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Új tetôt kapott
a Lakrovics-kápolna
tornya

Június 12-én felhelyezték az új tetőt az Andrássy úti Lakrovics-kápolna
tornyára.
A munkálatok folytatása az Önök adakozókedvén múlik!
Csekket igényelhetnek Major Attila vállalkozónál a 06-20/356-3777-es
telefonszámon, vagy befizethetik hozzájárulásukat az Alsónémedi és
Vidéke Takarékszövetkezetben, a következő számlaszámra:
64400082-30079948-61100015
Köszönjük az eddigi adományaikat, és várjuk az újabb felajánlásokat!
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vakációs hangulat a palacsintapartin

Fotók: Szágos Réka

badságát, gondtalanságát varázsolta a hely
színre.
A város kitűnő diákjait Kőszegi Zoltán
polgármester köszöntötte, majd minden
jelenlévőnek átadott egy Gyóni Gézaképeslapgyűjteményt, amelyet a költő halá
lának 90. évfordulója alkalmából adott ki
Dabas Város Önkormányzata.
Dabas Város Gyermek és If júság i
Önkormányzata az Oktatási és Szolgáltató
Irodával együtt pályázatot írt ki „Dabas, egy
barátságos város” címmel. A beérkezett
pályázatok szakmai zsűri bírálta el. A vers
kategóriában az első díjat Kukk Edit Luca, a
másodikat Román Virginia, a harmadikat
pedig Christov Karolina érdemelte ki.
Kisfilm kategóriában közös munkájával
díjat érdemelt ki Magyar Beatrix és Podoba

Erika, Bera Márk különdíjat kapott. A
pályázat nyertesei a Palacsintapartin vehet
ték át jutalmukat Erdélyi Zsolt ifjúsági pol
gármestertől. Az ünnepség végén mindenki
jóízűen falatozott a Nautilus személyzete
által készített és felszolgált ízletes palacsin
tákból.
– szerk. –

Az idei tanévben rekord mennyiségű kitűnő
eredmény született a város iskoláiban. Az
önkormányzat által megrendezett Pala
csintapartira 227 kitűnő diák volt hivatalos,
és közel 200-an el is jöttek a Nautilus étte
rem kertjébe június 17-én, szombat délután.
A kicsiket szüleik, testvéreik kísérték el, de
néhány nagyszülő is eljött, hogy részesül
hessen unokája örömében.
A tengerparti környezetet idéző dekorá
ció, amelyet Garajszkiné Varga Judit alakí
tott ki a zöld környezetben, a vakáció sza

Fotó: Szabó Szilvia

Megemlékezés a holokauszt dabasi áldozatairól

Július 1-jén ismét a holokauszt dabasi áldo
zataira emlékeztek a felsődabasi Andrássy
utca végében található zsidó temetőben. A
megemlékezésen elhangzottak a nemzeti
himnuszok, majd köszöntőt mondott
ifj. Erdélyi Zsolt, és a túlélők nevében Tusák
Frida osztotta meg ünnepi gondolatait.
Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési
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képviselő megszólalása elején
kétpercnyi csendes tisztelet
adásra kérte fel az egybegyűl
teket. Gondolatait azzal foly
tatta, hogy mennyivel jobbá
tehetnénk a világot, ha néha
két percre elmélyednénk,
emlékeznénk, tisztelegnénk
őseink emléke előtt.
Az esemény díszvendége,
Őexc. Ilan Mor, Izrael állam
nagykövete is beszédet mon
dott, amelynek legfontosabb üzenete az volt,
hogy soha többé nem történhet meg olyan
népirtás, amilyen a holokauszt volt.
Beszédében kihangsúlyozta, hogy Áder
János köztársasági elnök úr első Európán
kívüli útja Izraelbe vezet a közeljövőben,
ezzel is kifejezve a két ország és a két nemzet

békés egymás felé fordulását. Nagykövet úr
elmondta, hogy a 138 dabasi zsidó áldozat
büszke volt magyar nyelvére, szerette hazá
ját, elpusztításuk jelentős veszteség volt az itt
élők közössége számára.
Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ BZSH
ügyvezető igazgatója is beszédet mondott,
majd a megemlékezés részeként Valentyik
Anna elénekelte a Szól a kakas már kezdetű
dalt. Ezt követően több 20. század eleji, jeles
dabasi zsidó közszereplő, iparos családok
életútját ismertették a megemlékezés közre
működői. A záró mártír istentiszteletet
követően, amelyet Róna Tamás rabbi,
Zucker Immanuel kántor celebrált, felolvas
ták a 138 dabasi áldozat nevét, és a résztve
vők elhelyezték a temető bejáratánál álló
emlékműnél a megemlékezés köveit.
szerk.
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Gyóni Géza halálának 95. évfordulója alkalmából Dabas Város
Önkormányzata és a gyóni evangélikus egyházközség közös meg
emlékezést szervezett a költő bölcsőhelyének színterein. Június
18-án, vasárnap reggel 9.00 órakor a Képviselő-testület tagjai, a
gyóni egyházak képviselői, a Gyóni Géza nyugdíjasklub tagjai és
más egyesületek koszorút és virágot helyeztek el a költő egészalakos
szobrának talapzatán.
A rendezvény 10.00 órakor istentisztelettel folytatódott az evan
gélikus templomban, ezt követően a jelenlévők egy rövid műsorral
emlékeztek meg a költőről, aki a lelkészlakban született, evangélikus
papi családban.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Kőszegi Zoltán polgármester,
majd a Gyóni Géza Általános Iskola diákjai versekkel emlékeztek a
költőre. Valentyik Ferenc amatőr helytörténész, Gyóni Géza- kutató
előadásában összefoglalta a költő és a dabasi származású Vörösmathy
Ilona szerelmének történetét, elemezte a kapcsolatukból született
verseket. A rendezvény koszorúzással és az emlékszoba megtekinté
sével zárult. Dabas Város Önkormányzata a Gyóni Géza Barátikör
Egyesülettel karöltve, Sztavinovszky Győző ötlete alapján, épp tíz
éve hozta létre a Gyóni Géza-emlékszobát. Az itt elhelyezett tárlat
igazi kuriózumokkal bővült, ugyanis Vörösmarthy Ilona két leszár
mazottja, dr. Mihályfiné Szűcs Katalin és Bazsóné Szűcs Eszter ren
delkezésünkre bocsátott néhány szinte ismeretlen Gyóni-ereklyét,
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Gyóni Géza-ereklyék az emlékszobában

Valentyik Ferenc és a gyóni diákok

szerelmesleveleket, fényképeket, kézzel írott versesköteteket, sőt az
Ilonka Gyóni Géza által szignált legyezőjét is. Aki eljött erre a ren
dezvényre, megtekinthette ezeket a ritkaságokat, a Szűcs család félt
ve őrzött kincseit, amelyek, ha csak röpke két hétre is, de otthonra
találtak a többi Gyóni Géza-emlék között. Köszönet érte!
Dabas Város Önkormányzata a költő halálának 95. évfordulója
alkalmából egy képeslapgyűjtemény kiadását támogatta, amelyet az
érdeklődők megvásárolhattak a helyszínen, és amely továbbra is
kapható a Polgármesteri Kabinetirodában. 		
K.Á.
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Semmelweis-nap
a szakorvosi rendelôintézetben

Dr. Ecsedy Gábor, a kitüntetett

Július 1-je Semmelweis Ignác születésnapja.
„Az anyák megmentőjenek”, a gyermekágyi
láz felfedezőjének évfordulóján Magyar
ország-szerte az egészségügyi dolgozókat
köszöntik különböző rendez vények,
ünnepségek, díjátadók keretében.
Dabas Város Önkormányzata június
28-án, csütörtökön ünnepelte a város egész
ségügyi dolgozóit: az orvosokat, nővéreket,

mentősöket, védőnőket, gyógyszerészeket
és az ÁNTSZ munkatársait. Ebből az
alkalomból a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rend el ői ntézet konferenciaterme adott
otthont a rendezvénynek, amelynek házi
gazdája Klemencz Györgyné intézményve
zető volt. Az igazgatóasszony köszöntötte
az egybegyűlteket, és megemlékezett az
intézmény névadója, dr. Halász Géza élet
művéről.
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi
beszédét követően díjátadásra került sor.
Elsőként ebből az alkalomból vehette át
Söveg Imréné nyugalmazott védőnő arany
diplomáját. A rendezvényen díszoklevélben
részesült két nyugállományba vonuló egész
ségügyi dolgozó, dr. Tarján Béla, az Ideg
gondozó volt főorvosa, és Nagy Tiborné
védőnő. A Dabas Egészségügyéért Dr.
Halász Géza-díjat idén dr. Ecsedy Gábor
sebész főorvos, a Délpesti Jahn Ferenc
Kórház munkatársa kapta, aki a dabasi
szakorvosi rendelőintézet egynapos sebé
szetén is műt, annak megalakulása óta.
A rendezvény Kovács Éva brácsaművész
és művésztársainak kamarakoncertjével
végződött.
K. Á.

Tokai László
(1952. 07. 07. Budapest–2012. 06. 30. Dabas)
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2012.
június 30-án, hosszan tartó betegség után,
életének 60. évében elhunyt a Képviselőtestület DAFI-s képviselője, Tokai László.
1994 óta, 5. ciklusát töltve képviselte
választóit a testületben a 4., majd a 3.
számú választókerület egyéni képviselője
ként. A Népjóléti és Szociális Bizottság,
majd az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
ként a szociális esélyegyenlőség megterem
tése és az egészségügy feltételeinek javítása
volt a fő célja. Közéleti szereplőként,
magánemberként példamutató volt szerep
vállalása.
Elvesztésével egy jó családapával, kiváló
emberrel lett kevesebb városi közösségünk.
Dabas Város Önkormányzata saját halott
jának tekinti Tokai Lászlót.
Nyugodjon békében!
2012. július
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Köztisztviselôk napja a szakképzô iskolában

Mráz Ferencné négy évtizede
a Polgármesteri Hivatal dolgozója

A Dabas Város Közszolgálatáért Köztisztviselői Díjat idén nem
ítélte oda a Képviselő-testület, így a rendezvényen azok a köztiszt
viselők kaptak díszoklevelet, akik 10–20–30–40 éve dolgoznak a
Polgármesteri Hivatalban.
– szerk –

Köztisztviselők a TISZK-előadóban

Gyermeknap Mazsolával és Tádéval
Június 3-án megrendezésre került a Halász Móricz-kúria és a Kölyöksziget Játéktár szervezésében,
a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodája és a GYIÖK
együttmûködésével a Gyermeknap Mazsolával és Tádéval, mely nagy sikert aratott gyerekek és felnõttek
körében egyaránt.
Régóta dédelgetett álmunk volt, hogy városunkban olyan gyermek
napot szervezzünk, amely színvonalas programokkal várja a családo
kat, ahol a pici babáktól a nagyszülőkig, minden korosztály találjon
magának való elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget.
A kúria épülete és gyönyörű parkja ideális helyszínnek bizonyult
egy ilyen nagyságrendű esemény lebonyolításához. A fák árnyékában
kézművesasztaloknál készíthettek az érdeklődők különböző alap
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anyagokból és technikákkal Mazsola-figurákat, valamint Mazsolás
pólót festhettek.
Ügyes kezű arcfestőnk pedig kis Mazsolákat varázsolt a csemeték
ből. A játszóasztaloknál fejlesztő és logikai játékokkal ügyeskedhet
tek a gyerekek és a felnőttek.
A Mazsola olimpián 5 „sportágban” mérettettek meg a családok:
szalmabála-görgetésben, söprögető-, talicskatoló, kukoricamálé-evő
versenyben és kukoricamorzsolásban. A leggyorsabban teljesítőket a
nap végén malacpersellyel díjaztuk, külön gyermek, illetve felnőtt
kategóriában. Minden versenyző félpénzt gyűjthetett, melyeket
poharas tejre, mazsolás briósra, és játékmalackákra válthatott be.
A kúria épületét is birtokba vehették a családok: a galériában a leg
kisebbeknek játszószobát rendeztünk be, majd itt került sor a zenei
foglalkozásra, ahol kicsik és nagyok együtt énekeltek, mondókáztak.
A hűvös pince adott otthont a méltán népszerű Diamozinak és a
büfének, ahol többek között frissen készült pattogatott kukoricával
vártuk a megéhezett porontyokat. Az egyik legnépszerűbb helyszín
az interaktív Tökház és a kismalac-simogató volt, előbbiben játék
Mazsolával, utóbbiban igazival játszhattak a gyerekek.
A nap fénypontja a késő délutáni bábelőadás volt: Mazsola és Tádé
– a szülők régi nagy kedvence – a fiatalabb generáció szívébe is belop
ta magát az Ametiszt bábszínház előadása során.
Várakozásunkat is felülmúlta az óriási érdeklődés, közel 400-an
vettek részt gyermeknapunkon, ahol szemmel láthatólag mindenki
nagyon jól érezte magát és rengeteg élménnyel gazdagodott.
Szeretnénk ebből hagyományt teremteni és a közeljövőben minél
több hasonló eseményt létrehozni, ezzel a nagyon lelkes, együttmű
ködő kis csapattal.
Támogatók: Dabas Tej Kft., Gogolák József és neje, Janicsák
Ilona, Sponga Károly és neje, Vogtland Kft.
A szervezők
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Dabas Város Önkormányzata június 29-én, pénteken köszöntötte a
Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda dolgozóit a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola TISZK- központjának előadótermé
ben. Az ünnepeltek megtekinthették a dabasi talentumok produk
cióiból összeállított rövid műsort, majd Kőszegi Zoltán polgármes
ter mondott ünnepi beszédet.

