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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom település minden polgárát

az 1956-os forradalom és szabadságharc
55. évfordulója
alkalmából megrendezendő ünnepségünkre
a gyóni városrészközpontba

A rendezvény idôpontja:
2011. október 22. (szombat), 15.00 óra
Kőszegi Zoltán

Program:

polgármester
országgyűlési képviselő

– Kőszegi Zoltán polgármester – köszöntőbeszéd
– A Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora
– Murányi László, az MTV volt főmunkatársa,
Gyón szülötte – ünnepi beszéd
– Koszorúzás az 56-os obeliszknél
– 16.00-tól Murányi László „…ilyen nagy dolog a szabadság?” című
dokumentumfilmjének vetítése a Halász Móricz-kúriában

Az intézmények, egyesületek saját koszorújukkal koszorúznak.
Koszorúzási szándékát jelezze a Polgármesteri Kabinetirodában,
a 29/561-211-es vagy az 561-230-as telefonszámon!

rendezvényeink

Orbán Viktor miniszterelnök dabasi látogatása
Szeptember 23-án pénteken, a
kora délutáni órákban Dabasra
látogatott Orbán Viktor miniszterelnök, aki a megújult városközpont és a Kapisztrán–Hunyadi
Emléktorony átadásának ünnepségére érkezett városunkba.
átadta a szót Magyarország miniszterelnö
kének, aki a városban történt nagyszabású
fejlesztéseket méltatta. A miniszterelnök
beszédét követően került sor a Kapisztrán–
Hunyadi Emléktorony megszentelésére és a
gyülekezet megáldására. A toronyszentelést
Bábel Balázs, Kalocsa–Kecskemét Főegyház
megye érseke, Dabas díszpolgára celebrálta.
A gyülekezetet Fabiny Tamás, az Északi
Evangélikus Egyházkerület püspöke és
Takaró András, a Duna-melléki Református
Egyházkerület esperese áldotta meg. Az
ünnepi műsorban közreműködött Valentyik
Anna, a Szent György Lovagrend dobosai és
a Kovács Sámuel Hagyományőrző Tüzér

csapat. A rendezvény végén megszólalt a Hit,
Remény és Szeretet harangja, majd az ünne
pi esemény a Szózat közös eléneklésével
zárult.
A rendezvényen több jeles politikus és illuszt
ris vendég volt jelen. Többek között Szijjártó
Péter miniszterelnöki szóvivő, Simicskó István
honvédelmi államtitkár, Tarnai Richárd, a Pest
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymeg
bízott, Szűcs Lajos, Pest Megye Önkor
mányzatának elnöke, Nagy Gábor Tamás,
Hoffman Pál, Tóth János és Obreczán Ferenc
országgyűlési képviselők, Bóta László, az
Ómagyar Kultúra Baráti Társaság főtitkára,
Zlinszky János jogászprofesszor.

Fotók: Karlik Dóra

A miniszterelnök és kísérete 14.00 óra után
érkezett a Szent István térre, és elsőként
meglátogatta a megújult Táncsics Mihály
Gimnáziumot, majd az épület bejárása után
egy tölgyfát ültetett el az iskola belső udva
rán. Látogatásának következő állomása a
megújult és kibővített Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézet volt, ahol megte
kintette a laboratóriumot és a modern rönt
genberendezést is.
Az épületek bejárása után került sor az
avatóünnepségre a Szent István téren felállí
tott színpadon. A vendégeket és az egybe
gyűlteket Kőszegi Zoltán polgármester,
országgyűlési képviselő köszöntötte, majd

