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„Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.”
Faludi Ferenc

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk
napján megrendezendő városi ünnepségünkre
Kőszegi Zoltán
polgármester

Időpont: 2013. augusztus 20. (kedd) 18.00 óra
Helyszín: a Sári Közösségi Ház udvara
A rendezvény részletes programja a 2. oldalon olvasható

Fotó: Karlik Balázs

Sári Napok – Šárské Dni 2013
Augusztus 15. (szerda)

Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi búcsú
10.00 Szentmise és körmenet

Helyszín: Dabas-Sári, Mária Mennybemenetele Templom

Augusztus 18. (vasárnap)
Sátoros búcsú

Helyszín: Sári Futballpálya

21.00 Búcsúbál
Helyszín: a Gagarin Vendégház kerthelyisége

Augusztus 20. (kedd)

18.00 Az államalapítás ünnepe
– Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde
– Kenyérszentelés
A műsorban közreműködnek:
– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai
– a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– a Borovenka és KisBorovenka Hagyományőrző
néptánccsoportok
– a Szivárvány Óvoda Pipacs-csoportja
Helyszín: a Sári Közösségi Ház udvara

Augusztus 22. (csütörtök)

18.00 „India” – Prauda Miklós fotókiállításának
megnyitója
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester
A kiállítást megnyitja: dr. Király Katalin, a Szlovák
Közművelődési Intézet igazgatója
Helyszín: Sári Szlovák Udvar (Tájház és Rétesház)

Augusztus 23. (péntek)

10.00–16.00 „A hely szelleme” – kerékpártúra Sáriban
18.00 Kerékpártúra: Sári–Bugyi (új tájház)–Sári
20.00 Visszaérkezés, ajándéksorsolás
21.00 Éjszakai pilates
Helyszín: (indulás, érkezés, torna) Sári Közösségi Ház

Augusztus 24. (szombat)
14.00 K
 alinkovo–Sári
felnőtt focitorna
Helyszín: Sári Futballpálya

Rétes-utca és Hagyományőrző Csoportok
Találkozója

16.00 Megnyitó
17.00–19.15 Színpadi műsorok
Fellépnek: Sári Bazsalicska Citerazenekar, Kistarcsa,
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör, Sári Borovenka és
KisBorovenka Néptánccsoport, Isaszeg, Kiskőrös, Maglód
19.15 A Sári Borovenka Hagyományőrző Néptánc
csoport félórás raszlavicai műsorszáma
20.00 Eredményhirdetés (zsűrizett rétesek)
20.30 U
 tcabál
Alternatív programok: kézművesek, népi gyermekjátszó,
bütykölde
A rendezvénysorozat egy-egy programjára a városi
kisvonat ingyenesen szállítja a látogatókat.
Indulás: augusztus 20-án 17.00-kor;
augusztus 22-én 17.00-kor; augusztus 24-én 15.00 órakor

A városi kisvonat megállói
Iskola utca (Rendőrkapitányság előtt)–Gyóni Géza Általános Iskola (Vasút u.)–gyóni római katolikus templom (Vasút u.)–Tatárszentgyörgyi u. kereszteződés–Gyóni Géza-szobor előtti buszmegálló–
Remondis előtti buszmegálló– Kossuth Művelődési Központ (Szent
István u.)–felsődabasi római katolikus templom–Kaparás buszmegálló–Kálvária buszmegálló–Sári Közösségi Ház

További információ:
Sári Közösségi Ház,
(Dabas, Szent János u. 112.)
Tel.: 06-70/375-9141, 06-70/330-4583
e-mail: gogolakmariann@gmail.com

Újra jön a Dabasi Napok rendezvénysorozat
Dabas Város Önkormányzata idén szeptember 14–22. között újra megrendezi a Dabasi Napok rendezvénysorozatot, amelynek bő egy
hetében változatos programokkal, sok kulturális és szórakozási lehetőséggel várják a szervezők az érdeklődőket.
A rendezvényen minden nemzedék megtalálja a számára legrokonszenvesebb programot, a kisgyermektől a szépkorúig. Lesz hadtörténeti és honvédelmi nap, egészségnap, képzőművészeti és építészeti kiállítás, családi nap, csudajárgányok flúgos futama, előadások
pedagógusoknak, az új könyvtárépület átadása, koncert és még számos olyan rendezvény, amelynek az egyeztetése, szervezése pillanatnyilag is zajlik.
A pontos és részletes program szeptember elejére készül el, amelyről a Dabasi Újság szeptemberi számából, a helyi rádióból és televízióból, Dabas város honlapjáról és plakátjainkról informálódhatnak a kedves érdeklődők.
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Semmelweis-nap a rendelõintézetben

Fotók: Tomor Tamás

Dabas Város Önkormányzata június 27-én köszöntötte a település
egészség üg yi dolgozóit a Dr. Ha lász Géza Sza korvosi
Rendelőintézet konferenciatermében. A rendezvény rövid műsorral kezdődött, ahol a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium két diákja, Taskó Laura és Révész Tamás
musical slágerekkel szórakoztatta a közönséget, majd ezt követően
dr. Sándor István ismertette az ötesztendős egynapos sebészet
eredményeit. Az előadást Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi
köszöntője követte, majd átadták a Dabas Egészségügyéért Dr.
Halász Géza-díjat, amelyet idén dr. Keresztes Máriának adományozott a Képviselő-testület.			
–szerk.–

Köztisztviselõk Napja a Városházán

Fotó: Karlik Dóra

A Dabasi Polgármesteri Hivatal dolgozói június 28-án, pénteken ünnepelték a Köztisztviselők Napját a
Városháza nagytermében. Az egybegyűlteket Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző köszöntötte, majd Kőszegi
Zoltán polgármester tartott ünnepi
beszédet. A rendezvényen átadásra
került a Dabas Közszolgálatáért
Köztisztviselői Díj, amelyet idén
Maczák Istvánné igazgatási ügyintéző
vehetett át Dabas város polgármesterétől.			
K. Á.

A Zlinszky-kúria kulcsai

Fotó: Tomor Tamás

A Képviselő-testület döntése alapján a Zlinszky-kúria tulajdonjoga
visszakerült a nagy múltú Zlinszky család birtokába. A birtokbavételre július 5-én került sor, amikor Kőszegi Zoltán polgármester
ünnepélyes keretek között nyújtotta át dr. Zlinszky János volt alkotmánybírónak, városunk díszpolgárának a kúria kulcsait. Az érdeklő-

dő helyieken kívül az átadáson jelen voltak a családtagok, a testület
tagjai és dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek. A Zlinszky család mindig erős szállal kötődött városunkhoz, elkötelezetten képviselte lakosságának ügyét és öregbítette a település jó hírét országszerte. Az ősi kúria, amely Zlinszky professzornak a gyermekkort, az otthont jelentette, ezzel visszaszállt a családra, az elődök által létrehozott értékek gyarapítása már az unokák feladatává vált.
–szerk.–
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Lecsófesztivál
– immár negyedszer –

A Borovenkák kalinkovoi
élményutazása

Július 20-án került sor a negyedik dabasi lecsófesztivál lebonyolítására a dabasi Vásártéren.
Csapatként második éve vettünk részt az eseményen, ahol a
résztvevők létszáma nem volt túl nagy, de a kedvük és lelkesedésük
annál inkább. Ez az egyszerű és mégis nagyon finom étel hagyományt teremtett itt nálunk, Dabason. Nemcsak a magunk örömére,
hanem az idelátogatók megelégedésére is építgettük, csinosítottuk
standunkat, és álltunk neki a főzésnek. Jó érzés volt, hogy a családtagok, barátok és kollégák mellett „idegenek” is felkerestek bennünket és megkóstolták a főztünket. A tavalyihoz hasonlóan az idein is
értünk el helyezéseket, amire természetesen büszkék is vagyunk.

