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Eltemették Zlinszky János professzort

Fotók: Karlik Dóra

Június 29-én, hétfőn 17.00 órakor helyezték örök nyugalomra gyóni
Zlinszky János jogtudós, egyetemi tanár, volt alkotmányjogász hamvait a
dabasi Zlinszky utcai családi kriptában. A szertartást Bábel Balázs,
Kalocsa–Kecskemét egyházmegye érseke celebrálta. A család részéről
rokona és jó barátja, Fejes Kálmán búcsúzott az elhunyttól, Dabas Város
Önkormányzata nevében Kőszegi Zoltán polgármester emlékezett a település díszpolgárára.
Zlinszky professzor ősei meghatározó szerepet játszottak a ma már
Dabashoz tartozó Gyón község életében, megélhetést biztosítottak a falubeliek számára, és klasszicista kúriáikkal maradandó építészeti értéket
teremtettek.
Zlinszky János professzor továbbvitte őseinek felelősségteljes magatartását, rendszeres résztvevője, ünnepi szónoka volt a közösség ünnepeinek,
minden hazahívó szóra igennel válaszolt, tanácsaival, bölcs és megfontolt
véleményével segítette a városvezetés munkáját.
Gyóni Zlinszky János emlékét kegyelettel megőrzi Dabas város közössége.
Nyugodjon békében.

Köztisztviselôk-napi zarándoklat és díjátadó ünnepség

Fotók: Karlik Dóra

Idén rendhagyó módon és több helyszínen
zajlott az önkormányzat Köztisztviselőknapi rendezvénye. Június 30-án, a délelőtti
órákban a köztisztviselők mintegy ötvenfős
csoportja nekivágott a Magyar Zarándokút
dabasi szakaszának, amely a sári csatornaparton vezet végig a Borzasi kápolnáig. A 10
kilométeres útszakasz megtétele alatt alkalmunk nyílt megcsodálni az alföldi táj festői
szépségeit, hallgatni a vizes környezet, a
zsombékos élőhelyek különleges madárvilágának hangjait, szemlélni növényvilágának
ritkaságait. Az út megtétele alkalmat adott
az elmélyülésre, kérdések felvetésére és a
válaszok megtalálására, beszélgetésekre
olyan emberekkel, akikkel kevés szót váltottunk a hétköznapokban. A Borzasi kápolna
békéje, a szakrális környezet páratlan varázsa energiával és bizakodással töltött el mindenkit, aki nemcsak a hosszú gyaloglás fáradalmait akarta itt kipihenni, hanem a lélek
számára keresett enyhülést.
A pihenés és a közös ima után a városi kisvonat visszaszállította a köztisztviselőket a
Sári Közösségi Házba, ahol az önkormány-

zati konyha jóvoltából finom ebéd várta a
megfáradt zarándokokat és azokat a kollégákat, akik egészségi vagy egyéb okokból nem
jöttek el a délelőtti programra. A vendéglátást követően Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyzőasszony köszöntötte az ünnepelteket,
majd a Kis Borovenka gyermek néptánccsoport műsora következett. Kőszegi Zoltán
polgármester ünnepi beszédének elhangzása
után emléklapot kaptak azok a dolgozók,
akik 10, illetve 20 évet töltöttek el a köz szolgálatában. Ezt követően került sor a Dabas
Közszolgálatáért Köztisztviselői díj átadására, amelyet idén a Képviselő-testület Félegy
házi Erzsébetnek, a Gazdasági Iroda munkatársának adományozott. A díjazottat, aki
2000. január 1-jétől dolgozik a Polgármesteri
Hivatalban, precíz, odaadó munkájáért, kedves, empatikus természetéért a kollégák,
valamint az ügyfelek is egyaránt kedvelik és
elismerik. Félegyházi Erzsébet, azaz ahogyan munkatársai ismerik és szólítják
„Félegyke”, egy jó ember, aki megérti és megéli mások problémáit, osztozik örömben és
gondban, szavaiban biztatás, gesztusaiban
szeretet és odaadás van. Díjazottunk ebben
az esztendőben hosszabb távollétre kényszerült, de kollégái várják mihamarabbi visszatérését, mert hiányzik a közösségből, amely
nélküle nem teljes.
A díjhoz szívből gratulálunk!
KÁ
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Semmelweis-napi ünnepség a rendelôintézetben
Semmelweis Ignác, az anyák megmentôje, a szepszis
elleni küzdelem élharcosa, a magyar orvostudomány
egyik legnagyobb alakja 1818. július 1-jén született,
és idén épp 150 éve, 1865. augusztus 13-án hunyt
el egy Bécs melletti elmegyógyintézetben. Nem véletlen, hogy épp az ô születésének napján ünnepeljük az
egészségügyi dolgozókat Magyarország-szerte.
Dabas Város Önkormányzata június 30-án köszöntötte a település
egészségügyi dolgozóit a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
konferenciatermében, ahol jelen voltak az intézmény munkatársai, a
háziorvosok, a védőnők és más egészségügyi szervezetek képviselői.
Klemencz Györgyné intézményvezető üdvözölte az ünnepelteket,
majd Mész Adrienn, a Táncsics Mihály Gimnázium frissen érettségizett diákja egy Kosztolányi-verssel köszöntötte az egészségügyben
dolgozókat. Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester mondott
ünnepi beszédet, majd a magyar védőnői szolgálat fennállásának 100.
évfordulója alkalmából emléklapot vehettek át a település aktív és
nyugalmazott védőnői.

Fotók: Karlik Dóra

A Dabas Egész
sé g üg yéé r t d r.
Halász Géza-díjat
idén dr. Tarján Béla
pszic hiáter, a dabasi
ideggondozó intézet
főorvosa vehette át
Dabas város polgármesterétől és Sós
Gábor bizottsági elnöktől. A rendezvény végén Ambrus Lehel szaxofonon és Forgács József ütős hangszereken csángó népdalfeldolgozásokat játszott a közönségnek. 			
– ui.–

Dr. Tarján Béla 1946. január
10-én, Budapesten született.
Iskolái befejezése után, 1970ben a Budap esti Orvost udo
mányi Egyet em Ált alános
Orvosi Karán folytatta tanulmányait, ahol „Cum laude” minősítéssel szerzett diplomát.
1970 szeptemberében a XIII.
kerületi Róbert Károly körúti
kórház női elmeosztályán kezdte meg munkáját. 1975-ben jó eredménnyel elmegyógyászatból szakvizsgázott. 1978-ban az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet állományába került adjunktusi beosztásba, ahol alkalma nyílt
az általános elmegyógyászati ismeretek jobb elmélyítésére, az igazságügyi vonatkozások behatóbb megismerésére. 1980 júliusától az
intézet neuro-pszichiátriai osztályán megbízott osztályvezető volt.
1981. augusztus 1-jétől dolgozik Dabason, ahol az ideggondozó intézet vezető főorvosává nevezték ki. A betegek nappali gondozását, foglalkozások megszervezésével hazánkban elsőként alkalmazta, létrehozva Dabason a nappali szanatóriumot. A terápiát zenehallgatással,
kézimunka, rajz, társasjáték és egyéb foglalkoztatásokkal tették hasznossá. A főorvos úr 10 éves munka után Dabason rendezett tudományos fórumon számolt be a vonzáskörzet 60 ezer lakosának pszichiátriai ellátásáról, a gyógyításról, a megelőzésről és gondozásról.
A nappali szanatórium bizonyított hasznossága ellenére megszűnt,
és az elmeegészségügy gondozóhálózata, mely a betegek házi gondozását is jelentette, a kórházi ellátás átalakulásával együtt háttérbe
szorult. Korábban az ideggondozó intézetben betegek tömege várakozott türelemmel a főorvos úr gyógyító terápiájára. Mára már a rendelőintézet felújítása lehetővé tette, hogy az ideggondozó helyet kapjon a központi épületben, és a betegek kulturált körülmények között
várakozhatnak.
Tarján doktor a nappali szanatórium sikerességén fellelkesedve a
megelőzés hálózatáról megálmodott mentálhigiénés koncepcióját
pályázatban foglalta össze. Hitt abban, hogy az emberi agy védelmét
az egészségügyi és oktatási szolgálat kiemelten fontosnak tarja és
ezt a véleményét a településen tartott előadásaiban megerősíteni
igyekezett.
Tarján doktor letette a névjegyét a város életében szakmai munkájával,
a megújulást, továbblépést kereső elkötelezettségével. Pszichiáterként
a dolgokat élettani oldalukról közelíti meg, értelmezi és magyarázza.
Sokirányú érdeklődése miatt az orvos mellett megismerhettük mint
zeneszerzőt és elhivatott állatbarátot. Megjelent a Levendula néni
meséi című CD-je, amely nemcsak gyermekeknek szól, hanem a felnőttek lelkét is gyógyítja.
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban,
ahogyan az állatokkal bánik”, mondta Mahatma Gandhi. Ezzel a gondolattal a főorvos úr egyetértően azonosul és az „Álmunk egy új világ”
alapítványon keresztül tesz is érte.
Erről a pszichiátereknél megkívánt erkölcsi fejlettségről tett tanúbizonyságot munkája és eddigi élete, amit a Dabas Egészségügyéért dr.
Halász Géza-díj odaítélése is igazol.
–szerk–

2015. július

Dabas 3

rendezvényeink

PIZZAPARTI

a strandon

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata június 20-án, szombaton délután
köszöntötte a település iskoláinak kitűnő tanulóit a városi strandon.
Közel 250 dabasi diák jelent meg a rendezvényen, sokakat szüleik,
testvéreik is elkísértek az eseményre. A tanulók névre szóló oklevelet
vehettek át Kőszegi Zoltán polgármestertől, és azok, akik ötnél
többször voltak már palacsinta-, illetve pizzapartin, az idei strandszezonra ajándékbérletet is kaptak. A pizzázást követően a 2014-es
X-Faktor győztese, Tóth Andi énekelt a város kitűnő tanulóinak, de
a koncertre a fiatal énekesnő sok rajongója is eljött.
A pizzát idén is a Nautilus étterem készítette és szállította a diákoknak.			
–szerk–

