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Ha holdfényre ébredsz és felülsz az ágyban
Magad találod egy úszó szobában
A holdfény elönti a padlót, a széket
Némán szitálva megfürdet téged
Cseh Tamás: A telihold dala
2011. február
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Mennybe emelkedett lelkek
Felavatták a második világháború alsó- és felsődabasi áldozatainak emlékművét

Fotók: Karlik Dóra

Január 13. emlékezetes történelmi pillanat Dabas számára, hiszen
ezen a napon avatták fel a dabasi második világháborús emlékművet a
város szívében. Ez a nap az emlékezésről, a gyászról szólt, megható és
várakozással teli volt, hiszen sokévnyi gyűjtés, előkészítés után végre
elkészült azoknak a dabasiaknak az emlékműve, akiket a második
világháború örökre elszakított a helyi közösségből. A Don-kanyar
áldozatainak emléknapján egyaránt emlékeztünk a hadmozdulatok
katonai és civil áldozataira, valamint az elhurcolt és meggyilkolt
dabasi zsidó honfitársakra. A felállított mementó többtucatnyi nevet
örökít meg, a nevek mögött pedig életutakat, eltérő sorsokat állít példaként hősiességből, hazaszeretetből a közösség tagjai számára.
A jeltelen sírokban fekvők emlékére, a mennybe emelkedő lélek
szobrát Ligetvári István építész terve alapján Pataki Miklós, cso
bánkai szobrászművész alkotta meg.
Az ünnepi program a Martinovics téri első világháborús hősi
emlékműnél kezdődött, ahonnan a résztvevők a Kovács Sámuel tüzércsapat felvezetésével, fáklyás felvonulás keretében sétáltak át az
emlékműavatás helyszínére, a szakorvosi rendelőintézet mögötti
református temetőhöz. A Himnusz hangjait követően Valentyik
Anna szinkronszínész Radnóti Miklós A la recherce című versét szavalta el, majd Pásztor Gergely, a szoborbizottság tagja, a Humán
erőforrás Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet. A szobor leleplezését követően a főtámogató, Dabas Város Önkormányzata nevében
Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő szólt a jelenlévőkhöz. Végezetül a történelmi egyházak képviselői megáldották a
jelenlévőket és megszentelték az emlékművet, amelyre a díszlövés után
az emlékezés koszorúi és virágai is felkerültek.
Az egész délutánt betöltő eseménysorozat Szabó József János
hadtörténész Nyugtasson a Donnak zúgása című dokumentumjátékával záródott az Áldos Hagyományőrző Kulturális és Köz
hasznú Egyesület előadásában.
Köszönettel tartozunk minden hozzátartozónak és adományozónak, bármekkora összeggel is járultak hozzá az emlékmű elkészüléséhez, valamint a szoborbizottság valamennyi tagjának, különösképpen Major Attilának, aki a szobor elkészülését mindvégig
szívügyének tartotta, munkájával, tudásával sokat tett érte.
Feldman László
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A rendezvényen átadták a Dabas Új Ruhája fotópályázat díjait.
Bese József, a bírálóbizottság elnöke méltatta a pályaműveket, amelyek megtekinthetők a Kossuth Ház Galériában február 13-ig.
Három résztvevő munkáját emléklappal köszönték meg (Kárpáti
Anett, Tokai László, Garajszki József), Péli László Fecske című
fotóját pedig különdíjjal jutalmazta a zsűri.
I. kategóriában, a Dabasi kötődés témakörben 3. helyezést ért el
Varga László Orci keresztje című fényképe, 2. helyezést ért el
Klement István Telihold című képe, 1. helyezett lett Hegyi Imre
Finis című fotója.
2. kategóriában, Az új városközpont fejlesztései, munkálatai
témakörben 3. helyezést ért el Tokai Róbert Fehér erdő, narancs ég
című képe, 2. helyezett lett Karlik Balázs Tükröződés című fényképe, 1. helyezett lett Prauda Miklós Iskolapélda című fotója.
Folytatásként a jelenlévők meghallgatták Sztavinovszky Győzőné
ünnepi beszédét, majd a rendezvény a dabasi talentumok (Móricz
Viola, Hornyák András, Mátyus Dániel, Pásztor Bendegúz, Szabó
Ármin, Mész Adrienn, Erdélyi Laura, Gogolák Alexandra, Kollár
Kinga, Katona Ferenc, Kotán Gábor, Szőnyi Renáta, Vincze Erika,
Bera Márk) és a zentai diákok (Csőke Dóra, Horvát Zoltán, Lévai
Dóra, Ripcó Ákos, felkészítő tanár Katona Edit) megható műsorával zárult.
A Tűnődések című irodalmi-zenés összeállítás rendezője Kotán
Sándorné tanárnő volt.
K. Á.

Fotók: Karlik Balázs

Dabas Város Önkormányzata január 22-én, szombaton köszöntötte a Magyar Kultúra Napját a Kossuth Művelődési Központ nagytermében. A rendezvényen Tapodi Katalin intézményvezető és
Kőszegi Zoltán polgármester tartott ünnepi köszöntőbeszédet. Ezt
követően sor került a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj
átadására, amelyet Kőszegi Zoltán polgármester és Pásztor Gergely
képviselő nyújtott át Varga László fafaragónak. A díjazottat két
unokája, néhány gimnáziumi osztálytársa és osztályfőnöke,
Sztavinovszky Győzőné, valamint pályatársa, Juhász Sándor
köszöntötte.
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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait
a MAGYAR KANIZSAI UDVARI KAMARASZÍNHÁZ előadására
– Előadás a rendületlen hűségről és a megtévesztő hűtlenségről
– Előadás a Délvidék véres 44-es őszéről, amikor negyvenezer magyart gyilkoltak le
csak azért, mert magyar
– Valamint 2004. december ötödikéjéről a legjobb délvidéki színtársulat tolmácsolásában

MAGYAR PIÉTA
Dabas, Kossuth Művelődési Központ
Szent István u. 58.
2011. február 19. szombat, 18.00 óra
(A belépés ingyenes!)

Írta: Andrási Attila és Siposhegyi Péter
Zeneszerzô: Bakos Árpád
Dramaturg: Szigeti Nagy Réka
Szereplők: Vágó Kriszta, Bicskei István, Incze
József, Molnár Zoltán

Szalézi Szent Ferenc-díjban részesült a Dabasi Újság két szerkesztôje

Fotó: Galambos Sándor

Január 22-én, szombaton, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezték meg Kecskeméten, a Kodály Intézet dísztermében azt a díjátadó ünnepséget, amelyen Szalézi Szent Ferenc (a katolikus újságírás védőszentje) -díjban részesült három újságíró. Az ünnepségen
excellenciás és főtisztelendő dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti
érsek, metropolita elismeréseket adott át azoknak az újságíróknak,
akik kiemelkedő színvonalon segítik az egyházi kommunikációt.
Áldozatos tevékenységükkel hosszabb időn keresztül hozzájárultak, hogy a nézők, a hallgatók, az olvasók megismerjék az
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Anyaszentegyház főbb törekvéseit, a közösségek életét, az intézmények tevékenységét. A rendezvényen a Dabasi Újság főszerkesztője,
Kapui Ágota és szerkesztője Feldman László kapta ezt az elismerést. Díjazásban részesült még Sebestyén Hajnalka, a Petőfi Népe
újságírója.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Bábel Balázs érsek
és Kőszegi Zoltán országgyűlési képviselő, Dabas város polgár
mestere.
– szerk.–

portré

„az alkotó lelke továbbél az alkotásban”
A természet zord és hideg, szálingózik a hó, amikor Varga László
házához érkezem. Szívélyes üdvözlettel fogad, kihagyhatatlan tiszteletkört teszek az alkotás szentélyében, a fafaragó mûhelyben. Majd
beülünk a forró cserépkályha mellé, hogy a díjátadás kapcsán pályájáról, alkotásairól beszélgessünk.
– Közvetlenül a leszerelésem után, 1965–
1970-ig dolgoztam a dabasi művelődési házban. Ezt követően tizenöt éven át a helyi politikai életben tevékenykedtem, majd 1984-től
a hernádi tsz-ben voltam a reklám- és propagandaügyek intézője, de tanítottam egy rövid
ideig az ócsai gimnáziumban is. A rendszerváltást követően a tsz megszűnt, alkotórészeire oszlott, ekkor hoztuk létre Hernád és térsége közös kis regionális újságját, a Négy
Falut. Ez a későbbiekben a Három Falu című
lappá alakult át, amelyet tizenöt éven keresztül, nyugdíjazásomig szerkesztettem.
Hatvankét éves korom óta pályafutásom itthon, a műhelyben folytatódik.
– Önt sokan csak a „fafaragóként” emlegetik, de sokféle művészeti technikát kipróbált
már. Volt-e olyan minta a családjában, akit
lehetett követni?
– Volt egy nagybátyám, aki elesett a második világháborúban a Don-kanyarnál. Róla
mesélik, hogy ügyesen rajzolt. Már gyermekkoromban faragtam, nem figurákat, hanem
többnyire repülőket meg madarat. Faragtam
egy galambot a kútágas végére azért, hogy a
madarak ne üljenek oda, és ne piszkítsanak a
kútba. Mindig is rajzoltam, általános iskolás
koromban is tele volt vele a füzetem és a könyvlapok szélei. Amikor a művelődési házba
kerültem, akkor az alsónémedi művész, rajztanár, Kiss Ernő vitte el először egyik munkámat a Pest Megyei Képzőművészek stúdiójába. Aztán a grafikát meguntam, hat-nyolc évig
nem foglalkoztam ilyesmivel, helyette sokat
horgásztam. Mindig is szerettem volna komolyabb anyaggal foglalkozni, habár a rajzaim
több kiállításon is szerepeltek, volt önálló tárlatom Pesten, Győrben. Úgy éreztem, amit a
grafikában elértem, azt még néhány százan
biztosan tudják, ezért már nem volt érdekes.
Szerettem volna mindig fával és tűzzománccal

Fotó: Karlik Balázs

Varga Lászlóval, a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjjal kitüntetett fafaragóval Feldman László beszélgetett

foglalkozni. A fához eljutottam, a tűzzománchoz nem.
– A grafika és a fafaragás messze állnak
egymástól, a rajzait mi ihlette, és melyek voltak
a kedvenc témái?
– A stílusirányzat, amit szívesen műveltem,
a konstruktivizmus, expresszionizmus körébe
tartozott. Egy időben átálltam nagyon elvont,
szürrealisztikus dolgok ábrázolására. Versek
ihlettek, főleg József Attila, nagy rajongója
vagyok. Csináltam egyszer egy sorozatot a
költeményei alapján. Ha nem valami konkrétummal akartam foglalkozni, mindjárt verseket kezdtem olvasni. Onnantól kezdve pedig
nem okozott gondot, hogy mit rajzoljak.
Nagy dolognak számított, hogy a Pest
megyei kiállításokon rendszeresen elfogadták
a képeimet, és hogy létrehozhattam a Dél-Pest
meg yei Nag y Ist ván Képzőművészeti
Csoportot. A Művészet című folyóiratban
többek között Losonci Miklós írt elismerően
munkáimról, illetve Platthy Iván egykori
szakállamtitkár, aki Dabason is dolgozott.
– Hogyan került kapcsolatba a fényképészettel?
– Azt is gyerekkorom óta csinálom. A
nagykőrösi gimnáziumban tanultam meg a
fotózás szakmai részeit a kollégiumi fotó
szakkörben. Sokszor elmondtam már, hogy
az életben rengeteget tanultam, de soha annyi
hasznát nem vettem semminek, mint amit
Becser Ernő tanár úrtól tanultam. A fényké
pezés sokszor segített az életem során. Amikor
katona voltam, emiatt kerültem kivételes helyzetbe, Dabason népművelőként szintén sokat
segített, de az újságírás során is nagy hasznát
vettem.

