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XIII. Dabasi Napok
2011. szeptember 16–25.

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom Önt,
családját és barátait a

XIII. Dabasi Napok
rendezvénysorozatára

Kőszegi Zoltán
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A XIII. Dabasi napok programjai
Szeptember 16. (péntek)

Szeptember 21. (szerda)

14.00	Szakmai Nap pedagógusoknak
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
szervezésében
	Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
18.00 Komolyzenei hangverseny
Joó Tibor szervezésében
	Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme
20.00 A padlás
	musical a zentai színház ifjúsági társulatának előadásában, Molnár Balázs és a
Kabinetiroda munkatársainak szervezésében
	Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok

9.00–10.00 Tízéves évfordulós ünnepség
	a Reménysugár Fogyatékosok Nappali
Intézetében az intézmény szervezésében
	Helyszín: az intézmény területe (Kossuth
László u. 1.)
17.00	Gróf Széchenyi István
mellszobrának avatóünnepsége
Gábor Emese szobrászművész alkotása
Helyszín: Szent István tér

Szeptember 17. (szombat)
16.00	Dinnyés Lajosra emlékezünk
Emlékhelyek felkeresése városi kisvonattal, könyvbemutató, beszélgetés
Dinnyés Pállal a Dabasi-szőlősi
Közösségi Ház szervezésében
Helyszín: több helyszín, záróprogram a
Dabasi-szőlősi Közösségi Házban
20.00	Szabó Erika színművész előadóestje
Babits Mihály: Jónás könyve
– a műsorban közreműködik
Valentyik Anna
– világosító Gregus Márton
	Helyszín: a Táncsics Mihály Gimnázium
aulája (Szent István tér 2.)
10.00–18.00 A Kossuth Ház Galéria kiállításának megtekintése
	a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódva, a Kossuth Művelődési Központ
szervezésében
Helyszín: Kossuth Ház Galéria

Szeptember 18. (vasárnap)
16.00 Városi kerékpártúra
	a Kabinetiroda munkatársainak szervezésében

Szeptember 19. (hétfő)
8.00 Kossuth-nap
	a Kossuth Lajos Általános Iskolában az
iskola szervezésében
Helyszín: Iskola u. 1.

Szeptember 20. (kedd)
9.15-től és 10.15-től A Nefelejcs bábszínház
előadása minden dabasi óvodásnak
Helyszín: az új Bóbita Óvoda
19.00	Modernizmus Dabason
– építészeti kiállítás a TRAFIK KÖR szervezésében
Helyszín: Szent István tér

Szeptember 22.
(csütörtök)
17.00	A Múzsák Alapfokú Művészet
oktatási intézmény zene tanszako
sainak és a székelyudvarhelyi
(Erdély) művészeti iskola növendékeinek közös koncertje
	a művészeti iskola szervezésében
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola előadóterme
17.00–22.00 „Napvizsgáló távcsővel
kicsiknek és nagyoknak” és 3D nap
	a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Isko
lában – a foglalkozást dr. Veres János
vezeti
Helyszín: József Attila u. 107.

Szeptember 23. (péntek)
10.00	Dabas városi és egyházmegyei
ökumenikus hittan- és rajzverseny
a Szent János Katolikus Általános Iskola
szervezésében
	Helyszín: Szent János Katolikus Általános
Iskola
A zentai és dabasi Képviselő-testület
közös programja
– városnézés, vállalkozások megtekintése,
közös képviselő-testületi ülés

Szeptember 24. (szombat)
Programok és helyszínek:
8.00–13.00 Egészségnap a Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelőintézetben
10.00–20.00 Országos Táncverseny és
táncest
	A belépés a táncversenyre egész nap
ingyenes. Az ezt követő táncos rendezvényre korlátozott számban, 1500 Ft-os
áron jegyek kaphatók Tóth Andrea szervezőnél, tel.: 06-20/468-2591
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok
(Iskola u. 2.)

Dabasi Vállalkozók és Közösségek Napja
14.00	Színpadi műsorok
(Borovenka néptánccsoport, Tilinkó
gyermek néptánccsoport, ruszin nép
dalok, az Újhartyáni Német Nemzetiségi
Hercel tánccsoport, Szederinda Moldvai
Együttes, Roma Csillagok, a Szimultán
SKE fitneszversenyzői,
Mara hastánciskola, Kölyöksziget
Játéktár–zenebölcsi)
– Intézmények, vállalkozások bemutatkozása
Helyszín: Szent István tér
– Dabasi motorosok szabadtéri programja
Helyszín: Jubileumi park
17.00	ROCK-TÉR
	– 4 helyi rockbanda bemutatkozása
(MagyarRock, Műszakváltás, Spartacus,
Shock)
21.00 Deák Bill-koncert
Helyszín: Szent István tér

Szeptember 25. (vasárnap)
10.00	XI. Dabas Duatlon
a Gyóni Géza Általános Iskola és Várdai
Zoltán szervezésében
	A verseny útvonala: Gyóni Géza Általános
Iskola–Vörösmarty u.–Gyóni Géza
Általános Iskola
10.00	Dabasi nyugdíjasklubok találkozója
vendégek a térségi nyugdíjasklub-
vezetők – a Dabas Városi Nyugdíjasklub
és a Kabinetiroda szervezésében
	Helyszín: a dabasi Nyugdíjasház udvara
(Martinovics tér)
16.00	A Szent Kristóf-dombormű
avatóünnepsége
Varga László fafaragó alkotása
	Helyszín: a Bartók Béla út–Vörösmarty u.
kereszteződése (körforgalom)
18.00	Kápolna-koncert a Pátria Énekkar és
a Salon Brass Kvintett előadásában
a Kisdabasért Egyesület szervezésében
	Helyszín: a Lakrovics-kápolna, eső ese-

tén a felsődabasi templom (Andrássy u.)

A Dabasi Napok alatt átadásra kerül a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet,
a Táncsics Mihály Gimnázium, a Kapisztránharangtorony és a Piaccsarnok. Az átadóünnepségek időpontjáról külön szóróanyagban, meghívókban tájékoztatjuk Önöket.
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Lezajlott a „Sári Napok” rendezvénysorozat
Augusztus 14–21. között zajlottak le Dabas-Sáriban
a „Sári Napok” programjai. Az egyházi búcsú, a
kiállításmegnyitók, az alapkôletétel és a sportprogramok mellett természetesen idén is a hagyományôrzés
kapta a fôszerepet.

Fotók: Karlik Dóra

A Sári Közösségi Házban két napon keresztül gyermekprogramok
várták a kis lurkókat, ahol az idősebb generáció tagjai segítségével elsajátíthatták a hímzés, a tányérfestés, a vesszőseprű-készítés alapjait. A
lányok ún. „okolo česané” hagyományos sári frizurát fonathattak, valamint pogácsát süthettek a Sári Rétesház kemencéjében.
A kézműves programok mellett újdonságnak számított a néptánc
oktatás.
Szilágyiné Suba Éva koreográfus és Szilágyi Zsolt táncoktató vezetésével mindkét napon népdalokkal, mondókákkal színesített szlovák
táncokat tanult mintegy 28 gyermek. A Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoport célja többek között az utánpótlás biztosítása, melyhez
a program megfelelő alapokat adott.
Augusztus 19-én (pénteken) az esti órákban táncházat rendeztek a
sári hagyományőrző csoportok, korhatárra, táncos előképzettségre
való tekintet nélkül. Jelentkezőből ez alkalommal sem volt hiány. A
Kóborzengő Zenekar és a már említett két oktató vezetésével majd’ 35
táncos lábú idős és fiatal ismerkedett különböző tájegységek zenéjével
és táncával (békési, zempléni, sárosi, széki, stb.).

Az egyhetes programsorozat legkiemelkedőbb eseménye kétségkívül
az augusztus 21-én (vasárnap) megrendezett VI. Rétes utca volt, amely
idén második alkalommal Nemzetiségi Találkozóval egészült ki.
Már reggeltől nagy volt a nyüzsgés a Sári Szlovák Udvar környékén.
A rétessütő közösségek nagy gondossággal díszítették a sátrakat, hordták a frissen megsült réteseket.
A délutáni programok kezdéseként zenekari kísérettel vonultak fel
a vendégcsoportok. A színes, gazdagon díszített viseletek kavalkádja
évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
A várakozásokat követően 15.30-kor Kőszegi Zoltán polgármester,
országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a
Rétesutcát. A sári rétes idén sem okozott csalódást. Rövid idő alatt
több ezer szelet fogyott a hagyományos ízesítésűtől kezdve az egészen
különlegesekig.
16.00-kor a színpadi programok előtt átadásra kerültek az ajándékcsomagok azoknak az adatközlőknek és aktív résztvevőknek, akik közreműködtek a nyár folyamán a Magyarországi Szlovákok Kutató
intézete által Dabas-Sáriban rendezett néprajzi kutatótáborban.
A népzenei blokkot a sári hagyományőrző csoportok indították,
népdalokkal, néptánccal, citerával, majd bemutatkoztak a meghívott
szlovák nemzetiségi települések csoportjai (Csömör, Ecser, Lipa
Folklórcsoport, Kistarcsa, Péteri, Pilis, Rákoskeresztúr) és a környékbeli népdalkörök (Ócsa, Inárcs). Zárószámként a Borovenka
Hagyományőrző Néptánccsoport első ízben lépett színpadra a zempléni táncokkal, amit a közönség hatalmas tapssal értékelt. Alternatív
programok között szerepelt a lovaskocsis városnézés, a kézműves foglalkozások, a fakörhinta és egyéb népi játékok. A napot hajnalig tartó
utcabál zárta, amelyhez a zenét a Dance Band Zenekar szolgáltatta.
Köszönet jár mindenkinek, aki az egyhetes programsorozat sikeréhez hozzájárult!
(Bazsalicska Citerazenekar, Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport,
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör, I. sz. Napköziotthonos Óvoda,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szent János Katolikus Általános Iskola,
Palermo Cukrászda, Dabas-Sári Polgárőr Egyesület, Bózsik István, Garajszki
János, Garajszki Pálné, Kalecz Miklós, Mráz Lénárd, Mráz Lénárdné)
Gogolák Mariann

2011. szeptember

Dabas 3

rendezvényeink

Együtt a város
Ezzel a néhány szóval lehet jellemezni az augusztus 20-i nemzeti ünneppel egybekötött téravató ünnepséget, hiszen rendhagyó, felemelô pillanatokat élhettek át a résztvevôk.
nyomorgattatásunkat, ha figyelembe ves�szük, elmondhatjuk Petőfivel, hogy Isten
csudája, hogy áll még hazánk. Ebben az
ünnepben három harangot is megáldottam,
megszenteltem, amely emlékeztet bennünket talán az egyik legnagyobb diadalunkra, a
nándorfehérvári győzelemre.” Ezt követően
érsekatya kiemelte, hogy a Hit, Remény és a
Szeretet isteni erényei, amelyekről a dabasi
új harangok nevüket kapták, Szent István
király életét és munkásságát is meghatározták, így jó példa lehet minden magyar ember,
minden vezető számára első szent királyunk.
Az ünnepi szónoklatot követően első
alkalommal szólalt meg a legnagyobb, a Hit
harangja, majd a II. Rákóczi Ferenc Álta
lános Iskola Szent István-napi összeállítása

let tagjaival együtt, Hermann Zsolt szobrászművész társaságában az új Szent Istvánszobrot. A leleplezés közben Szalontai
Eszter opera- és operetténekes előadásában
Gounod és Mascagni Ave Maria-ját hall
gathatták meg a jelenlévők. Ezt követően
Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érseke, Dabas város díszpolgára
megszentelte a Szent István-szobrot, a
Kapisztrán-torony harangjait, valamint az
új kenyeret. A szentelés szertartása után
pedig ünnepi beszédet mondott, amelyben
kiemelte:
„Szent István király életműve sziklára
épült, s ezért kiállta a viharokat. Mert
nagyon sok viharon ment át a mi nemzetünk.
A tatár-, törökdúlást és minden más meg-

következett. A délután további részében a
jelenlévők népzenei és néptánc előadásokat
tek inthettek és ha llgathatta k meg a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör, a
Bazsalicska, Kéknefelejcs, Margaréta és
Pitypang citeracsoport, a Tilinkó gyermek
néptánccsoport, valamint a Szederinda
moldvai zenekar előadásában. Őket a két éve
megalakult dabasi Áldos Zenekar és a felvidéki, Kossuth-díjas Ghymes zenekar követte
a színpadon.
A délután folyamán félezernél is többen
látogattak el a tér- és szoboravató ünnepségre, este pedig megtelt a tér, több mint kétezer
résztvevő hallgatta meg a Ghymes zenakart
és tekintette meg az estet záró ünnepi tűzijátékot.

Fotók: Karlik Dóra

Délelőtt megtörtént 15 zentai nemzettársunk honosítása, délután több mint száz
kerékpáros érkezett a Határon Túra keretében Dabasra, majd felavatásra került az elkészült új városközpont.
Mindezek az események kellő módon alapozták meg az államalapításunk ünnepét. A
tér átadása után Kőszegi Zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Beszélt a
beruházás anyagi, kulturális és közösségi
jelentőségéről, s egyben felköszöntötte váro
sunk legidősebb polgárát, a 102. születésnapját ünneplő dabasi-szőlősi Kancsár Pali
bácsit is, aki családjával együtt jelen volt az
ünnepségen.
A Szent János Katolikus Általános Iskola
egyházi énekekből álló műsorblokkja után
leplezte le a polgármester a képviselő-testü-
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Honosítás a Városházán
Augusztus 20-án délelőtt 11.00 órakor 15 zentai polgár tette le az állampolgársági esküt a
Városháza tetőtéri tanácstermében. Az ünnepi műsor keretében Kotán Sándorné Wass
Albert-verssel, Szalontai Eszter énekkel köszöntötte őket. A délvidéki magyarok Kőszegi
Zoltán polgármester előtt tették le állampolgársági esküjüket, aki beszédében hangsúlyozta
az összetartozás fontosságát, és azt, hogy ettől az ünnepélyes perctől kezdve teljes jogú
magyar állampolgárokká és európai polgárokká váltak. Zentai nemzettársaink részt vettek
a délutáni ünnepségen is.

Feldman

A „Határon Túra” Dabasra érkezett
Augusztus 20-án kora délután kerékpárosok népesítették be a Szent István teret. A 130
biciklis Gyimesbükkről, az ezeréves határtól indult és számos erdélyi és magyarországi település érintésével érkezett Dabasra, ahol a szervezők frissítőkkel, pogácsával, gyümölccsel
fogadták őket. Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntője után Dabas nemzetiszínű szalagja is felkerült a csapat zászlajára. Ezt követően a kerékpárosok továbbgurultak Buda
pestre, ugyanis 17.00 órakor a Parlament
előtt várták őket.

Fotók: Karlik Dóra

Kö s z öne t te l t a r to z u n k Ja n ic s á k
Józsefnének, Bor Imrénének, Kőszegi
Józsefnek, a Vogtland Kft.-nek, a Kovács
Sámuel Tüzércsapatnak, a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetnek, a Vill-SzerKer. 2000 Kft.-nek és mindazoknak az
intézményeknek és közösségeknek, akik
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény
megvalósításához.

