetséges.
Fontos tudnivaló, hogy hétfőn 17.30-tól, keddtől péntekig 15.30tól az illeték és díj megfizetésére kizárólag bankkártyás fizetési
módot tudnak biztosítani !
Célunk a dinamikus, ügyfélbarát közigazgatási kiszolgálás, az
Önök megelégedésére!
Garajszki Gábor hivatalvezető
Pest Megyei Kormányhivatal
Dabasi Járási Hivatal

KÖZMEGHALLGATÁS
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezdésének értelmében ezúton tájékoztatom Dabas város lakosságát, hogy a KITE Zrt. (székhelye: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) kérelmére a Dabas, Zlinszky
major telephelyű, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem engedélyeztetése ügyében közmeghallgatás
megtartására kerül sor.
A közmeghallgatás helye:
Dabasi Polgármesteri Hivatal nagyterme,
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
A közmeghallgatás ideje:
2013. március 14. (csütörtök) 17.00 óra
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A KITE Zrt. dabasi raktárának rendeltetése alapvetően vegyiés agrokémiai anyagok tárolása, ki-, és beszállítása. A veszélyes
anyagraktár különféle növényvédő szerek raktározását végzi. Az
anyagok az előírásoknak megfelelően kerülnek tárolásra. A
tárolt veszélyes anyagok mennyiségei időszakonként meghaladhatják a 219/2011. (X. 2.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott alsó küszöbmennyiségeket, de nem fogja
átlépni a felső küszöbértékét. A veszélyesanyag-raktárban a
veszélyes anyagok zárt csomagolású tárolása zajlik. A be-, és
kiszállításuk, tárolásuk, a beszállításkori zárt, megbontatlan (a
növényvédő szerek csomagolására vonatkozó előírásoknak megfelelően) gyártói csomagolásban történik. A tárolás során – a
tárolást, raktározást, anyagmozgatást kivéve – semmiféle egyéb
műveletet nem végeznek.
A Rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően elkészült a biztonsági elemzés, melyben az üzemeltető bemutatja a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos beleset megelőzésével és annak
hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi, szervezeti és eszközrendszert,
amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.
A biztonsági elemzés megtekinthető a kifüggesztés napjától
számított 21 napig a www.dabas.hu honlapon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján (Nagy Viktória
közbiztonsági referens útján). Megtekintés ideje: ügyfélfogadási
időben (hétfő: 13.00–16.00, szerda: 08.00–12.00 és 13.00–
16.00, péntek: 08.00–12.00).
A biztonsági elemzéssel kapcsolatban írásbeli észrevételeket
Rigóné dr. Roicsik Renáta mb. jegyzőhöz címzett levélben lehet
tenni.
Kőszegi Zoltán
polgármester
2013. március
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Anyakönyvi hírek
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
André Alajos
1934. 11. 25
2013. 01. 14.
Szabó János
1940. 11. 25.
2013. 01. 28.
Nagy Jánosné (Farkas Mária)
1929. 08. 29. 2013. 02. 01.
Ruttkay Davkó Ferenc Pálné
1921. 09. 08. 2013. 02. 07.
(Máté Olga Mária)
Petrányi Gábor
1953. 09. 13.
2013. 02. 11.
Garajszki János
1958. 09. 23
2013. 02. 17.
Sikari Gábor
1954. 05. 16.
2013. 02. 18.
Tóth Pálné (Precsenszki Julianna)
1935. 09. 16.
2013. 02. 20.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
március 1.
Gál Tibor–Pál Bernadett
március 22.
Sófalvi Róbert György–Janicsák Katalin
március 29.
Gazsó János–Miták Szilvia
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
március 20.
Jusztin József–Buncsák Ágnes
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
március 25
Lakatos Péter–Lakatos Katalin
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
március 25.
Lagzi József–Barta Zsófia Rozália
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
március 17.
Pápa Miklós Béla–Pál Erzsébet
Lukácsi Nándor–Pajor Ilona Mária
március 24.
Gogolák József–Vörös Etelka
Zsolnai Ferenc–Potóczki Zsuzsánna
Pálfi András–Zelovits Katalin
2013 februárjában kötöttek házasságot
február 4.
Bereczki László–Sajgó Gizella
Kovalik László–Kardinál Eszter

Újra szemétdíjszedõk járják
a várost!
Dabas Város Önkormányzata 2012. decemberi testületi ülésén döntött arról, hogy a települési szilárdhulladék-kezelési díj, azaz a szemétszállítási díj ne a szolgálgató (Remondis Kft.) által kért 15%-kal
emelkedjen, hanem csak 11%-kal. Ezzel önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltató által havonta átadott lakossági szolgáltatási számlák ellenértékét beszedi és átadja a szolgáltató
javára. Így a szemétdíjat az önkormányzat alkalmazottai fogják
beszedni, tehát a Remondis Kft. több csekket nem küld.
Kérjük a lakosságot, hogy az önkormányzattól kapott, a polgármester által aláírt fényképes igazolvánnyal rendelkező szemétdíjbeszedők részére szíveskedjenek a szemétszállítási díj összegét befizetni, mikor ők Önöket felkeresik. Március hónapban 2 db, a januári és
február havi szemétszállítási díjat kell befizetni, ezt követően havonta csak egy számlát visz a díjbeszedő. A számla csak a díjbeszedőnél
fizethető ki, sem a Polgármesteri Hivatalban, sem a Remondis Kft.
ügyfélszolgálatánál nincs erre lehetőség. Aki nem tartózkodik otthon, megbízott útján gondoskodjon a díj megfizetéséről, vagy egyez-
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február 8.
február 11.
február 15.