Orbán Viktor miniszterelnök az új fôtér avatásakor elhangzott beszéde
Engedjék meg, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
hog y szeretettel köszöntsem Önöket,
köszöntöm a történelmi egyházak képviselő
it, a polgármester urat, a helyi képviselő-
testület tagjait és minden kedves dabasit, aki
volt olyan kedves, és eljött erre a mai találko
zóra. Amikor utoljára, hat évvel ezelőtt itt
jártam Önöknél, akkor készülődtünk. Arra
készülődtünk, hog y meg vá ltoztatjuk
Magyarország sorsának menetét. Amikor
hét évvel ezelőtt jártam itt, Önöknél, akkor
abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
a dabasiak munkaszeretetét, összefogását és
kitartását hirdető új épület, a városi sport
csarnok átadását ünnepelhettük közösen.
Azóta valahányszor a Polgármester úrral
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találkoztam, mindig a dabasiak újabb és
újabb terveiről beszélt, ezért magam is izga
lommal és örömmel vártam ezt a mai napot,
hadd lássam, mire jutottak a dabasiak az
elmúlt hat évben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Most meggyőződhettem arról, hogy Önök
az elmúlt hat évben nem dőltek hátra, nem
elégedtek meg azzal, amijük van, inkább gya
rapítani akarták az örökségüket, folytatták a
munkát, és mindannyian láthatjuk, akik itt
vagyunk, hogy a tervekből nagyszerű valóság
lett. Hála és köszönet jár mindazoknak,
akiknek szellemét és keze munkáját dicséri
ez a szemet gyönyörködtető és lélekemelő
újjávarázsolt környezet!

Kedves Dabasiak!
Mielőtt a térre érkeztem volna, a gimnázi
um udvarán tölgyfát ültettünk. Úgy tartják,
hogy a tölgy azért igazán hozzánk, magya
rokhoz illő fa, mert nincs az a vihar, amely
derékba törné. Megszaggathatja bár a koro
náját, megtépázhatja az ágait, de a tölgy,
ahogy Hamvas Béla írja, csak „áll beágyazva a
világba, népébe és vallásába, hűségben földjéhez
és végzetéhez”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Úgy tudom a Polgármester úrtól, hogy
ilyen, a tölgyfára jellemző kitartással építet
ték ezt a városközpontot is. Úgy építettek át
gimnáziumot, iskolát, szakorvosi rendelőt,
hogy a pedagógusok, diákok, orvosok, ápolók,
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az intézmények dolgozói nem kényszerültek
arra, hogy a fölfordulás miatt abbahagyják a
munkát, végezhették és végezték is hivatásu
kat, munkájukat, teljesítették a kötelességü
ket. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
a kitartásukért.
De, tisztelt Dabasiak, azt is tudjuk, aki
ilyen nagy fába vágja a fejszéjét, az komoly
dologra vállalkozik. Hiszen mindig vannak,
akik már a legelején, a tervek szövögetésekor
tamáskodnak: sikerülhet-e egyáltalán egy
ilyen nagy vállalkozás? És mindig vannak,
akik a munkálatok kezdetekor megelégedné
nek azzal, ha csak egyszerűen átfestenék a
homlokzatot. És sajnos mindig vannak és
lesznek is olyanok, akik inkább gáncsoskod
nak és akadályozzák a munkát. De Önök csak
azért is véghezvitték, amit elterveztek.
Véghezvitték, azt gondolom azért, mert tud
ták, hogy nincs elvesztegetni való idejük.
Hiszen aki most koptatja az iskola padjait,
annak most van szüksége egy olyan iskolára,
amely megadja a versenyképes tudást. Mert
akinek most rendült meg az egészsége, annak
most van szüksége olyan szakorvosi rendelő
re, amely képes mihamarabb egészségesen

visszaadni őt a családjának és a munkájának.
Valóban, kedves Barátaim, így vagyunk ezzel
mindannyian: nincs elvesztegetni való időnk.
Mert épp elég időt vettek el először a szü
leinktől, majd tőlünk az egyszer majd fölépü
lő szép új világ ígéretével. És ahogy a kommu
nizmus világának ígérete merő csalásnak
bizonyult, ugyanúgy a mögöttünk hagyott két
évtized pénzre, spekulációra, hitelekre épített
univerzuma is a szemünk láttára omlott
össze.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Most már a gyermekeink ideje a tét, az ő
jövőjüket kell biztonságba helyezni. Nem
várhatunk tovább, cselekednünk kell, még
hozzá azonnal. Egy pénzre, spekulációra,
önzésre, hitelekre alapozott Magyarországot
kell teljesen újjáépítenünk. Méghozzá úgy,
ahogy Önök, kedves Dabasiak, tették: nem
állhat meg az élet, nem állhat le az ország
egyetlen percre sem, és közben senkit sem
hagyhatunk magára, senkit sem hagyhatunk
az út szélén.
Tisztelt Dabasiak!
Most Széchenyit idézem: „Bár ritkák azok
a percek, melyek egyszerre átalakítják az embert,