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Július 15. - Halász Móricz-kúria
Július 22. - Gyóni Géza Emlékszoba és Evangélikus templom
Július 29. - Sári Közösségi Ház
Augusztus 5. - Dabasi-szőlősi Tájház
Augusztus 12. - Kapisztrán-Hunyadi Emléktorony

Csoportvezetők: Krigel Viktória, Kancsár Krisztián és Erdélyi Zsolt
Minden szerdán 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból
indul a városnéző kisvonat!
További információ: 06-29/561-212

Gyóni Géza-megemlékezésaz evangélikusoknál

Fotók: Karlik Dóra

A gyóni evangélikus egyházközség és váro
sunk önkormányzata június 21-én, vasárnap emlékezett Gyóni Géza költőre, születésének 131. évfordulóján.
Az istentiszteletet követően a templomudvaron került sor a megemlékezésre, ahol a
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dabasi-szőlősi városrész erdélyi testvértelepülése, Ajtony is képviseltette magát. A
jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak Zlinszky János professzor, volt alkotmánybíró, Dabas díszpolgára emlékének.
Az ünnepség kezdetén Balog Eszter lel-

készasszony köszöntötte az egybegyűlteket,
majd Kőszegi Zoltán polgármester tartott
ünnepi beszédet. A rendezvényen elhangzott Gyóni Géza Magyar asszony írja című
verse Mész Adrienn, a Táncsics Mihály
Gimnázium volt diákja előadásában. A
megemlékezés koszorúzással
zárult.
Az ünnepség végén az evangélikus egyházközség tagjai
agapéval várták az egybegyűlteket.
11.30 órakor Bábel Balázs
Ka locsa-kecskeméti érsek
celebrált megemlékező szentmisét az elhunyt Zlinszky professzor emlékére a gyóni katolikus templomban.
K. Á.
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Július 25-én

a

(szombaton), ismét
megrendezésre kerül,
immár hatodik
alkalommal

LECSÓ-

FESZTIVÁL

a dabasi Vásártér területén

Reggel 8.00 órától regisztráció,
10.00 órakor megnyitóval és
tűzgyújtással kezdetét veszi a
rendezvény.
Lecsófőzés saját alapanyagból,
folyamatos zsűrizés.

Kalinkovo

– élményutaztunk, ismét!

Július 4-én a hajnali órákban indultunk útnak, hogy részt vegyünk a
csallóközi településen rendezett falunapon. Azaz, indultunk volna, ha
nem lépnek fel problémák az autóbusszal kapcsolatosan. Szerencsére
azonban minden mellettünk állt, a megérkezést követően a leányok
rekordidő alatt öltötték magukra a sári viseletet és harangszóra a
templomban volt a csoport. A szentmisét Blaho Milán atya nagypakai
plébános magyar, Stanislav Peter Vavrek dénezsdi plébános szlovák
nyelven celebrálta. A szentmise végén Milán atya megáldotta a felújított templomablakot, amely a rózsafüzér királynőjét ábrázolja kis
Jézussal a karján (az ablakot 1947–49 között csintalan gyerekek gumi
csúzlival kilőtték).

A lecsófőzés mellett párhuzamosan zajló
programok:

– Térzenét ad a Presso Band együttes
– Hagyományőrző népdalkórusok előadása
– Kézművesek vására, kézműves foglalkozások
gyermekeknek
– Ingyenes fakörhinta és népi játékok, ingyenes
sétakocsikázás, hagyományőrző játékok
– Ingyenes ugrálóvár és csúszda
– 14.00 órakor tombolasorsolás
– 15.00 órakor eredményhirdetés

A versenyben résztvevő csapatok
számára a nevezési díj: minimum

2000 Ft értékű tombolatárgy felajánlása.

Látogatóknak a belépés díjtalan!
Célunk a jó hangulatú baráti versengés,
hagyományőrzés, közösségépítés.
Szeretettel várunk cégeket, civil szervezeteket,
baráti társaságokat, minden érdeklődőt!
a „Kisdabasért” Egyesület

Délután, a tomb oló
hőség ellenére a futballpályán a Kalink ovoSári öregfiúk futballmérkőzés zajlot t, a
templ om előtti téren
pedig kulturális műsorok várták az érdeklődőket. Tánccsoportunk félórás szlovák-magyar
műsorszámmal készült az alkalomra, amelyért rengeteg dicséretet
kaptunk a helyiektől. A színpadi blokk zárásaképpen Kőszegi Zoltán
polgármester és Danyis János emlékplakettet vehettek át a folyamatos, aktív testvérvárosi kapcsolatért végzett tevékenységükért, támogatásokért.
Az est folyamán, a koncertek és bál alatt lehetőség nyílt kötetlen
beszélgetésekre a régi barátokkal, rokonokkal és ez alkalommal is
bővítettük új ismerőseink körét.
Hazainduláskor kedvezett nekünk a technika ördöge. Ahogyan a
táncosok, úgy az autóbusz sem akart elindulni, így – amíg a segítőkész
autószerelő javította a járművet – tovább élvezhettük ismerőseink
vendégszeretetét.
A tánccsoport nevében köszönjük a felkérést és a lehetőséget, ismét
nagyszerű élményekben volt részünk!
A következő találkozás időpontja augusztus 22., ezen a napon a
kalinkovoi vendégeket fogadjuk a focitornán és a X. Rétes-utcán
Dabas-Sáriban.
Gogolák Mariann
Borovenka Néptánccsoport
2015. július
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Újra színpadon
a Kis Borovenka
Dabas-Sáriban mintegy négy évvel ezelőtt – Gogolák Mariann kezdeményezésére – elkezdte működését a Borovenka Néptánccsoport
gyermekcsapata. A kezdeményezés célja kettős volt: egyrészt a hagyománytisztelet fejlesztése a gyerekekben, másrészt a felnőtt tánccsoport utánpótlásának biztosítása.
Volt is érdeklődés a gyerekek részéről, szép számmal jártak a próbákra. Sajnos egy évvel ezelőtt tánctanár nélkül maradt a csoport.
Hosszas keresés után 2014 őszére sikerült megoldani a tanárhiányt.
Szilágyi Katalin fiatalkora ellenére nagy tapasztalattal rendelkezik a
néptánc terén, hiszen néptáncos családban nőtt föl, így édesanyja is
segíteni tudja munkáját.

Októberben kezdődtek újra a próbák. Néhány gyerek időközben
lemorzsolódott, néhányan pedig, akik időközben fölnőttek, a felnőtt
csoporthoz csatlakoztak, megvalósítva ezzel az eredeti célok egyikét,
az utánpótlás biztosítását.
Nem volt könnyű az újrakezdés, de a kitartó munka meghozta
gyümölcsét. Június 6-án Budapest 15. kerületében, az Újpalotán megrendezett nemzetközi néptáncfesztiválon mutatkoztak be először új
koreográfiájukkal. A táncot úgy alkotta meg a koreográfus, hogy két
része külön-külön is bemutatható. Az egyik rész egy gyermekjáték, a
második rész pedig a nagyobb gyerekek tánca.
A közönség nagy tetszéssel fogadta a Dabas városát a rendezvényen
egyedüliként képviselő sári gyerekeket. További kitartást és szép sikereket kívánunk a csoportnak.
Laukó Pál

Az ajtoni delegáció látogatásáról

Fotók: Karlik Dóra

Testvértelepülésünk, a Kolozsvár melletti Ajton delegációja néhány napos látogatást tett
városunkban.
A mintegy ezer főt számláló község polgármestere, Făgădar Nicolae és felesége, tanácsosa, Réti István és felesége, valamint a község jegyzője, Budai Béla és református tiszteletese, Vitus Bulbuk István töltött egy hétvégét Dabason. A városnéző program során megtekintették a városközpontot, a főbb intézményeket, a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézetet, az OBO Arénát, a könyvtárat, a Sári Rétesházat és Tájházat, valamint a
város nevezetes épületeit. Ezt követően a szőlősi közösségi házban népes gyülekezet fogadta a küldöttséget, majd a Bátki János Nyugdíjasklub segítségével megvendégeltük őket. A
látogatók megismerkedtek a dabasi-szőlősi intézményekkel, megtekintették a településrész
tavaly átadott tájházát, a templomot, lovas kocsikázás keretében látogatást tettek az
újhartyáni halastónál. A nap programja a strandon zárult, ahol a Pizzaparti programjába
kapcsolódhattak be. Vasárnap részt vettek a gyóni evangélikus istentiszteleten, és a Gyóni Géza- megemlékezésen, ahol közös koszorút
helyeztünk el Ajton község és a Dabasi-szőlők közössége nevében.
A megemlékezést követően a Gyóni Géza Emlékszobában a testvérvárosi kapcsolatunk megerősítésének jegyében, a két település vezetője egy háromnyelvű megállapodást írt alá.							
Feldman László képviselő
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LEGO robot és informatikai fejlesztés

a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégiumban

A 2014/2015-ös tanév utolsó heteiben, Dabas Város Önkorm ány
zatának támogatásával 1,1 millió Ft értékben az utolsó három tantermünkből végleg lecseréltük a diákok szemét nagymértékben károsító
régi, katódsugárcsöves típusú monitorjainkat. Ezt a munkát diákjaink
a nyári gyakorlat alatt nagy örömmel végeztek el. A régiek helyére 55
db használt LCD monitor került. Emellett beszerezhettünk 20 db
használt, közepes teljesítményű komplett asztali számítógépet, ami
pillanatnyilag megállította a tantermeik visszabontási folyamatát,
melyből az utóbbi két évben a tönkrement számítógépeinket pótolni
tudtuk.