Gyurkovics Mihály–Paulovics Krisztina Erzsébet
Vigh Zsolt János–Kiss Julianna Olga
Hamar Pál–Gara Henrietta
Kaczur Norbert–Forczek Andrea
Kovács Gábor–Czene Edit

február 16.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Gebura Sándorné (Szabó Anna)
1923. 03. 21.
90 éves
Fabók Mihály
1921. 03. 02.
92 éves
Bábel Balázs
1920. 03. 22.
93 éves
Bolla Ilona (Liczencziás Ilona)
1920. 03. 17.
93 éves
Kiripóczki Lászlóné (Ladányi Lídia)
1919. 03. 21.
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô

Anyuka neve

Kulcsár Lili Anna
Kocsis Bence
Rapcsák László
Zakupszki Ferenc
Csernák Ákos
Kovács Adél
Kerékgyártó Kiara
Pokosca Sára Tamara
Vácz Lili Melinda
Péli Hanna
Rojcsik Márk
Gáspár Luca
Kucsák Ottó

Ternai Annamária
Kovács Ivett
Virág Aranka Ágnes
Zakupszki Anita
Bodzsár Erzsébet
Kancsár Andrea
Révész Barbara
Sajgó Éva
Sós Melinda
Benkovics Emese
Vitvindics Alexandra
Csillik Dóra
Erős Julianna

2013. 01. 03.
2013. 01. 29.
2013. 01. 31.
2013. 01. 31.
2013. 02. 02.
2013. 02. 05.
2013. 02. 08.
2013. 02. 08.
2013. 02. 08.
2013. 02. 09.
2013. 02. 13.
2013. 02. 13.
2013. 02. 21.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
tessen körzetének szemétdíjszedőjével. A díj be nem fizetése minden
esetben eljárást von maga után, ugyanis adók módjára behajtható!
Dabas területén, az alábbi személyek látják el a díjbeszedői feladatokat:
Dabas-Gyón
Kovács Dóra
06-30/286-1102
Dabas és Gyón
Szabó Zoltánné 06-30/527-0599, 361-816
Dabas
Kálmánné Molitor Anikó 06-70/226-8241
Dabas
Bennárik József
06-30/935-6673
Felsődabas és Sári
Kecskés Éva
06-70/407-2406
Dabas-Sári és Besnyő Szilaj Ottó (vízdíjas)
06-70/253-0782
Dabasi-szőlők
Gerstenbrein Mariann
06-20/317-0365
Kérjük, ha körülményeiben változás állt be (pl: változott a házszám, elköltözött, vagy elhunyt akinek a nevére szól a számla) a díjbeszedő útján, vagy személyesen a Remondis Kft.-nél jelezni szíveskedjen.
A szemétdíjszedők a lakosokhoz nem mehetnek be! Kérjük a díjszedőktől minden esetben kérjék el a személyi és arcképes igazolványukat! Ha bizonytalanok a díjszedő kilétét illetően, hívják önkormányzatunk ügyfélszolgálatát a 29/561-200 telefonszámon.
Jegyző

intézményeink hírei

Az ovisok így emlékeznek…

Tisztelt Kutyagazdik!

Közeledik nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója. Az óvodások évek óta rajzpályázattal, rajzkiállítással kapcsolódnak a városi ünnepséghez március 15-én. A TUDÁS ÉS
TUDATOSSÁG évében intézményünk „Tudás, tudatosság, környezettudatosság…” címmel hirdeti meg a rajzpályázatát, és a beérkezett
munkákat március 15-én a Kossuth Ház Galériában állítjuk ki.
A pályázat témái: „Nézd csak azt a kicsi fát: rügyet robbant minden ág.”, valamint „Hulladékból játék!”
A környezettudatos nevelés mindennapos óvodánk életében.
Ennek jegyében szeretnénk az óvodás korosztályt rajzolásra, mintázásra, kézimunkázásra ihleti. Várunk a kiállításra általatok háztartási hulladék felhasználásával készített játékokat is!

Értesítjük Önöket, hogy a 2013-as évre az ebek veszettség elleni
kötelező oltása és féregtelenítése aktuálissá vált. Az ebtulajdonosok
kötelessége és felelőssége, hogy kutyájuk veszettség elleni oltása és
féregtelenítése megtörténjen. Mi, alkalmazkodva az Önök munkaidő-beosztásához, március és április hónapban a szinte folyamatos
rendelési időnkben várjuk Önöket kutyusaikkal. (Kötelező figyelmeztetés: 2013. január 1-jétől „Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható” (164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet 4. § (7) bekezdés) továbbá a 147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint: „Kedvtelésből tartott állatok részére
szervezett – összevezetéssel történő – tömeges mikrochipbehelyezés tilos.”)
A legmegfelelőbb időpont kiválasztásához, - az Önök munkaideje után – tájékoztató a rendelési időkről:

Kedves Gyerekek! Kedves Kollégák!
Ismerkedjetek meg természetről, madarakról, állatokról, erdőkről,
vizekről szóló tavaszi hangulatú versekkel, beszélgessetek az ébredező
természetről, figyeljétek a madárcsicsergést.
Mutassátok meg, hogy kis fantáziával mi mindent készíthettek,
milyen játékokat találhattok ki magatoknak az eddig kukába dobott
dolgokból (kupak, doboz, csomagolópapír, pet-palack, stb.).
A díjazottak a városi ünnepségen vehetik át jutalmukat.
Alkotásaitokat köszönettel és tisztelettel várja az 1. sz. Napközi
otthonos Óvoda kollektívája.
Mrázné Csernák Ilona, Kovács Györgyné

M EG H ÍVÓ

A Felsõ Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület
projekt-ötletgyûjtõ fórumot szervez
Várjuk azon civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek,
önkormányzatok jelentkezését, akik a jövőben fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani LEADER támogatás igénybevételével.
Célunk a vidékfejlesztési stratégia újragondolása az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából
m e g va l ósul ó Da r á ny i Ig nác Te r v Új Mag ya r or s z ág
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelyének következő
kiírását megelőzően. Fontosnak gondoljuk, hogy az átdolgozott, aktualizált fejlesztési stratégia minél inkább a helyi igényekhez illeszkedjen.