Számunkra nem a verseny a lényeg, hanem az, hogy ebben az évek
óta összekovácsolódott közösségben mi is jól érezzük magunkat.
A lecsó mellett igyekszünk mindig valami újdonsággal is meglepni a
kilátogató vendégeket, hogy ne csak az ízekkel teljenek be, hanem a
szemük is jóllakjon a látvánnyal. Jó dolog, hogy az emberek közvetlenek, barátságosak, összetartóak. Ezt bizonyítja, hogy a körülöttünk főző csapatokkal is összebarátkoztunk, ami csak fokozta a
hangulatot és a jókedvet. Bízunk benne, hogy az ideihez hasonlóan
a következő években is megrendezik majd ezt a hagyományőrző
fesztivált.
Suhajda Judit és Borza Sándor
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A szlovák írásbeliség megteremtőire, Szent Cirillre és Metódra emlékezve tartottak falunapot július 6-án a csallóközi Szemet községben.
A tavalyi testvérvárosi szerződéskötést követően, idén is néptánc
csoportunk képviselte Dabas-Sárit a rendezvény kulturális részében.
A nap szlovák-magyar nyelvű, szabadtéri szentmisével kezdődött a
Szent Ferenc téren, majd délután a futballpályán barátságos mérkőzést
játszottak Kalinkovo és Sári csapatai. A központi ünnepségen műsort
adtak a helyi művészeti csoportok, a Pozsony Táncegyüttes, valamint
szlovák-magyar blokkal készült a sári II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola citeracsoportja és énekkórusa.
Néptánccsoportunk szintén magyar és szlovák tájegységek táncaiból
álló, több mint félórás műsorszámot mutatott be, amelyet a közönség
tapsa után a szemeti polgármester külön kiemelt.
Ünnepi beszédében Kőszegi Zoltán hangsúlyozta többek között a
szlovák-magyar békés kapcsolatok fontosságát, majd átadta Dabas
város ajándékát, a magyar nyelvű településtáblát Štefan Božík polgármesternek.
Az est további részében, a koncertek és az esti mulatság során lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésekre, a régi rokoni, baráti kapcsolatok
erősítésére és ismét szövődtek új ismeretségek is.
Táncostársaim nevében is mondhatom, hogy nagyon jól éreztük
magunkat, ezúton is köszönjük a felkérést és a lehetőséget!
A legközelebbi találkozás időpontja augusztus 24., amikor is a
kalinkovoi delegációt és futballcsapatokat fogadjuk a focitornán és a
VIII. Rétes-utca és Nemzetiségi Találkozón, Dabas-Sáriban.
Gogolák Mariann
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport

önkormányzati hírek

TESTÜLETI HÍREK

Ismét jön az Erzsébet utalvány!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július
24-én megtartott rendes képviselő-testületi ülésén az alábbi
döntéseket hozta:
– Rendeletet alkotott az oktatási és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról. A rendelet megalkotását az Önkormányzati Konyha megalakulása
indokolta. A rendelet augusztus 1-jén lépett hatályba.
– A testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a 2013–2018 közötti időszakra.
– A Képviselő-testület döntött arról, hogy a tulajdonában lévő erdőrészleteket haszonbérleti szerződéssel haszonbérbe adja a Pilisi
Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete részére.
– A döntéshozók elfogadták a mezőőrök 2012. év II. félévi és a 2013. év
I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint azt, hogy a
Daszofe Nonprofit Kft. saját tőkéjét rendezi pótbefizetés nyújtásával.
– A Képviselő-testület a 2013. évi CXXIV. Törvény 72. §-a ismeretében
hozzájárult a 2013. július 1-jén fennálló és a részbeni adósságkonszolidációt követően megmaradó adósságállomány állam általi
átvételéhez. A testület felhatalmazta a polgármestert külső szakértő
megbízására annak érdekében, hogy a hitelező bankok adósságátvállalásra vonatkozó hajlandóságát előmozdítsák.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy városunkban hulladékszállítás, a 2013. évben ünnepnapokon
ne történjen.
– A Képviselő-testület úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény
megnevezése: vihar, jégeső. Hely: 2370 Dabas, Táncsics Mihály utca
2. – Ősi Halász-kúria; 2370 Dabas, Ravasz László u. – Könyvtár
– A Képviselő-testület támogatta a Dabas és Chiayi County (Tajvan)
közötti partnerségi megállapodás megkötését. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
– A Képviselő-testület az Emberi Erőforrás Bizottság kulturális kerete
terhére 45 000 Ft-tal támogatta a Pest Megyei Romák Regionális
Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány által „Cigánytánccal a kultúra
terjesztéséért” c. program (útiköltség) megvalósításának finanszírozására benyújtott pályázatot, valamint 50 000-Ft-tal támogatta a
Dabasi Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány által „tagtoborzó hagyományápoló tábor” c. program megvalósításának finanszírozására
benyújtott pályázatot.
– A testület elfogadta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a jegyzőkönyvek tartalmáról, valamint elfogadja a megtett
jegyzői intézkedéseket.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületi határ
módosításának elvi engedélyezéséről döntött.
Ezt követően a testület szociális fellebbezés elbírálásáról határozott.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a gyermekvédelemről
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 20/A §-a értelmében az, aki 2013. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, 2013-ban ismételten nem pénzben,
hanem természetbeni támogatásként fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható Erzsébet utalványban fog részesülni.
Az utalvány összege gyermekenként 5800 Ft. Az Erzsébet utalvány elfogadóhelyei pl: a CBA, a Tesco, stb.
Az utalvány átvételére 2013. augusztus 26. után kerül sor a
Polgármesteri Hivatalban. Átvételre a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő szülő személyesen jogosult, saját jogán
pedig a nagykorú kedvezményben részesülő.
Kérem a kedvezményben részesülő szülőket, hogy a korábbi
megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék figyelemmel,
és a lejárat előtt legalább egy hónappal korábban nyújtsák be ismételten a kérelmüket, mivel az ügyintézési határidő 30 nap.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségben.
Jegyző

Elkezdődtek
az útjavítási munkálatok
Augusztusban elkezdődtek az útjavítási munkálatok minden városrészben.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését!

Még egyszer a hulladék
szállítási díj beszedésérõl
Dabas város területén továbbra is a Remondis Dabas Kft. látja el a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A hulladékszállítási díj
beszedése továbbra is díjbeszedők útján, személyesen az alábbi
megbízottak útján történik. Díjbeszedők:
Dabas-Gyón

Svájer Zoltán
06-31/313-1874
Papp Teréz
06-70/565-6125
Dabas és Gyón
Szabó Zoltánné 06-30/527-0599, 361-816
Dabas
Kálmánné Molitor Anikó 06-70/226-8241
Dabas
Bennárik József
06-30/935-6673
Felsődabas
Kecskés Éva
06-70/407-2406
Dabas-Sári és Besnyő Szilaj Ottó (vízdíjas)
06-70/253-0782
Tinca Gabriella
06/20/465-9137
Dabasi-szőlők
Gerstenbrein Mariann
06/20/317-0365
A szemétszállítási díj a beszedőkön kívül csoportos beszedési
megbízással is teljesíthető. Aki ritkán tartózkodik otthon, kérjük,
válassza ezt, vagy hívja időpont-egyeztetés céljából településrésze
díjbeszedőjét. Kérjük megértésüket, és együttműködésüket a sikeres hulladékszállítási díj beszedése érdekében. Köszönjük.
Polgármesteri Hivatal

KÖZLEMÉNY
Dabas Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy július 1-jétől
a hulladékszállítási díj
2370 Ft-ról 1925 Ft-ra csökkent.
2013. július–augusztus
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Átadták a megújult dabasi Kossuth Lajos általános
iskolát – 2013. június 24.
A Kossuth Lajos Általános Iskola
főépületének napelemrendszere
Átadták a megújuló energetikai beruházást tartalmazó Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolát, mely
a KMOP-3.3.3-11-2011-0117 azonosító számú, 101 550
451 Ft támogatási összegből megvalósuló projekt
keretében került fejlesztésre
Dabas Város Önkormányzata 2011. szeptember 2-án
pályázatot nyújtott be a Kossuth Lajos Általános Iskola
komplex megújuló energiafelhasználás, mintaprojekt lét
rehozására. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése
2012. augusztus 16-án került aláírásra. Az iskola fejlesztéséhez a 101 550 451 Ft támogatási összeg mellé Dabas város
11 283 383 Ft önerő biztosítását vállalta. A kivitelezési
munkálatok október utolsó napjaiban kezdődtek el, és
2013. május 31-én megtörtént a műszaki átadás.
Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent az egész világra kiterjedő, fosszilis anyagok nagymértékű csökkentése, ezért Magyarországnak, mint EU-s tagállamnak is feladata, hogy részt vegyen az energiahatékonyság
növelésében, a megújuló energiaforrások használatával.
A megvalósult projekt olyan fejlesztésekből áll, amelyek
egyedülá llóak Magyarországon. A jelenleg hasonló léptékű
hazai megújuló energiát alkalmazó megoldások általában vagy a hőenergia, vagy az elektromos energia ellátás
megoldására helyezik a hangsúlyt. A magyarországi önkormányzatok és intézmény-üzemeltetők általános prob
lémája az intézmények energiaköltségeinek folyamatos
növekedése, mely az intézmények jelentős részének ese
tében az üzemeltetés megszüntetésével fenyeget.
Jelenleg az uniós támogatással lehetőség nyílt mind az
épület hőenergia, mind elektromos energiaellátása terén
jelentős megtakarításokat elérni. Ennek érdekében a fűtés
és használati melegvízellátásra 25 kW-os hőszivattyús
berendezések kerültek elhelyezésre. A 100 m mélységbe
lefúrt szondák kb. 5 kW-nyi hőenergiát tudnak biztosítani,
melyekből 25 db-ot helyeztek el az iskolaudvar zöldfelü
letei alatt, majd gyűjtővezetékeken keresztül kapcsolódnak a kazánházhoz.
A gázigények kiváltása nem jelent jelentős megtakarításokat, ehhez szükséges volt a hőszivattyúk elektromos
áram igényének ellátását is megoldani ugyancsak megújuló
energiaforrásból. Ezen igények kiszolgálására, valamint az
elektromos energia ellátás költségeinek csökkentésére 180
db fotovoltaikus napelem került elhelyezésre, melyeknek
összteljesítménye 42,3 kW. A kiépített napelemrendszer a
meglévő elektromos hálózatra csatlakoztatva szaldómérő
beépítésével került kialakításra.