A Modern Oktatási Eszközök Kft. felajánlásával élve iskolánk alacsony áron jutott hozzá egy LEGO Mindstroms NXT 9797 robot-

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
A gyermekek nevelésében az óvoda kiegészítő szerepet játszik.
Alapelveinkkel összhangban saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelési cél kiegészítéseként tervezzük meg, tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a család és óvoda
együttműködésére, változatos programokat, tevékenységeket biztosítunk ennek megvalósítására.
Június 17. ismét felejthetetlen élmény volt az ÚJ BÓBITA
ÓVODA „Ficánka” csoportjában. Ez az utolsó együtt töltött este
szép befejezése volt a hároméves nevelő fejlesztő munkánknak,
együttműködésünknek. Utoljára gyűltünk össze az oviban, az
óvoda udvarán, ahol a gyerekek kedvenc dalaikra táncoltak, fociztak a szülőkkel, birtokolták az óvoda összes játékát, mialatt grillhúsok készültek a vacsorához. A szülők ezalatt beszélgethettek, felidézték 3 év eseményeit, élményeit, amiket projektoros kivetítőn is
megtekinthettek.
Vacsora előtt elültettük az egyik szülőtől kapott kis diófánkat,
melynek tövében időkapszulát helyeztünk el, amit 20 év múlva
fogunk „elővarázsolni”. Ekkor megtudhatjuk, hogy már kinek teljesült 6 éves kori vágya, álma, hogy mi szeretett volna lenni felnőttként.
Akinek kedve volt, sétálhatott „kis erdőnkben” a csodálatos tanösvényen, veteményeskertünket megcsodálhatta, megkóstolhatta
éppen érő málnánkat, ribizlinket, meggyünket. Nehéz volt a búcsúzás, de felejthetetlen esténk volt, ahol kis közösségünk baráti kapcsolatai tovább erősödtek, mélyültek.

technikát oktató csomaghoz. A szett segítségével tanulóink a valós
életből vett példák alapján építhetik fel robotmodelljeiket és a könnyen
használható szoftveren keresztül programozhatják azt. A csomag tartalmaz egy intelligens NXT téglát, érzékelőket, interaktív szervomotorokat, szerelési útmutatókat. A nyári gyakorlat programozási
tanegységeibe beépített elemet kitörő lelkesedéssel fogadták diákjaink.
Ez újabb lehetőséget nyit informatika szakmacsoportos tanulóink
logikus gondolkodásának, illetve programozási készségeinek fejlesztésére.			
Szabadi Zoltán
informatika munkaközösség-vezető

Köszönöm a szülőknek, munkatársaknak a segítséget a program
megvalósulásához, köszönöm ezt az ajándékot pályafutásom 30.
évében.
Dabasiné Pucsinszki Margit óvodapedagógus
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A Halász Móricz-kúria júliusi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné, Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
HORGOLÓKLUB
Július 13. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Július 20. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
KreÁlom
Július 24. (péntek) 16.30–19.00
vezeti: Krigel Viktória
INGYENES ANGOL KÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen?
Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsga felkészítő
kurzusunkhoz!
szerda: 11.00–12.00, tanár, Juhászné Balog Petra
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét és elsősorban
tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására, és a vizsgatechnika fejlesztésére és vizsgatippekre van szükségük.
Dalkör – kedd: 18.00–19.30 óráig

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
júliusi programjai
Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint •
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc: csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig

Augusztus 15–22. között kerül megrendezésre a
Sári Napok 2015. programsorozat,

amelynek keretében augusztus 22-én (szombat) tartjuk a
X. Rétes-utca rendezvényt.

Várjuk a régi és új rétes-sütő közösségek jelentkezését!

Részletes programokról hamarosan plakátokon, szóróanyagon és
városi médiából (Dabasi Újság augusztusi száma, Rádió Dabas,
Dabas Tv, www.dabas.hu) tájékozódhatnak.
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vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA-MAMA KLUB – szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
A HYDE zenekar próbái, péntek 17.00 – 21.00 óráig

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Július 17. (péntek)
Papírsárkány-készítés
15.00–18.00 óráig
A papírsárkány (zsinóros sárkány) a levegőnél nehezebb repülő
játékszer és sporteszköz. A ma használatos kínai nevét a papírsárkány a Tang-korban (618–907) kapta, a fengzhengnek,
ami annyit tesz: „széllel zengő”. Európában a 13. században
jelent meg. Az 1700-as években Párizsban annyira népszerű
volt, hogy a sárkányeregetők közötti konfliktusokat elkerülendő, szabályozni kellett a közparkok rendjét.

Önkéntes diákmunka
– iskolai közösségi szolgálat
Kedves Diákok!

Dabason, az Átrium Idősek Otthona
(Szent István út 63., tel.: 06-30/830-8566, 06-30/663-8350)
várja olyan, 14. életévüket betöltött fiúk és lányok
jelentkezését, akik a
„JÓ CSELEKEDETEK ÉVÉBEN”
szabadidejükben szívesen nyújtanának önzetlen segítséget az
idős emberek mindennapjaiban. Továbbá azon diákok jelentkezését, akik a kötelező iskolai közösségi szolgálatot még nem
tudják, hol teljesítsék.
A segítséget nyújtó feladatok:
• napi pár órában (1–3 óra), az idősek mozgásában való
segédkezés (rövid séták a városban, templomba kísérés)
• beszélgetések
• játékok
• felolvasások
• bármely tevékenység, amely jobbá teszi egy idős ember
mindennapjait.
Szeretettel várunk mindenkit!

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
júLius havi programok
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–16.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

23. Miért szeretem a szlovák
nyelvet, miért szeretem
Szlovákiát?
Június 4-én Érsekújváron adták át a Miért szeretem a szlovák nyelvet, miért szeretem Szlovákiát? vers- és prózaíró verseny díjait.
A 23. évad Ľudovít Štúr 200. születésnapjának szellemében folyt.
Ebben az évben 96 szlovák és 20 határon túli iskola vett részt
a versenyen, mégpedig az Egyesült Államokból, Horvátországból,
Magyarországról, Romániából és Szerbiából. A beérkező munkákat 15 zsűritag értékelte négy kategóriában. Összesen 518 pályamunkáról van szó, amelyből 103 az említett országokból érkezett.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
augusztus 1. szombat, 16.00

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

rendezvények
Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene
A kiállítás augusztus 30-ig
tekinthető meg.

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

Nyitva tartás:
hétfő–péntek 10.00–18.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Megbízható, nagy múltú cégünk dunaharaszti telephelyről
áruterítés céljából teherautó-sofőröket keres.
Heti öt nap, átlag 40 óra, állandó nappali műszak.
Alapfeltétel: „C” típusú jogosítvány, GKI-kártya.
Részletekről érdeklődni lehet:
a 06-30/823-78-75-ös telefonszámon.

Tiszteletbeli kitüntetésben két magyarországi versenyző részesült, az egyik Praszna Sára 8. osztályos tanulónk volt. A kétórás díjátadó gálát a nyitrai Bagar András Színház és a Matičiarik ifjúsági
folklóregyesület fellépése tette még szimpatikusabbá.
Mindemellett a szervezők élményekben gazdag kísérőműsorral
kedveskedtek a határon túli versenyzőknek.
A 23. Miért szeretem a szlovák nyelvet, miért szeretem
Szlovákiát? felejthetetlen élményeket nyújtott. Köszönjük Balogh
Ivettnek, aki végigkísért minket, valamint a Határon Túli
Szlovákok Hivatalának, amely mindent megtett azért, hogy jól
érezzük magunkat. Nagyon várjuk a 24. évadot!
Rusnák Atila
2015. július
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Tisztelt Lakosság,
Kedves Barátaink!
Néha az élet csak perceken múlik…
Örömmel értesítjük a kedves lakosságot,
hogy június 1-jétől ELINDULT a mentőtiszti (mentőorvosi) kocsink, az Országos
Mentőszolgálat irányítása alatt, az állami mentőszolgálattal együttműködve!
Az első hónapban több mint 30 esetben riasztottak minket,
3 életmentő beavatkozást hajtottuk végre, és több mint 20 esetben
kellett orvosi (invazív) beavatkozást végeznünk. A szakmai személyzet kitűnő munkát végez, és reméljük, hogy a jövőben is sok
emberen tudunk majd segíteni! Köszönjük az OMSZ dolgozóinak
is a kitűnő szakmai együttműködést!
Köszönjük még mindazok segítségét, akik önzetlen hozzájárulásukkal és támogatásukkal lehetővé tették számunkra, hogy felszerelhessük és a közszolgálatba állíthassuk a DKMK Nonprofit Kft.
mentőorvosi (mentőtiszti) kocsiját.
A térség polgármesteri hivatalai anyagi és erkölcsi támogatásukról biztosítottak bennünket.
Több helyi és a térségben működő cég is támogat minket,
köszönjük nekik szépen!