Időpont: 2013. március 13. (szerda) 16.00 óra
Helyszín: Az egyesület irodája
2370 Dabas, Szent István u. 67.
Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze
a kocsir.aniko@leaderkontakt.hu e-mail címen vagy az
alábbi telefonszámok valamelyikén:
06-29/562-680, 06-20/588 3373

Dr. Bálint Mihály: (06-30/859-8946)
április 6. szombat 14.00–17.00 óra, Dabas–Sári Besnyő,
Pillangó u. 39.
április 13. szombat 14.00–17.00 óra, Dabas-Sári,
Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás,
április 20. szombat 14.00–17.00 óra Dabas-Sári,
Rákóczi F. u. 105., állatorvosi lakás.
Dr. Gábor Ferenc (06-20/517-5463)
március 9. s zombat 8.00–11.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő,
március 10. vasárnap 8.00–10.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő,
március 16. szombat 8.00–11.00 óra, Dabas, Szt. István u. 32.,
állatorvosi rendelő.
Dr. Doricsák János (06-29/362-725)
március 09. szombat 10.00–12.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő,
március 10. vasárnap 08.00–10.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő,
március 16. szombat 11.00–13.00 óra, Dabasi-szőlők, Kisperjés
italbolt udvara,
március 23. szombat 10.00–12.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő,
március 24. vasárnap 8.00–10.00 óra, Dabas, Wesselényi u. 42.,
állatorvosi rendelő.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb
veszettség elleni oltása és minden
4 hónapnál idősebb eb mikrochippel
történő meg jelölése kötelező!
Hatósági ellenőrzés alkalmával
az oltatlan és chip nélküli ebek
tulajdonosai ellen szabálysértési eljárás kezdeményezhető! Az oltás alkalmával
kérjük az eboltási igazolvá ny t sz íve ske dje ne k
magukkal hozni!
Köszönjük szíves
együttműködésüket!
2013. március
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
március havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óra
kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

TOBORZÓ!
A Forgatós néptánccsoport új tagok jelentkezését várja! A próbák minden héten pénteken, 19.00 órától vannak a művelődési
ház nagytermében. Minden mozgást szerető, népzene iránt
érdeklődő környékbeli jelentkezését örömmel fogadjuk!
Érdeklődni a fenti elérhetőségeken lehet.

rendezvény
Csongor és Tünde
Március 15. péntek, 16.00 óra
A MÚZSÁK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
színjátszóinak ünnepi előadása
Húsvéti ünnepváró délután
Március 23. szombat, 15.00 óra
Kézműves vásár, kézműves foglalkozás, színpadi műsor,
A rendezvényt élőzenekaros TÁNCHÁZ zárja!
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
XXIII. Dabas Térségi vers-, meseés prózamondó találkozó
Április 13. szombat, 10.00 óra
A találkozót a térség településein élő általános és középiskolás
diákok számára hirdetjük meg.
Bővebb információ: szervezes@kmkdabas.hu, telefon: 29/360-237

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Fotószakkör: páros hét kedd, 17.00 óra
oktató: Bese József
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig

Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kerekítő: szerda 11.00–12.00 óráig
oktató: Nagy Albinné, Kata
Látássérültek: március 13. szerda, 10.00 óra
Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
április 6. szombat 15.00 órától
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria, 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
• Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

KIÁLLÍTÁSok
„Tudás , tudatosság, környezettudatosság…”
A dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása,
téma: hulladékból játék.
Kiállításmegnyitó és díjátadás: március 15. péntek 9.30,
a városi ünnepség keretein belül.
A kiállítás megtekinthető: március 15.–április 12-ig.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: március 14. és 28., csütörtök
15.00–18.00 óra
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör: április 5., péntek
16.00–21.00 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Költözés miatt a könyvtár zárva!
Nyitás előreláthatólag március közepén.

Tájékoztatás a közlekedési támogatásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az arra jogosult mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők gépkocsiszerzési
támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmüket
2013. március 31-ig és szeptember 30-ig nyújthatják be a Pest
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához, az 1141
Budapest, Komócsy u. 17–19. szám alatt.
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Kérelemhez formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban is
kérhető.
Azonban felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a korábban többek által kapott közlekedési támogatás 2013. január 1.
napjával megszűnt!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
megbízott jegyző

intézményeink hírei, kultúra

KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK márciusi programjai
Sári Közösségi Ház
Hétfő

Halász Móricz-kúria
Hétfő

18.00–19.00 ingyenes angolkör

Kedd

15.30–17.00

16.00–17.30 Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00	Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermek néptánc
19.00–22.00	Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoport
Kedd
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda 18.30–19.30 Step aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök 18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.00–22.00	Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoport
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek 18.30–19.30 Zsírégető aerobik
(Mrázné Gogolák Éva)

Szerda

Március 17. (vasárnap) KYSELICA (Téltemető ünnep)
13.30 – gyülekező a Sári Szlovák Udvarban
14.00 – séta a kanálishoz
15.00 – A Kyse babát vízbe dobják, kendertaposás
16.00 – visszaérkezés a Tájházhoz, az udvaron
a „čertové koleso” népi gyermekjáték felállítása
(Megjelenés lehetőleg az alkalomhoz illően, népviseletben.)
Érdeklődni lehet: tel.: 06-70/330-4583,
e-mail: gogolakmariann@gmail.com