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete 2012. június 28-án
ülést tartott. A testület az ülésen elfogadta a
2012. évi költségvetési rendelet módosításait,
továbbá az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet. A rendeletek megtekinthetők Dabas Város Önkormányzatának
hivatalos honlapján (www.dabas.hu)
A testület döntött arról, hogy csatlakozik a
Homokhátság Önkormányzati Társuláshoz.
A testület elfogadta:
– a Daköv Kft. 2011. évi beszámolóját;
– a 2011. évi mezőőri tevékenységről szóló
beszámolót;
A testület intézményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos döntései között:
– 2013. január 31-ig engedélyezett a Kossuth
Művelődési Központban egy közművelődési
szakember álláshely feltöltését, illetve a
könyvtári feladatok ellátásának folyamatos
biztosítása érdekében egy egyéb vezetői
megbízást;
– h atározott arról, hogy pályázatot nyújt be a
művelődési központ és könyvtár átszervezéséhez köthető létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére;

– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
engedélyezte egy szlovák nyelv és irodalom
szakos tanári, két tanítói, egy történelemkönyvtár szakos tanári, egy gyógypedagógusi és egy részmunkaidős informatika szakos
tanári álláshely feltöltését, azzal, hogy a két
tanítói állás feltöltése érdekében az intézmény igazgatója egyeztessen a Kossuth
Lajos Általános Iskola igazgatójával és az
érintett közalkalmazottakkal, tanítók esetleges áthelyezésének lehetőségéről, s csak
megegyezés hiányában írjon ki a két tanítói
állásra pályázatot;
– c satlakozva a dabasi kistérségi társulás
önkormányzatainak többségéhez, nem járult
hozzá ahhoz, hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány
Dabas városában házi segítségnyújtást, mint
szociális alapszolgáltatást biztosítson. E
napirendhez kötődően döntött arról is, hogy
keresi a megoldást arra, hogy ezen szolgáltatásba bevont személyek, különösen a gondozottak, valamilyen módon történő ellátását vagy életének segítését megszervezze,
és ezt két héten belül a helyi médiában közzéteszi.
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között:
– feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását
adta ahhoz, hogy a dabasi 2247/1 hrsz.-ú
Kossuth Lajos Általános Iskola megnevezé-

Tisztelt Ingatlantulajdonos,
Ingatlanhasználó!
Tájékoztatom, hogy Dabas Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról
szóló 27/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt,
használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását
folyamatosan megakadályozni.
Amennyiben ezen kötelezettségének nem, vagy csak részlegesen
tesz eleget, felszólítjuk, hogy a terület rendbetételéről haladéktala
nul gondoskodjék, a gyommentesítést végezze, végeztesse el!
Amennyiben a felszólításunknak az adott határidőig nem tesz
eleget, hatósági eljárást indítunk, melynek költségei a mulasztót ter
helik.
Ezért kérünk mindenkit, hogy a további intézkedés elkerülése
érdekében a kaszálásról, a parlagfű és más allergén gyomnövények
irtásáról haladéktalanul gondoskodjon!
Együttműködésüket köszönjük.
Közterület-felügyelet
Hatósági Főosztály

sű, 1 ha 6279 m 2 nagyságú ingatlanra, a
Belügyminisztérium javára, az iskolai és
utánpótlássport infrastruktúra – fejlesztésére, felújításra nyújtott, egyszeri jellegű, vis�sza nem térítendő 18 000 000 Ft támogatás
erejéig elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön 10 év időtartamra, a 42457. számú támogatási szerződés szerint;
– h atározott arról, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv
Óvodafejlesztés (TÁMOP-3.1.11-12/1) című
felhívására, egyben felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására;
– t ámogatta, hogy a Kossuth Művelődési
Központ a TÁ MOP-3.2.12-12 /1/ K MR
„Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében” című felhívásra pályázatot nyújtson be, továbbá elvi
támogatásáról biztosította a pályázót, hogy a
projektben meghatározott tevékenységekkel,
feladatokkal egyetért és fenntartóként vállalta a pályázatban előírt fenntartási kötelezettségeket.;
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései
között vállalta a telekalakítással kialakuló
0746/6 hrsz.-ú ingatlan (5. számú főút melletti
járda) kezelését, és felhatalmazta a polgármestert a szerződések aláírására.
K. B.

Tisztelt Földtulajdonosok!
A mezőőri szolgálat 1998-tól működik városunkban, és ettől az
időponttól kell mezőri járulékot fizetni.
A mezőőri járulékot az a földhasználó, illetve földtulajdonos
fizeti, aki január 1-jén a használó, illetve tulajdonos.
2012-ben a mértéke minden aranykorona után 100 Ft/év.
A járulékot minden év július 31-ig kell megfizetni, amelyről
minden tulajdonos és földhasználó határozatot és a befizetéshez
szükséges csekket kap.
A mezőőri járulékkal kapcsolatosan érdeklődni a 561-243-es
telefonszámon, személyesen a Polgármesteri Hivatal II. emeleti
212-es 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 aranyko
ronát nem haladja meg.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat és -használókat, hogy
segítsék azzal a mezei őrszolgálat működését, hogy a járulékot
határidőre befizetik.
Kőszegi Zoltán polgármester
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Az úthálózat állapota, kapubehajtók és útcsatlakozások építése
Májusi lapszámunkban írtunk a csapadékvíz elvezetésének problémáiról, melyhez szorosan kapcsolódó témaként most az utak, kapubehajtók és útcsatlakozások problémáira szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét.
Az utak állagromlásának megállítása érdekében megkezdődött a
városban az útpadkák nyesése és az árkok kiásása. Település
részenként a kritikus utakat vesszük előre, mint például: Berkenye
utca, Erkel Ferenc utca, Szőlő utca és a Köztársaság utca.
Idősebbek emlékezhetnek arra, amikor még csak néhány burkolt
út volt a városban. Akkoriban a tulajdonosok eső után a földutakba
vájt kocsinyomokat és gödröket elegyengették, a laposabb részekből
az árkok irányába kis folyókákat vájtak, így biztosítva az út szárazon
tartását. Amikor elkezdtek kiépülni a burkolt utak, sokan örültek,
mert a nagy esők idején járművükkel, kerékpárjukkal nem ragadtak
bele a sárba.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére költött a legtöbb pénzt
az Önkormányzat az elmúlt 15 évben. Ennek köszönhetően a szi
lárd burkolatú utak hossza eléri a 100 km-t, értéke pedig a 7 milliárd
forintot. Ez a vagyon, ha nem vigyázunk rá, könnyen nagy teherré
válik!
A burkolt utak hasonlóan sok törődést igényelnek, mint a föld
utak. Ha közösen vigyázunk azokra, akkor ez a közös vagyon érték
maradhat még sokáig.
A családi házakhoz hasonlóan az utakat is „tatarozni” kell időn
ként. Ezek a karbantartási munkák pedig közösek! Az önkormány
zat javítja a burkolatot, betömi a kátyút, a polgárok pedig egyengetik
az útpadkát, karbantartják az árkokat (jogszabályban előírt kötele
zettség!). Legalábbis ez lenne az ideális…
Számtalan bejelentés érkezik a kátyús utak miatt. A kátyúk
keletkezése nagyrészt a csapadékvíz-elvezetés megoldatlanságára
vezethető vissza. Ha nem tud lefolyni az út széléről a víz, akkor idő
vel ott gödör keletkezik, mely alááztatja az út szélét, bejut az út alap
jába, ahol a gépkocsik súlyától az letörik, vagy a téli időszakban felfa
gyást okoz és összetöredezik.
Ha elfogadjuk az alábbi tanácsokat, akkor remélhetőleg kevesebb
bosszúsággal találkozunk a várost járva.
Az úttest mellett található az útpadka, mely az út tartozéka,
hasonlóan, mint az árok. Ez a kb. 50 cm és 100 cm közötti sáv, mely
lehet földes, murvás, vagy akár burkolt is, és mindig az árok irányába
lejt. Oda növényt ültetni, tárgyakat elhelyezni nem szabad! Az

útpadkát ne töltsék magasabbra, mint az út széle, mert nem tud a víz
az árokba belefolyni. Biztosítsák a víz lefolyását az árok irányába!
Ne tegyenek növényi hulladékot, falevelet az úttesten vagy útpad
kán lévő gödörbe és az árokba, csak homokos kaviccsal, murvával,
vagy tiszta földdel töltsék vissza a gödröket! A földárkokat a tél végét
követően, vagy ha behordta a szél homokkal, esetleg egy kiadós eső
zés után bemosódott, kérjük, állítsák helyre!
Az út burkolatának szélétől kb. 2 méteren belül ne ültessenek
nagyra növő fát vagy bokrot, csak előzetes egyeztetés után!
Az ingatlanon keletkezett csapadékvizet saját portán belül kell
elszikkasztani, a közterületre kivezetni csak engedéllyel lehet!
A közterületen végzett munkákhoz, tevékenységekhez engedé
lyeket szükséges beszereznünk, a munkát megkezdeni csak ezek bir
tokában lehet!
Ilyen engedély például:
– a közterület-használati engedély – amikor építési anyagot
(pl. homok) kívánunk tárolni huzamosabb ideig a közterületen,
– a tulajdonosi hozzájárulás – amikor egy út felbontásához járul
hozzá az önkormányzat egy csatornabekötés során,
– fakivágási engedély – amikor közterületen lévő fát kell kivágni,
mert az kiszáradt,
– és ilyen, a jelenlegi cikk témája szerinti közútkezelői engedély.
Közútkezelői engedélyt akkor kell kérnünk, amikor saját ingatla
nunkon kívül, a közterületen kívánunk építési munkát végezni.
Például a járdaépítés, a kapubehajtó építése, a burkolt csapadékvízelvezető árok, a burkolt úthoz való csatlakozás.
Ezekhez az engedélyekhez – mivel építési munkával járnak – ese
tenként tervdokumentáció benyújtása is szükséges!
Azon lakosok, akik térburkolattal, betonozással, aszfalttal sza
bálytalanul építették ki a kapubehajtójukat (az útpadkába beleépít
ve, az út területére rálejtetve, vagy az ingatlanuk előtt teljesen lebur
kolva a közterületet), számíthatnak a burkolat visszabontatására, ha
az útról a vízelvezetés nem megoldott. Az út szélétől számított
2 méteren belüli sávban lévő szabálytalanságok elsődlegesek, mivel
ezek akadályozzák a padkanyesés és ároképítés munkáit. Az újon
nan kiásott árkokról fotókat és videófelvételeket készítünk és a kar
bantartást rendszeresen ellenőrizzük. Aki az árkot betemeti, vagy
nem tartja karban, az jelentős pénzbírságra számíthat.
Szeretnénk, ha tudnák, nem a bírságolás és a csatlakozások feles
leges visszabontása a cél. Ismételten kérem, hogy érdeklődjenek a
munkálatok előtt, a műszaki megoldásokhoz a segítség ingyenes,
akár telefonon, akár a helyszínen is van mód az egyeztetésre!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves dabasi polgár
nak, aki felhívásunknak megfelelően kiásta az ingatlana előtt az
árkot. Akik nem tettek semmit a vízelvezetés megoldása érdekében,
kiadós eső idején, az ablakukon kinézve, talán elgondolkodnak majd
a feladat fontosságán!
Amennyiben bármilyen kérdésük van, kérem, hívják a Város
üzemeltetést a 29/561-251-es számon, vagy keressék fel irodánkat!
Talapka Gábor
Városüzemeltetési irodavezető
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Tilos a közterületi alkoholfogyasztás
Aki Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közte
rület-használat rendjéről szóló 34/2012. (V. 31.) önkormányzati
rendelete értelmében közterületeken és közhasználat céljára
átadott magánterületen szeszes italt fogyaszt, százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint e cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki. Hasonló a szabályozás a közterüle
ten történő dohányzással kapcsolatban is.
Felhívom a vendéglátó üzletek tulajdonosainak és üzemeltetőinek figyelmét, hogy aki az üzletek éjszakai nyitva tartásáról
szóló 17/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
üzletek esetében:
a) az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályon
alapuló bejelentési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi,
továbbá
b) az üzletek vagy a vendéglátó üzletek és teraszainak nyitva
tartási idejére vonatkozó korlátozást megszegi,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
illetve a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
A 2012. április 15-től hatályos, a szabálysértésekről, a szabálysérté
si eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény új alapokra helyezi a szabálysértési eljárás
rendszerét.
2012. április 15-ig valamely cselekményt törvény, kormányren
delet vagy önkormányzati rendelet minősíthetett szabálysértésnek.
Az új törvény hatálybalépését követően kizárólag az a társada
lomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet szabálysér
tésnek, amelyet a törvény büntetni rendel. Ez azt jelenti, hogy 2012.
április 15-ét követően a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
már nem alkothatnak olyan önkormányzati rendeleteket, amelyben
szabálysértési tényállást állapítanak meg, illetve az ilyen rendelke
zéseket hatályon kívül kell helyezni.
Ugyanakkor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 15-től hatályos 51. § (4)
bekezdése szerint „A helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e
magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely
az önkormányzat saját bevételét képezi.”
E felhatalmazás alapján Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 33/2012. (V. 31.) rendeletében határozta meg a
kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.
Így:
1. A közterület engedély nélküli, illetve attól eltérő használata
2. A közterület rendeltetéstől eltérő használatából kiemel egy-egy
közösségellenes magatartást, pl. engedély nélküli árusítás, utca
bútorzatok tönkretétele, vásári rendszabályok be nem tartása.
3. Közutak engedély nélküli felbontása, közterület átalakítása
4. Hirdetményekkel kapcsolatos szabályok megszegőivel szemben
is el lehet járni.
5. A közterületen történő szeszesital-fogyasztást bírságolja.
6. A közterület-használatról szóló rendeletben meghatározott köz
területeken tilos a dohányzás. E § a rendelkezések be nem tartá
sát szankcionálja.
7. A játszóterek rendeltetéstől eltérő használatát is bünteti.
8. A helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 27/2012.
(III. 30.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó zöldfelüle
teket is védi.
9. Tartalmazza a közterületek tisztántartásának, hó eltakarításá
nak, árkok feltöltőinek szankcionálását, valamint a rendezvény
szervező felelősségét, amennyiben a rendezvény területét nem
tartja tisztán.
10. A z üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 03.)
rendelet be nem tartását szankcionálja.
11. Az állattartási szabályok be nem tartóit bünteti.
12. Az önkormányzat jelképeinek, nevének jogosulatlan használóit
is bírsággal sújthatja.
13. Köztemetők igénybevevőinek szankcionálását szabályozza.
14. Önkormányzati rendeletben helyi védelem alatt álló helyi érték
nem megfelelő kezelőjét is sújthatja a jegyző közigazgatási bír
sággal.
A jegyző átadott hatáskörben e szabályok megsértőivel szemben
150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki, a közterü
let-felügyelő pedig tettenérés esetén legfeljebb 50 000 Ft helyszíni
bírságot szabhat ki.
Rigóné

Értesítés gázvételezés szüneteltetésérôl
A FGZS Zrt. az Újhartyán átadó állomáson karbantartási mun
kálatokat fog végezni, ennek következtében augusztus 29-én reg
gel 8.00 és délután 16.00 óra között a gázszolgáltatás szünetel
Dabas, Dabasi-szőlők, Újhartyán, Újlengyel, Inárcs, Kakucs,
Hernád településeken.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.

