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1905. április 11. –1937. december 3.

(LE VAGYOK GYŐZVE...)
Le vagyok győzve, (győzelem ha van)
de nincs, akinek megadjam magam.
Úgy leszakadtam minden más világról,
ahogyan lehull a gyümölcs az ágról.
Szurkálnak, óvnak tudós orvosok,
irnak is nékem, én hát olvasok.
S „dolgozom”, imhol e papírhalom a működésben van a nyugalom.
Én állat volnék és szégyentelen,
nélkületek, kik játszotok velem Köztetek lettem bolond, én a véges.
Ember vagyok, így vagyok nevetséges.
1937. okt.

rendezvényeink

Lezajlott a március 15-i rendezvény városunkban

Fotó: Karlik Balázs

Március 15-én hatalmas télre virradt az ország, amely megbénította a közlekedést és meghiúsította a kültéri rendezvényeket.
Városunkban is módosult az ünnepségsorozat lebonyolítása,
elmaradt a Kossuth-család emlékét őrző helyszínek közti vonulás, a
református templom kertjébe tervezett megemlékezés, de még a
Szent István téri koszorúzás is.
A délelőtti programok két helyszínen, a Kossuth Ház Galé
riában és a Táncsics Mihály Gimnáziumban zajlottak le. A galériában a város óvodái állították ki rajzaikat, tárgyaikat, amelyek a
tudás, tudatosság, környezettudatosság, az újrahasznosítás jegyében születtek. Ezt követően a gimnázium aulájában sor került a
hagyományos ünnepi műsorra az iskola nyolcadikos diákjainak és a
Kossuth Művelődési Központ kis néptáncosainak előadásában.

A délelőtt folyamán ünnepi beszédet mondott Kőszegi Zoltán polgármester, majd átadták a Dabas Környezetvédelméért Télessy
István-díjat, valamint a Dabas Város Díszpolgára kitüntető címet
az arra érdemes személyeknek. A környezetvédelmi díjazott idén
Bábel Antónia lett, a díszpolgári címet pedig Zelenák András
vehette át városunk polgármesterétől.
A délután folyamán a Kossuth Művelődési Központ nagytermében a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény középiskolás
színjátszói előadták Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjének
adaptációját Kotán Sándorné rendezésében.
A zord időjárás miatt elmaradt a hagyományos fáklyás zarándoklat Kossuth László sírjához.
K. Á.

Bábel Antónia 2013 környezetvédelmi
díjazottja

Az idei év díszpolgára Zelenák András

Óvodások díjazása a Kossuth Házban

A Múzsák AMI színjátszói a művelődési központ színpadán
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Dabas Város Önkormányzata, a település és a kistérség motorosai,
valamint a Fóti Motorbarátok Köre tisztelettel meghívja Önt és
ismerőseit az Eric Fernihough angol motorversenyző tiszteletére
szervezett koszorúzásra és motoros emlékkörre.

Időpont: 2013. április 20. (szombat)
Helyszín: Dabas „Gyóni Beton” Fernihough-dombormű

Fotók: Karlik Balázs

13.30 Regisztráció a Dabas Motel parkolójában
(Bartók Béla út 100.)

14.00 Fernihough-emlékkör indulása

VÁROSI MAJÁLIS
és GYERMEKNAP
a Tudás és Tudatosság jegyében
Dabas Város Önkormányzata és a
Szimultán Sport és Kulturális Egyesület
május 1-jén, szerdán 10.00 órai kezdettel
rendezi meg közös majálisát
a Jubileumi parkban
A programok a Tudás és Tudatosság Évének üzenetéhez igazodva főleg olyan gyermekprogramokat kínálnak, amelyek a
kicsik környezettudatos életmódra való nevelésében
játszanak nagy szerepet.

(útvonal: Dabas, Dabas-Sári városrész, Felsődabas, Alsódabas, Dabas-Gyón)

14.45 Koszorúzás a domborműnél
15.15 Emlékkör folytatása a Dabasi kistérség vadregényes útjain
Újlengyelbe
16.00 Motorosok fogadása, köszöntése Újlengyelben
A Szigetszentmiklósi Börze résztvevőit és közönségét is szívesen látjuk
a Budapesttől mindössze 43 kilométerre megtartandó szezonnyitó
rendezvényre. Jelige: Motorozzunk is egy kicsit!

ÚJSZÜLÖTTEK
KÖSZÖNTÉSE
Dabas Város Önkormányzata április 13-án, szombaton 10.00
órától tartja az Újszülöttek Köszöntését az új Bóbita
Óvodában. A rendezvényre szeretettel várjuk a 2012-es év
második félévében született csecsemőket és szüleiket.
Délután 14.00 órakor az Újszülöttek Ligetében (sári Csatipart) fát ültetünk a kisbabák születésének emlékére. Ide a
2012-es év első félévben születetteket is várjuk, ugyanis az ő
faültetésük tavaly novemberben a rossz idő miatt elmaradt.
A faültetéshez öltözzenek sportosan, és hozzanak magukkal
kerti szerszámokat.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Játszóház, kézműves foglalkozás, kiállítás és vetélkedő várja a
gyerekeket, ahol az újrahasznosítás során megalkotott tárgyaké, játékoké lesz a főszerep.
A rendezvényen garantáltan senki sem fog unatkozni,
mert a hagyományos majális elengedhetetlen kellékei is
megjelennek a helyszínen.
Kézműves sátrakkal, kirakodókkal, mutatványosokkal,
körhintával, céllövöldével,
dodzsemmel várunk minden korosztályt.
A színpadi programokról a Szimultán SKE
csoportjai gondoskodnak.
A nap fénypontja a Magyarország Legerősebb Rendőre
Országos Bajnokság lesz, amely 13.00 órakor kezdődik
az OBO Aréna parkolójában. Erősembereink változatos
próbatételekkel: kamionhúzással, rönknyomással,
gumiborítással, koffer- és zsákcipeléssel, hordópakolással
és más versenyszámokkal várják az érdeklődőket.
A gyerekek kipróbálhatják a motorázást és a kisautó-vezetést
a Talmácsi Motorsport Egyesület felfújható pályáján,
valamint hasznos tanácsokat kaphatnak
a biztonságos közlekedés témájában.
Programjainkról bővebben plakátjainkról,
a Dabas Tv és a Rádió Dabas híreiből,
valamint honlapunkról (www.dabas.hu) tájékozódhatnak
április második felében.

Szeretettel várunk minden dabasi családot
rendezvényünkre!
Esőnap esetén a színpadi programok
az OBO Arénában zajlanak.
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A gyógynövények tudora:
Szabó Gyuri bácsi
Azt hiszem, nagyon kevés olyan
ember van Magyarországon, aki ne
hallott volna Szabó Gyuri bácsiról,
a bükki füvesemberrõl, aki sok-sok
évvel ezelõtt, nagyanyjától tanulta
a természet és a gyógynövények
szeretetét és a népi orvoslást. Az
õ nevéhez fûzõdik a Diabess tea,
amelyet sok ezer cukorbeteg ember fogyaszt, nem véletlenül.
Nagy örömünkre szolgál, hogy április 25-én Gyuri bácsi, a Civil
Környezetvédelmi Tanácsadó Testület kezdeményezésére Dabasra
is ellátogat, így a Kossuth Művelődési Házban alkalmunk lesz meghallgatni őt. Addig is egy kis ízelítő:
– Gyuri bácsi hány éve tart előadásokat, és általában mi jellemzi
ezeket az alkalmakat?
– 2002 óta tartok rendszeresen előadásokat. Ezeket egyre
nagyobb érdeklődés övezi, talán ez az, ami 2002 óta a legtöbbet változott. Próbálok minden alkalommal kicsit másról beszélni, de a
legfőbb betegségeket és az azokra használandó gyógynövényeket
mindig tartalmazza egy-egy ilyen előadás.
– Mikor volt utoljára beteg?
– Komolyabb betegségre nem emlékszem, egy-egy megfázás, ha
nem is minden évben, de 2–3 évente elkap engem is.
– Meg tudná mondani, hogy hány olyan beteg emberen segített a
gyógynövények erejével, akiken az orvostudomány nem tudott?
– Nagyon sokan fordulnak hozzánk olyanok, akik már rengeteg
orvosnál jártak, sok-sok gyógyszert beszedtek, mégsem javult az

Kedves Fiatalok!
Április 3-án 14.00 órakor megnyílt a BMX pálya
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai Gyermekjóléti
Szolgálata (Dabas, Áchim u. 6.) immár 3 éve működteti a Pihenő- és
Játszóparkot, ahol asztaliteniszezni, görkorcsolyázni, focizni és
streetballozni tudtok, valamint az extrém sportot kedvelők kipróbálhatják
a BMX-pályát.