2011. szeptember

Dabas 5

rendezvényeink

A KORTALAN NÔ és a halhatatlan kézimunka

Fotó: Karlik Dóra

Fotó: Prauda Miklós

A Sári Napok rendezvénysorozat a hagyományőrzésen kívül a helyi kultúra és művészet terjesztését, megismertetését is magára
vállalja, ezért minden alkalommal helyet ad
egy-egy kiállításnak, ahol itt élő alkotók
mutatkozhatnak be. Az augusztus 18-i tárlat, amelynek a Sári Közösségi Ház tetőtéri
kiállítóterme adott otthont, szintén a kisközösség kultúrájának két eltérő szegmensét
mutatta be. A kiállított anyag ugyanis egyrészt Prauda Miklós többszörös díjnyertes
fotóművész képeiből, másrészt pedig a népi
kultúra tradícióiból táplálkozó varrott, hímzett falvédőkből állt össze. A tárlat címe már

utal a témára is. A művész A kortalan nő
címet adta képanyagának, amelyen megjelenik a nő alakja a bimbózó szépség fázisától a
hervadás, az elmúlás állapotáig. Több generáció, több társadalmi réteg képviselője van
jelen a képeken: a vidám, gondtalan, önfeledten játszó fiatal lány, a kreatív, az alkotó nő,
a különböző munkafázisokban megmu
tatkozó erős asszony, vagy a Szűz Máriaszobrocska előtt üldögélő öregasszony. Egy
közös van e képeken, a kortalanság, amelynek titka az időtlen szépség, amely a fiatalság
sima teltségében, a táncmozdulatokban,
a munkában megkeményedett, érett voná-

sokban és az öregkor rajzolta mély barázdában is ott van. Ez teszi az alakokat karakterekké, amelyek mögött titok, tapasztalat, sok
öröm és sok fájdalom rejtőzik.
A faluház másik kiállítótermében a sári
asszonyok hímzett falvédőiből láthattunk
egy gyűjteményt. Anyáiktól örökölt régi
darabok mellett helyet kaptak az új kézimunkák is, amelyek a sári asszonyok alkotóerejét, kreatív hajlamát örökítik meg.
A szépre, jóra, teremtésre való törekvés a
népdal és néptánckultúra ápolása mellett a
népi iparművészet eme ágában, a kézimunkázásban is testet ölt. A falvédők témája az
örök, kortalan nő lelki- és gondolatvilágát
tükrözi, amelyet nagyanyáik, anyáik és a mai
asszonyok is elsődlegesnek tartanak: a hitet,
a szerelmet, és a családi tűzhely szentélyét, a
konyhát.
A kiállítást Kőszegi Zoltán polgármester
nyitotta meg. A műsorban közreműködött
Valentyik Anna és a Rozmaring Hagyo
mányőrző népdalkör.
A kiállításmegnyitót követően Valentyik
Anna nagysikerű Karády-estjében gyönyörködhettek az érdeklődők.
–Kapui–

Kerti parti halászlével
Az Elsô Dabasi Halászlé Köztársaság 2011-ben
is megrendezte a szokásos évi halfôzô fesztiválját
Dabason, a Dabas-Diego Sportcsarnok mögötti parkban augusztus 27-én.

Fotó: Bese Zoltán

A Köztársaság idei miniszterelnöke, Czindler Béla Sörnyezetvédelmi
miniszter jóvoltából az idén 250 Ft/korsó áron mérték a sört, amelynek köszönhetően több nevezett csapat is jó eséllyel indult el a „legkevésbé szomjas csapat” megtisztelő díjért, amelyet a Közt ársaság
miniszterei egy grandiózus kupával jutalmaztak. Azért egyéb kategóriák is voltak, a teljesség igénye nélkül díjazást kaptak a legjobb halász-
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levet, a legjobb halételt, a legkülönlegesebb halételt elkészítő csapatok
is. Azok sem szomorkodhattak, akik nem nyertek díjat, egyrészt mert
a részvétel a fontos, másrészt pedig őket is igyekezett mindenki alaposan megünnepelni.
Volt még traffipaxba futás, a leggyorsabb versenyző 28 km/órával
szállt bele a rendőrségi mérőállásba. A méltán népszerű sörpörgő versenyen ismét nagyszámú versenyző indult, és ebből valahány ember
még célba is ért, aki viszont nem, azt odavitték a jószívű résztvevők.
Abból pedig voltak bőven. Ahogyan a miniszterelnök úr aznap
elmondta: ez a fesztivál nem más, mint egy kerti parti, csak az átlagosnál kissé nagyobb. A kerti partin pedig rendszerint barátok, jó ismerősök vannak jelen.
A következő grandiózus kerti parti pontos időpontját még nem
tudjuk, de megtartjuk biztosan valamikor jövő augusztusban.
Addig is: tisztelttel megköszönjük minden kedves megjelent vendégnek, továbbá a szponzoroknak és segítőknek azt, hogy lehetővé
tették ezt a rendezvényt és hozzájárultak annak sikeréhez, a hibákért
pedig elnézést kérünk, reméljük, jövőre jobban csináljuk.
Akinek ezzel kapcsolatban van ötlete, az ossza meg velünk a www.
dabasihalaszle.com oldalon, ugyanitt megtalálható a nyertes csapatok
listája és a rendezvényről készült fotók is.
Éljen a halászlé! Éljen a Köztársaság!
Első Dabasi Halászlé Köztársaság
miniszterei és a slepp

önkormányzati hírek

Klasszikus forma modern környezetben

Fotó: Karlik Dóra

„a dabasi Szent István-szobor pályázaton részt venni
megtisztelő kihívás és jelentős megmérettetés volt számomra”

Hermann Zsolttal, az új Szent Istvánszobor alkotójával Feldman László beszélgetett.
– A dabasi új Szent István-szobor nem az
első köztéri alkotása, hogyan értékeli a mű
jelentőségét?
– Nem az első köztéri alkotásom a dabasi
Szent István-szobor. Van például Gárdony
ban egy 56-os emlékművem, illetve más városokban is találkozhatnak kisebb műveim
mel. Azt gondolom, hogy ennek a szobornak
a megformázása volt számomra az eddigi
legkomolyabb kihívás. Nemcsak azért, mert
Szent István személye nagyon fontos számomra, hanem azért is, mert méretben ez az
eddigi legjelentősebb alkotásom. A bronz-

szobor két méter húsz centiméter magas, a
márványtalapzattal együtt az egész három
és fél méteres.
– Kérem, hogy beszéljen arról, miért ezt
a klasszikusnak mondható ábrázolási módot
választotta!
– Nagyon fontosnak tartottam a Szent
István-szobor elkészítésénél, hogy klasszikus stílusban, méltóságteljesen ábrázoljam,
reményt keltő, jövőbe néző tekintettel első
királyunkat. Nem idős, hanem egy középkorú, ereje teljében lévő, daliás termetű alakot
terveztem ezért. Az atribútumok, a kard, a
kettős kereszt, a Szent Korona is nagyon
fontos hangsúlyt kapnak az ábrázoláson, ezt
az anyag színével is igyekeztem kiemelni a
szobor elkészítésekor. Egyik érdekessége,
hogy a jobb kezének tartása a Szent Jobb
ereklyénk kéztartásával azonos.
A kompozíciónál nagyon fontos volt, hogy
V alakban találkozik a kereszt és a kard, ez a
V alak egy többször visszatérő motívum.
Jelentése, victoria, a győzelem, ezt a nagy

Egy város, ahol jó élni
A városközpont-rehabilitációs projekt záróakkordjaként elkészült a
DASZOFE Nonprofit Kft. Városfejlesztő Társaság által kiadott
imázsalbum, amely Dabas új arculatát és a múltból örökölt, meghatározó építészeti örökségét foglalja magába. Egy közösséget mutat
be, annak tagjaival, arcaival, generációival, és azt a természetes élőhelyet, ahol elődeik gyökeret vertek. Az albumban a város díjnyertes
fotóművészeinek munkái és személyes hangú vallomások váltják
egymást, amelyekben főként két tehetséges fiatal újságíró palánta,
Karlik Dóra és Paál Georgina emlékei, érzésvilága, iskolájához,
városához, annak utcáihoz és épületeihez való kötődései elevenednek meg.
Egy város imázsát mindig a benne élők meghatározó értékrendje
adja, amely összetartja a közösséget, és annak tetteiben, alkotásaiban, tradícióiban, épített környezetében, féltve óvott természeti
adottságaiban fejeződik ki. Az imázs megragadja a pillanatnyit, de
abban tükröződik mindaz, ami örök. Dabas a kúriák városa, a királyi dobosok városa, a nyolc, azaz most már a kilenc torony városa.
Ezek az imázselemek három meghatározó, arculatformáló tényt
ragadnak meg. A középkori falu szerepét az ország működésében, a
reformkori nemesség társadalom- és történelemformáló szerepét, a
lakosság és a hit viszonyát, múltjához való kötődését. A dabasi
imázsalbum sokszínűségében mindez megtalálható, amely kiegészül a közösségnek a fejlődéshez, jövőhöz való viszonyulásával.
Érzékelteti azt a nyitottságot, amellyel az újat befogadja, és készen

Konstantin császártól való „E jelben győzni
fogsz” idézet ihlette. Ennek az a története,
hogy a császárnak álmában megjelent az Úr
angyala, és arra biztatta, hogy seregének pajzsain és vértjein a kereszt jelét viselje és
akkor győzni fog a csatákban. Ez a történet
párhuzamba hozható azzal, ahogy Szent
István király is kereszténnyé tette az országot, s a hit nemzetünk megmaradásának
egyik fontos záloga volt az elmúlt egy évezredben.
– Nagyon fontos szempont volt a tér
egészének arculati egységessége. Hogyan
értékeli a Szent István-szobor érvényesülését az új téren?
A Szent István-szobrot a pályázat kapcsán külön ide mintáztam, ebbe a kissé
modern környezetbe, ahol számos, korábban
is itt lévő klasszikus ábrázolás is látható. Úgy
gondoltam, hogy egy patinás szobor illik ide,
ezért is választottam ezt a klasszikus formát.
Nagyon remélem, hogy az emberek is értékelni és szeretni fogják az új szobrot.

áll magáénak tekinteni mindazt, amit a múltból táplálkozó mai építészet hozzátesz egy korszerű, kulturált, európai kisváros kialakulásához.
Az imázsalbum szerkesztői (Paálné Szűcs Mária és Karlik Dóra)
arra törekedtek, hogy pozitív képet nyújtsanak a városról, és felkeltsék mindazok érdeklődését, akik szeretnének ellátogatni Dabasra,
vagy itt akarnak letelepedni, családot alapítani, gyermekeket nevelni. Minden érdeklődő és hozzánk érkező befogadó közösségre
találhat ebben az élhető, fejlett és biztonságos kisvárosban.
Kapui Ágota

2011. szeptember
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Képzelt séta az új városközpontban
Prohászka Csabának is köszönhetô, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam
által támogatott 1,2 milliárd forintos Városközpont Rehabilitációs projekt sikeresen megvalósult. Szinte minden nap összefutunk, de nem volt egyszerû
egy fél órára elrabolni, irodát, telefont hátrahagyni, és egy képzeletbeli
városnézô sétára elcsábítani. Ha a valóságban tettük volna meg, néhány
perc múlva oda jött volna hozzá valaki valamilyen észrevétellel, problémával, vagy csak köszönni, és tudván, hogy soha nem szokott senkit elküldeni, akkor ez az interjú biztos nem készül el. Legalábbis lapzártáig biztos.
– Túl vagytok a nehezén?
– A műszaki része lezárult a beruházásnak,
mindent átadtunk, többé-kevésbé határidőre.
Az elszámolások és az ellenőrzések vannak
még hátra, a papírmunka neheze következik
most, ami még két–három hónap.
– Induljunk el egy képzeletbeli sétára, aminek
első állomása a Jubileumi park. Mit tartasz a legjelentősebb változásnak és milyen negatívumokkal
kellett szembenézni?
– Aki itt él, az tudja, hogy viszonylag rendezetlen, de az emberek által szeretett része
volt ez Dabasnak. Az induláshoz képest egy
minőségi változást értünk el, érezhetően többen használják, szívesen jönnek ide sétálni,
sportolni, játszani. Számomra mindennapos
harc a rongálások és szemetelések megakadályozása, nagyon sok lépést teszünk ezek felszámolása érdekében. A lakosság részéről az elején rengeteg tiltakozást véltünk felfedezni, féltették a kocsányos tölgyet, az élővilágot, de
amióta használatba vették az emberek a parkot, ezek a negatív hangok is elcsendesedtek, és
bízom benne, hogy azoknak is megnyugtatóan
tudtuk rendezni a helyet, akikben az aggályok
felmerültek.
– Sétáljunk át a Kossuth Lajos Általános
Iskolához, ahol tetőtérbeépítés és homlokzati felújítás történt.
– Ez egy nagyon simán lezajló építkezés
volt, amihez az is hozzájárult, hogy mind a
kivitelező, mind a műszaki ellenőr többször
részt vett már iskolafelújításban, így jelentősebb gondunk-bajunk nem volt, határidőre
elkészültünk.
– Egy új épülettel is gazdagodott a város a projekt révén.
– A Piaccsarnok nagyon bonyolult beruházás volt az iskolával ellentétben. Hallom én is a
városban a hangokat, hogy miért kellett ilyet,
ilyen kivitelűt, ilyen borításút. Azt kellene megértenie mindenkinek, hogy ez egy nagyon
komplex városközpont fejlesztési projekt volt.
Az előkészítés 2007-ben kezdődött egyrészt az
integrált városfejlesztési stratégia átalakításával, másrészt el kellett kezdeni terveket készíte-
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ni. Mivel komplex beruházás, nagyon sok mindent megkövetelt, például egy gazdasági funkciót is. Az előzetes tervek alapján egy szállodát
szerettünk volna, de azt a projekt nem támogatta, kizárólag egy piaccsarnokot. Egy szakmai zsűri választotta ki Kiss Gyulát, aki a
Piaccsarnokot tervezte, ami innentől kezdve
saját szellemi terméke, csak olyan változtatásokat hajthatunk rajta végre, amit ő engedélyez.
Eredetileg ez az épület más burkolatot kapott
volna, finom betont, ami picit a kerámiához
hasonlított volna, de mint kiderült, ennek horribilis fenntartási költségei lettek volna abban
az esetben, ha ez a burkolat sérül. Az üzemeltetési és közbejövő statikai problémákat figyelembe véve, a tervezővel kompromisszumos
megoldást kerestünk. Ha az új burkolatot nem
fogadjuk el, akkor a Piaccsarnok kikerül a projektből, és ezzel az egész projekt finanszírozása
veszélybe került volna. Az a Piaccsarnok ezért
lett ilyen, amilyen.
– Milyennek látod a Piaccsarnok jövőjét?
Van-e érdeklődés iránta vállalkozóktól, ter
melőktől?
– Ez egy gazdasági fejesugrás, hiszen
Dabason nem volt még ilyen jellegű Piac
csarnok. Tudom, hogy volt régen piac, jelenleg
az ABC mellet lévő rész – ami inkább elárusítóhely – működik piacként. Érdeklődés van, az
asztalok nagy része szóbeli megállapodás
szintjén elkelt, mind a hat üzletünket kibérelték már. Nyilván majd szerződéskötéskor
derül ki, hogy pontosan hogy is állunk.
– Mikor nyitja meg kapuit a Piaccsarnok?
– Erre határozott választ nem tudok adni,
mert a használatbavételi engedély kellős közepén vagyunk. Bízom benne, hogy a Vállalkozók
Napjára meg tudjuk nyitni a csarnokot.
– Sétáljunk egyet a Bartók Béla úton, hiszen
itt is jelentős fejlesztések történtek.
– Igen a Bartók Béla út nem volt egy egyszerű beruházás, ugyanis mikor lebontottuk
az út tetejét és ott mentek bizonyos közművek
– főleg csatorna –, láttuk, hogy milyen állapotban van. Ezért a projekten kívül el kellett kezdeni a bekötéseket és a gerincet is cserélni. Ez

legalább két hónappal visszadobta a mi ütemünket. A munkálatokat a DAKÖV Kft.
nagyon jó minőségben és gyorsan elvégezte, de
közben megérkezett a tél. Örülök, hogy ezt a
közműcserét sikerült elvégezni, hiszen így
valószínűleg évtizedekig nem kell a szép burkolathoz hozzányúlni.
– A felújított Bartók Béla utat zárja az új körforgalom, amelyet a Vörösmarty utcánál alakítottak ki. Ez sem volt elsőre a lakosság kedvence, de
talán mostanra a többség belátta, hogy hasznos
dolog ez a fajta csomóponti kialakítás, és talán az
indexet is lassan mindenki megtanulja megfele
lően használni.
– A körforgalom szerintem az egyik legbiztonságosabb kereszteződés, amit valaha kitaláltak, csak valóban meg kell tanulnunk ennek
a használatát. Reményeim szerint ezzel is
csökkennek a városban a balesetek.
– Két elkerülő út is készült. Az egyik a sportcsarnoknál, a másik az iskola és a Piaccsarnok
között. Ezek az utak mennyire váltották be a
funkciójukat?
– Jelen pillanatban még nem nagyon, de
idővel minden bizonnyal megkönnyíti a közlekedést. Azért is kellett megépíteni, mert a
főtérről egyrészt az építkezések alatt, másrészt
a későbbi forgalom miatt levegyék a terhet, biztonságosabbá tegyék azt. Dabas központjának
egyik adottsága, hogy a környékére nagyon
nehéz utakat tervezni, nehéz volt megtalálni
ennek a két útnak a helyszínét is, de végül megépült ez az északi elkerülő rész. Nagy szívfájdalmam az, hogy magánemberek és az egyház
tulajdonában lévő földek miatt a délit nem
sikerült megvalósítani, hiszen akkor lett volna
egy szép körgyűrűvel ellátott városközpontunk.
– Régi elmaradást pótolt a Bíróság és a
Földhivatal felújítása is.
– Nagyon érdekes épületegyüttest kellett
arra a nívóra hozni, amely illeszkedik a megújult városközponthoz. Úgy gondolom, hogy
látványilag egy nagyon jól sikerült, viszonylag
sima beruházás volt. Nyílászárókat cseréltünk,
párkányokat, elfolyókat alakítottunk ki és egy
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frissebb, emberibb színt kapott ez a két intézmény. Magam sem gondoltam volna, hogy az
épületek nagyságát nézve viszonylag pici átalakítással egy ilyen esztétikai javulást tudunk
elérni.
– Itt állunk a Táncsics Mihály Gimnázium
előtt. Ez félig-meddig volt a ti projektetek, hiszen
csak a homlokzati felújítást vállaltátok, mégis
talán ezért ért benneteket a legtöbb kritika.
– Az emberek ezt természetesen összemosták, főleg a kezdetekben. Nagyon sokat kommunikáltuk, hogy azt értsék meg, hogy ez egy
Pest megyei fenntartású intézmény, és a megye
vállalta a gimnázium felújítását. A pályázatunkban mindössze az utcai homlokzat felújítása és nyílászárócsere szerepelt. Az ismert
okok miatt csúszott az épület kivitelezése, de a
rengeteg baj és nem várt esemény ellenére is
egy szép, megújult intézmény áll a diákok és
tanárok rendelkezésére, teljesültek az elképzeléseink, mégha nem is határidőre.
– Képzeletbeli városnéző túránk végállomá
sára, a Szent István térre értünk, ami számomra
egy igazi ékszerdoboza a városnak, de azt hiszem,
neked is a szíved csücske lett.
– Ez így van, de ez a főtér egy igen bonyolult beruházás volt. A nyolcvanas évektől kezdve elkezdtek közműveket fektetni teljesen ad
hoc jelleggel, tervek és rajzok nélkül. Amikor
elkezdtük felbontani a főteret, és minden felszínre került, tanakodtunk, hogy mi legyen.
Olyan áldatlan állapotok derültek ki számunk-