6 Dabas 2013. július–augusztus

Mindezek mellett a további megtakarítások, illetve az
energetikai hatékonyság érdekében a meglévő
fűtésrendszer korszerűsítésére is sor került a meny
nyezetfűtés kialakításával, aminek következtében a
lényegesen alacsonyabb fűtőközeg-hőmérsékletnek, és
a sugárzásos hőleadásnak köszönhetően szignifikánsan
csökken az üzemeltetési költség.
Az általános iskola megújuló energetikai beruházási
munkálatait az elkészült kiviteli tervek alapján a Newergies Kft. végezte el bruttó 99 510 850 Ft összegben. A projekt keretén belül megvalósult fejlesztéssel érintett terület nagysága 2300 m2.
A projekt elsődleges hosszú távú és közvetlen célja az
üzemeltetési költségek drasztikus csökkentése, valamint
a jelenlegi globális célok szerinti környezeti terhelések
jelentős csökkentése. Továbbá ezzel biztosítható a létesítmény jövőbeni részbeni energiafüggetlensége is. A fotovoltaikus rendszer későbbi bővítése esetén gyakorlatilag
önellátóvá tehető a létesítmény.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.
További információk: www. dabas.hu
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A fejlesztés műszaki tartalma

Tiszta vizet a pohárba!
Korszerű vízkezelés, egészséges
ivóvíz-szolgáltatás biztosítása Dabason
Dabas Város Önkormányzata az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházásához, az ivóvízminőség javításához része
sült támogatásban, 2013 májusában. Az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Dabas ivóvízminőség javítása” című,
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője
852 321 426 Ft összegű támogatásban részesítette, melynek
Támogatási Szerződése 2013. június 28-án lépett hatályba.

A beruházás jelentősége

Az egészséges, tiszta ivóvíz fontos és nélkülözhetetlen
értéke az egészséges életkörnyezetnek, mely nagy hatást
gyakorol az emberi életminőségre. Életkortól függetlenül
megfelelő mennyiségű és minőségű vízre mindennap
szükségünk van.
Dabas város ivóvize alapvetően jó minőségű, azonban az Európai Uniós csatlakozásunkkal csökkentek
a vízminőségi paraméterek határértékei, s az ivóvíz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2011. (X. 25.) kormányrendelet 6. sz. mellékletében meghatározott bór, fluorid, nitrát, nitrit, arzén és
ammónium paraméterek közül, az ammónium határérték
esetén tapasztalható túllépés. Emellett magasabb a
határértéknél a víz vas- és mangántartalma is.
A minden tekintetben kifogástalan minőségű ivóvíz biztosítása érdekében tehát e paraméterek vonatkozásában
kell megoldani az ivóvíz kezelését, mely egyben jogszabályi kötelezettséget is jelent az önkormányzatnak.
A beruházás városunk és otthonaink értékét is növelni
fogja.

Dabas város ivóvízellátását jelenleg 10 db mélyfúrású
kútból biztosítja a DAKÖV Kft. A kutakból kitermelt vizek
többségében a vas-, és mangántartalom jóval magasabb a
vonatkozó 201./2001 (X. 25.) kormányrendeletben előírt
értéknél. Két kútban (Ipari parkbeli és Dabas-besnyői)
viszont az ammónium, és a vas-ion koncentráció haladja
meg a vonatkozó kormányrendeletben rögzített értékeket,
valamint e kutak vizének metántartalma is magasabb a
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendeletben meghatározott
0,8 l/m3 értéknél.
A kútvizekben lévő vas- és mangántartalom az ivóvíz
hálózatban csapadék formájában válik ki, és – az ammóniummal, valamint szerves anyag tartalommal
együtt – ún. „másodlagos szennyeződését” okozhatja a
szolgáltatott víznek. Azon kívül, hogy a kiváló vas-, mangáncsapadék zavarossá teszi a vizet, így a fogyasztóknál
való felhasználása gondokat okoz, időszakonként
még a fertőtlenítő klórozás ellenére is bakteriális
elszennyeződést idézhet elő.
A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz szolgáltatása érdekében feltétlenül szükséges a hálózat végpontjainak összekötésével (körvezetékesítéssel) megszüntetni a vízpangás okozta vízminőségromlást is, mely
egyúttal lehetővé teszi eddig el nem látott területrészek
(pl. az Öregországúti lakott terület) vízellátásának részbeni biztosítását is (csak azon területeket támogatja a pályázat, melyek a hálózatrekonstrukcióhoz kapcsolódnak).
A beruházás további részleteiről a www.dabas.hu honlapon a projekt aloldalán tájékozódhatnak, ahol rendszeres hírekkel is tájékoztatjuk a lakosságot a kivitelezés folyamatáról.

Mezôôri hírek
Június
Június 19-én egy besnyői földről elloptak 50 tő krumplit és céklát.
Június 21-én hajnalban ugyanezen a földön két ismeretlen tettes
céklát akart lopni. Amikor meglátták, hogy közeledik a mezőőr, az
addig szedett, mintegy 20 céklát eldobva, elszaladtak.
Június 27-én mezőőreink továbbképzésen vettek részt Galga
mácsán.

Július
Július 3-án 6.00 órától a mezőőr a Földhivatal dolgozóival közös
parlagfű-ellenőrzésen vett részt Dabas külterületén
22-én a mezőőrök új igazolványt és jelvényt vettek át Budapesten.

Mezőőreink néhány kisebb terménylopást észleltek elsősorban
Sáriban és Besnyőn. Éjszakáik jelentős részét a földeken töltik,
sokszor terményre, sokszor be nem hordott bálára vigyázva.
Munkájuk azonban igen nehéz, ugyanis hatalmas területtel kell
megbirkózniuk. Kérik a gazdákat, hogy a mezei őrszolgálat még
hatékonyabbá tétele érdekében észrevételeiket, gondjaikat, javaslataikat közöljék az alábbi telefonszámokon:

Homoki Iván: 06-70/332-1455
Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Rigóné
2013. július–augusztus
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EBÖSSZEÍRÁS
Dabas város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján az önkormányzat
ebrendészeti feladatainak ellátása, és a veszettség elleni oltás
érdekében kerül sor 2013-as évben az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles
az ebre vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás elsősorban elektronikus formában, valamint a kötelező eboltások során valósul meg. Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy amennyiben lehetősége van rá, elektronikusan,
az ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu honlapon egy egyszerű
regisztrációt követően rögzítse a felügyelete alatt élő ebek adatait. Akinek nincs lehetősége elektronikus úton adatot szolgáltatni, vagy nem dabasi állatorvossal oltatja az ebét, azt kérjük, az
eboltást követően haladéktalanul fáradjon be a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatára az eb oltási könyvével, hogy adatait a
nyilvántartásba rögzíteni tudjuk.
Kérjük, tegyen eleget az ebtartásból fakadó kötelezettségeinek, és segítse elő ebnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségünk
végrehajtását.
Rigóné

GYIÖK-találkozó Bábolnán
Májusban meghirdettek egy országos Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzati találkozót, melynek helyszínéül Bábolnát választották. Mi, dabasiak, négyen mentünk (Pálinkás Balázs, Mráz Marcell,
Borzák Zoltán és Mész Adrienn), illetve elkísért minket Erdélyi Zsolt

MûKÖDIK
Az önkörmányzati konyha
Dabas Város Önkormányzatának 102/2013(V.16.). számú határozata alapján, a Dabasi Intézményfenntartó Központ részegységeként
létrejött a Dabasi Önkormányzati Konyha. Az intézmény három
telephelyen működik (Bartók Béla u. 32., Szent István tér 2., József
Attila u. 107.), a Zóna épületében, a Táncsics Mihály Gimnáziumban
és a Dabasi Kossuth Zsuzsanna SZKI épületében. Az intézményben
húsz személy dolgozik és az ételkiszállítást két gépkocsi biztosítja.
A konyha vezetősége arra törekszik, hogy az egészségtudatosság
és korszerű táplálkozási igényeknek megfelelően állítsa össze a heti
menüt, és az alapanyagok kilencven százaléka is helyi vállalkozóktól, őstermelőktől származik. Az üzemeltetők célja a munkahelyteremtés, a helyi családok foglalkoztatása és a gyermekek étkezési
szokásainak javítása.
Az ebédrendelést bárki leadhatja telefonon a 06-30/5637565, 06-29/561-224 számokon, vagy személyesen a fent említett konyhák egyikén.
Az ebédrendelést egy hétre előre lehet leadni, módosítást előző
nap 10.00 óráig fogadnak el. A készpénzfizetés minden héten hétfőn 10.00–14.00 óráig lehetséges (a SZÉP kártya elfogadóhellyé
való minősülés folyamatban van). Az étlapról a www.dabas.hu
honlapon, a Rádió Dabas adásából, a konyhák kifüggesztéseiből és
a DIK-ből informálódhatnak.
Szerk.