Jó tudnotok!

• A park időszakosan, áprilistól októberig üzemel, nyitva tartása esőnapot kivéve: hétfő, kedd, szerda, péntek: 14.00–18.00 óráig, szombat:
10.00–18.00 óráig.
• A pihenő- és játszóparkban található játékokat és eszközöket mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.
• A játszóparkban lévő bmx- és gördeszkapályát, valamint a mászófalat
18 éven aluli személyek kizárólag szüleik írásos beleegyezésével
használhatják vagy szüleikkel látogathatják (nyilatkozat intézményünkben kapható)
• A BMX-pályán bukósisak, könyök- és térdvédő használata kötelező
• A belépés ingyenes
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állapotuk. A gyógyítás – ezt mindig elmondom – most is az orvosok
dolga. A gyógynövényeket kiegészítő kezelésképp ajánljuk. Az
orvost kikerülni nem lehet és nem is szabad. Szerencsére számtalan
olyan visszajelzést kapunk, hogy a gyógynövények segítettek.
Elhajtották a vesekövet, levitték a vérnyomást, megszületett a várva
várt baba, elmúlt a hosszan tartó gyulladás és még sorolhatnám.
– Hogyan tudná bátorítani azokat az embereket, akik még mindig
szkeptikusak a gyógynövényekkel szemben?
– A saját egészségéért mindenki maga felel. Azt hogyan őrzi
vagy hogyan hanyagolja, abba sem az orvos, sem a természetgyó
gyász nem tud beleszólni. Egy biztos, egészséget megőrizni, betegséget megelőzni gyógyszerekkel nem lehet. Ha mindennap csak 5
percet szánunk magunkra, megiszunk egy csésze gyógynövényteát,
már nagyon sokat tettünk az egészségünkért.
– A dabasi előadáson előreláthatóan miről fog beszélni?
– Szó lesz a betegségek kezeléséről, hogy milyen növények segíthetnek ilyenkor. Fogok a megelőzésről is beszélni, hogyan tartsuk
karban a szervezetünket, a legfontosabb szerveinket, hogy azok
egészségesen tudjanak működni.
– Köszönöm. További jó egészséget kívánok és várjuk szeretettel
városunkban.
Bábel Antónia

Gyógynövényekkel az
egészség megôrzéséért
Szabó Gyuri bácsi, a füvesember előadása
2013. április 25-én, csütörtökön 18.00 órakor
a Kossuth Művelődési Központban.
A belépés díjtalan.

• A pálya használatához 5 db BMX-et tudunk biztosítani kiegészítőkkel,
de hozhatjátok saját felszereléseiteket is.
Keddenként a sportoláson kívül lehetőségetek van 15.00–16.30 óráig
igényeitekhez igazodó programokon részt venni csoportfoglalkozás
keretén belül.
Programkínálatunk:
filmvetítés • titeket foglalkoztató témákról való beszélgetés • közös
játék • közös kirándulás • kiállítások látogatása • zenehallgatás •
sportversenyek
Sok szeretettel várunk benneteket!!
Kuli Andrea családgondozó, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

önkormányzati hírek

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 28-án megtartott ülésén:
– módosította a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 15/2011. (III. 03.) és a szociális igazgatás és
ellátás szabályairól szóló 9/2011. (I. 16.) önkormányzati rendeletét,
melyben rendelkezett a szociális juttatásként adható Erzsébetutalvány bevezetéséről a megállapítható szociális segélyek esetében.
A szociális Erzsébet-utalvány élelmiszer, tanszer és ruházat vásárlására használható fel, célhoz kötött segítséget nyújt a rászorulónak,
különböző jogcímeken, eltérő segélytípusra is adható, egyre nagyobb
körben váltható be Dabason is.
– engedélyezte a Gyóni Temetkezési Kft. részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – a Gyóni név felvételét (39/2013. III. 28. sz. ök.
hat.), valamint a 2013. április 20–21-én Dabas-Belsőmántelek környékén megrendezendő 35. POSTÁS-HM Budapesti Erdőgazdasági
Kupa nemzetközi tájfutóverseny térképein Dabas város címerének
elhelyezését (40/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
– jóváhagyta a 2013. évi közbeszerzési tervet (41/2013. III. 28. sz. ök.
hat.)
– a testület elfogadta, hogy városi szinten az alkalmi vásárok és piacok
helyszíne a Piaccsarnok (2370 Dabas, Iskola u. 1/A, hrsz.: 2253/2)
legyen, az önkormányzati intézmények épülete nem (45/2013. III. 28.
sz. ök. hat.)
– hozzájárult a dabasi 1814/5 hrsz.-ú Vásártér területén működő
hangosbemondó működtetéséhez Gáspár Zoltán dabasi lakos részére. (46/2013. (III. 28.) sz. ök. hat.)
– a testület felhatalmazta Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy a köznevelési intézmény(ek) működtetését szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek, valamint az intézmény működtetéséhez kapcsolódó foglalkoztatottak átadás-átvételéről szóló megállapodást az Erkel Ferenc
AMI dabasi tagintézményére vonatkozóan aláírja (47/2013. III. 28. sz.
ök. hat.)
– támogatta a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tanszak
bővítési kérelmét (48/2013. III. 28. sz. ök. hat.)
– engedélyezte a Caritas Egyesületnek, hogy a Fő út. 50. szám alatti
ingatlanon lévő lakást raktárként használja (49/2013. III. 28. sz. ök.
hat.), valamint hozzájárult a Fő úton a felsődabasi templom melletti
téren (a fagyizó helyén) fénykereszt felállításához (50/2013. III. 28. sz.
ök. hat.)
– 42/2013. (III. 28.) számú önk. határozatában bérleti szerződés módosításáról, 43/2013. (III. 28.) számú önk. határozatában ingatlancserék
megvalósításáról döntött, 44/2013. (III. 28.) számú határozatában
ingatlanmegosztást és -értékesítést engedélyezett.