– Milyen témák kötik le elsősorban?
– Az ember. Amikor tíz évvel ezelőtt
elkezdtünk újra aktívan fotózni, én voltam az
első, aki mindig embereket fényképezett,
amíg a többiek a tájat, konstrukciókat. Nem
nagyon érdekel más, tájképeket alig csinálok.
Portréképet is készítettem, de összességében
inkább a szociofotó irányába hajlok. Szívesen
kapok lencsevégre cigány embereket. Most is
kiállításon van Verese gyházon egy képem,
amelyik egy erdélyi cigány asszonyt ábrázol,
oldalán gyermekével. Nagyon szeretem az
erdélyi szénégetőknél készített képeket is.
– A megmunkált fában ott van az alkotó
lelke is. Melyek azok a motívumok, stílusjegyek,
amelyek alapján azt lehet mondani egy alkotásra, hogy „Laci bácsis”?
– Azt gondolom, hogy részint a témaválasztás, mert amikor ornamentikát készítek,
akkor olyan virágokat faragok, amilyet más
nem. Ezek a stilizált virágmotívumok Szent
István koronázási palástjának egy kis részén
találhatóak meg. Szeretem a vallási témákat,
mert ez egy évezredek óta kiérlelt szimbólumrendszer, s így az alkotónak könnyű dolga van,
mert bármit is faragunk, a néző azonnal tudja,
hogy miről van szó. Szívesen faragok juhászokat, nem giccsszerűen, nem a tömegkultúra
szabályai szerint. Sok mindent faragtam, székely kapukat, kopjafákat, templomajtót, például a volt kalocsai érseknek, Dankó László
nak is készítettem egy oltárképet, gróf Széche
nyi Zsigmondnak a sírjára pedig egy fejfát.
– A sok alkotása közül melyek az ön számára legkedvesebbek?
– Van néhány. Volt egy körtefa deszkám,
amire a felcsiszolás után egy egyszerű ábrát
faragtam, guggoló pásztort, amint furulyázik,
feje fölött a Holddal. Ez így leírva elég giccsesnek hat, de az anyagban egészen más, alá
pedig egy nagyon szép népdal néhány sorát
faragtam. Egyébként a faragásoknál, miután
közel áll a népművészethez, ezért nagyon
sokszor a népdalok segítenek az alkotásban.
Amit például a gyóni temetőkapu fölé faragtam, annál szebbet el sem tudok képzelni,
mert olyan, mint a csiszolt gyémánt. Ismerni
kell az embernek a kimondott szó örömét. A
verseket, a régi Bibliákat és a szépirodalmi
alkotásokat ezért is forgatom szívesen.
– Köszönöm, magam és a Dabasi Újság szerkesztősége nevében a díjhoz szívből gratulálok!
2011. február
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Testületi hírek
A Képviselő-testület 2011. január 18-án rendkívüli ülést tartott, ahol egyhangúlag döntött
arról, hogy a Szent István téren az államalapító
király teljes alakos szobrának elkészítésére nyílt
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület 2011. január 26-án
rendes ülést tartott.
– A testület egyhangúlag módosította Dabas
város költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) sz.
rendeletét az intézmények kérelmével kapcsolatosan.
A testület elfogadta:
2011. február 1-jei hatállyal
– a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 9/2011. (I. 26.) számú rendeletét és
egyidejűleg hatályon kívül helyezte a hasonló
tárgyú, 1/2007. (I. 29.). sz. rendeletet,
– a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási
díjairól szóló 10/2011. (I. 26.) számú rendeletét,
egyidejűleg visszavonta az erről szóló 13/2007.
(I. 29.) számú határozatát.
2011. április 1-jei hatállyal
– 11/2011. (I. 26.) számú rendeletet a hulladék
szállítási díjat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról. A módosított rendelet értelmében a városban
• a 70. évüket betöltött személyek, akik olyan
ingatlanon vagy lakóépületben tartózkodnak
életvitelszerűen – ahol egyidejűleg kereső foglalkozású személy nem él életvitelszerűen,
továbbá
• a z önálló háztartásban élő házaspár, illetve
élettársak, ha az egyikük 70, másikuk 62 éven
felüli a kötelezően fizetendő köztisztasági díj
megfizetése alóli mentességben részesülnek.
– A kedvezményes hulladékszállítási díjat fizeti az
az egyedül élő is, aki:
• 62 éven felüli nyugdíjas,
• súlyos látás- vagy hallássérült,
• I., II. és III. csoportbeli rokkant,
• fogyatékossági támogatásban részesül,
• hadirokkant és hadiözvegy,
• rendszeres szociális segélyben részesül.
A kedvezmény mértéke 300 Ft/ingatlan/hó.
– az Önkormányzat 2011. évi munkatervét, illetve a lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
– az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2010.
évi munkájáról szóló beszámolót.
– a „Helyi” Beszerzési Szabályzat módosítását.
A módosít á s ér telmében D a b a s Vá ros
Önkormányzata által fenntartott intézmények a
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szabályzat hatálya alá tartozó beszerzéseiket
önállóan folytatják le. Az alábbi intézmények
önálló ajánlatkérőnek minősülnek, ezért önállóan
kötelesek kialakítani és elfogadni a Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzések beszerzési rendjének helyben történő szabályozását, valamint
lefolytatni a beszerzési eljárásaikat:
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a hozzá
tartozó 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda,
• Kossuth Lajos Általános Iskola és a hozzá tartozó 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Gyóni
Géza Általános Iskola és a hozzá tartozó 3. sz.
Napközi Otthonos Óvoda, Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium,
• Kossuth Lajos Művelődési Központ,
• D abas Város Önkormányzata Hivatásos
Tűzoltósága.
A szabályzat előírásai nem vonatkoznak:
• a z Önkormányzat egyszemélyes, ill. többségi
tulajdonú gazdasági társaságaira,
• a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőinté
zetre.
A Képviselő-testület megszüntette: a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítős zolgálata
intézményfenntartó társulást, jóváhagyta a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálata intézményfenntartó társulás és az
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
között a Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítőszolgálatai intézmény átadás-átvételre
vonatkozó megállapodást.
A Képviselő-testület – törvényi kötelességének eleget téve – jóváhagyta:
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
66. §-a, 68. § (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) korm.-rendelet 37. § (5) bekezdése
alapján a Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal
kötendő együttműködési megállapodást. A testület egyben felhatalmazta a polgármestert a
határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodás aláírására.
A testület döntött arról, hogy:
– a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett élelmiszer adományozási program – beleértve az Európai Uniós Élelmiszersegély Prog
ramot is – településünkön történő megvalósításában ajánlja és támogatja a Pest Megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány
(székhelye: 2370 Dabas, Szt. István tér 1/B,
elnök: Rafael Gyula) munkáját. A testület határozott arról, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egye
sülettől kapott élelmiszersegélyek kiosztásával
kapcsolatban az Önkormányzat részéről minden

segítséget megad a Pest Megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány
és a Magyar Élelmis zerbank Egyesület között
esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésére, illetve szükség esetén részt vesz az adományok helyben történő szétosztásának ellenőrzésében.
A Képviselő-testület utólag jóváhagyta a támogatói nyilatkozat aláírást azzal, hogy a Pest
Megyei Romák Regionális Jogvédő és Fog
lalkoztatási Alapítvány a fenti tevékenységet
kizárólag Dabas város közigazgatási területének
lakosságát érintően valósítja meg.
– Elrendeli a nevelési-oktatási intézmények
átvizsgálását és ellenőrzését, a feladatfinanszírozási rendszer bevezetési lehetőségének megvizsgálása céljából, azzal, hogy a lebonyolító
meghatalmazásáról és a finanszírozásról ismét
tárgyal a testület.
– Pest Megye Önkormányzatával a megyei
önkormányzat által meghatározott formában
nem köt megállapodást a Táncsics Mihály
Gimnázium és az Erkel Ferenc Alapfokú Művé
szetoktatási Intézmény dabasi tagintézményének
finanszírozására. A testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodások kapcsán tárgyalások folytatására Pest Megye Önkormányz atának
elnökével.
– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3)
bekezdése alapján – kezdeményezi a Pest
Megyei Bíróságon a Dabasi Kulturális Köz
alapítvány megszüntetését, egyben felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A testület határozott arról, hogy a megszűnést követően a közalapítvány vagyonát a
Dabasért Közalapítvány neveléssel, oktatással,
képességfejlesztéssel, gyermek- és ifjúságvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel,
műemlékvédelemmel kapcsolatos céljainak
támogatására fordítja. A testület köszönetét
fejezte ki a kuratóriumnak és a felügyelő bizottságnak a közalapítvány érdekében kifejtett munkájáért.
– 2011-ben 1 473 900 Ft-ot biztosít a Dabas és
Környéke Üdülőtábor Alapítvány (2370 Dabas,
Park u. 5., a kuratórium elnöke: Latyák István)
támogatására, s egyben felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
– A sári városrészben megkezdi az utcanevek és
házszámok felülvizsgálatát, és ezzel párhuzamo-

önkormányzati hírek

san – ha szükséges – új lakcímkártyák kerülnek
kiadásra.
A Képviselő-testület hozzájárult, hogy:
– a Kossuth Zsuzsanna SzKI és Kollégium pályázatot nyújtson be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
által „Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósításának
támogatására (A pályázat kódja: IFJ-KX-10-A/B/C)”
kiírt pályázati felhívásra. A testület hozzájárult,
hogy az Önkormányzat feladatellátási szerződést
kössön meg a Kossuth Zsuzsanna SzKI és
Kollégiummal, s felhatalmazta a polgármestert a
feladatellátási szerződés aláírására.
– Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát
képező Dabas belterületi és külterületi ingatlanok részbeni értékesítéséhez, közös megállapodás esetén. A testület felhatalmazta a polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére és aláírására, melyben az ingatlanok
beépítési feltételei is tisztázódnak. A testület fel-

hatalmazta a polgármestert az ingatlanok adásvételi szerződésének előkészítésére.
A Képviselő-testület engedélyezte:
– a Szakképző Nonprofit Kft. részére a visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének
módosítását úgy, hogy a kft. 2011-ben 10 millió
Ft-ot, 2012-ben 10 millió Ft-ot fizet vissza, havi
833 000 Ft-os ütemezésben. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.

útingatlan megszerzéséhez. A dabasi, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokból a szükséges területrészekért 500 Ft/m 2 árat, az utat
képező többi ingatlanrészért 100 Ft/ingatlan
(eszmei) árat térít meg az Önkormányzat. A testület döntött arról, hogy az utcanyitáshoz szükséges költségekre (megosztási vázrajzengedély,
bejegyzési eljárás, ügyvédi munka díja) kb. 1
400 000 Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetés
terhére.

– A Kossuth Művelődési Központ részére 5 millió forint visszatérítendő támogatást a TÁMOP3.2.3-08/2/KMR-2009-0009. azonosító számú
pályázathoz a pályázati támogatás megelőlegezésére azzal, hogy a visszafizetésre két részletben, a pályázati támogatás beérkezése után
azonnal sor kerül. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
A Képviselő-testület visszavonta:
– a 102/1999. számú határozatát és hozzájárult a
megosztási vázrajzon kimunkált nagyságú

A Képviselő-testület nem járult hozzá:
– több dabasi ingatlan megvásárlásához, mivel
az Önkormányzat nem rendelkezik ilyen forrással. A testület javasolta a kérelmezőknek, hogy
forduljanak a kormány ált al létrehozot t
Eszközkezelő Alaphoz.
A testület zárt ülés keretében szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el, illetve önkormányzati
lakásbérleti szerződés tárgyában döntött.
Dr. Kozák Beatrix

A CSATORNAHASZNÁLAT ILLEMTANA (2. rész)
Ahhoz, hogy a fogyasztók, más csatornahasználókat nem zavarva, a
környezetet a legkisebb mértékben terhelve vehessék igénybe e szolgáltatást, az alábbi fontos tudnivalókat szükséges megismerniük és betartaniuk:
A szennyvízcsatorna használatának tudnivalói:
1.) A csatornahálózat üzemeltetése csak akkor zavarmentes, ha mindenki, aki használja, kellően körültekintő és önmérséklő. Ellenkező
esetben – néhány ember magatartása miatt – az egész hálózat működése felborulhat, károsítva a többi fogyasztót.
2.) Mivel a szennyvíztisztító telepek biológiai úton végzik a szennyvíz
tisztítását, a csatornahálózatba csak biológiailag lebomló, a természetet közvetlenül nem károsító, és az emberi egészségre közvetlen
veszélyt nem jelentő anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba
méreg kerül, az a biológiai tisztítóképességet gátolja, a szennyvíztisztítás hatékonysága csökken, a befogadó sérül, és a szennyvíziszapot nem lehet hasznosítani a mezőgazdaságban. Emellett a veszélyes
anyagok és mérgek a karbantartást és hibaelhárítást végző dolgozók
egészségét is veszélyeztetik.
Ezért az alábbi anyagok csatornába juttatása tilos:
mérgek, gyógyszerek és növényvédő szerek, nehézfém tartalmú
folyadékok, tűzveszélyes anyagok, benzin, oldószer, festék stb.,
lebomlásuk során mérgekké vagy tűzveszélyessé váló anyagok.
3.) A csatornahálózat, bár alkalmasnak tűnik a háztartásokban használt zsírok és olajok befogadására, mégsem szabad azokat oda önteni. Ezek az anyagok amellett, hogy többletterhelést jelentenek, a csatornába jutva kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más anyagaival,
és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. Így a csatorna előbb
leszűkül, majd eldugul. Emellett biológiai folyamat következtében
kénessav is keletkezik, mely megtámadja és tönkreteszi a csatornacsöveket.
4.) A csatorna a szennyező anyagokat csak akkor tudja továbbítani, ha a
szennyezőanyagok zöme a hálózati út során a vízben feloldódik, vagy

legalább olyan mennyiségű vízzel keveredik, hogy a csatornahálózatban úszni legyen képes. A mostani víztakarékos eszközök mellett
sajnos gyakran előfordul, hogy ez nem valósul meg. Ilyenkor a szilárd
anyagok kiülepednek, és a későbbiek során eldugítják a csatornahálózatot. Nem biztatunk senkit arra, hogy emiatt ne takarékoskodjon
a vízzel, de azt tudomásul kell venni, hogy a duguláselhárítások költségei megjelennek a díjban.
5.) A szennyvízcsatorna-hálózatba bejuttatott szerves anyagok a bejutás
pillanatától kezdve megkezdik biológiai lebomlásukat. Ez különösen
meleg időszakban jelentős szaghatással jár. Ennek kivédésére a csatornahálózat tervezői, kivitelezői és üzemeltetői folyamatosan keresik a jó megoldásokat, azonban a teljes szagmentesség ma még nem
valósítható meg. A szaghatás kiváltásához néha a fogyasztók is hozzájárulnak, ha leföldelik az átadási aknát, illetve légmentesen lezárják az udvari tisztítóaknák nyílásait; nem építik meg, vagy üzemen
kívül helyezik az ingatlan alaphálózatának szellőzőjét (padlásszellőző); nem figyelnek a lefolyók, padlóösszefolyók bűzelzáróira, mert a
csatornahálózat tisztítása során tisztítást végző mosóberendezés a
csőhálózatban vákuumot képez, és így kiszívja a bűzzárakból a vizet.
Rosszabb esetben a hálózatba betóduló levegővel kevert szennyvíz
kifröccsenhet a WC-csészén keresztül.
Ilyenkor a kellemetlen szagok miatt a fogyasztók hiába hibáztatják
az üzemeltetőt, a problémán csak maguk tudnak segíteni.
6.) Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, nagy esőzésekkor és duguláskor a csatorna feltelik, nyomott vezetékké válik, és a
szennyvíz „kiönthet”. Ezért kerülni kell az ilyen helyiségek csatornára kötését, vagy ha ez nem lehetséges, a szolgáltató hozzájárulásával
szennyvízvisszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságosabb
megoldásként házi szennyvízátemelőt kell létesíteni. E szempontok
mellőzése miatt a bekövetkezett károkért a szolgáltató nem lehet
felelős. 			
DAKÖV Kft.
2011. február
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közi kapcsolatinkat. Egy hónapon belül megérkezik amerikai testvérvárosunk egy küldöttje is, Derick B. Arbaugh személyében, aki egyéves
ittléte alatt a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
nemzetközi projektmunkálatait, a Kognitív Hungary angol nyelvű
marketingjének fejlesztését és az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatépítését segíti majd. Mindezek mellett pedig külön örömömre szolgál, hogy a rendezvények sorába 2011-ben visszatér a korábbi évek
egyik legsikeresebb projektje, az Anyanyelvi Találkozó, amely a dabasi
gimnazisták, a munkácsi, a zentai és a baróti diákok részvételével valósul meg áprilisban.
A teljesség igénye nélkül készült felsorolásból is látható, hogy minden adott egy olyan évhez, amely testvérvárosi érintettségű rendezvényeinek tekintetében is előrelépés lesz a korábbi időszakhoz mérten.
Ezek az események tovább erősítik a Kárpát-medencei összetartozást
és más nemzetközi kapcsolatainkat. 		
Kancsár Krisztián