Március 11. (hétfő)
16.00–18.00 Horgolóklub
Március 21. (csütörtök) 17.30–18.30 Irodalmi kör
Március 22. (péntek)	15.00–18.00 Tojásfestés
a Miloszerni vendégházban
– a Halász-Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba
egész évben látogatható
– szálláshely szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
Érdeklődni lehet: tel.: 06-29/367-160,
email: tajolo@dabas.hu

18.00–19.30
18.00–19.30

 Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
A
színjátszó köre
Stresszoldó hatha jóga
páros héten fotókör

10.00–11.30 testmegújító jóga
16.00–18.00 Baba–mama klub

Csütörtök 16.00–17.00
17.00–18.00
17.30–19.30

népi énekcsoport 6–9 éves korig
Pilinke népi énekcsoport
Népdalkör

Péntek

Stresszoldó hatha jóga

18.00–19.30

Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események megrendezésére a közösségi házakban termek bérelhetők.
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!

160 éve végezték ki Sárközy Somát
„Szent hely ez, oh vándor! egy nemzet tette e jelt itt
Leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé…”
Jókai Mór
1821. november 24-én született Sárközy Soma, akinek a Kossuth
Művelődési Központ falán elhelyezett emléktábláját 2002. március
15-én avatta fel a város közössége.
Tizenegy évvel ezelőtt kevesebbet tudtunk erről a dabasi gyökerű,
köznemesi családból származó fiatalemberről, aki ügyvéd volt, és
részt vett a Noszlopy-féle szervezkedésben. Nem tudtuk pontos születési dátumát, amelyet azóta, friss kutatási eredmények alapján már
ismerünk. Az emléktáblán tehát csak a halálozási dátum szerepelt:
1853. március 3-a.
A 32 esztendős fiatalember, akinek családi kúriája még mindig áll
a Lakos doktor utcában, nem természetes halállal halt meg, mártírként fejezte be életét, a szabadságharc vértanújaként. 1853 a megtorlás éve volt. Azokat végeztette ki az osztrák rezsim, akik részt vettek
a Mack József által szervezett, Pesten kibontakozó és az egész országot átfogó utómozgalomban, amelynek Sárközy bizottsági tagja volt.
1852-ben besúgók juttatták hóhérkézre több társával együtt, és a
bécsi hadbíróság hozott fejükre halálos ítéletet.

Sárközy Somát a szabadságmozgalom vezéreivel, Jubál Károllyal
és Noszlopy Gáspárral együtt 1853. március 3-án végezték ki Pesten,
az Üllői út végén. Tetemüket a ferencvárosi temető árkában hantolták el.
A fiatal dabasi ügyvéd emléktáblája, az ünnepélyes avatás után
néhány évvel, kalandos utat járt be. Egy reggel a művelődési ház dolgozói azzal szembesültek, hogy az alkotás eltűnt az épület faláról. Sajnos
vannak olyan emberek, akiknek semmi nem szent, csak egy darab, értékesítésre szánt fémet láttak az emléktáblában, amelyet barbár módon
lefeszítettek a helyéről és magukkal cipeltek. Mégis másként alakult a
Sárközy-tábla sorsa… A vandálok megijedhettek valamitől, vagy a
kereskedő nem vette át tőlük a fémdarabokat. Az eset után néhány
hétre egy erdőben, az avar alatt valaki megtalálta a darabokra tört
emléktáblát, amelyet eljuttatott az önkormányzathoz. Így menekült
meg mégis Sárközi Soma emléktáblája, amelyre a helyreállítás után már
egy új adat is rákerülhetett, a születési dátum. A Gáspár Pál Szilveszter
által készített alkotást Pataki Miklós szobrász restaurálta, így az vis�szakerülhetett eredeti helyére, a Kossuth Művelődési Központ falára.
Reméljük, ott is marad!
Kapui
2013. március
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Gróf Vay Péter halálának 65. évfordulójára emlékezünk