ra, mint a vízelvezetések, csatornázás, elektromos kábelek, gázvezetékek, amit előbb rendezni kellett. Természetesen terveket kellett
készíteni, egyeztetni a tulajdonossal, az üzemeltetővel és utána ezeket helyreállítani. Csak
ezután tudtunk hozzákezdeni az érdemi munkálatokhoz a Szent István téren. A kezdeti
szakaszban a lakosság úgy érzete, hogy nem
történik semmi. Ezért nem történt. A régi dolgokat, amik eltemetődtek, a felszínre hoztuk
és javítottuk. Végül azonban beérett a munka
gyümölcse, és egy nagyon szép közösségi teret
kaptunk, amit az emberek nagyon szívesen
vettek birtokba és töltik el itt a szabadidejüket.
A tökéletes belvárosi képhez egy hangulatos
kávézót még el tudnék képzelni ide, amire a
helyi vállalkozói szféra minden bizonnyal nyitott lesz.
– Újra elvállalnád-e ezt a hatalmas feladatot,
ha felkérnének rá?
– Hogyne. Ez egy nagyon szép feladat volt.
Nyilván ebbe már jóval egyszerűbben vágnék
bele, mert pontosan tudnám, hogy másnap mi
következik, de szerintem minden ember szeret
célokért küzdeni, és ezek nagyszerű célok voltak számomra. Minden reggel örömmel keltem
és gondoltam végig, hogy mit is kell tenni, mi
vár rám aznap. Egy nagyon mozgalmas időszaka volt az életemnek, amit nagyon élveztem, és
örülök, hogy így alakult.
– Milyen új céljaid vannak? Mi az új hajtóerőd?

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz 2011. évre
fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének
befizetési határideje: 2011. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének
befizetési határideje: 2011. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének befizetési határideje: 2011. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének
befizetési határideje: 2011. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, a kiszabott bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000 számú Adóbírság
számlára kell megfizetni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidőre történő befizetések
elmulasztása esetén végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó,

– Nagyon fontos az, hogy ez a város az
utóbbi években hihetetlen változáson, fejlődésen ment keresztül. Fontos szerepet kapott az
a cél, amit én vezetek az üzemeltetésben is,
hogy ezeket a nagyon szép, új létesítményeket,
a városközpontot, de az egész várost fenn kell
tartani. Ez a feladat legalább olyan komoly és
kihívásokkal teli, mint az építkezések. Szeret
ném azt, ha ez a főtér pár év múlva is ugyanilyen szép maradna, mint most, nem tennék
tönkre, a növények zöldellnének. A „Jubi
parkot” szintén egy kis ékszerdoboznak tartom, és ennek a karbantartása is egy nagyon
fontos feladat, s persze a piacot is üzemeltetni
kell. Úgyhogy van még teendő bőven.
– Bár nem Dabason laksz, de Dabasra azért,
ha szabad így fogalmazni, hazajársz.
– Dabas teljesen egyenrangú otthonom
azzal a településsel, ahol születtem és élek a
családommal jelenleg. Sokszor veszem azt
észre magamon, hogy mindig azt mondom:
„nekünk”, „miattunk”, „a városunknak”, szóval
eléggé „belém égett” ez a város és lakói.
– Még egy titkot szeretnék megtudni, ami természetesen köztünk és az olvasó között marad.
Honnan van ennyi energiád?
– Az új hologramos karkötőmtől…(!) Nem
tudom, mindig ilyen életet éltem. Ha nem
„várostfejlesztettem”, akkor teniszezni jártam.
Valahogy úgy működik ez, hogy ha felkelek,
akkor valamit csinálnom kell.
Karlik Dóra

munkabérből való letiltás stb.), illetve az 1991. évi LXXXII. tv.
értelmében gépjárműadó-tartozás esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjának munkatársait kereshetik személyesen, telefonon
vagy e-mailben.
Iparűzési adó
561-245
Építményadó, Talajterh. díj,
Adópótlék, Adóbírság
561-265
Gépjárműadó
561-243
Kommunális adó,
Egyéb és Idegen Bevételek 561-247

II. em./213. szoba
II. em./213. szoba
II. em./212. szoba
II. em./214. szoba

– általános adóügyek, gépjárműadó
– iparűzési adó, termőföld bérbeadásból származó jövedelem
– építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
– kommunális adó, mezőőri járulék
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
adócsoport
2011. szeptember

Dabas 9

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Augusztus 11-i rendkívüli ülésén Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:
– a „Dabas, szakorvosi rendelőintézet építéskiegészítő építési beruházása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Pesti Építőipari Zrt.-t hirdette ki, a nyertes ajánlati ár bruttó
4 254 681 Ft,
– a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Közhasznú Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki, határozatot hozott a kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról,
– a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője felmentési idejének
2011. 08. 02.–2011. 12. 02. terjedő időszakára az óvoda szervezeti és
működési szabályzatának megfelelően Majorné Koczkás Zsuzsanna
általános vezetőhelyettest bízza meg az óvodavezetői feladatok ellátásával,
– elfogadta a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított
alapító okiratát, továbbá az általános iskolák és a szakképző iskola
módosított pedagógiai programját, illetve az egyes intézményi dokumentumok módosítását, engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégiumban egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári
állás, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy fűtő-karbantartói
állás, a 2. sz. Napköziotthonos Óvodában, illetve a 3. sz. Napköziott
honos Óvodában két-két dajkai állás, a Gyóni Géza Általános Iskolában
két pedagógus állás feltöltését. A nevelési-oktatási intézményvezetők
számára a kiemelt munkavégzésért járó összeget 28 000 Ft-ban állapította meg.
Augusztus 25-én rendkívüli ülésén Dabas Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete:
– hozzájárult, hogy Lajosmizsén a 6000 m2 nagyságú, tanya és gyep

megnevezésű ingatlan, és Badacsonytördemicen a 3583 m2 nagyságú, táborhely megnevezésű ingatlan értékesítés céljából meghirdetésre kerüljön,
– engedélyezte a Gyóni Géza Általános Iskola igazgatójának, hogy szeptember 1-jétől, a Kossuth Lajos Általános Iskolából kirendelt 1 fő gazdasági ügyintézőt bízza meg az intézmény gazdasági vezetői felada
tainak ellátásával, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy
tanítói, illetve egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári állás feltöltését. Jóváhagyja a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai programjának módosítását, tudomásul vette a Pest Megyei
Kormányhivatal 161/2011. (V. 26.) számú határozattal kapcsolatos
törvényességi észrevételét,
– döntött arról, hogy Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtson
be a Környezet és Energia Operatív Program kertében „Ivóvízminőségjavítás” című pályázati konstrukcióra (KEOP-7.1.0/11 és KEOP1.3.0/09-11.),
– a z „Ivóvízminőség-javítási beruházás megvalósítása Dabason” tárgyú
projektjéhez kapcsolódó Elvi vízjogi létesítési engedélyezési és építési engedélyezési tervdokumentációk készítése. Műszaki tenderterv,
tenderdokumentáció elkészítése, tervezői feladatok ellátásának megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertesének a Profit Holder Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki, a nyertes ajánlat ár nettó 9,6 millió Ft,
– j óváhagyta a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Közhasznú Társaság Javadalma z ási
Szabályzatának a módosítását, egyben felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy a Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbe
helyezéséről annak elfogadását követő 30 napon belül gondoskodjon,
– a 2256/36 hrsz.-ú út ingatlanra a 2370 Dabas, Parragh utca nevet
fogadta el.
Kozák Beatrix

OKISZI-hírek
Pályázati felhívás dabasi hallgatóknak adható tanulmányi ösztöndíjra
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás
Bizottsága pályázatot írt ki dabasi hallgatóknak
adható tanulmányi ösztöndíjra.
A pályázatot benyújthatja az államilag elismert felsőfokú
oktatási intézményében főiskolai vag y eg yetemi szintű
alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzés keretében
nappali tagozaton aktívan tanulmányokat folytató hallgató, aki:
– dabasi lakóhellyel rendelkezik,
– 30. életévét nem töltötte be, illetve az ösztöndíj folyósítása alatt
nem tölti be,
– felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik, azaz első diplomáját
szerzi meg,
– a felsőfokú intézményben legalább az első évfolyamot a pályázat
benyújtásáig már sikeresen elvégezte,
– a pályázat beadását megelőzően elvégzett évfolyam mindkét
félévében a felsőoktatási intézmény által hivatalosan
megállapított, kreditteljesítménnyel súlyozott tanulmányi
eredményének átlaga minimum 4,50
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– rendelkezik legalább egy államilag elismert alapfokú C típusú
nyelvvizsgával, vagy legalább két nyelvből A vagy B típusú
alapfokú nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakterületén elért
kimagasló eredmény, illetve kutatómunkában való részvétel, vagy
tudományos publikáció, illetve a pályázó tudományos, egyéb
kiemelkedő szakmai munkája, versenyeken való részvétele.
A rendelet szerint egy tanulónak adható maximális ösztöndíj
5000/Ft/hó.
A pályázatot Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és
Ifjúsági Szolgáltató Irodájához kell benyújtani (2370 Dabas,
Szent István tér 1/B II. emelet 221-es ajtó)
A pályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázati kiírás részletes szövege továbbá a pályázati adatlap
letölthető Dabas Város Önkormányzatának hivatalos honlapjáról
www.dabas.hu (Lásd: Önkormányzat/Pályázatok/Támogatások/
Humánerőforrás Bizottság 2011. évi pályázatai menüpont).
OKISZI-munkatársak

önkormányzati hírek

Fókuszban Magyarország

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad,
az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor
kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma,
iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló
helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre – pontosabban a
következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint
ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása
a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége.
Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül
is sor arra – az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak,
akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól,
hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások
kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a
2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt
adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a
legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett
dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A
legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő- és környezetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak
nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz
nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra
is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő
helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25–30 percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan
kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén
érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a
válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló
törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legye-

nek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban
résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja
ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem
hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről
adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és
belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek
a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére
kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a
címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt
szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések
formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel
5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása
érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a
garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt
szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az
Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen
módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A
megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 1. és október 31. – pótösszeírással
november 8. – között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt
indít.
Központi Statisztikai Hivatal

A Dabasi-szôlôsi Közösségi Ház
szeptember havi programjai

– Háziorvosi rendelés hétfőnként
14.00–15.00 óráig (dr. Radvánszki Ida)
– Mamorett csoport táncpróbája keddenként
17.00–18.30 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
– Kézműves foglalkozás gyerekeknek szerdánként
16.30–18.00 óráig (Feldman Lászlóné, Feldman László)
– Egészségmegőrző torna minden csütörtökön
18.00–19.30 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
– Egészségmegőrző torna és kártyaparti vasárnaponként
18.00–20.00 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
Telefonos jelzés szerint látogatható a Dinnyés-emlékszoba és
a Szőlősi Iskola kiállítás.
Terembérlettel és a rendszeres programokkal kapcsolatban
bővebb információ: a 06-70/459-3186, vagy a 06-20/928-6437es telefonszámokon
2011. szeptember
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Farkas Nándor
Kucsák Kevin
Rózsahegyi Miksa
Nagyszegi Dóra
Péli Zoé
Magyar Levente
Strupka Benedek
Kresó Nikolett
Pelikán Péter
Helik Bence
Szaller Petra
Tanka Petra
Kovács Ádám
Cserged Nikoletta
Szabó Zselyke
Farkas Balázs

Születési idô	Anyuka neve
2011. 07. 04.
Mráz Katalin
2011. 07. 18.
Tyukodi Kinga
2011. 07. 21.
Mayer Gabriella
2011. 08. 01.
Balázs Katalin
2011. 08. 03.
Kosztolányi Rita
2011. 08. 11.
Boros Ágnes
2011. 08. 19.
Jeszenszki Anna
2011. 08. 19.
Kresó Melinda
2011. 08. 20.
Csete Erika
2011. 08. 23.
Pap Elvira
2011. 08. 25.
Dér Krisztina
2011. 08. 25.
Feka Tímea
2011. 08. 25.
Kancsár Andrea
2011. 08. 26.
Fogarasi Csilla
2011. 08. 26.
Angi Orsolya Beáta
2011. 08. 29.
Bugyi Tímea

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Kosztolányi Lászlóné (Szabó Erzsébet) 1920. 09. 15.
Szabó Lászlóné (Buzics Mária)
1920. 09. 27.
Janicsák Vincéné (Benárik Anna)
1919. 09. 15.
Ruttkay Davkó Ferenc Pálné (Máté Olga) 1919. 09. 08.
Horváth Éva
1918. 09. 02.
Kecskés Andrásné (Balogh Mária)
1917. 09. 19.
Hajnal Béláné (Szabó Teréz)
1917. 09. 28.