Baróti nagykövetünk jelenti…

Zentai nagykövetünk jelenti…

Most már lassan az iskolai bemutatkozó előadásaink végénél tartunk. Úgy érzem, hogy többnyire érdeklődéssel fogadtak minket a
diákok, és ez nagy örömmel tölt el. Felmérésképpen szeretnénk egy
kis szórakoztató versenyt rendezni a tanulók számára. A diákok,
négyes csapatokba tömörülve megmutathatják, hogy mit tudnak
Dabas e két testvértelepüléséről, Zentáról és Barótról. Az ügyesebb
csapatokat szép nyereményekkel jutalmazzuk.
Februárban szeretnénk elhozni Dabasra Bodosi Dániel baróti
festőművész pár festményét a Kossuth Ház Galériába egy kiállítás
erejéig, és ez reményeink szerint a szlovéniai magyar festő, Herman
László képei mellett talál majd helyet.
Áprilisban egy könyvbemutatónak is teret szeretnénk adni.
A könyvet az erdélyi Tortoma Kiadó a tavalyi év őszén Erdélyi bevonulás, 1940 címmel, az 1940-es bécsi döntés hetvenedik évfordulójára emlékezve adta ki. A kötetet Demeter László, a baróti Erdővidék
Múzeum igazgatója és egyben a Tortoma Könyvkiadó társszerkesztője, tulajdonosa fogja majd a dabasi közönségnek bemutatni.
Széchenyi István születésének 210. évfordulója alkalmából sor
kerül egy többfordulós kistérségi és testvérvárosi vetélkedőre is,
amelynek a második, döntő fordulója március 14-én lesz Dabason.
Erre hivatalosak a baróti és zentai általános iskolás diákok is.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy lehetővé tegyük kiutazásukat és
egyeztetjük a verseny részleteit.
A dabasi Önkormányzat úgy döntött, hogy Dabas honlapját
több nyelven is elérhetővé teszi majd az érdeklődők számára. Jelen
pillanatban folyamatban van e szolgáltatás elindítása, ahol magam
részéről én is besegítek a román fordításban. Emellett szeretnénk
kicsit kibővíteni a Dabas honlapján lévő Barótról szóló rövid ismertetőt még néhány információval és képpel.
Ifjúsági nagyköveti minőségünkben igyekszünk minden rendezvényen részt venni. E pár hónap alatt rengeteg ismerősre tettünk
szert, és sok jó baráttal is gyarapodtunk. Ezt a kedves dabasi közösségnek köszönhetjük, amely nagyon jól fogadott minket.
Józsa Melinda

Február 4-én ünnepélyes keretek között hivatalosan is aláírásra került
Dabas és Zenta elöljárói között a két település testvérvárosi szerződése, amelyről részletes beszámolót az olvasók a Dabasi Újság következő
számában olvashatnak majd. Az elmúlt bő három hónap munkája
nyomán született eredményeket, vagy az ez idő alatt elindult folyamatokat tekinthetjük ennek a szerződésnek a felvezetéseként is: örömmel tölt el, hogy a városvezetők úgy láthatták el kézjegyükkel a megállapodást, hogy az aláírás pillanatában már több szinten zajló együttműködésről számolhattak be Zenta és Dabas között.
Ami az aktualitásokat illeti, február 11-én a 3D-s prezentációs
anyagokra szakosodott dabasi székhelyű Kognitív Hungary munkatársai utaznak Zentára és tartanak az ottani iskolaigazgatóknak előadást erről az egyedülálló 21. századi oktatási technikáról. A dabasi
civilszervezetek vezetőivel folytatott megbeszélések nyomán körvonalazódik egy olyan csoportos utazás Zentára, amely azt a célt szolgálja
majd, hogy a dabasiak felvehessék a kapcsolatot a hasonló profilú
zentai civilszervezetekkel, és így ebben a szférában is elindulhasson az
együttműködés a felek között. Az elmúlt hetek legkellemesebb meglepetését az szolgáltatta, hogy a gimnáziumból és a szakközépiskolából is megkerestek osztályok azzal, hogy az előadásaink nyomán
Zentára szeretnének osztálykirándulást szervezni tavasszal, és ebben
kérik a segítségemet: ez egy rendkívül hálás feladat lesz, és bízom
benne, hogy olyan élményekkel szolgál majd a fiataloknak, amely a
mostaninál is nagyobb lökést ad Zenta és Dabas testvérvárosi kapcsolatainak.			
Molnár Balázs
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Fotó: Bagyinszki Zoltán

Még alig kezdődött el a 2011-es év, de máris igen sikeresnek mondható testvérvárosi kapcsolatépítés szempontjából. 2010 októbere óta
Dabason tevékenykedik Józsa Melinda baróti és Molnár Balázs zentai
ifjúsági nagykövet. Ittlétük és hatékony munkájuk továbbmélyítette a
településeink között már meglevő kapcsolatrendszert.
A többi partnervárossal is igyekszünk a korábbi lendületet fokozva
közeledni egymáshoz. Besztercebányán új polgármestert választottak
Peter Gogola személyében, így itt idő kell, amíg kialakul az új apparátus, de ezt követően folytatódik majd közöttünk az előző ciklusokban
megalapozott együttműködés.
Tržič esetében jelenleg zajlanak az egyeztetések arra vonatkozóan,
hogy milyen eseményekbe tudnánk egymást bevonni az idén.
Ugyanakkor a lengyel Dobre Miasto városával is folytatjuk a tavalyi év
végén megkezdett közeledést, amelynek nyomán még ebben az évben
aláírjuk az együttműködési szerződést tovább bővítve ezáltal nemzet-
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Közmûvelôdési együttmûködések
Zentával

Fotó: Molnár Balázs

A testvérvárosi együttműködés jegyében január 17-én kétoldalú találkozóra került sor a dabasi és a zentai művelődési központok vezetői,
valamint a két város könyvtárosai között. Az ismerkedés és a szakmai
lehetőségek feltérképezése mellett a nap folyamán a zentai vendégek
megismerkedhettek Dabas néhány nevezetességével is.
A mostani, közművelődés területén történt újabb előrelépést egy
tavaly novemberi zentai látogatás alapozta meg. Tapodi Katalin, a
Kossuth Művelődési Központ igazgatója és Kovács Nándor, a zentai
Thurzó Lajos Közművelődési Központ vezetője múlt év végén már
találkoztak. Akkor a kapcsolatfelvétel, egymás intézményi hátterének
megismerése volt az elsődleges szempont.
Az akkori látogatást viszonozta január 17-én a zentai művelődési
élet vezetője, aki elhozta magával az ottani városi könyvtár vezetőjét,
Gero Ibolyát és néhány munkatársát. Mivel időközben már ismertté
váltak a Nemzeti Kulturális Alap idei pályázati kiírásai, ez alkalommal már konkrét szakmai egyeztetés zajlott a felek között. A megbeszélések végeztével Tapodi Katalin erről úgy nyilatkozott, hogy ősszel
terveznek egy kistérségi felnőtt képzőművészeti kiállítást Dabason,
amit majd kivisznek Zentára, és bemutatják az ottani közönségnek is.
Ugyanezt szeretnék megtenni a Házunk-Hazánk nemzetközi fotópályázat kiállítási anyagával is. Szó volt továbbá a nyári gyerek képzőművészeti táborok kölcsönös meglátogatásáról, melynek részletei még
kidolgozásra várnak.

A két művelődési központvezető tárgyalásai alatt a települések
könyvtárosai is megtalálták a közös hangot. Ferenczi Margit, a Halász
Boldizsár Városi Könyvtár igazgatója először találkozott zentai kollégáival, így az ismerkedés mellett bemutatta nekik a dabasi könyvtárat,
és az itteni munkaközösséget. A felek több ponton egyetértettek
abban, hogy a földrajzi távolság és a köztük levő országhatár ellenére
sok szempontból nagyon hasonló helyzetben vannak az intézményeik.
A további együttműködés tekintetében Ferenczi Margit és Gero Ibolya
megállapodtak abban, hogy februárban közös pályázatot nyújtanak be
a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melynek célja egy vajdasági tartományi
mesemondó verseny forrásainak előteremtése.
A szakmai találkozókat követő ebéd után a zentai vendégek megtekintették a Kossuth-koszorút, ellátogattak a Halász Móricz-kúriába,
a napot pedig a Sári Rétesházban zárták.
Molnár Balázs

„Friss tintával”

írt tájékoztató a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
legutóbbi programjáról
A „Mi vagyunk a tudás pillére!” – Szolgáltatásfejlesztés a dabasi
Halász Boldizsár Városi Könyvtár olvasói táborának növelése és
az élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP-3.2.408/1/KMR-2009-0010 azonosító számú uniós pályázat keretében a Halász Boldizsár Városi Könyvtár 2011. január 27-én szervezte legutóbbi olvasás-népszerűsítési programját.
A program megvalósítására a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
együttműködésével került sor. A könyvtár vendége Barbinek Péter
Jászai-díjas színész, rendező volt, műsorának címe: Friss tinta!
A Friss tinta! című kötet mai gyermekvers antológia, a kortárs költők verseit tartalmazza. Szerepel benne közel negyven mai magyar
költő, ismertek és kevésbé ismertek egyaránt.

Néhány költőnek közülük van már önálló kötete, itt említhetjük
Lackfi Jánost, Szilágyi Ákost, Tóth Krisztinát. Vannak olyan költők,
akik csak ritkán írnak gyermekverset. E vonatkozásban Szabó T. Anna,
Borbély Szilárd, Harcos Bálint nevét említhetjük. Erdélyi, felvidéki és
vajdasági szerzők verseit is olvashatjuk a kötetben. Olyan alkotók is szerepelnek ebben a gyűjteményben, akik hivatásuk szerint nem költők, pl.
Ranschburg Jenő, de verseikkel emelik a könyv színvonalát.
A sári városrész kisiskolásai és óvodásai e kötet remekei közül hallhattak, láthattak párat Barbinek Péter színész, rendező tolmácsolásában. A műsor ismert, Kossuth-díjas és Príma Primisszima díjas közreműködője Radványi Balázs előadóművész volt, aki József Attila,
Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád verseit dalban adta elő.
Bátran állíthatjuk, hogy a résztvevők jól érezték magukat, a művészek nagy sikert arattak. Ezzel a színes műsorral az volt a célunk, hogy
kedvet ébresszünk kicsikben és nagyokban egyaránt az olvasás iránt.
Továbbra is arra biztatunk mindenkit, hogy keresse fel a színvonalas gyermekversek tárházát, a Halász Boldizsár Városi Könyvtárat!
Nyitva tartás: Hétfő, péntek: 12.00–18.00.
Kedd, szerda, csütörtök: l2.00–17.00.
Honlapunk:www.dabasikonyvtar.hu
Ferenczi Margit, igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
2011. február
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve

Születési idô

Farkas Balázs
Balog Csege
Vitányi Evelin
Geburth Bettina
Holecz Erik
Szántó Melissza
Móricz Keve
Móricz Bercel
Kmetyó Marcell

01. 04.
01. 04.
01. 05.
01. 13.
01. 14.
01. 18.
01. 21.
01. 21.
01. 22.

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Anyuka neve
Szágos Andrea
Havasi Krisztina
Benke Mónika
Zsiga Krisztina
Kéri Margit
Tóth Edina
Solymosi Borbála
Solymosi Borbála
Maris Krisztina

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
február 2.

Balázs József–Bollog Erika

20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
február 2.
február 16.

Joó Tibor Csongor–Szőnyi Adrienn
Mezei Sándor Csaba–Bennárik Erzsébet
Fabók Ferenc–Hornyák Julianna
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
február 27.
Zsolnai Gábor–Tuska Ibolya
50 éve (1961-ben) kötöttek házasságot:
február 12.
Ujvári József–Bartha Ildikó
2011. január hónapban kötöttek házasságot:
január 12.
Harasztosi Norbert–Erdélyi Beatrix
január 26.
Péli László–Kosztolányi Rita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Búcsúzó a legidôsebb sári vôfélytôl
Serfőző József emlékére
Serfőző József 1926-ban született,
tősgyökeres sári családban. Iskolai
tanulmányait eminens tanulóként
szép eredményekkel végezte, de az
akkori társadalmi és gazdasági helyzet
nem tette lehetővé számára, hogy folytassa. Gyermekkorától kezdve nagyon
szeretett olvasni, könyvet, bármilyen irományt, ami a keze ügyébe
akadt, szívesen forgatott. Kellemes hangja kiváló kifejezőkészséggel
párosult, ezt az adottságát kamatoztatta vőfélyként.
Sáriban számtalan esküvőt vezetett le, egészen 50–60 éves koráig
járt lakodalmakba. Szókincse, műveltsége és a helyi családok ismerete tette a vőfélymesterség pótolhatatlan művelőjévé. A magánéletben
egyszerű, mértéktartó, tiszteletteljes személyiség volt, az élet minden
területén a pontosság, a részletekre való odafigyelés jellemezte.
18 éves fiatalemberként élte meg Sáriban a háború viszontagságait. A front átvonulásakor az oroszok elvitték a család fogatával együtt
málenkíj robotra, akkor még nem tudták, mit is jelent ez. Legnagyobb
szerencséjére csak Kiskunlacházáig jutottak, ahol a vasútállomás
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Név
Temesi István Jánosné
Majeczki Pálné
Dobrovolni Sándor
Zsíros Pálné
Molnár Jánosné
Szládik Istvánné
Varga Péter

Születési idô
1921. 02. 01.
1921. 02. 04.
1921. 02. 17.
1920. 02. 01.
1918. 02. 00.
1917. 02. 06.
1913. 02. 26.