volt ifjúsági polgármester is. Az első nap (július 26-án) egy nyitó plenáris üléssel kezdődött, majd közösen vacsoráztunk és a napot egy kerti
partival zártuk, ahol Pálinkás Balázs gondoskodott a jó zenékről.
Szombaton és vasárnap a közös reggeliket a bizottsági ülések követték, amelyekre naponta kétszer került sor. Mindkét napot egy plenáris
üléssel zártuk, melyen minden bizottságból egy szóvivő ismertette az
aznapi munkájukat. Vasárnap én képviselhettem a Média-bizottságot.
Ezen a napon minden bizottság törvényjavaslatokkal zárta a találkozót,
amelyeket igyekeznek eljuttatni az illetékesekhez.
Részvételünket azért érzem hasznosnak, mert mindannyian különböző bizottságoknak voltunk tagjai, így mindannyian más és más ötletekkel lettünk gazdagabbak, amelyeket az e havi ülésünkön megbeszéltünk. Csapatépítésre is tökéletes alkalom volt ez a találkozó, mert
nagyon fontosnak tartom, hogy meglegyen a csapatszellem és a jó hangulat a mi GYIÖK-csoportunkon belül (és ez már nagyon jó úton
halad). Örülünk, hogy ott lehettünk!
Mész Adrienn
ifjúsági polgármester

Gumikerekes városnézõ kisvonat
Az idegenforgalmi látványosságnak is számító városnéző kisvonatot Dabas Város Önkormányzata 2009. március 15-én helyezte üzembe,
amely kikapcsolódásra, pihenésre és ismeretszerzésre is egyaránt alkalmas. Ezen kívül különféle célokra vehető igénybe, esküvőre, iskolai,
céges rendezvényekre, csapatépítő tréningekre, ballagásokra, fesztiválokra, és családi programokra is.
Megrendelések és bérlések alkalmával, a megrendelt program alapján közlekedik.
Megrendelhető a 06-70/340-1787-es telefonszámon.
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Kiss Boglárka
Magyar Hanna
Tóth Csongor
Janicsák Dominik
Pintér Bertalan
Nagy Réka
Varga Csaba Roland
Végh Petra Hanna
Sztancsik Károly Kristóf
Balázs László Ádám
Pajor Gergő László
Kocsis Richárd
Forczek Hédi
Kovács Linda Sztella
Kovács Mercédesz
Fekete Tamás
Pajor Barbara
Lisztes Csenge
Bögi Bella
Bencsik Dominik
Németh Anna
Vagyóczky Viola
Szarvas Janka

Anyuka neve
Kovács Anett Ildikó
Jakab Anita
Kurta Melinda
Gugyerás Márta
Major Márta
Ekrik Terézia
Vadász Linda
Vida Mária
Pál Beáta
Szabó Ibolya
Gula Krisztina
Dósa Alexandra
Gácsi Anikó
Kránitz Tünde
Kivágó Henriett
Farkas Éva
Rózsavölgyi Anita
Tóth Linda
Kemény Judit
Jávor Zsuzsanna
Matus Mária
Balassa Szilvia
Gonda Erzsébet

Név
Születési idô
2013. 06. 05.
2013. 06. 12.
2013. 06. 18.
2013. 06. 20.
2013. 06. 21.
2013. 06. 22
2013. 06. 17.
2013. 06. 22.
2013. 06. 26.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
2013. 07. 01.
2013. 07. 03.
2013. 07. 03.
2013. 07. 06.
2013. 07. 08.
2013. 07. 11.
2013. 07. 12.
2013. 07. 13.
2013. 07. 19.
2013. 08. 01.
2013. 08. 02.
2013. 08. 03.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Név

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô

Jurácsik Ferencné
Farkas Mihályné
Pataki István
Molnár Ilona
Böcsödi Lászlóné
Pamuk Gáborné
Fabók Pál
Juhász Lajosné
Balázs Imre
Rácz István
Sikari Jánosné
Opóczki Sándorné
Pasztyerik Józsefné
Farkas Pál
Kiss Ferencné

1919. 07. 22.
1919. 08. 10.
1919. 08. 25.
1920. 07. 03.
1920. 07. 05.
1920. 07. 25.
1920. 08. 05.
1920. 08. 31.
1922. 07. 27.
1922. 08. 08.
1923. 07. 08.
1923. 07. 15.
1923. 07. 22.
1923. 08. 07.
1923. 08. 12.

Életkor
94 éves
94 éves
94 éves
93 éves
93 éves
93 éves
93 éves
93 éves
91 éves
91 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Név

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Kurta György
Zámbó Zoltán
Pál Jánosné (Borsos Erzsébet)
Bennárik József
Jerzsele Pál
Fogarasi Jánosné (Fabók Erzsébet)

1935. 08. 30.
1959. 03. 06.
1944. 05. 29.
1955. 09. 11.
1928. 03. 05.
1927. 01. 01.

2013. 05. 19.
2013. 05. 25.
2013. 05. 26.
2013. 05. 27.
2013. 06. 01.
2013. 06. 06.

Születési idô Halálozás idôp.

Balog Józsefné (Gogolák Julianna)
Balázs Ferenc
Pintér Mihályné
(Kucsera Erzsébet Katalin)
Bálint Istvánné (Bálint Mária)
Balog Benő
Garajszki István
Varga Péter
Bretka Istvánné (Zsákai Erzsébet)
Mráz Ferencné (Major Margit)
Angyalföldi Józsefné
(Tóth Piroska Margit)
Dr. Várhelyi Zoltán
Bakó Györgyné (Pap Katalin)
Bagyinszki Pálné (Batuska Rozália)
Orosz Ilona
Buzás Zalán Martin
Kutasi Jánosné (Tóth Ilona)
Prauda Zoltán
Malecz Bálintné (Gogolák Kamilla)
Magyar Jánosné (Horváth Erzsébet)
Horváth Éva Erzsébet
Horváth István
Dr. Zsilinszky Gyuláné (Kutrucz Irén)
Bálint Miklós
Vas János
Szmetana István
Bozóky Gábor
Rim László
Czető János
Szlamka Csilla
Kámán Zoltán József
Miller Rudolfné
(Füzesi Éva Zsuzsanna)
Strupka József

1942. 04. 22.
1944. 01. 09.

2013. 06. 06.
2013. 06. 07.

1931. 05. 20.

2013. 06. 08.

1933. 02. 02.
1927. 09. 10.
1932. 10. 16.
1913. 02. 26.
1929. 02. 21.
1931. 06. 11.

2013. 06. 09.
2013. 06. 09.
2013. 06. 11.
2013. 06. 11.
2013. 06. 11.
2013. 06. 12.

1923. 04. 13.

2013. 06. 14.

1921. 11. 25.
1931. 06. 17.
1923. 11. 12.
1942. 09. 03.
1994. 03. 07.
1936. 03. 25.
1981. 07. 15.
1933. 04. 06.
1926. 03. 15.
1918. 09. 02.
1939. 12. 23
1928. 06. 28.
1967. 11. 07.
1949. 11. 21.
1967. 07. 13.
1950. 08. 02.
1950. 02. 15.
1951. 03. 09.
1966. 03. 19.
1935. 07. 23.

2013. 06. 14.
2013. 06. 15.
2013. 06. 15.
2013. 06. 15.
2013. 06. 16.
2013. 06. 18.
2013. 06. 24.
2013. 06. 24.
2013. 06. 23.
2013. 06. 25.
2013. 06. 30.
2013. 07. 01.
2013. 07. 02.
2013. 07. 05.
2013. 07. 06.
2013. 07. 07.
2013. 07. 08.
2013. 07. 09.
2013. 07. 11.
2013. 07. 11.

1928. 07. 28.

2013. 07. 20.

1951. 08. 24.

2013. 07. 31.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
július 4.
Schlusnik Nándor Zoltán–Tósoki Andrea
július 12.
Gabelein Bernd–Dori Melinda
Blaskó Gábor–Kancsár Csilla
július 25.
Nagy Zsolt–Nagy Mónika
július 26.
Gattyán Zoltán–Péter Krisztina Anikó
Mráz Zsolt–Erdei Anikó
Bajusz Ferenc–Kiss Krisztina
augusztus 2.
György Károly–Gattyán Krisztina
Bognár Mihály–Balogh Magdolna
augusztus 9.
Nagy Sándor–Laczkó Erzsébet
augusztus 15.
Kocsir Gábor–Páll Lujza
augusztus 16.
Andristyák Zoltán–Zsiros Judit
Kovács Sándor–Szabó Krisztina
augusztus 23.
Dósa István–Tihanyi Szilvia
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Anyakönyvi hírek
augusztus 30.