A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érde
kében szakembereinknek meg kell győződniük ezen elzárók zárt
állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a szolgáltatás újraindításához nyújtott segít
ségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentését a TIGÁZ-DSO Kft.
Diszpécserszolgálat 06/80-300-300 ingyenesen hívható telefon
számán teheti meg. 		
TIGÁZ-DSO Kft.
2012. július
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Pacsirta Natasa
05. 23.
Erdős Tünde
Bennárik Botond
06. 15.
Gagyi Lívia
Varga Ádám
06. 20.
Gombos Rita
Gugyerás Lilla
06. 10.
Nagy Ágnes
Hefler Martin
05. 24.
Gulyás Anikó
Sándor László
06. 03.
Birgés Beáta
Velikovszki Csenge
06. 05.
Csinos Mária
Boross Endre
06. 12.
Jeszenszky Ágnes

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
július 5.
Horváth Lajos–Simon Katalin
július 6.
Nagy Gábor–Balázs Erika
Kucsák István–Zsákai Mária
július 13.
Kovács István–Kancsár Andrea
Garajszki Zoltán–Saskőy Rita
július 19.
Pásztor Sámuel–Bellosevich Zsuzsanna
július 20.
Kránicz István–Jurászik Mónika
július 24.
Szikora Árpád–Golány Zsuzsanna
július 26.
Kovács Zoltán–Gogolák Erzsébet
július 27.
Ujvári Tibor–Jarábik Tünde
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
július 3.
Andristyák Péter–Madarász Erzsébet
Pesti János–Varga Cecília
július 11.
Podoba Gábor–Ágoston Éva
július 17.
Boglár János–Bálint Zsuzsanna
július 18.
Magyar Ferenc–Kiss Ildikó
július 24.
Rozsnyói Tibor Mihály–Prandóczki Szilvia
július 31.
Szabó Tibor–Sebestyén Klára
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
július 3.
Ujvári Dezső–Juhász Ildikó
július 11.
Gál Miklós–Opóczki Erzsébet
július 17.
Bálint Miklós–Buncsák Ilona
Pazsitka Miklós–Buncsák Ágnes
Bálint István–Csonka Ágnes
július 18.
Baski János–Kleineisel Ilona
július 24.
Bálint József–Szabó Erzsébet
Kocsis István–Janicsák Erzsébet
július 31.
Suhajda János–Kohan Julianna Magdolna
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
július 31.
Bácskai Gábor–Fojta Borbála
Feczesin István–Jászfalvi Terézia

40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
július 8.
Greiner Róbert József–Vajda Erzsébet
2012. június hónapban kötöttek házasságot:
június 2.
Bujdosó Tamás–Nagy Nelli
Balog István Miklós–Varga Edit
Szágos György–Bene Marianna
június 9.
Halasi István–Kovács Katalin
dr. Balogh István–dr. Gaál Andrea Erzsébet
június 16.
Vácz István–Sós Melinda

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Sztancsik Józsefné Ponokai Mária
Jurácsik Ferencné Udvari Veronika
Molnár Ilona
Böcsödi Lászlóné Bodzsár Mária
Pamuk Gáborné Gyomlin Mária

1911. 07. 08.
1919. 07. 22.
1920. 07. 03.
1920. 07. 05.
1920. 07. 25.

101 éves
93 éves
92 éves
92 éves
92 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Györgyövics Lajosné (Somogyi Margit) 1933. 08. 06. 2012. 05. 18.
Szabó Árpád
1950. 02. 25. 2012. 05. 24.
Pohly Jánosné (Likker Irma)
1921. 02. 23. 2012. 05. 30.
Tóth Lászlóné (Kulcsár Jolán)
1942. 10. 14.
2012. 05. 31.
Kecskés Mátyás
1941. 09. 04. 2012. 06. 03.
dr. Marton Szilárd Boldizsárné
(Báródy Adrienne Jolán)
1927. 05. 18.
2012. 06. 04.
Lovas Ambrusné (Pál Etel)
1933. 03. 03. 2012. 06. 05.
Janicsák Pálné (Prigyeni Erzsébet)
1927. 09. 27.
2012. 06. 10.
Kronvalter Mihályné (Kancsár Anna) 1941. 12. 31.
2012. 06. 12.
Kancsár Istvánné (Kecskés Julianna) 1925. 02. 19.
2012. 06. 16.
Huja Ferencné (Petróczi Mária)
1916. 03. 06.
2012. 06. 19.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden családtagnak,
ismerősnek, barátnak, valamint Dabas Város Önkormányzata azon
dolgozóinak, akik részt vettek édesanyám, Huja Ferencné temeté
sén, sírjára virágot helyeztek el, osztoztak gyászunkban.
Huja István és családja

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06/70-332-1455 · Czene József: 06/70-332-1456 · Józsa Zoltán: 06/70-452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06/70-330-7667-es telefonszámon.
8 Dabas 2012. július
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Lezajlottak a választások
Baróton
A romániai helyhatósági választások során Dabas testvérváro
sában, az erdővidéki Baróton polgármesterváltás történt. A mi
városunk vezetése megköszönte a régi polgármesternek Nagy
Istvánnak, a testvérkapcsolatok építésében való együttműködé
sét, az újonnan megválasztott polgármesternek, Lázár Kiss
Barnának pedig sok sikert kívánt városvezetői munkájához.

TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – 2012. július 3-tól december 29-ig a kft. dolgozói látják el. A társaság alkalmazásában álló dolgozók
névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

Sári Napok – 2012
Ebben az esztendőben augusztus 12–20. között került megrende
zésre a „Sári Napok” rendezvénysorozat.
A „VII. Rétes-utca” idén harmadik alkalommal ismét nemzetisé
gi találkozóval egészül ki, augusztus 19-én (vasárnap).
A régi csapatok mellett természetesen várjuk az új rétessütő
közösségek jelentkezését is!
A részletes programokról hamarosan plakátokról és a helyi
médiából tájékozódhatnak.
További információ: 06-70/330-4583, 06-70/375-9141
Gogolák Mariann

A Sári Közösségi Ház
július havi programjai
Hétfő – hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.00–22.00 Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Gépjármû-tulajdonos!
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május
30-án elfogadta a Dabas város közigazgatási területén a közterülethasználat rendjéről szóló 34/2012. (V. 31.) rendeletet, mely 2012.
június 1. napján hatályba lépett.
E rendelet 22. § (1) bekezdése szerint
„Dabas Város közigazgatási területén ponyvagarázs nem létesíthető. Ponyvagarázs kizárólag az arra kijelölt önkormányzati ingatlanon, bérleti díj fejében létesíthető. A meglévő a közterületről 2012.
augusztus 31-ig el kell bontani.
Arra kijelölt hely: 1. Meder utca és a Parragh utca közötti önkormányzati ingatlan.”
Jelenleg a város utcáin elhelyezett ponyvagarázsok engedély
nélkül, díjfizetés nélkül foglalják Dabas közterületét, melyre
minden lakosnak egyformán joga lenne. Nem sajátíthat ki senki
magának egy darabot a közterületből. Azt is tudomásul kell
venni, hogy a legtöbb településen tiltott a ponyvagarázs elhelyezése, hiszen rontja a látképet, tűzveszélyes, és jóval nagyobb
területet foglal el, mint egy gépjármű, hiszen így is nehézkes a
parkolás városunkban.
Ezért kérem a megértését, és tudomásulvételét, hogy a jövőben
a parkolás ilyen formában tovább nem folytatható. Új ponyvagarázs csak a kijelölt helyen építhető, a régieket szét kell szedni, és
bérleti díj fizetés ellenében lehet ismét felépíteni a Parragh utca
és Meder utca közötti területen a Szintes utcával szemben.
Felkérem, hogy a ponyvagarázsra vonatkozó szerződéskötés
és további információ végett érdeklődjön a Polgármesteri
Hivatalban!
Kérem a fentiek tudomásulvételét és betartását.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
főosztályvezető-helyettes

Halász Móricz-kúria
nyári programja
Hétfő
Kedd
Szerda

18.00–19.30
18.30–20.00
16.00–18.00

INGYENES angol szakkör
Hatha Jóga
Baba-mama klub

Július 9. (hétfő)
16.00–18.00
Július 13. (péntek)
15.00–18.00
ram a Miloszerni vendégházban
Július 22. (vasárnap)
15.00–21.00
díjas Klub Egyesület programja
Július 23. (hétfő)
16.00–18.00
Augusztus 6. (hétfő)
16.00–18.00
Augusztus 10. (péntek) 15.00–18.00
Miloszerni vendégházban
Augusztus 11. (szombat) 15.00–21.00
díjas Klub Egyesület programja
Augusztus 13. (hétfő) 16.00–18.00

Horgoló Klub
Hagyományőrző prog
Dinnyés Lajos Nyug
Kezdő Horgoló Klub
Horgoló Klub
Kenyérsütés a
Dinnyés Lajos Nyug–
Kezdő Horgoló Klub

Augusztus 13–17-ig, 8.00-tól 16.00 óráig
INGYENES napközis tábor gyerekeknek!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni személye
sen vagy az alábbi telefonszámon lehet.
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
A Halász–Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlékszoba
látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Érdeklődni lehet személyesen, illetve a 06-29/367-160-as
telefonszámon!
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események meg
rendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk a
városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyeknek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
2012. július
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
július–augusztus havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.) · Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezés@kmkdabas.hu · honlap: www.kmkdabas.hu

Nyári szünet időpontja: 2012. augusztus 21–24.
NYÁRI szakTÁBORok
Napközis tábor „Örökmozgóknak”
Időpont: 2012. július 9–13. (naponta 8–16 óráig)
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
A program: játékos szabadtéri feladatok, helytörténet, kézműves
foglalkozás, hagyományos sportjátékok

Népzenei–néptánc tábor
Időpont: 2012. augusztus 21–26.
Helyszín: Balatonfenyves
A program: az intézményben működő gyermek és felnőtt citeraés néptánccsoportok tagjainak fejlődését segítő munka, tanulás,
közösségi élmények megélése.
Szakmai vezetők: Farkas Gábor, Azary Beatrix és Csébi Orsolya
néptáncoktatók, Szlama László és ifj. Szlama László citeraoktatók

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.) · Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu · honlap: www.kmkdabas.hu

Nyári szünet időpontja: 2012. augusztus 6–17.
ki á llí tás
Építészeti értékek Dabason
a klasszicista kúriák múltja és jelene
Dabas, a nyolc torony városa
templomaink építészeti és belső építészeti értékei
A kiállítás 2012. június 18-tól augusztus 3-ig tekinthető meg,
Hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

NYÁRI szakTÁBORok
D’ART kistérségi alkotókör komplex
nyári szaktábora
Időpont: 2012. július 22–27.
Helyszín: Fehérgalamb Panzió és Szabadidőpark
Lebonyolító: Galéria Alapítvány
A program: az intézményben működő felnőtt csoport tagjainak
fejlődését segítő munka, tanulás

Szakmai vezetők: Kerekes László grafikusművész
és Fiók László festőművész
Dabas kistérségi ifjúsági és gyermek képzőművész kör komplex nyári szaktábora
Időpont: 2012. augusztus 5–10.
Helyszín: Fehérgalamb Panzió és Szabadidőpark
Lebonyolító: Galéria Alapítvány
A program: az intézményben működő ifjúsági és gyermek csoport
tagjainak fejlődését segítő munka, tanulás,
közösségi élmények megélése
Szakmai vezetők: Kerekes László grafikusművész
és Valentyikné Szakál Márta foltvarró