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

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név

Születési idô	Halálozás idôp.

Szabó Norbert László

1977. 12. 17.

2010. 12. 09.

Szick Lipót
Bennárik István
Móri Ferencné (Szabó Ibolyka)
Wágner Józsefné (Erőss Ilona)
Lengyel Józsefné (Pazsitka Erzsébet)
Ligetvári Istvánné (Fogarasi Lenke)
Sztancsik István
dr. Molnár Ferencné (László Margit)
Lakatos Péter György
Serfőző József
Gogolák Mátyásné (Farkas Kamilla)
Sallai Kálmán
Maris Ferenc

1953. 11. 25.
1951. 12. 10.
1935. 06. 22.
1930. 11. 24.
1931. 04. 03.
1932. 07. 12.
1942. 12. 02.
1944. 09. 18.
1950. 12. 17.
1926. 11. 20.
1923. 07. 04.
1934. 01. 30.
1945. 07. 22.

2010. 12. 12.
2010. 12. 20.
2010. 12. 29.
2011. 01. 02.
2011. 01. 04.
2011. 01. 07.
2011. 01. 08.
2011. 01. 10.
2011. 01. 11.
2011. 01. 11.
2011. 01. 16.
2011. 01. 17.
2011. 01. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
bővítésén dolgoztak. Egy légitámadás alkalmával, a bombázás zűrzavarában tudott megmenekülni és gyalogszerrel hazatérni Sáriba.
Nehézgépkezelői végzettséget szerzett, így két éven át Dunaújváros
építésénél dolgozott az akkor ismert egyik legnagyobb földmunkagéppel. Fiatal házasként is havonta csak egyszer látogathatott haza családjához. A dunaújvárosi munkálatok végeztével hazakerült a Mánteleki
Állami Gazdaságba, ahol negyven éven át gépműhelyfőnökként dolgozott. Soha sem pártoskodott, de mások tiszteletben tartása mellett
mindig hangot adott a véleményének. Nem fejezte ki magát durván, de
józan, logikus gondolataival igyekezett meggyőzni társait és vitapartnereit. Szívesen beszélgetett időssel, fiatallal egyaránt, segítve eligazodásukat az életben.
A politika, a közélet, a magyar társadalom sorsa és a világ ügyei mindig
is foglalkoztatták. A napi- és hetilapokat nagy kedvvel olvasta, a rádió- és
televízió-műsorok beszámolóit érdeklődéssel figyelte. Egész életében nyitott maradt a nagyvilág és a szűkebb haza, Dabas, Sári és az itt élő emberek sorsa, mindennapi élete iránt.
Megbízható munkatárs, istenfélő, hívő ember, szerető férj és jó családapa volt, akire felesége, gyermekei, unokái és minden ismerőse tisztelettel
és szeretettel emlékezik.
Dolgos élete véget ért, Isten adjon örök nyugodalmat neki!
F. L.

intézményeink hírei

Iskolanyitogató…

Informatikai verseny

Kedves leendő első osztályosok!

Nem könnyű feladat egy igazságos informatikai versenyt lebonyolítani. Akik a számítógépet használják, tudják, még egyenlő objektív
feltételeket sem vagyunk képesek biztosítani adott időben.
Mégis minden évben részt veszünk többek között a Ceglédi
Informatikai Középiskola Dél-Pest Megyei Tehetségfejlesztő
Központja által meghirdetett levelező versenyen, amelyre kb. 40 iskola jelentkezik.
Évről évre nagyon jól megszerkesztett, kreativitást igénylő, újszerű
feladatokat kapnak a diákok, amelyek ízelítőt adnak az informatika
világából. A tanulók e-mailben kapták a feladatokat. Örömmel újságolták, hogy megjött a következő forduló. Szinte rögtön ítéletet
mondtak, hogy most könnyű, vagy nehéz. A határidő betartása az
előző években gondot okozott. Az idei tanulók nagyon önállóak voltak, mire rákérdeztem, már el is küldték a levelet.

Bizonyára izgatottan várjátok már az iskolakezdést.
Ugye kíváncsiak vagytok, milyen iskolába
járhattok, kik lesznek a tanító nénik?
Mi is szeretnénk megismerkedni veletek.
Ezért hívunk, várunk titeket
OVISULI-programjainkra!
Iskola-előkészítő foglalkozásaink:
OVISULI 1. – március 4. 17.00 óra
OVISULI 2. – április 1. 17.00 óra
OVISULI 3. – május 6. 17.00 óra
Helyszín:
Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas, Szent István út 34.
Kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat előre
jelezzék a 06-29-360-396-os telefonszámon.

Játsszunk iskolásdit!
Farkas Józsefné igazgató

Velenszki Lilla,
DÖK elnöke
Kossuth Lajos Általános Iskola
tanári kara és tanulóifjúsága, DABAS
Alulírottak, a devecseri általános iskola diákönkormányzata
nevelői nevében köszönetünket fejezzük ki a küldött adományért, amit az iszapkatasztrófa nyomán kaptunk Önöktől,
Tőletek. E reményt és emberséget sugárzó gesztus sok erőt ad
nekünk a következmények elviseléséhez. Érezzük az ország minden részéről áradó rokonszenvet, együttérzést, így sok más adományozóval együtt Önök is kitartásra buzdítanak bennünket.
Tudjuk, hogy a médiában sok igaz illetve hamis információ jelenik meg a helyzetünkről, ez nagy károkat okozhat megítélésünkben. Egy biztos: itt, az iskolában korrekt, diákságot segítő programokat tudunk megvalósítani az adományok által, mindent
precízen, pontosan könyvelve. A városban kicsit rosszabb a helyzet, az újjáépítés akadozik; a károsultak lakatlan házai még állnak, újak alapjait még nem rakták le. Sok a viszály – ami ilyen
rendkívüli helyzetben általában mindig és mindenhol lenni szokott. Reméljük, gyermekeink sem szenvednek itt semmi hiányt.
Köszönet érte minden jó szándékú embernek.
Sikeres 2. félévet, jó tanulást és tanítást kívánunk sok szeretettel és tisztelettel:
Devecser, 2011. január 25.
Bajók Józsefné
Göcsei Eszter
DÖK-segítőpedagógus
DÖK elnöke

Nagy örömünkre minden évben az elsők között szerepelünk, az
idén is az 1., 3., 4., helyezés a miénk. Név szerint a következő tanulók:
Kunos Kadosa, Mráz Dóra és Balogh Krisztina. Ők mind a hárman a
8. c osztályba járnak. Úgy vélem, ezek a diákok már most megtanulták, mi az a kitartás (sokszor órákat vett igénybe egy-egy feladat megoldása megállás nélkül), precizitás (egy-két karakter melléütése pontvesztés), határidő betartása, figyelmesség, felelősség stb. Ezek nem
csak szavak. Tapasztaltuk, ha ezekből az erényekből csak egy is hiányzott egy versenyzőnél, már veszített (legalábbis pontokat).
Sok sikert a továbbiakban is!
Juhászné Bábel Márta
informatikatanár

Köszönet az 1%-ért
A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Iskolai
Informatikai és Számítástechnikai Alapítvány kuratóriuma
köszöni a támogatást azoknak az adózó állampolgároknak, akik
a 2009. évben felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át az
alapítvány javára.
A számlára érkezett 443 881 Ft összeget alapítványunk 4 db
számítógép vásárlására fordította.
Kérjük, idén is támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 18678802-1-13
Köszönettel: 		Farkas Józsefné
			 igazgató
2011. február

Dabas 11

intézményeink hírei

Hírek a
„Dabasi Roma Tanodából”

A TÁMOP-5.2.5-08/1/2008/0028-as számú pályázat
a vége felé közeledik.
Lassan el kell végeznünk a zárszámadást, a következtetések
levonását.
A pályázat alapötlete kimagaslóan jó volt, ezért is sikerült
nyernünk. A gyermekek részvételi aránya meghaladta a számításainkat. Úgy a szülők mint a pedagógusok és azok a gyerekek
is, akik a célcsoport korosztályán kívül estek, ha csak mód volt
rá, bekapcsolódtak a munkába.
Amit a meghatározott és igen szoros keret lehetővé tett,
abból sikerült a gyerekeket táboroztatni, kirándultatni, busszal-biciklivel túrázni vinni. Eljutottak olyan helyekre, ahová
talán napjaink megszorító anyagi intézkedései miatt, hovatartozás nélkül a gyerekek zöme nem fog eljutni.
A kirándulásokon a részvételi arány szép magas volt, soha,
sehol nem vallottunk szégyent a gyerekek viselkedésével, ami a

helyi pedagógusok munkáját, nevelését dicséri. Sőt, a legutóbbi
Széchényi könyvtárbeli kiránduláson azzal búcsúztak tőlünk,
hogy bárcsak minden csoport ilyen volna.
A sok szép élmény után kanyarodjunk vissza a tanuláshoz.
Itt bizony nem sikerült félévkor olyan szép eredményt elérni,
mint év végén. Ám a diákok azzal biztattak, hogy év végére
„összeszedik magukat”. Így is megállapítható, hogy e rövid
program elindított valamit az arra fogékony diákokban. A
bukások száma csökkent. Az a 10–15 fős mag, akik komolyan
vették a programot, érzékelhették, hogy kemény munkával, de
van kiút.
Mindezek megvalósulásáért külön köszönet illeti a dabasi
Önkormányzatot, akik komoly szakmai segítséget nyújtottak,
Rafael Gyulát, a dabasi CKÖ elnökét, aki minden résztvevőt
saját gyermekeként kezelt, Szerénának, aki segítőtársként állt
mindig Gyula mellett, valamint azokat a szülőket, akik odafigyeltek arra, hogy gyermekeik ténylegesen is részt vegyenek a
programban.
Köszönjük a segítőtanároknak: Füzy Éva igazgatóhelyettesnek, Buncsák Gábor történelem szakos tanárnak, a mindenre
odafigyelő Kotán Sándor igazgató úrnak, Baranyi Bélának, a
sári iskola igazgatójának, valamint Zsolnai Mária tanárnőnek.
Kissné Lakos Katalin
projektmenedzser

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
február havi programok

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

RENDEZVÉNYEK

MAGYAR PIÉTA
Magyar Kanizsai Kamaraszínház előadása
Február 19. szombat 18.00 óra

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

a TÁMOP 3.2.3. pályázat eddig megvalósított programjairól
Március 4. péntek, 11.00 óra

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó Óvodás néptánc: péntek 16.00–16.45 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Tilinkó Gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Margaréta Citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig
oktató: Szlama László
Kékibolya Népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa Népdalkör: szerda 17.00–19.00 óráig
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Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: február 5. szombat
15.00 órától
Látássérültek Egyesülete: február 7., hétfő
Újonnan induló csoportjaink:
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek 15.00–16.30 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Informatikai tanfolyam II. ütem:
január 21-től péntekenként délelőtt és délután

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

KIÁLLÍTÁS
Képzőművészek a testvérvárosokból
Herman László felsőlakosi, Ljubljanában élő festőművész
és Bodosi Dániel, erdővidéki festőművész kiállítása
Megnyitó: 2011. február 17. csütörtök 17.00 óra
A kiállítás megtekinthető: 2011. február 17.–március 6-ig.
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: páratlan hét, csütörtök 16.00 óra
Felnőtt képzőművész kör: február 4. péntek 16.00 óra

intézményeink hírei

Sikeres program a Kossuth Mûvelôdési Központban
Nagy örömmel számolunk be róla, hogy a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretein belül 2010 novembere és decembere között megtartottuk Dabason,
a Kossuth Mûvelôdési Központban az Építô közösségek, Mocorgó – Outdoor szociális készségfejlesztô
foglalkozást.
A programot olyan 8–12 éves dabasi gyermekek számára tartottuk, akik családi okokból hátrányos helyzetűnek tekinthetők. A program szakmaiságáért Scheitz Kata pszichológus és
jómagam, Skaliczky Dávid outdoor tréner és élménypedagógus feleltünk. A pszichológiát, mint alkalmazott tudományágat ma már senkinek sem kell bemutatni, azonban azt már
kevesebben tudják, hogy mi is pontosan az az „outdoor tréner”
és mivel foglalkozik egy élménypedagógus.
Az élménypedagógia a lexikális tudás megszerzésével szemben, a saját élményből fakadó tapasztalati tanulást, és a tudás
gyakorlati alkalmazását helyezi előtérbe. Ennek a megközelítésnek a segítségével remekül fejleszthetők a gyerekek egyéni
és szociális kompetenciái.
Jelenleg, elsősorban a Vadaskert Gyermek- és Ifjúság
pszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Borostyán nevű
élmény- és kalandterápiás osztályán alkalmazom a módszert,
amelynek különlegessége, hogy játékos, élményszerű, kihívásokkal teli, ami vonzóvá teszi mind a gyerekek, mind az esetleg
kevésbé motivált fiatalok számára is. Jellegéből adódóan minden résztvevőnek személyes élményt ad és tapasztalattal gazdagít, ehhez azonban fontos, hogy ne csak a lehetőséget
teremtsük meg, hanem a gyerekek el is jussanak az ilyen jellegű
foglalkozásokra. Ez elsősorban a szülők/nevelők felelőssége.
Ezért is volt számomra nagy öröm látni, hogy a dabasi szülők
ilyen érdeklődéssel és nyitottan fogadták a program adta lehetőséget. Mindig jó érzéssel tölt el olyan szülőket látni, akik
ennyi gondoskodással, szeretettel, törődéssel viselik gondját
gyermekeiknek. Különösen nagy dolognak tartom ezt azoknál
a családoknál, ahol egy szülőre hárul a családfenntartás és
gyermeknevelés összes nehézsége és felelőssége.