mégis minden embernek adatnak olyan fordulópontok, amelyektől kezdve egészen új életet kezdhetne, s főleg jobb irányba indulhatna, mert
hiszen a mindenségben a jó mégis sokkal hatalmasabb a rossznál. Ezeket én az újjászületés pillanatainak nevezem. Ugyanezt észlelhetjük oly
nemzetek életében is, melyek még emelkedésre
képesek” – írja a legnagyobb magyar. A legna
gyobb magyar, Széchenyi István jól tudta,
hogy jobb irányba fordulni, ismét felemelked
ni csak úgy lehet, ha vannak az életünknek
olyan kapaszkodói, amelyek eligazítanak ben
nünket. Önök, dabasiak nemcsak újjáépítet
ték a városukat, hanem gondoskodtak arról
is, hogy legyen egy biztos eligazító pont a
város centrumában. Egy olyan emléktorony, a
Kapisztrán-emléktorony, amely azt üzeni a
kései utódoknak, hogy csak akkor érdemes
nekivágni a nagyvilágnak, ha tudod, hogy
honnan indulsz, tudod, hogy ki vagy, tudod,
hogy mihez, kikhez kell hűnek maradnod, és
tudod, hová kell visszatérned. Engedjék meg
nekem, hogy még egyszer elismerésemet
fejezzem ki, és megemeljem a nem létező kala
pomat az Önök nagyszerű munkája előtt.
Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Kôszegi Zoltán beszéde a városközpont- és
toronyavató ünnepségen, szeptember 23-án
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Képviselő-társaim!
Tisztelt Püspök Urak! Díszpolgáraink!
Kedves határon innen és túlról érkezett Barátaink,
Testvéreink! Kedves Dabasiak!
Isten hozta mindannyiukat ide az ország szívébe! Hiszen nyugodtan
és bátran mondhatjuk, nemcsak földrajzi fekvése miatt, hogy váro
sunk az ország szívében van, hanem mindazért is, amit mi az elmúlt
évtizedekben, az elmúlt évszázadokban az országért, magunkért,
közösségeinkért, családjainkért tettünk, és amit kisugároztunk a köz
vetlen környezetünk irányába. Böjte atya mondta, hogy vannak szív
emberek, és vannak olyanok is, akik csak magukért élnek. Ha vannak
szívemberek, akkor vannak szívtelepülések is. A szív az a szervünk,
amely nem önmagáért dobog. Önmagáért dolgozik a legkevesebbet.
A szív táplálja az egész testet, és ha mi emberekként is így élünk, hogy
nem magunkért dolgozunk, nemcsak magunkért hozunk áldozatot,
hanem családunkért, szeretteinkért, közösségeinkért, országunkért,
hazánkért, nemzetünkért, akkor szívemberek vagyunk. A szív az éle
tet, a test működését szolgálja. Így van ez a szívtelepülésekkel is, pol
gárai nemcsak magukért hoznak áldozatot, hanem a közvetlen kör
nyezetükért, jobb esetben tágabb környezetükért is. Így hát büszkén
mondhatom azt, hogy Dabas a szívtelepülések közé tartozik, mert mi
itt kistérségi központként, remélhetőleg járási székhelyként, járási
központként, ahogyan az elmúlt évtizedekben, úgy a jövőben is nem
csak a dabasiakat, hanem a körülöttünk élő több tízezer embert szol
gáljuk, szolgáltuk és szeretnénk a jövőben is szolgálni.