Még egyszer
a hulladékszállítási díj beszedésérõl
Dabas város területén, az alábbi személyek látják el a díjbeszedői feladatokat:
Dabas-Gyón
Dabas és Gyón
Dabas
Dabas
Felsődabas és Sári
Dabas-Sári és Besnyő
Dabasi-szőlők és Gyón

Kovács Dóra
Szabó Zoltánné
Kálmánné Molitor Anikó
Bennárik József
Kecskés Éva
Szilaj Ottó (vízdíjas)
Gerstenbrein Mariann

06-30/286-1102
06-30/527-0599, 361-816
06-70/226-8241
06-30/935-6673
06-70/407-2406
06-70/253-0782
06-20/317-0365

A szemétszállítási díj a beszedőkön kívül csoportos beszedési
megbízással is teljesíthető, illetve aki eddig így fizetett, az
továbbra sem kap számlát. Kérjük megértésüket, és együttműködésüket a sikeres hulladékszállítási díj beszedése érdekében.
Köszönjük.
Rigóné

Szelektív hulladékgyûjtés
a Városházán
A Dabasi Polgármesteri Hivatal a Tudatosság Éve jegyében szelektív hulladékgyűjtésbe kezdett. A hivatal épületében minden szinten
hulladékgyűjtő szigeteket talál a Tisztelt Lakosság. Külön kell gyűjteni a papír, a műanyag és a vegyes, egyéb hulladékot. A papírhulladék ezt követően feldolgozóba kerül, melyből környezetbarát technikával magas fűtőértékű papírtégla kerül előállításra. A műanyag-

Új jegyzõje van Dabasnak
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Garajszki Gábor, váro
sunk volt jegyzője járási hivatalvezetői kinevezését követően kiírt
jegyzői pályázat elbírálásra került. A pályázati kiírást a 10 jelentkezőből a korábbi főosztályvezető-helyettes, Rigóné dr. Roicsik
Renáta nyerte meg. Többéves helyi vezetői gyakorlata, megfelelő
végzettsége folytán alkalmas a feladatra.
Városunkért végzett munkájához sok sikert és kitartást kívánok.
Kőszegi Zoltán polgármester

hulladék szintén újrafeldolgozásra kerül. Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, ügyeljen a hulladék megfelelő gyűjtőbe történő helyezéséről!
Emellett használt elemek gyűjtésére, környezetbarát tárolására
is lehetőség van hivatalunk előterében.
Kérjük, óvja Ön is környezetét és egészségét!
Jegyző
2013. április
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tavaszi kerti
munkálatokból származó gally, nyesedék, tehát kifejezetten csak
a zöldhulladék, a Tipo Box Kft., Dabas, Luther utcai telephelyén
ingyenesen lerakató. Tehát, aki nem tudja otthonában a metszésből származó zöldhulladékot kezelni, beszállíthatja az udvarra,
ahol aztán a kft. feldolgozza azt. Szállítást a cég nem tud vállalni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, csak zöldhulladékot vigyenek, mást a kft. nem vesz át! További információ a 06-20/9311984-es telefonszámon, Kosztolányi Balázsnénál kérhető.

Mezõõri hírek
Február 25-én 10.00 órakor Sáriban a Tabáni úton megállított a
mezőőr egy kisteherautót, amely Bugyi irányából nyárfával megpakolva ért be a településre. Erdésztől származó számlával, szállítólevéllel igazolta a fa származását.
Március 1-jén 12.00 óra után Besnyőn, a Gorkij utca végén, a természetvédelmi területről egy besnyői lakos kerékpáron az erdőből
eltulajdonított fát tolt volna haza. A mezőőr 5000 forint helyszíni
bírságot rótt ki az elkövetőre.
Március 6-án, Szőlőhegyen, a szeméttelep melletti erdőben egy
személyt tiltott legeltetésért részesített figyelmeztetésben a mezőőr, aki a felszólításnak eleget téve elhajtotta az állatait.
Szőlőhegy és Besnyő között valaki felgyújtotta a csatornapartot
és az azt övező nádast. Amire a mezőőr észlelte a tüzet és a helyszínre ért, a tűzoltók már oltották. Az érintett földtulajdonost telefonon értesítették.
Március hó folyamán a mezőőrök számos alkalommal hajtottak
végre közös ellenőrzést, őrjáratokat a körzeti megbízottakkal, a
polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel.

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.

Szemétszedés
a Föld Napján
A Civil Környezetvédelmi Tanácsadó Testület a Föld Napja
alkalmából, 2013. április 20-án, 9.00 órára szemétszedést
szervez, amelynek helyszíne a Dabasi-szőlősi Őrangyalok
Templom mögötti fás terület. Kérjük, hogy gumikesztyűt
hozzanak magukkal! Érdeklődni: civiltanacsado@gmail.
com
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Dabas a legnyitottabb
önkormányzatok dobogósa
A Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató Központja és az
Átlátható állam civil kezdeményezés 2012-ben Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló címmel felmérést végzett.
Négyszáztizenhét önkormányzat honlapját vizsgálták az átláthatóság szempontjából.
A kutatásban a hatályos törvények alapján állítottak össze szempontokat, ezek alapján vizsgálták a kiválasztott honlapokat: azt,
hogy milyen információkat tartalmaznak az önkormányzatról, az
önkormányzat működéséről, különös tekintettel az önkormányzatok
költéseire, az általuk indított közbeszerzések dokumentálására. Az
így létrehozott adatbázis a helyzet leírásán túl alkalmas volt matematikai–statisztikai elemzésre is.
A kutatók szerint az átláthatóság, az információk közzététele a
korrupció megelőzésének fontos tényezője. A kutatást dokumentáló
anyagban azt fogalmazták meg, hogy a honlap rendezettsége, a közzétett adatok száma jelzi az önkormányzat szellemiségét.
A kutatásban két index jelenik meg: az egyik a magyar önkormányzati nyitottság index, amely azt mutatja, hogy az adott önkormányzat milyen rálátást enged az állampolgároknak a világhálón
keresztül önmagára. A másik az önkormányzati törvénytisztelet
index, amelyből az derül ki, hogy a hatályos törvények szerint közlendő információt az adott önkormányzat milyen mértékben hozza
nyilvánosságra a honlapján. A felmérésben Kecskemét önkormányzata a nyitottsági index alapján az első helyen végzett, a független felmérés szerint tehát a legnyitottabb önkormányzatnak számít, a törvénytiszteleti rangsorban pedig harmadik lett a 417 vizsgált önkormányzat között. A nyitottsági index szerint Kecskemétet Szolnok
követi, majd holtversenyben Dabas, Szombathely, Szeged és Kaposvár
következik. A kutatás eredményét a Corvinus egyetem a honlapján
hozta nyilvánosságra. 			
–szerk.–

A hulladékszállítási díj
befizetésérôl
Sajnálattal tudatjuk a Tisztelt Lakossággal, hogy a rossz idő miatt
Dabas-Gyón városrészben az önkormányzat díjbeszedője néhány
utcába nem jutott el!
Így felhívjuk figyelmüket, hogy aki bármilyen okból nem tudta
befizetni a január–február havi hulladékszállítási díjat, vagy aki
nem találkozott a díjbeszedővel, az pótlékmentesen április 12-én
12.00 óráig befizetheti a Remondis Kft. irodájában. Az iroda
április 8-tól 12-ig folyamatosan nyitva tart,
azaz
hétfő–csütörtök 8.00–16.00-ig
péntek
8.00–12.00-ig.
Aki április 12-én 12.00 óráig nem teljesíti a befizetést, annak a
kft. felszólítást és csekket küld, ekkor már hátralékkezelési költséggel terhelten.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy aki nem tudta a befizetését a
díjbeszedőnél teljesíteni, az a megadott időpontig szíveskedjen a
Remondis Kft. ügyfélszolgálatánál a január–február havi díjak rendezését teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
április 12.
Tulkán László Aladár–Kalecz Katalin
április 19.
Prígyeni Stephan–Csernák Éva
Turcsán Gábor–Radics Tímea
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
április 3.
Major Ferenc–Koczkás Zsuzsanna
Farkas József–Hajnal Ágnes
Ordasi István–Danyis Erika Ildikó
április 17.
Garajszki Gábor–Varga Judit Viktória
április 23.
Szabados János Zsolt–Tóth Ágnes
április 24.
Bálint János–Gácsi Györgyike
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
április 8.
Kosiba István–Sponga Teréz
április 9.
Jasper Géza–Jurászik Ágnes
április 15.
Laja Lénárd–Suhajda Erzsébet
április 16.
Van Vulpen Pieter Adrian–Lekl Katalin
Szabó János–Fokk Gizella Anikó
április 23.
Tóth Csaba–Szabados Mária
április 29.
Polák Ferenc–Papp Ágnes
április 30.
Krigel Péter–Bálint Éva
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
április 15.
Bukovszki Miklós–Garajszki Erzsébet
április 16.
Sallai Zoltán–Somogyi Anikó
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
április 14.
Hegóczki József János–Baráth Piroska
Április 21.
Horváth György–Juhász Anna
Április 28.
Suhajda József–Pelikán Irén
Kovács Sándor–Benárd Erzsébet
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
április 6.
Karlik László–Lomen Rozália
április 13.
Bennárik Mihály–Juhász Veronika
április 27.
Sipos József–Farkas Mária
60 éve (1953-ban) kötöttek házasságot:
április 25.
Balog Ferenc–Sziráki Julianna
2013 márciusában kötöttek házasságot
március 23.
Bódi Balázs András–Molnár Orsolya Anna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Polákovics Ádám Péter
Kovács Panka
Králl Bence
Mráz Petra
Magyar Milán
Balla Medárd Imre

