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A huszadik szabad március 15.
Idén múlt húsz éve, hogy elôször ünnepelhettük szabadon a március 15-ét az országban és településünkön is. 1989 másért is fontos nekünk dabasiaknak, hiszen akkor márciusban kapta meg a
nagyközség, járási központ a városi rangot. Március 15-én
elsôsorban az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk, de a mi ünnepünket ez a két esemény még teljesebbé tette.
Hagyományainktól eltérôen a délutáni órákban zajlott le az
ünnepség. Az emlékezôk menete a megszokott útvonalon haladt,
a Kossuth Háztól, a református templom érintésével a Szent István térre. A ünneplôk menetéhez csatlakozott a szépen feldíszített
kisvonat, a gyerekek nagy örömére, amely üde színfoltja lett a
rendezvénynek.
A Szent István téren a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai ünnepi mûsort adtak, amelyhez csatlakozott a
gimnázium néhány diákja és több felnôtt elôadó is. A mûsor záró
mozzanata a Szózat volt, amelynek minden versszakát más-más
közéleti személyiség mondta el. Ez a momentum hangsúlyozta
leginkább a közösségek, a generációk összetartozását.
Az egybegyûlteket Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte,
majd dr. Zlinszky János, Dabas város díszpolgára mondott ünnepi beszédet. A rendezvény két rangos önkormányzati díj, a Dabas
Város Díszpolgára kitüntetô cím és a Dabas Város Környezetvédelméért Télessy István-díj átadásával folytatódott.
Az intézmények és egyesületek képviselôi a Kovács Sámuel
Tüzércsapat felvezetésével elhelyezték a kegyelet koszorúit Kossuth Lajos szobránál. A rendezvény fáklyás felvonulással folytatódott, majd a dabasi köztemetôben az ünneplôk lerótták kegyeletüket Kossuth László sírjánál.
A rendezvény táncházzal zárult a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Az ünnepség programjaiban közremûködtek:
Ordasi Brigitta, Kotán Sándorné, Juhászné Bábel Márta, Harmincz
Nóra, Kollár Kinga, Vizer Rita, Kôszegi Zoltán, Pálinkásné Balázs
Tünde, Prohászka Csaba, Garajszki Gábor, Kuli Imre, Farkas Józsefné, Juhász Sándor, Kecskésné Harmincz Jolán, Bujdosó Géza,
Klemencz Györgyné, dr. Katona Edit, Kotán Sándor, Fekete László,
Feldman László, Valentyik, Anna Ambrus Lehel, Grósz Norbert,
Ligetvári Csenge, Erdélyi Zsolt, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény növendékei, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói és a
Kovács Sámuel Tüzércsapat.
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Egy név, amely fogalommá vált

Dabas Város Önkormányzata minden
évben a március 15-i ünnepségen adja
át a Dabas Város Díszpolgára kitüntetô
címet, amellyel elismerését szeretné kifejezni a díjazottnak azért a kitartó, lelkes
tevékenységért, amelyet Dabasért, Dabas megismertetéséért, elismertetéséért,
hírnevének növekedéséért tett, hosszú
idôn keresztül.
Idén egy olyan személy vehette át ezt az
elismerést, aki generációkon keresztül a
dabasi ifjúság alakítását, formálását, tudásának gazdagítását tûzte ki céljául, és

ezáltal a felnövekvô, felnôtté váló dabasiak gondolkodását, szülôvárosukhoz való viszonyát, hazájukhoz való kötôdését is
nagyban befolyásolta. Ô Kiss István tanár
úr, a Táncsics Mihály Gimnázium történelemtanára. Kiss tanár úr szinte az iskola megalapításától tagja a Táncsics
Mihály Gimnázium tantestületének:
1970 óta oktatja, neveli a dabasi gimnazistákat a történelem szeretetére. A tárgyi ismeretek elsajátítását éppúgy fontosnak tartja, mint a gondolkodásra, a tudásból építkezô egyéni véleményalkotásra
való képesség kialakítását. Helyi, megyei
és országos versenyeken való rendszeres
részvételével, a történettudomány oktatásában elért eredményeivel a szakma
egyik ismert és elismert személyisége.
1993-tól dolgozik Pest megyei szaktanácsadóként, többek között annak a
tanár-csapatnak a vezetôje, amely az egységes OKTV-re való felkészítés érdekében munkálkodik. 1993-tól szervezôje a
Pest megyei történelemversenynek,
melynek döntôjét Dabason rendezik meg
két kategóriában minden évben. A dabasi gimnázium öt megyei gyôztese közül
háromnak volt tanára. 1997-tôl napjainkig tíz dabasi gimnazistát juttatott be a

történelem OKTV országos döntôjébe.
Közülük négy az elsô tíz között végzett.
Szenvedélye a tanítás, a tehetség kibontakoztatása: a gimnáziumban hosszú
évtizedek óta tart szakköröket, egy-egy
elôadására napokig, hetekig kutat, gyûjti a
szakirodalmat. Nyaranta három ízben
rendezett „studium-generale” nyári történelemtábort megyei fiatalok részvételével a dabasi gimnáziumban. Tanítványai
nem csupán a városból, hanem távolabbi
településekrôl is érkeznek szépszámmal.
Elismertségét és szakmai felkészültségét jelzi, hogy országos szakértôként
jegyzik a nevét. 1988-ban Kiváló Munkáért miniszteri elismerésben részesült.
2002-ben pedig „Dabas Ifjúságáért”
Kászonyi Dániel-díj I. fokozata kitüntetésben részesült. 2006-ban – az országos
tanulmányi versenyek elôkészítô munkájáért Pest Megye Önkormányzatának
díját kapta meg.
Kiss tanár úr fogalom: személyiségformáló ereje mind a mai napig meghatározó. Életmûve, személyes példamutatása méltán emeli ki a pedagógustársak
közül, és ezért méltó a Dabas Város
Díszpolgára kitüntetô címre.
Szerk.

Fotók: Karlik Dóra

A Mária-szobor gondozója
Március 15. a tavasz nagy ünnepe, amely a természet megújulását, a környezet
újjászületését is magában hordozza. A díszpolgári cím átadása mellett ez a rendezvény a legalkalmasabb a Dabas Város Környezetvédelméért Télessy István-díj
átadására is. Ezt az elismerést idén Sikari József vehette át, akinek lételeme a
környezet ápolása, ösztöneibe kódolt küldetés a természetvédelem.
Sikari József olyan
ember, aki tiszteli
a természetet és az épített környezetet, annak értékeit óvja, szívügyének tekinti gondozását, rendben tartását. Sok-sok éve ô és a
családja tartja rendben Mánteleken a Mária-szobrot és a Kápolnát,
illetve a környékét, amely nemcsak a vallását gyakorló sári lakosoknak, hanem az arra kirándulóknak is fontos helyszín. A szép és
rendezett Sári templomkert az ô munkáját dicséri. Az ô feladata a
parkosítás, fûnyírás, télen a hóeltakarítás, a buszmegálló rendben
tartása is. Nem véletlen, hogy ennyire fontos számára a szép környezet, hiszen hivatásszerûen foglalkozik virágokkal. Mezôgazdasági vállalkozó, több holdon virágokat termel. Abban is példát mutat
másoknak, hogy a földjén is mindig rendet tart, nem hagyja elgazosodni. Példás módon gazdálkodik. A földje környékét is rendben

tartja. Nagy gondot fordít arra, hogy környezetét ne szennyezze
olyan vegyszerekkel, amelyek a természetre káros hatással lennének.
Sikari Józsefet gyökerei Sárihoz kötik, ott született, ott járt iskolába. Azzal, hogy a Mánteleki út mellett lévô kápolnát és a Máriaszobrot és környékét gondozza, egy családi hagyományt visz tovább.
Régóta, már 50 éve a Sikari család egyik tagja, Sikari Miklós
gondozta, ápolta ezt a környezetet. Miklós bácsi idôs korára való
tekintettel Sikari József segített neki, majd halála után ô és családja
vette át ezt a nemes feladatot, aminek már10 esztendeje.
Az ünnepekre – az Anyák-napi és a szeptemberi Mária-körmenetre – méltóképpen díszíti fel a kápolnát és környékét, s mindezt szívvel-lélekkel teszi. A templomba a húsvéti ünnepekre is ô készíti a virágdíszítést, a Lourdes-i barlang díszítését, karácsonyra pedig a betlehemi jászlat és a karácsonyfákat díszíti fel. A díjhoz gratulálunk! K.Á.
2009. április
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Új óvoda épül
Dabas Város Önkormányzata a „Lendületben a Dabasi Dobos Ovisok” címû
uniós pályázaton támogatást nyert a
Bóbita Óvoda új akadálymentes épületének megépítéséhez. Március 6-án
megtörtént az óvoda alapkôletétele a
Szent István úton, a Vasbolttal szembeni általános iskola mögötti területen. Az
óvodások kedves mûsora nyitotta meg a

rendezvényt, majd Kôszegi Zoltán polgármester méltatta az esemény jelentôségét.
A polgármester, a jelen lévô képviselôk, az óvónôk és gyerekek együtt
helyezték el a betonágyba azt az urnát,
amely a jelenkor üzenetét, az óvodások
néhány rajzát, és más apró ereklyéit
tartalmazta.
szerk.
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„Tavaszköszöntô” versben

Március 13-án „Tavaszköszöntô” versmondó versenyt tartottak a Városházán. A zsûri és a szervezôk örömmel
vették tudomásul, hogy a gyerekek
versmondó kedve kivirágzott a tavaszra
való tekintettel, ugyanis 78 kis és nagyobb diák jelentkezett a versenyre. Az
ünnepélyes megnyitó a nagyteremben
zajlott le. A délután háziasszonya és a
rendezvény egyik szervezôje Kotán
Sándorné volt, ô köszöntötte a gyerekeket, bemutatta a zsûrit, majd Kôszegi
Zoltán polgármester nyitotta meg a
versünnepet. Egy igazi dabasi talentum, Valentyik Anna bûvölte el gyönyörû hangjával a hallgatóságot és ezzel oldotta az izgalmakat. A feszültséget
Móka János drámapedagógus, a zsûri
elnöke is mesterien oldotta, aki egy
koncentrációs ritmusgyakorlattal terelte el a gyerekek figyelmét a közelgô
megmérettetésrôl. A nagy létszámra
való tekintettel két csapatra oszlott a
társaság. A kicsik a nagyteremben, a
felsôsök a tetôtéri új tanácsteremben
mondták el versüket.
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Nevetve segíteni

Az eredményhirdetésen mindenki
kapott emléklapot és ajándékot, a díjazottak értékes könyvjutalmakat vihettek haza. A gyerekek megértették, hogy
nem mindenáron a gyôzelem a fontos,
hanem a jelenlét, a vers varázsa. Mert
jó együtt lenni egy hangulatos, oldott,
barátságos péntek délutánon.
– ui –
Eredmények:
Alsó tagozat
1. hely: Hornyák András
2. hely: Pozsgai Fruzsina
3. hely: Pádár Panna Fruzsina
4. hely: Tóth Bianka
Felsô tagozat
1. hely: Kukk Edit Luca
2. hely: Fazekas Anna Dorottya
3. hely: Bera Márk
4. hely: Kapus Alexandra
Volenszki Lilla
Különdíj: Garajszki Gábor
Szônyi Renáta

Március 13-a egy igazán szerencsés péntek volt több száz embernek – több okból
is. Egyrészt, mert azok közé a mázlisták
közé tartoztak, akik még idejében jegyet
tudtak vásárolni az elsô Dumaszínházra,
másrészt, mert ami az eseményen történt,
egy egész régió lakosságát fogja szolgálni.
A Rádió Dabas stábja azzal az ötlettel rukkolt elô, hogy a megmaradt két vacsorajegyet kivételesen árverezzük el, és a befolyt
összegbôl egy pulzoximétert vásároljunk a
dabasi Mentôállomásnak. Köszönettel
tartozunk mindenkinek, aki bekapcsolódott a licitbe, és köszönjük a Kaldi-Ker
Kft.-nek azt a felajánlott összeget, mely
végül életmentô eszközzé alakul át. Köszönjük továbbá Kôszegi Zoltán polgármester úrnak, hogy apró ötletünket egy
jelentôs összeggel kiegészítette keretébôl,
és végül 286 ezer forintot adhattunk át
Pergel Lászlónak, a dabasi mentôállomás
vezetôjének. Ez az összeg több nagyon
fontos életmentô felszerelés megvásárlására lesz elegendô, amellyel egy újabb
esetkocsit állítanak az emberi élet szolgálatába.
A Közösség Éve jegyében a Rádió
Dabas egész stábja kiemelten fontosnak
tartja azokat az eseményeket, amelyek segítenek egy jobb, élhetôbb közösség kialakításában, valamint a meglévôk bemutatásában, támogatásában. És nincs is jobb,
mint nevetve segíteni, a humor nagyágyúi
pedig hamarosan visszatérnek, de addig is
maradjanak a 93.4-en!
Az életért, az emberét
a Rádió Dabas stábja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. március 13-i rendkívüli ülésen két, pályázattal kapcsolatos döntést hozott. A Napsugár
Óvoda átalakítása és bôvítése Dabason tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrôl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. §-ának c) alapján eredménytelennek nyilvánította, mivel a legelônyösebb ajánlat is 26 098 464 Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló forrást. Mindezek miatt
a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy – a
tervdokumentációban és a költségvetésben végrehajtott költségcsökkentô módosításokat követôen –
haladéktalanul indítson el új közbeszerzési eljárást.
A testület hozzájárult, hogy a MÚZSÁK Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriuma által kiírt –
közOKA XXVI., Alapfokú mûvészeti intézmények
támogatása pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a mûvészeti képzés tárgyi feltételeihez
szükséges eszközfejlesztésre. A pályázat önerôt
nem igényelt, a fenntartó ötéves fenntartási kötelezettséget vállalt.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. március 26-án rendes ülést tartott,
ahol 12 képviselô egyhangúlag fogadta el az Otthon mentô szolgáltatásról szóló 17/2009. (III. 26.)
számú ÖK rendeletet. A rendelet alapján adható
szolgáltatás célja, hogy pénzbeli támogatást nyújtson azoknak a személyeknek, akik:
a) hiteltartozásuk törlesztô részletének jelentôs
emelkedése,
b) állandó jövedelmük jelentôs csökkenése vagy
megszûnése,
c) elemi kár bekövetkezése,
d) tartós betegség,
e) az adóstárs halála,
f) életvitelüket jelentôsen akadályozó, vagy súlyos
hátrányt okozó váratlan esemény bekövetkezése
miatt olyan helyzetbe kerültek, amely állandó lakásuk elvesztésével fenyeget. A rendelet 2009.
április 1-jén lép hatályba, a beérkezett kérelmek
elbírálásáról a Szociális és Esélyegyenlôségi Bizottság dönt.
A testület szintén egyhangúlag fogadta el a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2007. (I. 29.) számú ÖK rendelet
módosításáról szóló 16/2009. (III. 26.) számú ÖK
rendeletet. A módosított rendelet alapján 2009.
április 1-jétôl lehetôség nyílik a fiatalkorúak ápolási támogatásának igénylésére. A támogatást a Szo-