Mûvészeti csoportok a Kossuth Mûvelôdési Központban
Nagyszerû rendezvénynek voltak tanúi a mûvelõdési
központba látogató vendégek június 8-án, pénteken, az
esti órákban. Az intézményben mûködõ mûvészeti és
alkotó csoportok tartották évadzáró rendezvényüket,
mutatták be a szeptembertõl júniusig tartó évad eredményeit, fejlõdését. A most induló beszélgetéssorozat
keretében szeretnénk bemutatni ezeket a csoportokat.
Az évadzáró estéjén nagy sikert könyvelhettek el maguknak a nép
tánc csoportok, aminek titka az volt, hogy a szokásos gyermek és
felnőtt műsorszámok helyett egy szerkesztett műsort láthattak az
érdeklődők. A műsor szerkesztése Farkas Gábor néptáncoktató
nagyszerű munkája volt, amely egyrészt a „másság” (versek hallgatá
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sa, képek vetítése) miatt volt érdekes, másrészt a zene – tánc – fotó
művészet és az irodalom értékeinek nagyszerű ritmusban, jó érzék
kel, pontos kidolgozottsággal történő megmutatása révén. A siker
hez hozzájárult Azary Beatrix munkája is, aki a tanítás mellett a
„kölcsönbe” hozott ruhákkal szerzett meglepetést még a szülőknek
is. A gyerekek és a felnőttek közös színpadi műsorának elkészítése
lázas örömöt jelentett a gyerekeknek is, hiszen igazi meglepetést
szereztek, még a szülőknek sem árulták el a műsor és a fellépőruhák
titkát.
Farkas Gábor néptáncoktatót arról kérdezem: milyennek
értékeli a Tilinkó gyermek néptánccsoport 2011/2012-es
évadi munkáját.

intézményeink hírei

– A csoporttal immáron a harmadik éve dolgozunk, és az egyik
legnagyobb erényük a töretlen lelkesedés, amivel a napi munkát
végzik. A fejlődésük éppen ezért fokozatosan gyorsul, és a hagyo
mányosan gyermekeknek oktatott kis-magyarországi (ugrós típusú)
táncok mellett ebben az idényben rátértünk az összetettebb erdélyi
(legényes-forgatós) táncokra is. Az évad során széki, illetve mezősé
gi (azon belül magyarpalatkai, bonchidai) táncokat tanultak. Ezt a
koreográfiát – amely egy felnőtt csoportnak is kihívás lenne –
mutatták be az évadzáró műsoron.
Az idényt lezáró műsorunkban nemcsak a táncok összetettsége
volt újszerű, hanem magának a műsornak a szerkezete is. A műsor
alapgondolata, hogy egy adott tájegységet (az idei esztendőben az
erdélyi Mezőséget) ne csak tánccal és (élő) zenével, hanem a vidéket
bemutató képekkel, és a térségre vonatkozó irodalmi művekkel
együtt mutassuk be. Mindezt a művelődési ház gyermek- és felnőtt
tánccsoportja összehangoltan, egy kerek történetbe ágyazva vitte
színpadra. A műsor címe: „Mezőségi mese” volt, ami az ott szüle
tett Wass Albert „Tavak és erdők könyve” című meséit használta fel

gondolatébresztő szándékkal. A táncok több mezőségi falu táncai
ból – Bonchida, Válaszút, Ördöngősfüzes, Magyarpalatka – adtak
ízelítőt.
A műsor vastapsot kapott, de a legnagyobb sikernek mégis azt
tartom, hogy a műsor után tartott táncházba a gyermekek aktívan
bekapcsolódtak. Ráadásul a táncosok legösszetettebb „feladatát”, a
szabad táncot is – amikor nem koreográfiát, hanem az ismert figu
rákból a magunk örömére táncolunk – lelkesen és kérdőjel nélkül
folytatták, ami azt jelenti, hogy bármilyen koreográfia bemutatása
mellett a legfontosabbat is sikerült átadni nekik: a tánc szeretetét.
A művelődési központ 2009-ben elkezdett, a TÁMOP-3.2.3
EU-s pályázati támogatással megvalósított terveinek fontos állomá
sa volt ez a műsor. Valóban úgy éreztük, hogy érdemes volt sok
energiát és jelentős támogatási pénzt fektetni az évközi munkába és
az azt megelőző nyári szaktáborokba is. Köszönet érte az intéz
mény valamennyi dolgozójának, és megcsillant egy könnycsepp a
szemünkben Németh Anikóra gondolva is.
Tapodi Katalin

A halász boldizsár Városi Könyvtár Hírei
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. · E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com · honlap: www.dabasikonyvtar.hu

Nyári szünet időpontja: 2012. augusztus 6–17. · Nyitás: augusztus 21.
Nyitva tartása és elérhetőség:

Felnőtt könyvtár: hétfő–péntek: 11.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Web: www.dabasikonyvtar.hu
Gyerekkönyvtár: h é t f ő , p é n t e k : 1 2 . 0 0 –1 8 . 0 0 ó r á i g
kedd, szerda, csütörtök: 12.00–17.00 óráig
Tel.: 29/363-079

Könyvajánló felnôtt olvasóknak
Philippe Pozzo di Borgo: Életrevalók
A kötet egy megrázó életutat befutó ember
őszinte és mély önvallomása. Philippe Pozzo di
Borgo az élet kegyeltjeként jött a világra és
nevelkedett, majd személyes és családi tragé
diák sorozata húzza mélybe, hogy egy valószí
nűtlen találkozástól kapjon erőt az élethez
való második nekifutásra. A francia arisztok

rata, Pozzo di Borgo herceg ötödik fiaként született kis Philippe
túlzás nélkül állíthatja magáról, aranykanállal a szájában született.
Pompás kastélyokban nevelkedik, sikeres üzletember lesz, és meg
találja élete szerelmét is.
A folytatás azonban tragédiák sorozata: Philippe egy sport
balesetből kifolyólag nyaktól lefelé megbénul, mire sikerülne meg
birkóznia helyzetével, elveszíti feleségét, Béatrice-t.
Mély depresszióba esik, amiből egy ápolónak és mindennapos
segítőnek felfogadott emberrel való találkozása vezeti ki. Ő Abdel,
egy algériai származású, mokány fiatalember, aki a külvárosokban
nőtt fel és az egész világgal haragban van. A társadalom tetején és
alján élő két számkivetett között mély, életre szóló barátság szövő
dik.
Filmvászonra kívánkozó történet, és valóban életigenlő, harsány,
Magyarországon is sikerrel – Életrevalók címmel – bemutatott
komédiát rendeztek belőle. Ez a film is indokolja a kötet mostani
megjelenését, amely ugyan sokkal komolyabb és komorabb olvas
mány, de nem kevésbé emlékezetes alkotás.
Forrás: www.kello.hu
2012. július
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Közösségi pszichiátriai ellátás
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítõszolgálatai
– Dabas Város Önkormányzatának intézménye – 2006
óta eredményesen mûködteti a közösségi pszichiátriai
ellátást, pszichiátriai betegek részére.
A pszichiátriai betegek a társadalomból kirekesztődve, sokszor
magányosan élnek otthonukban, így még az alapvető ügyeiket,
problémáikat sem tudják saját erőből megoldani, amelyet betegsé
gükből adódó bizonytalanságuk még nehezebbé tesz.
Céljaink a krónikus pszichiátriai betegek pszicho-szociális
támogatása az ellátás programjainak alkalmazásával, a pszichiátriai
beteg állapotának figyelemmel kísérése, saját lakókörnyezetében
történő segítése, a gondozott életvitelének megkönnyítése, a min
dennapi életvitelhez szükséges készségek megtartása, illetve fejlesz
tése.
Mit nyújtunk?
A betegek körében az egyik alapvető probléma a céltalanság. A
napirend kialakítása, a célok meghatározása, a szabadidő változatos
eltöltésének segítése rendszerezett életet biztosít. Emellett a
másokkal való kapcsolatteremtés, a megfelelő kommunikáció meg
tanulását is segíti. A rendszeresen tartott csoportfoglalkozások
(kreatív-szabadidő, önsegítő csoport, filmklub, zeneterápia), töb
bek közt ezt a célt is szolgálják.
Munkatársaink arra törekszenek, hogy megfelelő szakértelem
mel segítsék klienseiket a mindennapi életvitelükben, problémáik,
konfliktusaik, kríziseik kezelésében és megoldásában. Munkájuk
során a család és a közvetlen környezet segítő erejére építenek úgy,

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,
gyógyszertúladagolás stb.), írja meg panaszát az alábbi címre vagy
hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182
Telefon: 06-1/342-6355
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében. Ez a spe
ciális ellátási forma tehát a beteg életterében nyújt komplex segítsé
get. Mindez magában foglalja a gondozott testi és lelki állapotának
javítását, az életvitelhez szükséges készségek fejlesztését, a minden
napok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó
konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltését, valamint a
munkához való hozzájutás segítését.
Kiket várunk?
Mindazokat, akik régóta fennálló vagy újkeletű problémákkal
küzdenek.
Akik mindennapjában jelen van a szorongás, nyomott hangulat,
állandó fáradtság, alvászavar, a közlekedéstől, feladathelyzetektől
való félelem, önbizalomhiány, önértékelési zavarok, gátlásosság,
kapcsolatteremtési problémák, gyakori testi panaszok (szédülés,
torokszorítás, szívtáji panaszok stb.), veszteségek, gyász.
Akik egyszerűen többet szeretnének tudni önmagukról, saját
érzelmeikről, a másokhoz való viszonyulásukról vagy társaságra,
barátokra vágynak.
A szolgáltatás, pszichiáter szakorvos javaslata alapján önkénte
sen és térítésmentesen vehető igénybe. Szolgálatunknál személye
sen, telefonon, e-mailben, vagy levélben történő igénybejelentést
követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személye
sen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget.
A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainál, 2373 Dabas,
Áchim u. 6. sz. alatt.
Tel.: 29/367-236, 29/567-090 segitoszolgalat@gmail.com
Juhászné Janicsák Éva
közösségi koordinátor, mentálhigiénikus

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes
ség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az ala
pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182 · Telefon: 06-1/342-6355
E-mail: info@cchr.hu · www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
– Ha belekerült az adósságcsapdába,
– ha nem tudja fizetni hiteleit,
– ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen,
– ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
– ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
– ha jogi képviseletre van szüksége:
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Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről
és az adósságmérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk +36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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Ovi-olimpia a Mesevár Óvodában
A gyermek lételeme a játék és a mozgás. Elgondolkodtam azon,
miként lehetne felébreszteni bennük az egészséges versenyszelle
met.
Mivel korábban versenyszerűen sportoltam, így nem is gondol
kodtam másban, csak a sportban. Eszembe jutott, miért is ne ren
dezhetnénk mi is olimpiát? Olyat, mint a nagy, csak kicsiben.
Nem kell négy évet várni, mint a felnőtteknek! Nálunk a Mesevár
Óvodában minden évben megrendezésre kerül az Ovi-olimpia.
7 évvel ezelőtt így kezdődött…
Március hónapban nevezési lapokat adtam minden csoportnak. Az
óvó nénik csoporton belül rendezték meg a selejtezőket az alábbi
versenyszámokban.
– Futás – Helyből távolugrás – Távolba dobás – Labdapattogtatás
– Kötélhúzás
A testnevelés foglalkozásokon és az udvari szabadidős tevékeny
ségek során komoly küzdelmet vívtak a gyerekek a továbbjutásért.
Minden csoport, versenyszámonként két versenyzőt indíthat az
olimpiai döntőbe, melyet május közepén tartunk az óvoda udvarán.
Mivel óvodánkban vegyes életkorú csoportok vannak, így termé
szetes, hogy a döntőbe az „idősebb”, nagyobb gyerekek jutnak. A
kisebbeknek is fontos feladatuk van. Teli torokból szurkolnak, buz
dítják csoporttársaikat. Kötélhúzásban viszont már ők is összemér
hetik erejüket.
Hogyan élik meg a gyerekek az olimpiát?
Az első évben kíváncsian, de mégis visszahúzódva, bátortalanul áll
tak ki. A következő évben már érdeklődve, várakozással telve
készültek, „edzettek”.

Természetesen minden kezdet nehéz. Nem ritka, hogy a csaló
dottság, a „vereség” miatt könnyekbe tör ki egy-két gyermek.
Ilyenkor megfelelő pedagógiai ráhatással, célzott beszélgetéssel,
közös fotók készítésével csillapítjuk kudarcérzéseiket.
Minden döntőbe jutó gyermek emléklapot kap és a helyezettek
büszkén, dobogóra állva vehetik át arany-, ezüst-, ill. bronzérmei
ket.
Az olimpiáról készült képeket közösen albumba ragasztjuk, így
bármikor feleleveníthetjük az eseményeket, régi emlékeket.
Faul Katalin
óvodapedagógus, az Ovi-olimpia szervezője

Tavaszi programok a Gyóni Géza Általános Iskolában

Fotó: Szente-Vargáné Mohácsi Edit

Iskolánkban április és május hónapban érdekes, hasznos programo
kon tölthették el tanulóink délutánjaikat, és versenyeken próbálhat
ták ki tudásukat.
Az idén is megrendeztük első osztályosainknak a szépíró, a
másodikosoknak a helyesíró, a harmadikosoknak a matematikaversenyt. Negyedikeseink a városi tanulmányi versenyen a második
helyezést érték el. Hagyománnyá vált a Sulimpia rendezvényünk is,
ahol évfolyamonként játékos sportversenyeken próbálhatták ki
ügyességüket az alsós diákok.