Ezt a teret, ahol most
vagyunk, különböző épületek
övezik. Az igazságszolgálta
tás, a rendvédelem, a helyi
parlament, az oktatás és az
egészségüg y intézményei,
valamint az újonnan, közada
kozásból, nagy áldozatválla
lással megépült Kapisztrán–
Hunyadi Emléktorony. Ezek
az intézmények, épületek szolgálnak minket az év minden napján,
teszik élhetővé ezt a kisvárost és nyújtanak segítő kezet az itt és körü
löttünk élő embereknek.
Amikor arról döntöttünk, hogy a városközpontot szeretnénk fel
újítani, akkor nem pusztán egy térfelújításban, egy esztétikai megúju
lásban gondolkodtunk. Arra készültünk, hogy ezeknek az intézmé
nyeknek ki kell bővülniük, új feladatokat kell vállalniuk és természe
tesen egy térségközponthoz, egy szívtelepüléshez méltó környezetet
kell teremteniük szolgáltatásokban, színvonalban és természetesen
esztétikumban. Ez másfél évvel ezelőtt kezdődött el. Másfél évvel
ezelőtt valami megmozdult, elindult a megújulás az országban, a kis
közösségeinkben, így Dabason is. Másfél év óta a Parlamentben olyan
törvények születnek, amelyek már a magyarokat, az itt élőket, a túl
élést szolgálják, és a jövőt alapozzák meg. Ugyanígy döntéseket
hozunk egy helyi parlamentben, a helyi önkormányzatban is, ezek
közé tartozott az, hogy megújítjuk a főteret, az intézményeket azért,
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hogy az ország feladataiból lehetőségeinkhez mérten és az elvárások
nak megfelelően ki tudjuk venni a részünket.
Sokat vettek el tőlünk. Többek között öt évvel ezelőtt elvették
tőlünk a méltó ünneplést. Nándorfehérvár 550. évfordulójának és az
1956-os forradalom 50 évfordulójának méltó megünneplését.
Tűrtünk, áldozatokat hoztunk, terveztünk, építettünk. Mindennek
láthatjuk a gyümölcsét, a sorstól, a jó Istentől sok ötöst kaptunk.
Az idei esztendő az ötösök éve. 55 évvel ezelőtt volt az 1956-os forra
dalom és 555 évvel ezelőtt volt a dicsőséges nándorfehérvári diadal.
Mindkettő az áldozathozatal, az összefogás, a reménytelennel való
szembenállás szimbóluma.
Itt vagyunk az évfordulón ezen a téren, Dabason, az ország szívé
ben, ezen a szívtelepülésen, és ünnepünkön megtisztel minket
Magyarország miniszterelnöke és sokan határon túlról is. Büszkék
lehetünk erre a településre, büszkék lehetünk az összefogásra. Ha
összefogunk, akkor mindent leküzdhetünk, megváltoztathatunk, és
lehet újra jövője ennek a nemzetnek, mint ahogyan biztos vagyok
abban, hogy ennek a városnak is van jövője. De ahhoz, hogy szívem
berek legyünk, szívtelepülésként tudjunk élni, hogy áldozatot tud
junk hozni, ahhoz szülni és születni kell. Nagyon jól tudjuk, hogy
milyen Magyarország és Európa demográfiai helyzete, sokkal többen
mennek el közülünk, mint ahányan megszületnek. De mi van
Dabason? Hadd osszak meg Önökkel egy statisztikai számot, ami
sokkal, de sokkal több, mint egy szám. 2011-ben augusztus 31-ig
Dabason 89-en születtek és 85-en mentek el közülünk. Többen szü
lettek, mint ahányan meghaltak. Európában nagyon kevés ilyen tele
pülés van.
De hadd említsem a megújult Táncsics Mihály Gimnázium igazga
tójának a példáját is, amely mintaértékű. Végigküzdötte azt az egy
évet, amikor szinte reménytelen volt az iskola megmentése, az újjáépí
tése. Nem adta fel, nem adtuk fel és ebben segítő kezet nyújtott