ciális és Esélyegyenlôségi Bizottság méltányosságból állapíthatja meg a Dabas városban állandó lakcímmel rendelkezô 18 éves életkor alatti személy
gondozását végzô hozzátartozó részére, ha
a) az ápolt tartós beteg vagy
b) testi-szellemi fogyatékkal élô
c) olyan betegségben szenved, melynek kezelési
költsége a család életvitelét súlyosan nehezíti
és a család vagyoni helyzete a támogatást indokolttá teszi.
A támogatást a család vagyoni helyzete különösen akkor teszi indokolttá, ha a család egy háztartásban élô tagjainak egy fôre esô jövedelme nem
haladja meg a mindenkori minimálbér 120%-át.
Dabas Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101. § (1) bekezdése c) pontja alapján – a lakosság biztonságának a jelenleginél hatékonyabb biztosítása érdekében – felterjesztéssel élt az Igazságügyi és
Rendészeti Miniszterhez, amelyben kezdeményezi a Büntetô Törvénykönyvrôl szóló 1978. évi
IV. tv. módosítását, ezen belül a „három csapás”
néven ismertté vált javaslat bevezetését. A javaslat szerint a Büntetô Törvénykönyvbe bekerülne
egy új kategória a visszaesôk között, az erôszakos
visszaesô. A javaslat szerint az erôszakos
visszaesô olyan elkövetô, aki harmadik alkalommal áll a bíróság elôtt, és mind a három alkalommal személy elleni erôszakos bûncselekményt
követett el.
A testület ezen az ülésen fogadta el a Dabasi
Rendôrkapitányság 2008. évi tevékenységérôl
készült beszámolóját és a helyi polgárôr szervezetek 2008. évi beszámolóit. A közmûvelôdési és
közgyûjteményi intézmények 2008. évi beszámolói és az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Iroda
2008. évi tevékenységérôl készült beszámolója
szintén elfogadásra kerültek.
Dabas Város Önkormányzata jóváhagyta a
261/1998. és 154/2006. (VI. 22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Tervének, valamint a 24/2006. (VI. 22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Tervének felülvizsgálatát, melyben a lakosság igényei mellett a
város távlati fejlesztési céljait is figyelembe veszi.
2006-ban Dabas Város Önkormányzata megvásárolta a gyóni Emlékpark melletti ingatlant (Molitor-féle ház). A vásárlás szándékában benne volt
egy gyóni városrészközpont kialakítása. Jelenleg a
testület határozott arról, hogy a leendô Gyóni Géza téren egyesíti a 4473. és 4476. hrsz.-ú ingatlanokból megmaradó területeket. A kialakuló terület Vt-3 besorolást kapott, mely lehetôvé teszi

elsôsorban kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató,
igazgatási, szállás létesítmények elhelyezését, az
Emlékpark meghagyásával.
A testület támogatta Dabas, belterület 7523/5
hrsz. alatti ingatlanon, Bamtech gyártócsarnok és
iroda építését, mely tervezett beruházás hasznos
alapterülete megközelítôleg 2530 m2.
A testület tartós, ingyenes földhasználatot biztosított a SZIGÜ ZRT. részére 35 év idôtartamra azzal
a céllal, hogy a vállalkozás áthelyezhesse szolgáltatói tevékenységét a Szabadság úti temetôbe, az
általa felépítendô szolgáltató házba, és felhatalmazta a Polgármester Urat, hogy folytasson
tárgyalásokat a konkrét, mindkét fél által elfogadható földhasználat idôtartama tárgyában, illetve
arra, hogy módosítsa a vállalkozóval kötött korábbi bérleti szerzôdést. A testület a megüresedô Fô
út 115. szám alatti ingatlan hasznosításáról
késôbb dönt.
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között határozott arról, hogy pályázatot nyújt be Dabas Város Önkormányzata a Környezet és Energia
Operatív Program keretében megjelent „Ivóvízbázis-védelem, Üzemelô vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata (kódszám: KEOP-2.2.3.A)” címû pályázati programjának támogatására. A pályázati támogatás maximális aránya 100%. Dabas Város
Önkormányzata vállalta a projekt megvalósulása
esetére a létrehozott tervek utógondozását, aktualizálását, és a létrehozott létesítmények üzemeltetését, fenntartását, karbantartását legalább a
fenntartási idôszak végéig (5 év), melyhez a szükséges költségeket a költségvetésbôl biztosítja.
A testület határozott arról, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be „A bölcsôdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” címû felhívásra. A pályázatban megjelölt fejlesztés helye: Dabas, Napsugár Óvoda meglévô
régi épületrésze. Az igényelt támogatás összege
20 millió forint, a megvalósuló fejlesztés szükséges
összegének 80%-a. A fejlesztéshez szükséges saját forrást, 5 millió forintot Dabas Város Önkormányzata a költségvetésébôl kívánja biztosítani.
A testület a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány által kiírt eszközfejlesztési pályázaton nyert 1 000 000 Ft-os összeget és a 200 000
Ft-os önrészt az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények között arányosan felosztotta.
A testület zárt ülésen fegyelmi ügyben döntött.

Dr. Kozák Beatrix
2009. április
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Nagyköveti fórum
Valami Amerika Dabasországban
Legújabb kiszemeltünk a városközi
diplomácia csataterén az Egyesült
Államok Virginia állambeli Staunton városa, ahol egy dabasi delegáció már vendégeskedett a tavalyi év
folyamán. Sôt a 2008-as Dabasi
Napokon mi magunk is vendégül
láttunk két házaspárt a „nagy vízen
túlról”, késôbbi együttmûködésünket megalapozandó.
Ez az elôkészítés annyira sikeresnek bizonyult, hogy ha minden a tervek szerint alakul, a közeljövôben, egészen pontosan
április 29. és május 19. között, egy nagyobb számú, maximum
12 fôs csoport érkezik az államokból Dabasra. A fôiskolás diákokból, valamint kísérô tanáraikból álló delegáció összetett
célkitûzésekkel érkezik városunkba. Egy részük az itteni nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezô cégeknél helyezkedik el szakmai gyakorlaton, másik felük pedig a Táncsics Mihály Gimnázium és a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola nyelvóráit színesíti és igyekszik legjobb tudása szerint fejleszteni a felcseperedô
helyi ifjúság angol nyelvtudását. A cégekkel, valamint az iskolákkal jelenleg is zajlik az egyeztetés, hogy megtaláljuk a látogatók
aktív bevonásának leghatékonyabb módozatát.
Természetesen hivatalos teendôik mellett megismertetjük
ôket szûkebb és tágabb értelemben vett kis hazánk látnivalóival, nevezetességeivel és érdekességeivel is, hogy a „vitrinturizmus” burkából kilépve, valódi élményekkel és tapasztalatokkal
térjenek vissza a „világ másik felére”. A cél az, hogy ne csupán
beinduljon egy elsôsorban a két város fiataljait megcélzó
hosszú távú együttmûködés településeink között, de egy csipetnyi Dabast is magukkal vigyenek.
Kancsár Krisztián

Tisztelt Szülôk!
A 2009/2010-es nevelési évre, tanévre a
kötelezô óvodai, általános iskolai beíratások idôpontja: 2009. április 20–24.
Felhívom a Tisztelt Szülôk figyelmét, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
14. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:
– A szülô köteles az ötödik életévét betöltött
gyermekét óvodába beíratni. A gyermek
hároméves korától az óvodába beíratható.
– A szülô köteles a megadott idôpontban a
tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába beíratni.
Az általános iskola elsô évfolyamára történô
beíratáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vagy neve-
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BERUHÁZÁSAINK
A város jövôjét és fejlôdését segítô beruházások az idei évben folytatódnak. Számos nagy, pályázaton nyert beruházást indít el az
Önkormányzat, amelyek közül különösképpen említést érdemelnek a következôk:
Új Bóbita Óvoda: újságunk elôzô számaiban is többször megemlített beruházás ünnepélyes alapkôletétele márciusban megtörtént. A kivitelezô az építési területet átvette, a szükséges tereprendezés már lezajlott. A beruházás várható befejezése jövô év márciusában esedékes.
Napsugár Óvoda bôvítése: a szintén pályázati pénzt nyert beruházás közbeszerzési eljárása folyamatban van. Az új szárnyba olyan funkciók kerülnek, amelyek az óvoda mûködéséhez szükségesek, úgymint
tornaszoba, aula, nevelôtestületi szoba, egyéni fejlesztô szoba, és három iroda. A beruházás az idei év októberében befejezésre kerül.
A városközpont fejlesztésére irányuló pályázatunk az elsô fordulón továbbjutott. Az irányt adó terveken dolgozó mérnökök február végén megtartott közmeghallgatáson a dabasi lakosokat tájékoztatták a körvonalazódott elképzelésekrôl. A beruházás elôkészítése folyamatban van. A város útjai mellett elhelyezésre kerül az a
hat közterületi ivókút, amelyek helyének meghatározása folyamatban van. A város a beruházás kivitelezéséhez szintén pályázaton
nyert támogatást. Az ivóvízkutakat a DAKÖV Kft. telepíti ki.
Lehetôségünk nyílt az idei évben a vásártér kerítésének felújítására. A munkák elôkészítése jelenleg is folyik. A kerítés építése a
következô hónapban lesz esedékes, befejezésének határideje: 2009.
augusztus. A kivitelezést a DAFI tagjai vállalták magukra.
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálata támogatást nyert az Áchim utcai és a Luther utcai ingatlan bôvítésére, átalakítására és kertépítésére. A kivitelezés elôkészítése és koordinálása folyamatban van, jelenleg a Segítôszolgálat a beruházáshoz
tartozó kiviteli tervdokumentációkat készítteti el.
Városüzemeltetési osztály

lési tanácsadó által kiadott szakvélemény)
– lakcímbejelentôt, TAJ-kártyát
Kérem, amennyiben még nem gondoskodtak gyermekük valamely intézménybe történô beíratásáról, ezt a fentiekben meghatározott héten az óvodák nyitvatartási ideje alatt, illetve az általános
iskolák által megjelölt idôpontokban tegyék meg.
Beiratkozások helyszínei, idôpontjai:
– 1. sz. Napköziotthonos Óvoda,
2371 Dabas, Mánteleki u. 6., 29/364-335
2009. április 20–24.
– 2. sz. Napköziotthonos Óvoda,
Dabas, Táncsics M. u. 2., 29/360-348,
2009. április 20–24.
– 3. sz. Napköziotthonos Óvoda,
2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.
29/367-238, 2009. április 20–24.
– II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.,
Dabas, Rákóczi u. 2., 29/364-260,