Életkor
91 éves
91 éves
92 éves
92 éves
93 éves
94 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 1.
Varga László–Weisz Anita
szeptember 8.
Kancsár Zoltán István–Szládik Eszter
szeptember 15.
Sepsi Róbert–Faldina Teréz
szeptember 22.
Sztancs István–Danyis Éva
Juhász László–Kollár Edit Anikó
Kuris Árpád–Dr. Harmincz Katalin
Szabados Gábor–Sári Anikó
szeptember 29.
Kmetyó Zoltán–Gubicza Éva Gabriella
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Takács Zoltán–Rost Mária
szeptember 13.
Zsíros Gábor–Pap Rózsa
szeptember 14.
Pitka Sándor József–Zsolnai Zsuzsanna
Balog József–Acsai Hajnalka
szeptember 20.
Fojta József–Molnár Erzsébet
Szabó Pál–Rozsnyói Julianna
Zelovics Attila–Lacza Szilvia Erzsébet
szeptember 21.
Gágány István–Kecskés Erzsébet
Rácz Nándor–Szente Krisztina
szeptember 28.
Kosztolányi Árpád–Kozma Katalin
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25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 5.
Cserneczki György–Sikari Magdolna
Körmendi Sándor–Mráz Ilona
szeptember 12.
Hadi László–Pacsirta Ilona
szeptember 13.
Balázs Pál–Jáger Julianna
szeptember 20.
Pataki János–Sztancsik Katalin
szeptember 26.
Juhász József–Janicsák Éva
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Oláh Dezső–Petrik Márta
szeptember 4.
Gogolák István–Majoros Erzsébet
szeptember 11.
Majoros József–Molnár Anna
szeptember 12.
Ordasi József–Peron Irén Ágota
szeptember 18.
Balog Péter–Varga Mária
szeptember 25.
Bukovszki István–Dékmár Ibolya
szeptember 26.
Kovács György–Wágner Mária
Mráz István–Lantos Margit
50 éve (1961-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 9.
Botlik Lajos–Lovistyek Mária
szeptember 25.
Kecskés Mikló–Balog Veronika
2011. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 6.
Barta Gábor–Varju Andrea
Laja Tibor–Gogolák Zsuzsanna
Balog Zoltán–Antal Szabina
augusztus 12.
Berkei Tamás Károly–Márton Gabriella
augusztus 13.
Feldman László–Bábel Antónia
Somos Bálint–Birizdó Anna Éva
Vad Csaba–Szabó Nikolett
augusztus 19.
Gyarmati László–Sztaskó Alexandra
Bácsmegi Attila–Burda Nikolett
augusztus 25.
Jobbágy István–Mikó Mónika
augusztus 26.
Juhász Jácint–Pelikán Julianna
augusztus 27.
Toma Adrian–Lukács Noémi
Gugyerás Gábor–Nagy Ágnes
Kucsera György–Bodnár Erika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Gergelyfi Sándorné (Verbóczki Julianna) 1928. 10. 19.
2011. 07. 11.
Zsigmond Imréné (Szekeres Erzsébet) 1933. 06. 22.
2011. 07. 15.
Preiszler Károly
1944. 10. 05.
2011. 07. 23.
Krenkó Istvánné (Mátyás Erzsébet)
1963. 12. 27.
2011. 07. 26.
Balog János
1943. 01. 22.
2011. 07. 27.
Solymossy Ottóné (Nyistyák Julianna) 1952. 02. 03.
2011. 07. 28.
Pucsinszki István
1929. 06. 02.
2011. 07. 29.
Roskó József
1948. 04. 11.
2011. 07. 30.
Forgács Pálné (Kolompár Katalin)
1922. 07. 12.
2011. 08. 04.
Nagy Gedeon
1922. 03. 17.
2011. 08. 11.
Molnár László
1929. 10. 03.
2011. 08. 13.
Rafael Sándor
1946. 05. 04
2011. 08. 15.
Sikari Józsefné (Pongrácz Mária)
1927. 08. 18.
2011. 08. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
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Új önkormányzati bérlakások
Augusztus 11-én, csütörtökön ünnepélyes keretek között adta át
Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere, Fegyverneky Sándor, a
Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Márta Irén, a Holcim kommunikációs igazgatója a modern
kor minden igényének megfelelően felújított két bérlakást Dabason.
Az elmúlt öt évben 35 önkormányzatot, 141 otthon megvalósulását
támogatta 500 millió forinttal az alapítvány.
A Holcim Hungária Otthon Alapítvány jubileumi ötödik pályázatának egyik nyertese volt Dabas önkormányzata, az építkezés a
tervezett 18 hónapnál fél évvel korábban befejeződött.
Az alapítvány pályázatán önkormányzatok és önkormányzati
szervezetek vehetnek részt, a ciklusonként elnyerhető támogatás
összege 100 millió forint. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány
küldetése: a hátrányos helyzetben lévő családok otthonteremtésének elősegítése az önkormányzati bérlakás-építési programok
támogatása által.
A kialakított bérlakások a városi főközlekedési út mentén, a Fő
úton helyezkednek el, a volt emeletes iskola épületében. könnyen
megközelíthetőek, távolsági és helyi-helyközi autóbuszmegállók találhatók a közelben, kiépített kerékpárút halad az épület előtt a szemközti oldalon, amelyen biztonságosan és gyorsan a 3 km-re lévő városközpontba juthatunk, ahol elérhetőek a szolgáltató intézmények. Az
épülethez közel található templom, szakképző iskola, kereskedelmi
üzlet, vásártér, orvosi és gyermekgondozói ellátó hely és játszótér.
Az ünnepélyes átadást követően a rendezvény sajtótájékoztatóval
folytatódott, ahol Pálinkásné Balázs Tünde powerpointos előadásában bemutatta a projekt megvalósulásának folyamatát.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerda esti sétavonatozás időpontja megváltozott.
Szeptember 14-én 18.00 órakor indul.
Szeptember 21-én és 28-án pedig 17.30-kor indul a városközpontból.
Minden kedves utasunkat szeretettel várjuk!
Dabas Város Önkormányzata

A DAKÖV KFT. TÁJÉKOZTATÓJA
Felhívjuk figyelmüket, hogy a DAKÖV KFT.
ügyfélfogadási rendje július 18-tól megváltozott!
Az új ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő, péntek: 8.00–12.00 óráig
Szerda: 12.00–20.00 óráig
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Megértésüket köszönjük!

Közlemény
A 2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető
a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után
részesülnek családi pótlékban – kedvezményes áron vehetik
igénybe a földgázt a 2012. évre, amennyiben erre irányuló
kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett
lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatóságához.
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban
élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerü
lése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők
közül annak kell benyújtania, akinek a nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érin
tett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei
igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására
a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call
Center (06-1/452-2910, 06-30/344-0045, 06-70/460-9005,
06-20/881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.
Magyar Államkincstár

Helyreigazítás
A Dabasi Újság XI./8. számának 4. oldalán beszámolót közöltünk a
II. Lecsófesztiválról. A cikkben második helyezettként a Dabasi Boszik
csapata szerepelt. A II. Lecsófesztivál II. helyét azonban a
Dabasrégió Online Hírportál csapata szerezte meg.
–szerk.–

Köszönet
A II. Lecsófesztivál szervezői köszönetet szeretnének mondani
mindazoknak a vállalkozóknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek és fellépőknek, akik bármilyen módon támogatták a rendezvényt, munkájukkal, felajánlásaikkal és produkciójukkal hozzájárultak a program sikeréhez és nagy látogatottságához.
Kisdabasért Egyesület
Támogatóink voltak: Aldi Áruház, Dabas • Bor cukrászda, kávézó • Tusák cukrászda • Vogtland pékség • Kosztolányi Imre, Hentesáru • Kaldi-Ker Kft. • Tunner György,
Hentesáru • Dabas Tej Kft. • Dabas Tv • Dabas Város Önkormányzata • 93.4 Rádió
Dabas • Unic Spot • Gugyerás Élelmiszer • Méhész János • Mag Tv • Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Isk. és Kollégium • Remondis Kft. • Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőint. •
Polgárőrség, Dabas-Gyón • Dabasi Rendőrkapitányság •Dabasi Tűzoltóság • Kancsár
Ferenc • Keindl Attila, Zöldségkereskedés • Czeróczki Díszfaiskola • Podoba Péter, Vasudvar • Aranykorona Ékszerbolt • Solanum Békés Rt. • Béres Gumi Kft. • Dabas Sherwood
Vadászbolt • Prauda József, TFL. • V. Com Kft. Dabas, Kecskés Róbert • Hm Budapesti
Erdészeti Igazgatóság • Agroflex Kft. • Kosztolányi Jenő • Badbone Paintball & Airsoft •
Ujvári Kertészet • Lakos Árpád, sétakocsikázás • TESCO Dabas • Kancsár Pál , sétakocsikázás • Presso Band • Agromulti Sector • Kosztolányi Ferenc • Zóna Kft. • Dabasi Hagyományőrző Tüzér Egyesület • Jelenik Ágnes és családja • Rizmajer Lőrinc és családja

2011. szeptember

Dabas 13

önkormányzati hírek

Elkészült a Táncsics Mihály Gimnázium
Új tantermekkel és új könyvtárral várja a gimnázium a diákokat a szeptemberi tanévkezdésben
Mindannyian tudjuk, hogy már régóta szükségszerű és elkerülhetetlen volt a bővítés. A Pest Megye Önkormányzata által készített
hatékonysági vizsgálat is megmutatta, hogy megyei összehasonlításban is a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban volt a legkevesebb az egy tanulóra jutó négyzetméterek száma. Nem csoda, hiszen
az épületet 45 éve építették, és 200 tanulóra méretezték – ma az itt
tanuló diákok létszáma már ennek többszöröse. Ez az ok, amiért
nem lehetett tovább halasztani a meglévő épület kibővítését.
Az átépítés előtt 17 tanterem állt rendelkezésre úgy, hogy az igazgatói irodát is tanteremmé alakították, és az iskolai könyvtár sem
felelt meg az előírásoknak, hogy a tornateremről már ne is beszéljünk. Sem az alapkövetelményeknek, sem pedig a rendeletben foglalt
alapfeladatának nem tudott tehát megfelelni az iskola. A beruházás
az északnyugati oldalon, a meglévő oldalfolyosóhoz való hozzáépítéssel, tetőtérráépítéssel, valamint a főbejárat áthelyezésével valósult
meg, és egy 8 személyes személyfelvonó berendezés is telepítésre
került. De mit jelent ez a diákoknak? A tervezéskor érvényben lévő
előírások alapján egy tanterem területe 52–68 m 2 , mégpedig úgy,
hogy legalább 2 m 2-nek kell jutnia egy tanulóra; 28 fős csoportlétszámot figyelembe véve ez 20 tantermet jelent. A bővítéssel ez megvalósult, így végre minden osztály és tanulócsoport az előírásoknak
megfelelő termekben tanulhat. Az új könyvtár is mindenben megfelel az előírásoknak, és a legmagasabb szinten tudja kiszolgálni a tanítást. Ezen felül városi igényeket is kiszolgálhat majd. A bővítés összköltsége: 451 639 398 Ft.
A beruházáshoz kapcsolódóan Pest Megye Önkormányzata, a
dabasi Táncsics Mihály Gimnázium fenntartójaként és az ingatlan
tulajdonosaként, konzorciumi megállapodást kötött Dabas Város

F E L H ÍVÁ S
A 2011/2012-es tanévkezdés örömmel tölthet el minden,
a Táncsics Mihály Gimnáziumhoz egykor, most és majdan kötődő diákot, szülőt, tanárt és dolgozót egyaránt.
Közel ötven évvel az első gimnáziumi épület elkészülte és
húsz évvel az iskola bővítése után, látványosan és szemet
gyönyörködtetően megújult iskolánk, hiszen az új tanév
elején átadásra kerül az eredeti tanulmányi szárny kibővített és felújított épülete.
Ahhoz, azonban, hogy a megújult, megszépült és kibővített gimnáziumunkat teljes mértékben birtokba vehessük, és tantermeinket a legfontosabb eszközökkel berendezzük, további összefogásra van szükség.
Kérem, nézze meg a katalógusunkat az iskolánk honlapján (www.dagim.hu), támogassa a gimnázium diákságát a tanteremi bútorok megvásárlásával!
Pásztor Gergely
igazgató
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Önkormányzatával a KMOP-2007-5.2.1/B „Funkcióbővítő
városrehabilitáció” című pályázati kiíráson történő részvétel céljából. Az elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően (KMOP5.2.1/B-2f-2009-0009) az épület homlokzatfelújítása is megtörtént,
így méltó és szerves része a megújuló városközpontnak. A
homlokzatfelújítás összköltsége: 71 880 000 Ft, amelyből
60 000 087 Ft EU-forrásból finanszírozott támogatás; az elszámolható költség 15%-át kitevő önerőt Dabas Város Önkormányzata
biztosította.

Nem játszik hangszeren, de szívesen zenélne?
Kinőtt a zeneiskolai padsorból,
de továbbfejlesztené tudását?
Válasszon jól képzett, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező oktatót!
Zongoraoktatás haladóknak és kezdőknek is
Dabasi-szőlőkben.
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
szeptember havi programok

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
A Pest Megyei Népművelők Egyesülete
2011. szeptember 20–22. között tartja
XVI. szakmai tanácskozását Balatonszemesen

Folytatódnak a CSOPORTOK
FOGLALKOZÁSAI
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: október 1.,
szombat 15.00 órától
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–19.00 óráig,
Kéknefelejcs citeracsoport: csütörtök 18.00– 20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Margaréta citeracsoport: péntek, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama Ildikó
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–19.00 óráig,
Őszirózsa népdalkör: szerda 18.00–19.00 óráig
Népzenei képzés: szerda 18.00–19.30 óráig,
oktató: Tormási Elek
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Tilinkó gyerek néptánc: péntek 17.00– 18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor

Jelentkezőket várunk
az alábbi csoportok indításához
Jelentkezni a 360-237-es telefonszámon lehet.
(Részletes információk szeptember közepétől)
– Fotós ismeretek elsajátítása, oktató: Bese József
– Népzenei képzés, oktató: Tormási Elek
– Tilinkó óvodás néptánc
– OKJ-s szövőtanfolyam
– Kosárfonó szakkör
– Szoptatási tanácsadás (Kovalik Éva, www.babazunk.hu)
– Informatikai képzés
– Helytörténeti szakkör

dos, a BRFK XX.–XXIII. kerületi Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Osztály, bűnüldözési alosztályvezetője, sajtóreferens.
Klubtagsági: 14 500 Ft/fő/16 óra
Érdeklődni: Julius Athina 06-30/213-6627 vagy a
Kossuth Művelődési Központban a 06-29-360-237-es számon
lehet.
Jelentkezés határideje: 2011. szeptember 23.

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

Kulturális Örökség Napok –
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kossuth Ház Galéria: A 19. század első felében épült udvarház szabadon álló földszintes L alakú épület. A Kossuth Ház történelmi vonatkozásai miatt a város jelentős műemléke. Az épület Dabas Város
Önkormányzatának tulajdona, működtetője a Kossuth Művelődési
Központ. A Galériában megtekinthető kiállítás: III. Dabasi kistérségi műkedvelő képző- és iparművészek kiállítása. Csoportoknak előre
egyeztetett időpontban, lehetőség van a Művelődési Központ épületének megtekintésére is (cca. 550 m-es séta).

KIÁLLÍTÁS
A Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak
3. képző- és iparművészeti kiállítása
Kiállításmegnyitó: 2011. szeptember 10. szombat 11.00 óra
A kiállítást Zsírosné Pallaga Mária, az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás alelnöke, Hernád község polgármestere nyitja
meg.
– A zsűri által legjobbnak ítélt alkotók díjazása.
Díjalapítók: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Dabas
Város Önkormányzata, Bugyi Község Önkormányzata, Újlengyel,
Galéria Alapítvány Dabas, Dabasi Fotoklub Egyesület, Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola.
A műsorban közreműködnek: Harmincz Nóra, Lang Erik, Mráz
Albert, Tóth Antal.
A kiállítás október 9-ig tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

ÚjságíróKlub indítását tervezzük
a Művelődési Központban!

A Halász Móricz-kúria

A klubba azokat az érdeklődőket várjuk, akik szeretnének az
újságíró, illetve a sajtószóvivői pályáról többet megtudni, ezen a
területen kívánnak elhelyezkedni, dolgozni.
A foglalkozások októbertől indulnak, hetente egy alkalommal
– igényeknek megfelelően hétfőn vagy szerdán délután –
2545 percben.
A klubfoglalkozásokat – mely gyakorlattal is párosul – Julius
Athina újságíró-szerkesztő (Julius Athina Újságíró Tanoda) tartja.
Vendégelőadók: Sipos Jenő ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Sajtó Főosztályának vezetőhelyettese, valamint Kis Árpád r. száza-

• Minden héten szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig

szeptemberi programjai
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlék
szoba is látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget biztosítunk a
városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon!
2011. szeptember
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A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
2011 szeptemberében beiratkozást tart a 2011–2012-es tanévre az alábbi tanszakokra
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
Klasszikus zene: hegedű, brácsa, cselló, furulya, fuvola, ütőhangszerek, gitár, zongora, magánének
Elektroakusztikus zene: szintetizátor-keyboard
Jelentkezés: a Múzsák Művészeti Intézmény igazgatójánál:
06-70/387-8525
Gyóni Géza Általános Iskola
Társastánc tanszak, jelentkezés: Balikó Éva tanárnőnél
06-20/951-9553
Színjáték tanszak, jelentkezés: Kotán Sándorné tanárnőnél
hétfő–szerda 14.30–16.00-ig

Táncsics Mihály Gimnázium
Grafika-festészet tanszak, jelentkezés: Katona Zsombori Mária
tanárnőnél 06-70/388-3615
II. Rákóczi Ferencz Általános Iskola
Társastánc tanszak, jelentkezés: Balikó Éva tanárnőnél
06-20/951-9553; hétfő–szerda
Grafika-festészet tanszak, jelentkezés: Nagy Zalánné tanárnőnél
06-30/635-1026
Színjáték tanszak, jelentkezés: Szivák-Tóth Viktor tanár úrnál:
06-30/387-7247
Térítési díj:

Kossuth Lajos Általános Iskola
Klasszikus zene: hegedű, brácsa, cselló, furulya, fuvola, gitár
Jelentkezés a Múzsák művészeti iskola igazgatójánál
06-70/387-8525
Színjáték tanszak, jelentkezés: Kotán Sándorné tanárnőnél
kedd–csütörtök 14.00–15.30-ig

zeneművészeti ágon
csoportos oktatás

11 000 Ft/félév
6 000 Ft/félév

Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2370 Dabas, József Attila u. 107.
E-mail: muzsamuveszet@citromail.hu
Telefon: 06-29/376-953, 06-70/387-8525