AZ ELSõ MAGYAR HADIÁRVAHÁZ 2. rész
A jóságos adakozókat Isten jutalmazza, s jóvoltukból az „intézet elsőnek nyithatta meg ajtait az elhagyott kisdedek számára” – rögzíti a
gyűjtést összegző kiadvány. A gyóni hadiárvaház elsősége azonban
más módon is igazolható, ugyanis a népjóléti és munkaügyi tárca
fennhatósága alatt működő Rokkantügyi Hivatal az ünnepélyes avató
utáni évben, 1917. március 8-án alakult át a szélesebb feladatkörű
Országos Hadigondozó Hivatallá. A hivatal elnökét egyenesen az
olasz frontról nevezték ki, a későbbi tragikus sorsú miniszterelnök,
gróf Teleki Pál (*1879 †1941) személyében, ügyvezető alelnöke pedig
az a gróf Klebelsberg Kunó (*1875 †1932) volt, akit ma a 20. század
legnagyobb magyar kultúrpolitikusaként tartunk számon. A hadiárvákat lehetőleg a megszokott, természetes viszonyaik között, családjuknál, rokonaiknál igyekeztek hagyni. Az esetek túlnyomó többségében, mintegy 90% felett, ez a hadiözvegy édesanyát jelentette a gyakorlatban, illetve további néhány százalékban más családtagot, akiket
a Hadiárvák Alapjából segélyeztek. A Hadigondozó Hivatal intézeti
hálózatot létesített azoknak a hadiárváknak a gondozására, akik bármely oknál fogva nem maradhattak családi-rokoni körben. Állami
hadiárvaház létesült Nagysomkúton (150 fő), Brassóban (100 fő) és
Ikerváron (100 fő). Ezen felül szerződéses kapcsolatot alakítottak ki
más hatósági, egyesületi, szerzetesi-egyházi kezelésben levő gyermekvédelmi intézményekkel, melyek vállalták a nehéz helyzetbe került
növendékek elhelyezését, ellátását és nevelését. A tartásdíj-hozzájárulás fejében ingyenes ellátást, ruházatot, tanszerszükségletet, betegség
esetén gyógyszerellátást, gyógykezelést kellett biztosítani. „A hadiárvákat hős apáik méltó gyermekeivé akarjuk nevelni.” – ez volt a hivatal
alapelve, melynek szellemében keresztény és nemzeti, katonás, szigorú, de szeretetteljes testi-lelki gondozást vártak el, melynek megvalósulását rendszeresen ellenőrizték. A szerződött intézmények működését segítve a tartásdíj-hozzájárulás összegét gyakran megelőlegezték, hogy azok egyszerre nagyobb tételben és jutányosabb áron tudjanak élelmiszert, ruházatot és tüzelőanyagot vásárolni. Ennek ellenére
előfordult, hogy egy-egy intézet gazdaságilag ellehetetlenült, ugyanis
az alapítványi egyesületek értékpapírokban őrzött alaptőkéje elértéktelenedett. A Tanácsköztársaság 133 napja működési zavart okozott,
de az igazi veszteséget a trianoni békeszerződés hozta, hiszen a három
állami hadiárvaházból kettő, Nagysomkút és Brassó, a szerződéses
intézetek közül pedig kilenc a határon kívülre került azzal a bizonyos
sokszor kárhoztatott egyetlen tollvonással. A drasztikus terület- és
lakosságszám-csökkenés ellenére a hadiárva-ellátásra szorulók száma
a háború befejezése után még tíz évvel is nőtt, mert sok családban méltatlan helyzetekhez vezetett a családfenntartó hiánya. A Hadigondozó
Hivatal a megmaradt ikervári intézet mellé újabb hadiárvaházakat
létesített Székesfehérváron, Tokajban, Nyíregyh ázán, Vácon és
Bábolnán. A szerződéses intézetek száma
az 1919. évi 16-ról a
következő évtizedben
94-re emel kedet t.
1929-ben a nem állami fenntartású intézm é nye k b e n 2 62 5
hadiárvát neveltek,
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akik közül 1777 fő (67,7%) a katolikus, 536 fő (20,4%) a református,
204 fő (7,8%) az evangélikus, 58 fő (2,2%) a görög katolikus és 50 fő
(1,9%) az izraelita felekezethez tartozott.
A gyóni hadiárvaház a karmelita nővérek vezetésével minden válságot túlélt. Rendeltetését a „római katolikus leányok elemi oktatása és
internátusi nevelése”-ként örökítette meg a korszak szakirodalma. Az
1920-as évektől a teljes neve: Karmelita Nővérek Mindszentekről
Nevezett Szent József Otthona, rövidebben Szent József Otthonnak
vagy „Vayanum”-nak is hívták. A karmelita nővérek a hadiárva ellátást
további négy intézetükre is kiterjesztették (Újpest-Megyer, Budapest
X., Maglódi út 125., Erzsébetfalva és Pestszentlőrinc), melyekben fiúk
elhelyezését, nevelését is vállalták. Gróf Vay Péter és a karmelita rend
együttműködése később Bécsben is folytatódott. Az osztrák főváros
XXI. kerületében (Floridsdorf, Töllergasse 9.) egy kolostorépület
1923 és 1928 közötti templommá alakításának főtámogatója volt gróf
Vay Péter, melyet ma is emléktábla örökít. Felsőszentmártonban
pedig – a gyóni mementó avatása után két évvel –, 2011 novemberében az iskola homlokzatára elhelyezett táblával emlékeztetnek gróf
Vay Péter, az egykori vaskaszentmártoni apát tevékenységére. A kalocsai érseki levéltárban őrzött assisi levelezése szerint az 1930-as évek
végén a karmelita nővérekkel kiépített kapcsolathoz hasonló együttműködés létrehozásán fáradozott: Jelentős adománnyal segítette a
Magyarországon alakult Jézus Szíve Népleányai péceli lelkigyakorlatos házának működését, és gyóni mintára a társaság Felsőszent
mártonra települését szervezte egy gyermekotthon működtetésének
tervével. Számos gyakorlati lépés tisztázása ellenére a II. világháború
meghiúsította a megvalósítást.
Nem hallgatható el, hogy gróf Vay Péter önzetlensége kezdetben
megosztotta a gyóniakat. Egy-egy családban ma is számon tartott
sérelmek, ellenérzések születtek abból, hogy a karmelita nővérek a
kastély állandó személyzetéből nem mindenkit vettek át, olykor a több
évtizedes alkalmazást sem méltányolva. A Nagyatádi-féle földreform
végrehajtása során 1921 májusában pedig a község Képviselő-testülete
határozatában „gróf Vay Péter gyóni telkeinek a Jézus Szíve Nép
lányok Társasága részére czélba vett oda ajándékozása ellen tesz észrevételt és kifogást, mivel ezen terület a Vasút utzában fekvő belső telek,
tehát belterület és igen alkalmas lenne házhelyek czéljára”. A nap
jainkban emlékező gyóni nyugdíjasok szerint azonban a növendékek
szigorú és erkölcsös nevelését, a háztartásvezetés magas színvonalú
oktatását látva hamarosan a legmódosabb gazdák és iparosok igyekeztek bejuttatni lányaikat az internátusba. Nyolc év múltán az idő meghozta a község választott vezetésének elismerését is: A Képviselőtestület 1929. május 2-án más témájú határozatát kiegészítve megragadta „az alkalmat, hogy a Gróf úr őméltósága előtt kifejezze köszönetét, háláját és nagyrabecsülését azért, hogy
vagyonát áldozta arra
a legnemesebb emberbaráti célt szolgáló
hadi árvaházra,
melyet községünkben
létesített.”
Valentyik Ferenc