Rendhagyó irodalomórán versekkel emlékeztünk meg a
Költészet Napjáról. 45 tanulónk vett részt Budapesten, a
Gellérthegyen a „Medve” szabadtéri matematikaversenyen.
Áprilisban a környezetvédelmi héten vetélkedőt, rajzkiállítást és
papírgyűjtést szerveztünk.
Május elején gyermekkönyvnapi vetélkedőn mérhették össze
tudásukat felsős diákjaink, ezzel a célunk az volt, hogy ösztönözzük
őket az olvasásra.
Május 18-án hagyományainkhoz híven megrendezésre került a
Tavaszi koncert is. Először iskolánk alsós énekkara Dömők
Antalné, Marika néni vezetésével énekelt. Majd a felsősök követ
keztek: Dolmányos Tünde tanárnő kedves hangulatú műsort állí
tott össze. A koncertet zeneiskolásaink szereplése színesítette, s
végül elbúcsúztunk nyolcadikos énekkarosainktól is.
Ezen a napon nyitottuk meg az aulában azt a kiállítást, melyet
Várady Zalán 8. c osztályos tanuló rajzaiból, festményeiből
Pintérné Tóth Ildikó tanárnő állított össze.
A szülők támogatásával a legjobb tanulóink – 42 diák – jutalma
egy izgalmas, feledhetetlen budapesti kirándulás volt.
A programok, versenyek megrendezéséért köszönet illeti a
Gyóni Géza Általános Iskola alsós és felsős munkaközösségét.
Az iskolavezetés
2012. július

Dabas 13

intézményeink hírei

A Táncsics Mihály Gimnázium 7. a osztálya a Határtalanul! prog
ram keretében május 20-tól 26-ig Székelyföldre utazhatott tanul
mányi kirándulásra. Az osztály 36 tanulója négy tanári kísérővel
testvérvárosunkban, Baróton, a Derzs panzióban volt elszállásolva.
Ottlétünk során a Gaál Mózes Általános Iskolában közös tan
órákon és programokon vettünk részt a székely gyerekekkel.
Szálláshelyünkről kiindulva mindennap kirándultunk, Erdővidék
tájegység nevezetességeivel, Kovászna megye magyar vonatkozású
emlékeivel ismerkedhettünk meg.
Kirándulásaink során megcsodálhattuk Erdély természeti kin
cseit, egyedülálló geológiai képződményeit és ritkaságait. Az erdővel
körülvett Szent Anna-tavat körbejártuk, kristálytiszta hideg vizébe
a bátrabbak még bele is merészkedtek térdig. A gyerekek megtapasz
talhatták a torjai Büdös-barlangból feltörő gázok élettani hatását, az
Apor lányok feredőjének kénes borvizét is kipróbálhatták.
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban történt
látogatásunk alkalmából tárlatvezető segítségével a székely nép
múltjával, kultúrtörténeti emlékeivel ismerkedtünk meg. Azért cso
dálatos ez a vidék, mert nemcsak múzeumokban találkozhatunk a
székely emberek hagyományaival, kulturális értékivel, hanem a hét
köznapi életben is. Meglátogattunk egy, még ma is működő vízi
malmot Kisbaconban, ahol Etelka néni korát meghazudtoló fürge
ségével szökellt fel a padlásra, majd le a pincébe és vissza, bemutatva
a malom működését. Megismerkedhettünk a székely mesterek
remekműveivel: fafaragásokkal, festett bútorokkal, szőttesekkel,
taplóból készült használati tárgyaikkal.

A gyerekek hallhatták a mai Magyarországtól távol, messze bel
ső-Erdélyben élő székely népcsoport nyelvjárását, ízes beszédét,
érdekes hanglejtését. A kirándulás alatt az ott élő magyar emberek
kel, közösségekkel való találkozások alkalmával megtapasztalhat
ták azt, hogy mit jelent a székelyeknek a trianoni békediktátum
következményeként az anyaországtól elszakadva, egy más ország
területén belül élni, boldogulni az egyre nehezebb gazdasági körül
mények között. Láthatták, hogy az itt élő magyar nemzetiségűek
hatalmas lelki erővel, tartással őrzik hagyományaikat, büszkék tör
ténelmükre, magyarságukra, tisztelettel adóznak őseiknek.
Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának, hogy segített
tanulmányi kirándulásunk megvalósításában, egy határon túli
magyar lakta terület meglátogatásában.
Lorántfyné Horváth Ildikó osztályfőnök

Országos siker a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben
Dolmány Mária, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke és Szakall Judit fesztiváligazgató levélben gratulált Kovács Évának, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának,
az iskola fenntartásában mûködõ Inárcsi Színjátszók gyermekszínjátszó csoport országos sikeréhez.
A csoport vezetője Kovácsné Lapu Mária tanárnő csoportjával részt
vett az idei Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó fesztivá
lon június 1–2-án, Pakson. A rangos rendezvényre a megyei elődön
tőből lehetett bekerülni, ahol az inárcsiak arany minősítést szerez
tek. A paksi országos döntőbe az aranyérmesek közül is csak a leg
jobbak kaptak meghívást, ahol a szakmai zsűri Diplomát adomá
nyozott a legkiválóbbaknak elismerése jeléül. Az Inárcsi Színjátszók

előadásukkal kiemelkedő sikert értek el, ami természetesen első
sorban Kovácsné Lapu Mária szakszerű irányításának tudható be.
„Kovácsné Lapu Mária, a csoport vezető-rendezője immár
sokadszor szerepel az általa vezetett osztályokkal az ország legjobb
csoportjai között. Előadásai mindegyike igényes, magas művészi
színvonalú produkció, a színpadon felszabadultan, örömmel és
nagy odaadással játszó gyerekek, pedig a rendező kiváló pedagógiai
nevelő munkájáról tanúskodnak. Kovácsné Lapu Mária a magyar
gyermekszínjátszás kiemelkedő művészetpedagógusa, őt az ország
legjobbjai között tartjuk számon… Úgy gondoljuk, hogy méltán
lehet rájuk büszke az egész intézmény!” – írják a levél szerzői.
Kovácsné Lapu Máriának és színjátszóinak, valamint az iskola
vezetésnek gratulálunk, és további hasonló sikereket kívánunk!
A Dabasi Újság szerkesztősége

Ítélkezési szünet a Bíróságon
Értesítjük a lakosságot, hogy a Dabasi Városi Bíróság július 16. és augusztus 17.,
valamint december 27. és december 31. között ítélkezési szünetet tart.
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Ismét sokan felvették a kesztyût
Igazságügyi Minisztériummal és az Országos Hulladékgazdálko
dási Ügynökséggel közösen a vállalatok, önkormányzatok, iskolák,
civil szervezetek, továbbá egyéni önkéntesek segítségével valósítot
ta meg az idén is az országos szemétgyűjtő programot. Dabason
többek között a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium szervezésében több helyen fiatalok, iskolások gyűjtöt
ték a közterületeken a szemetet TeSzedd feliratos zsákokba. A
június 2-i egész délelőttös szemétszedő akció mérlege is megdöb
bentő, hiszen több száz kilogrammnyi hulladékot tudtak össze
gyűjteni az önkéntesek. A programba több család, intézményi
közösség is bekapcsolódott, így a Kossuth Zsuzsanna SZKI tanu
lói és tanárai (Valentyikné Szakál Márta, Rudas, Anita, Halász
József, Kozák Rolland) mellett csatlakoztak a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai Söveg Péter tanár úr vezetésével, valamint a
Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai Kozák Imre tanár úr kísére
tében, továbbá a Dabasi-szőlősi Közösségi Ház is.
Reméljük, hogy ezekkel az eseményekkel ismét sikerült felhívni
az emberek figyelmét környezetünk védendő értékeire.
Az önkéntesek felvették a kesztyűt, hogy szebbé, tisztábbá vará
zsolják a környezetet Dabason és annak határában.
Országos szinten a résztvevők több ezer tonna szemetet gyűjtöt
tek össze. Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciója 700
településen, összesen több mint 1500 helyszínen zajlott.
Feldman László

Fotó: Feldman László

Fotó: Valentyikné Szakál Márta

Idén májusban már harmadik alkalommal szervezett a Dabasiszőlősi Közösségi és Művelődési Ház Kozma Tibor, vállalkozó
közreműködésével szemétgyűjtő akciót Dabasi-szőlőkben, amely ez
alkalommal is kapcsolódott az országos Te Szedd! akcióhoz.
A korábbi évekhez hasonlóan a hulladékgyűjtő nap programja a
reggeli órákban kezdődött. A gyülekező során minden résztvevőt
regisztráltunk, átadtuk a védőkesztyűt, a zsákokat, valamint sze
rény ajándékainkat. Az összegyűlt közel negyven főt három cso
portra osztottuk, így a településrész 405-ös út felőli részén a
Damjanich, a Kinizsi utca erdei földútjainak környezetét, az Árpád
utcát, valamint a 405-ös út menti árokpartot tudtuk megtisztítani.
A résztvevők között az óvodás gyermekektől a nyugdíjasokig min
den korosztály képviseltette magát. A kétórás akció során több
mázsa szemetet szedtünk össze, mégis órákon át folytathattuk
volna a gyűjtést. A program zárásaként egy tál bográcsos étellel lát
tuk vendégül a résztvevőket.
Májusi környezetvédelmi programjaink során a Szőlőkert Óvoda
ovisai természetjáró és városnéző kisvonatos túrán vettek részt.
Induláskor pedig minden óvodás elültetett a szőlősi óvoda melletti
parkban egy-egy cserép virágot.
Néhány héttel később, június első napjaiban zajlott a második
országos TeSzedd! akció, amelyhez több dabasi intézmény és civil
szervezeti közösség is kapcsolódott. A Vidékfejlesztési
Minisztérium a Belügyminisztériummal, a Közigazgatási és

Szemétkérdés ötletekkel
Most, hogy munkahelyem kapcsán nagyobb rálátásom van a szemét
témakörre, elborzadva látom, milyen iszonyatos mennyiség gyűlik
össze hetente csak a sportcsarnok környékén.
Nemrég Pest felé utaztam vonattal. Gyál előtt egy új hegy nőtt ki
a földből, és feltűnt, milyen gyorsasággal emelkedik, növekszik
hónapról hónapra.
Elődeink nem hagytak ránk ennyi piszkot, szemetet. Képzeljék
el az unokáinkat és az ő unokáikat, hogyan fogják majd „áldó imád
ságba” foglalni „szent neveinket”?!
Hány és hány ilyen hegység lehet még az országban?
Tudom, hogy még nem késő! El kéne gondolkodni azon, mit
tehetnénk, hogy ez a tendencia legalább lelassuljon. Ha csak a PET-

palackok és az alumíniumdobozok nem kerülnének ezekbe a
„hegyekbe”, már egy lépést tennénk a megoldás felé. Ehhez persze
az kéne, hogy az egyik nagy élelmiszer áruház mintájára, más üzle
tekben is el lehessen adni ezeket a dobozokat és palackokat. Ha
nem csak 1-2 forintot, de legalább ötöt adnának érte, biztosan bein
dulna valamilyen folyamat. Ha az élelmiszer áruház nem ad többet
értük, talán a Remondis Kft. kiegészíthetné az összeget a leadott
blokk ellenében, hiszen azt a szemetet nekik nem kell már elszállí
taniuk. Az eredmény messze meghaladná a befektetett értéket.
Ha valakinek van mondanivalója, hozzáfűznivalója az általam
felvetett témához, kérem, hívjon a 06-30/313-6518-as telefonszá
mon.
Konczik Mihály
2012. július
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Egyházak hírei
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be a hónap harmadik vasárnapján, július
15-én, a 2002–2012 között, az adott hónapban elhunytakért.
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
2376 Hernád, Fő u. 118. • Plébániavezető:
Gubicza Balázs • tel.: 06-30/453-8242
e-mail:balazs.gubicza@freemail.hu
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: hétfőn, szerdán és szom
baton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• A június 8-i egyháztanács-ülésen új tagot
választottunk Révész Károly úr személyében. Kívánunk sok egészséget, kitartást a
munkájához! Isten hozta közöttünk!
• A június 17-i szentmisében TE DEUM, hálaadó diákmise volt. Gyermekeink hálát adtak
az elmúlt tanévért és szüleik, tanáraik áldozatos segítségéért, munkájáért.
• TÁBORT szervezünk a gyermekeknek, 2012.
július 9.00–14.00-ig, a részletekről a honlapunkon lehet majd érdeklődni. Hála
Istennek, szépszámmal jelentkeztek gyermekeink. Imádkozzunk a tábor sikeréért!
• Buzdítjuk a kedves gyermekeket, hogy nézzék egyházközségünk honlapját és Face
book® oldalunkat. Vannak versenyfeladatok, amiket ha megoldanak, a diákmisék

keretében megtartott sorsoláson ajándékot
kaphatnak.
Továbbá a kedves híveket is buzdítjuk, hogy
nézzék bátran honlapunkat, ahol naprakész
információval, képekkel, videóanyaggal,
hírekkel, olvasnivalókkal rendelkezünk:
Honlapunk címe:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
Az alsódabasi miserend a következő:
hétfő, péntek, szombat 19.00 órától, vasárnap
9.30 órától
A gyóni Református
Egyházközség hírei
Július 2-6-ig hittanos nyári tábort tartunk gyülekezetünkben.
Állandó alkalmaink:
Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• Minden hónap utolsó vasárnapján 10.00
órakor úrvacsorás istentisztelet.
• Csütörtökönként 18.00 órakor imaközösség
gyülekezetünkért, népünkért, nemzetünkért.
Áldott pihenést, szép nyarat kívánunk
minden Kedves Olvasónak!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Szerdánként 17.00 órai kezdettel lazító torna
mindenkinek a gyülekezeti házban
Alkalmak
• Gondnoki fogadóóra: június 25-én, szerdán
17.00 órakor a református parókián
• Július 22-én vendég igehirdető az istentiszteleten Gulyás László nyugdíjas lelkész

• Kirándulás: augusztus 25-én, szombaton
Majkra és Csákvárra várjuk gyülekezeti
kirándulásra az érdeklődőket
Táboraink
• Július 20–23.: konfirmált fiatalok kirándulása a Tisza-tóhoz
• A Dabasi Református Gyülekezet nyári
tábora, melynek témája:
„A képzelet szárnyán”
Időpont: 2012. augusztus 6–10., 8.00–
16.00 óráig
Részvételi díj: 4000 Ft/fő, mely tartalmaz
3-szori étkezést és a kézműves foglalkozások anyagszükségletét.
Helyszín: Dabasi Református Gyülekezeti
ház (Dabas, Kossuth László u. 2.)
Jelentkezni lehet 1000 Ft előleg befizetésével Erdélyi Borbálánál (bori.erdelyi@gmail.
com; 06-70/314-4597 és Nagyné Horváth
Anitánál (vinazso@freemail.hu; 06-70/3257403)
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.0017.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni
evangélikus gyülekezetbe!