A Szent János Katolikus
Általános Iskola nyári eseményei
Nyári napközis táboraink

Ezen a nyáron is nagy érdeklődéssel és sikerrel rendeztük meg napközis táborainkat, köztük a Színes Angol tábort. Örömünkre szolgált, hogy nemcsak iskolánkba járó gyerekek, hanem más intézményekben tanulók, ill. óvodások is szépszámmal vettek részt. A játékos
angol foglalkozásokon kívül számos „színes” programot szerveztünk
a gyerekeknek (pl.: kajakozás, katonai bemutató, kézilabda, foci, kézműves foglalkozások, ügyességi versenyek), amelyben nagy segítségünkre voltak iskolánk pedagógusain kívül, Gémesi Andrea, Gémesi
Géza, Bozsik Jánosné (Teri néni) és Nyúl Márta.
Külön öröm volt számunkra, hogy gasztronómiai barangolást is
tettünk. A különböző ételek elkészítésében aktívan részt vettek a
gyerekek is (pl.: fánk, hamburger, főtt kukorica). Reméljük, hogy az
idei évvel hagyománnyá váltak ezek a felejthetetlen napok, és a következő években is, az önkormányzat segítségével, sikeresen tudjuk majd
megrendezni táborainkat.
Pásztor Zsuzsanna

Látogatás erdélyi testvériskolánknál
Szatmárnémetiben
Június 28.–július 1. között iskolánk testvériskolai látogatást tett az
egykori híres erdélyi Szatmár vármegye névadójaként ismert
Szatmárnémetiben, köznapibb nevén Szatmáron. Tavaly mi láttuk
vendégül a Hám János Katolikus Iskolaközpont tanulóit, nevelőit,
idén pedig vendégszeretetüket élvezhettük. Július 28-án indult 24 fős
csapatunk, 19 tanulóval és 5 kísérővel. Finom ebéddel vártak bennünket a Szent Alajos Konviktusban, ahol biztosították a szállást is
számunkra. Délután egy nagyon jó hangulatú ismerkedési és sportestet szerveztek a gyerekeknek, pedagógusoknak.
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A következő napon egy nagy kirándulást tettünk a környező híres
településeken, városokban. Misztótfalun a 17. században élt
Misztótfalusi Kis Miklós munkásságáról szóló kiállítást tekintettük
meg. Láthattuk a világhírű nyomdászmester szemet-lelket gyönyörködtető könyveit, köztük a díszes kötéséről elnevezett Aranyas Bibliát.
Koltón időutazást tehettünk Petőfi korába. Ellátogattunk abba a
gróf Teleki-kastélyba, amelyben nászútja idején lakott Petőfi Sándor
és Szendrey Júlia.
Nagybányán megnéztük a város nevezetességeit, köztük az országos hírű ásványkiállítást. Csütörtökön volt az ún. családi nap, mikor
a gyerekek az egész napot egy vendéglátó családnál töltötték, ők biztosították számukra a programot. Ezen a napon még mélyebb barátságok szövődtek. Az este egy vidám hangulatú bográcsozással,
karaoke partival zárult, amely egyben a kirándulás búcsúestje is volt,
hiszen másnap indultunk vissza Magyarországra. Az indulás reggelén közös misét mutatott be az iskola lelki vezetője. Ezt követően
lehetőségünk nyílt a Püspöki Palota megtekintésére, s láthattuk a
város készülődését Scheffler János boldoggá avatása alkalmából.
A hazafelé vezető úton még megnéztük a csodálatos nagyváradi
dómot. Gyereknek, felnőttnek életre szóló élményben lehetett része
ezen a négy napon.
Köszönjük vendéglátóinknak ezt a nagyszerű, felejthetetlen négy
napot. Nagy-nagy szeretettel várjuk ôket jövőre Dabas-Sáriban.
Jankulár Margit
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Egészségnap a megújult rendelôintézetben
Idén a Dabasi Napok keretében szeptember 24-én
szombaton újra megrendezzük hagyományos egészségnapunkat az érdeklôdôk számára. A rendelôintézet
8–13 óra között fogadja rendelésein a lakosságot.
Az egészségnap keretében a korábbi évek gyakorlatát alkalmazzuk és ugyanazokat a szûrôvizsgálatokat
végezzük. Az idei egészségnap mégis nagymértékben
eltér a korábbiaktól abban, hogy a megújult szakorvosi
rendelôintézetet kinyitjuk a látogatók elôtt és bemutatjuk a megszépült épületet. Az intézet szakmai életében bekövetkezett változást két területen szeretném
ismertetni.
Az intézet röntgenosztályán üzembe helyeztük a Siemens cég által
gyártott digitális átvilágító és felvételi röntgenberendezést. Az új
röntgengép segítségével rendkívüli részletgazdagságú éles és kiegyenlített képeket lehet készíteni. A felvételek néhány pillanat alatt rendelkezésre állnak, ami az értékelő monitoron egyetlen percen belül
megjelenik. A leletet készítő radiológus szakorvos ugyanazt a képet
látja, mint a sebész, traumatológus, vagy reumatológus szakorvos.
Radiológiai területen hatalmas fejlődést értünk el az új röntgengépberuházással. A jövőben költségcsökkentést érünk el azzal, hogy nem
kell filmet felhasználni és előhívni. A digitális röntgengép használata
nem igényel tárolási helyet, amelynek a visszakereséseknél is előnyeit
élvezhetjük.
Másik nagy változást az intézetben új feladatként belépő 10 ágyas
nappali kórház jelent. A 10 nappali ellátóhely kialakításával hozzájárulunk a definitív, lakossághoz közeli ellátások növeléséhez. Az
egészségügyi reform részeként közel 5000 aktív kórházi ágyat csökkentettek. Az aktív fekvőbeteg-ellátásból kiszoruló betegek alapvetően a krónikusellátásban és a járóbeteg-ellátásban jelennek meg. A
reform a fekvőbeteg ellátásban kezelt betegek mintegy 15–20%-át a
költséghatékonyabb járóbeteg-ellátásba kívánja irányítani. A családtól távoli kórházi ápolás helyett kíméletesebb ellátást biztosítunk a
már mintegy 4 éve jól működő egynapos sebészeten és majd a nappali kórház igénybevétele esetén. Az itt kezelt betegek néhány óra elteltével a beavatkozás után saját otthonukba mehetnek, ahol nincsenek
fertőzésveszélynek kitéve és különösen az idős embert kisebb pszichés megterhelés éri. Intézetünk beruházása a befejezéséhez közele-

A Mara Tánciskola keretein belül,
már Dabason is zumbázhatunk!
Vidám zenékkel és jó hangulattal várunk
magunk közé minden mozogni vágyó hölgyet
és urat, egészen 99 éves korig.

dik, ezzel megteremtjük a feltételeit annak, hogy intézményünk
korszer űen felszerelt, hatékonyan működő, emeltszintű kistérségi
járóbeteg szakellátó, diagnosztikai központként funkcionáljon és
ennek keretében kúraszerű ellátást, rehabilitációs lehetőséget biztosítson a térség lakosságának.
Kúraszerű ellátáson az előre meghatározott időben és számban
végzett gyógyító eljárásokat értjük, amelyek egymással összefüggő
kezelési sorozatot alkotnak. Intézetünk gyakorlatában ez úgy jelenik meg, hogy szakorvosaink (neurológus, reumatológus,
diabetológus, belgyógyász) a beteggel előre egyeztetett időpontban,
várakozás nélkül, a szakmai követelményeinek megfelelően kialakított önálló egységben végzik a beavatkozást. A kezelés után, a következő kezelésig a beteg az otthonába távozhat. A kúraszerű ellátás
közben a jogszabályok alapján a beteg számára étkezést és a szokásos otthoni gyógykezelést nem biztosítjuk. Kezelés közben, ha szükséges, műszeres vizsgálatokat végzünk. Leggyakoribb kúraszerű
ellátás az infúziós terápia, melynek időtartama egy napon belül
45–120 perc között változik. Kezelés után gépjármű vezetése, balesetveszélyes munka végzése nem javasolt, hiszen az infúzióval
beadott gyógyszerek befolyásolhatják a képességeket. Kúraszerű
ellátást nyújtani azoknál a betegeknél lehet, akiknek a betegsége
tisztázott, bizonyított, és betegségük, általános állapotuk alapján
nem igényelnek kórházi ellátást. Beutalásra a megfelelő szakrendelés
orvosának van joga.
Szakrendelőnk lehetőségei alapján elsősorban az érbetegségek
kezelésének, gondozásának lehet fontos alapja a kúraszerű infúziós
terápia. Az érbetegségek hátterében számos környezeti tényező:
táplálkozás, dohányzás, cukorbetegség, magas vérnyomás és egyéb
betegségek állhatnak. Az infúziós kezelés igen hatékony lehet, mind
az agyi érszűkületek, vagy egyéb agyi keringési zavarok, mind végtagi verőerek szűkületének kezelésében. Súlyos reumatológiai és ortopédiai kórképekben is hatékony kiegészítő terápia a kúraszerű infúziós kezelés. A 10 ágyas nappali kórház, tárgyi feltételei, és a rehabilitációs szakorvos együttesen lehetőséget biztosít egy komplex rehabilitációs program kidolgozására, mely alkalmas ortopédiai, sebészeti, szemészeti műtéten átesett, illetve a súlyos mozgásszervi károsodással élő betegek kezelésére is.
Klemencz Györgyné
Dr. Beke Judit
intézetvezető
gasztroenterológus-belgyógyász

Szeptember közepétôl már a legkisebbek is
zumbázhatnak (4–12 éves korig, két korcsoportra osztva). Ôket speciális, ZUMBATOMIC
(gyermek zumba) programokkal várjuk.
További információ:
Mráz Mária (hivatalos zumba instruktor)
06-70/275-8675
2011. szeptember
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JÁTSZANI JÓ!
A gyermek egészséges fejlődése szempontjából elengedhetetlen szerepe
van a játéknak. Ezáltal fedezi fel környezetét és ismeri meg képességeit.
Fejlődik a gondolkodása, kreativitása, beszédkészsége, problémamegoldó képessége. A játékfolyamatban a gyermek spontán tanul. Nincs
külső célja a tevékenységének; amikor játszik, egyszerűen örömöt lel
benne. A játéknak feszültségoldó hatása is van: kijátssza magából a
gyermek félelmeit, szorongásait. Az együttjátszás során fejlődik érzelemvilága, társas kapcsolatai, szociális érzékenysége. Ezért nagyon fontos, milyen játékokkal találkozik a gyermek a fejlődése során.
E célból hoztuk létre a Játéktárat, ahol minden korosztály megtalálhatja a neki való játékot. Sőt, ki is próbálhatja, valamint tanácsot, és
útmutatást kérhet a különböző játékok használatához. Kínálatunkban
megtalálhatóak logikai, társas-, ügyességi, kreatív, tudományos és szerepjátékok, oktatási eszközök, bábok, diafilmek, valamint magyar szerzők verses, illetve mesekönyvei is.
Gyermekközpontú környezetbe várjuk a hozzánk látogató gyermekeket és szüleiket, ahol spontán, illetve szervezett módon is lehetőség
van az együttjátszásra. A délelőtti órákban elsősorban a játékhangszerekkel ismerkedhetnek meg a hozzánk látogatók.
Szakképzett pedagógusok vezetésével, tematikus foglalkozásokon
vehetnek részt, ahol a játéktevékenységet kiegészítjük mondókákkal,
gyermekdalokkal. Emellett mesélünk, bábozunk, diavetítünk, ragasztunk, nyisszantunk, gyurmázunk, mindenféle játékos tevékenységet
kipróbálunk, a kicsik igényeihez és fejlettségi szintjükhöz alkalmazkodva. Fontos, hogy semmi sem kötelező, a tevékenységekbe való
bekapcsolódás szabadon választható, mindennek a lényege a játék.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy ötleteket adjunk a szülőknek: szabadidejüket minél változatosabban, érdekesebben, hasznosabban tudják
eltölteni gyermekeikkel. A foglalkozásokon való részvételre előzetes
jelentkezés szükséges, a Játéktár elérhetőségein.

Délutánonként is lehetőséget biztosítunk a játékok kipróbálására,
széles játékkészlettel állunk a gyermekek rendelkezésére. Erre a minden hétköznap 14.00–18.00, illetve szombatonként délelőtt 9.00–
13.00 óra között van lehetőség.

Minden játszani szerető gyermeket és felnőttet nagyon sok
szeretettel várunk!

A Kölyöksziget játéktár állandó programjai:

– ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6 hónapos–másféléveseknek)
szerdánként 9.30–11.00 órakor
– ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (másfél–4 éveseknek) kedden
és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
– Szeptembertől újra indul a ZENEOVI, a 3–5 éves korosztálynak,
kéthetente, szombatonként 16.00–18.00 óra között.
– Illetve újdonságként a ZENE-BONA alternatív zenei készségfejlesztő foglalkozás, az 5–7 éves gyermekeknek, kéthetente, szombatonként, 14.30–15.30 óra között.
Érdeklődni lehet Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548as telefonszámon, illetve személyesen, a játéktárban, a Dabas,
Zlinszky u. 6. szám alatt. Valamint weboldalunkon: www.
kolyokszigetjatektar.hu-n, a gyermekprogramok menüpont alatt.

Nyílt nappal ünnepel a Human Labor Selfness Központ

Az idei évben is megrendezésre kerülő Dabasi Napokat 2011. szeptember 23-án, pénteken 9.00 és 18.00 óra között Nyílt Nappal
ünnepli Magyarország első komplex selfness szolgáltatásokat nyújtó intézménye, a Human Labor Selfness Központ.
A Nyílt Napon két alkalommal (délelőtt és délután) selfness életmód-tanácsadással várjuk mindazokat, akik úgy érzik, nincs minden teljesen rendben az életükben. Természetgyógyász és
kineziológus kollégáink segítségével betekintést nyerhetnek számos, a mindennapokat megkeserítő probléma megoldásának lehetséges módszereibe az allergiától, a beszédproblémákon át, egészen
az ízületi fájdalmakig. A kisgyermekes családokat gyógypedagógusunk, logopédusunk és mozgásterapeutánk várja, hogy részletes felvilágosítást nyújtson a kisgyermekkorban jelentkező, illetve megelőzhető betegségek különböző módszereiről.
Központunk szakemberei valamennyien a holisztikus szemléletet vallják, így tehát a Nyílt Napon is nagy hangsúly kap a fizikai
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testben jelentkező problémák felismerésén és kezelésén túl, a lelki
problémák feltárása és gyógyítása. Hellinger-féle családállításban
jártas szakemberünk segítségével betekintést nyerhetünk abba,
hogy a mindennapi élet során jelentkező betegségek, akadályok
vagy kihívások mögött mennyire sokféle ok rejtőzhet, és milyen
módszerek állnak rendelkezésére mindazoknak, akik készek szembesülni a problémák valódi okaival a gyógyulás érdekében.
A könnyedebb kikapcsolódásra vágyókat szeretettel látjuk csoportos jóga, valamint gerincgimnasztika foglalkozásainkon.
Kollégáink segítségével részletes felmérést készítünk a központ
szolgáltatásai iránt érdeklődők általános testi-lelki egészségének
állapotáról, majd ezt követően szakembereink javaslatot tesznek a
szükséges lépésekre. Az anamnézis felvételén túl egész nap
INGYENES TALPDIAGNOSZTIKAI vizsgálattal kedveskedünk minden vállalkozó szellemű érdeklődőnek.
Bővebb tájékoztatást a www.selfnesskozpont.hu/nyiltnap címen
olvashatnak. A programokon való részvétel DÍJTALAN!
Időpont: 2011. szeptember 23. (péntek) 9.00-tól 18.00-ig
Helyszín: Human Labor Selfness Központ
Dabas 2370, Fő út 151.