Tisztelt Fogyasztók!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamosenergia-ellátás érdekében hálózatunkon felújítási,
karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés időtartama
alatt a villamosenergia-szolgáltatást az alábbi időpontokban
és területeken szüneteltetni fogjuk:

Időpontok:

Július 23–24. 8.00–16.00 óráig
Július 27.
8.00–16.00 óráig
Július 29.
8.00–16.00 óráig

Áramszünet teljes szakaszon:

Tatárszentgyörgyi út, Venyige utca, Akácos utca, Örkényi út,
Segesvári út, Rabárerdő út, Homok utca, Egyház utca, Fenyves utca,
Vacsi út, Szélmalom utca, Báró köz, Balla Pál utca, Kórház utca,
Légrádi út, Dr. Halász M. utca, Harang utca, Sziráki Pál utca,
Vágóhíd utca, Kálvin utca, Peszéri utca, Gödör utca, Móricz kert
utca, Zlinszky köz, Luther utca, Áchim utca, Kör utca, Malom utca,
Kórház utca, Gróf Vay Sándor utca, Avar utca, Zárda köz,
Martinovics utca, Honvéd utca, Honvéd köz, Telep utca, Lindmayer
utca, Tél utca, Tavasz utca

Áramszünet:

Tatárszentgyörgyi út D-Meat Kft., Szőlő utca 36. – végig, Szőlő
utca 19. – végig, Kossuth Lajos út 9–89., Kossuth Lajos út
46–78., Vasút út 20–36., Vasút út 15–45., D. Szabó Károly utca
1–7., D. Szabó Károly utca 2–2A, Benedek Elek utca 5., Temető
utca 1–11., Temető utca 2–2A
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
ELMÜ Hálózati Kft.

Egy jó szó is lehet jó cselekedet

Hiszünk abban, hogy minden perc számít! Hiszünk abban is,
hogy egyszer pont Önön, egyik közeli hozzátartozóján segíthet a
kocsi vagy épp mentheti meg az életét! Reméljük és bízunk abban,
hogy egy közös ügyért és célért továbbra is számíthatunk Dabas
város és a régió önkormányzatainak, vállalkozásaink, illetve lakosságának támogatására!
További szponzorokat keresünk, akik szívesen támogatnák ezt a
nemes kezdeményezést!
Minden adományt szeretettel fogadunk! Segítsünk, hogy a kocsi
minél előbb tovább működhessen! Kérjük támogatását a mentőorvosi kocsi üzemeltetéséhez!
Telefon: dr. Talabér János és Gogolák Gábor:
+36-20/982-0767
Honlapunkon támogatóinkról és minden fejleményről információt kaphat:

www.dabasmentokocsi.5mp.eu

Számlaszámunk: 10402128-50526766-85851006
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Az Átrium Idősek Otthona rendszeresen szervez az intézményben
élőknek egy-másfél órás beszélgetéseket, amelyek alkalmával felkészült moderátor segítségével egy-egy érdekes közösségi témát dolgoznak fel, vagy olyan előadót, beszélgető partnert invitálnak az idősek
közé, akinek a mindennapi munkája az idősek számára érdekes téma
lehet. Ezek az alkalmak azt is szolgálják, hogy a bentlakók továbbra is
nyitottak maradjanak a világra, legyen ismeretük a városban zajló eseményekről, folyamatokról, a nagyvilág eseményeiről.
Dr. Csernusné Máté Éva meghívására júniusban magam is résztvevője lehettem egy ilyen másfél órás alkalomnak, ahol mint a településen zajló kulturális események műsorvezetőjét, a képviselő-testület
legfiatalabb tagját kérdezgettek. De magam is igyekeztem versrészletekkel, idézetekkel gazdagabbá tenni a beszélgetést.
Nagy örömmel fogadtak az otthon lakói, és hálásak voltak minden
szóért, az odafigyelésért, a jelenlétért. Az intézményben élők többsége
már nem tud rendszeresen kimozdulni az otthonon kívülre, azonban
nagy igényük van a figyelemre, a törődésre, amelyet az otthon szakembereitől ezeknek a beszélgetéseknek a megszervezésével is megkapnak.
A Jó cselekedetek évében különösen nagy jelentősége van annak, hogy
hogyan fordulunk az időskorúak felé, az otthonban élők irányába.
Remélem, hogy ennek az évnek a jegyében sikerül még többször
gazdagítani az otthonban lakók mindennapjait.
Feldman

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 9-i
rendkívüli ülésén döntött arról, hogy 3 pályázatot nyújt be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat megnevezése: „Dabas-Sári 1. számú Óvoda, Szivárvány
Óvoda felújítása, korszerűsítése”
A pályázat megnevezése: „Dabas Zlinszky utca burkolatának felújítása (Dinnyés L. és Széchenyi u. között)”
A pályázat megnevezése: „A Gyóni Géza Általános Iskola tornatermének felújítása.”
Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június
15-én megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy Dabas Város
Önkorm ányz atának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 76.§ (4) bekezdése alapján a rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló – ingó- és ingatlanvagyon működtetését
a helyi önkormányzati képviselők megválasztásának évét követő szeptember 1-jétől vállalja.
– Ezen az ülésén Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezte a 2013. január 15-én kelt használati szerződés módosítását. A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátási helyének
áthelyezését az átadott Szent István út 35. (1. hrsz.-ú) ingatlanról a
Kossuth László utca 1. (1918. hrsz.-ú) ingatlanra úgy, hogy a szerződés ingó vagyonelemekkel kapcsolatos rendelkezései változatlanok
maradnak.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 7-én
megtartott rendes ülésén módosította szervezeti és működési szabályzatát és a 2015. évi költségvetését. Majd minősített többséggel
döntött arról, hogy urnafülke ne csak haláleset esetén legyen megváltható.
– Ezt követően Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a mezőőrök 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértését
fejezte ki az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetével kapcsolatban, mely szerint a tervezet alkalmas arra, pontosításokat követően, hogy a Belügyminisztérium részére megfelelőségi értékelésre
kerüljön.
– A hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Dabas
Város Ifjúsági koncepcióját. Egyben pályázatot nyújt be UNICEF
„Gyermekbarát Település” Díj elérésére.
– Ezt követően a testület az óvodák alapító okiratát módosította.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garajszki Éva
Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízásának meghosszabbítását 2015. december 31-ig engedélyezte.
– Ezt követően a Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság 2015
első félévi munkájáról készült beszámolóját elfogadta.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról,
hogy a Daszofe Kft.-t két ütemben átszervezi.
– Ezt követően a testület alapítványi támogatásokat hagyott jóvá, ingatlannal kapcsolatos ügyben döntött, sportegyesületeket támogatott, és

a CKÖ kérelmeit bírálta el. 700 000 Ft-ban állapította meg az egészségügyi referens programjaira fordítható keretet, és ülnöki megbízatás megszűnését mondta ki.
Az ülés végén, zárt ülés keretében a Képviselő-testület szociális fellebbezést bírált el.

rövid Hivatali hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület
döntése értelmében 2015. augusztus 10–14-ig igazgatási
szünet miatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
***

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét gyommentesítési kötelezettségükre, amely nem csak az ingatlan határáig tart. A tulaj
donosnak az ingatlan előtti közterületet is gyommentesítenie kell,
egészen az út széléig, tehát ha a telek előtt árok, útszegély található,
annak a gyommentesítése felől is intézkedni kell. A legnagyobb
veszélyt okozó parlagfű irtását elmulasztók közérdekű védekezés
elrendelésére és bírságra számíthatnak.
***
Dabason a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet /27/2012. (III.30.)/ értelmében tűzgyújtás és égetés
belterületen április 30-tól szeptember 1-ig szigorúan tilos!
***

ISMÉT FÓKUSZBAN A LÓÚTLEVÉL-KIVÁLTÁS
A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége az állategészségügyi intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott igényének kiszolgálása érdekében országos lóazonosító kampányt hirdet. További információ: www.dabas.hu

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza:
06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

Mezõõrök elérhetõségei
Homoki Iván: 06/70-332-1455 • Czene József: 06/70-332-1456 •
Józsa Zoltán: 06/70-452-0869 • Vörös József: 06/70-330-7668
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/330-7667

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
A

Zrt.

munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

AUTÓBUSZVEZETŐ
Az állás részletes leírása és a jelentkezési feltételek
megtalálhatók: http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.
A munkavégzés helye:
Kelet-pesti Forgalmi Üzem működési területe
Jelentkezési határidő: Folyamatos
További információ: Gyurcsó Ferenc vezénylő,
tel.: +36-70/4626-083
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Anyakönyvi hírek
Kedves Olvasók!
A Dabasi Újság anyakönyvi híreit, ahogy ezt a rovatcím is mutatja,
készen kapott adatbázis alapján szerkesztjük, amelyben semmiféle
változtatást nem hajtunk végre. A késedelemért, a nevek, dátumok
téves közléséért nem vállaljuk tehát a felelősséget. A csecsemők és
édesanyjuk adatait a körzeti védőnőktől, az elhunytak, frissen házasságot kötött párok és házassági évfordulósok névsorát a Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezetőjétől kapjuk közlésre. A családi viszonyokban bekövetkezett változásokat nincs módunkban nyomon követni, a
közlésben tehát csak az adatokra támaszkodunk.
Újszülöttek
Gyermek neve
Gubicza Amira Tünde
Lakatos Szilárd József
Pintér Bence
Csernák Réka
Bácsmegi Kornél
Presenszki Márk
Udvaros Annabella
Balázs Hanna
Bácsfalusi Ábel
Fekete Bulcsú
Farkas Gergely Attila
Pacsirta Mátyás Tamás

Anyuka neve	Születési idô
Czakó Tünde
2015. 06. 04.
Lakatos Georgina
2015. 06. 08.
Jurácsik Krisztina
2015. 06. 12.
Bodzsár Erzsébet
2015. 06. 16.
Burda Nikolett
2015. 06. 18.
Forgács Helga
2015. 06. 19
Udvaros Edina
2015. 06. 19
Valentin Adrienn
2015. 06. 21.
Pál Adrienn
2015. 06. 22.
Azary Beatrix
2015. 06. 23.
Dallos Edina
2015. 06. 29
Dr. Prauda Rita
2015. 06. 30

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Závodni Lajos
Csorba Gyuláné (Fekete Erzsébet)
Opóczki Lászlóné (Kolompár Mária)
Lango Zoltánné (Győrfi Margit)
Horváth József
László Józsefné (Forgács Rozália)
Volenszki Józsefné (Garajszki Ilona)
Lindauer Józsefné (Veress Mária)
Rózsavölgyi Jánosné (Bernula Etel)
Erdélyi Imréné (Szabó Eszter)
Kozma János
Barta Lászlóné (Balázs Ilona)
Tóth Ferencné (Herman Katalin)
Kiripóczki Lászlóné (Ladányi Lidia)
Kiss Kálmán
Balázs János

1947. 06. 04.
1934. 12. 28.
1952. 04. 28.
1940. 08. 01.
1953. 07. 05.
1942. 07. 27.
1929. 09. 08.
1931. 11. 28.
1934. 12. 15.
1930. 03. 28.
1931. 09. 29.
1945. 06. 06.
1951. 02. 24.
1919. 03. 21.
1930. 07. 31.
1945. 12. 03.