Július 1-jén Bisztrai László, egykori gyóni,
dabasi-szőlősi plébánosra emlékezett a
szőlősi közösség. A megemlékezés fő apro
pója az volt, hogy június 27-én volt Bisztrai
atya születés- és névnapja, amelynek kapcsán
a szőlősi templomban az ő életét, munkássá
gát bemutató fotókiállítás nyílt. A kiállítás
anyagában nagy hangsúlyt kaptak a gyóniszőlősi évek, valamint a szőlősi templom épí
tése, amelyet már idős korában kezdeménye
zett és sok évi kemény munkával, sok szerve
zéssel, Isten segítségével meg is tudott való
sítani egykori plébánosunk. A vasárnapi ige
liturgiában Gubicza Balázs hernádi plébá
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niavezető megemlékezett két éve elhunyt
Bisztrai atyával kialakult személyes kapcso
latáról, Laci bácsi szelíd, szeretetteljes sze
mélyiségéről. Majd a család képviseletében
unokaöccse, Bisztrai Tibor nyitotta meg a
kiállítást. Beszédében felelevenítette Laci
bácsi életének főbb állomásait, Istennel, a
hívekkel, a családdal való kapcsolatát, sze
rény, lelki erőt, mély, igaz istenhitet sugárzó
személyiségét, amellyel fiatalt, időset egy
aránt Istenhez hívott és az egyházhoz kap
csolt. Reméljük, hogy Bisztrai atya emléke és
tisztelete ismét összetartó erő lesz közössé
geink számára.

Fotó: Babin Dániel

Bisztrai László atyára emlékeztünk

Köszönetet szeretnénk mondani mind
azoknak, akik a kiállítás létrejöttét segítet
ték. Külön köszönjük a Bisztrai család
tagjainak, Bisztrai Tibornak és Györgynek,
valamint a gyóni egyházközségnek a rendel
kezésünkre bocsátott személyes tárgyakat!
Feldman László
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Élj gyorsan, légy szenvedélyes, halj meg fiatalon! 3. rész
Külön történetük van a filmben
szereplő libáknak. Eji néni tíz libája
is filmvászonra került, a betanítta
tást utolsó alkalmazottjuk, a kerti
munkát lelkiismeretesen végző fia
talember, Gergő Pali végezte, a fil
mesek nag y ámulatára. Alsó
dabasról Havasi Csöre néni falkáját
kölcsönözték, de gazdasszonyuk
nak állandóan ott kellett velük
lenni, mert csak az ő hangjára hall
gattak. Csöre néni így jó néhány
jelenetet végignézett, de nem min
dig örült annak, amit látott. A mozi
közelében lakott, gyakran beült egy-egy filmre, de laikus vidéki
emberként úgy hitte, hogy a filmvásznon tényleg vér folyik és a halál
is valódi. (Ne feledjük: kezdetben a filmvásznon szemberobogó vonat
illúziója is félelmet, tömeghisztériát keltett a nézőkben!) Az első
hatalmas csalódás akkor érte, amikor megtudta, hogy a botozásnál a
kellékesek szivacsbetétet helyeznek a mórest elszenvedő színész nad
rágjába. A turpisság úgy derült ki, hogy az egyébként mindenkor
mindent nagy átéléssel, szenvedélyesen végző Soós Imre első vehe
mens ütéseire a Döbrögit alakító Solthy György azonnal feljajdult és
elkezdett pörölni a stábbal, mert félrecsúszott a védőszivacs. Csöre
néni szemében ezzel alaposan leértékelődött a filmes szakma, ám az
illúzióvesztés fájdalmát libáinak gázsija jelentősen mérsékelte. Mint
a botozásokból kiderült: a színészeknek dublőr nélkül kellett elját
szani a szerepüket. A stábtagok visszaemlékezéseiben egyetlen kivé
tel azért akad: a Gergely huszárt játszó Görbe János hiányos lovagló
tudományát egy kitűnően lovagoló katona pótolta, de a dublőrrel
készült jelenetek többsége végül nem került be a filmbe. A forgatás
folyamatosságát Renner Endre felvételvezető biztosította, aki a hely
színi felvételek szervezési feladatain túl gondoskodott a nagy létszá
mú stáb dabasi szállásolásáról és étkezéséről. A napi munka után
szórakoztatásukra a helyi moziba Pestről hozattak filmeket. Ezeken
a vetítéseken a Soós–Horváth páros ritkán vett részt. Ők rendszerint
már a következő napi felvétel jeleneteit próbálták el, sokszor holdvi
lágnál, éjszakába nyúlóan. Lelkesedésüknek köszönhetően az ő hibá
jukból egyetlen filmkockát sem kellett újra felvenni. Soós Imre egy
öreg mamánál lakott, míg Horváth Teri egy korán kelő fiatalas�
szonynál, aki figyelmesen finom, foszlós kalácsot sütött reggelire.
Nagy ritkán a határban sétáltak a forgatás után. Horváth Teri így
emlékezett az egyik alkonyatra: „A dűlőutakon járkáltunk, lóbáltuk
összefogó kezünket, szokásunk szerint könyvet, irkát, ceruzát szo
rongattunk. Akkor is szerettem firkálni. Unaloműzőnek. Imre szere
tett verselni, rajzolni. Leültünk egy kukoricás tövébe. Zsenge, tejes
volt még. Imre tüzet rakott, jó kormos kukoricát sütöttünk. Közben
verset írtunk. Imrének kitéptem egy irkalapot, félrehúzódott egy
bokorba. Egész ügyes kis verset kanyarított. Estefelé a gulyáról, haza
felé…”
Jó időt, szép, hosszú őszt fogtak ki a filmesek, akik a helyszíni
munkálatok végeztével elvonultak Dabasról. A felvételeket a vágóasz
talon 100 percben (2920 méter) formálták alkotássá. Utószinkron
akkoriban még nem volt, külsős élőhang-kamerával dolgoztak. A
díszbemutatóra 1950. február 27-én került sor, másnap már 12 fővá

rosi moziban vetítették. Leginkább a film rendezői izgultak a jó
fogadtatásért, főként a politikai reagálásoktól tartva. Ők ugyanis a jó
ízlés határán belül tartották az alkotás politikai mondanivalóját, és
nem voltak abban biztosak, hogy ezzel a hatalmon lévők beérik. Nem
bíztak azonban mindent a véletlenre, gondoljunk csak arra a finom
humorú, áthallásos jelenetre, amikor a kismamák sorra Mátyásnak
kereszteltetik a gyermeküket: „Jó név az, ereje van annak!” – hangzik
a vászonról. Mondhatott erre nemet az a Rákosi, akiről épp akkor
nevezték el az angyalföldi kultúrházat? A megbízók végül annyira
elégedettek voltak, hogy Nádasdy Kálmánt és Hegyi Barnabást
Kossuth-díjjal jutalmazták. A főszereplő Soós Imrét pedig a dabasi
kúriák udvaráról felkapta a hírnév, ráadásul a keleti blokk filmfeszti
válján, Karlovy Varyban a legjobb férfi alakítás díját is elnyerte. A
húszéves főiskolás további pályafutására mégis a népművelési minisz
ter levele volt a legnagyobb hatással: „A Lúdas Matyi bemutatása
alkalmából jókívánságaimat küldöm Önnek kiváló munkájáért. –
Ön és a film többi munkásai lehetővé tették a magyar filmművészet
és az egész kulturális élet új, kiemelkedő művészi alkotásának létre
jöttét. Munkájához további sok sikert, jó eredményt kívánok.
Budapest, 1950. március 8. Révai József ”. Érdemes azt is rögzíteni,
hogy a Pest megyei sajtó először 1950. március 19-én tudósított a
film abonyi bemutatójáról. A Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat
ugyanis itt, ezen a szövetkezeti mozgalomban élenjáró településen
kezdte meg a vidéki vetítéseket. A két főszereplő, Soós Imre és
Horváth Teri, stílszerűen traktoros vontatón érkezett a helyi mozi
ba, szövetkezeti parasztok társaságában. A vetítés után fórumot tar
tottak, melyen a forgatókönyvíró Szinetár György is részt vett.
Magáról a forgatásról viszont egyetlen alkalommal sem adtak hírt,
miközben „széles e hazában” nem volt olyan szovjet filmbemutató,
színielőadás (legyen az akár amatőr is) vagy könyvkiadás, amiről
lemaradtak volna. Nem is beszélve az olvasókat minden bizonnyal
lázba hozó testvéri albán témákról… Ha valahol, akkor Dabason
nagyon várták a film bemutatását. A községek népe ismét megboly
dult, úgyszólván mindenki tülekedett az alsódabasi moziba és keres
te magát a filmvásznon. Persze, akkor is elementáris volt az öröm, ha
falubeli ismerőst fedeztek fel a színészek közelében. Még a legjobban
Havasi Csöre néni járt, aki mint máskor is, vitte magával a székét a
moziba, elfoglalta a helyét az első sorban, és gyönyörködött a lángoló
tekintetű Soós Imre mellett gyakran feltűnő libái alakításában,
melyek így legalább a filmszalagon túlélték a Márton-napot. A
„Lúdas Matyi” országszerte nagy siker volt, összesen – az 1960-as
évek eleji felújítást követő vetítéseket is számolva – mintegy ötmil
lióan látták. A bevétel a bő egymillió forintnyi költséggel szemben
meghaladta a tízmillió forintot, úgy, hogy például 1950-ben a mozi
jegy átlagára nem érte el még a két forintot sem. A közelmúlt esemé
nye, hogy a magyar filmtörténet mérföldkövének számító alkotás
megfakult, károsodott kópiáit 2004-ben széles körű szakmai össze
fogással, digitális technikával restaurálták, majd 2010-ben az eredeti
hanggal és színekkel DVD-n kereskedelmi fogalomba hozták. A fel
újítást jelentős médiaérdeklődés kísérte, és ahogyan az már lenni szo
kott: a film egyes jelenetei hamarosan az interneten is feltűntek. A
képek egy része nem a filmből származik, hanem a MAFILM fotósa,
Csépány Sándor munkáját dicsérik, aki a forgatás jeleneteiről feketefehér felvételeket készített.
Valentyik Ferenc
2012. július
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Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak
– a dabasi református öregtemetô története –
Dabas város a nemesi, polgári és népi építé
szeti értékei mellett jelentős kegyeleti emlé
kekkel, örökségekkel rendelkezik. Ilyen az
országos jelentőségű történelmi emlékhe
lyünk a város központjában, a Zlinszky
utcában fekvő református öregtemető is,
amely a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet mögött található. Talán
sokan nem tudják, de az 1854-ben 10 holdas
területtel nyitott, az egykori Alsódabas kele
ti szélén lévő temetőben nyugszanak a város
történelmét meghatározó, sőt országos
jelentőségű személyei is. Ebben a temetőben
nyugszanak a város egyedülálló építészeti
kincseit, vagyis kúriáit emeltető és birtokló
nemesi családok, mint Halász, Dinnyés,
Domián, Csajághy, Mészöly, Beretzky,
Segesváry, Sigray, Szalay, Domián, Konkoly
Thege, Bátky, Piroth, Oláh, Szőke és Szívós
családok. Külön kiemelendő, hogy szinte az
összes Halász családtag ide temetkezett,
ezért méltán használhatjuk a „Halásztemető” elnevezést is. Itt temették el többek
közt Halász Bálintot, aki Katona Józsefet, a
Bánk Bán íróját patronálta, de megemlít
hetjük Halász Móriczot, akinek ma is álló
kúriája a város szimbóluma. Itt nyugszik
Dinnyés Lajos egykori miniszterelnök és sok
más jelentős személy is. Sokan azt sem tud
ják, hogy egykor létezett egy Ó-temető is a
jelenlegi Rendőrség és Általános Iskola
közötti területen, ahová Kossuth édesapja is
el volt hantolva. A gyalázatos ideológia, a
„múltat végképp eltörölni” szemlélet men
tén ezt a temetőt minden dokumentálás
nélkül eldózerolták. Ez sem kegyeleti, sem
történelmi, sem erkölcsi szempontból nem
fogadható el és legfőképpen nem bocsát
ható meg! A két temetőnek összefüggése is
volt, hiszen az 1720-ban nyitott Ó-temetőt
és az 1854-ben nyitott Új temetőt 1883-ig
temetési átfedések kötötték össze.
A pusztulás határán
Egyébként nem elfelejtetendő tény, hogy a
jelenlegi fennmaradt temetőt is el akarták
pusztítani. Barbárok! Korábban ezt a
temetőt is az akkori pártvezetés el akarta
dózerolni a 15 éves lakásépítési tervre
hivatkozva, ahogyan a Kossuth temetővel
is tették, amit 1970-re teljesen megsemmi
s ít e t t e k , a n n a k e l le né re , ho g y a
Műemlékvédelmi Felügyelőség és az egy
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ház is ellenezte. 1969-ig összesen 49 terje
delmes irat keletkezett a Kossuth-temetővel
kapcsolatosan. A református temetőre is
született rombolást célzó terv, amelyre bizo
nyíték, hogy 1978. április 1-jén a temető szé
lét homokbányának kezdték használni, amit
az akkori pártvezetés tagadott. Ez a presbi
térium és a tanácselnök levelezésekből kide
rült. A tanács 1970-ben az összes temetőt
zárolta és megnyitotta a vasúton túli új teme
tőt. Ezt követően a többi temetőt felesleges
nek tartották, és ahogy fogalmaztak: „a köz
ség telepítés fejlesztéséhez, valamint a II. 15
éves lakásépítési terv megvalósításához a
területet beépíthetővé kell tenni”. Ezt köve
tően a tanács 1978. szeptember 30-ig adott
haladékot a sírok áthelyezésére, vagyis
mindössze öt hónapot. Ezt az egyház nem
hagyta szó nélkül, hiszen levelet írtak
dr. Mondok Pál megyei tanácselnöknek, az
Országos Műemlék-felügyelőségnek, az egy
házkerület püspökének és a helyi tanácsel
nöknek. Bókay János özvegye, Mészöly Ilona
dr. Zlinszky János ügyvédtől kért tájékozta
tást az ügyben.
Dinnyés Lajos özvegye, Hegedűs Katalin
dr. Tóth Károly püspöknél és Lázár György
miniszterelnöknél tett panaszt, hiszen 1961.
május 3-án elhunyt férjét, az egykori minisz
terelnököt, Dinnyés Lajost is ide temették.
Méltatlannak tartotta az intézkedést, mert
férje a dabasi tanácsra hagyta egymillió
forint értékű vagyonát (kúriáját, telkét,