Koczor Csaba Dániel–Kiss Gabriella
Volenszki Péter–Jarábik Mónika
Leányvári Tibor–Pataki Mária Zsuzsanna

20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
július 09.
Szikora Imre–Kuzma Mária
július 17.
Sponga Miklós–Kajdácsi Piroska
július 24.
Parancs Attila–Molnár Magdolna
július 30.
Jávor György Károly–Volentér Mária
július 31.
Varga Péter–Kocsis Krisztina
Miták Sándor–Palkó Erzsébet
augusztus 06.
Zsitva András–Balázs Erika
augusztus 07.
Mráz Lénárd–Szmetana Rózsa
augusztus 14.
Fagyal József–Kapitány Szilvia
Szűcs Zoltán–Savara Judit Szilvia
augusztus 21.
Mekes Ferenc–Puskás Andrea
Józsa Ferenc–Vörös Mónika
Kocsir János–Durai Ildikó
Bennárik István–Honti Anna Hanna
Kohán Norbert–Kovács Edit
augusztus 27.
Weisz Lajos–Rizmajer Regina
augusztus 28.
Bunda László–Czindler Judit
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
július 1.
Mártha Sándor–Rábai Mariann
július 9.
Durai Sándor–Strupka Lilla
Szabó Zoltán–Vida Anna Mária
július 16.
Horváth László–Rojcsik Éva
július 22.
Zsiros János–Petrányi Zsuzsanna
július 23.
Bíró István–Turányi Mária
július 29.
Garajszki Péter–Jurászik Éva
Majoros János–Kancsár Erzsébet
augusztus 13.
Petrányi László–Egresi Melinda Rita
augusztus 19.
Farkas János–Garajszki Erzsébet
augusztus 26.
Garajszki Gábor–Barocsi Marianna Ildikó
Szabados Balázs–Mohácsi Gabriella
Egerszegi József–Kovács Jolán
augusztus 27.
Molnár Péter–Zsolnai Erzsébet
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
július 1.
Tóth József–Oláh Viktória
július 2.
Bálint Jenő–Balázs Julianna Etelka
július 16.
Gomola István–Sponga Verona
Hefler Zsigmond–Kovács Ilona
július 22.
Csernák István–Bánszki Ágnes
július 23.
Karsza János–Vágó Ágnes
Szente-Varga Attila–Mohácsi Edit
augusztus 13.
Öller Imre–Varga Ágnes Katalin
augusztus 19.
Berla László Benedek–Kecskés Erzsébet
augusztus 20.
Gogolák Balázs–Jakab Éva
augusztus 26.
Garajszki Gábor–Farkas Éva
augusztus 27.
Császár Sándor–Bukodi Csilla
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40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
július 14.
Janicsák József István–Jóri Julianna
július 19.
Horváth György–Farkas Kornélia
július 28.
Tanács Imre–Lagzi Ilona
Acsai Gábor–Fabók Jolán Rozália
augusztus 4.
Sári Ferenc–Gallai Ibolya
augusztus 14.
Karlik András–Pokol Erzsébet
augusztus 18.
Varga Béla–Sári Etelka
Tusák Sándor–Kloczka Zsuzsanna
augusztus 24.
Rajkó Gábor–Leányvári Julianna
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
június 1.
Varga Sándor–Dankó Mária
Lagzi Kovács Sándor–Kovács Erzsébet
60 éve (1953-ban) kötöttek házasságot:
június 20.
Erdős Kálmán–Horák Zsuzsanna
augusztus 05.
Kancsár Mátyás Tamás–Földi Borbála
2013. június–július hónapban kötöttek házasságot
május 31.
Zsolnai Róbert–Petneházi Nikolett
június 1.
Bábel Csaba–Tóth Ildikó
Volentér István–Mezei Zsanett
Zsidi Krisztián Péter–Csermák Cintia
június 8.
Kállai Gergő–Mezei Csilla
Gál Krisztián–Kecskés Krisztina
június 15.
Hajdu Ákos–Tisztán Rita
Molnár Károly–Szabó Katalin
Mráz István Zoltán–Sós Bettina
június 22.
Csinos Csaba–Ujvári Viktória
Walter Péter–Hornyák Regina
Szebeni Tamás Zotlán–Diósi Katalin
június 28.
Lin Chuan-Hao–Nyirő Szalóme
június 29.
Solimo Christopher–Fabók Judit
Opoczki Miklós–Mahalek Irén
Bathó Albert–Juhász Ágnes
július 6.
Garajszki Zoltán–Sikari Zsanett
Berente Csaba–Ungvári Anita
július 12.
Nyirő Zoltán–Kovács Anett Klaudia
Erős László–Ferencz-Csibi Zsófia
július 13.
Berta István András–Bennárik Edina
Szaszkó Elek–Szente-Varga Lilla
július 20.
Venczel Tamás–Kardulecz Ottilia
Kun Szilárd–Varga Éva
július 27.
Kovács Krisztián Roland–Szabó Enikő Andrea
Tillinger Zoltán–Farkas Szabina

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottuk, Vas János temetésén részt vettek és búcsúzóul megtisztelték a kegyelet virágaival és koszorúival.
A gyászoló család

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
Szeptember havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök: 8.00–16.00 óra
kedd, szerda: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

Felhívás:
Szeptembertől KEZDŐ citera- és néptáncoktatás indul
a Kossuth Művelődési Központban!
Gyerekek és felnőttek jelentkezését egyaránt várjuk.
Info: 360-237
Szeptembertől pezsgő latintáncos tornával várjuk a mozogni
vágyókat. Minden korosztály számára ajánlott!
Oktató: Tóth Andrea
Ingyenes bemutatóóra: szeptember 3-án 19.00 órától
Info: 360-237

rendezvény
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek”
Országos Szövetségének és a Richter gyógyszergyár
egészségügyi felvilágosító előadása
Időpont: szeptember 17. kedd, 10.00 óra
Az előadás ingyenes és regisztrációköteles.

Jogpont+mini ingyenes
jogsegélyszolgálat
Időpontok: szeptember 12., 26.
csütörtök 9.00–13.00 óráig

Táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: szeptember 21. szombat,
17.00 órától kézműves foglalkozás, 18.00 órától táncház

GYERTEK A JÁTSZÓPARKBA!!!
A nyári szünetben is nyitva tart a BMX-esek, gördeszkások pihenőés játszóparkja. Sokan ismerik, sokan látogatják mégis látni a város
terein, intézményei előtt trükköző, ugrató BMX-eseket, akiket a
parkba várunk, hiszen van egy hely, amely azért épült, hogy az
extrém sportokhoz szükséges feltételeket biztosítsa.
Hát mi is van itt?
• egy 2,70 m magas, 3,75 m széles, 10,55 m hosszú félcső
• egy 3 m magas mászópiramis
• streetball pálya
• kültéri pingpong
• filagória és padok a pihenéshez
Kik használhatják a parkot?
• 18 éven felüliek korlátlanul, saját felelősségükre
• 18 éven aluliak a mászófalat, a BMX és gördeszkapályát szülői
engedéllyel (az engedélyhez nyomtatványt intézményünk bizto-

„Én élni akarok” című portréfilm
– Prohászka Csabáról – vetítése
Időpont: szeptember 13. péntek, 18.00 órától
Rendezte: Juhász Sándor
A felvezető beszélgetésben közreműködik Papp János színművész.
Az előadás ingyenes!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek és felnőtt néptánc-, citeracsoportok:
szeptember harmadik hetében indulnak
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Látássérültek programja: szeptember 13. péntek, 10.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
szeptember 7. szombat 15.00 óra

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

KIÁLLÍTÁSok
A dabasi térség műkedvelő alkotóinak
4. képző- és iparművészeti kiállítása
A megnyitóra szeptember 14-én 11.00-kor kerül sor.
A kiállítás szeptember 14.–október 25. között tekinthető meg.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Új helyre költözött a könyvtár!
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: H.–P: 10.00–18.00 óráig
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu
sít) ha betartják a házirendet, pályahasználati szabályokat.
Hogyan, mikor használhatják a parkot?
A park hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 14.00–20.00 óráig
tart nyitva. A belépés ingyenes!
Helyszíne: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai
Dabas, Áchim u. 6. Tel.: +36-29/367-236; +36-70 337-6337
e-mail: segitoszolgalat@gmail.com
A park az Új Magyarország Fejlesztési Terv KMOP–4.5.1 pályázatnak, valamint Dabas Város Önkormányzatának támogatásával
készült.		
a Segítőszolgálat dolgozói
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Országos referenciaintézménnyé vált a szakképzõ iskola
A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
2013-ban jelentkezett referenciaintézményként a Promethean
ActivIskola Hálózat programba. Ennek részeként lettünk valóban
szorgalmas, aktív résztvevői a programnak. Ezt követően országosan 51 iskola közül választottak ki tíz színvonalasnak tartott, informatikai újításokban is jártas intézményt. Az első tízből pedig három
oktatási intézmény került kiválasztásra szakmai értékelést követően
a Modern Oktatási Eszközök Kft. szakembereinek bevonásával. Így
lettünk Magyarország jelenleg egyetlen minősített középiskolája a
Promethean ActivIskola programban.
A program több pillérből áll: fontos feladat a tanórai interaktivitás növelése, melyet a program során biztosított eszközök szavatolnak. 1,2 millió forint értékben vehettünk használatba két csomag 32
egységes ActivExpression tanulói válaszadórendszert, egy ActiView
dokumentumkamerát és két, az oktatást mozgékonnyá tevő
ActivSlate tanulói táblát. További elemként saját pedagógusaink
tanulják meg az eszközök alkalmazási lehetőségeit. Ennek eléréséhez első lépésben a programban részt vevő három iskola csapatai
találkoznak, majd minden iskola terjeszti ezt a lehetőséget partnerei

körében és interaktív tananyagokat is készít. A jövő tanév már ennek
szemléletében indul.
Stégner Péter intézményvezető
és Szabadi Zoltán projektvezető

Gabona TELEPHELY

Kiránduljunk együtt Bükkszentkeresztre!