Miniszterelnök Úr. Személyes közbenjárását és a kormány segítségét
ezúton is nagy tisztelettel köszönöm!
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Vendégeink, Kedves
Barátaink! Egy nagy ünnepre hívtuk Önöket, nagy ünnep ez a mai,
mert küzdelmes évek, évtizedek állnak mögöttünk. Különösen meg
keserítő volt a kormányváltás előtti nyolc esztendő. Megkeserítő, de
megerősítő is, mert mi ez alatt az idő alatt sem adtuk fel, sokat dol
goztunk, küzdöttünk és tűrtünk, mert tudtuk, hogy eljön a változás
ideje, eljön a mi időnk, amikor újra építeni lehet, újra jövőbe lehet
tekinteni. Ebben a városban ez az emléktorony mesteremberek keze
által épült tégláról téglára, lépcsőfokról lépcsőfokra. Helyi vállalko
zók és cégek támogatásával, segítségével és az itt élő emberek áldozat
vállalásával. De nemcsak az itt élők, hanem határon túli barátaink,
testvéreink is adakoztak, téglajeggyel, ki hogyan tudott. A nemzeti
összefogás, a jövőbe tekintés szimbólumává vált ez a torony. Az 555.
évfordulót úgy gondolom, hogy itt együtt mi nagyon méltóan ünne
peljük meg. Ebben a toronyban három harang kapott otthont, a Hit,
a Remény és a Szeretet harangjai. A Szeretet harangja ezután az
újszülötteket fogja köszönteni, és azt hirdeti, hogy érdemes és kell
családot alapítani és gyermeket vállalni.
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Kedves Jelenlévők! Eddig is sokat dol
goztunk, sok eredményünk van, sok küzdelmen jutottunk túl, azon
ban még a Parlamentben is, a kormány előtt is, mindannyiunk előtt
nagyon sok feladat áll. Sok feladat, sok áldozathozatal, amire készen
állunk. Nagy tisztelettel és büszkeséggel jelentem tisztelt
Miniszterelnök Úr, tisztelt jelenlévők: Dabas készen áll!
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Lezajlott a XIII. Dabasi
Szeptember 16–25. között lezajlott a Dabasi Napok rendezvény
sorozat a település különböző helyszínein. A programok közül
mindenki kedve szerint választhatott, és minden generáció megta
lálhatta a számára legmegfelelőbb szórakozást. Kiállítások, iro
dalmi pódiumműsorok, színházi és bábelőadások, pedagógiai
továbbképzés, komolyzenei hangversenyek, nyugdíjas találkozók,
sportesemények, egészségnap, vállalkozók délutánja, a Rock-tér és
az országos táncverseny egyaránt színesítette a programkínálatot.
Széchenyi-szobrot és mezei oltárt is avattunk, ünnepélyesen átad
tuk a Kapisztrán-emléktornyot, fogadtuk testvérvárosunk, Zenta
képviselő-testületét. A Dabasi Napok fő mozzanata Orbán Viktor
miniszterelnök dabasi látogatása volt, aki a megújul városközpont
és a Kapisztrán – Hunyadi Emléktorony avatóünnepségére érke
zett városunkba.
A rendezvény egyes programjairól képes beszámolónkból,
másokról külön újságcikkeinkből tájékozódhatnak a kedves olva
sók. További képek a www.dabas.hu oldalon találhatók.
A Dabasi Napok támogatói voltak: Dabasi Károly, Magyar
Sándorné, Major Attila, Vogtland Kft., Bor Imréné, Táncsics M.
Gimnázium, SOLANUM-BÉKÉS Zrt., D-MEAT Kft.–Pajor
Zoltán, Openhouse Ingatlaniroda, Groupama Garancia Biztosító,
Kecskés Róbert, Telenor Dabas, El Diablo étterem, Kollár János,
Podoba Gábor, Papst József és a Dabasi Kovács Sámuel
Tüzércsapat, a Szent György Lovagrend dobosai
Segítségüket, felajánlásaikat köszönjük.
Szerk.
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Napok rendezvénysorozat