szántóját, földjeit). A miniszter válaszában a
félretájékoztatásra hivatkozott, mert a teme
tő kiürítése csak 10-15 év múlvára van ter
vezve. A folyamat vége az lett, hogy a temető
megmenekült a rombolástól. Legyünk hálá
sak azoknak, akik anno harcoltak és küzdöt
tek azért, hogy őseink, jeles történelmi sze
mélyeink földi maradványai ott maradjanak,
ahol egykori szeretteiket végső nyugalomra
helyezték!
Jelenlegi állapot
A temetőnek különleges hangulata van a
mesterséges dombokra és kriptákra helye
zett magas színvonalú gránit obeliszkeknek
és az egyéb formálású sírköveknek köszön
hetően. Ez egyedi és ritka érték, amely fenn
maradt a 21. század küszöbén is. Összesen
34 rendkívül értékes obeliszk és 59 egyéb
kialakítású sír látható, vagyis összesen 93
síremlék lelhető fel a temetőben. Az obe
liszkeken, több helyen fémből készített,
nemesi címer volt látható. Egyetlen obe
liszken maradt meg a címer, mégpedig a
domjánszegi Domián családén, amelyet
leszármazottjai ma is ápolnak. Az obe
liszkes sírokat kovácsoltvas díszes körül
határolással zárták el, amelyeket egyes
helyeken elloptak vagy megrongáltak. A
kriptákat korábban feltörték, kifosztot
ták, amelyeket mára betemettek vagy vis�
szazártak. Több sírról már hiányzik a fel
építmény, ami azt jelenti, hogy a nyughe
lyeket csak egy domb jelzi. A temető
benőtt növényzete és elhanyagolt állapota
ellenére is jelentős történelmi kincsünk,
nem csupán a református egyház értéke,
kegyeleti kincse, hanem minden dabasi
polgár öröksége!
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az Örökségvédelem jegyében
Az FME 2011–2012-es esztendőben építész
mérnök hallgatók bevonásával dokumentálta
a temető sírköveit, azok állapotát. A doku
mentálás során szabadkézi helyszínrajz és
mintegy 600 fotó, valamint leírás is született.
A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) a
sírkert kiemelt jelentőségű történelmi és épí
tészeti értékére való tekintettel kezdemé
nyezte a református temető helyi védelem alá
helye zését. A te metőt Daba s Város
Önkormányzata 2012. március 30-án a
Reszely Imre védési javaslatban szereplő 12
másik építészeti értékkel együtt helyi véde
lem (TV – teljes védelem) alá helyezte, amely
lehetővé tette a jogi védelmet. A helyi védelem
nem csupán szabályozás, kötelezettség, jogi
védőháló, de egyben értékeink, kulturális
örökségünk elismerése és szimbólumértékűvé
tétele is. Legyünk büszkék közös történelmi,
építészeti kincseinkre, óvjuk örökségünket!
Jövőkép
Célravezetőnek tartjuk egy olyan terv kidol
gozását, amely lehetővé tenné a város köz
pontjában lévő temető folyamatos látoga
tottságát, hiszen ezzel lehetőség nyílna arra,
hogy a dabasi polgárok és az idelátogatók
megtekinthessék, leróják tiszteletüket a
város történelmi személyei előtt. Gondolunk
itt sétálóutak kiépítésére, padok elhelyezésé
re, valamint ismertetőtáblák kihelyezésére,
ahol látható volna, hogy az adott sírban
nyugvó milyen pozíciót töltött életében,
illetve miért volt jelentős személy a város tör
ténetében. Ezzel egy kulturális, történelmi
emlékpark létrehozására gondolunk. Ehhez
viszont a vonatkozó jog szerint hivatalosan
le kell zárni a temetőt, hogy ezt a minősítést
megkapja, legalábbis a mi tudomásunk sze
rint. Akárhogyan is lesz, egy fokozatos rend
betétel ettől függetlenül elkezdhető. Úgy
hisszük, ez csak közös összefogással valósít
ható meg. A jelen gazdasági helyzetben per
sze nagyon nehéz beruházásokat eszközölni,
de ha egy terv születik, akkor lépésről lépé
sére megvalósíthatóvá válik. Egyházi, önkor
mányzati és civil együttműködés kellő ered
ményt hozhat a temető helyzetének megol
dására. Cselekedjünk közösen a református
temető rendbetételéért!
Forrás: Czagányi László, A Dabasi
Református Egyházközösség története tulaj
don iratai tükrében, 1993

Kecskeméti Norbert
az FME elnöke

Egy dabasi lány Kínában
Feldman László: Kedves Rita, sokan ismernek Dabason, hiszen tehetséges népdalénekesként, szavalóként többször is megmérettetted
magadat a helyi és környékbeli versenyeken.
Most egyetemistaként Kínában fogod képviselni hazánkat. Mióta foglalkozol a kínai nyelvvel és kultúrával?
Vízer Rita: Hirtelen jött ötlet volt.
Lassan két éve, amióta egyetemre járok,
választottam a kínai szakot. Januárban
megbabonázott a tolmácskodás gondolata,
így februárban már be is adtam a jelentkezé
sem az ELTE-re. Arra gondoltam, ahhoz,
hogy tolmácsként sikeres lehessek, olyan
nyelvre lesz szükségem, amelyet még nem
tanulnak sokan, viszont keresett. Ilyenből
több is van, de a kínaihoz húzott a szívem az
egzotikussága és a nehézségében rejlő kihí
vás miatt. A bátyáim példája nyomán sze
rettem volna én is kemény fába vágni a fej
szémet. Őket látva megtanultam, hogy hit
tel és kitartással bármire képes vagyok.
F. L.: Júliusban lesz egy nemzetközi megmérettetés, ahol minden ország egy-egy versenyzővel képviselteti magát. Magyarországról
te mehetsz el Kínába a verseny döntőjére. Ezt a
címet csak kiváló felkészültséggel lehetet elérni.
Kérlek, mesélj arról, hogyan zajlottak a hazai
elődöntők!
V. R.: Az itthoni elődöntőt minden
évben másik egyetem rendezi meg, többek
köz öt t a K í n a i Na g yköve t sé g é s a
Konfuciusz Intézet támogatásával. Idén a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem várta a
kínaiul tanuló egyetemistákat. A zsűri tag
jai között pedig éppen a példaképeim,
magyar Kína-kutatók, kínai diplomaták, és
a z e g ye te me k profe s s z or a i volt a k .
Számomra ezért jelentett ilyen sokat az itt
honi megmérettetés.
A verseny három részből állt, természete
sen végig kínai nyelven. Az első részben
minden versenyző elmondta a maga által
fogalmazott beszédét, utána Kínával kap
csolatos kérdésekre válaszoltunk. A harma
dik szakaszban pedig a kínai művészeteket
megelevenítve kellett elvarázsolnunk a zsű
rit és a közönséget. Én természetesen éne
keltem és bambuszfuvolán játszottam.
F. L.: A pekingi döntő előtt milyen felkészülés vár még rád?
V. R.: Mivel a döntő többfordulós, ezért a
verseny egy egész hónapon keresztül, tehát
egész júliusban fog tartani. A fordulók
között pedig a versenyzők protokolláris ren

dezvényeken, kulturális programokon vesz
nek részt, amit a kínai televízió folyamato
san közvetít.
Addig a kínai anyanyelvű tanáraimmal
folytatjuk a beszéd és a helyes kiejtés gya
korlását (ami az egyik legnehezebb a kínai
nyelvben), és finomítjuk a produkciómat.
Közben folyamatosan mélyítem a tudásom
Kínáról, és mindezeken túl készülök az
egyetemi vizsgáimra. Nem könnyű, de hát
ez az a kihívás, amiért belekezdtem.
F. L.: A versenyen való részvétel bizonyára
életed egy meghatározó mérföldköve lesz.
Hogyan képzeled el a közeli és távoli jövődet?
V. R.: A döntő után csupán egy rövid
nyárra jövök haza, majd egy korábban
elnyert ösztöndíjjal újból kiutazom és egy
évet töltök Kínában. Ez idő alatt a nyelvi
ismereteim elmélyítésén túl a kultúrával is
szeretnék behatóbban foglalkozni, és a kínai
gondolkodást egy kicsit jobban megérteni
azáltal, hogy a kínai emberek hétköznapjai
ba is bepillanthatok. Izgatottan várom a ver
senyt, és az ösztöndíjat is!
Mindkettő jó lehetőség arra, hogy tovább
haladjak az úton a cél felé, hogy kínai tol
mács legyek. Ebben Simon Adrienn a példa
képem. Ő jelenleg talán a legelismertebb név
a szakmában, az egyetlen hivatásos kínai
tolmács. Hála Istennek, lehetőségem nyílt
őt emberileg is megismerni. Igazi példakép
típus, megnyerő, magabiztos a stílusa, és
mindemellett őszintén kedves nő. Az a lel
kesedés, ahogy ő a munkájáról mesél, min
dig megerősít abban, hogy jó cél felé hala
dok.
Sikeres és eredményes szereplést kívánunk!
Szurkolunk neked!
2012. július
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Best of L’art pour l’art
Dabason
Október 20-án a Dabas-Diego Sportcsarnokban lép fel a méltán
népszerű L’art pour l’art társulat a „Best of L’art pour l’art” címet
viselő produkciójával. A Társulat ezt a műsorát a közönség óhajá
nak engedelmeskedve állította össze. Láthatóak lesznek a színpa
don azok a jelenetek, dalok, amelyeket az elmúlt 26 évben a rajon
gók követeltek tőlük újra meg újra. Azok, amelyek a kreatív l’artműhely több mint két évtizedes televíziós és színpadi munkájából
kimagaslanak sikerességük révén, és amelyek már-már a magyar
abszurd humor klasszikusainak tekinthetők: Besenyő család,
Boborján, Osztályfőnöki óra, stb.
Az ország minden szegletében foglalkozástól és kortól függetle
nül, munkahelyeken és otthonokban számtalan humort értő és
szerető ember használja az örökzöld L’art pour l’art szlogeneket,
kifejezéseket és poénokat. Sokan nem is tudják az elmés mondatok
forrását…
E hórihorgas életműből válogatott a Nagy Négyes: Dolák-Saly
Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni.