2015. 05. 05.
2015. 05. 17.
2015. 05. 21.
2015. 05. 27.
2015. 05. 29.
2015. 06. 04.
2015. 06. 05.
2015. 06. 05.
2015. 06. 06.
2015. 06. 06.
2015. 06. 07.
2015. 06. 08.
2015. 06. 13.
2015. 06. 16.
2015. 06. 26.
2015. 06. 27.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
július 3.
Dr. Misefay Tibor–Árvay Mária
július 18.
Tóth Imre–Poór Ilona Erzsébet
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
július 5.
Papp György–Fodor Márta Julianna
július 12.
Sári Imre József–Lázár Magdolna
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Ha Önök nem szeretnék, hogy házassági évfordulójuk, esküvőjük
időpontja, gyermekük születése vagy elhunyt hozzátartozójuk neve
szerepeljen anyakönyvi rovatunkban, akkor, kérjük, jelezzék személyesen, telefonon (29/561-30) vagy e-mailben (kapui.agota@dabas.
hu) szerkesztőségünk felé.
Kapui Ágota főszerkesztő
A fenti közleményre hivatkozva ezúton kérünk elnézést a
Dori családtól a lap júniusi számában közölt téves anyakönyvi adat miatt.
a szerkesztőség
július 19.
Szever Pál–Gágány Irén
július 26.
Fabók István Sándor–Tar Julianna
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
Július 13.
Pergel László–Dori Ágnes
július 19.
Pacsirta József–Hartl Mária Gizella
július 27.
Nagy László–Juhász Mária
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
Június 1.
Regdony János–Szabados Magdolna
Július 14.
Gere Károly–Kovács Anna
július 20.
Őrhegyi István–Schneider Erzsébet
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Július 7.
Pálfi Gyula–Kozma Ildikó
július 8.
Péter Ernő–Pekality Éva
július 14.
Farkas János–Kaszala Zsuzsanna
július 15.
Homoki László–Hóra Judit
július 22.
Ujvári István–Prigyeni Erzsébet
Kiripóczki István–Sztojka Enikő
Garajszki Gábor- Hornyák Erika
július 28.
Bukovszki Jenő–Balázs Katalin
július 29.
Horváth János–Muzsik Katalin Magdolna
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
július 9.
Szűcs Mihály–Volentér Szilvia
július 22.
Terjéki István–Danyis Jolán
július 25.
Molnár Sándor Zoltán–Pásztor Gréta
július 30.
Forgács Krisztián–Nagy Ágnes
2015. június hónapban kötöttek házasságot:
június 5.
Erős Zsolt–Földes Anna Kitti
június 6.
Lőrincz Róbert–Bacsó Orsolya
Földvárszki Tamás–Szőnyi Dóra
Gados Miklós Péter–Benkő Nikolett
június 12.
Kucsák Norbert–Csoma Nikolett
Arláth Zsolt–Pallagi Krisztina Szilvia
Szabó Sándor–Steiner Alexandra Zsuzsanna
június 17.
Dágány József–Hencz Izabella Györgyi
június 19.
Gomola Imre–Tamók Barbara
Daragó Sándor–Kovács Anett
június 20.
Szikora Attila–Bakró Judit
Botyánszki Vince–Reck Nikolett
június 24.
Czeróczki László–Murinai Enikő
Czeróczki János–Szilágyi Ágnes
június 27.
Fügedi Péter–Bognár Kinga

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

önkormányzati hírek

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Dr. Szekeres Sándorné Márkus Emma
1923. 06. 20.
92 éves
Virbling Ferencné Kovács Mária
1925. 07. 07.
90 éves
Sikari Jánosné Talapka Terézia
1923. 07. 08.
92 éves
Opóczki Sándorné Sziráki Mária
1923. 07. 15.
92 éves
Pasztyerik Józsefné Bálint Mária
1923. 07. 22.
92 éves
Nyíri Józsefné Nyujtó Terézia
1922. 07. 10.
93 éves
Balázs Imre
1922. 07. 27.
93 éves
Böcsödi Lászlóné Bodzsár Mária
1920. 07. 05.
95 éves
Jurácsik Ferencné Udvari Veronika
1919. 07. 22.
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Búcsúzunk

gyóni Zlinszky Jánostól

2015. június 18-án, életének 88. évében elhunyt Dr.
Zlinszky János egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt
tagja, a magyar jogásztársadalom jeles képviselője, Dabas
Város díszpolgára.
Zlinszky János 1928-ban született Budapesten.
Zlinszky Jánost 1957 márciusában avatták az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán a jog- és államtudományok doktorává.
1957-68 között vállalati jogász, 1968 és 1982 között ügyvéd volt.
1982 őszétől római jogot adott elő a miskolci egyetem jogi karán.
1990-ben nevezték ki egyetemi tanárrá és a Jogtörténeti és
Jogelméleti Intézet igazgatójává. 1990-ben lett a jogtudományok
doktora. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karának első dékánja.
Zlinszky Jánost 1989 novemberében az ellenzéki kerekasztal
jelöltjeként választotta alkotmánybíróvá az Országgyűlés; tisztségét 1998-ig látta el. Az Alkotmánybíróság első öt tagjának
egyikeként részt vett a testület működésének kialakításában,
első döntéseinek meghozatalában. Később is több jelentős határozat előadó alkotmánybírója volt.
Dr. Zlinszky János régi nemesi család sarja, amelynek
ősi kúriája Dabas-Gyónon található. A professzor úr ezer
szállal kötődött Dabashoz, a gyóni emlékekhez. Mindig szívesen
vett részt a városi eseményeken, ünnepi szónoklatai örök emlék
azoknak, akik hallhatták őt.
Nyugodjon békében.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Závodni Lajos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el,
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Ezúton szeretnénk megköszönni a családtagoknak, barátoknak
ismerősöknek, hogy Barta Lászlóné temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk továbbá a Szépkorúak Nyugdíjasklub tagjainak,
hogy szeretett halottunkat utolsó útjára kísérték.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Kaldenecker Józsefné temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Tisztelt Földtulajdonosok!
Mezőőri szolgálat a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény alapján 1998-tól működik városunkban és ettől az időponttól kell mezőőri járulékot fizetni.
A mezőőri járulékot a földhasználó, illetve a földtulajdonos
fizeti, aki január 1-jén a használó, illetve a tulajdonos. 2015ben a mértéke minden aranykorona után 100 Ft/év.
A járulékot minden év július 31-ig kell megfizetni, amelyről
minden tulajdonos és földhasználó értesítőt, a befizetéshez
szükséges csekket kap.
A mezőőri járulékkal kapcsolatosan érdeklődni telefonon
az 561-234-es telefonszámon, személyesen a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti 206-os szobájában lehet.
Mentes a járulék fizetése alól az erdő és a természetvédelmi
terület, az, akinek a belterületi ingatlanával határos külterületi
földje van, valamint akinek az összes földhasználata a 7 aranykoronát nem haladja meg.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat és használókat, hogy
segítsék azzal a mezei őrszolgálat működését, hogy a járulékot
határidőre befizetik.
Gazdasági Iroda