2009. április 23. csütörtök 8.00–16.00,
április 24. péntek: 8.00–14.00
– Kossuth Lajos Ált. Isk., Dabas, Szt. István
u. 34., 29/360-396 2009. április 20. hétfô:
13.00–17.00, 21. kedd: 11.00–17.00
– Gyóni Géza Ált. Isk., Dabas, Szôlô u. 2.
29/367-391, 2009. április 20–21.,
hétfô: 8.00–18.00, kedd: 8.00–12.00
A nem önkormányzati fenntartású intézményekben a beiratkozások helyszínei,
idôpontjai:
– Szent János Katolikus Általános Iskola,
2371 Dabas, Rákóczi u. 2., 29/364-153,
2009. április 22 szerda: 9.00–18.00,
23. csütörtök: 8.00–16.00
– Igazgyöngy Ált. Isk., és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Dabas, Szent István
út 35., 29/360-957, 2009. május 6–7.
szerda, csütörtök: 8.00–15.00
Garajszki Gábor jegyzô
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Kilencszázmillió forint támogatás
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. február
26-án a Városháza nagytermében tartott közmeghallgatást. A Közmeghallgatás témája a városközpont fejlesztésének komplex
projektje volt. A projekt koncepciótervét a Dabasi Újság mellékleteként vehette kézbe a város minden polgára a közmeghallgatást
megelôzô hetekben. A fokozott érdeklôdést mutatta, hogy az esti
idôpont ellenére közel ötven dabasi polgár jött el a közmeghallgatásra. Többen pedig, akik személyesen nem tudtak részt venni a
rendezvényen, e-mailban írták meg a véleményüket a projektkoncepcióval kapcsolatban.
A közmeghallgatást Kôszegi Zoltán polgármester nyitotta meg.
A megjelent érdeklôdôket arról tájékoztatta, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Programja keretében az Európai Unió Strukturális alapjainak társfinanszírozásával Dabas városa 900 millió forint vissza nem térítendô
támogatást nyert, magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtésére. A polgármester úr jelezte, hogy a támogatás lehívásának feltétele a projektkoncepció pontosítása és mûszaki kidolgozása, ezt 2009 elsô
félévében kell végrehajtania a városnak mint a projekt gazdájának.
A végleges és jóváhagyott projektkoncepció, illetve az engedélyeztetett mûszaki tervek alapján kezdheti meg a város a fejlesztést,
várhatóan az év második felében. A közmeghallgatás alapvetô célja tehát az, hogy a város polgárai kifejthessék véleményüket és javaslataikat a koncepció tartalmával és további fejlesztésével, pontosításával kapcsolatban.
A közmeghallgatás a projekt kidolgozásában részt vett szakértôk
rövid elôadásaival folytatódott. Hinek Mátyás, a Kodolányi János
Fôiskola Turizmus tanszékének adjunktusa röviden felidézte Dabas Város integrált városfejlesztési stratégiájának (IVS) céljait és a
városfejlesztés középtávú akcióterületeit. Rámutatott arra, hogy a
pályázati kiírás feltételei alapján az IVS-ben elôirányzott akcióterületi fejlesztések közül a 2009/10. a folyamán városközpont fejlesztései kaphatnak prioritást.
Bódi Attila építész, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Fôiskola karának tanszéki mérnöke tekintette át röviden a városközpont
fejlesztésének elemeit. Rámutatott arra, hogy a pályázati kiírás
komplex elvárásokat állít a fejlesztési koncepció elé. Egyidejûleg
kell fejleszteni a városképet, a városközpont infrastruktúráját, gazdasági-szolgáltatási funkcióit, építészeti örökségét és mindezt olyan
promóciós tevékenységgel kell támogatni, amely a megújult városközpontot mind a város polgárai, mind a kistérségben lakók számára vonzóvá teszi. Mindezt figyelembe véve a koncepció a Szent István tér fejlesztését, arculatának megújítását helyezi a középpontba.
A fejlesztésnek elengedhetetlen feltétele a belsô úthálózat fejlesztése, a városközponton keresztülhaladó forgalom csillapítása.
Ezzel párhuzamosan megújul a fôtér és a Tanuló utca burkolata, a
fôteret övezô épületek homlokzata (bíróság, földhivatal, rendôrség), piaccsarnok épül, valamint felújításra kerül az Úri Kaszinó
klasszicista épülete is.
Ezt követôen a megjelent érdeklôdôk tehették fel kérdéseiket. A
több mint kétórás meghallgatáson mintegy tíz hozzászóló részérôl
több mint húsz kérdés és megjegyzés hangzott el. Ezek egyebek

Fotók: Karlik Dóra

Dabas városközpontjának fejlesztésére

mellett érintették a Bartók Béla út forgalomcsillapításának kérdését, a magántulajdonban lévô ingatlanok és épületek kapcsolatát
a projekttel, valamint a megvalósulás elôtt álló koncepció és a
hosszabb távú fejlesztési irányok kapcsolatát. A felmerült kérdéseket részben Kôszegi Zoltán polgármester válaszolta meg, kiemelve,
hogy ezek a fejlesztések az elsô lépést képviselik Dabas város arculatának megteremtésében, de korántsem oldanak meg minden
problémát. A támogatás nagyságrendje sem teszi lehetôvé, hogy
egy lépésben ki lehessen elégíteni minden fejlesztési igényt. Példaként említette a tervezett Mûvelôdési Központot, amely a legjobb
esetben is közép-, illetve hosszabb távon tud csak megvalósulni.
Mind az építész szakértô, mind a polgármester úr hangsúlyozta,
hogy a fejlesztési koncepció egyidejûleg illeszkedik a város igényeihez és lehetôségeihez, valamint a támogató által elvárt célrendszerhez. Ugyanakkor egyetlen olyan fejlesztés sem fog történni, amely
az akcióterületen élôk, a terület ingatlantulajdonosainak érdekeit
sértené. A fejlesztések kifejezett célja a városközpont élhetôségének
javítása, különös tekintettel a közlekedési problémák mérséklésére
és a városközpont közösségi, kulturális, kereskedelmi funkciónak
fejlesztésére. A fejlesztés az érintettekkel együttmûködésben, véleményüket és szándékaikat figyelembe véve történik. Mi több, a fejlesztési program gazdaságfejlesztési ágához a vállalkozók is csatlakozhattak, így újulhat meg Bor Aranka egyéni vállalkozó presszóépületének homlokzata is.
A közmeghallgatás az e-mailban érkezett kérdések nyilvánosság
elôtt történô megválaszolásával és a projekt további menetrendjének ismertetésével zárult. A végleges projektkoncepció benyújtása
elôtt várhatóan újabb fórumra kerül sor, ahol az elkészült terveket
véleményezhetik Dabas polgárai.
Hinek Mátyás
2009. április
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Név

Születési idô

Nehéz Zoé
Szlezák István Gábor
Román Tamás
Horpáczi Hanna
Végh Gábor
Balogh Bence
Ország Máté
Tóth Bence
Szabó Anna
Szmrek Mária
Járomi Péter Kolos
Petrik Mihály
Balázs Nóra

03. 03.
03. 04.
03. 05.
03. 06.
03. 07.
03. 11.
03. 11.
03. 11.
03. 12.
03. 13.
03. 13.
03. 16.
03. 21.

Anyuka neve

Nehéz Tünde
Bicskei Brigitta
Jurászik Edina
Danyis Zita
Végh Renáta
Kassa Nikolett
Bózsik Éva
Takács Tünde
Krigel Gabriella
Majoros Katalin
Mizsei Berta
Máté Mónika
Sikna Orsolya

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Lakos Pál Istvánné
Magyar Mihályné
Strupka Ferenc
Balogh Mária
Bellus József
Bata Jánosné

1919. 04. 06.
1918. 04. 06.
1917. 04. 15.
1914. 04. 12.
1914. 04. 24.
1912. 04. 12

Életkor

90
91
92
95
95
97

éves
éves
éves
éves
éves
éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
április 17.
Hornyák András – Béres Anna Mária
Juhász Jácint – Kopasz Edit
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
április 7.
Gombár József – Zsolnai Terézia
Gula József Lénárd – Kancsár Zsófia Terézia
április 8.
Zsolnai József – Farkas Mária

április 14.
Zsolnai Balázs – Lantos Erika
április 15.
Kosztolányi Jenô – Havasi Zsuzsanna
április 26.
Kovács István – Farkas Katalin
április 28.
Bukovszki József – Molnár Julianna
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
április 13.
Lakos Zsigmond – Galacz Klára
Szmetana István – Vizer Éva
április 14.
Süveges Mátyás – Schmidt Mária
április 27.
Sikari János – Tar Irén
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
április 20.
Horvát Balázs – Kabelik Mária
Guttyán János – Zsolnai Terézia
április 20.
Miták István – Mráz Margit
április 21.
Gubicza János – Péli Mária
Udvari István – Danyis Mária
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
április 19.
Balog József – Kalecz Julianna
április 26.
Szikora Péter Pál – Rizmajer Erzsébet
április 28.
Dombi György – Lovistyek Margit
április 30.
Prigyeni István – Bálint Magdolna Erzsébet
2009. március hónapban házasodtak:
március 21.
Polákovics Csaba – Havasi Tünde

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név

Születési idô

Halálozás idôp.

Molnár Károlyné (Galacz Erzsébet)
Gogolák Istvánné (Zsolnai Anna)
Fekete Mihály
Pekker István
Janicsák Jenô
Sárközi Gyula
Harmincz Pálné (Czerovszki Teréz)
Sebôk János
Dormány Antal

1917. 07. 26.
1936. 11. 01.
1946. 09. 28.
1947. 01. 17.
1929. 12. 14.
1947. 07. 11.
1910. 01. 06.
1925. 02. 23.
1948. 10. 21.

2009. 02. 27.
2009. 02. 27.
2009. 02. 28.
2009. 03. 02.
2009. 03. 06.
2009. 03. 10.
2009. 03. 10.
2009. 03. 13.
2009. 03. 14.

Osztozunk a családok gyászában.

Új helyen a VÁROSI MAJÁLIS
A Közösség Évében nekünk szervezôknek is az a célunk,
hogy minél meghittebb környezetben ünnepelhessenek
településünk kisközösségei az olyan szabadtéri rendezvényeken, mint a Városi Majális. Dabas Város Önkormányzata és az Áldos Hagyományôrzô Egyesület idén az Újszülöttek Ligetében, azaz a sári Csati-parton tartja a
rendezvényt. Az Áldos jóvoltából pénteken délután
hagyományôrzô programokkal és népzenei, néptánc produkciókkal bôvülnek a színpadi programok. Ezen a napon
ôsmagyar életmód bemutatón, kézmûves foglalkozásokon,
jurtalátogatáson, magyar kutyafajták bemutatóján vehetnek részt az érdeklôdôk. Az iskolák, óvodák, egyesületek
szabad kezet kapnak abban, hogy megszervezzék ügyességi és sportversenyeiket, hogy minél jobban érezzék együtt
magukat és a játék igazán közösségi élmény legyen.
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Szombat délután és este a rockzenéé lesz a fôszerep, helyi
rockbandák szórakoztatják a színpadon a résztvevôket.
Óránként a kisvonat ingyenesen szállítja a szórakozni
vágyókat a helyszínre, amelynek ünnepi menetrendjérôl
plakátjainkról tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Kérünk minden olyan családot, mely gyermekei születésének tiszteletére fát ültetett az Újszülöttek Ligetébe, tekintse egy kicsit magáénak a felnövekedett fák alkotta kis
erdôt, s látogasson ki ezen a napon a Csati-partra!
Várunk mindenkit, aki friss levegôn, barátai társaságában szeretné eltölteni ezt a szép májusi napot, és szívesen
részt venne a közösségek fôzôversenyében is.
Szerk.
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AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HÍREI

Tisztelt Érintettek!

Tisztelt Érintettek!

Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága 24/2009. (III. 18.) sz. határozatával pályázatot írt
ki összesen 2 000 000 Ft erejéig.
A pályázatok beadási határideje 2009. április 30.
A pályázaton részt vehetnek a nevelési-oktatási és kulturális
intézmények, a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak,
nyugdíjasklubok, magánszemélyek, amennyiben közösségépítô, kulturális, oktatási programokat, hagyományôrzô, anyanyelvi, zenei,
képzômûvészeti rendezvényeket szerveznek, kiadványok megjelentetését tervezik, vagy a városi rendezvényekhez kapcsolódnak. Egy
pályázó egy pályázati fordulóban maximum két pályázatot nyújthat be,
ebben az esetben maximum 60 000 Ft-ra pályázhat. Amennyiben egy
pályázó egy pályázati fordulóban egy pályázatot nyújt be, maximum
100 000 Ft-ra pályázhat. A „Közösség” évére tekintettel, ha többen
közösen nyújtanak be pályázatot, maximum 200 000 Ft-ra pályázhatnak.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô Dabas Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján és hivatalos
honlapján (www.dabas.hu).
A pályázati adatlap letölthetô a www.dabas.hu weboldalról
az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve a
www.okiszi.hu felületrôl a Pályázatok link alól, nyomtatott
formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370
Dabas, Szent István tér 1/B) 215-as irodájában, ügyfélszolgálatán, továbbá az OKISZI-irodában. A pályázatok
megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely s.k.
az OKB elnöke

Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága 24/2009. (III. 18.) sz. határozatával pályázatot írt
ki összesen 1 000 000 Ft erejéig nyugdíjasklubok és egyházak
számára.
A pályázatok beadási határideje: 2009. április 30.
A pályázat benyújtható mûködésre, közösségépítésre, kulturális,
oktatási programok, hagyományôrzô, anyanyelvi, zenei, képzômûvészeti rendezvények szervezésére, kiadványok megjelentetésére, városi rendezvényeken való részvételre. Egy pályázó egy
pályázati fordulóban maximum két pályázatot nyújthat be, ebben
az esetben maximum 60 000 Ft-ra pályázhat. Amennyiben egy
pályázó egy pályázati fordulóban egy pályázatot nyújt be, maximum 100 000 Ft-ra pályázhat. A „Közösség” évére tekintettel, ha
többen közösen nyújtanak be pályázatot, szerveznek programokat, maximum 200 000 Ft-ra pályázhatnak.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô Dabas Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján és hivatalos
honlapján (www.dabas.hu). A pályázati adatlap letölthetô a
www.dabas.hu weboldalról az Önkormányzat/Pályázatok
menüpont alatt, illetve a www.okiszi.hu felületrôl a
Pályázatok link alól, nyomtatott formában rendelkezésre áll
a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B)
215-as irodájában, ügyfélszolgálatán, továbbá az OKISZIirodában. A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely s.k.
az OKB elnöke

Tisztelt Ügyfelünk!
A DABASI ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül
2009. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér)
6 600 Ft/hó
színes
7 920 Ft/hó
1/16 oldal (fekete-fehér)
7 920 Ft/hó
színes
10 560 Ft/hó
1/8 oldal (fekete-fehér)
13 200 Ft/hó
színes
18 480 Ft/hó
1/4 oldal (fekete-fehér)
22 440 Ft/hó
színes
29 040 Ft/hó
1/2 oldal (fekete-fehér)
34 320 Ft/hó
színes
44 880 Ft/hó
1/1 oldal (fekete-fehér)
55 440 Ft/hó
színes
81 840 Ft/hó

2370 Dabas, Berkenye u. 5.
(3,5✕5 cm)
(7✕5,5 cm)
(7,5✕10,5 cm)
(10,5✕15 cm)
(14,5✕21 cm)
(A4 oldal)

Az árak nem tartalmazzák a 20%-os áfát.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a
nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29/561-212, 29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu). Az ez után beérkezô cikkeket
már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk
teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa

szám alatti társasházban
Dabas Város
Önkormányzatának
tulajdonát képezô
garázshelyek bérelhetôk.