A gyakorlatban az élménypedagógiai foglalkozások általában a szabadban zajlanak (erre utal az angol “outdoor” kifejezés), mert itt nyílik lehetőség olyan összetett problémamegoldó feladatok és helyzetgyakorlatok végzésére, amelyek egyaránt jelentenek kognitív és fizikai kihívást a csoportnak és
amelyeket csak egymással kooperálva lehet megoldani. Ezeket
a játékos feladatokat egy feldolgozó beszélgetés követi, ahol
lehetőségük van a résztvevőknek visszajelzéseket adni és kapni
arról, hogy hogyan működtek az adott helyzetben. Ezekből az
élményekből a csoportos feldolgozás során olyan tanulságokat
vonhatnak le, melyeket később az élet különböző területein
(pl. iskola, család) hasznosíthatnak.
A legnagyobb hatékonyság érdekében a feladatokat mindig
az adott csoport igényeihez, összetételéhez és képességeihez
kell igazítani. Ennek érdekében a tényleges csoportmunka
megkezdése előtt Katával a gyerekeket és szüleiket egy közös
beszélgetésre invitáltuk: minden részt vevő családdal különkülön leültünk és átbeszéltük az őket leginkább érdeklő kérdéseket/problémákat. Kata a tréning időtartama alatt többször
is a szülők rendelkezésére állt és szakmai tanácsaival segítette
őket. Ugyanakkor azt is jó volt látni, ahogy a hasonló helyzetben lévő családok kezdenek közösséget alkotni, megosztják
egymással élményeiket, tapasztalataikat, és a gyerekek is szemmel láthatóan élvezték a foglalkozást. A program után sok
pozitív visszajelzést kaptunk mind a szülőktől, mind a gyerekekkel foglalkozó szakemberektől, pedagógusoktól. Összes
ségében azt hiszem, hogy sikeres volt a kezdeményezés és úgy
láttam, hogy ez a pozitív folyamat, amit együtt indítottunk
útnak, a művelődési központ falain túl is tovább él.
Nekem személy szerint pedig nagyon jólesett az a felém irányuló kedvesség és családias légkör, amit alkalmam volt megtapasztalni a dabasi Kossuth Művelődési Központban.
Skaliczky Dávid, Outdoor tréner

Felhívás!
Újságíró-előkészítő tanfolyam indul 2011. márciustól Dabason a Kossuth Művelődési Központban.
A képzés célja, hogy a megszerzett ismereteket a diákok egyéni és közösségi célok megvalósítására kreatívan használják.
Pl.: iskolaújság, sulirádió, helyi kiadványok.
Tematika:
• az újságírás alapjai
• médiaismeretek
• kommunikációs gyakorlatok
• gyakorlati feladatok a helyi médiumokban
A tanfolyam időtartama 3 hónap.
(heti egy alkalommal, kétszer 45 perc.)

A tanfolyam várható költsége 6000 Ft.
Elsősorban általános iskola 7–8. osztályos és középiskolás
diákok jelentkezését várjuk.
A tanfolyam várhatóan hétfői napokon kerül megrendezésre
Bővebb információ:
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István út 58.
Tel.: 29/360-237,
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu
Jelentkezési határidő: 2011. március 11., péntek
2011. február
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Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2370 Dabas, Szent István út 58.
Levelezési cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Tel.: 29/561-208; 06-70/773-4072 • E-mail: info@datle.hu

www.datle.hu
Adószám: 18711365-1-13
Számlaszám: 64400082-30091364-51100014

Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Dabas
és térségében élő vak és gyengénlátó emberek életminőségének javítását, érdekeik védelmét és a részükre nyújtott szolgáltatásaink működését és fejlesztését!
Tevékenységeink: mindennapi tevékenységek tanítása rehabilitációs intézmény segítségével (önellátás, tájékozódás, közlekedés) • tanácsadás (rehabilitációs, jogi, életvezetési, mentálhigiénés, pszichikai) • ügyintézési, adminisztrációs segítségnyújtás
(a kliens otthonában és otthonán kívül)• információszolgáltatás a látássérültek számára igénybe vehető juttatásokról, szolgáltatásokról (pályázat, munkalehetőség, át- és továbbképzés)
• segédeszközök beszerzése, betanítása • az integráció megvalósításának elősegítése az oktatási intézményekben, a másság
elfogadásának jegyében • helyi szintű sorstársi közösségi élet
megszervezése • a látássérült emberek jogainak és érdekeinek
képviselete, érvényesülésüknek elősegítése, a helyzetükből
adódó nehézségek leküzdése, illetve enyhítése

Köszönjük támogatását!
Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B)

pályázatot hirdet

közterület-felügyelői munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 30.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető:
www.dabas.hu (Önkormányzat/Pályázatok/Támogatások
menüpont alatt)

Tel.: 06-29-561-220
Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját Szentegyedi és
Czegei gróf Wass Albert, erdélyi magyar író és költő halálának tizenharmadik évfordulója alkalmából tartandó koszorúzással egybekötött
megemlékezésünkre
Helyszín: Dabas Sportcsarnok mellett – Wass Albert szobra
Időpont: 2011. február 18. (péntek) 18.00 óra
Beszédet mond: Császárné Kollár Tímea, Jobbik Magyarországért
mozgalom – Pest megyei elnök
Volner János, a Jobbik Magyarországért mozgalom
országgyűlési képviselője
Pribék József, önkormányzati képviselő,
Jobbik – Dabas
Pribék József
önkormányzati képviselő, Jobbik – Dabas
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„Maradnak az igazak és jók!
A tiszták és a békességesek.
Erdők, hegyek, tavak és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!”
Wass Albert

Kedves Dabasi Lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2011. január 21-én
elsô szolgálatát teljesítette a Szebb Jövôért
Polgárôrség. Autóinkon, és az egyenruhánkon (fekete
sapka, fekete nadrág, fekete mellény) a fenti Árpádpajzsos logó, és a „Szebb Jövôért Polgárôrség” felirat
található.
Jelenleg 34 önkéntes dabasi lakos, szabadidejében, elsôsorban, de nem kizárólag, a peremkerületekben (Dabas-Besnyô, Dabasi-szôlôk, Sári) járôrözik
a bûnözôi hajlam visszaszorítása érdekében.
06/70 779-0987
A fenti telefonszámon éjjel-nappal elérhetô a
polgárôrség. Várjuk hívását, ha környezetében gyanús
dolgot észlel, de segítséget nyújtunk idôs, beteg embereknek is: például fahordásban, bevásárlásban!
Jelenleg támogatás nélkül, önkéntes alapon
járôrözünk, ezért várjuk szíves felajánlásaikat annak
érdekében, hogy Dabas egész területén dolgozhassunk.
Amennyiben kedvet érez, hogy tagjaink közé lépjen, vagy támogató tag kíván lenni, a fenti telefonszámon, vagy az szj.polgarorsegdabas@freemail.hu
e-mail címen kollégáink várják jelentkezését.
Elôre is köszönjük segítôkészségüket, és már az
elsô nap tapasztalt szíves fogadtatásukat!
Védjük meg együtt településünk nyugalmát!
Szebb Jövôért Polgárôrség

F E L H Í VÁ S !!!
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV Kft.) értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy cégünk semmilyen alvállalkozót, személyt nem bízott meg csatornatisztítással,
vagy bűzmentesítéssel kapcsolatosan.
Ilyen jellegű problémákat csak a DAKÖV Kft. emberei és gépei végezhetnek az üzemeltetési területükhöz tartozó településeken.
Ha bárkit ilyen jellegű dologgal kapcsolatosan keresnek fel, kérjük Önöket, hogy jelezzék a DAKÖV Kft. felé,
valamint érdeklődjenek helyi kirendeltségeinken, vagy
a 29/360-323-as központi telefonszámon.
a DAKÖV Kft. vezetősége
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Egyházak hírei
A felsôdabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje
• Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasz
szony ünnepén 17.00 órakor gyertyaszen
telés.
• Hétköznap: csütörtökön 17.00; pénteken 7.00
órakor, vasárnap 8.00 és este 18.00 órakor.
• Első csütörtökön este 18.00 órától szentségimádás hazánkért, családjainkért, a
magyar fiatalokért, amely péntek reggel 7.00
órai szentmisével záródik.
• Február 26-án du. 16.00 órától teadélután
lesz a Karitász szervezésében. A tombolafelajánlásokat szeretettel elfogadjuk, a bevételt a rászoruló családok megsegítésére fordítjuk. Isten fizesse meg!
A gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
szentMISék RENDje
• kedd: 17.00 Dabas-Gyón
•csütörtök: 11.00 Zárdaotthon,
17.00 szentségimádás Dabas-Gyón
• péntek: 17.00 Dabas-Gyón
• szombat: 18.00 Dabas-Gyón
• vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők,
10.00 Dabas-Gyón.
Programjaink
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–18.00 óráig.
• Ministránsfoglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig.
• Február 6-án, vasárnap Dabasi-szőlők
8.30-as, Dabas-Gyón 10.00-es szentmise
keretében gyertyaszentelés és Balázsáldás
lesz.
• Február 6-án, vasárnap 14.00 órakor teadélután gyerekeknek.
• Betegek kenetét február 13-án, vasárnap a
10.00 órás szentmise keretében szolgáltatjuk ki. A betegek kenetét annak a hívőnek
lehet kiszolgáltatni, aki értelme használatának elérése után, betegség vagy öregség
miatt veszélybe kerül.
• Február 13-án, vasárnap 14.00 órakor teadélután felnőtteknek.
A dabasi református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Templomi istentisztelet vasárnap délelőtt
10.00 órakor a gyülekezeti házban (Kossuth
László u. 2.).

• Házi bibliaórák szerdán 17.00 órakor a családoknál.
• Énekkari próba minden vasárnap 9-től a
gyülekezeti házban.
Gyülekezetek közötti összefogás
• Február 4-én, pénteken 18.00 órakor Szűcs
Balázs lelkész előadást tart és beszélgetést
vezet a kommunikációról. A beszélgetés
v e n d é gl á t ój a a d a b a s i R e f o r m á t u s
Gyülekezet, helyszín a dabasi református
parókia.
A Biblia vasárnapja
• Március 6-án vasárnap 10.00 órakor bibliavasárnapi istentisztelet a hittanos énekkar
szolgálatával.
Úrvacsorai istentisztelet
• Március 13-a böjt első vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet.
Vendég énekkar
• A március 20-án vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében vendégünk az
Inárcsi Pünkösdi Gyülekezet énekkara.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
www.parokia.hu (honlapok fül / ABC szerint/
Dabasi Református Egyházközség).
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Február 3., csütörtök 18.00 óra, férfi bibliaóra
• Február 13., vasárnap 16.00 óra, házas-kör
• Február 22., kedd 9.30-kor istentisztelet a
Zárdakert Otthonban.
10.30-kor istentisztelet az Átriumban
• Február 27., vasárnap 16.00 óra, szeretet
vendégség (hittanos és konfirmandus gyermekek rövid műsora)
• Március 6., bibliavasárnap, 16.00 óra, szere
tetvendégség
Vendégeink lesznek a Nagykőrösi Arany
János Református Gimnázium diákjai, szolgál az intézmény lelkipásztora.
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 órakor a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet
• hétfő 16.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
• kedd 16.00 órakor konfirmáció-előkészítő
• szerda: 15.00 órakor gyülekezeti hittanóra
16.00 órakor konfirmáció-előkészítő
• férfi bibliaóra minden hónap első csütörtökjén 18.00 órakor
• házas-kör minden hónap második vasárnapján 16.00 órától

• filmklub minden hónap utolsó vasárnapján
15.00 órától
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Februári jótékonysági szeretetvendégségeink rendje a következő:
• február 6., 16.00 óra – előadó: Kertész
Botond; téma: Evangélikus egyháztörténet
• február 13., 16.00 óra – előadó: Karlik Dóra;
téma: Utazás Afrikába
• február 20., 16.00 óra – előadó: Valentínyi
Erzsébet; téma: Sissi élete Korfun
• február 27., 15.00 óra – gyermekek szeretetvendégsége, párhuzamosan családi istentisztelet szintén 15.00 órai kezdettel az ifjúsági teremben!
• március 20., 16.00 óra, Barót és Zenta ifjúsági nagyköveteinek bemutatkozása és előadása
• Március 27., 16.00 óra, nők imadélutánja
Az alkalmakat egyházközségünk gyülekezeti
házában tartjuk.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• bibliaórák januártól húsvétig csütörtökönként 15.00 órától
• énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–18.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
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Plébánia – On-line?
Lehetséges-e hitünket megőrizni, sőt terjeszteni a modern
kommunikációs csatornákon keresztül?
Az internetes fórum egy olyan új platform, amely talán hasonlít az
antik Róma közteréhez, ahol a politikai élet és kereskedelem zajlott,
ahol teljesítették vallási kötelességeiket a polgárok, ahol a város társadalmi életének nagy része folyt, és ahol kiderültek az emberi élet fényés árnyoldalai. Ez a fórum a város népes és élő része volt, és nagyban
tükrözte az őt körülvevő kultúrát, sőt – ha a szónokokra és követőire
gondolunk – saját kultúráját is kifejlesztette. A törvénykezés, a törvények nyilvános kihirdetése (promulgáció) is ezen a fórumon zajlott.
Sőt az emberek a mindennapi gondjaikat is megoszthatták az antik
Róma közterén. Ilyen virtuális fórum az internet világa is, amely
körülvesz minket nap mint nap. Kevés olyan ember van a földön, aki
akár egy pár percre ne kapcsolná be az internetet, vagy aki esetleg
sohasem hallott volna létezéséről. Mint mindig, a nagy felfedezések
veszélyeket és nagy lehetőségeket hordoznak magukban, és rajtunk
múlik, hogy szabad akaratunkkal a nemes célt szolgáljuk, vagy a destruktív (romboló) oldalakat böngésszük majd. Napjainkban a számítógépek új virtuális világa az egyházat is arra a nagy kalandra ösztönzi, hogy használja ki ezt az új lehetőséget az evangélium hirdetésére.
Lépést kell tartani a kor vívmányaival, és azokat továbbra is Isten
országának építésére kell felhasználnunk. A feladat ugyan nem kön�nyű, de sok erkölcsileg elfogadható keresztény lehetőség van.
Ilyen nemes kezdeményezés vezérelte az alsódabasi plébániánk
fiataljait is, hogy elindítsuk január első heteiben internetes honlapunkat. A honlapon keresztül megismerhetjük templomunk és
Dabas városunk történetét, ifjúsági életünket, közérdekű információkat, aktuális híreket, miserendet és sok más érdekes dolgot.
Helyet kapott a komoly, lelket emelő olvasnivaló is csakúgy, mint
ahogy a humor is. Elindult az on-line hittanóra-(előadás)sorozat,