2013. 01. 04.
2013. 02. 14.
2013. 02. 25.
2013. 02. 27.
2013. 02. 28.
2013. 03. 02.

Havasi Tünde
Hörömpő Andrea
Karner Ildikó
Varga Anita
László Mónika
Dr. Illés Ivett

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága édesanyánk, Kovács Jánosné temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoznak.
A gyászoló család

Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Földi Kán
2013. 03. 06.
Szilvási Katalin
Vajda Krisztián Lénárd
2013. 03. 06.
Forczek Nikolett
Molitor Árpád Soma
2013. 03. 11.
Ágoston Regina
Harsányi Dóra
2013. 03. 13.
Gula Mónika
Oláh Kende
2013. 03. 12.
Váradi Katalin
Fekete Rita
2013. 03. 13.
Tajti Andrea
Volenszki Adél
2013. 03. 13.
Podoba Erzsébet
Kecskés Kristóf
2013. 03. 14.
Bozsik Anna
Lakatos Lilla
2013. 03. 16.
Csikós Anna
Vass Mira Zsuzsanna
2013. 03. 17.
Szombatfalvy Zsuzsanna
Rierpl Vince
2013. 03. 22.
Gombár Andrea
Hefler Botond
2013. 03. 25.
Gurkaj Andrea
Kosztolányi Milán Márk
2013. 03. 28.
Schneider Laura

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Angyalföldi Józsefné (Tóth Piroska)
Balázs Pálné (Garajszki Erzsébet)
Havasi Ferencné (Sallai Julianna)
Józsa Dávidné (Fekete Erzsébet)
Pál Istvánné (Gattyán Katalin)
Szücs Ilona (Szücs Ilona)

1923. 04. 13.
1923. 04. 16.
1923. 04. 14.
1923. 04. 12.
1923. 04. 06.
1923. 04. 25.

90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Buncsák Pálné (Rácz Teréz)
Melczer Tibor
Buzás Béla
Fajt Róbert
Matus Szilvia
Gacsal Miklósné (Szaller Rozália)
Zsitva Sándor
Csaba Béláné (Czucz Rozália)
Zsákai Józsefné (Kosiba Klára)
Balázs László
Magyar Mihályné (Daróczi Olga Katalin)
Farkas Józsefné (Kis Mária)
Varga József
Dobos Lászlóné (Sipos Rozália)
Prigyeni Péter
Barta József
Rácz Istvánné (Jarábik Erzsébet)
Budavári Mihály

1961. 06. 25.
1950. 02. 11.
1941. 01. 10.
2002. 11. 24.
1970. 04. 10.
1924. 10. 06.
1942. 12. 08.
1922. 05. 23.
1948. 07. 25.
1933. 12. 20.
1918. 04. 06.
1925. 09. 26.
1966. 01. 03.
1930. 05. 28.
1951. 05. 24.
1949. 10. 10.
1925. 11. 03.
1933. 02. 25.

2013. 02. 09.
2013. 02. 18.
2013. 02. 21.
2013. 02. 22.
2013. 02. 24.
2013. 02. 26.
2013. 02. 28.
2013. 03. 04.
2013. 03. 05.
2013. 03. 06.
2013. 03. 09.
2013. 03. 11.
2013. 03. 14.
2013. 03. 16.
2013. 03. 16.
2013. 03. 16.
2013. 03. 17.
2013. 03. 31.

Osztozunk a családok gyászában.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik feleségemet, Rácz Istvánnét utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban
osztoztak. Külön köszönöm Kőszegi Zoltán polgármester úrnak,
hogy megtisztelte gyászoló családomat személyes jelenlétével.
Rácz István és családja
2013. április
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Frankfurtban a TMG

A projekt hivatalos honlapja: http://www.peda.net/veraja/
iitti/lukio/comeniukset/comenius2012, melyen megtalálható
minden a találkozókkal és a partneriskolákkal kapcsolatos fontos hír és beszámoló.
A második naptól már teljesen természetessé vált mindenkinek, hogy hol németül, hol angolul kommunikáltunk, de tanultunk valamicskét finnül és lengyelül is.
Frankfurti városnézés keretében egy felhőkarcoló 54. emeletéről csodálhattuk meg a tájat. Jártunk a Deutsche Bank épületénél és az óváros hangulatos főterén is.

A „Menschliche Vielfalt in der Schule” azaz „Az emberi sokféleség az iskolában” címû COMENIUS Iskolai együttmûködések pályázat keretében 2013. március 6–11-ig a Táncsics Mihály Gimnázium 10 diákja
3 tanárnõ és az igazgató úr kíséretében felejthetetlen
napokat töltött a németországi Frankfurtban, az ottani
Helmholtzschule szervezésében megtartott Projekttalálkozón.
A német, a finn, a lengyel és az angol iskola projektcsoportjaival
olyan remek munkalégkört sikerült kialakítanunk, mintha mindig is együtt dolgoztunk volna. A tanárok vezetésével a diákok
közösen dolgoztak fel a Workshopokban olyan témákat, mint
tolerancia, közérzet, egészséges tanulási légkör, tanulási típusok, mozgás.
A közérzetcsoport tagjai a frankfurti iskola arculatát szépítették dekorációikkal és az iskolakertben végzett munkáikkal. A
mozgáscsoport tagjai elkészítettek egy kisfilmet, amely a tanórákon használható frissítő testmozgás-gyakorlatokat tartalmazza. Emellett számtalan interjú, plakát és fotó, sőt műhelymunkában diákok által hordható cipő is készült.