Szent Kristóf is vigyázza utunkat
A Dabasi Napok zárónapján avatták fel Szent Kristóf – az utazók,
autósok, motorosok védőszentje – domborművét a Vörösmarty úti
körforgalomnál. Az út menti szentképes oszlop Varga László fafa
ragó és Méhész György felajánlása révén kerülhetett a település
egyik legforgalmasabb csomópontjába. Az avatóünnepségen
Kőszegi Zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntőt, melyben
felidézte Szent Kristóf történetét, majd Gogolák Alexandra és
Kollár Kinga egy latin és egy magyar egyházi éneket adott elő. A
dombormű leleplezését követően az alkotó, Varga László beszélt a
jelenlévőkhöz, majd Dabas egykori plébánosa, Barotai Imre atya
szentelte fel városunk legújabb kegyhelyét.

Fotók: Karlik Dóra
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Széchenyi-mellszobor
a gimnázium elôtt
Gróf Széchenyi István születésének 220. évfordulója alkalmából szep
tember 21-én felavatta a város közössége a nagy politikus bronz mell
szobrát a Bartók Béla út és a Semmelweis utca kereszteződésében, a
megújult Táncsics Mihály Gimnázium előtt. Attól a naptól ő is jelen
van a ’48-asok társaságában, a sétány másik részén lévő Kossuthmellszoborral és a gimnázium előtt álló Táncsics Mihály-szoborral
együtt.

A szoboravató ünnepségen Kőszegi Zoltán polgármester köszön
tötte az egybegyűlteket, majd Valentyik Anna elmondott egy
Széchenyihez írott Jókai-verset. A rendezvény a szobor leleplezésével
folytatódott, majd Pásztor Gergely képviselő, történelemtanár mél
tatta Széchenyi István jelentőségét és az utókorra gyakorolt hatását.
A szoboravató után maga az alkotó, Gábor Emese szobrászművész is
megszólalt, az alkotás folyamatáról, a nagy államférfi életművének rá
gyakorolt hatásáról mesélt a közönségnek.		
–szerk–

I bike Dabas

Fotók: Karlik Dóra

Az Autómentes Világnapot megelőző hétvégén ezzel a szlogennel
invitáltunk minden érdeklődőt a XIII. Dabasi Napok kezdő hétvégé
jén tartott városi kerékpártúrára. Az eseményen több mint 150 bicik
lis vett részt, akik a főtérről indulva kerekeztek végig a minden telepü
lésrészt érintő 31 km-es útvonalon. A Dabasi-szőlősi Közösségi
Háznál és a Sári Szlovák Udvarnál tartott megállókat követően min
denki újult erővel vághatott neki a következő szakasznak. A regiszt
rált résztvevők között végül a megtett kilométerek alapján 31 darab
I bike Dabas szlogenű pólót sorsoltunk ki.
Köszönjük a részvételt! Tekerjünk együtt legközelebb is!
F. L.
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Közös képviselô-testületi ülés
Dabas és Zenta elöljáróinak részvételével
Nem csak a miniszterelnöki látogatás miatt bizonyult
mozgalmasnak szeptember 23., hiszen az új városközpont átadását követôen, a kora esti órákban sor került
Dabas és Zenta elsô közös képviselô-testületi ülésére is.
Az esemény több tekintetben rendhagyónak minősült, hiszen a test
vérvárosi kapcsolatok történetében igen ritka az ilyen széles körű
egyeztetési fórum, ahol nemcsak a városvezetők találkoznak, hanem
mindkét képvistelő-testület tagjai jelen vannak. Ráadásul Dabas és
Zenta esetében erre már bő fél évvel a hivatalos testvérvárosi szerző
dés aláírását követően sor került, ami jól jelzi a két település kapcsola
tának intenzitását.