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
Nytsz.: 02-0012 • Példányszám: 6500
Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-230 • kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: 06-29/561-211
E-mail: balintkata1@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564
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100 éves
a védônôi szolgálat
Az idén nevezetes évfordulóhoz érkezett a Magyar Védőnői Szolgálat.
Immáron 100 éve annak, hogy 1915. június 13-án Stefánia belga királyi
hercegnő védnökségével megalakult Budapesten az „Országos Stefánia
Szövetség az Anyák és Csecsemők Védelmére” elnevezésű szervezet.
Megalakulásakor a csecsemőhalandóság csökkentését és a nemzet
számbeli erősödését tűzte ki célul, valamint azt, hogy működésüket
fokozatosan kiterjesszék az egész országra. Munkájuk központi feladata a prevencióban való aktív részvétel volt, úgy, hogy a képzett védőnők
maguk keresték fel a várandós és kisgyermekes anyákat, hogy segítsék
őket szaktanácsaikkal. Száz év alatt sok változáson ment keresztül a
szervezet, ám kijelenthetjük, hogy ilyen jellegű szolgálat, e formában
egyedül hazánkban működik. Ezt a kimagasló teljesítményt 2013-ban
Magyar Örökség díjjal jutalmazták, majd az idei évben a Magyar
Védőnői Szolgálat bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe.
Dabas Város Önkormányzata is tisztelgett e nagy múltú szervezet
előtt annak 100. születésnapján. Június 30-án, kedden délután 15 órai
kezdettel a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben megtartott
Semmelweis-napi ünnepségre invitáltuk a nyugdíjba vonult és ma is
aktív védőnőket, hogy megköszönjük eddigi áldozatos munkájukat. A
polgármester úr és Klemencz Györgyné intézményvezető beszédét
követően került sor a megjelentek személyes köszöntésére. Munkájuk
elismeréseként Kőszegi Zoltán és Sós Gábor adta át a jelenlévőknek a
Magyar Örökség jelvényét egy díszoklevél és egy szál virág kíséretében.
A neves évforduló kapcsán Varga Lászlóné nyugdíjas védőnőt kérdeztük:
– Mi volt a gyerekkori álma? Mi szeretett volna lenni?
– Gyerekkori álmom, hogy tanítónő lehessek, amely az iskolás évek
alatt is kitartott. A középiskola befejeztével jelentkezésemet Bajára, a
tanítóképzőbe és Szegedre, védőnői szakra adtam be. A sors úgy
hozta, hogy a felvételire Szegedre hívtak be elsőnek, és ott győztek
meg a védőnői hivatás szépségeiről. Bajára már el sem mentem, de
sosem bántam meg akkori döntésemet.
– Mikor és hol kezdte pályafutását?
– 1964-ben végeztem Szegeden, pályafutásomat Ballószögön
kezdtem, majd 1965 nyarán kerültem Dabasra, a gyóni körzetbe.
– Akkoriban hány védőnő látta el a feladatokat?
– Hárman dolgoztunk a három körzetben: Sáriban, Dabason és
Gyónon. A gyóni városrészt tekintve, akkoriban egy személyben
hatalmas területet láttam el. Gyalogosan, vagy biciklivel jártam végig
Gyón utcáit, az Öregországutat, az azt övező tanyavilágot, sőt még a
körzethez tartozott a ma már Hernádhoz csatolt Csárdapuszta is.
– Korábban is ilyen szoros együttműködésben dolgoztak a házi gyermekorvosokkal?
– A 60-as évek végén, 70-es évek elején még nem voltak külön házi
gyermekorvosok. A heti vizsgálatokat a körzeti orvosokkal együtt
végeztük és szoros kapcsolatban voltunk a nőgyógyászokkal. Velük
együtt havonta egyszer tartottunk szaktanácsadást, ahol a legfontosabb szűrővizsgálatokat (pl. : csípőszűrés) végeztünk.
– Mi volt a legfontosabb feladatuk?
– Számomra a legfontosabb és a legkedvesebb is a várandós gondozás volt. Nagyon szoros és szeretetteljes kapcsolat alakult ki a kismamáim és köztem. Mivel a tanácsadó mellett volt a szolgálati lakásom,
ezért számukra mindig nyitva állt az ajtó, de nagy szeretettel végeztük
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a csecsemők és kisgyermekek gondozását is, az ovisokat és iskolásokat
is rendszeresen látogattuk. Az általános iskola felső tagozatosainak
rendszeresen szerveztünk csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó tanfolyamokat és versenyt. Büszkén említhetem csecsemőgondozási versenyen elért országos 1. helyezésünket, amelyben Katona doktornő is
részt vett akkori nyolcadikosként. A szerteágazó és sokrétű feladatainknak köszönhetően az elsősegélynyújtó tanfolyamokat néhány év
elteltével a körzetápoló kolléganő vette át, amit ma már a Vöröskereszt
szervezésében a mentőszolgálat végez maximális szakértelemmel. A
14–18 éves fiatalok gondozása már csak részben volt a feladatunk.
Azon gyermekek gondozása tartozott hozzánk, akik valamilyen
betegségben, TBC-ben, vagy nemi betegségben szenvedtek. A gyógyu
lási folyamatban láttuk el szakértő tanácsokkal és segítséggel őket.
– Milyen problémákkal keresték fel Önt leggyakrabban az anyukák?
– Hasonló kérdések merültek fel akkoriban, mint most: szoptatás,
mosdatás, hozzátáplálás körüli problémák. Én mindig az igény szerinti szoptatást részesítettem előnyben és javasoltam az anyukáknak.
Anyatej hiányában már akkor is lehetőségük volt a kismamáknak tápszerrel pótolni azt, de bevett szokás volt a tehéntej hígítása is. Az anyatej szerepét és fontosságát felismerve szerveztük a Háztól-házig anyatej akciót, ahol a többlet tejjel rendelkező kismamáknak lehetőségük
volt kisegíteni a rászoruló anyukákat és csecsemőiket. A táplálásban a
60-as évek második felében történt változás. Hat hetes kortól bevezetésre került a gyümölcslé, melyet sok csecsemő korát tekintve még
nehezen emésztett meg. Bevezetésre került az éjszakai teáztatás, ez
annyit jelentett, hogy éjszakai szoptatás helyett csak teával lehetett
táplálni a kisbabákat. A sok éjszakát éhesen végigsírdogált csecsemőknek köszönhetően ez a szemlélet hamar kudarcba fulladt. A főzelékek
is korábban kerültek bevezetésre. Ma már 6 hónapos korig csak az
anyatejes táplálást javasolják a védőnők.
– Védőoltások tekintetében is nagy változások történtek.
– Igen, valóban. Régen is voltak természetesen védőoltások, bár
nem ennyiféle. Akkoriban váltotta fel az otthonszüléseket a kórházi
szülés, mely jelentősen csökkentette az anyai halálesetek és a csecsemőhalandóság számát. Ez a 60-as években még 38%-os volt. Az egyre
korszerűbb védőoltásoknak is köszönhetően ez a szám mára már elenyésző.
– Mai nyugdíjasként hogyan látja, jó irányba tart-e a védőnői hivatás?
– Igen, bár nagyon sok minden változott azóta. Dabas város gyermekszámának növekedése következtében ma már a vezető védőnő mellett 7 védőnő és egy iskolai védőnő látja el a feladatokat. Autóval, vagy
biciklivel keresik fel a kisgyermekes családokat és heti rendszerességgel
tartanak tanácsadást is. Mobiltelefonnal rendelkeznek, így a kismamáknak lehetőségük van szinte bármikor megkeresni őket, bár én úgy
látom ez egy picit a személyes kapcsolatok kialakításának rovására
megy. Az internetes világ kialakulásának következtében sokkal több
információhoz jutnak az anyukák, a dolgunk az ebben történő eligazodás segítése. Rengeteg tanfolyamot, továbbképzést tartanak védőnőknek, több feladattal látják el őket, és megsokszorozódott a papírmunka
is. Ha megkérdeznék, mit választanék, ma sem döntenék másként, vis�szatekintve is úgy látom, ez az egyik legcsodálatosabb hivatás!
– Köszönöm szépen ezt a sok érdekességet, amit megosztott velünk, gratulálok az elismeréshez és jó egészséget kívánok Önnek !
Dabas Város Önkormányzata nevében ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat és kívánunk újabb sikeres 100 évet a szolgálatnak!			
Jurácsik Andrea
egészségügyi referens

hitélet

A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Július 19-én, a hónap 3. vasárnapján a
8.30-kor kezdődő szőlősi szentmisénket a
10 éven belül júliusban elhunyt szeretteinkért ajánljuk fel.
• 26-án, a hónap utolsó vasárnapján a szőlősi
templomban 7.45-től közösen imádkozzuk a
rózsafüzért. Ugyanezen a napon, Szt. Anna
ünnepén, 10.30-kor Gyónon, a „Nagyszülők
és unokák” szentmiséjét tartjuk, akiket külön
megáldunk. Hozzátok el minél többen nagyszüleiteket, unokáitokat! Szintén ennek a
hétvégének a szentmiséin tartjuk perselygyűjtésünket az Ifjúsági Közösség esztergomi táborának kiadásaira.
• Augusztus 1-jén, szombaton a gyóni szentmise után, 19.15-kor kezdjük 2 havonta esedékes gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkat, amelyre mindenkit szeretettel
várunk.
• Augusztus 8-án, szombaton 19.30-ra vendégelőadók érkeznek hozzánk: egy tavaly
nyáron esküdött ifjú pár tesz tanúságot a
házasság előtti tisztaságról. Megosztják
velünk saját tapasztalataikat arról, hogy az
Úr kegyelméből a keresztény ember a mai,
túlszexualizált világban is képes Krisztus
tisztaságával készülni a házasságra. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk a gyóni plébánia hittantermébe.
• Idén Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe augusztus 15., szombatra esik. A szentmisén való részvétel kötelező. Ennek megfelelően szombaton vasárnapi miserendet tartunk, azaz: előesti szentmise pénteken 18.00
órakor Gyónon, ünnepi szentmise 8.30-kor
Szőlőkben és 10.30-kor Gyónon. Aznap este
szentmisét nem tartunk, tehát a vasárnap
előesti szentmise elmarad.
• 16-a, vasárnap a hónap 3. vasárnapja. Ezért
a szőlősi szentmisét a 10 éven belül augusztusban elhunytjainkért ajánljuk fel, a gyóni
szentmisén pedig a havi kereszteléseinket
tartjuk.
Szeptembertől katekumen csoportot
indítunk a gyóni plébánián. 16 év
felett mindazon felnőtteket szeretettel
várjuk,
– a k ik v ala m ely b e av ató s zent s ég ben (keresztség, gyónás és elsőáldozás,
bérmálkozás) még nem részesültek, és
szeretnének felkészülni annak felvételére;