A következő nagyszabású projekttalálkozó az 5 partneriskola
igazgatói, Comenius projektkoordinátorai és diákcsoportjai
résztvételével 2013. október elején lesz itt nálunk, Dabason, a
Táncsics Mihály Gimnázium szervezésében. A találkozó központi gondolata az egyenjogúság lesz.
Talabérné Kontra Hajnalka
Comenius projektkoordinátor

KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK áprilisi programjai
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 06-29/367-160, E-mail: tajolo@dabas.hu,
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Nyíri Katalin, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba,
a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
TŰZZOMÁNCMŰHELY INDUL!
április 13. (szombat) 10.00–15.00 óráig
a foglalkozást vezeti Antal Anita
A műhely célja megismertetni a fém- és zománcművesség alapjait, történetét, valamint olyan formakultúra, rajzi, technikai
tudás elsajátítása, amely felkészíti a műhelytagokat az alkotómunkára.
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„MI MÉG OLVASUNK” irodalmi kör:
április 16. (kedd) 18.00–19.30 óráig, foglalkozásvezető Bakkai Éva
Beszélgetés József Attila verseiről (nem középiskolás fokon)
MESEKASTÉLY 2013: április 20. (szombat)
Dabasi nagycsoportos óvodások mesebemutatói, óvodapedagógusoknak szakmai előadás, Jancsi és Juliska mézeskalácsháza és
kézművesműhelye, boszorkánykonyha és mesemozi a pincében.
Felnőtt népdalkör: csütörtök 17.30–19.30 óráig
vezeti Csík Jánosné Ferencz Katalin
somogyi, szentiváni, szatmári népdalok tiszta forrásból
Horgolóklub: április 15. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit
A frivolitás (hajócska csipke) technika alapjainak elsajátítása
Ingyenes angolkör: hétfő, 18.00–19.00 óráig,
tanár Balog Petra
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó köre:
kedd 15.30–17.00 óráig, vezeti Kotán Sándorné

intézményeink hírei

Stresszoldó hatha jóga
kedd, péntek 18.00–19.30 óráig, oktató Faragó Éva
Fotókör: páratlan hét, kedd 18.00–19.30 óráig
a foglalkozásokat vezeti Péli László
Testmegújító jóga: szerda 10.00–11.30 óráig
oktató dr. Botta Ilona
Baba–mama klub: szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti Erdélyiné Gáspár Ilona
Népi énekcsoport 6–9 éves korig:
csütörtök 16.00–17.00 óráig
Pilinke népi énekcsoport:
csütörtök 17.00–18.00 óráig, vezeti Solymosi Borbála
A Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub Egyesület
programja: április 13. szombat, klubvezető Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: HM-kúria
Minden dabasi vásár utáni pénteken hagyományőrző program
várja a látogatókat!
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra
és 2 fős szálláshelyként is bérelhető.
Övszövés
április 19. (péntek) 15.00–18.00

SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2371 Dabas-Sári, Szent János u. 112.
Telefon: 06-70/330-4583,
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com
gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
hétfő 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc
hétfő 18.00–19.00 óráig, csütörtök 17.00–18.00 óráig
Táncok: somogyi, rábaközi, készülőben: sári
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 19.00–22.00 óráig
19.00–20.00 – mezőségi
20.00–22.00 – raslavicei
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató Bábel Csaba

AerobiK: kedd, csütörtök 19.45–20.45
oktató Hornyák Regina
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
hétfő 17.30–19.00 óráig
Step aerobik: szerda 18.30-19.30 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva
Zsírégető aerobik: péntek 18.30–19.30 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva

FELHÍVÁS!

A Borovenka felnőtt és gyermek néptánccsoportokba
új tagok jelentkezését várjuk!
Táncos előképzettség nem feltétel.
Megfelelő számú jelentkező esetén óvodás csoport
beindítását tervezzük.
További információ: 06-70/375-91-41
Véradás: április 15. (hétfő), 15.00–18.00

DABASI-SZõLõSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Tel.: 06-70/459-3186
E-mail: feldman.laszlo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Feldman László, Feldman Lászlóné

Orvosi rendelés: hétfő 15.00
rendel dr. Radvánszki Ida
Mamorett csoport táncpróba
kedd 18.00 órától
Bátki János Nyugdíjas Klub
Egészségmegőrző tornafoglalkozás, szerda, vasárnap 18.00 órától
Gyermekkézműves foglalkozás
péntek 17.00 órától, foglalkozásvezető Feldman Lászlóné
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadás
április 10. (szerda) 18.00
Tégy a környezetért! – Hulladékgyűjtő program
április 20. (szombat) 9.00
Anyák napi kézműves délután
április 26. (péntek) 16.00
a Szőlőkert Óvoda közreműködésével
Édesanyák köszöntése – május 10. (péntek)
Céges rendezvények, családi illetve közösségi események
megrendezésére a közösségi házakban termek bérelhetők.
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!

A Múzsák Mûvészeti Iskola sikere Ráckevén
Március 18-án immáron negyedik alkalommal rendezték meg a „Táncok a billentyûkön” Térségi Zongorás Találkozót és Versenyt kilenc mûvészeti iskola huszonöt növendékének részvételével, amelyen intézményünk két diákkal képviselte magát. A találkozónak az
impozáns Savoyai Kastély adott otthont, amely méltó környezetnek bizonyult a rangos megmérettetéshez.
A délután megrendezett gálahangversenyen a találkozó hat legjobban teljesítő zongoristája léphetett fel, amelyre nagy örömünkre a

Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két növendéke,
Balog Regina Kitti és Juhász Gergő is bekerült. Juhász Gergő a
zsűri által maximálisan adható 100 pontból 99 pontot ért el, így a
verseny legeredményesebb fellépője lett. Ez a teljesítmény azt bizonyítja, hogy a tehetség, a kitartás és a hozzáértő szakmai irányítás
meghozza gyümölcsét.
Diákjainknak és tanáruknak, Hász Melittának gratulálunk a szép
eredményhez és további sikerekben gazdag munkát kívánunk.
Szabó Zoltán
igazgatóhelyettes
2013. április
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
április 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, csütörtök: 8.00–16.00 óra
kedd, szerda: 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
Gyógynövényekkel az egészség megőrzéséért
Szabó Gyuri bácsi, a füvesember előadása
2013. április 25., csütörtök 18.00 óra
A belépés díjtalan.

Kerekítő: szerda 11.00–12.00 óráig
oktató: Nagy Albinné, Kata
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: 13.00–17.00 óráig
kedd–péntek: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

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

KIÁLLÍTÁSok
Építészeti értékek Dabason
a klasszicista kúriák múltja és jelene
Dabas, a nyolc torony városa
templomaink építészeti és belső építészeti értékei
A kiállítás 2013. április 18.–május 17. között tekinthető meg.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Költözés miatt a könyvtár zárva!

KEREKES LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK
Mélységes szomorúsággal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KEREKES LÁSZLÓ, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett,
Bessenyei György-díjas népművelő, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési
Főosztályának nyugalmazott helyettes vezetője, a Kossuth Ház Galéria kiállításainak rendezője, a
Kossuth Művelődési Központ kiadványainak tervezője és képzőművészeti csoportjainak vezetője, a
Galéria Alapítvány kuratóriumának elnöke, grafikusművész, rajztanár, vezető szakfelügyelő, a Pest
Megyei Népművelők Egyesületének 1. számú örökös tagja, életének 74. évében, 2013. március
29-én elhunyt.
Kerekes László húsz éven át végzett meghatározó szakmai tevékenységet Dabason. A képző
művészeti kultúra fejlesztése mellett szakmai tapasztalatára, gyakorlati ismereteire, a közművelődés irányítása, szervezése
során mindig számíthattunk. Alkotó módon vett részt a város kulturális életének alakításában, amelyet Dabas Város Önkormányzata 2008-ban a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj odaítélésével ismert el.
Ezekben a nehéz napokban történetek, évek, évtizedek elevenednek meg. Fiatalok, idősebbek, dabasiak, pestiek, nógrádiak, az
ország sok helyéről, mind próbáljuk megszokni a megszokhatatlant.
Sokan gondolunk rá most. Nem búcsúzunk, emlékezünk... Nyugodj békében, Laci!
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egészség, hitélet