Érdeklôdni a 29/561-263
telefonszámon lehet.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága 15/2009. (III. 18.) sz. határozata alapján
– együttmûködve a Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítôszolgálatával – pályázatot hirdet a gyermekek nyári
napközbeni ellátásának megszervezésére.
A pályázat célja, hogy a gyermekek élményekben gazdagon és felügyelet mellett töltsék a nyári szünidôt.
Pályázati feltételek:
• Pályázó vállalja, hogy 2009. június 16. és július 25. közötti
idôszakban, hétköznaponként legalább egy hétig és legalább fél
napos elfoglaltságot (sport, mûemléki séták, kézmûves foglalkozások, strandolás, stb.) biztosít a város általános iskolás gyermekei részére.
• Egy-egy foglalkozáson a gyermekek száma 15–20 fô (amennyiben több felnôtt is részt vesz a foglalkozásokon, akkor növelhetô
a gyermekek létszáma).
• A szülôket terhelô költség az egy hétre nem haladhatja meg az
1000 Ft-ot (étkezés nélkül), szociálisan hátrányos helyzetû gyermekeknél a 100 Ft-ot (a költségkülönbözetet az önkormányzat
finanszírozza).
Pályázhatnak:
• a város nevelési-oktatási, közmûvelôdési, közgyûjteményi, és
szociális intézményei, és azok dolgozói
• egyházak, alapítványok, egyesületek,
amennyiben tevékenységi körükben szerepel az oktatás-nevelés, vagy
szabadidôs, sportfoglalkozások szervezésére megfelelô helyet tudnak biztosítani a foglalkozásokra.
A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon kell benyújtani, melyen szerepelnek az alábbiak:
• a pályázó adatai (civil szervezetnél a cégbejegyzés)
• a tábor (foglalkozások) helye és a foglalkozások idôpontja
• becsült létszám (gyermekek száma)

Pályázati felhívás
dabasi vállalkozók részére!
Dabas Város Önkormányzata 51/2004. (XI. 18.) sz. rendelete alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET DABASI VÁLLALKOZÓKNAK
Támogatható célok:
1. Dabasi vállalkozások beindításának támogatása
2. Uniós forrásokra pályázó vállalkozók önrészéhez támogatás nyújtása
3. Dabasi munkahelyet teremtô fejlesztési beruházások,
valamint eszközbeszerzések támogatása
4. Gazdasági övezet fejlesztése
5. Hagyományos mesterséget ûzô vállalkozások támogatása
6. Mezôgazdasági termelôk támogatása
7. Idegenforgalmi vállalkozások támogatása
8. Termelési volumen növelése
Pályázhat: minden kizárólag dabasi székhelyû és telep-
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• a részletes program (részletes tartalmi leírás)
•a

program részletes költségvetése (személyi kiadások: pl. tiszteletdíj, dologi kiadások: pl. belépôk, anyagköltségek)
• a szülôk által tervezett befizetések (saját bevétel)
• a kért támogatási összeg, mely egy pályázat esetén nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot (igényelt támogatás)
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
• azt az ûrlapot (1. Nyilatkozat), amelynek segítségével a pályázó
nyilatkozni tud összeférhetetlenségérôl, illetve érintettségérôl a
pályázat benyújtásakor, valamint
• amennyiben releváns, azaz az 1. sz. Nyilatkozat alapján az érintettség fennáll, azt az ûrlapot (2. Közzétételi kérelem), amelynek
segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés elôtt
következik be, az ettôl számított 8 munkanapon belül – kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét
• Amennyiben releváns, alapító okiratot, cégbejegyzést
A pályázat beadási határideje: 2009. április 30.
A pályázati adatlap elektronikusan letölthetô a www.dabas.hu (Önkormányzat) Pályázatok, illetve a www.okiszi.hu/Pályázatok link
alól, nyomtatott formában rendelkezésre áll Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas, Szent István tér 1/B, 215-ös iroda, Ügyfélszolgálat, OKISZI-iroda), illetve igényelhetô az oktatas@dabas.hu e-mail címrôl.
A pályázatok leadásának helye: Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítôszolgálat, 2373 Dabas-Gyón, Áchim u. 6.
Kérjük, amennyiben módja van rá, a pályázati adatlapot nyújtsa be
elektronikus formában is a segitoszolgalat@freemail.hu vagy a
segitoszolgalat@gmail.com e-mail címre.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2009. májusi bizottsági ülés.
A pályázathoz sok sikert kíván:
Oktatási és Kulturális Bizottság
helyû egyéni és társas vállalkozás, kivéve az elsô pontot,
ahol dabasi magánszemély is pályázhat.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy köztartozása ne
legyen a vállalkozásnak vagy a magánszemélynek.
A pályázat beadási határideje: 2009. április 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatható célokhoz
kapcsolódó tevékenység rövid leírását, valamint a kért támogatás szakmai indoklását, illetve igazolásokat arról,
hogy nincs köztartozása a pályázónak (APEH, TB és helyi
adó).
A támogatás odaítélésérôl 2009. június 30-ig dönt az ADHOC Bizottság, a döntésrôl a pályázó értesítést kap.
A támogatás folyósításának és elszámolásának feltételeit
támogatási szerzôdés rögzíti.
A pályázatról érdeklôdni a Városüzemeltetési Osztályon lehet, az 561-244-es telefonszámon.
A pályázati ûrlap letölthetô a www.dabas.hu honlapról.
Dabas Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJRA GYIÖK-VÁLASZTÁS
Kedves Dabasi Fiatalok!
Ha úgy érzitek, hogy Ti is képviselni tudjátok a Dabason élô
fiatalok érdekeit, és ötleteitekkel, javaslataitokkal tenni
tudtok településünk fiatalságáért, induljatok, és mérettessétek
meg magatokat a gyermek- és ifjúsági önkormányzati választásokon!
Idén, 2009 áprilisában, immár harmadik alkalommal kerül sor Dabas Városában a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megválasztásra. A település Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának képviselôit a helyben lakó fiatalok körébôl közvetlen és titkos szavazással választhatjátok meg.
A választás idôpontját Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 45/2009 (III. 2.) sz. határozatával 2009. április 24-re
tûzte ki.
A választás szabályai az alábbiak:
Választó és választható minden olyan dabasi fiatal, aki a választás napjáig betöltötte a 12. életévét, de nem múlt még el 22 éves.
A megválasztott ifjúsági képviselôk mandátuma 2 évre szól.
A választásokon induló fiatalnak ajánlásokat kell gyûjtenie, azaz
jelöltetnie kell magát.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat jelöltjei az iskolai, illetve a kerületi választókörzetekbôl kerülnek ki.
Választókörzetek:
1. Választókörzet Sári, Sári-Besnyô (kerületi választókörzet,
körzethatárok: Sári faluhatártól Besnyôi u. és Sári Besnyô egész
területe)
2. Választókörzet II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szent
János Katolikus Általános Iskola (iskolai választókörzet)
3. Választókörzet Dabas (kerületi választókörzet, körzethatárok:
Besnyôi utcától, Dabas-Gyón városhatárig Dabasi u.–Kölcsey u.–
Halász M. u.)
4. Választókörzet Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola (iskolai
választókörzet)
5. Választókörzet Táncsics Mihály Gimnázium (iskolai választókörzet)
6. Választókörzet Kossuth Lajos Általános Iskola (iskolai választókörzet)
7. Választókörzet Gyón, Dabasi-Szôlôk (kerületi választókörzet,
körzethatárok: Dabas-Gyón városhatártól Dabasi u.–Kölcsey u.–
Tó u. vonala, és Dabasi-Szôlôk egész területe)
8. Választókörzet Gyóni Géza Általános Iskola (iskolai választókörzet)
Iskolai képviselôként indulhat az a fiatal, aki valamelyik dabasi
iskolában tanul. Ebben az esetben ajánlószelvényeket csak iskolatársaitól, iskolai választókörzetébôl gyûjthet.
Kerületi képviselôként indulhat az a Dabason lakó fiatal, aki
nem dabasi oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Ebben
az esetben ajánlószelvényeket csak a kerületi választókörzetében
élô, azon fiataloktól gyûjthet, akik szintén nem dabasi iskolában
tanulnak.

Az ajánlószelvényekhez a dabasi iskolákban tanuló fiatalok intézményükben juthattak hozzá, a kerületi választókörzetben élô
fiatalok postai úton kapták meg.
Az ajánlószelvényeket legkésôbb 2009. április 3-ig a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodájába vagy a 215ös szobába el kell juttatni.
A szavazólapra csak azok a fiatalok kerülnek fel jelöltként, akik
választókörzetükben az 5 legtöbb szavazatot gyûjtötték.
A jelöltlista kihirdetésére 2009. április 10-ig kerül sor.
Az a fiatal kezdheti meg a kampányt, aki felkerült a jelöltlistára,
azaz a szavazólapra. A kampányidôszak 2009. április 13-tól 2009.
április 23. 24.00 óráig tart, ezt követi a kampánycsend. A kampány
alatt a jelöltnek minél több fiatalt meg kell gyôznie arról, hogy alkalmas érdekeik képviseletére.
A kampánycsendet a választás követi (2009. április 24.).
A dabasi iskolában tanulók saját intézményükben adhatják le
szavazataikat.
A kerületi képviselôkre a szavazatokat az adott kerületi választókörzet kijelölt iskolájában lehet leadni.
1. Választókörzet Sári, Sári-Besnyô (kerületi választókörzet)
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3. Választókörzet Dabas, Kossuth Lajos Általános Iskola
7. Választókörzet Gyón, Dabasi-Szôlôk Gyóni Géza Általános
Iskola
A megválasztott ifjúsági képviselôk az alakuló ülésen maguk közül ifjúsági polgármestert választanak, és ezt követôen kezdi meg
mûködését Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának
új testülete.
Kérünk Benneteket, hogy a választásokon minél többen vegyetek részt, hiszen az ifjúsági önkormányzat az a demokratikus szervezet, melyet Ti, Fiatalok mûködtettek, mely értetek van, és melyben választott képviselôk útján a Ti ötleteiteknek, kívánságaitoknak tudtok érvényt szerezni.
Ne feledjétek: a GYIÖK a Ti fórumotok!
Kôszegi Zoltán
polgármester
Bôvebb információhoz juthattok Dabas Város Önkormányzatának
Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodájában,
2370 Dabas, Szent István tér 1/B, tel.: 06-29/561-267,
a www.okiszi.hu és a www.dabas.hu honlapokon, illetve iskolátokban.