Disznótor a Gyóni Római
Katolikus Egyházközségben
Január 15-én tartottuk meg a téli közösségi programunkat, az egyházközségi disznótort.
Nagyon szép, eseménydús napunk volt. Reggel 6 órakor már az
üstben melegedett a víz, és 6.30-ra a felnőttek megbirkóztak a 170 kg
súlyú disznóval. Délelőtt készült a hurka, kolbász, tepertő, délután
már főtt a nagyon finom orjaleves.
A gyerekek délelőtt kedvükre játszhattak, táncolhattak és kézműves foglalkozáson vehettek részt. 18.00 órakor szentmisét tartottunk,
majd ezt követte a bőséges vacsora és a kötetlen beszélgetés. 21.30-kor
már a hívek nagy része hazament, persze voltak, akik még éjfélig
beszélgettek, de a plébános 22.30-kor már nyugovóra tért. Plébános
atya kihirdette, hogy aki részt vesz a disznótoros vacsorán, annak
kötelező másnap a vasárnapi szentmisén is részt vennie.
Jövőre is megtartjuk ezt a jó szokást, de nem kívánjuk, hogy a plébánia fizesse ki a vacsorát.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Serfőző József január 14-i temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A Serfőző család
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ahol a lelkipásztori munkatársak és a lelkipásztor is előadásokat,
elmélkedéseket tart hétről hétre. Ehhez tartozik mindig egy kis feladvány a gyermekeknek, és a diákmise keretében a jó választ adókat
jutalmazzuk is. Kép- és videotárunkban több száz kép és videó
található, reméljük híveink nagy megelégedésére. Természetesen
semmilyen elektronikus fórum nem pótolhatja a személyes jelenlétet a misén vagy a hittanórán, de összetartozásunk kifejezésében, a
könnyebb kapcsolattartásban, emlékeink megosztásában és az igehirdetésben nagy és nemes segítségünkre lesz ez a kezdeményezés.
Várjuk szeretettel miséinken, programjainkon és természetesen
a honlapunkon www.alsodabasplebania.5mp.eu és a Facebook®
portálján.
Isten áldásával:
Szalka Mihály plébános megbízásából:
Talabér János, plébániai médiafelelős

Gyertyaláng
Január 17-én már délután sem volt villany. Azután meglepetésre
este sem lett. Gyertyát gyújtottunk. Vacsora után, hogy egyedül
maradtam, sokáig néztem a gyertyalángot. A láng visszanézett
rám. A mozdulatlan láng vigyázóan figyelt. Messze vitte a gondolatom. A régmúlt gyertyalángjait idézte.
Kedves arcok merültek fel emlékeim közül. Ők is a gyertyalángot, vagy a tábortüzet figyelték. Nekik is, ki tudja, milyen emlékeket hozott közel a láng. Egyedül nagymamámat emlékeztette a
gyertya a háborúra. A hatvanas években szintén nem volt villany.
A nagyi, aki nálunk volt, egyszer csak megjegyezte a gyertyát látván: „olyan háborús hangulat van”. Pedig a borospincékben régen
csak gyertyavilág lehetett. A petróleumlámpa büdössége miatt
nem lehetett a pincékben. Nekem a gyertyavilág visszaidézte azokat a meghitt, szeretetteljes estéket. A villanyhiány összehozott
bennünket. Az 50-es-60-as években nem lehetett elképzelni sem
a gyertyafényes vacsorát. Legalábbis ilyesmivel senki sem dicsekedett. Megfordult a világ. Most a gyertyafényes vacsora a természetes és a villanyhiány a furcsa.
Viszont én mégis szeretem a gyertyalángot. Összehozott régmúlt kedves emlékeimmel.		
Tóthné Péczer Mária
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Teleki Júlia balladája
„Annyi ember, annyi fiatal,
ki nem ölni, csak dolgozni
és élni akart,
meghalt csak azért
mert nemzetisége magyar.”

Január 20-án vendégünk volt Teleki Júlia vajdasági helytörténész, aki
az 1944–45-ös délvidéki magyarirtásról beszélt a városháza nagytermében a mintegy fél nézőtérnyi közönségnek.
Teleki Júlia egy furcsa kérdéssel indította beszédét: „Tudják-e, hogy
mit is jelent csúrogi magyarnak lenni?” A látszólag egyszerű kérdést
megrendítő, meghökkentő válasz követte. Sokaknak semmit. Mert
Csúrogon nem élnek magyarok. Teleki Júlia, akinek a neve is olyan,
mintha a népballadákból lépett volna elő, olyan elemi erővel, szuggesztív átéléssel mesélte el a maga balladáját, hogy mindenki megrendülve és döbbenten ült székében. Csúrogon éltek magyarok. Ebben a
vegyes lakosságú faluban élt Júlia családja is, a tragédiát követően már
csak hírmondónak maradt közülük néhány. Hírmondónak, akik tanúi
és krónikásai a csúrogi véres eseménynek, mint maga Júlia. És Csúrog
csak az egyike annak a három falunak, s a környező tanyavilágnak,
ahol rengeteg magyart mészároltak le, hajtottak gyűjtőtáborba Tito
partizánjai. Talán felsőbb parancsra, de ebben aktívan rész vettek a
szerb szomszédok, ismerősök, akikkel mindaddig békében éltek
együtt a magyarok. Zsablya és Mozsor is felzárkózott a „magyartalanított” délvidéki falvak sorába.
A vérengzés előzményeiről tudnunk kell, hogy az 1942-ben
bácskába bevonuló magyar csapatok sok szerbet, zsidót, sőt magyart
is meggyilkoltak. A katonák, feljebbvalóik parancsát teljesítve razziát
tartottak Csúrogon is, ez az úgynevezett „hideg napok” története. Ezt
az eseményt torolták meg kegyetlenül a szerbek, így mintegy 3000
magyar került a sintérgödörbe (dögtemetőbe), ahová elkaparták a
megkínzott, kegyetlenül kivégzett áldozatokat, köztük Teleki Júlia
édesapját is. (Délvidék-szerte mintegy 40 000 áldozatot tart számon a
krónika.) A hátramaradottakat, asszonyokat, időseket, csecsemőket
állatként hajtották a járeki és gajdobrai lágerbe, ahol sokan éhen haltak, megfagytak, kevesen élték túl a kálváriát.

Fotó: Karlik Balázs

(részlet a szerző Keresem apám sírját című verséből)

Minden népnek megvan a maga holokausztja. A bácskai magyaroké ez. Teleki Júlia azért jár városról városra, azért mondja kifulladásig
a maga balladáját, hogy valaki kérjen már egyszer bocsánatot és vegye
le a kollektív bűnösség bélyegét a három falu lakosságáról. A szerbek
egyoldalúan csak a saját áldozataikra emlékeznek, az ő neveiket tüntetik fel márványtáblákon, emlékműveken. A sintérgödör halottairól,
ahová szeméttelepen lehet csak átvergődni, nem marad meg sem
kereszt, sem emlékmű, sem virág. Bármennyire is próbálkoznak a túlélők mementót állítani szeretteiknek, az emlékművet porrá zúzzák,
gyalázkodó feliratot festenek a megmaradt kövekre, a keresztet felgyújtják, a virágot széttapossák. És ez így megy évről évre, semmi sem
változik Az elkobzott magyar vagyon visszaszolgáltatásáról hallani
sem akarnak, és még 66 évvel a genocídium után sem akarják elismerni felelősségüket.
Teleki Júlia nem hátrál meg. Amíg ereje engedi, addig megy fórumtól fórumig Szerbiában, Magyarországon, Európában, amíg valaki
meg nem hallja a hangját. Ízes magyar nyelven, gyönyörű tájszólásban
hirdeti a múltat, a mártírium, az özvegység, árvaság, hazátlanság kínját. Ez az ő küldetése és célja. Kérjen valaki végre bocsánatot, de legalább elnézést mindenért, ami volt. Hogy a fiatalok ne a bűnösség
bélyegével nőjenek fel… Hogy a vajdasági magyarok és szerbek ne csak
egymás mellett, de együtt élhessenek.
A rendezvény végén Teleki Júlia dedikálta Hol vannak a sírok című
könyvét, amelyben családja és a többi mártír magyar kálváriáját, kutatásainak történetét, a hatóságokkal vívott küzdelmeit örökíti meg.
Kapui Ágota

A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA
„Én tiltott csillagon születtem,
a partra űzve ballagok,
az égi semmi habja elkap,
játszik velem és visszadob.”
Pilinszky János: Tilos csillagon

Az ENSZ-közgyűlés 2005. november 1-jén nyilvánította nemzetközi holokausztemléknappá január 27-ét.
66 évvel ezelőtt, 1945-ben ezen a napon szabadították fel az auschwitzi és birkenaui
haláltábort. A koncentrációs táborokban mintegy öt-hatmillió áldozat vesztette életét embertelen körülmények között. Az ENSZ közgyűlése kimondja, hogy január 27.
az emlékezés és a tanítás napja. Európa-szerte számos rendezvényen emlékeztek meg
a deportált zsidóság tragikus sorsáról. Budapesten a Holokauszt Emlékközpontban
és a Játékszínben tartottak kegyeleti megemlékezést.

Friedmann Áron gyóni sakter és családja
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Képregényajánló
Szerencsés helyzetben vannak a hazai képregényrajongók, hiszen
néhány éve még siralmas helyzetben volt az itthoni képregénykultúra.
Manapság egyre több kiadvány lát napvilágot, s képregényrajzolónak
lenni is egyre inkább egy megbecsült szakma lesz. Sok ember még mindig úgy gondolja, hogy ez egy alsóbbrendű művészeti ág, ami a buta
amerikai kisgyerekeknek való, hogy ha már könyvet úgyse vesznek a
kezükbe, legalább valamit olvassanak. Ezzel el is intézik a dolgot,
mondván, ilyen szuperhősös hülyeségekre nincs idejük. Természetesen
ebben is van igazság, de ezzel nincs is semmi probléma. A filmeknél is
megtalálhatóak a könnyed szórakozást ígérő popcorn mozik, vagy a
könyveknél a ponyvairodalom, amikről mindenki tudja, hogy nem
fognak mély gondolatokat ébreszteni bennünk. A képregényekre is igaz
ez, nem csak komolytalan, gyerekeknek szóló művek léteznek. Erre az
egyik legjobb példa a Sandman, ami élen járt abban, hogy a képregények irodalmilag is elismert alkotások legyenek.
A Cartaphilus kiadó jóvoltából immár mi is olvashatjuk a pop
kultúra eme meghatározó alkotását. Jelenleg a harmadik kötetet
adták ki idén januárban, elviekben még 7 várható a jövőben, ami
csak akkor fog megvalósulni, ha egy minimális mennyiség elfogy a
füzetekből, és nem lesz veszteséges a sorozat. (Igen, képregényt
kiadni azért még mindig nem a legjobb üzlet hazánkban.) Hogy
miről is szól maga a Sandman? Pár szóban képtelenség lenne összefoglalni, elintézhetném annyival, hogy Sandman, a „főhős” az álmok
fejedelme, de mint tudjuk, a történet sok esetben csak egy mellékes
plusz, elég csak a Bűn és bűnhődésre gondolni, amit fél perc alatt
bárkinek elmesélhetünk, csak akkor, ugye, fogalma nem lesz arról,
mi az egésznek az értelme. Ez áll fent a mostani esetben, hiszen leírhatnám, hogy Sandman milyen kalandokban vesz részt, hogyan
látogat el az álmok különböző bugyraiba, milyen emberekkel ismerkedik meg a valóságban az álomvilágon kívül, de ezeknek mind nem
lenne értelme, hiszen itt a hangsúly az emberi lelken és az álmokon
van. Mivel gyűjteményes kiadásról beszélünk, egyedül a könyvesboltok polcain találkozhatunk vele, újságárusnál hiába keressük.
Tóth Ronny Attila

Az ÓBUDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA ajánlata
Cím: Magyar Rajzfilm Kft. Óbuda, Kerék u. 80.
Tel.: 06-1/250-1355. E-mail: clarus-tax@t-online.hu
Felnőtteknek: Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés
10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szakmát.
Rajzfilmrendezők oktatnak. Nyílt nap keretében betekinthet az oktatásba!
www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html
Gyerekeknek:
Rajzfilmes szakkör a tanévben, szombatonként 9–12-ig.
Elkészíthetik rajzfilmjüket, CD-n hazavihetik
Táborok: húsvéti rajzfilmes tábor
(3 napos, ápr. 21., 22., 26-án)
Nyáron: rajzfilmes táborok egész nyáron (5 napos)
A gyerekek rajzfilmet készítenek,
melyet CD-n hazavihetnek.