A megelõzés biztos és hatékony módja egyedül a védõoltás!
A meningococcus betegség kórokozója a Neisseria meningitidis
(röviden meningococcus) gennykeltő tokos baktérium. 13 fő típusa
ismert, ebből a megbetegedések zömét 5 csoport, az A, B, C, W-135,
Y okozza. A kórokozó az egész világon elterjedt, kizárólag az embert
betegíti meg. Európában főleg a B és C típus, az Egyesült Államokban
– és az utóbbi években Európában is megjelent – az Y típus. Részben
a kontinensek közötti gyors összeköttetéseknek köszönhető az a tendencia, mely az új típusú meningococcus fertőzések megjelenését
eredményezi Európában.
2010 augusztusáig elsősorban a B típus okozott megbetegedést
Magyarországon, átlagban 20–25 eset volt érintett, 2010 második
felétől a C típus előretörése jellemző. 2011 júliusától 2012. június
végéig 69 megbetegedés volt, ebből 20 B, 29 C, a többi egyéb típus
volt, vagy nem tudták meghatározni, ebből 9 eset halállal végződött.
Az esetek lehetnek egyedüliek vagy járványszerűek, ez utóbbiakat
rendszerint a C típus okozza. A betegség előfordulása szezonális jellegű, a téli, kora tavaszi hónapokban a legmagasabb. A betegek közel
a fele 15 év alatti volt, egyharmada a 15–29 éves korosztályt érintette.
A meningococcus baktérium az orr- és a toroknyálkahártyán úgynevezett hordozó állapotban van jelen. Itt képes szaporodni, és
cseppfertőzéssel, szoros és folyamatos kontaktus (köhögés, tüsszentés, csókolózás) útján terjedhet emberről emberre. Serdülők és fiatal
felnőttek között az időszakos hordozó állapot (hetek, hónap)
15–20%. A tünetmentes hordozó állapot nem betegség, azonban ha
a baktérium áttöri a szervezet védelmi vonalait és bekerül a vérkeringésbe, az agyhártya gyulladását okozhatja. A fertőzés forrása a baktériumot hordozó egyén, tehát a fertőzés forrása nem a beteg.
Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, gyerekek, serdülők, fiatal
felnőttek, utazók, külföldön tanulók, dolgozók, katonák, krónikus
betegségben szenvedők, léphiányosok, immunkárosodottak.
A betegség tünetei kezdetben az influenzáéhoz hasonlóak, ezért
nehezen felismerhetők: láz, szokatlanul erős fejfájás, hányinger,
gyengeség. Később idegrendszeri tünetek, görcsök, nyugtalanság

vagy aluszékonyság, tudatzavar lép fel. Csecsemőknél pulzáló kutacs,
fejhangú sírás, nagyobb gyerekeknél tarkókötöttség jelentkezik.
A megelőzés biztos és hatékony módja egyedül a védőoltás! A csecsemők fogékonysága hússzorosa az országos átlagnak, ami jelzi a
védőoltás rendkívüli fontosságát. Az oltóanyagok lehetnek konjugált
monovalensek, kizárólag a C szerocsoport ellen, amit elsősorban a
csecsemők, kisgyermekek védelmére használnak, illetve lehetnek 4
komponensű konjugált oltóanyagok (A, C, W-135 és Y szerocsoport
ellen). Ez két éven felüliek, különösen serdülők, utazók, fiatal felnőttek, kollégisták számára javasolt. Utazók esetében fontos a célország
járványügyi helyzetének pontos ismerete. A kórokozó folyamatosan,
magas hordozói arányban van jelen pl.: Anglia, Írország, Hollandia,
Belgium, Málta, Spanyolország, Svédország, Norvégia, Finnország,
ahol fokozottan kell gondolni a többi szerocsoport (A, C, W-135, Y)
elleni megelőzésre! Közeledik a nyár, az élmények mellett, sajnos
tőlünk szokatlan meningococcus csoportokkal való találkozást is rejteget. Ennek kivédésére leginkább a négykomponensű meningo
coccus oltóanyaggal tudunk felkészülni. A védőoltások nem adnak
életre szóló védettséget, 5 évente meg kell ismételni, hogy a védő
ellenanyagok megfelelő szintjét biztosítsuk és ezzel a fertőzést kivédjük. A konjugált vakcinák csökkentik a tünetmentes hordozói arányt,
ami azt jelenti, hogy ha egy adott populációban az egyének nagy
száma oltva van, akkor a maradék néhány oltatlan személy is védve
van a betegségtől, hisz az oltottak torkában megszűnik a kórokozó
hordozás, ezért nem fertőzhetik meg az oltatlanokat. Ez akár egy
családra is igaz, ha például oltva vannak a szülők és a gyermekek, úgy
a pici újszülött – aki még nem kaphat oltást – is védve van, hisz a környezete nem hordozza, és nem szállítja haza a baktériumot. A védőoltások patikai forgalomban vény ellenében hozzáférhetők.
Biztonságosak, élő kórokozót nem tartalmaznak. Segítségükkel a
meningococcus betegség és a belőle származó halálesetek, valamint
súlyos szövődmények megelőzhetők.
Dr. Katona Edit, házi gyermekorvos

A MAGYAR ZATÁNDOKÚT ÉVNYITÓ ZARÁNDOKLATA
A zarándokok Esztergomból, a Szent Adalbert Központból indultak el nagypéntek
reggel, a Magyar Zarándokút évnyitó zarándoklatán, Máriagyűdre.
Az ünnepségen Tétényi Éva, Esztergom polgármestere és Kőszegi Zoltán,
Dabas polgármestere, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás elnöke
köszöntötte a vándorokat. A kialakult hagyomány szerint minden évben egy jeles
közéleti személy viszi végig az úton a zarándokzászlót. Idén Schmittné Makray
Katalin asszony Eperjes Károly színművésznek adta át a „stafétát”, aki végiggyalogol a 470 km hosszú úton. A zarándokok dr. Székely János püspök úr áldásával
indultak el.
Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke ismertette a zarándoklat
programját és tájékoztatta a vándorokat, hogy a rendkívüli időjárásra, a Pilisben
lehullott nagymennyiségű hóra való tekintettel Esztergom határában megszakítják útjukat és Budapesttől, a Gellért-hegyi sziklatemplomtól húsvét hétfőn folytatják a gyaloglást. A zarándokok az eredeti programjuknak megfelelően április
14-én délután érkeznek Máriagyűdre.
Részletes információ a www.magyarzarandokut.hu honlapon olvasható.
Szerk.
2013. április
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Az Egyházak hírei
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

• Az óraállítás óta a gyóni szentmiséink minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton
18.00 órakor kezdődnek.
• A vasárnapi időpontok változatlanok: a kezdés Gyónon 10.30.
• Gyóntatás általában minden szentmise előtt
1/4 órával.
• Általában minden hónap 1. vasárnapján a
gyóni szentmise gitáros gyerekmise; a hónap
3. vasárnapján a szőlősi szentmisét a 10
éven belül elhunytakért ajánljuk fel, ugyanaznap a gyóni szentmisében pedig a havi
kereszteléseket tartjuk: ez április 7-én, ill.
21-én is így lesz.
• A 20 részes előadássorozatunk második
feléhez érkeztünk, az alkalmak az óraállítás
óta kéthetente, hétfőnként 19.00 órakor kezdődnek. Áprilisi témáink: 8-án: A közösség
és a küldetés szolgálatának szentségei (egyházi rend, házasság) és egyéb liturgikus
szertartások (szente lmények, temetés);
22-én: Az emberi személy méltósága.
• Az idén az 1., ill. 5. osztályokba induló gyermekek szüleinek választaniuk kell, hogy
gyermeküket erkölcstan vagy hit- és erkölcstan (hittan) oktatásban kívánják részesíttetni. A katolikus szülőket – a gyermekük megkeresztelésekor tett ígéretükhöz híven – a
hit- és erkölcstan választására buzdítjuk. A
leendő elsősök szüleinek erről a beíratáskor
(a Gyóni Géza Általános Iskola esetében április 8-án és 9-én) kell nyilatkozniuk. Hitokta
tónk jelen lesz a beíratásnál, segíteni fogja a
szülőket, ill. átadja a kitölthető nyilatkozatot
is. A jelenlegi 4. osztályosok, azaz a leendő
ötödikesek szüleinek pedig május 20-ig kell
nyilatkozniuk. Ha a szülő nem nyilatkozik,
gyermekét automatikusan civil erkölcstanoktatásban fogják részesíteni a hittan helyett.
További részletek a Mag Tv-ben, a Rádió
Dabasban, ill. egyházmegyénk honlapján:
www.vaciegyhazmegye.hu.