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI római KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Mivel a nagyböjti rendszer bonyolult,
programjainkat időrendben, hetenkénti
bontásban közöljük:
• Március 8., péntek: 17.00 szentmise, utána
gyóntatás 18.15-ig;
• Március 9., szombat: 17.00 szentmise;
• Március 10., vasárnap: 10.30. szentmise.
• Március 11., hétfő: 16.30 gyóntatás, 17.00
szentmise, 18.00 előadássorozat: A keresz
tény beavatás szentségei
• Március 13., szerda: 17.00 lelkigyakorlat,
utána gyóntatás 18.30-ig
• Március 15., péntek:16.00 keresztút, 17.00
szentmise, utána gyóntatás 18.15-ig;
• Március 16., szombat: 17.00 szentmise;
• Március 17., vasárnap:10.30 szentmise.
• Március 18., hétfő: 17.00 igeliturgia
• Március 20., szerda: 17.00 igeliturgia
• Március 22., péntek: 16.00 keresztút, 17.00
szentmise, utána gyóntatás 18.15-ig
• Március 23., szombat: 17.00 szentmise
• Március 24., virágvasárnap: 10.30 szentmi
se (barkás körmenet, passió).
• Március 25., nagyhétfő: 16.30 gyóntatás,
17.00 szentmise, 18.00 előadássorozat: A
gyógyulás szentségei
• Március 27., nagyszerda: 16.30 gyóntatás,
17.00 szentmise.
A Szent Háromnap:
március 28., nagycsütörtök: 18.00 az Utolsó
Vacsora szentmiséje, utána virrasztás; március 29., nagypéntek: 17.00 keresztút, 18.00
szertartás; március 30., szombat, húsvét
vigíliája: 19.00 feltámadási szentmise, a szent
mise végén feltámadási körmenet, melynek
útvonala: Avar u.–Temető u.–Vay S. u.; (éjjel
óraállítás!); március 31., húsvét vasárnapja: 10.30 szentmise.
Április 1., húsvét hétfő: 10.30 szentmise;
ápr. 3., szerda: 18.00 igeliturgia; ápr. 5., pén
tek: 18.00 igeliturgia; ápr. 6., szombat: 18.00
szentmise; ápr. 7., irgalmasság vasárnapja:
10.30 gitáros gyerekmise.
ápr. 8., hétfő: 18.00 szentmise, 19.00 elő
adássorozat: A közösség és a küldetés szolgá
latának szentségei, ill. a szentelmények. A
továbbiakban hétfőnként, szerdánként, pénte
kenként és szombatonként 18.00-kor, vasárna
ponként 10.30-kor szentmise, gyóntatás álta
lában minden szentmise előtt 1/4 órával.
Mindenkit szeretettel várunk a nagyböjti
felkészülés kiemelt alkalmaira!

Az esti feltámadási körmenetre hozzunk
magunkkal gyertyát!
Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya rendelke
zése alapján az új pápa sikeres megválasztását
az egész Váci Egyházmegyében 1/4 órás
harangszó fogja hírül adni.
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise:
• Vasárnaponként és húsvét hétfőn szentmise
8.30-kor (figyeljünk az óraállításra!)
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be a hónap harmadik vasárnapján, március
17-én azokért, akik 2003–2013 között az
adott hónapban hunytak el.
• Március 17-én (vasárnap) 14.00 órától egy
házközségi teadélutánt tartunk a szőlősi
Közösségi Házban.
• Március 24-én, virágvasárnap barkás bevo
nulás és passió.
• Nagyböjt péntekjein 17.00 órától keresztutat
imádkozunk a templomban.
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség böjti, ill.
nagyheti és húsvéti istentiszteleti rendje:
• Böjti esti istentisztelet – március 14. 17.00
óra
• Böjti esti istentisztelet – márc. 21. 17.00 óra
• Nagycsütörtöki istentisztelet úrvacsoraosz
tással – március 28. 17.00 óra
• Nagypénteki passiós istentisztelet – már
cius 29. 10.00 óra
• Húsvét hajnali istentisztelet – március 31.
5.00 óra
• Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsora
osztással – 2013. március 31. 10.00 óra
• Húsvéthétfői istentisztelet – 2011. április 1.
10.00 óra
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00-17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Kérjük azokat a testvéreket, akik adójuk
1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyházat kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös technikai számot
tüntessék fel! Köszönjük.