MAGOCSKA Kft., Táborfalva, Tarcsay u. 48/B
SZÁRÍTÁS, TároláS, TISZTÍTÁS,
Nagykereskedelem
Somogyi István 06-30/97-91-884

Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi témakörökben:
• munkajog,
• társadalombiztosítás,
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog,
• családi jog, pénzügyi és adójog.
JOGPONT+ mini szolgáltatás Pest megye számos új
településén.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu
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2013. augusztus 29. (csütörtök)

Indulás: 5.30 – Dabasi-szőlők
5.36 – Gyóni Géza Ált. Isk. (Dabas, Szőlő u. 2.)
5.45 – Vogtland pékség (Dabas, Szent I. út)
5.55 – Felsődabasi templom
6.05 – Dabas Motel
Hazaérkezés 19.00 óra körül
Programok:
– G yógynövénytúra a Bükkben (túracipő, gyűjtőzsák, olló
ajánlott!), közben a Boldogasszony-kő megtekintése
– Ebéd
– Vásárlási lehetőség a Gyógynövényházban, az Üvegműves
Házban, különleges lekvárok, szirupok kóstolása, vásárlása
– Templomlátogatás
4900 Ft/fő • Érdeklődni: Bábel Antónia 06-70/944-6590
A helyfoglalás a kirándulás díjának befizetése.

AGYKONTROLL
8–12 éves gyerekeknek
Dabason szeptember 21–22.
• Jó lenne, ha javulna a memóriád?
• Felelésnél, dolgozatírásnál szeretnél nyugodt maradni?
• Gyorsabban és eredményesebben akarsz tanulni?
• Szeretnéd, ha képes lennél jobban koncentrálni?
• Jó lenne az önbizalmad fejleszteni, hogy magabiztosabbá válj?
• Szeretnél sikeresebb lenni a sportban, versenyeken, tanulásban?
ITT A HELYED!
Tel.: 06-30/598-64-68
www.egyrejobban.mlap.hu

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•A gyóni és a szőlősi közös Egyházközségi
Tanács tagjainak ünnepélyes eskütételét
augusztus 11-én Gyónon, a 10.30-as szentmise keretében tartjuk (speciális prédikációval).
•Augusztus 15-e csütörtök, Nagyboldog
asszony, kötelező ünnep. Szentmiséink:
Gyónon 14-én, szerdán 18.00 órától; Sáriban
15-én, csütörtökön 10.00 órától búcsúi
szentmise és körmenet (celebrálja dr. Tanczik
Balázs gyóni plébániai kormányzó); Dabasiszőlőkben ugyanaznap 18.00 órakor.
• Augusztus 17-étől a templom végéből elvihetők a hitoktatáshoz szükséges beiratkozási
lapok. Ezeket kitöltve mihamarabb kérjük
vissza azoktól is, akiknek gyermeke tavaly is
járt hittanra. (Az idén 1. és 5. osztályt kezdők
szüleinek nem kell kitölteniük, mert ők ezt az
iskolában megtették.)
• Elsőáldozási felkészülésre leghamarabb a 3.
osztály megkezdésekor lehet jelentkezni. Erre
külön jelentkezési lapot majd csak az 1. szülői megbeszélés során adunk.
• Az augusztus 18-án 8.30-kor kezdődő szőlősi
szentmisét az ebben a hónapban 10 éven
belül elhunytak üdvösségéért ajánljuk fel.
• Tanévnyitó gitáros gyerekmisénket, a
Szentlélek-hívó Veni Sancte-t szeptember
1-jén 10.30-kor tartjuk Gyónon. A gyerekek
hozzák magukkal iskolatáskájukat is, mert
azokat a szentmise végén megáldjuk! Itt a
nyári hittanos táboraink gyermek és felnőtt
résztvevőinek nyílik lehetőségük, hogy a vetített képek alapján élménybeszámolót tartsanak egyházközségünk nyári programjairól.
• Másnap, 2-án, hétfőn a tanítással együtt a
hittanórák is megkezdődnek.
Az alsódabasi KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Augusztusi programok:
• Szentmise augusztus 15-én, Nagyboldog
asszony ünnepén 19.00-kor
• Szentmise augusztus 20-án 19.00-kor
• Augusztus 31-én, szombaton a plébániával
szembeni terület rendezéséhez várunk jelentkezőket!
• Szeptember 8-án Veni Sancte-mise 11.00-kor
• Szeptember 21-én Benedek atyát és híveit
látjuk vendégül
• Október 6-án vasárnap lesz templomunk
búcsúja!

Már most hirdetjük a kedves hívőknek és az
érdeklődőknek, hogy idei katolikus bálunkat
OKTÓBER 26-án szombaton fogjuk tartani,
érdeklődni és jegyet vásárolni a misék előtt és
után lehet a templomunkban.
Aktuális információk a honlapunkon: www.
alsodabasplebania.5mp.eu

betegekért, gyászolókért, egyházunk és nemzetünk megújulásáért)
• Szeptember folyamán felnőtt konfirmációelőkészítők várhatóan keddenként este 18.00
órakor
A meghirdetett alkalmainkra minden kedves
Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!

A gyóni Református
Egyházközség hírei

A Dabasi Református
Egyházközség hírei

• Augusztus 23. péntek 18.00 óra, bűnbánati
istentisztelet a templomban – úrvacsora
előkészítő
• Augusztus 25. vasárnap 10.00 óra, újkenyéri hálaadó istentisztelet a templomban –
úrvacsoraosztás
• Szeptember 8. vasárnap 10.00 óra, tanévnyitó istentisztelet a templomban
Tájékoztató a 2013–14-es tanévben induló
hit- és erkölcstan tanmenetének rendjéről 1.
és 5. osztályban, valamint a többi osztályok
várható órarendjéről. Minden kedves szülőt
gyermekeikkel együtt szeretettel várunk !
Legyen ez a vasárnap egyben családi
együttlét, alkalom a közös beszélgetésre.
Állandó alkalmaink
• Vasárnap 10.00 óra, istentisztelet a templomban
• Szeptember 2-től hit- és erkölcstanoktatás
az iskolában az 1. és 5. osztály részére kötelezően az órarend keretében.
A Táncsics Mihály Gimnáziumban az 5. osztálynak ugyanezen héten.
A többi évfolyamnak, osztálynak továbbra is
az órák után tartják.
A hittanoktatás rendjéről a következő hónapban adok részletes tájékoztatást.
Megkérjük a kedves szülőket, hogy folyamatosan figyeljék az ezekről adott információkat: a
lelkészi hivatalban és az iskolákban.
• Szeptember 15-től 10.00 órakor a gyermek
istentisztelet és a gyülekezeti hittanórák
újraindulnak.
– Október 1. hetében a konfirmáció-előkészítők, két csoportban, külön a 7. és a soros
konfimandus 8. osztályos csoportnak.
– Az óvodai hittanórák ugyancsak azon a
héten az óvodákban.
• Kedden, havonta egyszer, 9.30-kor istentisztelet (úrvacsoraosztással) a Zárdakert
Otthonban, 10.30-kor az Átriumban
• Csütörtök 18.00 óra bibliaóra, bibliatanulmányozás, imaközösség (gyülekezetünkért,

Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• A kóruspróbák nyáron szünetelnek, találkozunk ősszel! Az első próba időpontjáról a
templomban történik hirdetés.
Alkalmaink
• Augusztus 18., vasárnap 10.00 óra, Újkenyér
úrvacsorai istentisztelet
• Szeptember 1,. vasárnap 10.00 óra, tanévnyitó istentisztelet
Kórus
Szeretettel hívunk mindenkit kórusunk, a Deo
Volente kórus következő szolgálatára, melyre
augusztus 19-én 19.00 órakor kerül sor
Inárcson, a focipályán.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
A Református Gyülekezet!
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• A Gyóni Evangélikus Egyházközség felújított, ócsai Rédei Ifjúsági Szállója várja a
táborozni vagy a környéken kirándulni vágyó
csoportokat. Az épület befogadóképessége
13 fő, de az udvaron sátorozási lehetőség is
van. A szállás díja 2000 Ft/fő/éj, sátorozóknak 1000 Ft/fő/éj. Érdeklődni és jelentkezni
a gyülekezet elérhetőségein lehet.
• Kérjük közösségünk azon tagjait, akik a 2013.
évre még nem rendezték egyházfenntartásukat, hogy ezt gyülekezetünk zavartalan működése érdekében lehetőleg mielőbb tegyék
meg.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 06-20/824-3379)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni evangélikus gyülekezetbe!
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Kicsi magyar világ

FÉRFI KÉZILABDA

A cím láttán az olvasó talán azt gondolja, hogy most egy magyar népmesét fog olvasni, de aki Szabó Gyula hangján azt a kezdést várja,
hogy „hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl élt egy
király”, annak csalódnia kell. Ez a három szó nem meseidézet, ugyanakkor mesés múltat idéz.
Július első hétvégéjét Dabas város és a Gyóni Evangélikus
Egyházközség közös küldöttségével Baróton tölthettem. Ott, ahol a
magyar szó még érték, ahol a magyar rendszám láttán megdobban a
szív, ahol az anyanyelvhez és az anyaországhoz fűződő minden kis
cérnaszálba foggal-körömmel kapaszkodnak ott élő nemzettársaink.
Ilyen cérnaszál a múlt folyamatos idézése is. Egy múltidézést indított
el a helyi lelkipásztornak, Krizbai Imre tiszteletes úrnak a számomra
átnyújtott ajándéka is. A plakát méretű képen az a pillanat látható,
amikor 1940. szeptember 12-én, Barót város lakói ünnepi díszben
várták a bevonuló magyar honvédséget. A mai világ anyaországban
felnövekvő generációja számára egy ilyen kép talán értelmezhetetlen
zagyvaság, de többek között erdővidéki testvéreinknek egy kapaszkodó abba a ténybe, hogy igen, ők hozzánk tartoznak. Dicsőséges, és
a mai napig folyamatosan dicsért idők voltak azok az évek, amikor
Magyarország egy kicsit feltámadhatott. A beszélgetés során, amikor
egyik beszélgetőtársam a negyvenes évek, Magyarország, sokunk
által visszasírt állapotára utalt, ezt a kifejezést használta: „Amikor
kicsi magyar világ volt…” A kicsi szó, sajnos a korszak rövidségére
utalt, ám ha hazánk nemzettudatának mai állapotára gondolok,
akkor a „kicsi” akár területmérték is lehetne. Akkor ott én úgy éreztem, hogy a megmaradt kicsi magyar világban vagyok. Éppen ezért,
ha feltámadással nem is, de feltöltődéssel mindenképpen együtt járt
idei ottlétünk. A szentegyházai Fili fogadtatása, az erdőfülei, kemencében sült friss kenyér és az udvaron felszolgált pálinka, a
Kisbaconban működő vízimalom Etelka nénivel és Benedek Elek
háza, a bővizű, frissítő borvízforrás Gábor Áron kohójának szomszédságában, a baróti református gyülekezet vendégszeretete és
Balázs Csaba végtelenül odaadó idegenvezetése mind-mind olyan
hatással volt ránk, hogy nem szégyellem bevallani, most sem úsztuk
meg a búcsúzkodást néhány kicsorduló könnycsepp nélkül.
A kicsi magyar világ sajnos már elmúlt, de hála Istennek, van még
valahol, innen, légvonalban ötszáz kilométernyire egy megmaradt
kicsi magyar világ, ahová bárki elmehet, aki meg akar erősödni nemzettudatban, aki meg akarja tudni, mit is jelent valójában magyarnak
lenni.

A 2012–13-as szezon befejeztével két játékosunk, Elek Gábor és
Szabó Lajos visszavonult az aktív kézilabdától.
Július közepétől a felnőtt csapat megkezdte a felkészülést a szeptemberben induló, 2013–14-es bajnokságra. Két új játékos érkezett, Zöldy Tamás a Törökszentmiklósi KE csapatától, míg Tolnai
Ákos a Budapest Honvédtól.
A felnőtt csapat több edzőmérkőzéssel készül idegenben és hazai
pályán egyaránt.
A hazai mérkőzések időpontjai a következők:
augusztus 15. (csütörtök) 18.30
Dabas–Eger
augusztus 22. (csütörtök) 18.30
Dabas–Lajosmizse
augusztus 26. (hétfő)
18.30
Dabas–Gödöllő
augusztus 29. (csütörtök) 18.30
Dabas–Pler
A csapat szeptember 14-én kezdi meg a bajnokságot idegenben, a
Tatai AC csapata ellen.
UTÁNPÓTLÁS
Utánpótláscsapataink is július közepe óta, napi két edzéssel készülnek a következő bajnoki szezonra. Idén is két serdülő csapat indul
az Országos Serdülő Bajnokságban.
A szivacskézilabdából nagypályára felkerülő 2003-as születésű
csapatunk Horváth Ferenc személyében új edzőt kapott.
Június 8–9-én nagy megtiszteltetés érte egyesületünket, hiszen
mi rendezhettük meg az U-8-as korosztály ERIMA Országos
Döntőjét az OBO Arénában, ahol az idei legnagyobb utánpótlás
sikert érték el a fiúk. Az ország második legjobb csapata lettek.
Gratulálunk a fiúknak!
Békés Anita

László Milán
evangélikus lelkész

A Magyar Vöröskereszt Dabasi Szervezete KÖZÚTI ELSŐ
SEGÉLY tanfolyamot és vizsgát szervez augusztus hónapban,
amely feltétele a jogosítvány megszerzésének.
A tanfolyam időpontja: 2013. 08. 26. 9.00–13.00-ig.
A vizsga időpontja: 2013. 08. 29. 14.00 óra.
A tanfolyam díja: 7000 Ft (tankönyvvel)
+ 6500 Ft vizsgadíj
Jelentkezés: dabas@voroskereszt.hu
e-mail címen, vagy a
06-70/933-8187-es telefonszámon.
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A 2. helyezett csapat
Felső sor: Takács Milán, Talabér Bertold, Banasák Antal,
Zsíros Szebasztián
Alsó sor: Dupsi Dávid, Hermann Hunor, Lovistyek László, Funk
Zoltán, Ujvárosi Noel
Edző: Kuli Imre

sport

A Dabasi szse hírei
Triatlon ranglistaverseny
Balassagyarmat
Július 6-án a II. ranglistaversenyt rendezték
Balassagyarmaton, ahol a Dabasi SZSE
versenyzői is indultak és értékes pontokat
szereztek. Gyermek korcsoportban a
lányok viadalában Bukovszki Tünde a befejező futás után elsőként szakította át a célszalagot, míg a fiúknál Kanyik András a
dobogó 2. fokára állhatott fel.

Újonc I. korcsoport, csapat:
1. Dabasi SZSE Farkas Cs., Farkas Zs.

Újonc II. korcsoport:
1. Farkas Csaba, 2. Farkas Zsolt

Eredmények:
Újonc II. korcsoport:
6. Farkas Zsolt, 11. Farkas Csaba
7. Nagy Ágnes, 14. Szegfi Csenge
Újonc I. korcsoport:
15. Csata Noémi
Gyermek korcsoport:
2 . Kanyik András, 25. Fajth Ádám,
31. Balogh Botond
1. Bukovszki Tünde, 12. Petrányi Petra,
16. Fekete Fanni

Újonc lány csapat (Szegfi Csenge,
Kecskés Noémi, Nagy Ágnes)

így magyar bajnoki címet szerzett. Az újonc
fiú csapat és a gyermek korosztályos lány
csapat is a dobogó 1. fokára állhatott fel.