kultúra

SZÁZÉVES TANKÖNYV DICSÉRETE
Városunkat könnyű a tankönyvekkel hírbe hozni. A Dabasi Nyomda
1972. évi indulása óta száz tonnákban mérhető az itt készült tankönyvek, szöveggyűjtemények, jegyzetek mennyisége. Komoly feladat lenne róluk igényes, precíz kimutatást készíteni. Másért ugyan,
de még ennél is jóval nehezebb a helyzet, ha az előzményeket faggatjuk. Biztosra vehető, hogy ha ritkán és kis számban, de dabasi kötődésű szerzők készítettek és adtak ki tankönyvül szolgáló kiadványokat, melyek sajnos elfelejtődtek a nemzedékek stafétájában. Ezúttal
egy 1911-ben az elemi iskolák első osztályosait oktató tanítók számára kiadott módszertani segédkönyvet van módunk kissé megtisztítani a ráülepedett portól. Nem mondhatjuk rá minden kétséget kizá
róan, hogy ez az első a helytörténetünkben, de bizonyosan fontos
mérföldkövet képvisel a dabasi oktatásügy történetében a maga éppen
100 évével.
A szerző, Ruzsinszky László gyóni római katolikus kántortanító
neve azok számára lehet ismerős, akik Gyóni Géza életrajzát mélyebben ismerik. Egyike volt a költő barátainak, önkéntes segítőinek a két
huszadik század eleji helyi újság szerkesztésében és terjesztésében.
Baranya megyei illetőségű, 1885. április 27-én született Pécsen. Ott
végezte iskoláit is, tanítói és kántori oklevelét a pécsi püspöki tanítóképzőben 1904-ben kapta. Még ebben az évben Gyón községben
helyezkedett el kántortanítóként. Fejlődő, lakosságszámban gyarapodó időszakát élte a település, éppen a katolikus népesség bővült
leginkább. Önálló templomuk alapítását, egyházjogi ügyeinek intézését ekkoriban kezdte el gróf Vay Péter. Két tantermes iskolájuk
1868-tól működött. Az ifjú kántortanító első zeneszerzői kiadványa
1905-ben jelent meg „Három magyar nóta” címmel. Ezt követik évről
évre „Eredeti Egyházi Énekek orgonára” címszó alatt megjelenő füzetei, melyekből összesen három készült. A helyi jegyzői iroda adóívei
közül kimenekülő Gyóni (Áchim) Gézával együtt szerkeszti az
Alsódabas és Vidéke, majd a Dabas és Vidéke hetilapokat, melyekben humoros rovatot vezetett és tárcákat írt. A szerkesztői státust a
lapok fejléce konzekvensen tanúsítja. Az egyes lapszámokban írásainak kétségkívüli beazonosítása ennél összetettebb feladat, mert számos esetben – mintegy szerkesztőségi álláspontként – mellőzte az
aláírást. A többféle szignó jelöléssel ellátott tárcái viszont jól felismerhetőek. Így például az 1908. évi 12. szám „Tanévzáró vizsgák”
című írása is, melyben a korabeli oktatási viszonyokat jellemzi:
„Nyolc, kilenc hónapi tanidő után vágyakozva várják az évzáró vizsgát a májusi hőség okozta melegben és az iskolapadban a bágyadt
nebulók. Úgy látszik mintha egész évi szorgalmukról nem is tudnának számot adni. A tanulóknak élelmesebb része nincs az iskolában.
A kisebbje libát, kacsát őriz, a nagyobbja meg krumplit kapál. Elég,
ha vizsgára eljönnek… Mert sajnos, hogy a földmíves osztály, sőt vannak oly iparosok is, kik a tanulást és iskolát még ma is csak lukszusnak
tartják… Jövel szép vakáció! A tanítók is várják. Tudják, hogy most
már hiába tanítanak, nem ér az egy hajítófát sem. Ilyenkor a gyermek
már nem tud tanulni. Bár szorgalmasan ismételtet, azt látja, hogy a
tanítvány napról napra felejt. De azért nagy munkája után bizton
remél.” Gulyás Pál cédulakatalógusának adatai szerint írásait közölte
még a Pécsi Napló (1907), a Népnevelő (1909–1910) és az Alkotmány
(1913) is. A zeneszerzői tevékenységnek és a barátságnak szerepe
lehetett abban, hogy időnként (összesen hét költeménye esetében)
Gyóni Géza maga is vállalkozott saját versei megzenésítésére. A tanítói évek hozadéka az első osztályosok tanítói számára kidolgozott

számtanoktatás módszertana. A négy alapművelet megértetéséhez
az életből vett egyszerű példákat, kérdéseket gyűjtött össze, a szemléltetéshez dominó ábrákat használt fel. Továbbá vastag kartonpapíron készített szemléltetőképeket alkalmazott, szám szerint tízet.
Négyévi sikeres alkalmazás után részt vett a magyarországi katolikus
tanítók országos kiállításán 1911-ben, ahol elismerő oklevéllel tüntették ki munkáját. Ezen felbátorodva döntött a nyomdai kiadásról és
terjesztésről „Módszeres eljárásom az első osztály számtantanításában” címmel. A nyomdai munkálatokat Spitzer Vilmos végezte
Kecskeméten, ugyanott, ahol a Dabas és Vidéke hetilap is készült
1908-ban. A szerző a 32 oldalas kiadványt a Váci Egyházmegye
főpásztorának, gróf Csáky Károly Emmánuel püspök úrnak ajánlotta. Egy korona volt a vételára, melyhez a tíz darab szemléltetőképet
külön kellett megrendelni plusz három koronáért. Tantervi ajánlásában az oktatás fő időszakának az október eleje és március vége közötti terminust tekintette. A tanultak ismétlésére, rögzülésére az április
és május hónapokat javasolta. Azaz mindent summázva tulajdonképpen a saját tapasztalatát, gyakorlatát összegezte egy tanítói módszertani segédletül szolgáló kiadványba. S miután erre az osztályokban
csak a tanítóknak volt szükségük, így az is kiszámítható, hogy ebből a
szerző a költségeket meghaladóan nem tehetett szert jelentős bevételre, kiadása inkább a szakmai presztízst szolgálta. Ruzsinszky
Lászlót egy évtizednyi gyóni működés után Váchartyánban választották meg kántortanítónak, majd egy újabb évtized múltával
Tatabányán állapodott meg. Itt jelentek meg 1925-ben „Tatabányai
Nóták” címmel újabb zeneszerzeményei. Összességében zeneszerzői
és irodalmi munkássága legtermékenyebb időszakának mégis a gyóni
korszak tekinthető. Ráadásul ezek voltak a fiatal-felnőtt évei, fia, az
ifjú Ruzsinszky László is Gyónon született 1909-ben. (Belőle szintén
jegyzett irodalmár, újságszerkesztő, zeneszerző lett, tevékenysége
elsősorban Sopron városához kötődik.) Munkájának jelentősége
túlnő a helytörténeti kereteken. Az 1911-ben nyomtatott 32 oldalon
jól lemérhető, hogy mennyit haladt a tudomány egyetlen évszázad
alatt. S kiválóan-hosszasan lehet azon elmélkedni, hogy vajon melyik
kor szolgálja jobban a gyermeki személyiségfejlődést: az, amikor
dominókon oktatják a számtant, avagy napjaink valósága, amikor a
hétéves gyerek már órákig kalandozik a számítógépen…
Valentyik Ferenc

Kapisztrán-torony
Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat és a torony építéséhez eddig hozzájáruló vállalkozásokat, hogy a Kapisztrántorony falazási munkálatai a végéhez közelednek. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy csak azoknak a monogramja szerepelhet a beépített téglákon, akik adományaikat
szeptember 9-ig eljuttatták a Polgármesteri Kabinetirodába,
illetve befizették az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
kirendeltségeiben.
A támogatásokat később is befizethetik, a szeptember 9-e
után adományozók nevei is természetesen olvashatóak lesznek
az épület alsó szintjén elhelyezett márványtáblán.
Vá r j u k a d o m á ny a i k a t a Po l g á r me s t e r i H iv a t a l
Kabinetirodáján, valamint az Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségeiben!
2011. szeptember
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Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó – Madrid
Augusztus 8. este 8 óra, Sülysáp. Fiatalok gyülekeznek
nagy csomagokkal a hátukon, vállukon. A csapatban
nyolc dabasi fiatal is található: Bató Tibor, Buncsák
Gábor, Buncsák Zoltán, Erdélyi Laura, Garajszki Katalin, Gáspár Bernadett, Gáspár Rita és Gáspár Tibor.
Három busz (piros, fehér, zöld) indult Vácra, onnan
segédpüspöki áldással éjfélkor elindultunk 150-en a
2600 km-es útra.
Augusztus 10-én, du. 4–fél 5 magasságában érkeztünk meg
Guadarramába, az előtalálkozó színhelyére, ahol 3000 fiatal volt
5 kontinensről. Itt adatott több lehetőség, hogy más nemzet fiaival
közelebbről megismerkedjünk, barátságokat kössünk. Megható volt,
ahogy történelmi eseményekről beszélgetve Trianonról is szó esett, és
a francia fiatalok bocsánatot kértek a magyaroktól ezért a gyalázatért.
Rengeteg lelki élményt jelentettek az előadások, a keresztút.
Feltöltődve, hétfőn, Nagyboldogasszony napján, Avila városának
megtekintésével utaztunk át Madridba. Szállásunk a híres madridi
négy felhőkarcoló szomszédságában volt. A magyar katekézisen
három előadó volt: Bíró László, Böcskei László és Kocsis Fülöp (görög
katolikus) püspökök. Tőlük a találkozó mottójával kapcsolatos elmélkedéseket hallhattunk [Mottó: „Verjetek Benne gyökeret, épüljetek
Rá és erősödjetek meg a hitben!” (Kol 2,7)] . Az előadások után megbeszéltük a hallottakat, kérdéseinkre választ kaptunk és fél 1-től
szentmise volt. A szabadidőnkben megtekinthettük Madrid főbb látványosságait. Bejutottunk a Real Madrid stadionjába, a Bernabéu-ba,
ahol láthattuk Puskás Öcsi bácsi igazolását, falát, cipőjét, ülhettünk a
kispadon, az interjúszobában stb. Bent jártunk a legnevesebb múzeumban, a Pradóban, ahol többek között Goya, Bosch, Tizian és Dürer
alkotásait csodálhattuk. Néhányan megtekinthették a királyi palotát.
Bebarangoltuk a hatalmas Retiro parkot, megnéztük a Főteret,
Madrid jelképét, a medve-szobrot, a Bikaviadal Múzeumot, a Szent

Almudéna Katedrálist, megtanultunk közlekedni a 12 metróval, és
feltérképeztük a legjobb éttermeket. Augusztus 20-án a közel 1500
magyar (határon túliak is) ünnepi szentmisén vettünk részt, ahol a
váci egyházmegye fiataljai énekeltek. A Cuatro Vientos repülőtéren a
pápával közel 2 millióan virrasztottunk, 40 fokos melegben és viharban. Sokan hazaindultak, többen pánikba estek, de a magyarok a
terület két távoli pontján, egymástól függetlenül, ugyanúgy reagáltak:
csomagjaikat letakarva, körbeállva, összekapaszkodva fohászkodtak
Istenhez jobb időért. Imáink meghallgatásra találtak, az eső elállt.
Bár nagyon sajnáltuk, hogy lemaradunk az itthoni huszadikai tűzijátékról, a Jóisten és a szervezők kárpótoltak minket. Aznap este mi is
láttunk tűzijátékot! Vasárnap fél 10-kor kezdődött a pápai záró szentmise a repülőtéren. Este 7 órakor indultunk haza élményekben,
kegyelmekben gazdagodva és 23-án, kedden, 14.17-kor érkeztünk
Sülysápra.
Köszönet és hála Istennek, a szülőknek és a kísérőknek, főleg a
három atyának, akiknek köszönhetően egy életre szóló élményben volt
részünk! Két év múlva 2013-ban, a Világtalálkozót Rio de Janeiróban
rendezik meg. Reméljük, még többen leszünk ott Magyarországról és
Dabasról! Találkozunk Rióban?
Részletesebb, fényképes beszámolót a templomokban fogunk tartani egy előre meghirdetetett időpontban.

A Szent Jakab-szobor alapkôletétele
A Spanyolországból Dabasra szállított, egészalakos gránitszobor alapköve a Mánteleki út
és a Láp utca által közrezárt füves terület
közepén kapott helyet. A terület kiválasztásának fő oka az volt, hogy a Magyar Zarándokút
nyomvonala ezen a helyen vezet keresztül, s itt
nyílik lehetőségük a zarándokoknak arra,
hogy a Dabas és Ráckeve közötti közel 40
km-es útszakasz előtt utoljára erőt gyűjtsenek
és elmélyedjenek.
A szobor Dabason való elhelyezése több
szempontból is fontos. Egyrészt különleges,
hiszen több ezer kilométer távolságban a spanyol El Camino mentén készült el Santiago de
Compostellában. A compostellai érsek, a spanyol katolikus egyház egyik legfontosabb
vezetője szentelte fel. A zarándokok számára
még hívogatóbbá teheti a szobor elhelyezése
Dabast, s ezzel erősítheti a város és Európa
kulturális, egyházi kapcsolatait. – foglalta
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össze Kőszegi Zoltán ünnepi köszöntőjében a
szoborral kapcsolatos gondolatait. Polgár
mester úr kiemelte a szobor hazaszállításában
részt vevők elhivatottságát és áldozatvállalását, s külön is köszöntötte Rumi Imrét, a
Magyar Zarándokút Egyesület elnökét, aki
ünnepi beszédében a magyar út jelentőségéről,
szépségéről és értékeiről beszélt.
A köszöntőket követő ünnepi műsorban a
Szent János Katolikus Általános Iskola volt
diákjai Szent Jakabról szóló énekeket adtak
elő, majd a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör tagjai Mária-énekeket énekeltek.
Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő
tagjai és a szobor hazaszállításában segítők
társaságában Kőszegi Zoltán és Rumi Imre
közösen helyezték el a szobor alapkövében azt
az urnát, amely a Magyar Zarándokútról
szóló írásokat, a zarándokutat jelképező
kettőskereszttel áthúzott sárga nyilat, az El

Caminoról származó kődarabot és egy kagylót tartalmazott.
Az alapkőletételen megjelentek megtekinthették a spanyol úton készült legemlékezetesebb fényképekből álló szabadtéri kiállítást is.
A szobor a jövő év folyamán kerül felállításra, amikor már a várakozások szerint több
száz zarándok fog eljutni Dabasra.
F. L.
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A mesterséges
megtermékenyítés etikájáról
Az egyik lapban megjelent egy cikk: „A pápa a mesterséges megtermékenyítés ellen”. Nem is érthető, hogy egy ilyen nagy olvasottsággal bíró,
országos lap hogyan engedhetett egy ilyen felületes, ítélkező cikket megjelenni. Azt hiszem, a mesterséges megtermékenyítés, és az egész, „lombikbébi” gondolatkör sokkal összetettebb dolog, mintsem hogy 20 sorban összefoglaljuk, és teljesen elítélő, bíráló kijelentést tegyünk. Erre
igenis oda kellett volna figyelniük.
Vannak jó érzésű, de gyermektelen és gyermek után vágyakozó
keresztény testvérek, akiknek a lelkivilágában ez a cikk nagy törést
jelenthet. Még ha a pápa teljesen elítéli az eszközös reprodukciót (bár ez
nem így van), akkor sem szabad ilyen cikket – mely nemhogy használ,
hanem kifejezetten árt (!) keresztény, katolikus családaink lelkivilágának – megjelentetni. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy
reflektáljak a cikk gondolataira.
A mesterséges megtermékenyítés két fontos módját illik megkülönböztetni. Az egyik az ún. inseminatio, amely azt jelenti, hogy a férj ivarsejtjeit bejuttatják a nő méhébe, és ott azok, mintegy „természetes”
módon, majd megtermékenyítik a nő petéjét. Ezt a pápa és az Apostoli
Szentszék teljes jogúan elismerik, abban az esetben ha a férj ivarsejtét és
nem más – például bankból vett – ivarsejtet használnak fel. Erről a
Hittani Kongregáció 1987. február 22-én keltezett, Donum Vitae című
útmutatásában olvashatunk. Az útmutatás „elítéli a heterológ (mástól
származó ivarsejt útján) inseminatiot, mert az túllép a házasság keretein,
a homológ (a férj ivarsejtjei útján) inseminatio kérdésében – figyelembe
véve a szülők gyermek utáni vágyát – enyhébben ítél. Amennyiben az
orvosi beavatkozás természeténél fogva a természetes folyamat segítségére irányul, elfogadja.” (Dr. Boda László: „Emberré lenni, vagy birtokolni?”)
A mesterséges megtermékenyítés másik módja az ún. in vitro
fertilisatio, azaz a lombik útján történő megtermékenyítés. Ez az a kérdéskör, amit valóban vita vesz körül, és sok tekintetben megoszlanak a
vélemények. A Hittani Kogregáció állásfoglalása valóban az, hogy a
lombik útján történt megtermékenyítés erkölcsileg nem igazolható,
hiszen feltételeznünk kell a házastársak szerelmi együttlétét, mint a
házasság szentségi mivoltának igazoló eszközét; ugyanakkor, nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a gyermek utáni vágy, a gyermekvárás
ténylegesen pozitív, erkölcsileg igazolható, nemes érzés, melynek beteljesülésével egy család, egy boldog keresztény család születik.
Az IVF (in vitro fertilisatio) kérdésében a mai erkölcsteológusok
nagy százaléka enyhébben ítél. Az Osztrák Püspöki Kar állásfoglalása
szerint az IVF erkölcsileg igazolható, ha az összes embriót visszaültetik
az anyaméhbe. Ebben az esetben ugyanis, minden megtermékenyített
petesejt ugyanolyan esélyt kap az életre. Így a fejlődés már „természetes”
úton kezdődhet meg, és így elkerülhető a többi embrió megsemmisítése.
(ld. Vig ilia 1986/8 + Haring: „Ethik der Manipulation”)
Orvosi szempontból, a gyakorlatban is kérhető az, hogy minden embriót ültessenek vissza. Így keresztény, mély érzésű testvéreinknek tanácsolható az, hogy ha lombik programban szeretnének részt venni,
beszéljék meg ezt a kezelőorvosukkal. Az orvosi gyakorlat különben
– ha ezt kifejezetten így nem kérik – az, hogy a nőtől 5–8 db petesejtet
vesznek ki egyszerre, ezeket megvizsgálva elvégzik az egyenkénti megtermékenyítést. Általános tapasztalat az, hogy ezekből a sejtekből legfeljebb csak 3 (esetleg 4) kezd el osztódni, tehát tulajdonképpen a megtermékenyítés csak ezeknél lesz hatásos. A WHO rendelete szerint,