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Március 17-én vasárnap 16.00 óra Házaskör a gyülekezeti házban
• Március 24. 10.00 óra virágvasárnapi isten
tisztelet a templomban
14.00 óra húsvéti családi gyermekdélután a
gyülekezeti házban
Szolgál: Szabó Adrienn teológusnő
• Március 28. nagycsütörtök 18.00 óra isten
tisztelet a templomban
• Március 29. 10.00 óra nagypénteki isten
tisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
• Március 31. vasárnap, reggel 5.00 óra feltá
madás ünnepi hajnali virrasztás a templom
ban
10.00 óra feltámadás ünnepi istentisztelet a
templomban, úrvacsoraosztás
• Április 1. 10.00 óra húsvét hétfői istentiszte
let a templomban, úrvacsoraosztás
Állandó alkalmak:
Vasárnap 10.00 óra felnőtt istentisztelet, már
cius 24-től a templomban
10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti
teremben
Kedd: 15.30 konfirmációelőkészítő 7. osztá
lyosok részére
Szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra konfirmáció előkészítő 8. osztályo
soknak
18.00 óra felnőtt konfirmációelőkészítő
Péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(télen a Kossuth László utcai gyülekezeti
házban)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdet
tel a parókián
Alkalmaink
• Március 24.: virágvasárnapi ünnepi isten
tisztelet
• Március utolsó hete: nagyheti és ünnepi
istentiszteletek
Nagyheti és Húsvéti istentiszteletek
• Nagycsütörtök 17.00 óra
• Nagypéntek 10.00 óra
• Nagyszombat 17.00 óra
• Húsvét vasárnap 10.00
• Húsvét hétfő 10.00 óra
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
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Részlet a Szentatya nagyböjti
üzenetébõl
A szeretetben való hit szeretetet ébreszt
„Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk”
(1Jn 4,16)
Kedves Testvéreim!
A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk,
hogy a hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen
kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus Istenében való hit és a szeretet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse, és amely
vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján.
(…) Az egész keresztény élet nem más, mint válaszadás Isten szeretetére. Az első válasz éppen a hit: ahogyan teljes rácsodálkozással és
hálával befogadunk egy rendkívüli, isteni kezdeményezést, mely megelőz és buzdít minket. A hit „igenlő” válasza az Úrral való barátság
csodálatos történetének kezdetét jelenti, amely megtölti létünket és
teljes értelmet ad neki. Isten azonban nem elégszik meg azzal, hogy
befogadjuk ingyenes szeretetét. Ő nemcsak szeret minket, hanem
magához is akar vonzani és olyan mélyen átformálni, hogy Szent
Pállal együtt azt mondhassuk: már nem én élek, hanem Krisztus él
bennem (vö. Gal 2,20). Amikor teret engedünk Isten szeretetének,

MEGHÍVÓ
Március 22-én (péntek) 18.00 órai kezdettel
JÓTÉKONYSÁGI EGYHÁZZENEI
HANGVERSENYRE
kerül sor a gyóni református templomban,
a gyóni református gyülekezet javára.
A koncert előadója a RÁCKEVEI ADVENT KÓRUS
és hangszeres szólistái.
Támogatójegyek 1000 Ft-os áron kaphatók Kajdácsiné Jolikánál
a lottózóban és a lelkészi hivatalban.
Fekete László lelkipásztor

IV. Városi Keresztút

március 8-án 14.00 órától
1. állomás: Dabasi-szőlők Őrangyalok Templom
2. állomás: Öregországúti kereszt
3. állomás: Apácatemető
4. állomás: Zárdakert Idősek Otthona, kápolna
5. állomás: Dabas-Gyón Szent Péter Templom
6. állomás: Alsódabas Magyarok Nagyasszonya Templom
7. állomás: Felsődabasi temető, kereszt
8. állomás: József Attila úti kereszt
9. állomás: Vásártér úti kereszt
10. állomás: Felsődabasi Szentháromság Templom
11. állomás: Felsődabas–Dabas–Sári határkereszt
12. állomás: Dabas-Sári kálvária
13. állomás: Dabas-Sári Nagyboldogasszony Templom
14. állomás: Szent János Katolikus Általános Iskola, kápolna
Kisvonat indul: 13.15-kor a Dabas-sári templomtól (megáll a
Kálváriánál és Felsődabasig az autóbusz-megállókban)
Autóbusz indul: 13.30-kor a felsődabasi templomtól (megáll a
templomoknál, a Vasút út elején és végén az autóbusz-megállókban)
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hasonlóvá válunk hozzá, részesei leszünk magának a szeretetének.
A szeretetére való megnyílás azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy Ő éljen
bennünk és vezessen minket, hogy Vele és Benne szeressünk, és úgy
szeressünk, mint Ő. Hitünk csak így válik valóban tevékennyé a szeretetben (vö. Gal 5,6), és Ő így fog bennünk maradni (vö. 1Jn 4,12).
(…) Lényegében minden a Szeretetből indul ki, és minden a
Szeretet felé törekszik. Isten ingyenes szeretetét az evangélium hirdetésén keresztül ismertük meg. Ha hittel fogadjuk be, megkapjuk azt
az első és elengedhetetlen kapcsolatot az istenivel, amely által „bele
tudunk szeretni a Szeretetbe”, hogy aztán Benne maradjunk és örömmel továbbadjuk másoknak is.
(…) Kedves Testvérek! Ebben a nagyböjti időszakban, amikor a
kereszt és a feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben
Isten szeretete megváltotta a világot és bevilágította a történelmet, azt
kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek át ezt az értékes időszakot,
élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába, amellyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során. Ezért imádkozom Istenhez, és kérem mindnyájatokra külön-külön és minden közösségre az Úr áldását.
XVI. Benedek (immár nyugalmazott) pápa
Bővebben: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1904

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó
váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik
Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától
szombat: 8.00 órától

sport

FÉRFI KÉZILABDA
Felnőtt- és juniorcsapatainknak február 17-én megkezdődött a
tavaszi bajnokság.
Első ellenfelük az MKB Veszprém II. csapata volt.
MKB Veszprém II.–Dabas VSE KC
21 : 24 (junior)
MKB Veszprém II. –Dabas Diego KC
34 : 26 (felnőtt)
Első hazai mérkőzésükön február 24-én az Alba Regia KSE csapatait fogadták.
Dabas VSE KC –Alba Regia KSE
28 : 23 (junior)
Dabas Diego KC–Alba Regia KSE
39 : 20 (felnőtt)