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 0670/332 14 55
Józsa Zoltán: 06 70/452 08 69
Czene József: 06 70/3321456

A Dabason mûködô polgárôr egyesületek elérhetôségei:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-20/5410843 • 06-70/2577191
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/3307668 • Éjszaka: 06-30/4437593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/2918665
2009. április
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Hagyományôrzô disznótor Sáriban
Február végén került sor a hagyományôrzô disznóvágásra a
Sári Tájháznál. Idén is a népi szokásokhoz hûen zajlottak az
események. Az asszonyok kora reggel forralt borral és pálinkával kínálták a férfiakat, majd következett a malac leszúrása,
szalmás pörkölés, a hurka és kolbász töltése hagyományos
technikával, melyben a böllérek vezetésével a gyermekek és a
fiatalabbak is aktívan részt vehettek. Az udvaron bográcsban
húsleves, káposzta, a kemencében sült hús, hurka és kolbász készült, ami az esti órákban citera- és énekszó kíséretében került
elfogyasztásra. Köszönet a bölléreknek és a „Rozmaring”
Hagyományôrzô Népdalkör tagjainak segítségükért.
Gogolák Mariann

„Jó volt együtt lenni”
Gyermeknéptánc-találkozó Ecseren
Az ecseri Zöldkoszorú hagyományôrzô kör az idei év februárjában megszervezte a II. Szlovák nemzetiségû gyermek néptánc találkozót.
„A kezdeményezéssel az a vágyunk, célunk – mondja Aszódi Csaba András, az ecseri szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke –, hogy
megismerjük egymás kultúráját, dalait, táncait, s mivel gyermeknéptánc-találkozóról van szó, mutassuk meg, hogyan tudjuk ezeket beplántálni az óvodások mindennapjaiba.”
Tarcsa és Csömör mellett a mi sári óvodánkat is megtisztelték a meghívással. A Szivárvány és a Napsugár Óvoda nagycsoportos gyermekei vehettek részt a rendezvényen. Örömmel készültünk a találkozóra, gyûjtögettük nagymamáktól, dédmamáktól a sári szlovák dalokat, népi játékokat, s közben mesébe illô
történeteket, elbeszéléseket hallgattunk a régi idôkrôl – szokásokról, az ô gyermekkorukról.
Most a közösség évében a megrendezésre került fesztivál jó lehetôséget kínált arra, hogy megismerkedhessenek
gyermekeink olyan kisfiúkkal, kislányokkal, akikkel
közösséget vállalhatunk szlovákságunk kapcsán.
A kicsiny gyermek csak úgy érzi és érti meg ennek az összetartozásnak a melegségét, ha szemtôl
szembe találja magát, ha érzékszervein keresztül
megtapasztalhatja, hogy mások is beszélnek szlovákul úgy, mint mi, nekik is van szép népviseleti ru-

hájuk, mint nekünk, és ismernek sok olyan dalt és játékot, amit
mi is tudunk.
Bár az óvodában sokat beszélgettünk, meséltünk nekik, próbáltuk felkészíteni ôket a találkozóra, mégis a döbbenet, a felismerés és a rácsodálkozás öröme sugárzott minden gyermek arcáról meglátva a többi óvodást a saját népviseleti ruhájában,
hallgatva az ismerôs dalocskákat, látva az ismerôs táncokat.
Jó volt találkozni olyan emberekkel, akiknek a gyökerei valahonnan egy helyrôl erednek. Az öröm, a meghatottság és a szeretet egyformán volt jelen mindannyiunk lelkében, de ott volt a
büszkeségünk is. Mi a sári óvodásokra voltunk a legbüszkébbek,
mert a felnôtt komolyságával álltak ki, és a hozzá méltó tisztelettel hordták a népviseleti ruhát.
A kis dobok egybehangzó pergése megadta a hangulatot a vidám dalokhoz, táncokhoz, melyeket szívvel-lélekkel, igazi jó
kedvvel adtak elô a gyermekeink.
A mai napig emlegetjük ezt a szép eseményt, s reméljük, lesz
folytatása, hiszen nagyon jó volt együtt lenni.
Csernák Ferencné óvodapedagógus

Nemzetközi hegedûverseny
Topolyán
Iskolánkat, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt nagy
öröm érte, amelyet szeretnék megosztani a kedves olvasókkal.
Március 14-én, Topolyán (Szerbia) nemzetközi hegedûversenyen
vettünk részt, ahol intézményünk növendéke, Kecskés Rebeka
harmadik helyezést ért el. Tanára Kovács Éva, zongorán kísért
Dömötör Tibor.
Eredményükhöz gratulálunk és további kitartó, sikerekben
gazdag munkát kívánunk!
Szerk.
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. április havi programjai
KIÁLLÍTÁS
Fiók László kortárs magyar
festômûvész kiállítása
2009. április 24. 17 óra
A kiállítást megnyitja: Bálványos Huba
grafikusmûvész
A kiállítás megtekinthetô: a Kossuth Ház
Galériában április 24-tôl május 29-ig.
H.–P.: 9–17 óráig. Hétvégén elôre
egyeztetett idôpontban (tel.: 29/362-545)
ESSZENCIA KIÁLLÍTÁS
A Magyar Mûvelôdési Intézet és
Képzômûvészeti Lektorátus gondozásában, 2009 májusában Budapesten, a Vajdahunyadvárban kerül megrendezésre az
XX. Amator Artium Országos Képzô és
Iparmûvészeti Tárlat Esszencia Kiállítása.
A kiállításon kistérségi képzômûvészek alkotásai is megtekinthetôek lesznek.
Megnyitó: 2009. május 8. 14.00 óra
CSOPORTFOGLALKOZÁS
Képzômûvész klub
2009. április 3. péntek 16.00 óra
(Kossuth Ház Galéria)
RENDEZVÉNYEK
Húsvéti kézmûves foglalkozás
és kirakodóvásár
2009. április 3. péntek 15.00 óra

Kézmûves technikák átadása,
húsvéti díszek készítése
Kistérségi Vers- és Prózamondó találkozó
2009. április 17. péntek 14.00 óra
Gyóni Géza Országos Vers- és
Prózamondó Találkozó
2009. április 18. szombat 10.00 óra
Táncház és kézmûves foglalkozás
2009. április 25. szombat 16.00 óra
Táncházvezetô: Pásztor Gergely
Zene: Solymosi Borika és Zenekara
Játékszoba: kézmûves foglalkozás,
kártya- és társasjátékok, színezôasztal
Zeneiskolás koncert – Tavaszi Kamarazenei hangverseny
2009. április 27. hétfô 17.00 óra
A rendezvény ingyenes, mindenkit
szeretettel várunk.
A koncertet Dabas várossá válásának
20., illetve Pest megye fennállásának
1000. évfordulójára ajánljuk fel.
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc:
csütörtök 16.00–16.45 óra

Oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc II:
csütörtök 16.45–17.30 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc:
csütörtök 17.00–18.00 óra
Oktató: Szônyi Renáta
Margaréta citeracsoport:
péntek 16.00–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs citeracsoport:
péntek 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óra
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
április 5. vasárnap, május 9. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
április 4. szombat, május 2. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete Klubnap:
április 6. hétfô, május 4. hétfô
Baba-Mama Klub:
páros héten kedd 15.00 óra
FotóSokk:
páratlan héten kedd 18.00 óra
Újságíró-elôkészítô stúdió:
hétfônként 15.45 órától
Senior Foglalkoztatási Klub
2009. április 6. kedd 10.00 óra
A szenior állásbörze tapasztalatai
– kötetlen eszmecsere

A Halász Móricz-kúria áprilisi programjai
Április 17. (péntek) Beszélgetés a gyóni betonon történt
világrekordról 18.00 órai kezdettel
(élô tv-felvétel)
Április 19. (vasárnap)„ Minden egér szereti a sajtot”
– a Kúria Kompánia elôadása, 11.00 órától
Április 24. (péntek) Tavaszi koncert a Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény szervezésében
17.00 órai kezdettel
Köszönetnyilvánítás
Havasi Lászlóné és családja ezúton szeretné megköszönni a
város vezetôinek, a gyóni református egyházközség tagjainak
és a Gyóni Géza Nyugdíjasklubnak, hogy
édesanyját 90. születésnapján megtisztelték köszöntésükkel
és elhalmozták virágaikkal.

Állandó programjaink:
Kéthetente szerdán baba-mama klub 16.00–18.00-ig
Hetente csütörtökönként színjátszó próba 16.00–18.00-ig,
Asszonytorna 17.30–18.30
A LazulAlánc együttes próbája 18.00–20.00-ig
A kúria épülete esküvôkre, családi rendezvényekre,
kiállításokra bérbe vehetô.
Érdeklôdni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon.

Gyógyszertári szakasszisztenst keresünk
kiemelt kereseti lehetôséggel,
azonnali felvétellel!
Patika Profi Kft. • 06-20/586-4222
06-22/514-132
2009. április
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Nyertes tanulói pályázatok
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
és Kollégium évek óta vesz részt sikeres
pályázatokban.
Többek között ennek köszönhetôek
az állandó diákcsereprogramjaink, a pedagógus-továbbképzések, a módszertani
megújulások, és a korszerû technikai eszközparkunk. A DÖK is folyamatosan figyeli a tanulókat érintô lehetôségeket.
Az elmúlt hetekben két nyertes pályázatunkról kaptunk értesítést.
„Dabason tanulnak a legszorgalmasabb diákok!!!” Iskolánk 2/12. A –
végzôs élelmiszer- és vegyiáru eladó –
osztálya nyerte el az idei „Javíts egy jegyet” pályázatot! A Kamaszfesztivál
Szervezôiroda kezdeményezésével kiírt
pályázat lényege az volt, hogy a III. Országos Osztálykirándulás – WestEnd

Kamaszfesztiválra a tavalyi tanév végi
osztályátlagához képest a 2008/09. tanév
elsô félév végére legtöbbet javító osztály
belépôjegyet kap ajándékba és egyben
elnyeri a „Magyarország Legszorgalmasabb Osztálya” címet!
Az osztály a 2009. április 3-án, WestEnd City Centerben rendezendô ünnepélyes díjátadón veheti át a díjat Kôszegi
Zoltántól, Dabas Város polgármesterétôl, valamint a Kamaszfesztivál Szervezôirodától!
A III. Országos Osztálykirándulás – a
WestEnd Kamaszfesztivál idén a Dunakanyarban, Csattogó-völgyben kerül
megrendezésre 2009. május 28–31. között.
Az E.ON Hungária Zrt. „Energiahatékonyság ábrázolása a mindennapok-

Szép eredmény az országos
angol nyelvi versenyen
A Kossuth Lajos Általános Iskolában január óta folyamatosan
zajlanak a különbözô tehetségkutató versenyek, ahol a diákjaink képességeinek fejlesztésén túl a sikerélményt nyújtó
megmérettetés lehetôségét is felkínáljuk
Tehetséges versenyzôink közül kiemelkedô teljesítményt
nyújtott Kalmár Bence 7. a osztályos tanítványunk, aki az
OM által meghirdetett versenyek iskolai fordulóiban elsô helyezést ért el kémiából, magyar nyelvbôl és angol nyelvbôl is.
Az elsô fordulóban elért magas pontszámai alapján meghívást
kapott a megyei fordulókon való szereplésre is.
A versenyek közül az angol nyelvi versenyen már részt vett,
ahol a Pest megyei települések iskoláinak legjobbjai mérték
össze tudásukat. A versenyre behívott ötvennégy tanuló közül
a tizenkettedik helyezett lett, és ezzel dicsôséget szerzett iskolánknak és Dabas Városnak is, hiszen közel került ahhoz a
lehetôséghez, hogy az országos versenyen képviselje településünket. A tizenkilenc megyébôl beérkezett dolgozatok átnézése még zajlik a versenyt meghirdetô Békés Megyei Tudásház és Könyvtár mûhelyében.
Gratulálok Bencének, és további sikeres felkészülést kívánok a következô erôpróbához!
Farkas Józsefné igazgató
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ban” címû pályázaton makett kategóriában elsô helyezést értek el tanulóink.
Bognár László kollégánk koordinálásával
a 9. D – építészet szakmacsoport – osztályos tanulók Béres Ferenc, Dori István,
Gyémánt József, Sarkadi Gábor, Sztaskó
Péter, Zsiros Károly, Takács Norbert
és Opoczki Loránd készítették el a makettet.
Örömmel adunk hírt tanulóink közismereti és szakmai versenyeken elért
eredményeirôl is. Kocsis Henrietta
Nóra 10. KM osztályos tanuló a Pest
Megyei Matematika Versenyen 12. helyezést ért el. A LISAP nôi-férfi fodrász
szakmunkás tanulók országos versenyén, a nôi hajvágás kategóriában, 35
résztvevô közül, Gendúr Viktor 2., Miklós Nikolett 6. helyezést értek el.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Stégner Péter, Valentyikné Szakál Márta

XI. Országos Népdaléneklési Verseny
A Szent János Katolikus Általános Iskola tanulói 2009. március 16án részt vettek a Kiskunlacházán megtartott Apáczai Kiadó által
szervezett XI. Országos Népdaléneklési Verseny megyei fordulóján. Csapatunk képviselte Dabas várost a népes mezônyben.
A verseny közös énekléssel és a helyi iskola zenei bemutatkozásával kezdôdött, majd a megmérettetésre került sor.
Iskolánk alsós és felsôs kategóriában indult, népdaléneklésben.
A verseny után vendéglátásban volt részünk. Tanulóink szép
szereplésükkel a következô eredményeket érték el:

Alsós kategóriában Venicz Ábel 4. osztályos tanuló 3., felsôs kategóriában Danyis Máté 7. osztályos tanuló 2., Gogolák Alexandra
8. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Nagy örömmel és jókedvvel vettük át az okleveleket, ajándékokat
és vidám szívvel indultunk haza. Örömünket fokozta, hogy március
21-én Gogolák Alexandra Budapesten a Sztárpalánta Országos
Tehetségkutató Versenyen népzene kategóriában ezüst minôsítést
kapott.
Kollár Lászlóné szaktanár
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Megalakult a „Kisdabasért”
Közhasznú Egyesület
2009. február 23-án Felsôdabason megalakult egyesületünk,
amelyre méltán büszkék lehetünk. Hatalmas lelkesedéssel láttunk
munkához, reméljük, ez a késôbbiekben sem változik. Megpróbáltunk minden generációt megszólítani, és olyan célokat,
programot összeállítani, ahol mindenki megtalálja a számára
megfelelôt.
Egyesületünk nyitott bárki számára, nemcsak egyesületi tagként, hanem pártoló tagként is szívesen veszünk minden segítséget. Végül, de nem utolsósorban köszönet mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ma beszámolhassak egy egyesületrôl, amely
felzárkózva a többi civil szervezethez, reményeink szerint közösséget formál és épít 2009-ben, a Közösség Évében, Dabason.