minimum hármat kötelezően vissza kell ültetni az anyaméhbe. (vö. Ethel
Sloane, „A nő biológiája”). Ha így számolunk, akkor kiderül, hogy igazából „megsemmisíteni” nem kell egyetlen egy zigótát (megtermékenyített petesejt) sem, hiszen csak az életképeseket helyezik vissza. Ha a
megtermékenyítés normális útját nézzük, akkor is előfordul olyan – és a
nő észre sem veszi – hogy a pete megtermékenyül, de nem ágyazódik be
az anyaméhbe, és sima menstruációs ciklus közepette kiürül. Ezt hívják
a pete kisodródásának. Felmerül tehát itt is az etikai kérdés? Ez esetben
morálisan hogyan ítélhető meg a zigóta helyzete? Észrevehető tehát,
hogy a normális úton történő megtermékenyülésben is érvényesül egy
ún. természetes szelekció, amelyet mi vallásos emberek isteni akaratnak
nevezünk. A mi Istenünknek – akit jónak és szeretőnek mondunk –
vajon nem az az akarata, hogy minket boldognak lásson? És ha egy fiatal
pár szerető, gondoskodó példájukkal evangelizáló szülők lennének,
miért nem adná meg nekik a gyermeket? És azt se felejtsük el, hogy Jézus
nem ítéli el a gyógyítást. Egy ismerős mondta, „ akárhol nyitom ki a
Bibliát, mindig azt látom, hogy Jézus vagy gyógyít, vagy onnan jön, vagy
éppen most megy gyógyítani”. El kell hát fogadnunk azt a tényt, hogy
Isten az orvostudomány által is gyógyít (amennyiben a cél nemes), és a
betegség nem Isten büntetése. Ha így fogjuk fel a „lombikbébi” programot láthatjuk, hogy amennyiben az nem visszaélésekkel, különböző
technikák manipulációjával történik, a gyermekáldás, mely implicite
mindig jelen van, ugyanannyira isteni eredetű, mintha normális úton
történt volna a fogamzás. Ehhez persze elengedhetetlen az, hogy mi,
keresztény testvérek igenis tisztába legyünk ezen eljárások módjaival és
erkölcsi megítélésével.
Tisztában vagyok azzal, hogy a cikk valószínűleg egy fordítás, és
azzal is, hogy a pápa nem szorgalmazza az IVF terápiát, nyilván azért,
mert a világban előfordulnak valóban visszaélések ezzel is. Kellő óvintézkedések nélkül, e nemes cél (is) a rossz eszközévé válhat, de ez nem
csak az IVF terén van így. (Etikailag problémát jelent, ha például lehűtik
a zigótákat, vagy mindenfajta génmanipulációt hajtanak végre rajtuk. Ez
ténylegesen elítélendő erkölcsileg!). Ha viszont mindezen ismeretek birtokában vagyunk, a Jó Isten útmutatása szerint képesek leszünk keresztényen cselekedni, emberi mivoltunkat megőrizni, és a születendő
csöppséget, mely ugyanúgy isteni rendeltetésű, a legnagyobb szeretettel
és odaadással fogadni. Ne felejtsük el Urunk szavait, „mert övék a men�nyek országa” (Márk 10,13–16), és ez nemcsak odaátra vonatkozik. Azt
a lelki változást, amelyet egy gyermek képes az ember életében előidézni,
nem képes semmi sem helyettesíteni; és szívünk legmélyén tudjuk, hogy
csillogó gyermeki szemek nélkül a mi világunk elképzelhetetlen…
Talabér János egyházjogász, tanár
2011. szeptember
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Egyhá z ak hírei
az alsódabasi Római Katolikus Egyházközség hírei
Júliusban megalakult templomunk zenekara, így a diákmiséket beat jellegű dalaik és zenéjük teszi még magasztosabbá. Szeretettel várunk
mindenkit a misékre. A beat-mise dalszövegeit honlapunkon is teljes
terjedelemben olvashatjuk.
• Szeptember 11-én a diákmise után megáldjuk a kedves hívek autóit,
motorkerékpárokat, és egyéb járműveket a parkolóban
• Szeptember 17-én előreláthatólag Benedek atyát fogadjuk híveivel
együtt. A részletekről mindig a honlapon lehet érdeklődni.
• Hagyományunkhoz híven jótékonysági bált rendezünk október 1-jén
19.00-kor a Teréz étteremben, jegyek kaphatóak a plébánián, vagy
misék előtt és után. A részletekről szintén a honlapon vagy személyesen lehet érdeklődni.
• Alsódabas Búcsúi Nagymisére október 9-én kerül sor. Kollár Balázs
újmisés atya lesz az ünnepi szónok, újmisés áldást is ad. Mindenkit
szeretettel várunk!
• Október a Szűz Anya hónapja. A misék előtt rózsafűzés imádkozások
lesznek.
Miserendünk: csütörtök, péntek, szombat: este 19.00, vasárnap: 8.30
és 11.00 órakor (diákmise)
Aktuális, naprakész információk, képek, videók, sőt már BLOG is elérhető a honlapunkon: www.alsodabasplebania.5mp.eu
Hivatali ügyintézés: csütörtök, péntek: 16.00–19.00-ig, de mobilon
az atya továbbra is elérhető.

A felsôdabasi Római Katolikus Egyházközség hírei
szentMISék RENDje:
• Hétfő–szerda 18.00, szombat 18.00, vasárnap 10.00 órakor
Irodai órák: hétfő, szerda, csütörtök 16.00–18.00
• Első csütörtökönként 20.00-tól péntek reggel 5.00-ig Virrasztás
• Szeptember 11-én 10.00-kor Tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) és
táskaszentelés
• Szeptember 12-én 18.30-kor Karitász gyűlés
• Szeptember 24-én családi nap a Karitász szervezésében a plébánián
• Október 7. Élő rózsafüzér Felsődabason 15.00 órától a már megszokott útvonalon
• O któber 8. Karitász bál – Báli belépők (3000 Ft) és pártolójegyek
(500 Ft) a sekrestyében és a Karitász-tagoknál vásárolhatók.
• Minden hónap utolsó vasárnapján 16.00 órától házas délután van a
plébánián
• O któber közepére tervezzük a jubiláns házaspárok hálamiséjét.
Szeretettel várjuk a jubiláns párokat!

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 DabasGyón; Szombat: 18.00 Dabas-Gyón; Vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők, 10.00
Dabas-Gyón.
Programjaink
• Szeptembertől ministránsfoglalkozás minden pénteken 16.00–18.00
óráig, szombaton 10.00–12.00 óráig a plébánián. Zsákai Lénárd,
Szűcs Zoltán, Kollár Kinga testvéreink elvégezték a ministráns vezetőképzőt Vácott. Nagy örömmel elvállalták a ministránsfoglalkozások
lebonyolítását. Köszönjük!
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• Egyhá z ak hírei

• Október 15-én harmadik alkalommal kerül megrendezésre a jótékonysági bálunk. A Lazí-tó Liget ad otthont a rendezvénynek. A zenét a
HAWER BAND szolgáltatja. A bál bevételét a hittanos gyermekeink
táboroztatására ajánljuk fel!

A dabasi református Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a templomban
• Kóruspróbák pénteken 18.00 órai kezdettel felváltva Inárcson és Dabason
Gondnoki fogadóóra
• Szeptember 22-én, csütörtökön délután 17.00 órától gondnoki
fogadóóra a parókián
Alkalmaink
• Szeptember 16-án, pénteken délután 18.00 órai kezdettel kórusunk
szünet utáni első próbája Inárcson az imaházban
• Szeptember 17-én, szombaton egész napos Gyülekezeti Nap a gyülekezeti Házban – pogácsasütő verseny, sportvetélkedők, beszélgetés,
bábműsor. A részletes programokat megtalálja weboldalunkon.
• Október 1-jén, szombaton egész napos buszkirándulás Ócsára és
Inárcsra
• Október 22-én, szombaton Református Bált szervezünk a Lazí-tó
Ligetben, melyre szeretettel várunk mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Gyülekezetek közötti összefogás
• Szeptember 30-án, pénteken este folytatódik a szomszédos települések Református Gyülekezetei közötti beszélgetéssorozat. A pontos
időpontról és helyszínről weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást.
Vendég igehirdető
• Október 2-án, vasárnap délelőtt az istentiszteleten vendég igehirdető
Morva Ákos pilisi lelkész
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a református gyülekezet! www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg

A gyóni Református Egyházközség hírei
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
10.00 órakor gyermek istentisztelet
• Csütörtök 18.00 órakor imaközösség, majd férfi bibliaóra
• Minden hónap utolsó péntek estéjén 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet
Programok:
• Szeptember 11-én vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
Vasárnap 10.00 órakor a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Szeptember 12-én hétfőtől indul az iskolákban a hittanoktatás
A részletes osztályok szerinti beosztásról a tanévnyitó istentisztelet
után tájékoztatjuk a kedves szülőket.
• Szeptember 15-én csütörtök 18.00 órakor imaközösség
• Szeptember 18-án vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
• Szeptember 23-án péntek 18.00 órakor úrvacsora előkészítő bűnbánati istentisztelet a templomban és imaközösség
• Szeptember 25-én vasárnap 10.00 órakor úrvacsorai istentisztelet a
templomban
• Szeptember 29-én csütörtök 18.00 órakor férfi bibliaóra és imaközösség

•

hitélet

• Egyhá z ak hírei
A Gyóni evangélikus Egyházközség hírei
Gyülekezetünkben is megkezdődött az iskolai hitoktatás. Ezúton kérjük
az evangélikus gyermekek szüleit, hogy használják ki ezt a szolgálatot,
és írassák be gyermekeiket evangélikus hittanra. Ezzel kapcsolatban
minden kérdésben rendelkezésre áll a gyülekezet lelkésze, László Milán
(tel.: 06-20/824-6181).
Állandó alkalmaink:
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–18.00 óráig, vagy telefonon
egyeztetett időpontban (tel.: 06-29/368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.

Tiszteletbeli vitéz az érsek

Fotó: Szűcs Brigitta

A Vitézi Szék a rend tiszteletbeli tagjai közé választotta Bábel
Balázs Kalocsa-kecskeméti érseket.
Az avatási ceremónia augusztus 25-én volt az érseki rezidencián.
A történelmi vitézi rend régóta figyeli érsek úr egyházi és magyar
nemzetvédő szolgálatát, ezért egyhangúlag megszavaztuk, hogy
kerüljön be Bábel Balázs a keresztény értékrend szerint működő
rend tiszteletbeli tagjai közé – hangzott el a kitüntetés átadásakor.
Az ünnepségen a Vitézi Széket Dékány Ágoston országos törzskapitány és Bucsy László területi törzskapitány képviselte. Beszédüket
követően Bábel Balázs vette át a szót.

„Nehezen állok kötélnek, ha valamilyen kitüntetést akar valaki
adni. A legfőbb kitüntetést ugyanis a jó Isten adja majd nekünk –
kezdte köszönetnyilvánítását az érsek. Bábel Balázs így folytatta:
úgy voltam vele, ha ez a megtisztelő cím a vitézi rendnek valamiképpen az erkölcsi életében segítség lehet, akkor vállalom.”
Bábel Balázs a harmadik a kalocsai érsekek közül, akit a rend
tiszteletbeli tagjává választottak.
„Egyébként sem én leszek itt az első ebben, hiszen a kalocsai
érsekek közül ketten is voltak, akik a vitézséget a halálukig vitték és
vállalták. Egyik a tatárjáráskor elesett Csák Ugrin, a másik pedig
Tomori Pál volt, aki a mohácsi csatában esett el.”
www.baon.hu alapján

Református tábor
a gyülekezeti házban

Nyár eleje óta nagy izgalommal készültünk az augusztusi táborunkra,
melybe a „Játékos népek – népek játékai” fantázianévvel vágtunk bele.
Pályáztunk, kértünk, szerveztünk, takarítottunk, pakoltunk, hogy az
első napra minden a helyére kerüljön, és a gyerekeknek emlékezetes
táborozást biztosítsunk.
A hét minden napján más-más nép kultúrájával, játékaival ismerkedhettek meg a táborozók, közben pedig egy nagyszerű kis csapattá kovácsolódtunk – gyerekek és felnőttek egyaránt.
Az időjárásra nem lehetett panaszunk: élvezhettük a szabadban a
játékot. Bartha József jóvoltából sportpónikkal húzott kettesfogaton
kocsikázhattak a táborozók. Alkottunk, beszélgettünk, meséltünk,
homokoztunk a gyerekekkel a tágas udvaron.
Persze a sok mozgás mindig megtette hatását, nem lehetett panaszunk a gyerekek étvágyára! Ezúton is hálás szívvel köszönjük gyülekezetünk tagjainak a sok-sok meglepetést: az üdítőket, pattogatott és főtt
kukoricát, finomabbnál finomabb süteményeket, gyümölcsöket! A gyerekektől talán az volt a legnagyobb dicséret, mikor pénteken megkérdezték, hogy „holnap mi lesz a reggeli?” Táborunk létrejöttét nagyban
segítette az önzetlen felajánlások garmadája: ajándékba kaptunk szörpöt és mindennap kenyeret, naponta felajánlásként tízórait és uzsonnát,
miközben az ebédünk is változatos és ízletes volt! Egész héten a szabadidejüket önzetlenül felajánló önkéntes segítők egész hada dolgozott
azon, hogy a gyerekek biztonságban és jól érezzék magukat.
Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának a pályázattal elnyert
támogatást, a vállalkozóknak az önzetlen felajánlásokat, gyülekezetünk
tagjainak a segítséget és sütést-főzést, az udvaron a fűnyírást, a vízcsapok javítását, a tábor szervezőinek és önkénteseinek a szorgos-dolgos
hétköznapokat! Isten áldását kérem mindazokra, akik táborunk sikerében közreműködtek!		
Nagyné Horváth Anita

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
2011. szeptember
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220 éve történt

SZÉCHENYI ISTVÁN, A „LEGNAGYOBB MAGYAR”

220 évvel ezelőtt, 1791. szeptember 21-én
született arisztokrata családban, Bécsben
gróf Széchenyi István, a reformkor nagy
magyar személyisége.
Apja Széchenyi Ferenc, aki megalapította
a Nemzeti Múzeumot, anyja Festetics
Julianna, a Keszthelyi Georgikon alapítójának nővére.
Gyermekként magántanároktól tanult,
és hatalmas műveltségre tett szert. A magyar
mellett elsajátította a latint, az ógörögöt, az
angolt, a németet és a franciát. Igen sokat
olvasott, a filozófiai kérdéseken kívül a gyakorlatias problémák is érdekelték. 1808-tól
huszártisztként harcolt a Habsburg Biro
dalom hadseregében Napóleon ellen, a harcokban kitüntette magát.
Széchenyi 1824-ben megismerkedett
Seilern Crestentiával, gr. Zichy Károly feleségével, akibe szerelmes lett. Első férje halála után 1836-ban vehette feleségül a hétgyermekes özvegyet, aki neki is szült két
fiút, Bélát és Ödönt.
Széchenyi István 1814 és 1833 között
nagy utazásokat tett Nyugat-Európában.
Az ott tapasztaltak alapján meggyőződésévé vált, hogy a műveltség emelkedésével,
tanulással Magyarországon is bekövetkeznek a kedvező változások. Politikai fellépésére az 1825–1827. évi első reformországgyűlésen került sor, ahol 1825-ben egyévi
jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott fel az
Akadémia létesítésére.
Az 1830-ban megjelent „Hitel” című
munkájában a reformkor programját fogalmazta meg. A műben Széchenyi kifejtette,
hogy hitel nélkül nincs korszerű gazdálkodás. Megfogalmazta a gyakorlati tennivaló-