– akik ezekben már részesültek, de szeretnék hitbeli ismereteiket elmélyíteni, felnőtt
korosztályos csoporthoz tartozni, avagy
– akik egyáltalán csak érdeklődnek.
A részleteket majd az első alkalommal
beszéljük meg.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Július 12., vasárnap, 10.00 óra: felnőtt
keresztelés, konfirmáció istentisztelet
• Július 13., hétfő, 9.30 óra: úrvacsorai istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra: úrvacsorai istentisztelet az Átrium
Idősek Otthonában
• Július 24., péntek, 18.00 óra: úrvacsoraelőkészítő Bűnbánati istentisztelet
• Július 26., vasárnap, 10.00 óra:
istentisztelet úrvacsoraosztással
ÁLLANDÓ ALKALMAK
• vasárnap: 10.00 órakor istentisztelet a
templomban
• hétfő 9.30, istentisztelet a Zárdakert Idősek
Otthonában (minden hónap második hétfő),
11.00 óra, istentisztelet az Átrium Idősek
Otthonában
• minden hónap 2. péntekén 18.00 órakor
bibliatanulmányozás, imaközösség
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, 11.00-kor diákmise a nyár folyamán
nem lesz.
• Az esti szertartásokat 19.00 órakor tartjuk,
tehát csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia,
pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
• A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus
próbái szeptembertől folytatódnak péntek
esténként a hernádi általános iskolában.
Alkalmaink
• Július 26., vasárnap de. 10.00 órától vendég
igehirdető Gulyás László nagytiszteletű úr
• Július 31. 17.00 órakor Férfiak Klubja a
Gyülekezeti Házban

Táboraink
• Július 24–27., Konfirmált fiatalok nyári
tábora. Jelentkezés előzetesen Csontos
József nagytiszteletű úrnál vagy induláskor a
parókián.
• Augusztus 3–7., Népi játék napközis tábor a
gyülekezeti házban. Jelentkezés Nagyné
Horváth Anitánál (06-70/325-7403) vagy
Erdélyi Borbálánál (06-70/314-4597).
Egész napos táborozást szervezünk
6–14 éves gyerekek részére
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Időpont: augusztus 3–7. között
7.30–17.00 óráig
Részvételi díj: 9000 Ft/ fő, mely tartalmaz
3-szori étkezést és a
kézműves foglalkozások anyagszükségletét.
Helyszín: Dabasi Református Gyülekezeti Ház
(Dabas, Kossuth László u. 2.)
Jelentkezni lehet 3000 Ft előleg befizetésével
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu /lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
• Augusztus első vasárnapján (08. 02.) úrvacsora vételi lehetőség.
Szeretettel hívjuk mindazokat, akik erőt kívánnak meríteni életük terheinek hordozásához.
• Inárcs és Ócsa szórványokban augusztus
hónapban nincs istentisztelet.
• Az alkalmak szeptemberben a szokott rend
szerint kezdődnek az új munkaévben.
• Újlengyelben van augusztusban istentisztelet
a szokott rend szerint.
Az oltárképünk restaurálása megkezdődött. Kérjük, aki megteheti, támogassa
lehetősége szerint ezt a nagyösszegű, de a
jövőnk érdekében történő munkafolyamatot. Az adományokat az irodában lehet
befizetni.
• Szeptemberben indul az új konformációs
csoport, kezdés: szept. 10. csütörtök, 15.30
óra. Várjuk a 7. osztályos fiatalok jelentkezését.
• Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00
Keresse gyülekezetünket a Facebook oldalunkon: Gyóni Evangélikus Egyházközség.
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Kétszázötven éve született

Kossuth László 2. rész

A 72 éves Kossuth László 1837. május 6-án
történelmi súlyú nyilvános szereplésre vállalkozott, amikor elfogott fia érdekében híressé
vált körlevelét kiadta. A megyei törvényhatóságoknak megküldött egységes kül- és
beltartalmú levele különösen Pest vármegyében váltott ki nagy felháborodást:
„Számos Ns Megyék kegyeskedtek a nemzeti lelket s alkotványos életet fejtő, az értelem ha ladását, s eg yesültét eszközlő
Törvényhatósági tudósításokat nemcsak
pártolásukra méltatni, hanem szerkezőjöket
Kossuth Lajost megbízott levelezőjüknek
nyilatkoztatni, - és így ő nem mint magános
polgár, hanem mint azon Ns Meg yék
levelezőjök, nemzeti parancs következésében
állván e pályán, hatalomkarrali leléptetésére
annál kevésbé számolhatott, mentül tisztább
lélekkel s szentebb czéllal tölté be polgári
kötelességét, mentül melegebb kebellel buzgott a Haza s Fejedelem közös, elválhatatlan
érdekének, az értelmességnek kifejlődéseért;
nem is ok nélkül remélheté, hogy a nemzeti
nyilvánosság jogának pártolói, azon számos
lelkes megyék, mellyek e jogot tulajdonuknak
vallák, nehéz pályáján fel fogják tartani s hinnie kellett, hogy a Nemzet igazságos és
alkotványos felszóllamlása legfelsőbb helyen
is viszhangra s méltánylásra fog találni,
annyival is inkább reméllé pedig ezt, mentől
inkább tudta , miszerint a nemzeti nyilvánosság jussa egyes polgárral el nem eshet,
annak állásától fel nem függesztethetik, és
igy kormány is őt csak mint egyes eszközlőt
fogja tekinteni; - azonban f. h. 4-ről, 5.dikére
éjjeli egy óra tájban Eötvös József kir. Fiscalis
egy kapitány, egy strázsa mester és számos
katonaság társaságában, az Zug-ligetben, hol
két hét óta orvosi javaslat következésében
kinn lakott, elfogattatván, Budára a várban
lévő katonai laktanyába vitetett, s reggeli 4
óra tájban ugyan azok által Pesti szállásán,
irományai s levelei is elfoglaltattak; - mit tisztelt levelezőinek, különösen pedig az őt megbízó Ns Megyéknek alázatosan tudtokra
adni kötelességének ismeri az Atya. – Pest,
Május 6-án 1837.
Kossuth László”
Az eltartó nélkül maradt családot báró
Wesselényi Miklós - arisztokrata barátainak körében szervezett - pénzgyűjtési akciója mentette meg a nyomortól. Az 1838.
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márciusi pesti jeges árvíz után előbb
Maglódra, majd Alsódabasra költöztek Bényei fiskális házába. Itt értesültek arról, hogy 1839. március 2-án a
Hétszemélyes Tábla a már letöltött
huszonkét hónapon felül még további
négy év fogságra emelte a Kossuth
Lajosra rótt büntetést. A lesújtó hír sebét
Kossuth László már nem volt képes elviselni. Bő három hónappal később, 1839. június
13-án zárta le örökre szemét.
Születésének és halálának kontrasztját
az teszi teljessé, hogy életének utolsó időszaka, elhunyta és temetése, utóélete, különösen negyven évvel később országos nyilvánosságot kapott síremlék-állítása, majd
hamvainak a dabasi köztemetőbe történt
1969. évi áthelyezése egyaránt jól dokumentált. Még arcképe vonatkozásában is helytálló e megállapítás: a dabasi kiadványokban
két ismeretlen XIX. századi alkotó portréja
is feltűnik. Az 1969-es minden szempontból kifogásolható, diktatórikus eljárás korrigálásaként hamvai – 45 év kitérő után,
halálának 175. évfordulója alkalmából –
2014. október 10-étől újból a Halász-család
uralta történelmi miliőben, jó ízléssel parkosított környezetben, Dabas központjának
református öregtemetőjében nyugszanak. A
gyermekeire vagyon helyett tudást, igényességet, magatartás- és jellemmintát örökül
hagyó Kossuth László jól érzékelhetően ma
is példakép Dabason, dacára annak, hogy
nagyhírű sarjával történő minden összeve-

tésből vesztesen kerül ki. Nevét – egyedüli
példaként az országban – évtizedek óta
közterület őrzi, emléktáblás egykori lakóházában színvonalas kiállításoknak otthont
adó, térségi sugárzású galéria működik,
mely újabb relikviával, a turini koszorú
Zsolnay-porcelánból készült másolatával
gyarapodott a közelmúltban. Az eredeti,
Kossuth Lajos által 1880-ban küldött porcelán-koszorút ereklyeként őrzik a reformátusok templomában, síremlékét emelkedett
hangulatú műsorok keretében koszorúzzák
és a város honlapján is részletes tájékoztatást kapunk életútjáról. A tiszteletadás a
Magvetőnek szól, aki a magyar történelem
legnagyobb hatású alakjainak egyikét adta a
Hazának, ahogyan azt Bartók Lajos költő
már 1880-ban megörökítette:
Jertek áldozatra, honfiak, a sírhoz,
Melyben örök álmot Kossuth atyja lelt.
Fáklyát éjjelére örök lángú hír hozz,
S gyújts honszerelemre minden hű kebelt!
És hazánk, anyánk te, hozd el czipruságad,
Úgy is oly soká volt sírja elhagyott,
Pedig drágább kincset néked nem adának,
Oh haza! – Ő adta dicső Kossuthot!
Valentyik Ferenc

sport

Az FC Dabas SE meghívására érkezett
városunkba a Barcelona team elnevezésű
utánpótlás-futballcsapat, amely az FC
Barcelona játékosaiból állt össze. A csapat
egyik tagja egy tehetséges dabasi fiatal, ifj.
Mari Zoltán, aki családjával együtt sokat
fáradozott azon, hogy az egyhetes látogatás
létrejöjjön. A focistákat családtagok és
edzők is elkísérték, hiszen június 29-én a
Deli Attila Utánpótlástornán a 2003-as
korosztályból tizenegy csapattal mérhették
össze erejüket, tudásukat. Legnagyobb örömükre a kupagyőztes címmel zárták a tornát a dobogó legfelső fokán. A legjobb
mezőnyjátékos is egy spanyol vendégjátékos, Ali Toughnat lett.

Fotó Karlik Dóra

Barcelonai vendégek jártak Dabason

Az egyhetes program során számos
közösségi, kulturális eseményen vettek
részt, amelynek során nemcsak Dabast,
hanem Kecskemétet és a főváros nevezetességeit is megtekinthették.
Gazdag programjuk során személyes
barátságok is kötődtek. Vendégeink jól
érezték magukat, városunkról, hazánkról
és nemzetünkről is pozitív képpel térhettek
haza.
szerk.