Bolhapiac Dabason
A „Kisdabasért” Közhasznú Egyesület elôször rendezi
meg Felsôdabason a bolhapiacot. Mindenkit szeretettel
várunk április 18-án a délelôtti órákban.
Érdeklôdni az alábbi számon lehet:
06-20/595-7336 • e-mail: kisdabas@gmail.com

Újabb Információs csatorna
a Vidékfejlesztési Irodában!!!
Újabb információs szolgáltatással bôvült a Helyi Vidékfejlesztési Iroda Dabason! Beépítésre került a Magyar Közlöny Kiadó érintôképernyôs jogszabály-törvény gyûjteménye.
Helyben mûködô, önkiszolgáló terminál minden látogatónak ingyenes hozzáférést biztosít a hatályos joganyaghoz. A
centrum célja, hogy egy helyen, jogi szolgáltatások és információk olyan összességét nyújtsa, amely máshol nem található meg, szolgáltatásaival pedig az ügyfelek elégedettségét,
kényelmét növelje.
A terminál elérhetô minden hétköznap 8–16 óráig az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás épületben:
Dabas, Szent István út 67.
Terék Mariann HVI-irodavezetô, tel.: 29/562-681

Helyreigazítás
A márciusi Dabasi Újság 3. oldalán található Szülôk bálja a DDSben címû cikkbôl kimaradt egy fontos információ, amelyet az alábbiakban szeretnénk pótolni.
Szerk.
A Kossuth Lajos Általános Iskola vezetôsége ezúton szeretné megköszönni Kéri Györgynének, a Szülôi Munkaközösség tagjának a bál
elôkészítésében és lebonyolításában nyújtott önzetlen segítségét.

TISZTELT VÁSÁRT LÁTOGATÓ POLGÁROK!
Dabas Város Polgármesteri Hivatala ezúton tájékoztatja
az érintetteket, hogy a dabasi állat- és kirakodóvásár
2009. április 19-én kerül megrendezésre.
Megértésüket köszönjük.
Az új idôpontban szeretettel várunk mindenkit!

Száguldó motorok
nyomán
75. évfordulójához érkezett a Soroksár–Kecskemét transzkontinentális mûút, valamint a Dabas és Gyón között megrendezett elsô motoros gyorsulási verseny. A versenyzô csapatok között jelen volt a Mercedes és a BMW korszerû jármûveivel,
több magyar és világrekord is megdôlt. Ezt követôen az autós
és motoros gyorsulási versenyek többször megismétlôdtek
ezen a véletlen folytán kialakult több km hosszú, nyílegyenes
pályaszakaszon, ezáltal nevezhetjük a „Magyarországi Forma–1 bölcsôjének” a gyóni beton motorversenyeit.
A gyorsasági világcsúcskísérletek
mindig nagy hatással vannak az emberekre. Az elsô kísérletek esetében
nem szabtak meg sem idôbeli, sem
térbeli limitet. 1938-ban, amikor
Eric Fernihough angol pilóta épp
átlépte volna a 290 km/h-ás sebességhatárt, elveszítette a kontrollt a
jármûve fölött és halálos balesetet
szenvedett a GYÓNI BETONON.

A felsorolt évfordulók alkalmából Dabas Város
Önkormányzata és a környékbeli veterán motoros
klubok 2009. október 10-re nagyszabású motorostalálkozót és emlékprogramot terveznek.
Az eseményt szervezô és dokumentumgyûjtô munka az elmúlt év ôszén elindult. Ezt szeretnénk a téma iránt érdeklôdôk, a mai és a veterán motorosok, a hajdani verseny
nézôi segítségével, a médiumok bevonásával az eseményeket mélyebben feltáró beszélgetéssel folytatni.

Dabas Város Önkormányzata tisztelettel meghív
minden érdeklôdôt
2009. április 17. (péntek) 18.00 órakor
a Halász Móricz-kúriában megrendezendô
a GYÓNI BETON és a SZÁGULDÓ MOTOROSOK
c. beszélgetô estre.
Az est programjában közremûködnek:
Valentyik Ferenc, Mátyus Csaba, dr. Kiss Miklós, Zelenák András, Balogh Ferenc, Feldman László, Rizmajer Antal, a Közlekedési Múzeum képviselete, a Veterán újság képviselete
Vetítésre kerülnek a Nemzeti Filmarchívum által átadott
dokumentumfilmek.
A programmal kapcsolatos bôvebb információt személyesen vagy telefonon a Kabinetiroda és a Halász Móriczkúria munkatársaitól kaphatnak.
Tel.: 06-29/561-211, 06-29/561-261, 06-29/367-160
2009. április
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A Szent János Katolikus Általános Iskola hívogatója
Kedves Szülôk! Kedves Középsôs és Nagycsoportos Óvodások!
Szeretnénk Önöket/Titeket közelebbrôl megismerni, ennek
érdekében az alábbi programokat kínáljuk: 2009. április 22-én
nyílt nap lesz. 2009. február 28-tól 3 hetente játékos iskolaelôkészítôs foglalkozásokat tartottunk nagycsoportos óvodások
részére du. 16.15–17.00 óráig.
Ezek további idôpontjai 2009. ápr. 1., ápr. 22., az utolsót
máj. 16-án tartjuk, melyen a gyerekek egy kézmûves játszóházban vehetnek részt, és egy felsô tagozatosok által elôadott
mesejátékkal kedveskedünk nekik.
Szeretettel várjuk az új érdeklôdôket is!
A beiratkozást 2009. április 22-én 8–18 óráig,
2009. április 23-án 8–16 óráig tartjuk.
Elérhetôségeink:
Szent János Katolikus Általános Iskola, Dabas-Sári, Rákóczi út 2/A
Telefon: 06-29/364-153 • www.szentjanosiskoladabas.hu
e-mail: katolikus.iskola@sztjanos-dabas.sulinet.hu
Az alábbi telefonszámon az elsôs tanító nénik is elérhetôek:
Máténé Suhajda Andrea és Nagy Kinga, tel.: 06-20/459-8362

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ
1993-ban nyíltak meg elôször a Szent János Katolikus Általános Iskola kapui a diákok elôtt. Az intézmény ma nyolc évfolyammal mûködik. Iskolánk nyitott minden iskolaérett
jelentkezô elôtt, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Kollár László igazgató

Sajátosságaink
Iskolánk rendelkezik iskolabusszal, mely széles lehetôséget kínál rendhagyó, érdekes órák megtartására különbözô helyszí-

neken. Nagy segítség a környezô településekrôl bejáró tanulók
szállításában is. A hangsúlyt az oktatás mellett a keresztény nevelésre fekteti iskolánk, az órarendbe épített heti 2 hittanóra, a
havi egy diákmise, ill. a különbözô lelki és erkölcsi fejlôdést
szolgáló programok keretében.
A kicsik és nagyok kikapcsolódhatnak iskolai szakkörökön:
informatika (teljesen új, modern, nyelvi laborként is mûködô tanteremben), aerobik, néptánc, énekkar, kézilabda, foci, furulya,
dob, úszás, asztalitenisz.

Az elsô osztály
Az elsô osztályban a Meixner-féle olvasástanítási módszert
alkalmazzuk, mely segít az olvasási nehézségek kiküszöbölésében. Nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértésre, szókincsbôvítésre és a kommunikációs készségek fejlesztésére.
Az angol nyelv oktatását életkorhoz igazodva oldjuk meg.
Heti egy teljes órában, ill. 15–20 perces játékos tevékenység
formájában (dalok, versek, mondókák, mesék) épül be a mindennapokba.
Hasonló változatos nyelvtanítási módszerre alapozva lehetôség nyílik a szlovák nyelv tanulására is.

Iskolaotthon
Az elôzô év kitûnô tapasztalatai miatt iskolánk a 2009/2010-es
tanévben is iskolaotthonos oktatási formában indítja 1. osztályát. Ez a rendszer jobban alkalmazkodik a gyerekek életkori
sajátosságaihoz, egyenletesebb a tanulók terhelése, a több szabadidôs tevékenység miatt.
Hét közben a tanítóval készítik el a leckét, vele tanulnak meg
tanulni, így a gyerekek a táskát és a tanszereket az iskolában
hagyhatják, csak hét végén viszik haza. Reggel 8 órától délután
15.30-ig, pénteken 14.30-ig van tanítás.

A Magyar Költészet Napja

József Attila
Született: 1905. április 11., Budapest
Elhunyt: 1937. december 3.
(32 évesen), Balatonszárszó
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A Magyar Költészet Napját 1964 óta
ünnepeljük minden április 11-én,
József Attila születésnapján. Nem
véletlen, hogy ez a letisztult hangú,
zseniális tehetségû költô áll az ünnep
középpontjában.
Verseinek egyenletszerû tisztasága, lírájának logikája, az aranymetszés szabályainak megfelelô arányossága örök minta és követendô
példa minden ifjú tollforgató számára. Ô adja a minôséget, amire törekedni kell, a gondolat gyémánt tisztaságát, amelyet nem zavarhat meg
homályos képalkotás.
József Attila maga a KÖLTÔ, akinek életét és halálát pont rá szabta a
sors. Nem hagyta hosszabbra, nem
vette rövidebbre, és nem hagyott elvarratlan szálakat.

Tedd a kezed
Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.
Úgy ôrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.
Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.
1928. máj.–jún.

HITÉLET

Drága, Egyetlen Kisfiam…
Olvastam valahol egy statisztikát, hogy
a magyar nôk a 19. században átlagosan
15 gyermeket hoztak a világra. Ezt
könnyen el tudom képzelni, mert ha a
gyóni evangélikus gyülekezet régi keresztelési anyakönyveit megnézem, akkor azokból is kiderül, hogy sokkal több
gyermek született régen, mint ma. Ezzel
együtt természetesen azt is meg kell említeni, hogy akkoriban sokkal magasabb
volt a csecsemôhalálozások aránya.
Mióta szülô vagyok, egyszerûen nem
tudom elképzelni, hogy hogyan lehetett
egy családban akár 5-6 gyermek elvesztését feldolgozni. Isten természetesen az
Ige által biztosít bennünket, hogy nem
kell aggódnunk az elhunyt apróságok felôl, mert a keresztség és a hit a Mennybe repíti a kis lelküket, de az embert
nem hagyja nyugodni a gondolat: miért
kell egy gyermeknek meghalnia? És azt
is tudjuk, hogy egy gyermek akármennyi
idôs, az a szüleinek csak a gyermeke marad. Ha a 33 éves családapával történik
valami, az édesapja rögtön felkiált: „Kisfiam! Nem történt bajod?” Az aggódás a
szülôség természetes velejárója, a szeretet kifejezôdése. Hát, még ha a szülônek
csak egyetlen gyermeke van! Nem mintha egy gyermek elvesztését a testvér jelenléte feldolgozhatóvá tenné, de talán
mégis vigasztal.
Jézusnak nincsen testvére. Istennek ô
az egyetlen Fia. Az idôk kezdete óta Ve-

le van, nem hagyják el egymást. De egyszer Isten válaszút elé érkezett. Vagy
megmenti az embert a bûneitôl, és végignézi az Egyszülött Fiát szenvedni a
korabeli legkegyetlenebb kínzóeszközön, vagy hagyja az embert szenvedni és
majd a gonosz hatalma által elveszni. A
níceai zsinat (Kr. u. 325) óta minden keresztyén ember együtt mondja, hogy az
Atya és Krisztus egyek, a kapcsolat megbonthatatlan… De ott van az ember is.
Akit az Úr, Krisztus Atyja alkotott. Ôt
sem lehet magára hagyni azon az úton,
amelyet tudatlansága és emberi
esendôsége miatt választott!
Emberként és szülôként gondolkodva
nem kis dilemma lehetett ez az Istennek:
a Fiam, vagy az ember? De Isten számára mindig van megoldás. Elküldte Krisztust, tudván, hogy milyen kínokat kell
neki kiállnia. Megmutatta az embereknek, hogy ô számon tartja ôket, de az
ember elgondolkodhat, hogy mekkora
bajban van, amelybôl csak ilyen módon
menekülhetett meg. Ráadásul jó, ha azt
is felfogjuk, hogy Isten pusztán szeretetbôl hozta meg a döntést. Krisztus
megjelent, szeretett, aztán leköpték,
megkínozták, megölték, majd a poklot is
meg kellett járnia. De Isten nem hagyta,
hogy elvesszen. Óvatosan megragadta
Fiának megdicsôült testét és gyengéden
magához szorította. Ma is Egyek. És várLászló Milán
nak minket.

Dabasi diákok sikerei
A Magyarországi Evangélikus Egyház
minden évben országos hittanversenyt
rendez. A 2009. év március 21-i egyházmegyei fordulót Albertirsán rendezték
meg, ahol a Gyóni Gyülekezet diákjai:
Pásztor Sára, Gáspár Jolán, Lovas Ákos,
Duka Fanni, harmadik helyezést értek el.
A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola IV. A osztályos diákjai (osztályfônök Sümegi Józsefné), a megyei
fordulón a legjobb helyezést érték el.
Ezáltal a Dél-Pesti Evangélikus Egyházmegye versenycsapatát László Milán tanár úr, evangélikus lelkész vezetésével az elsô helyezést elnyert dabasi
diákok alkotják:

Joó Gergô, Kirschteuer Gergô,
Kovács Jenô, Somodi Kristóf.
Az országos döntôre 2009. április 25-én
kerül sor Budapesten az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen.
A dabasi diákoknak sok sikert kívánunk az országos döntôhöz!
– szerk. –

Pilinszky János

Ismerem
Ismerem Jézus éjszakáit
és a bal lator istentelen magányát
A jótett szelíd mezejét, s a merénylô
elhagyatott, üszkös kezét a tett után
És ismerem a bárány vesztét,
úgy is, mint aki veszkôdve topog
halálos esése elôtt,
és úgy is, mint aki hitével
a meleg belsôt keresi.