Amerikaiak Dabason
Április 20. és május 15. között egy újabb diákcsoport látogatott el
hozzánk a Virginia állambeli amerikai testvérvárosunkban,
Stauntonban Található Mary Baldwin College-ból.
A nyolc lány és egy kísérő tanáruk majdnem egy hónapot töltött el
el Dabason, de módjukban állt a magyar valóság szélesebb körű meg
ismerése is.
Az ittlét célja elsősorban az volt, hogy legteljesebb mértékben
részévé váljanak az itteni közösségi életnek, és természetesen mind
ezt a lehető leghasznosabban tegyék. Így a nemzetközi üzleti életben
érintett, helyi cégeket látogattak meg, és a Táncsics Mihály
Gimnáziumban, valamint a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskolában bekapcsolódtak az angoltanításba és az órán kívüli tevé
kenységekbe. Ezenkívül megismerkedtek a Dr. Halász Géza
Rendelőintézet működésével, majd ellátogattak az Átrium Idősek
Otthonába is. A TMG diákjaival közös szemétszedésen vettek részt,
és ugyancsak egy közös kezdeményezés keretében „tájsebészeti
beavatkozást” végeztek a II. világháborús emlékmű közvetlen kör
nyezetében.
Ki kell emelnem, hogy azzal együtt, hogy számtalan támogatója
volt a programnak, az utat, az itt- tartózkodást és az étkezéseket tel
jes egészében a csoport tagjai finanszírozták.
Az aktívan eltöltött órák mellé változatos szabadidős programot
állítottunk össze amerikai vendégeink számára. Mivel náluk elsősor
ban domborzati, földrajzi, életviteli okokból fakadóan a kétkerekű
„kilométerfalás” sokszor kevésbé kivitelezhető, nagy örömükre szol
gált, hogy Dabason végre kedvükre kerékpározhattak. Ez olyannyira
meghatározó élmény volt számukra, hogy az egyik diák például
nálunk tanult meg biciklizni, ami az életét meghatározó mérföldkővé
tette a dabasi látogatást.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Nautilus Étterem és
Panziónak, a Táncsics Mihály Gimnáziumnak, Pásztor Gegely igaz
gatónak, Talabér Jánosnak, a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
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Iskolának, Stégnes Péter igazgatónak és az összes érintett tanárnak,
a Dr. Halász Géza Rendelőintézetnek, az Átrium Idősek
Otthonának, a Diego Kft.-nek, a Vitafort Zrt.-nek, a Virág
palettának, a Human Labor Selfness Központnak, a Sári Rétes- és
Tájháznak, Major Attilának és családjának, valamint Gyöngyösi
László kovácsmesternek a projekt során nyújtott hathatós segítségü
ket annak érdekében, hogy a dabasi jelenlét a csoport minden tagja
számára egy feledhetetlen élmény lehessen.
Reményeink szerint az együttműködés tovább folytatódik tenge
rentúli partnertelepülésünkkel. 2013 tavaszán egy diákcsoport láto
gat majd el Dabasról Stauntonba, és természetesen a következő Mary
Baldwin Collage részéről kivitelezett tanulmányút kapcsán is történ
tek már előzetes igényfelmérések. 		
Kancsár Krisztián
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Díjugratás
Június 16-án Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban rendeztek díjugrató versenyt. A nagy meleg alaposan próbára tette a
lovakat és a lovasokat, de így is szépszámmal láthattak hibátlan
lovaglásokat a kilátogatók.
A versenynapon 7 versenyszám került megrendezésre.
A B/2-es versenyszámot 110 cm-es magasságon bonyolították,
ahol Lovestyán Rita a szürke Cassis SzM – et lovagolta. Izgalmas
versenyszám volt, ugyanis a sok hibátlan lovaglás ellenére Rita
71,77 másodperces időeredményével sokáig vezetett, ám az utolsó lovasok nagyon szűk fordulókat lovagolva átvették a vezetést,
így a páros az 5. helyen végzett. A B/3-as versenyszámot
120 cm-es magasságon rendezték, ahol a páros egy verőhibát
vétett, így csupán a 13. helyet szerezték meg.
A lovast a pilisi Equi-Farm Áruház támogatja.

A Dabasi SZSE sikerei a triatlon országos ranglistaversenyeken
és a Diákolimpián
A május 20-án Tiszaújvárosban megrendezett Triatlon Sprint Ranglista
verseny eredményei:
Újonc
I. korcsoport
Lányok:
5. Nagy Ágnes
		
9. Kecskés Noémi
		
12. Szegfi Csenge
II. korcsoport
Fiúk:
4. Kecskés Bence
		
6. Fajth Ádám
Gyermek Korcsoport
Fiúk:
12. Kanyik András
		
40. Balogh Botond
Lányok
		
4. Bukovszki Tünde
		
13. Nyers Kamilla
		
21. Szegfi Zsanett
		
25. Bennárik Csilla
		
26. Petrányi Petra
Ifjúsági Korcsoport
Lányok: 10. Zelovics Dóra

U23 Korcsoport
Fiúk:
5. Cseik Márton
A május 27-én Orfűn megrendezett
Triatlon Középtávú Országos Bajnokság
eredményei:
U23 Korcsoport
Fiúk:
5. Cseik Márton
A június 17-én Fadd-Domboriban megrendezett Triatlon Diákolimpia Orszá
gos döntő eredményei:
I. Korcsoport
Lányok:
6. Szegfi Csenge
		
8. Kecskés Noémi
		
9. Nagy Ágnes
II. Korcsoport
Fiúk:
6. Fajth Ádám
		
8. Fekete Balázs
III. Korcsoport
Fiúk:
11. Kanyik András
		
24. Balogh Botond

Lányok:
3. Nyers Kamilla
		
10. Szegfi Zsanett
IV. Korcsoport
Lányok:
8. Bukovszki Boglárka
V. Korcsoport
Lányok:
3. Zelovics Dóra
A június 24-én Baján megrendezett
Triatlon Sprint Ranglista verseny eredményei:
Gyermek Korcsoport
Fiúk:
13. Kanyik András
		
33. Balogh Botond
Lányok:
4. Nyers Kamilla
		
11. Bukovszki Tünde
		
18. Szegfi Zsanett
		
19. Petrányi Petra
serdülő Korcsoport
Fiúk:
36. Kovács Marcell
Lányok: 10. Bukovszki Boglárka
Ifjúsági Korcsoport
Lányok:
3. Zelovics Dóra
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Top Fitness-pillanatok
Május 26-án a reggeli napsütés már Tökölön, a Városi
Sportcsarnokban találta a Fit Kid II. osztályú egyéni és csoportos
versenyzőket, akik a nyári szünet előtti utolsó megmérettetésre
érkeztek ide. Kilenc korcsoportnyi egyéni versenyző közül a TOP
Fitness SE több érmet is begyűjtött, és a dobogóról lemaradók is az
élboly közelében szerepeltek. Pelikán Petra aranyérmes lett, Dori
Renáta ezüstérmes, Gavló Tímea és Répás Vanda bronzérmesek
lettek. Garajszki Gréta és Szilágyi Dóra 4. helyezést értek el.
Harmincz Lili 6., Kovács Esztella 10., Pelikán Réka 11., Szilágyi
Réka 12. volt.
A duók eredményei:
Y.M.C.A. (Garajszki Gréta és Harmincz Lili) ezüstérmes,
Lilo és Stitch (Garajszki Petra és Radnai Zsófia) bronzérmes,
A hercegnő és a béka (Pelikán Réka és Szilágyi Réka) 4. helyezett,
Rio duó (Mihály Tünde és Szabó Szonja) 8. helyezés.
Kiscsapat kategóriában a Rio-trió ezüstérmes (Mihály Dorina,
Szilágyi Réka, Pelikán Réka), a Disco-trió (Kovács Esztella, Pelikán
Petra, Szilágyi Dóra) pedig 7. lett, míg nagycsapat kategóriában a
Vonat formáció (Garajszki Gréta, Harmincz Lili, Kovács Esztella,
Pelikán Petra, Szilágyi Dóra) ezüstéremmel tért haza.

Június 3-án, vasárnap a Dabas-Diego Sportcsarnoknál utcai
futóversenyt rendeztek 3 km-es és 10,5 km-es távon. A 3 km-es táv
indulóinak bemelegítésében segédkeztek a színpadon a TOP
Fitness egyesület lányai, valamint egyéni gyakorlatokból tartottak
bemutatókat. Természetesen a futók táborában is ott voltak!
Délután a Roulette & Café étterem-kávézó szervezésében gye
reknap várta a lányokat és a város megannyi gyerekét. Amikor épp
nem a színpadon szerepeltek, fagyi, ugrálóvár és egyedi képeslapké
szítés lehetősége várt rájuk. A nap eseményeit tombola, lufi-posta és
csokitorta zárta.
Mindezen mozzanatok támogatói: Game World, Gecserné
Varró Erika (Baba torna, Príma torna), TOP Fitness SE, Zsákai
Mária, Králl Ildikó, HappyBox, Ildikó Stúdio, Kozma Ildikó,
Kőszegi Judit, Ujvári Virágkertészet, Gugyerás élelmiszerbolt,
Szaller Zita, Virág Mindenkinek, Bese italkereskedés, Kincstár
ajándékbolt, Starfish bölcsőde és angoloktatás, Humán Labor,
Zsadányi Fruzsina, Radnai Laura, Vitafort, Bizsu Varázs,
Aquamarin parfüméria, Kaldi Ker, Babóca babafelszerelés,
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Parfüméria, Corner Café, Laguna kávézó, Péli Katalin, Főnix
Masszázs Szalon, Takarékszövetkezet, Presenszki Bea, Pentameter
könyvesbolt, Gombár Vincéné (Gazdabolt), Virágsarok.
Köszönjük!
Elröpült egy újabb hét, és máris a Budaörsi Sport Fest WBPF
Világkupa keretében „Fit-Kid Grand Fest 2012” verseny zajlott
június 9-én a Városi Sportcsarnokban. Résztvevők a 2012. évi tava

szi fordulók alapján Fit-Kid I. osztály, Fit-Kid II. osztály és Fit-Kid
Dance 1–6. helyezettjei lehettek a szövetség kiírásával. Szép ered
mények születtek, de talán ennél is fontosabb volt a lányok teljesít
ménye, alkalmazkodókészsége.
Fit Kid I-es versenyzőink a dobogó tetején ünnepeltek a nap
végén, hiszen Csernus Anna 1., Radnai Réka 2. helyezett lett. Fit
Kid II-es versenyzőink közül Garajszki Gréti ezüstéremmel a
nyakában tért haza, Répás Vanda 4., Pelikán Petra 5., Szilágyi
Dóra 6. helyen végzett. Dance kategóriában Garajszki Petra és
Nyakas Noémi ezüstérmet szerzett. Farkas Réka 4., Radnai Zsófi
5. helyezést ért el.
A tavaszi fordulóban igazán sokat dolgozott és fejlődött minden
versenyző. Minderről június 14-én a szülők is meggyőződhettek,
hiszen immáron több évre visszatekintő hagyomány, hogy a tanév
utolsó edzésének részesei lehetnek. Büszkék lehettek a gyerekek
kitartó munkájának eredményére, és végre lehetett együtt játszani!
Gula Andi

hirdetések

egészséges bôrben nyáron is
– védje ki a szezonnal járó strandbetegségeket –
A nyár beköszöntével és az iskola végeztével elérkezik a zavartalan kikapcsolódás, szórakozás ideje. A túl
népszerû vagy ismeretlen környezetben azonban sok
kellemetlen meglepetésnek, veszélynek vagyunk kitéve,
ezért fontos, hogy felkészülten álljunk a problémák elé.
Bőrbetegségek szempontjából a legveszélyeztetettebbek a fiatalok
és a szabad ég alatt tevékenykedők.
A strandbetegségek, uszodaszemölcsök vírusos, fertőző for
mái makacs és lassan kezelhető tünetek, de fokozott odafigyeléssel
kivédhetők.
Veg yük komo
lyan, ha lábunkon
megjelenik a
körömgomba, lábujjközi gomba, a
talpunkon vagy tes
tünkön szemölcsö
ket fedezünk fel,
vagy esetleg nagy
kiterjedésű lágyékhajlat i foltok at,

bőrelváltozásokat veszünk észre testünkön, mert nem csak
magunkat fertőzhetjük tovább – másoknak is átadhatjuk a kelle
metlen tünetekkel járó betegségeket.
Érdemes anyajegyeinket is kiemelt figyelemben részesíteni, főleg
ha huzamosabb ideig tartózkodunk a napon. Ha az anyajegyek
színe, alakja, formája vagy pigmentáltsága megváltozik, azonnal
forduljunk szakemberhez, de ajánlott már a napozást megelőzően is
megvizsgáltatni őket.
Ügyeljünk arra, hogy fokozottan barnuljunk! Ne 2-3 nap alatt
akarjunk csokoládébarnává válni – ehhez a bőrnek több időre van
szüksége, ezért szoktatni kell hozzá.
Ha kérdése, problémája van, forduljon bizalommal szakemberünkhöz, dr. Szántó Hajnalka bőrgyógyász, klinikai
immunológus és allergológus szakorvosunk készséggel áll
rendelkezésére!
Bővebb tájékoztatásért keresse fel központunkat:
Human Labor Selfness Központ
Dabas, Fő út 151.
Tel.: +36 29/ 360-450
E-mail: info@selfnesskozpont.hu
Honlapunkon további információkat talál a bőrgyógyászati vizsgálatokról: www.selfnesskozpont.hu

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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OBO
Bettermann
Hungary
Kft.,
Bugyi
OBO Bettermann Hungary Kft., Bugyi
rendezvényeink

A 100 éves, német székhelyű családi
A
100 éves,mára
német
székhelyű lett
családi
vállalkozás
piacvezető
az
vállalkozás
piacvezető
az
elektromos mára
installációk
piacán lett
Európa
elektromos
installációk
piacán közel
Európa
szerte. A magyar
leányvállalat
20
szerte.
A
magyar
leányvállalat
közel
20
éve működik a Bugyi Nagyközség melletti
éve
Bugyi
ipariműködik
parkbana és
600Nagyközség
dolgozónakmelletti
nyújt
ipari
és 600 dolgozónak nyújt
biztosparkban
megélhetést.
biztos megélhetést.

Az OBO magyarországi referenciái
Az
OBO magyarországi
magukért
beszélnek: referenciái
magukért beszélnek:
- 4-es Metro alagútja és megállói
- Budapesten,
4-es Metro alagútja és megállói
Budapesten,
- Audi
gyárbővítés Győrben,
-- Audi
gyárbővítés
Győrben,
Hankook
gyár, Dunaújvárosban,
-- Hankook
gyár, Dunaújvárosban,
Opel gyárbővítés
Szentgotthárdon.
- Opel gyárbővítés Szentgotthárdon.
A 2010-es évben újabb nagy beruházás
A
2010-esazévben
újabb nagy
beruházás
kezdődött
ipari parkban
Bugyin,
melynek
kezdődött
az iparieuró.
parkban
melynek
értéke 20 millió
Ez a Bugyin,
fejlesztés
150 új
értéke
20 millió
euró. és
Ezstabil
a fejlesztés
150 új
munkahelyet
teremt,
megélhetést
munkahelyet
teremt, és
stabil
megélhetést
biztosít a környéken
élők
számára
hosszú
biztosít
távon. a környéken élők számára hosszú
távon.

www.obo.hu
www.obo.hu
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