Szentmisék rendje
• Hétfő, szerda 18.00; szombat elővételi
szentmise 18.00; vasárnap reggel 8.00,
vásári vasárnap este 17.00 órakor.
• Május 1-jén ismét megrendezésre kerül a
KARITASZ MAJÁLIS. Mindenkit szeretettel
várunk a plébánia udvarán.
Az egyházközség honlapja:
http://dabasikaritasz.hu

A Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmise:
• Vasárnaponként szentmise 08.30-kor
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be a hónap harmadik vasárnapján, április
21-én azokért, akik 2003–2013. között az
adott hónapban hunytak el.
Ügyintézés a gyóni rk. plébánián.
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A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
Alkalmaink
• Április 20-án, szombaton nagytakarítás és
felkészülés a szeretetvendégségre a gyülekezeti házban
• Április 21-én, vasárnap 10.00 órai kezdettel
az istentiszteleten vendégigehirdető Nyírő
Zoltán pünkösdi lelkész
• Április 21-én, vasárnap délután 15.00 órától
tavaszi szeretetvendégség
• Április 27-én, szombaton egész napos
Református Regionális Találkozó Táborfalván
• Április 28-án, vasárnap 10.00 órai kezdettel
az istentiszteleten vendégigehirdető Horváth
Sándor teológus
• Április 28-án, vasárnap délután Dunav ar
sányban református kórustalálkozót szervez
egyházunk, melyen gyülekezetünk kórusa, a
Deo Volente kistérségi ökumenikus vegyes
kar is szolgál
• Május 5-én, vasárnap délelőtt 10.00 órakor
konfirmáció a templomban.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Április 14., vasárnap 16.00 óra: Házas-kör a
gyülekezeti teremben
• Április 28., vasárnap 15.00 óra: Filmklub a
gyülekezeti teremben
• Május 5., 10.00 óra: Anyák napi istentisztelet a templomban
• Május 9., csütörtök 18.00 óra: Mennybe
menetel ünnepi istentisztelet a templomban

• Május 11., szombat 19.00 óra: Református
jótékonysági bál a Táncsics Mihály Gimná
ziumban.
Jegyek elővételben kaphatók: 3000 Ft/fő – a
Lelkészi Hivatalban és Kajdácsi Ferencné
Jolikánál
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap:
10.00 óra: istentisztelet a templomban
10.00 óra: gyermek istentisztelet
• Kedd:
15.30-kor konfirmáció-előkészítő a 7. osztály számára
• Szerda:
15.00 óra: bibliaóra
16.00 óra: konfirmáció-előkészítő a 8. osztály számára
	18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Péntek:
15.00 óra: gyülekezeti hittanóra az
5–8. osztály számára a gyülekezeti teremben
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
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)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangélikus gyülekezetbe!
Kérjük azokat, akik adójuk 1%-ával a
Magyaro rszági Evangél ik us Egyház at
kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon
a 0035-ös technikai számot tüntessék fel!
Köszönjük.

kultúra, kitekintõ

PRÓFÉTA VOLT A SAJÁT HAZÁJÁBAN
KALICZA FERENC
(*1820. november 15. Gyón †1908. április 8. Gyón)
Minden úgy történt, ahogyan azt Halász Imre uram jó előre megmondta: a kapálásból kiemelt éles eszű parasztfiúból kis segítséggel
kiváló hazafi, tudós felkészültségű református lelkipásztor lett.
Pályája szülőfalujában teljesedett ki. 1860 és 1908 között nem kevesebb, mint 48 évig szolgálta népét, terelgette őket szép szóval és dörgedelemmel, mindig, ahogyan azt kellett. Hívei tisztelték, szerették
és ahol csak lehetett, eldicsekedtek véle. Kalicza Ferenc Nagy
tiszteletű úr próféta volt a saját hazájában. Halálának 105. évfordulójára a „Dabas és Vidéke” fiatal főszerkesztőjének, Gyóni (Áchim)
Gézának az 1908. április 12-i számban megjelent nekrológjával
emlékezünk.			
Valentyik Ferenc
KALICZA FERENCZ 1820–1908
Gyón, ápril 9.
Fehérre meszelt, alacsony gerendás, agyagos szobában, – ott a düledező, nádtetős parochia végén,
fekete fakoporsóban fekszik már a Nagytiszteletű
úr…
A nagy, előkelő zöld babér koszorúk szinte
szégyenlik magukat a kis paraszt szobában, oly
félszegen ülnek a koporsó fedelén …
Vagy talán azt hallják, hogy a Nagytiszteletű
úr, az ő különös zengésű, reszkető hang jával
küldi őket:
„Menjetek, menjetek, hiú, világszerető emberek csillogni vág yó, fényes koporsójára!
Hagyjátok az enyémet olyan árván, olyan virágtalan, mint amilyen bús, virágtalan volt az életem!”
Az ő élete…

Az a hosszú, gyönyörű élet. Nyolcvannyolc évnek vívódó, küzdelmes,
gyümölcsös, fájdalmas, győzelmes, gyönyörű hullámzása…
Nyolcvannyolc évnek tavaszi remegése, izzó nyara, eszmetermő ősze és
hósivatagos fehér tele…
A Nagytiszteletű úr de tudna erről beszélni ! Az ő különös zengésű,
reszkető, siránkozó hangjával, amellyel annyi embert elprédikált…
Mi nem láttuk az ő életét. Mi csak sejtjük, hogy a Nagytiszteletű úr is
megélte a kifejlés forradalmát, a zavaros és fájdalmas megértéseket, a vér
viharait és a vezeklések korát…
A félénkségig szerény természete elbujdosott mielőlünk, akik kíváncsiak
vagyunk az Élet millió misztériumára és csillogó szemmel kutatjuk az Élet,
a Hullámzás örvényeit, - és akik, jaj, nem fogjuk megérni a Nagytiszteletű
úr nyolcvannyolc egyformára szabott évét soha, soha …
Bezárt ajtó mögött, könyvei fölé borul a Nagytiszteletű úr. A sárga levelű fóliánsok alig sárgábbak az ő arcánál. És a sárgalevelű fóliánsok közül hallja az apostoli szót:
„Ne rejtsd véka alá a világosságot!”
És a kis kerek hajójú falusi templom megtelt
világossággal, ahogy a Nagytiszteletű úr elkezdett beszélni az ő különös zengésű, reszkető, ríkató hangjával…
Mi így láttuk a Nagytiszteletű urat… És most
elvégeztetett…
A puritán magyar papot kíséri az ő népe … A
magába zárkózott tudós, talán költő írásos
hagyatékát kíváncsian lessük mi, néhányan írások bolondjai …Az embert felelősségre vonja,
sáfársága felől az Úr …
A Nagytiszteletű úr minden esetben célhoz
érkezett.
Csöndes nyugalmat, Nagytiszteletű úr…
(ág)