18 Dabas 2011. február

A színház az örök
Szabó Erika a Táncsics Mihály Gimnáziumból indult az
ígéretes színészi karrier irányába. Gyerekként a Hold
Barátai színjátszó kör tagja volt, alakításaival, erôteljes
színpadi karaktereivel, ihletett versmondásával mindig
felhívta magára a figyelmet. Álma, hogy egyszer igazi
színésznô lesz, megvalósulni látszik. Sikereirôl, kéte
lyeirôl, az indulásról és megérkezésrôl beszélgettünk.
– Milyen út vezet a gimnáziumtól a színművészeti főiskoláig,
a filmezésig?
– Görbe. A gimnáziumban végig a főiskolára készültem, és most
egyetemre járok. Úgy érzem magam, mint egy matuzsálem, mert
annyi idő eltelt azóta, hogy még a színművészeti besorolása is megváltozott. Mégsem felvételiztem, amikor ott lett volna az ideje, mert
tizenhét éves voltam, amikor bekerültem a „Barátok közt”-be. A válogatásra való jelentkezést próbának szántam. Kíváncsi voltam, hogy
egy olyan helyzetben, ahol sok érdekes ember van, felfigyelnek-e rám.
Ebből az lett, hogy megkaptam a szerepet. Akkor nem volt számomra egyértelmű, hogy akarom-e, ezért nagyon megijedtem az új élethelyzettől. Végül belevágtam, és egyáltalán nem bánom. Nagyon sok
élményt, pozitívumot kaptam ettől a sorozattól, amit nem szabad és
nem is érdemes elfelejteni. Sokat tanultam ott, és ez ennek a hat
évnek köszönhető. Valószínűleg más ember lettem volna, ha ez a hat
év nincs. Nem biztos, hogy rosszabb, de másmilyen.
– Mikor határoztad el, hogy szakítasz a Barátok közt sorozattal és valami mással próbálkozol?
– Szépen, lassan érlelődik az emberben a változtatás igénye. Jó
sok idő telik el, amíg összeszedi a bátorságát, tesz egy lépést az új felé.
Nálam is így történt. Voltak pillanatok, amikor azt mondtam, hogy
ez nekem így nagyon jó, és voltak pillanatok, amikor másként láttam.
Már lemondtam a színművészetiről, mert „öregnek” éreztem magam.
Akkor voltam 22 éves. Most 25 vagyok, és elsőévesként már egyáltalán nem érzem problémának a koromat. Az ember tehát valószínűleg
akkor vált, amikor többször érzi, hogy nincs a helyén. Ez nálam olyan
23-24 évesen kezdett előjönni. Magamtól nem mertem meglépni,
hogy felmegyek a főnökömhöz és azt mondom, hogy nekem ez így
most elég. Meglépték helyettem, kiírtak a sorozatból. Megnyugodtam,
hogy így kellett történnie. A következő fél évben átgondoltam, hogy
mi a fontos számomra. Rádióztam, játszottam színházban, tehát
nem tétlenkedtem. Elkezdett megfogalmazódni bennem az új irány.
Gyermekkorom óta vonzott a színház, így elhatároztam, hogy belefektetek egy évet a felkészülésbe, és felvételizek a színművészetire.
Amikor eldöntöttem, akkor elkezdtek jönni a felkérések. Hogyha az
ember nagy döntéseket hoz, akkor az élet megkérdezi tőle, hogy valóban így gondolja-e. A felvételi alatt, a harmadik rosta előtt felkérést
kaptam egy budapesti színházból, majd filmszerepet, tehát mindent,
amire eddig vártam, ami elindíthat egy komolyabb színészi karriert.
A harmadrostán kértem a Jóistent, hogy történjen az, ami nekem a
legjobb. Amikor kimondták a nevem, akkor egy kicsit megijedtem.
Nem estem extázisba, hanem szép csendesen kimentem az épületből,
mert nem olyan jó ott ilyenkor a hangulat. A társaság egyik fele örül,
a másik fele zokog, és az egésznek picit mészárszékhangulata van.
Volt egy nyaram tehát, hogy felkészüljek arra, hogy egyetemista
leszek így 25 évesen, és nem vagyok benne biztos, hogy sikerült.

szerelem
Szeptemberben és októberben néhányszor feltettem magamnak a
kérdést, hogy tényleg ez az, ami nekem kell? Ahelyett, hogy keresném
az igazit, szülnék egy-két gyereket és élnék „normális” életet, itt ülök
és énekelni tanulok, táncórákra járok. Aztán megértettem, hogy ha
megismerjük egymást az évfolyamtársaimmal és megszokjuk a terhelést, hozzáeddzük a szervezetünket az elvárásokhoz, az új időbeosztásunkhoz, akkor minden a helyére kerül. Meg kellett békélnem
azzal, hogy ez most így lesz jó pár évig.
– Hogyan kerültél be az Üvegtigris 3 stábjába?
– Szánalmasan hétköznapi módon történt. Felhívtak, hogy
ráérek-e elmenni egy castingra. Ráértem, elmentem. Három fordulón vettem részt.
– Téged kerestek, tehát nem te kerested a lehetőséget.
– Ez általában így szokott működni. Ha valaki filmet akar forgatni, elmegy egy ügynökségre, ott ki vannak rakva a színészek fotói.
A rendező válogat, megnéz nyolcvan, száz embert, vagy csak húszat,
változó, meg hát amennyi pénze van arra, hogy egy castingot csináljon. Azok közül választ, akik szerinte megfelelnek a szerepre. Ha az
embernek szerencséje van, akkor a többezres adatbázisból őt választják, illetve behívják a válogatásra. Szappanoperából viszonylag nehéz
bekerülni egy filmbe. Tudom, hogy az én kiválasztásomnál probléma
volt, hogy mennyire tesz majd jót a produkciónak, mennyire keveredik majd össze a tévés arcom egy moziszereplő arcával.
– Pedig eltelt kis idő a kettő között.
– Annyira sok idő azért nem telt el, és egy darabig az embereknek
én még azt a karaktert fogom jelenteni. Ott van például Kulka János,
aki zseniális színész, mégis még mindig sokaknak ő a sorozatbéli
Mágenheim doktor. De hál’ Istennek, mellettem döntöttek. Rudolf
Pétert nagyon szeretem mint színészt, mint embert. Nagyon élveztem, hogy egyáltalán egy próbafelvételt csinálhatunk együtt.
Érzékeny, jó humorú, nagyon izgalmas személyiség. Nagyon jól érzékeltük egymást már a castingon is. Én is érzem az ő „mozdulásait”, ő
is az enyéimet, így nem kellett áttörnünk azt a falat, ami két ember
között néha ott van még akkor is, ha mindketten nagyon jó színészek,
egyszerűen azért, mert nincs kölcsönös szimpátia. Köztünk megvolt,
és így bizonyos dolgok azonnal működtek közöttünk.
– Milyenek voltak a forgatások? Milyen volt ilyen „óriásokkal”
együtt dolgozni?
– Először nagyon félelmetes volt. Egy nagy játékfilm forgatása
nem nagyon különbözik technikailag egy szappanopera külső jeleneteitől. Sokkal több idő van azonban egy-egy jelenet kidolgozására. Az
embernek nagyon jól meg kell ismernie azt a karaktert, amelyet játszik. Mivel összevissza vesszük fel a jeleneteket, mindennek a sikere
attól függ, hogy éppen milyen hangulatban, állapotban vagyunk.
Nekem tényleg nagyon nagy szerencsém volt Rudolf Péterrel, rátaláltunk egy olyan hullámhosszra, amelyen tudtunk együtt dolgozni. Mi
14 napot együtt töltöttünk gyakorlatilag reggel 6-tól este 8-ig. Nekem
volt 17 napom ebben a filmben. Volt, hogy egy egész napon át ketten
ültünk Péterrel a kocsiban, azért volt fontos, hogy egymásra legyünk
hangolva. Éreztem, hogy nagyon megkedvelt, és én is nagyon megszerettem őt. Innentől kezdve a félelmem elpárolgott. Biztatott, dicsért,
ami ilyenkor nagyon megnyugtató. Fontos, hogy az ember ne azt
érezze, hogy semmit nem képes megcsinálni, hanem tudja, hogy ha őt
választották, akkor a maximumot kell beletennie ebbe a dologba. A

filmben nagyon sokszor a nő irányítja a férfit. Hogy egy Rudolf
Pétert irányítson egy Szabó Erika – ez a helyzet nagyon távol állt
tőlem. Ahhoz, hogy a feladatot meg tudjam oldani, az kellett, hogy ő
rettenetesen alázatosan dolgozzon, és nagyon jól vezessen. Ezek után
nagyon meg kell gondolnom, hogy mihez adom a lényemet a jövőben,
mert ez egy nagyon sikeres film lett. Szerintem minden vállalható
benne, amit csináltunk, és színvonalban alámenni butaság lenne.
– Most is valamilyen próbára sietsz.
– Az egyetemen próbálok egy bábelőadást. Muszáj folyamatosan,
tanulnunk, gyakorolnunk. Most egy ideig nagyközönség előtt nem
leszünk láthatóak. Talán a következő év második féléve már nyitottabb lesz, és meg lehet majd nézni a vizsgaelőadásainkat. Az osztályfőnököm, Marton László egy kicsit az „apánk” is szakmai értelemben.
Biztos vagyok benne, hogy ha van olyan feladat, amiért megéri kiengedni a hallgatót, akkor ki fog engedni, hogy játszhassak. Ha nem
találja értelmesnek, akkor csak azért nem fog kiengedni, hogy forgassak még egy filmet. Ez azért jó, mert az embernek van kontrollja saját
magával szemben. Ő jó szakember, csalhatatlan ízléssel, és nem fog
olyasvalamire elengedni, ami óriási visszalépés lenne számomra.
– Hogy látod magad 4-5 év múlva? Színház vagy film, ha
választani kell?
– Ha választani kell, akkor mindkettő. Nagyon szeretnék filmezni és örülnék, ha lehetne rá alkalmam. A színház pedig az örök
szerelem az ember életében. Bízom benne, hogy még lehetőséget
fogok kapni jó színházakban, jó színészekkel együtt játszani. Ez a
pár év az egyetemen azért is jó, mert adunk egy képet magunkról,
képességeinkről, szakmai tudásunkról a budapesti és magyarországi színházak igazgatóinak. Kíváncsiak ránk, megnéznek, látják azt,
hogy hová fejlődünk, mire lehet használni minket. Hiszek abban,
hogyha mi itt osztályként ügyesen dolgozunk, akkor annak kell,
hogy legyen hozadéka. Nekem az a hitvallásom, hogy nincs felesleges munka. Ha az ember dolgozik és nagyon-nagyon akar, akkor
annak lesz eredménye.
– A beteljesüléshez kívánok neked sok erőt!
Kapui Ágota
2011. február
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„…nem boldogulhatott Hunniában.”

Vay Sándor/Sarolta

A világot mindig az elégedetlen emberek vitték előre. Különösen azok, akik akár a
meg nem értettség magányát, a társadalmi perifériára szorulást is felvállalva hirdették nézeteiket. A maga korában Kászonyi Dániel (Bécs, 1813. október 2.–Budapest,
1886. május 11.) 48-as honvéd százados – újságírót is afféle különc örök forradalmárként tartották számon. Csak egyszínű meze volt s fújhatott bármerről a szél, elveit soha fel nem adta. Középnemesi származása dacára jutott el a szociáldemokrata
eszmékig és szinte törvényszerű, hogy koldusszegényen halt meg. Életútjáról megemlékezett az egykori termékeny tollú újságíró munkatárs Eötvös Károly, tudományos
igényű értékelést készített az 1960-as években Márkus László, majd egy évtizeddel
később filmforgatókönyvet állított össze Grunwalsky Ferenc, ám a legnagyobb szeretettel mégis Vay Sándor/Sarolta írt róla. Kászonyi halálának 125. évfordulójára
az egykori tanítvány – a Pesti Hírlap 1904. június 5-i, vasárnapi számában megjelent – történetével emlékezünk, melyet olvasóink folytatásokban ismerhetnek meg.

Vay Sándor: KÁSZONYI DÁNIEL 1. rész
Fiatal, boldog párok, ha én tőlem kérnének
tanácsot, hová rejtőzzenek el néhány órás
boldogságukkal, az obligált déjeuner után,
rögtön Dalmáciába zavarnám őket. Le
Raguzáig, vagy még tovább a ióniai szigetekre, Hellász felé, öreg Homérosz klasszikus földére. Agyon baedekerezett Itália, mi
a te kék eged a dalmát ég kékségéhez hasonlítva, napja is ragyogóbb s nincs az a
Daubigny, aki olyan tengeri tájképet tudjon
pingá lni, mint aminő elénk tárul a
Bocchénál. És az a temérdek virág. Rózsa
kúszik minden ócska romfalra, rózsa terem
szürke, mohos épületek tövében a régi
Gravozában. Áthozzák öreg, ráncos képű
dalmát asszonyok a „Hotel Imperial” szellős csarnokaiba is; három krajcárjával vesztegetnek akkora rózsabokrétákat, aminőket
otthon, még derék nyárban is két-három
forintjával mérnek a Margitszigeten. Csupa
mélyen piros Bourbon, meg halvány, álmodozó Malmaison a partmenti villák kertjében. A kerítésen át kihajlik a gyászos lombú,
sötét ciprus ága, olajfák mellett terebélyes,
ernyős pálma meg egy-egy óriási platanusz.
Hajlongnak, suttognak mind-mind a langyos szellőben, ózondús levegő sós párázatában. Kedvüket lelhetnék itt a nagyon boldog emberek, mikor még a magamfajta
morózus íródeák is szebbnek találta a mindenséget, mikor még az ilyen fakó íródeáknak a szobája is színültig volt virággal.
Asztal, székek, szekrény mind-mind csupa
rózsa. A postámat is alig tudta elhelyezni a
zárai „Hotel Bristol” derék igazgatója ettől
a sok virágtól: „Szagos lesz az utca merre
merre járok…” citálta is azon mód a régi jó
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nótát, mert Dobó városából való hevesi fiú
Révész direktor úr, aki szörnyen örül az
idevetődő szittyáknak. A temérdek módra
meggyülemlett újságárkusok közül először
is a Pesti Hírlap-ot hüvelyeztem ki, amelyben a most élő legmagyarabb, legnagyobb
prózaíró, Eötvös Károly, folytatja a Vilmos
huszárok hazaszökésének pompás, színes
képeit. Halk szellő zsongott sudaras pálmák közt, mikor föllobbantak a Riva Nuova
tejfehér, villamos lámpái s izzó, szikrázó
fényüket egy névre vetették: Kászonyi
Dániel. Mintha olyan d’ouire tembe féle
hangzat ütötte volna meg a fülemet ebben a
csillagos, hallgató délvidéki estében.
Hangzatok, amelyek beszéltek of youth and
home… A Kászonyi Dániel kedvenc nyelvén, angolul szólva, az ő kedves angol poétájával. Mert az otthont, a gyermekkort idézte föl lelkemben ez a nekem felejthetetlen
név, a szülői házat, soha vissza nem térő
boldog, gondtalan időket. „Nem becsültük
meg eléggé, amikor öreg koldus író gyanánt
itt lézengett köztünk…” – írja a vajda, majd
generalizálva, aposztrofálóan szól: „ki írná
meg élete igaz történetét szeretettel?”
Gyarló és gyönge az én tollam ilyen föladathoz, gyerek is voltam még akkoriban,
mikor nálunk lakott a „zsarnokgyűlölő,
kopott mezű, nevetni nem tudó öreg
Kászonyi”, hogy föl tudtam volna fogni kellőleg lelke nagyságát, annak mélységes mély
rejtelmeit; mindazt, ami abban lakozott és
forrt. Hanem nagyobb szeretettel, több
kegyelettel soha sem fog tudni írni az öreg
Diogenesről, erről a mindenről lemondani
tudó emberről senki, mint én, aki emlékét