Bukovszki Tünde

Serdülő korcsoport:
28. Kovács Marcell
7. Bukovszki Boglárka, 23. Bennárik Csilla

Aquatlon OB,
Balassagyarmat
Július 7-én szintén Balassagyarmaton rajtolt a mezőny az úszásból és futásból álló
aquatlon versenyen, ahol négy bajnoki
címet sikerült szerezni az egyesületnek,
kettőt egyéniben és kettőt csapatban. Az
újonc I. korcsoportban Farkas Csaba már
az úszás után elsőként futott ki a tóból, a
futócipő gyors felvétele után végig vezetve
elsőként szakította át a célszalagot, míg
ikertestvére, Zsolt az 5. helyen jött ki úszás
után és onnan futott fel a 2. helyre, és ért be
a célba. A gyermeklányoknál Bukovszki
Tünde 2. helyen jött ki az úszás után és a
remek futása után elsőként ért be a célba,

Eredmények:
Újonc II. korcsoport:
1. Farkas Csaba, 2. Farkas Zsolt,
33. Balázs Gábor Gergő
9. Nagy Ágnes, 11. Szegfi Csenge
Újonc I. korcsoport:
10. Csata Noémi
Csapat:
Fiúk: 1. Dabasi SZSE (Farkas Cs.–Farkas
Zs.–Balázs G.)
Lányok: 5. Dabas SZSE (Nagy Á.–Szegfi
Cs.–Csata N.)
Gyermek korcsoport:
3. Kanyik András, 22. Fajth Ádám,
28. Balogh Botond
1. Bukovszki Tünde, 7. Petrányi Petra,
16. Fekete Fanni
Csapat:
Fiúk: 4. Dabasi SZSE (Kanyik A.–Fajth
Á.–Balogh B.)
Lányok: 1. Dabasi SZSE (Bukovszki T.–
Petrányi P.–Fekete F.)
Serdülő korcsoport:
25. Kovács Marcell
19. Bukovszki Boglárka

Gyermek korcsoport:
1. Bukovszki T., 3. Kanyik Amdrás

Triatlon váltó OB,
Kaposvár
Július 20-án Kaposváron rendezték meg a
triatlon váltó-bajnokságot. Ez a látványos
versenyforma az olimpián még nem (jelenleg NOB egyeztetés van bevezetéséről), de
az ifjúsági olimpián már szerepel. A váltóbajnokságon az újonc fiú csapatunk (Farkas
Csaba–Balázs Gábor–Farkas Zsolt) a
dobogó 2. fokára állhatott fel, míg az utánpótlás I. fiú csapatunk (Kovács Marcell–
Fajth Ádám–Kanyik András) 6. helyezést,
a lány csapatunk (Bukovszki Boglárka–
Petrányi Petra–Bukovszki Tünde) 5. helyezést ért el.

Triatlon Olimpiai táv OB,
Szombathely
Az olimpiai táv (1500 m úszás, 40 km
kerékpár, 10 km futás) az olimpián szereplő
versenyszám, ezen a távon csak junior, felnőtt és szenior versenyzők indulhatnak. A
Dabasi SZSE két felnőttkorú versenyzője is
indult a bajnokságon, ahol Cseik Marcell
korcsoportjában az 5., Lukács István a 7.
lett, míg a szenior nőknél Vad Noémi a 6.
helyen ért célba.
Lorántfyné H. I.
2013. július–augusztus

Dabas 15

hirdetések

… és legördül a Flúgos Futam
a Piaccsarnok mögötti le jtőn…
A Tudás és Tudatosság Évében meghirdetjük minden
családnak, baráti csoportnak és kollegiális viszonyban
lévő, agyafúrt társaságnak a járgány-versenyt!
Újrahasznosítható anyagokból, üzemanyag- és
motormentes, minimum három, vagy többkerekes
mozgómobilokat várunk, 2 fő bukósisakos pilótával.
Szeptember 14-én, 16.00-kor a Kossuth Lajos
Általános Iskola bejáratából indul a flúgos menet az
uszodáig.
A legötletesebb, legszebb, legborzalmasabb, legkisebb, legnagyobb, leggyorsabb, leglassabb és egyéb
leg…kategóriában hirdetünk nyerteseket.
Jelentkezni lehet Morva Ágnesnél az alábbi elérhetőségeken:
morvamagnes@freemail.hu
06-30/429-43-22
– 1000 Ft-ot meghaladó tombolatárgy ellenében.

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó
váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik
Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától
szombat: 8.00 órától
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16 Dabas 2013. július–augusztus

kitekintõ

DON-KANYAR 1943–2013
MOTOROS EMLÉKTÚRA
JÚLIUS 14–29.
1. rész: Dabas–Don-kanyar

Az indulásra – melyet az M1 és a Duna Televízió is rögzített – az Áldos
Egyesület tagjai, az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője és a dabasi motoros barátaink is kijöttek. A magyar–
ukrán határátlépés után Tiszaújlakon részt vettünk a KMKSZ
(Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) ünnepi megemlékezésén a Turul-szobornál. Meghívásuknak eleget téve a tiszapéterfalvai
Kuruc Fesztiválra mentünk, ahol a Tiszasalamoni KMKSZ vendégszeretetét élveztük. A népviseletbe öltözött fiatalok néptáncában, népdalaiban gyönyörködhettünk. A kárpátaljai magyarok itt is
példáját mutatták az összefogásnak, szervezésben, lebonyolításban.
A Mezőváriban lévő szállásunkra késő délután értünk. Másnap
Beregszász, Munkács nevezetességeit fedeztük fel, majd Szolyván
tisztelegtünk az elhurcolt magyarok emléke előtt a történelmi emlékhelynél. A csapadékos idő ellenére felkerestük a Fülöpfalva melletti
Sipot vízesést. Utunkat a Vereckei-hágó felé folytattuk. Ott szikrázó
napsütés várt, így nyugodtan, méltóképpen elmélkedhettünk egy kicsit
az emlékmű mellett. Lemberg (Lvov) felé vettük az irányt, útközben láttuk egy kis faluban az 1944 után elrabolt régi Vereckei-obeliszket.
Átalakították szovjet hősi emlékműnek… Lembergben töltöttük az
estét és a következő napot. A várost Szarvas Gábor, – Lembergi
Magyarok Egyesülete – vezetésével néztük meg. Kijevben folytattuk az
utunk, ahol ismét egy egész napot töltöttünk. Csernyigov érintésével
haladtunk kelet felé. Itt mindössze 100 km-re voltunk Csernobiltól,
ahol 1986-ban volt az atomkatasztrófa. A novgorod–sziverszkiji
motorosklub meghívására részt vettünk a találkozójukon. A hangulatos
kisvárosban ősi ortodox kolostor és erdőtemplom van. Vasárnap folytattuk utunkat immár az orosz határt átlépve (csekély 5 óra!) Kurszk
érintésével Voronyezsbe. Szívszorító érzés volt a régi térképekről és
nagyapám elmondásából ismert neveket a táblákon olvasni:
Osztrogoszk, Uriv, Sztorozsevoje, Alekszejevka, reka Don…
A Voronyezsi Pedagógiai Egyetem kollégiumában kaptunk szállást,
másnap innen indultunk helybéli kisérőnkkel a Don-kanyarba.
Felkerestük a szovjet katonák emlékművét majd egy múzeumot, ahol a
korabeli eszközökből, katonai felszerelésekből van egy, mondhatom
történelmileg tárgyszerű, elfogulatlan kiállítás. A szomszéd község
Boldirevka, ahol a II. Központi Magyar Katonatemető van. A végelát-

hatatlan táblákba vésve olvashatjuk a hősök neveit… Egy vers
kőbe vésve: „Nyugtasson a Donnak zúgása”. Elhelyeztük az megemlékezés virágait, koszorúit, felidéztük a
70 évvel ezelőtti eseményeket. Ehhez hozzájárult még az is, hogy alacsony repülést végrehajtva több orosz katonai vadászrepülő húzott el
többször felettünk és éles rakétalövészetet tartott a közeli katonai lőtéren. Döbbenetes érzés volt, időutazás… Boldrijevkában az I. Katona
temetőben a kopjafák tövében folytattuk a névtelen hősökre való emlékezést. Orosz katonai térképeket nézegetve még otthon elhatároztam,
hogy szeretném felkeresni azt a helyet, ahol a Don fölé magasodnak a
mészkősziklák. Van is egy régi fénykép, ahol a magyar honvéd őrt áll a
kövek mellett és figyeli a Don folyót. A térképen ez a hely valahol
Sztorozsevoje mellett lehet, gondoltam én. A „szerencse” mellénk szegődött és a helybéli postás segítségével több kilométer földutat megtéve
elénk tárult a kép… Észak és dél felé elképesztő zivatarfelhők, felettünk
szikrázó napsütés és feltámadó szél… Itt vannak, s mi is itt vagyunk...
Néhány fénykép emlékül, hogy itt jártunk, egy-két nemzetiszínű szalag
a fákra, meg egy kis föld kézzel kikaparva a véráztatta földből. Indulás
vissza Voronyezsbe, mert hát ugye az élet megy tovább. De nem! Még
maradok egy kicsit egyedül a sziklaormon, mert kell egy kis magány.
Kaptunk egy verset, mit erre az alkalomra írt egy útitársunk. Kopogtak
a szavak, mint rögök egy koporsón. Meghallgatunk még néhány régi
katonadalt – „Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán…” Így
történt.		
Molnár József

www.facebook.com/nemfelejtunk.donkanyar
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rendezvényeink

Tartós befektetési számla

A forintbetét kamata még
többert érhet Önnek!
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Kinek ajánljuk?

• azoknak, akik forint megtakarításaikat hosszú
távon kamatoztatnák
• azoknak, akik előnyben részesítik a magasabb
kamat lehetőségét
• azoknak, akik fontosnak tartják megtakarításaik biztonságát
• azoknak, akik élni szeretnének a megtakarításaik után elszámolt kamatra vonatkozó
adókedvezmény ehetőségével

Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek, az egyes feltételek a hitelbírálat
eredményétől függően változhatnak.
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