Bordás Sándor
aranyérmes

Bordás Sándor a Global Powerlifting Comittee által szervezett Európabajnokságon június 8-án, az angliai Eastbourne városában kiélezett küzdelmet követően a 125 kg-os súlycsoportban aranyérmet szerzett. Gratulálunk
a minden tekintetben fajsúlyos győzelemhez az egész csapatnak!
A Bordás Team ezúton is köszöni az alábbi támogatók hozzájárulását a
sikerhez: OBO Bettermann Hungary Kft., Weisz Kft., Jakó-Kft., Dia Ren
Farm Kft., Top Fitness, valamint Bugyi Község és Dabas Város
Önkormányzata.
Kancsár
2015. július
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TOP FITNESS SE

Nyári versenyek

A Top Fitness Sportegyesület versenyzôire a nyári
szünet elôtt még két megmérettetés várt. Az egyik
a Fit Kid Diákolimpia döntô, a másik az EurOpen
Modern Dance Championship táncverseny volt.
A Magyar Fitness Szövetség az idei évtől újra bekapcsolódott a
diákolimpiai mozgalomba, és valamennyi Fit Kid kategóriában
megszervezte a Diákolimpia döntőket. A megmérettetéseket június
6-án Hódmezővásárhelyen és június 7-én Kiskunhalason rendezték. Itt azok a versenyzők indulhattak, akik korcsoportjukban a
legjobbak között teljesítettek a 2015-ös szezonban. Sportolóinknak
sajnos nemcsak a versenytársakkal, hanem a fullasztó hőséggel is
meg kellett küzdeniük, de a körülmények ellenére a lányok ismét
nagyszerűen szerepeltek.

Eredményeink:
Dance kategória
1. Fehérvári Fanni
4. Bajusz Sára
6. Janicsák Fanni
9. Galambos Laura
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„B” kategória
1. Salga Léna, Szilágyi Dóra, Répás Vanda
2. Pelikán Petra
3. Bábel Virág
6. Forgács Fanni
7. Szilágyi Réka
9. Farkas Réka
„A” kategória
5. Radnai Réka
6. Radnai Zsófia
8. Gecser Enikő, Dori Renáta
Versenyzőink június 19-én Balatonfüredre utaztak, ahol az
MTMSZ megrendezte az EurOpen nemzetközi táncbajnokságot.
Erre a megmérettetésre egy egyéni és egy formáció koreográfiával
összesen tíz sportolónk jutott be. A verseny kitűnő hangulatú, pörgős, izgalmas volt, a Balaton Konferencia Központ pedig igen színvonalas körülményeket biztosított mind a sportolók, mind a közönség számára.
A kiváló eredmények most sem maradtak el:
2. helyezés: Top Fitness SE, Free Show Junior formáció.
Tagjai: Bábel Virág, Dori Renáta, Harmincz Lili,
Mihály Dorina, Pelikán Réka, Radnai Réka, Radnai Zsófia,
Szilágyi Dóra, Szilágyi Réka
4. helyezés: Pelikán Petra, Free Show Adult egyéni

A nap zárásaként egy fergeteges bulit tartottak a szervezők, amiből természetesen a mi lányaink sem maradhattak ki. Sportolóink,
edzőink és a kísérő szülők közösen, felszabadultan táncoltak, és
jókedvűen ünnepelték meg az eredményeket.
Ezzel a versenyszezon ugyan véget ért a Top Fitness SE sporto
lóinak, de a lányok és edzőik a nyári szünetben is aktívak maradnak. Rövid pihenő után indulnak az edzőtáborok, és a nyár folyamán készülnek el az új koreográfiák is a következő évadra.
Jó pihenést, eredményes felkészülést kívánunk!
R. L.

sport

Labdarúgás

Szezonzáró Focifesztivállal és az Utánpótlásközpont I-es ütemének átadó ünnepségével zárta a 2014-15-ös bajnoki szezont az FC
Dabas Sportegyesület. Délelőtt az egyesület utánpótlás-csapatai
tartották az évzárójukat, amelynek keretein belül az ifjú labdarúgók jó hangulatú, egymás közötti focitornával színesítették az eseményt. A program közös ebéddel folytatódott, ahol már részt vettek a felnőtt csapatok tagjai, valamint az egyesületet szponzoráló
cégek kispályás csapatai is.

Teniszoktatás
a Szimultán SE pályáin
ezen a nyáron
kedvezményes bevezető áron!
– Play and Stay mini tenisz
– Kezdő és haladó,
egyéni és csoportos foglalkozások
– Reggeli teniszcsoport hölgyeknek
– Cardio tenisz

Kezdés időpontja július 20-tól
Jelentkezés: Hegyi Gábor teniszedző

06-30/870-5540

Fotók: Karlik Dóra

A délutáni menetrendben két focitorna is szerepelt. Az egyiken a
klubot támogató cégek csapatai mérték össze tudásukat, míg a
másik megmérettetésen az FC Dabas igazolt felnőtt labdarúgói,
edzői, és az öregfiúk csapatai léptek pályára. Az egésznapos rendezvény végeztével egy jó hangulatú, vacsorával és zenével összekötött
este zárta az «évzáró» fesztivált.
A rendezvény keretei között 13.30-kor adták át az FC Dabas
Utánpótlásközpont első ütemét. Az FC Dabas SE elnöke, Kőszegi
Zoltán köszöntötte az FC Dabas II-es csapatának tagjait, akik a
Pest megyei II. osztályú bajnokságban a harmadik helyen végeztek
és az elnök úrtól átvehették a bronz medáliákat.		
B. F.

2015. július
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Elhunyt dr. Lelik Ferenc, városunk díszpolgára
Sokasodnak a szomorú hírek, fogyat
kozik díszpolgáraink sora, az a nagy
generáció, amelynek tudását, erkölcsi
és emberi nagyságát nem pótolhatja már
senki. Alig több mint fél esztendô alatt
eltemettük a bölcsességérôl, csodálatos
humoráról és minden bajon átsegítô
mély hitérôl ismert Bábel Balázs bácsit,
majd alig 2-3 héttel ezelôtt Zlinszky
János professzor úr távozott közülünk.

Fotók: Karlik Dóra

Ma, július 9-én délelőtt kaptuk a hírt, hogy dr. Lelik Ferenc, az
Európa-hírű traumatológus, a nemzetközileg elismert szaktekintély is távozott az élők sorából. Az a Lelik Ferenc, aki az
általa kifejlesztett módszerrel számos híres sportolónak, olimpikonnak visszaadta a reményt, hogy újra teljes értékű emberként élhessen, és tovább versenyezhessen az élvonalban.
Egy zseniális elme, egy nagyszerű gyógyító távozott közülünk, akinek géniusza épp abból az életútból fakad, amely a
partiumi Ópécskától Dabasig terjed. A történelmi
Magyarország több helyszíne, Közép- és Nyugat-Európa nagyvárosai rajzolódnak ki egy különleges karrier térképén, amely
korokon, határokon ível át. Lelik doktort akaratereje, a benne
munkáló hatalmas bizonyítási vágy, az igényesség és a szatirikus világszemlélete tette azzá, aki volt. Nélküle szegényebb
lenne az orvostudomány, szegényebb lenne a világ, és szegényebbek lennénk mi dabasiak is. Ott volt a szakorvosi rendelőintézet alapítói között, felfedezte és alkalmazta a kontakt
termográfiát mint hatékony terápiát a sérült ízületek gyógyításában, ő hozta létre az első gyógytornatermet, alkalmazta a
fizikoterápiás módszereket, részben saját kútfőből, másrészt
számos külföldön szerzett tapasztalatából fakadóan.
Tudásával megállta a helyét Strasbourgban, Montpelier-ben,
Kölnben, Európa nagy klinikáin. A strasbourgi traumatológiai
központ vendégkutatója volt, majd ő lett az Európai
Termográfiai Társaság egyik alapító tagja, és elismerésképpen
az Amerikai Termográfiai Társaság is tiszteletbeli tagjává

választotta. Anyanyelvén kívül öt nyelven írt és beszélt: románul, franciául, angolul, németül és olaszul. Világpolgárként élt
és gondolkodott, de lelkületének és szellemiségének meghatározó tényezője volt az erdélyiség, amely gyermekéveiben, diákkorában, neveltetéséből fakadóan beleivódott formálódó személyiségébe.
Fanyar humorral, sőt szarkazmussal szemlélte a világot, azt
a méltatlan és kisszerű történelmi korszakot, amelynek béklyóiban vergődött. Szembe mert fordulni a hatalommal, ki
tudott törni a szocialista tábor korlátai közül, de világjárása
után Dabast választotta otthonául, és ez a föld ad végső nyughelyet számára.
Közös gyökereink összefűztek minket, találkozásaink
alkalmával félszavakból is értettük egymást. Gyakran összenevettünk, összekacsintottunk kis cinkossággal, és mások számára érthetetlen nyelveken beszéltünk olykor. Mindig azt
kérte tőlem, hogy beszéljünk románul, franciául, hogy ne halványuljon a nyelvtudása.
„Maga ezt tudja, maga ezt érti!” – mondta gyakran, amikor
egy-egy utalásra rögtön reagáltam. Mostanában ritkán láttam
a doktor urat, és ő is gyakran elmaradozott a rendezvényekről,
ahol addig volt alkalmunk találkozni… Búcsúzom tőle… és
búcsúzunk tőle mindannyian. Egy város közössége, mindenki,
aki ismerte és tisztelte őt…
Nyugodjon békében!
Kapui Ágota