Tájfutóverseny Mántelek térségében
Április 20–21-én megrendezésre kerül a 35. Postás-HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Nemzetközi Tájfutó Kupa Dabas-Sári
Mántelek térségében.
A rendezvény társrendezője a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Táborfalvai Erdészeti Igazgatósága. A verseny Magyarország egyik legrangosabb tájfutó eseménye évek óta. A versenyen 500–600 versenyző fog részt venni Finnországtól Oroszországig.
Az érdeklődők a Mánteleki vadászház környékén tekinthetik meg a versenyt.
Érdeklődni lehet: az Erdészet irodájában, Dabas, Fő út 33. Telefon: 29/368-674 és 06-30/205-7951
http://bp-erdo.hu/ • http://postas.mtfsz.hu/ • http://postaskupa.blog.hu/
http://m.cdn.blog.hu/po/postaskupa/image/Post%C3%A1s%20kupa%202013%20Ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf
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FÉRFI KÉZILABDA

A latin kûr magyar bajnokai

Március hónapban felnőtt és junior csapatunk is öt mérkőzést
játszott, ahol a következő eredmények születtek:
NB I/B
Felnőtt
Junior
Le Beiler KK Ajka–Dabas VSE KC
17 : 37
24 : 39
SZESE Győr–Dabas VSE KC
27 : 27
29 : 26
Dabas VSE KC–Tatai AC
26 : 24
39 : 29
FTC PLER II.–Dabas VSE KC
22 : 35
35 : 29
Dabas VSE KC–Szentendre KC
31 : 25
33 : 28
A bajnokságban a felnőtt csapat jelenleg a második, a junior a harmadik
helyen áll.

Március 23-án, Miskolcon rendezték meg a „Latin Kűr Magyar
Bajnokságot”, amelyet idén egy fiatal dabasi versenytáncos, Hende
Máté nyert meg partnerével, Karcagi Dalmával. Máté kisgyermek
kora óta, azaz 14 éve táncol, így a folyamatos, kitartó munka ezzel az
eredménnyel ért be. Jelenlegi partnerével másfél éve dolgozik együtt,
mindketten a budapesti DanceStation Tse. versenyzői. 2012-ben
15-ek voltak az Európai Uniós Országok Egyetemi Bajnokságán, a
hazai Országos Bajnokságon pedig 3. helyezést értek el, továbbá számos hazai és nemzetközi klubközi versenyen dobogósok lettek.
Ez év szeptemberében kerül megrendezésre a Kűr Világbajnokság
Pekingben, ezt követően pedig a Világjátékok Tajvanon. Mindkét
eseményt a WDSF (World DanceSport Federation – Nemzetközi
Táncsport Szövetség) rendezi. Ezeken a rangos megmérettetéseken
Hende Máté és partnere, Karcagi Dalma képviseli Magyarországot.
Az eredményhez gratulál, a jövőbeni versenyekhez sok sikert
kíván a Dabasi Újság szerkesztősége!

UTÁNPÓTLÁS
Az ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokságban a következő eredmények születtek az elmúlt hónapban:
U-14-es csapatunk a Pest megyei és a régiódöntőt is 100%-os teljesítménnyel nyerte. Az országos elődöntőben második helyet szerezték meg
és bejutottak az országos döntőbe, az ország legjobb nyolc csapata közé.

Március 14–17. között immár harmadik alkalommal rendeztük meg a
Dabas-kupát, ahol a tervek szerint az 1998 és 2002 közötti korosztá
lyok játszottak volna. Sajnos az időjárás közbeszólt, több csapat nem
tudott elutazni a tornára, így csak az U-14-es (1998) és az U-12-es
(2000) korosztályok versenyeit tudtuk megtartani.
U-14-eseink egy szerencsétlen körbeverés folyományaként csak a hatodik helyet szerezték meg.
U-12-es csapatunk minden mérkőzését megnyerve első helyen végzett,
a fiúk aranyéremmel a nyakukban térhettek haza.
Az elmaradt korosztályok versenyei a tervek szerint kora nyáron kerülnek
megrendezésre. Gratulálunk a fiúknak az eredményekhez.
HAJRÁ DABAS!				
Békés Anita
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Fotó: Kozma István

U-13-as csapatunk a régiódöntőben harmadik helyen végzett és így az
országos elődöntőben folytathatja a küzdelmeket.
U-12-es csapatunk a megyei döntőben és a régiódöntőben is második
lett, így az országos elődöntőbe jutott.
U-11-es csapatunk április 7-én a régiódöntőben folytatja a bajnokságot.
U-10-es csapatunk a megye kilencedik helyén végzett.
U-9-es csapatainknak március 30-án kezdődtek meg a versenyek.
Mindkét csapat a megyei döntőbe jutott.
U-8-as csapataink jelenleg első és második helyen állnak a megyei
csoportban.
A döntőket április második hetében rendezik Pencen.
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MÁRCIUS 15. KETTõS ÜNNEP VOLT AZ FC DABAS SE ÉLETÉBEN
Március 15-én került sor a TAO pályázat keretén belül beszerzett
sporteszközök és sportruházat átadására az FC Dabas SE utánpótláscsapatai számára. A rossz idő ellenére több mint száz ifjú labdarúgó fogadta el az eseményre az egyesület meghívását, amelyet a VIP
teremben tartottak meg, amely zsúfolásig megtelt. Az átadást megelőzően Bennárik Ferenc elnökségi tag adott rövid tájékoztatást az
egyesület jelenéről és a jövőre vonatkozó terveiről. Ezt követően
Kőszegi Zoltán az FC Dabas SE elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Ezután került sor az eszközök és a sportruházat átadására. Az FC
Dabas SE a Dabasi Újság nyilvánosságát felhasználva ezúton szeretné megköszönni azon cégeknek a támogatását, amelyek hozzájárultak a pályázaton elnyert keretösszeg feltöltéséhez: BIANCOOP
Zrt., DAKÖV Kft., D-PACK Kft., REÁLSZISZTÉMA DABASI
NYOMDA Zrt., TRENDHÁZ-2000 Kft., SZÁLL-KERPLASZT Kft., VITAFORT Zrt., REMONDIS DABAS Kft.
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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
2013. április
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hirdetések

Dabas és vonzáskörzetében keresünk
elsősorban felsőfokú végzettséggel rendelkező
ambíciózus, új tudás megszerzésére nyitott,
saját fejlődéséért felelősséget vállaló munkatársakat
az alábbi területekre:
Pénzügyi tervező
Ügyfélápoló
Irodavezető
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre küldje:
info@biztos-munka.hu
BOLHAPIAC ÉS BABABÖRZE

Tegye gazdaságát
versenyképesebbé!

Bababörze és felnőttruha-börze
április 13-án 14.00–18.00-ig.
Bolhapiac május 4-én 7.00–13.00-ig
Az árusítás asztalonként 500 Ft.
Asztalfoglalás szükséges a
06-70/624-3706-os telefonszámon.

Földön járó megoldások az OTP Banktól!
Az elmúlt 60 évben az agrárvállalkozások megbízható partnereként az OTP Bank komoly
tapasztalatokat szerzett a mezőgazdasági finanszírozás területén. Szakértő támogatásunkkal
olyan megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek segítségével fejlesztheti gazdaságát, növelheti
gazdálkodása mozgásterét.
A tájékoztatás nem teljes körű. Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
termékeinkről és szolgáltatásainkról a 06 40 366 666 számon vagy
a www.otpbank.hu oldalon tájékozódhat.
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