UTÁNPÓTLÁS
– Serdülő I-es csapatunk 4. helyen zárta az alapszakaszt, így a felsőházban folytatják a küzdelmeket február 26-tól az MKB
Veszprém vendégeként.
– Serdülő II-es csapatunk 8. lett az alapszakaszban, ők az alsóházi
rájátszásban szerepelnek.
– 2013. január 25–27. között a debreceni Főnix Kupán vett részt
2000–2001-es csapatunk, ahol a 15 csapatos mezőny 8. helyén
végeztek.
– Február 16–17-én ismét megrendezték a Törökszentmiklósi
CLAAS kupát.
– Szombaton 2002-es csapatunk versenyzett kiegészítve 2003–
2004-es születésű fiúkkal. Ők harmadik helyen végeztek és
bronzéremmel térhettek haza.
– Vasárnap 2000–2001-es csapatunk utazott a tornára, ahol egy
mérkőzést elveszítve a második helyen végeztek.

Felkészülési aquatlonverseny
Százhalombattán
A téli hónapok alapozási időszakában, február 9-én, Százhalom
battán rendeztek versenyt, ami úszásból és futásból állt. A verseny hendikep rendszerű volt, mivel télen az úszás után nem
lehet rögtön futni az időjárás miatt, így a szárítkozás és átöltözés
után a futásnál az úszóidőnek megfelelően startoltak el a versenyzők. A Dabasi SZSE versenyzői is ott voltak az indulók
között az egész apró óvodás korosztálytól kezdve a felnőttekig.
Eredmények
Lányok:
– Újonc III.: 2. Szabó Jázmin
– Újonc II.: 5. Szabó Réka, 8. Pásztor Sára, 9. Bretus Lara
– Újonc I.: 8. Szegfi Csenge, 11. Nagy Ágnes, 15. Kecskés
Noémi, 16. Bali Hajagos Lili
Gyermek: 2. Bukovszki Tünde, 4. Fekete Fanni
Serdülő: 1. Bukovszki Boglárka, 5. Bennárik Csilla
Fiúk:
Újonc III.: 8. Pál Dénes, 9. Papp Tibor
Újonc I.: 1. Farkas Csaba, 3. Farkas Zsolt, 16. Balázs Gábor,
18. Garajszki Bálint, 19. Petrányi József
Gyermek: 1 . Kanyik András, 7. Kecskés Bence, 9. Fajth
Ádám, 14. Fekete Balázs
Felnőtt: 1. Cseik Márton
Lorántfyné Horváth Ildikó

Folytatódik az ERIMA Gyermekbajnokság
– U-12-es (2000) csapatunk február 1-jén Abonyba utazott, ahol a
megyei első fordulót rendezték. Minden mérkőzésüket megnyerték a fiúk. A második fordulóra február 23-án az OBO Arénában
került sor, ahol két mérkőzést játszottak. Mindkétszer győztesen
hagyták el a pályát, így első helyen jutottak a megyei döntőbe.
– Február 15-én a szivacskézilabdás U-8-as „A” csapatunk is megyei
második fordulón vett részt Pencen, ahol két mérkőzést játszottak, mindkettőt megnyerték.
– U-11-es (2001) csapatunk is elkezdte a bajnokságot. Február
16-án Budaörsre utaztak, négy mérkőzésből hármat megnyerve,
második helyen bejutottak a megyei döntőbe.
– Az U-13-as (1999) fiúk már a megyei döntőn is túl vannak.
Február 24-én az OBO Arénában került megrendezésre a forduló. A fiúk 3. helyen végeztek a megyében, így bejutottak a régiódöntőbe, melyet március 18-án, Salgótarjánban rendeznek.
Gratulálunk a fiúknak az eredményekhez.
HAJRÁ DABAS!		
Békés Anita
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hirdetések

Komoly lehetőség!

Olyan munkatárs jelöltek jelentkezését várjuk, akik
nem állást, hanem haladást keresnek!
Mi adjuk a tudást és a tapasztalatot!
A kitartásért cserébe anyagi biztonság, folyamatos
személyes fejlődés és elismerés a jutalom.
A munka jövedelem kiegészítésként is jól működik!
Fényképes önéletrajzát az
info@biztos-munka.hu-ra várom!
A jó szakma felér egy diplomával!
„A jó szakma felér egy diplomával!” mottó jegyében a Magyar
Kereskedelmi Iparkamara 2013-ban, 39 szakmában már hatodik
alkalommal rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt
(SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt
(OSZTV). E rangos esemény írásbeli elődöntőjét Pest megyében a
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) rendezte meg,
ahol 26 szakmában közel 160 versenyző mérhette össze tudását. A
versenyek döntőjére 2013. április 24–26. között Budapesten, a

Hungexpo Vásárk özpont G és F
pavilonjában kerül sor.
A szakma tanulását és a szakképzés
támogatását kiemelten fontosnak tartjuk,
hiszen a munkaerőpiacon hatalmas hátránnyal
indul az, aki nem rendelkezik szakképzetséggel.
Ennek szellemében ajánljuk minden olyan fiatalnak a rendezvény látogatását, akik pálya
választás előtt állnak. A rendezvényre történő
belépés mindenki számára ingyenes. Az érdeklődő iskolák diákjai
számára 24-én, illetve 25-én egy-egy napos szakmai kirándulás
keretében a PMKIK látogatást szervez, melyre korlátozott számban – díjtalanul – buszt biztosít.

Érdeklődés, szakmai kapcsolat:

Zádori Krisztián 06-1/266-3995, zadori.krisztian@pmkik.hu

Gyere ki a fesztiválra!
Ismerkedj a szakmákkal!

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
NFA-KA-NGM-5/2012/TK számú pályázat támogatásával
készült.
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