24 Dabas 2011. szeptember

Gábor Emese alkotása, fotó: Karlik Dóra

kat: a nemesi adómentesség eltörlését, az
ősiség intézményének megszüntetését, a
kereskedelmi és váltótörvény megalkotását.
A további reformokról pedig a „Világ”
(1831) és a „Stádium” (1833) című könyveiben szólt. Az elmélet mellett a gyakorlati
munkákban is élen járt (pl. gőzhajózás,
Tisza szabályozása, gyáralapítások, AlDuna szabályozása, Lánchíd építése stb.).
Úgy látta, hogy a reformokat óvatos lassúsággal kell bevezetni, az 1840-es években
vitába keveredett Kossuth Lajossal és
másokkal, akik gyors és radikálisabb reformokat sürgettek. 1848 márciusában
Széchenyi belátta, hogy Kossuthnak igaza
volt, s amikor az 1848. április 11-i törvé
nyek biztosították Magyarország önálló

alkotmányos királyságát, a megalakuló
Batthyány-kormányban elvállalta a közlekedés- és közmunkaügyi miniszteri tárcát,
amelyet szeptember 11-ig (a Batthyánykormány lemondásáig) töltött be. A nyílt
fegyveres összecsapás küszöbén Széchenyi
idegrendszere összeomlott, magát okolta az
eseményekért. Orvosával együtt a Bécs melletti Döbling ideggyógyintézetébe vonult.
1849 után a Habsburg-politikát nem fogadta el, sőt névtelen bíráló cikkeket írt ellene.
A titkosrendőrség emiatt állandóan zaklatta, ami megviselte Széchenyi beteg idegrendszerét, s 1860. április 8-án (húsvét
vasárnap hajnalán) főbe lőtte magát. A kortársak jelentős része politikai gyilkosságra
gyanakodott, ami soha nem bizonyosodott
be.
Amikor Széchenyi István meghalt,
Kossuth Lajos a nehéz, gyötrelmes harcaikra is emlékezve írta le: „És benne legkeserűbb ellenségeskedései közben is mindig a
magyar Prometheuszt tiszteltem, ki nemzetünk keblében lángra gyújtá a tespedő égi
szikrát.”
Kossuth más helyen a „legnagyobb
magyar”-nak nevezte Széchenyit, kifejezve
ezzel azt, hogy őt a magyar reformkor
kiemelkedő alakjának tartotta.
A 220. évfordulóra méltón emlékezik
Dabas Város Önkormányzata azzal, hogy
felavatja a város főterén Széchenyi István
szobrát. Ez is mutatja, hogy azonosul
Széchenyi eszméivel, amelyek Magyaror
szág felemelkedését és gyarapítását szolgálták, a közös erőfeszítésekre szólítottak fel.
Mitták Ferenc
történész, Dabas város díszpolgára

kitekintô

Doberdo–Isonzó motoros túra
augusztus 12–16.
Szlovénia–Olaszország–Ausztria
Huszonkét motorral, két kísérő autóval és harminchárom
fővel mentünk az idei második nagyobb túránkra.
Odafelé autópályán haladtunk, hogy minél előbb kiérjünk
Szlovéniába, így még meg tudtuk nézni Skofja Lokát, a festői
kisvárost. A szállásunk egy turistaházban, Tržič-től 5 km-re
volt. Lenyűgöző panoráma tárult elénk 1600 m magasból, a
szállás mellől. Másnap Krjanska Gora–Vrsic-hágó (ki ne hagyd,
ha arra jársz!)–Bovec útvonalon a Mangart tető volt az úti cél. Ez
volt az egyik legszebb hely, amit valaha láttam! Hihetetlen szerpentinút
és kilátás! (Ki ne hagyd, ha arra jársz!). Visszafelé a Predel-hágón át
Tarvisio érintésével mentünk a szállásunkra.
Harmadik nap szép tájakon át, a Cerkno-Tolmin Soca (Isonzó) völgye mentén Doberdo de Lagóba mentünk a magyar katonai kápolnához. Ott rövid megemlékezést tartottunk és a Himnusz eléneklése után
koszorúztunk, majd elhelyeztük a megemlékezés gyertyáit a kápolnánál. Utunkat folytatva Redipuglia városában megtekintettük az osztrák–magyar katonatemetőt, az olasz monumentális katonai emlékhelyet, valamint a szabadtéri múzeumot.
Továbbfolytatva itáliai barangolásunkat, Aquielia római kori városba érkeztünk. Az őskeresztény templomban magyar lovasíjászt ábrázoló festmény, valamint gyönyörű mozaikképek láthatóak. Attila nagykirály csapataival Kr. u 452-ben elpusztította a várost. A legenda szerint

elmenekült lakói alapították a mai Velencét. Tengeri lubickolásra egy
hangulatos kis mediterrán városban, a festői Gradóban került sor, ahol
három órát töltöttünk.
A negyedik napon a Bovec-Bohinj tavat és környéket látogatattuk
meg. Onnan viszont a hegyeken át egy mellékúton Tolmin, majd
Kobarid, az I. világháborús múzeum volt az úti cél, ahol egy megindító,
színvonalas kiállítást tekintettünk meg. A változatosság kedvéért innen
felmotoroztunk a Soca (Isonzó) mentén, és a Vrsic-hágón keltünk át
ellenkező irányból.
Az ötödik napon, Ausztrián keresztül, mellékutakon indultunk
haza (Ljubelj-hágó Lavamünd), majd végiggurultunk a páratlan szépségű 69-es úton (ki ne hagyd, ha arra jársz!). A társaság egy része igyekezett haza, így ők az autópályát választották, hogy minél gyorsabban
Magyarországra érkezzenek.				
M. J.

Dabasiak, kalandra fel! Fedezzék fel Székelyföldet! (2. rész)
Miért is érdemes Barótra menni?
Az előző lapszámban Barót mellett a Vargyas-folyó völgyét, Kisbacont,
Bibarcfalvát és a bodvaji vaskohót javasoltuk úti célként a testvérvárosunkba látogatóknak. Most folytatjuk a sort.
Baróttól csupán néhány kilométerre található az alig több mint ezer
lelkes falucska, Köpec. A kis település híre azonban eljutott az egész
Kárpát-medencébe, hisz komoly történelmi esemény fűződik a nevéhez.
Az 1848–49-es szabadságharc idején történt, hogy a falu közelében
folyó Olt két partján egy-egy honvédsereg közelített az osztrákok seregéhez. A falu felé eső oldalon a kisebb sereg kapatos, forrófejű székely
legényei nem győzték kivárni, hogy egyesüljenek a nagyobbikkal, támadó állásba helyezkedtek. Az osztrákok ezen felmérgelődve, egy kisebb,
nehézlovasokból álló szakaszt küldtek rájuk, mire a képzett parancsnok
kiadta a „feküdj!” parancsot. A lovak (nem taposván az emberre) szépen
átrohantak a honvédek fölött, akik felálltak és hátulról lepuskázták az
ellenséget. A császáriak ekkor Köpec lakosain álltak bosszút, felgyújtották házaikat. A tűz egész éjszaka égett, melyet jól láttak a környék falvai.
Innen ered a mondás: „Baj van Köpecen”. Néhány nappal később, a
nagyobbik magyar sereg átkelt a
folyón és szétverte az ellenséget. A
csata helyszínét egy emlékmű, egy
földbe szúrt hatalmas kőkard jelöli.
Köpecen érdemes betérni a református templomba, amelynek men�nyezetét é s k a r z at át Köpec zi
Sebestyén József heraldikus munkái

díszítik. Tőle rendelte 1921-ben
Ferdinánd király a román állam címerét, de az ő munkája a magyar középcímer is.
Köpec mellett található az idén 800
éves Miklósvár, Székelyföld legrégebbi települése, a környék egyetlen katolikus közössége. A reformáció idején
ők áttértek az új hitre, a környék földesura, Kálnoky Ádám 1717-ben vis�szatérítette őket. A Kálnokyak most is
fontos szerepet játszanak a falu életében, ugyanis az 1989-es forradalom
után, Romániában az arisztokrácia
visszakapta birtokai nagy részét. Gróf
Kálnoky Tibor miklósvári kastélyának
rendszeres látogatója Károly herceg,
aki a közeli Zalánpatakon birtokot is vásárolt magának.
Az alábbi linken képeket és információkat talál városunk baróti panziójáról: www.dabas.hu/Dabasiaknak-Városunk-Testvérvárosi kapcsolatok-
DERZS Panzió
Akinek kedve támadt Barótra utazni, részletes információért forduljon a
Polgármesteri Hivatalban Nagy Viktóriához (telefon: 29/561-254), vagy közvetlenül a panzió vezetőjéhez, Józsa Vilmoshoz, a 0040-724-332-310-es
telefonszámon!
Szandhofer János

sport

LABDARÚGÁS
Kitűnő rajtot vett az FC Dabas SE felnőtt csapata. Az első
találkozón 2:1 arányban győztek Danyisék hazai pályán a
Gyula ellen, majd a Monor gárdáját fektették két vállra 3:1
arányban idegenben. Lapzárta előtt a Szolnok elleni találkozóra készül a csapat, amely rangadóra hazai pályán kerül sor.
A csapat játékoskerete még az utolsó napokban is változott.
Ambrus Xavér sérülés miatt nem állhatott Keresztúri András rendelkezésére, ezért a vezetés Kövesfalvi Istvánt igazolta le a kapus posztra.
Kövesfalvit, „Kavicsot”, ahogy őt a labdarúgást ismerők nevezik, mint
az már az előzőekből is kiderült, az utolsó pillanatban igazolta a

Dabas, amely az eredmények ismeretében és a kiváló kapus képessé
geit ismerve nagyon jó döntésnek bizonyult.
A bajnokság rajtja előtt egy héttel a csapat edzője, Keresztúri
András is kidőlt a sorból. Mint kiderült, nyaki gerincsérvvel kellett őt
műteni, ezért az első két találkozón Balog Zoltán helyettesítette a kispadon és az edzéseket is Zoli vezette. Balogot Keresztúri kérte fel,
hogy addig, amíg lábadozik, helyettesítse őt az edzői munkában. A
hétvégi, Szolnok elleni találkozón már a régi „mester” kívánja irányítani tanítványait, amennyiben egészsége ezt engedi. Innen is mielőbbi
felépülést kívánunk a Dabason méltán népszerű „Keresztnek”!
Jó hír még az FC Dabas háza tájáról, hogy a Kucsák István irányította U19-es csapat 9:2, az U17-es csapat 5:2 arányban nyerte első bajnokiját az Üllő ellen. Kucsák munkáját a felnőtt csapat támadója,
Körmöci Szebasztián segíti az utánpótlás tekintetében. Az U15-ös és
az U13-as csapatokat Szűcs György edzi, az U11-es csapatot Kotán
Sándor, az U9-es és az U7-es csapatokat pedig Sziráki Mihály trenírozza. Az óvodai foci munkáját Mann Balázs irányítja, ismerteti, szeretteti meg az apróságokkal a legnépszerűbb sportágat.
Az FC Dabas SE életéről, eredményeiről, múltjáról, jövőbeli terveiről bővebb információt a www.fcdabas.hu internetes portálon talál a
tisztelt érdeklődő.				
B. B.

Triatlon
A Dabasi SZSE triatlonosai mozgalmas és
eredményekben gazdag idényt tudhatnak
maguk mögött.
A Nemzeti Sport Igazgatóság utánpótlásnevelő rangsorában 50 egyesület közül az
5. helyen végeztünk.
Zelovics Dórának köszönhetően, már
nemzetközi versenyen is kimagasló eredm ény t ér t ünk el. Dór a a z Olimpiai
Reménységek Versenyén 2. lett.

Csapat: Újonc A
leány	2. Dabas (Bukovszki Tünde, Petrányi
Petra, Fekete Fanni )
fiú	2. Dabas (Kanyik András, Kecskés
Bence, Fekete Balázs)
Ranglista Verseny, Baja
Serdülő
5. Zelovics Dóra
Középtávú Országos Bajnokság,
Kisköre
Felnőtt nők (30–34) 4. Tóth Éva
Senior nők
1. Vad Noémi
Ranglista Verseny, Hatvan
Újonc A
3. Bukovszki Tünde
Serdülő
1. Zelovics Dóra

Legjobb eredményeink a triatlon verseny sorozatban a következők:
Tisza Triatlon, Tiszaújváros
Újonc A	3. Bukovszki Tünde; 8. Nyers
Kamilla; 10. Petrányi Petra
Serdülő 2. Zelovics Dóra
Junior
3. Cseik Márton
NSI Utánpótlás Olimpia Országos
Döntő, Martfű
Újonc A 6. Bukovszki Tünde
Gyermek 11. Bukovszki Boglárka
Serdülő 2. Zelovics Dóra
Junior
2. Cseik Márton

Rövidtávú Országos Bajnokság,
Szombathely
Senior nők
2. Vad Noémi
Felnőtt nők (30–34) 4. Tóth Éva
Junior férfi
2. Cseik Márton
Felnőtt férfi (35–39)11. Lukács István
Ranglista Verseny és Országos Váltó
Bajnokság, Balassagyarmat
Újonc A, lány	2. Bukovszki Tünde
9. Szegfi Zsanett
10. Nyers Kamilla
fiú
5. Kanyik András
Gyermek
10. Bukovszki Boglárka
Serdülő
4. Zelovics Dóra
Junior
4. Cseik Márton
Váltó OB
Újonc A,
lányok

1. Dabas (Bukovszki Tünde,
Szegfi Zsanett, Nyers Kamilla)
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fiúk

3. Dabas (Kanyik A., Fekete B.,
Kecskés B.)
serdülő lányok 4. Dabas (Zelovics D., Latyák
N., Bukovszki B.)
Triatlon és Aquatlon Országos
Bajnokság, Fadd-Dombori
Újonc A
lányok
3. Bukovszki Tünde
5. Nyers Kamilla
9. Szegfi Zsanett
11. Petrányi Petra
fiúk
6. Kanyik András
Serdülő
4. Zelovics Dóra
Junior
3. Cseik Márton
Aquatlon

Újonc A	lányok 2. Bukovszki Tünde
fiúk
6. Kanyik András
Gyermek		
11. Bukovszki Boglárka
Serdülő		
2. Zelovics Dóra
		
9. Latyák Noémi
Junior		
3. Cseik Márton
Az idei versenyévadot a tiszaújvárosi
Utánpótlás Gála zárta. Erre a versenyre a
gyermek és serdülő korosztály legjobbjai
k ap tak meghí vás t . Eg yesüle tünke t
Zelovics Dóra és Bukovszki Boglárka képviselte. Dóra második, Bogi a hetedik
helyen ért célba.

Szeptembertől újra a duatlon versenyek
következnek, többek között szeptember
25-én a XI. Dabas Duatlon.
Várdai Zoltán
szakosztályvezető

sport, hirdetések

Férfi kézilabda
A Dabas-Diego K.C. őszi mérkőzései
Dabas-Diego K.C.–Hajdúböszörmény szept. 11.
Nyíregyháza–Dabas-Diego K.C.
szept. 16.
Dabas-Diego K.C.–Cegléd
szept. 25.
Törökszentmiklós–Dabas-Diego K.C.
okt. 01.
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat
okt. 09.
Ózd–Dabas-Diego K.C.
okt. 15.
Dabas-Diego K.C.–Balmazújváros
okt. 23.
Hajdúnánás–Dabas-Diego K.C.
okt. 29.
Dabas-Diego K.C. Eger
nov. 13.
Dabas-Diego K.C.–Lajosmizse
nov. 20.
Békés–Dabas-Diego K.C.
nov. 26.
Dabas-Diego K.C.–Gyöngyös
dec. 03.
Csömör–Dabas-Diego K.C.
dec. 10.

18.00 óra
19.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
17.00 óra
18.00 óra
17.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
16.00 óra

A mérkőzések a Sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.
Az ifjúsági csapat mérkőzései a felnőttek előtt két órával kezdődnek.
AZ IDEI BAJNOKSÁGBAN IS VÁRJUK SZURKOLÓINK
BUZDÍTÁSÁT !!!
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2011. szeptember 16-án
pénteken, 20.00 órakor
a DDS-ben
A 2010-es Nyugdíjasok Karácsonyára készített
2011-es falinaptár szeptember hónapja hibás.
Elnézést kérünk.

Rendezte:
Mácsai Endre

A belépés ingyenes!

Támogató:
g

Zentai
Ö nkormányzat

2011. szeptember

Dabas 27

rendezvényeink
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