A Gyóni Evangélikus Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség a
közeljövôben az alábbi eseményekre
vár mindenkit:
Április 5. 10.00 óra – virágvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással, amelyen az
Evangélikus Hittudományi Egyetem énekkara is szolgál. Ugyanezen a napon az
énekkar 16.00 órakor koncertet ad a
templomban
Április 9. 17.00 óra – nagycsütörtöki
istentisztelet úrvacsoraosztással
Április 10. 10.00 óra – nagypénteki passiós istentisztelet
Április 12. 10.00 óra – húsvét vasárnapi
istentisztelet úrvacsoraosztással
Április 13. 10.00 óra – húsvét hétfôi
istentisztelet
Április 18-án (szombaton) 9.00 órától
missziói napot tartunk hernádon a helyi
általános iskolában. Elôadást tart Sándor
Frigyes, a Borsod-Hevesi Evangélikus
Egyházmegye esperese, igét hirdet Sághy
Balázs domonyi evangélikus lelkész.
Dabasról is szeretettel várjuk az érdeklôdôket.
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Húsvét

A keresztény hit alapja

A húsvét a keresztény hit alapjának, Jézus
Krisztus megváltó halálának és föltámadásának emlékünnepe (húsvéti misztérium). A
magyar húsvét (=a hús vétele) szó gazdag tartalma magában foglalja a hús fogyasztásához
való visszatérést a 40 napos böjt után (húshagyó); ugyanakkor utal a föltámadásra, mellyel az Úr Krisztus a
megtestesülés beteljesedéseként ismét fölvette a testet (húst),
immár a megdicsôült emberi testét; végül utal a húsvéti, kiemelt jelentôségû szentáldozásra is. A húsvét az ószövetségi
pászka ünnepébôl nôtt ki, mely a zsidók számára az egyiptomi
fogságból való szabadításnak és az utolsó estén elfogyasztott
szent vacsorának, a szédernek az ünnepe (kivonulás Egyiptomból; vö. Kiv 12,14). Ennek az elôképnek beteljesedése az
Úr Jézus Krisztus átmenetele a halálból a föltámadott életre.
Az utolsó vacsora elôképe a széder (Lk 22,15): Jézus maga
lett a mi húsvéti bárányunk (Isten Báránya; vö. 1Kor 5,7).
Föltámadása, mennybemenetele és a Szentlélek elküldése a
megváltás végsô beteljesedése, melyet az idôben Krisztus második eljövetele zár.
A húsvét egyúttal a mi átmenetelünk is a bûn halálából a
kegyelem isteni életére. Számunkra a végsô beteljesedés a földi zarándoklásból az örök hazába való átmenetelünk lesz. A
zsidó pászkától a keresztény húsvétig ívelô kapcsolat
kezdôpontja az a történeti tény, hogy a Názáreti Jézust közvetlenül a zsidó húsvét elôtt (mai idôszámításunk szerint vsz.
Kr. u. 30. IV. 7): Poncius Pilátus halálra ítélte, keresztre feszítették (nagypénteken), és vasárnap hajnalban föltámadván
a halálból megmutatkozott tanítványainak.
A keresztény húsvéti hit (Jézus kereszthalála utáni testi
föltámadása) és a zsidó pászka épp Jézusban találkozik (1Kor
5,7). A keresztény húsvét hittartalmát a hitvallás így fejezi ki:
„harmadnapon halottaiból föltámadott”. Jézus Krisztus
nemcsak üdvösségszerzô, hanem Ô a föltámadott, a keresztény üdvösség és üdvösség-értelmezés mérvadó egyénisége.

A Gyóni Református Egyházközség hírei
ÁPRILIS
Minden vasárnap délelôtt 10.00 órakor
felnôtt és gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban
Keddenként 15.00 órakor bibliaóra
Csütörtökönként 18.00 órakor férfi bibliaóra
Április 5-én 10.00 órakor virágvasárnapi
ünnepi istentisztelet a templomban
Április 5-én virágvasárnap 14.00 órától gyermekdélután
Április 9-én 18.00 órakor nagycsütörtöki
istentisztelet a gyülekezeti házban
Április 10-én 18.00 órakor nagypénteki
istentisztelet úrvacsoraosztással
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A húsvétra épül a keresztények jövôbeli reménye (errôl
van szó az 1Kor 15-ben), de az egész emberiség és a
történelem is. Húsvét a Szentlélek elküldésével (pünkösd)
együtt annak a reménynek a hordozója, hogy az emberi történelemnek nincs más célja, mint Isten országának eljötte és
az üdvösség beteljesülése. Ilyen szempontból a húsvét minden keresztény spiritualitásnak és az üdvösség reményének
meghatározó alapja, nemcsak az egyén, hanem az Egyház és
az egész emberiség számára is.
A húsvét az „ünnepek ünnepe” (sollemnitas sollemnitatum), a keresztények legnagyobb és legôsibb ünnepe. Kezdetben a zsidókkal együtt Niszan hónap 14–15-én ünnepelték. A
zsidók húsvétja mozgó ünnep volt, azaz a holdévet követô
naptár miatt a hét bármely napjára eshetett. Ezt az ôskeresztények is átvették, annak ellenére, hogy a polgári életben a
napévet követô naptárt használták. A húsvét ôsi dátuma tehát
Jézus halálának idôpontjához igazodott. A Róm, Ef, Kol levelekben és az 1Kor 5,7–8: a húsvét ünneplésérôl van szó, de az
ószövetségi húsvét elemei új értelmet nyertek: a kovásztalan
kenyér a tisztaságnak és az igazságnak, a Vörös-tengeren való átkelés a keresztségnek, az Egyiptomból való kivonulás a
bûnbôl és a halálból való szabadulásnak, a bárány föláldozása
Krisztus halálának elôképe és szimbóluma.
Az Egyház nem ellenzi húsvét bizonyos vasárnaphoz rögzítését, föltéve, hogy ebbe valamennyi érdekelt, elsôsorban az
Apostoli Szék közösségétôl külön élô testvérek, beleegyeznek.
Sajnálatos, hogy a kereszténységben mindmáig nincs a legnagyobb ünnepnek, a húsvétnak közös ünneplési dátuma; örvendetes viszont, hogy minden keresztény egyházközösség csakis a
közös egységes húsvéti ünneplés mellett van. Ezen túl kívánatos
volna a zsidó vallási közösséggel való tárgyalás és megegyezés is,
ami által húsvét ünnepe a lehetô legnagyobb közelségben állhatna a zsidó pászka ünnepéhez.

Április 10-én 11.00 órakor nagypénteki
ünnepi istentisztelet a Zárdakert Idôsek
Otthonában úrvacsoraosztással
Április 12-én 10.00 órakor feltámadásünnepi
istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Április 12-én 9.00 órakor Tatárszentgyörgyön lesz ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
Április 13-án 10.00 órakor húsvét hétfô
istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Április 15-én 15.00 órakor
Marco de Leeuw van Weenen holland
misszionárius tart magyarul elôadást
„Misszió és tanítványság – Küldetésünk az
egyházban” címmel

Összeállította: Szehofner József

Minden programunkra minden kedves
gyülekezeti és gyülekezeten kívüli testvért is
szeretettel várunk!

A Dabasi Református Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor

***
Május 17. 10.00 óra konfirmáció

***
Május 21. 10.00 óra áldozócsütörtöki
istentisztelet.

***
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet.

EGÉSZSÉG

Cukorbetegségrôl nem csak cukorbetegeknek
Éljünk egészségesebben, mint az egészségesek! A MI kezünkben a betegségünk! (I. rész)
Ezt a címet azért adtam, mert a cukorbetegség, orvosi néven: Diabetesz mellitusz az egyik olyan betegségforma,
melynek megelôzése és a kezelése csaknem teljes mértékben a beteg kezében
van. Az egészségügyi személyzet: orvosok, dietetikusok, nôvérek csak segíteni
tudnak. Mind a megelôzésben – ami a
legfontosabb –, mind a terápiában a
legnagyobb szerepet a helyes életmód
megtalálása és megtartása jelenti. Enélkül nincs gyógymód. Ha már érintettek
vagyunk és diagnosztizálták a betegséget, nem traumaként kell megélni, hanem úgy, hogy a szervezetünk figyelmeztetett, nem jó úton haladunk.
Ahhoz, hogy megértsük és minél
könnyebben betarthassuk a kezelést,
meg kell értenünk, hogy mi is ez a betegség. A diabetesz mellitusz a szénhidrát-, vagyis a cukoranyagcsere zavara,
amely a hasnyálmirigy által termelt insulin teljes vagy viszonylagos hiánya, illetve az insulinhatás elmaradása miatt
alakul ki. Az insulin egy hormon, amely
nélkül a szénhidrát (cukor) nem tud bejutni a sejtekbe, így a vérben marad.
Ennek következményei vannak, szervezetünk nem jut energiához. Többek között az agynak és az izmoknak van a legnagyobb szükségük a szénhidrátra. Az
idegrendszer egyetlen tápláléka. Míg a
szervezetünk (sejtjeink) „éhezik”, addig
a vörösvértestekhez tapadt glucoz, merevítve a vörösvértest peremét, károsítja
az erek falát, valamint a magas vércukor
egyéb anyagcsere-funkciókat is károsítva okozza a diabeteszes szövôdményeket (szem, vese, szív, idegrendszer).
Tehát a cél, hogy elôsegítsük a táplálékkal bevitt szénhidrátok hasznosulását.
Ennek alappillérei az életmód és a
gyógyszeres terápia.
Fontos azonban meghatározni a diabetesz típusát. Több oka lehet a betegség kialakulásának, ez meghatározza a
kezelés jellegét. Leggyakoribb formái
az 1-es és az úgynevezett 2-es típusú
diabetesz. A különbség az, hogy az 1-es
típusú cukorbetegség leggyakrabban
35 éves kor elôtt alakul ki. Ekkor valamilyen okból, leginkább autoimmun fo-

lyamat kapcsán a hasnyálmirigy insulint
termelô sejtjei elpusztulnak. Ekkor teljes insulinhiány van a szervezetben. A
gyorsan kialakuló, tipikus tünetek a beteget hamar orvoshoz kényszerítik.
Ezek a tünetek a sok folyadékfogyasztás
mellett nagy mennyiségû vizeletürítés,
esetleg megemelkedett étvágy ellenére
is szemmel látható gyors testsúlycsökkenés, gyengeség, fáradékonyság, esetleg acetonszagú lehelet és igen magas
vércukorérték. Mind annak következményei, hogy a cukor nem tud hasznosulni. Ebben az esetben a szervezet számára szükséges insulint csakis teljes
mértékben kívülrôl, azaz insulin-terápiával kell pótolnunk, de a megfelelô életmód kialakítása is szükséges. A 2-es típusú diabetesz kialakulása sokkal összetettebb. Egyrészt genetikai hajlam,
másrészt környezeti tényezôk hatása áll
mögötte. Általában családon belül halmozódik. Lassan, lappangva alakul ki,
így hosszú idô telik el, mire gyakran véletlenszerûen kiderül. Tipikus tünetek
nincsenek, vagy nem feltûnôek. Sokszor
már csak a szövôdmények kialakulása
kapcsán diagnosztizálják. Ezért célszerû
ismerni a hajlamosító tényezôket, és
amennyire lehet, kizárni ôket az életünkbôl. Nagy eséllyel lesz cukorbeteg,
akinek a családjában elôfordult cukorbetegség, terhesség kapcsán már volt
emelkedett vércukor, ami esetleg rendezôdött, nagy testsúllyal született
gyermek, elhízás, mozgásszegény életmód, helytelen minôségi és mennyiségi
táplálkozás. A hajlamosító tényezôkbôl
azonnal kiderül, hogy elsôsorban a helyes életmód kialakítása, amivel sokat
tehetünk a betegség kialakulása ellen,
illetve késleltetni lehet azt.
Ahhoz, hogy idôben észrevegyük a
kialakulóban lévô, illetve a lappangva
kifejlôdött betegséget, rendszeres,
idôközönként elvégzett laboratóriumi
vizsgálatra van szükség, illetve ha mód
van rá, rajtaütésszerûen vércukrot lehet
ellenôrizni otthoni vércukormérô készülékkel. A laborvizsgálat egy éhgyomri vércukor, és 75 g glucózelfogyasztás
után 120 perccel ismételt vércukormé-

résbôl áll vénából vett vérbôl. Ennek
normál értéke: éhgyomorra: 6,0 mmol/l
alatt 120' múlva 7,8 mmol/l alatt van.
Amennyiben ezeknél magasabb értéket
kapunk, avagy vércukormérôvel bármikor 11 mmol/l feletti értéket mérünk,
mindenképp a szénhidrát-anyagcsere
valamilyen mértékû zavara merül fel. A
feladatnak, hogy rendezzük az anyagcserezavart, késlekedés nélkül hozzá
kell látnunk, hisz a szövôdmények kialakulása függ a rossz anyagcserehelyzet
idôtartamától is, de sajnos más hajlamosító tényezôk is közrejátszanak.
A diabetesz mellitusz kezelésének három alappillére: a megfelelô étrend, a
napi rendszerességû fizikai aktivitás és a
gyógyszeres terápia, amelyek egymásra
épülnek, és nem helyettesítik egymást.
Mivel a beteg a helyes táplálkozással és a rendszeres fizikai aktivitással
tehet legtöbbet a megfelelô eredmény
érdekében, így ezekrôl ejtenék pár
szót.
A fizikai aktivitás az erekre és a keringési rendszerre gyakorolt kedvezô
hatását mindenki hallotta már, de a
testmozgásnak vannak még egyéb
elônyei. A rendszeres – fontos kiemelni
a rendszeresség jelentôségét – fizikai
aktivitás a diéta mellett segít elérni a
megfelelô testsúlyt. A testsúlyfelesleg
ugyanis gátolja az insulin hatását, többlet insulintermelést igényel. Valamint a
fokozott energiaszükséglet szénhidrátot hasznosít, tehát csökkenti a vér cukorszintjét és az insulin szükségletet.
Csak a rendszeres, egyénre szabott fizikai aktivitásnak van kedvezô hatása. A
rendszertelen, alkalmanként végzett, a
szervezetet megterhelô mozgás inkább
kedvezôtlenül hat.
A cukorbetegeknek elsôsorban nem
„diétás” élelmiszereket kell fogyasztaniuk, hanem étrendjüket a mindenki
számára ajánlott élelmiszerekbôl kell
összeállítaniuk. Étrendjükrôl a lap következô számában olvashatnak.
Kolev Gabriella
diabetológiai szakasszisztens
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
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KÖZÖSSÉG ÉVE