tisztelettel híven őrizem meg életem végéig.
Míg Eötvös róla írt sorait olvasom, egymásután bontakoznak ki és vonulnak el lelki
szemeim előtt régen elmúlt idők, immáron
porladó emberek. Előkelő, gazdag nemesi
házból származott Kászonyi Dániel.
Gyermekkora a XIX. század első tizedére
esett, amikor még élénken éltek a nagy francia forradalom, a magyar jakobinusok esetének emlékei. Ócska kúriákban olvasgatták még akkor a Moniteur-ben megjelent s
Európa több uralkodójához intézett híres
Goriani-leveleket, azt is, amelyet ezeknek a
mintájára Martinovics apát: „ Litterae ad
Impe ratore m e t Re ge m Hu ng a r i ae
Franciscum II. de dato 7-8. bris 1792” írt,
valamint Oratio ad Proceres röpiratát is,
amelynek egy-egy példánya csodaképpen
maradt meg, miután annak idején Pauer és
Kilián könyvesboltjában valamennyit elkoboztatták. Őrizték még itt-ott annak a
Szabadságfának is a másolatait, amit
Szolárcsik rajzolt börtöne falára, a sokat
mondó aláírással: Laetus et trunco florebit.
Száz példányban is lerajzolta ezt nekem a jó
öreg Kászonyi Dániel, újra meg újra lelkembe vésve az emberi jogok, a szabadságért
elvérzett jakobinusok történetét. De hiszen,
majd mindennek sora kerül lassan.
Most Kászonyi Dániel gyermekkoránál
tartunk még. Majd elvégezte iskoláit és nyalka patvarista lett gróf Andrássy György főispán mellett. Anno 1831-et írtak ekkor.
Felsőmagyarországon javában dühöngött a
nagy kolera meg a parasztlázadás. Kászonyi
végigélte borzalmait, mint fiatal patvarista s
év t i z edek mú lva leír t a „Unte r de m
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Standrecht” című regényében. Itt ecsetelte
Kossuth első szereplését is, aki lángoló szónoklataival végre is szétoszlásra bírta a felbujtott népet. Ez időtájt temérdek lengyel
menekült özönlött Sáros-, Zemplén-,
Abaújmegyékbe. A minden szolgaságot gyűlölő, Metternich vaskezét nyögő magyarok
szívesen barátkoztak össze a hazátlan bujdosókkal. Rejtegették, bujtatták őket azokban
a tömörfalú, bolthajtásos kastélyokban ott a
határon, Szirmayaknál, Desewffyeknél,
Semseyek, Soósoknál. Eperjesen, Kassán a
vendéglőkben késő éjszakáig hangzott a
nóta: Polyak venger dva bratancki, a Búsul a
lengyel, – és nagy mazurt táncoltak a kisas�szonyok, meg lengyel dolmánykát viseltek,
mint Déryné, aki Elizkát, a lengyel leányt,
viharos tapsok közt játszotta.
Az emigránsokkal való pajtáskodás avatta
a szabadság dicső apostolává Kászonyi
Dánielt. A lengyelek szenvedésében tanulta
megismerni saját, elnyomott, leigázott hazája
szenvedéseit is. Hogy bujtotta fel Bécset,
hogy bírta szökésre a Galíciában állomásozó
huszárokat, hogy szöktette meg Bemet, ezt
nehány szóban mesterileg írja meg Eötvös.
Soha se mernék csekélységemmel belékontárkodni. Megbecsülhetetlen szolgálatokat
tett Görgeynek, de kivált Klapkának is
Kászonyi és a kapituláló Komáromot mélyen
elkeseredve, vérző szívvel hagyta el. Finis
Hungariae. Itt új Caput kezdődik. Az utolsó
lengyel fölkelés után volt. Úgy SchleswigHolstein évadján, mikor a Danewerkét megostromolt porosz–osztrák seregek diadalmasan tűzték Düppel sáncaira a sasos lobogót.
Az egyfejűt is, a kétfejűt nemkülönben.
Micsoda csúnyán összemarta egymást nemsokára ez a két madár… No, de erről nem
szükséges a szót szaporítani. Kászonyi
Dániel egy napon szép, ragyogó, kora tavaszi
napon ott találta magát ismét az Úri utcában,
a Pilvax előtt, ahol ezelőtt tizennégy esztendővel segített a revolúciót megcsinálni.
Londonból jött s az akkori szörnyű sarkantyús divatból szinte kirítt pepita pantallója, tubákszín redingotja, meg a Vater
mörder. Micsoda öreg konzíliárius úr sétálhatott át Budáról ide. – Talán aludt is, mióta
a helytartótanácsot feloszlatták. Anno
Vormärs – Gondolták a darutollas, zsinóros
gavallérok. Pedig a jó Dániel épen egy ilyen
gavallért fixírozott. Egy nagyon szép arcú,
alacsony, feketehajú szittya dandyt, akinek
vállán megfeszült a gránátszínű bundabekecs s a másik pillanatban már, ahogy kilépett a Pyrker-ház sötétes, öblös kapualjából,

Eduárd, a bécsi kormányzónak kegyeltje,
többszörös birns adminisztrator, meg is
súgta titokban apámnak, hagyná pokolba
azt a Millert, mert még ő is bajba keveredik.
Nem volt elég annyi esztendő az emigrációban.
Az én jó édes apám azonban nem hagyta
pokolba Thomas Millert. Mikor már mindenből k ifog y ta k, eg y ebéd utá n a
Mihaleknál, így szólt hozzá:
– Holnap megyünk haza. Viszlek magammal a gyerekhez nevelőnek.
Kászonyi Dániel mérgesen mordult vis�sza apámra.
– Hiszen dajka kell inkább annak a gyereknek. De az én édes apám nem hagyta az igazát. Ő mindenáron segíteni akart Kászonyi
Dánielen, s aki ingyen semmit el nem fogadott, állást kellett annak ajánlani. Kedves
ember volt nagyon – ha t. i. akart lenni – az
én szegény édes apám. Most elővette minden szeretetreméltóságát. Végre is abban
egyeztek meg, hogy a gyerek majd megnő s
mire a dabasi határba értek, apám annyi
fenomenális tulajdonságomat mesélte el
Kászonyinak, hogy az lemászva a magas
ameriquainről – akkor ez divatozott – teljesen szívébe zárt már s olyan szakavatottsággal vett át a nagyanyám karjából, mintha
világéletében csak gyereket dajkált volna.
És abban az ő jó, nemes szívében benne is
maradt a baby halála percéig. Mert akkor is
úgy nevezett még az áldott jó öreg, mikor a
pólyából réges régen kikerülve Várady
staffirozott divatos gentlemanné. Látták a
komoly politikusok nevetni a „vad, rideg”
Kászonyit, nem tudom. Én azonban halottam elégszer. A zsarnokgyűlölő szabadság
apostolénál melegebb szívet, nemesebb lelket sohasem rejtett még érdes külső.

nyakába is ugrott és agyba-főbe ölelte. –
Danyi – kiáltott örömmel a gavalléros
magyar, – igen, így mondta: Danyi, ahogy
Zemplénben, a Kazinczy-nagyanyja kúriájában hallotta, s ő is agyba-főbe ölelte a
kaputrokkost. Az én szegény jó apám volt ez
a nyalka szittya, aki az örvendezések után
egyben azt kérdezte, mit tehetne egy emigráns pajtásért. Fő passziója volt ugyanis szegény öregnek mindenkiért tenni. Ezt a pas�szióját ma kevesen osztják ezen a rossz sárgolyóbison. Kászonyi Dánielnél még a spanyol hidalgó sem lehetett büszkébb. Nem
kért, nem is fogadott el ingyért senkitől
semmit. Bevallotta ugyan, hogy – amint
magát finoman kifejezte – vis-á-vis de rien
áll, de majd talál valami munkát. Édesapám
hát elment vele valami ilyest felkutatni.
Egynéhány tengő-lengő, Schmerlingtől,
Pálffytól rettegő újságunk dehogy vállalta
volna három-négy nemzetnek a híres forradalmi hősét. Regényekre nem akadt kiadó.
Még csak nyelv-, zongora- vagy rajzórákat sem
a k a r t a k ve n n i tőle .
Apage – ilyen veszedelmes embert ereszteni be
a házba, aki intimusa
K o s s u t h n a k , G a r i
baldinak, aki Párizsban
Orsini-nak is segített a
bombamerényletet végrehajtani. Hiába esküdö z öt t apá m , ho g y
p r o t e g é-j a T h o m a s
Miller, londoni polgár, a
pestiek tudták, amit
tudtak, nekik nem kell
A Vay-kúria Gyónon
ilyen nyelvtanár. Kapy
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Férfi kézilabda
Interjú Szilágyi Zoltánnal, a Dabas-Diego KC edzôjével
T. Zs.: A tavalyi Sportgálán az NBI/B-s felnőtt csapat kapta „Az
év csapata” kitüntetést, a szurkolók nevében is gratulálok hozzá!
Milyen érzéssel tölti el ez a csapatot?
Sz. Z.: Természetesen egy óriási megtiszteltetés a csapat számára. Nagyon örültem, hogy 2009-ben az ifjúsági csapatom kapta ezt a
kitüntetést, tavaly pedig a felnőtt csapat.
A 2010. évben lejátszott 26 mérkőzésből 20-at megnyert a csapat.
Tavasszal bronzérmesek lettünk és az őszi szezont is a 3. helyen zártuk. Hatalmas elismerés a fiúk számára a kitüntetés, ösztönző hatása
lesz a számukra. Remélem, ennek megfelelően fogunk szerepelni a
tavaszi szezonban is.
T. Zs.: A bajnokság kezdetekor az első 6 hely valamelyikének
megszerzése volt a reális cél a csapat számára. Az eredmények
ismeretében változtak-e az elvárások?
Sz. Z.: Természetesen változtak. Amikor elkezdődik egy bajnokság, nem tudjuk, hogy milyen erőt képviselnek az ellenfeleink.
Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó bajnokságról van szó a Keleti
csoportban. Mivel az őszi eredményeink nagyon jól sikerültek, a 13
fordulóból 10 mérkőzést megnyertünk és csak 3 idegenbeli mérkőzést vesztettünk a Gyöngyös, a Miskolc és a Törökszentmiklós ellen,
így a 3. helyen zártuk az őszi szezont.
Tavasszal 8 hazai és 5 idegenbeli mérkőzés vár a csapatra. Azt
gondolom, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy a 3. helyen zárjuk a bajnokságot.
T. Zs.: Mikor kezdődött a felkészülés?
Sz. Z.: Január 4-én kezdtünk edzeni, jó hangulatban érkezett
meg a csapat a téli szünetről.
Meg vagyok elégedve a hozzáállással, az első héten akadt egy-két
hiányzó, de a második hétre összeállt a csapat, és teljes létszámmal
tudunk készülni a tavaszi bajnokságra.

T. Zs.: Mikor kezdődik a bajnokság?
Sz. Z.: Február 13-án, vasárnap, 18.00 órakor kezdünk a csoportunk legerősebb csapatával, hazai mérkőzésen a Gyöngyös csapatát
fogadjuk. Tudni kell róluk, hogy eddig 100%-osak a bajnokságban,
még egyszer sem kaptak ki. A bajnokság további mérkőzéseit megtalálják az egyesület honlapján (www.dabashandball.hu). Minden szurkolót sok szeretettel várunk a mérkőzéseinkre!
T. Zs.: Sikeres és sérülésmentes bajnokságot kívánok!
Tunner Zsuzsa
NBI/B-s csapatunk tavaszi hazai mérkőzései
A mérkőzések kezdési időpontja 18.00 óra, az ifjúsági
csapatok 16.00 órakor kezdenek.
február 13.
február 27.
március 20.
április 3.
április 10.
április 24.
május 8.
május 15.

Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC

Gyöngyösi KK
FTC Persecutor II.
DKC Miskolc Mivíz
Hajdúböszörményi TE
Ózdi KC
Erste Békési FKC
Claas Törökszentmiklósi KE
Nyíregyházi KSK

NB II-es csapatunk az alapszakaszban 2 hazai mérkőzést
játszik a Dabas-Diego Sportcsarnokban
február 11. péntek
Dabas Police-Kop KC II
Gyöngyösi KK II.
A felnőtt csapat mérkőzése 19.00 órakor kezdődik, az ifjúsági csapatok 17.00 órakor kezdenek
március 6. vasárnap Dabas Police-Kop KC II
Salgótarjáni KC
A felnőtt csapat mérkőzése 14.00 órakor kezdődik, az ifjúsági csapatok 12.00 órakor kezdenek.

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a Bartók Béla út Semmelweis és
Iskola utcák közti szakasza a személy- és teherforgalom elől
2011. február 2-ától lezárásra került. Az érintett útszakaszt a Semmelweis és Iskola utcákon lehet elkerülni.
Márciusig a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés az
eredeti nyomvonalon halad.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a KRESZ szerint jelenleg is érvényben lévő 7,5 tonnás súlykorlátozás
betartására fokozottan ügyelni fogunk, és a jelenlegi gyakorlattól eltérően az ennél nagyobb járművek közlekedését
a Bartók Béla úton nem tudjuk biztosítani.
Továbbá jelezzük, hogy amint az időjárás engedi, a Bartók
Béla úton a járda és kerékpárút építése folytatódni fog.
Megértésüket köszönjük!
Dabas Város Önkormányzata
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Révfülöp, Kacsajtos u. 50. sz.
TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL
A RÉVFÜLÖPI ÜDÜLŐTÁBOR FELÚJÍTÁSÁT!
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18664658-1-13
Köszönettel: Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
kuratóriuma

hirdetések

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

Közúti balesetet szenvedett
személyeket keresek
kártalanítás céljából!

http:/balesetert.freewb.hu
Óvodai dajka szakképzés Dabason!
Kasza Szakképzési Központ (nysz.: 01 0064 04)
Tel.: 06-1/276-5918
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