A GYÓNI GÉZA IRODALMI TÁRSASÁG története III. rész
Balogh István, Gyóni Géza „Mikese"
A társaság mûködésében – eredményeiben és kudarcaiban egyaránt –, meghatározó szerepe volt az alapító-elnöknek,
Balogh Istvánnak (1894–1970). Gyakorlatilag egész életét a Gyóni-kultusz
szolgálatába állította. A krasznojarszki
lágerben ismerte meg a költôt 1916 júniusában, aki zárkózottsága ellenére bizalmába fogadta az akkor 22 éves fiatalembert. Gyorsíró tudását hasznosítva
rögzítette Gyóni Géza emlékezéseit,
még „melegen” lemásolta verseit, leveleit, szinte az íródeákja volt – innen a
címbéli titulus a kortársaktól.
Az utolsó idôszak minden rezdülését
feljegyezte, így maradt meg az utókornak. 1920-ban ötödszöri, végre sikeres
szökése után tért haza a Gyóni-relikviák
egész sorával. Mint késôbb kiderült, a
személyes tárgyaknál jóval nagyobb súlya volt a küldetéstudat-szintû elkötelezettségnek, tiszteletnek. 1921-ben tanári
diplomát szerzett s a fôvárosban az iskolaigazgatóságig jutott az oktatás-nevelés
területén. Irodalmi ambícióiból jó
amatôr színvonalú verseskötetek születtek, számszerint öt. Fô mûve mégis a hadifogságbeli jegyzetek alapján készült
„Gyóni Géza szibériai életrajza” címû
könyv, mely 1927-ben jelent meg.
Ugyancsak jegyzett munka a „Gyóni
Géza utolsó órái”, melyet 1934-ben
adott ki a társaság. Szerkesztôként-tulajdonosként két újságot állított a Gyóniügy szolgálatába (1928–1931: Magyar
Család, majd 1935–1944: Magyar Gondolat).
Ezek tôkeszegény lapok voltak, jobbára Balogh István és családja lelkesedésének, áldozatvállalásának köszönhetôen
jelentek, jelenhettek meg. Természetesen a publikáló szerzôk sem számíthattak tiszteletdíjra. Fáradhatatlanul járta
az országot, a különbözô emlékezô fórumoknak nem csak résztvevôje, de a
leggyakrabban elôadója is volt. Gyónon
1923-ban járt elôször, gyakran visszatért
,és bár váltakozó sikerrel, de mindig
igyekezett jó kapcsolatokat építeni,
ápolni. Érdemei elvitathatatlanok a
Gyóni-kultusz élesztésében és fenntartásában, hiszen mintegy 1500 lelkes támogatót sikerült a zászló alá toboroznia.
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Megszállottként küzdött Gyóni Géza
elismeréséért, szerepe van a költô irodalmi helyének kijelölésében. Az eredmény – fôként a hamvak hazaszállításának kudarca – ismeretében azonban a sikertelen akciókat is lajstromozni kell. A
kor szellemi elitjének, az értelmiség legkiválóbbjainak véleményét nem tudta
átformálni Gyóni Géza költészetérôl, a
költô távollétében lezajlott Ady–Gyóni
vitában megfogalmazott fenntartásokat
a Nyugat késôbbi nemzedékeinek tagjai
is osztották. (Ezt megváltoztatni természetesen másnak sem sikerült volna.) A
politikai elit viszont a költô néhány forradalmi hangvételû verse miatt ugyan
látszólag igen, de azért nem teljes szívvel
állt az ügy mellé. Annak idején Gyóni
Géza hadifogolycserével akár a saját lábán is hazatérhetett volna, ha az akkori
„hatalmasok” legalább kísérletet tettek
volna rá: Gyóni (Szolár) Ferenc Nijinszky táncmûvészt említi lehetséges
cserepartnerként. A krasznojarszki sorstársak közül például Tscheik Ernô rajztanár tért haza hadifogolycserével.
Feltûnôen hosszú az 1926 és 1941 közötti másfél évtized is, amikor nem jelent meg önálló Gyóni-kötet. Tényként
rögzíthetô, hogy a háborús készülôdés
hangulatában, szinte annak részeként találtak rá ismét. Az 1930-as évek elején
kiváló témát adott a sajtónak, hogy
egyes Gyóni-versek a budapesti rendôrség tiltó listájára kerültek (más kiválóságok társaságában). A felemás hatalmi
hozzáállás ismeretében bizonyosan nem
javította a hamvak hazaszállításának esélyét, hogy a társaság 1938-ban elzárkózott egy Horthy-témájú kötet kiadásától, annak túlzott politikai „íze” miatt.
Lehet, hogy valójában nem is a pénz,
hanem az akarat volt a kevés?
Kudarccal végzôdött Balogh István és
a társaság szoborállítási törekvése is. A
tervek szerint Gyónon, a költôrôl elnevezett térre került volna Visnyovszky
Lajos szobrászmûvész alkotása. Az
elôkészületek 1933-ban kezdôdtek, gyóni részrôl fôként az egykori jó barát,
Garzó Sándor fôjegyzô szorgalmazta az
emlékmûállítást. A költségekre 15 000
pengôre lett volna szükség, melyet a

község saját erôbôl nem tudott fedezni.
Adományok gyûjtésére kértek és kaptak
engedélyt 1936-ban, de a község és a
társaság a még nem is létezô pénz kezelésében különbözô félreértések, kölcsönös bizalmatlanság miatt nem tudott
megegyezni. Késôbb a háborús készülôdés miatt pedig a bronz beszerzése
vált lehetetlenné.
Ám mielôtt végleg pálcát törnénk Balogh István emléke fölött, a mérlegre
még egy kevéssé ismert információt kell
elhelyeznünk. Ô bújtatta 1944-45-ben a
fôvárosban Gyón község körorvosát.
Czobor Andor a zsidótörvények miatt
elôbb állását veszítette el, majd a nyilas
rémuralom idôszakában bujkálnia kellett. Felesége és fia máshol, mások segítségével rejtôzött. A község képviselôtestülete 1940. június 20-án terjedelmes
határozatban tiltakozott a Nyilaskeresztes Párt lakosságmegosztó nézetei ellen.
Czobor Andor körorvosi állása érdekében mentességet kezdeményeztek, de az
nem járt sikerrel. Szükség volt Balogh
István helytállására, aki ezért biztosan
megérdemli a tiszteletünket.
(Adatok: Balogh László Tibor, 1977)
Valentyik Ferenc
(A befejezô részben: A társaság utóélete)
A FEJEDELEM
Gyóni Géza
1922
Ma öt éve, – íródeákja voltam,
Hajnalban ötkor
Volt egy szomorú, elgáncsolt halottam.
A táborparton borzongott a tenger:
Fekete sirályok
Felénk csaptak és gyászdalt énekeltek.
Hármas koporsóban fenékre engedtük:
A Hit volt réz,
Ezüst a remény s a Szeretet volt az arany
bennük.
Sírva a sírba; sötétbe tettük:
Derekára
Vasabroncsból gyûrût tekergettünk…
Aztán egy harang jött, – bekondúlt a csendbe,
Mire a borzongó
Táborparti tenger: a Fejedelmet örökre elnyelte.
(Balogh I.)
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Nôi kézilabda
A DANUKE, Dabas nôi kézilabda-mérkôzések idôpontjai
Március 15.
Március 22.
Március 29.
Április 4.
Április 12.
Április 18.
Április 26.
Május 03.
Május 10.
Május 17.
Május 24.

DANUKE–Örkény
ifi: 23–20 felnôtt: 10–0
Tápiószentmárton–DANUKE
ifi: 24–28 felnôtt: 27–26
DANUKE–Göd
ifi: –
felnôtt: 31–27
Kóka–DANUKE
ifi: –
felnôtt: 18.00
DANUKE–Cegléd
ifi: 15.00 felnôtt: 17.00
Jászárokszállás–DANUKE
ifi: 14.00 felnôtt: 16.00
DANUKE–Diósd
ifi: –
felnôtt: 17.00
Kistarcsa–DANUKE
ifi: 11.00 felnôtt: 09.00
DANUKE–Salgótarján ifi: 10.00 felnôtt: 12.00
Mogyoród–DANUKE
ifi: –
felnôtt: 17.30
Verôce – DANUKE
ifi: –
felnôtt: 17.00

A DANUKE, Dabasi Nôi és Utánpótlás Kézilabda Egyesület
várja kedves szurkolóit az ingyenesen látogatható mérkôzéseire a Dabas-Diego Sportcsarnokba.

Szimultán Téli Teniszkupa
A Dabasi Szimultán Sport- és
Kulturális Egyesület az idei
esztendôben megrendezte
elsô teniszversenyét, sátorral
fedett, kemény borítású teniszpályáin, a Bartók Béla 31.
szám alatti egyesületi sportközpontban. A Dabasi Szimultán Téli Teniszkupa elnevezésû versenysorozat mérkôzései február 17-én kezdôdtek, a döntôt március 13án 19 órakor rendezték meg. A teniszverseny utolsó
mérkôzésén Kancsár János két szettben gyôzte le ellenfelét,
Kiss Zoltánt. Ezzel ô lett a torna gyôztese. Az újság olvasásakor már zajlanak a páros verseny mérkôzései, mellyel az
Egyesület vezetôinek egyértelmû célja, hogy a jövôben egy
bajnoki sorozatnak legyen házigazdája és megteremtôje a Szimultán SKE, elsôként Dabason.
Sz. J.

JÓL SZEREPELTEK A SZIMULTÁN SKE VERSENYZÔI VÁRPALOTÁN

Gecserné Varró Erika arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a szombati versenyen a
Szimultán SKE versenyzôi az elôzetes
elvárásoknak megfelelôen szerepeltek a
versenyévad elsô versenyén. A rendezvény egy kisebb közjátékkal kezdôdött,
mert az egyik dabasi versenyzô zenéje
nem indult el, azonban a rendezôk gyor-

san megoldották a technikai problémát
és a korcsoport végén az újraírt zenére
sikerült elôadni a versenygyakorlatot a
szimultán SKE versenyzôjének. Az
edzônô elmondta, hogy a versenysorozat
további állomásain azoknak a versenyzôknek, akiknek a mostani szezonnyitó fellépés nem úgy sikerült, ahogyan

azt várták, lesz még lehetôség a javításra.
A várpalotai versennyel kapcsolatosan
elmondható, hogy az egyesület versenyzôi jó eredményeket értek el, amelyek a következôk:
I. korcsoport:
Dávid Viktória
4. hely
Zsinkó Gréta
6. hely
II. korcsoport:
Gombos Gréta
1. hely
Jenei Meláni
2. hely
Radnai Réka
3. hely
Gombás Bernadett 4. hely
Garajszkí Gréta
5. hely
III. korcsoport:
Pelikán Petra
3. hely
Kôszegi Blanka
6. hely
V. korcsoport:
Pádár Rebeka
5. hely
Csapatversenyben a Szilágyi Dóra, Radnai
Réka alkotta Duó a II. helyen végzett az
I. korcsoportban.

Tavaszköszöntô Fitnesznap városunkban
A II. Tavaszköszöntô Fitnesznap szervezôi egy egész napos testaktív tevékenységre invitálták az embereket március 14-én,
szombaton a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Neves hazai aerobik-oktatók, fitneszedzôk vezénylésével próbálhatták ki
magukat a különbözô stílusú mozgásformációkban. Biztosan állíthatom, hogy aki végigcsinálta a különbözô órákat, az kellemesen elfáradt és másnap egy jó kis izomlázzal ébredt. A rendezvényrôl készült képes beszámolónkat az Odafigyelô honlapján (www.dafi.hu) tekinthetik meg.
B. B.
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