Az elmúlt időszakban számos formában öltött testet a két város
közti együttműködés, az oktatás világától kezdve a közművelődésen
keresztül egészen a civil életig – ami eddig kevésbé kapott hangsúlyos
szerepet, az a gazdasági együttműködés volt. A közös képviselő-
testületi ülés elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a jövőbeni lehetősé
geket feltérképezzék, és induljon el egy közös gondolkodás annak
érdekében, hogy az eddigi széleskörű kapcsolatokat a későbbiekben
gazdasági előnnyé alakítsák.
Ennek részeként a délután folyamán a zentai képviselő-testület
tagjai ellátogattak a Ferrotransz ’98 Kft. telephelyére és a Virágpaletta
Szövetkezet logisztikai központjába, ahol a tulajdonosok bemutatták
vállalkozásaikat, így a zentai képviselők ezáltal is hitelesebb képet
kaptak a helyi gazdaságról.
A közös képviselő-testületi ülést Kancsár Krisztián és Molnár
Balázs ifjúsági nagykövetek előadása nyitotta, melyben részletesen
ismertették, hogy mi történt a két település közt az elmúlt egy év
során. Ezt követően a vendégek osztották meg élményeiket az aznap
délutáni vállalkozáslátogatások kapcsán, kiemelve, hogy sok hasznos
tapasztalatra tettek szert. A zentai képviselők felajánlották, hogy
amennyiben a jövőben a Dabasi kistérségből vagy a tágabb értelemben
vett régióból valamilyen gazdasági vállalkozás Szerbiában szeretne
beruházni, akkor a kiterjedtebb helyismeretükre alapozva szívesen
segítik a magyarországi vállalkozók ottani boldogulását.
A képviselő-testület ülését végül Kőszegi Zoltán polgármester fel
szólalása zárta, amelyben többek közt biztosította a zentaiakat, hogy
minden szakmai támogatást megad a délvidéki testvértelepülés szá
mára, hogy a Szerbia előtt is lassan megnyíló európai uniós forrásokat
egy-egy pályázat kapcsán minél sikeresebben tudják lehívni az ottani
magyarok.		
Molnár Balázs
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Modernizmus Dabason
Szeptember 20-án kedden este került sor a VII.
Dabasi Építészeti Kiállítás megnyitójára. Az idei kiállítás Dabas modern építészetét mutatta be. A tárlatot
Csontos Györgyi, Molnár Péter-díjas építész, szakíró
és filmszerkesztô nyitotta meg.
Dabas modern építészetét jellemzően az egykori ÉKÜ-ben dolgozó
építészek formálták. Ries Zoltán Martinovics téri trafikjának és
dabas-gyóni családi házának hullámzó falai és nyers beton felületei
már-már organikus jegyeket mutatnak. Molitor Árpád saját családi
háza a frappánsan szerkesztett funkcionalizmus olyan példája, amely
példa lehet a mai kor számára is gazdaságosságból és esztétikából.
Csaba József Vörösmarty úti orvosi rendelője pedig Le Corbusier gőz
hajókról írt álmainak és a természethez fordulásnak különleges példá
ja. Az 1960-as évek végén az Angliát is megjárt Emődy Attila (Ybldíjas) építész is dolgozhatott Dabason; alkotása a ritmusos ablakokkal
megépült közigazgatási épületegyüttes.
Az építészetet sokszor hibásan politikai oldalról közelítjük meg, ez
részben azért van, mert egy-egy korhoz kötődnek. Viszont az alkotá
soknak magasabb szintű értelmezése, ha az adott kor társadalmának
tárgykultúráját értjük meg, és a tárgyak művészi értékére helyezzük a
hangsúlyt.
Rendhagyó módon az idei tárlat szabadtéri installáció segítségével
került bemutatásra. Fő elemként a Trafik Kör alkotói és két lelkes
ezermester felépítettek egy „fekete dobozt” a város megújult főterén.
Külső felén Dabas modernista épületei voltak láthatók. A belső tér
ben berendezésre került egy szoba, és a doboz falán vágott réseken
keresztül bepillantva pedig ízelítőt kaptunk a szocializmus tárgykul
túrájából.
A fekete doboz jelentése kettős: egyrészt képes hordozni azt a
különállást, amit az 1970-es évek dabasi modern építészete
jelentett egykor és jelent a mai napig. Másrészt a repülőgépek
fekete dobozára utal, amely egy-egy katasztrófa esetén rögzíti az
utolsó pillanatot. A „fekete doboz” egy elmúlt kor utolsó pillana
tát kívánta megjeleníteni.

Gyóni Napok
Október 14. (péntek)

18.00 „Egy derékba tört karrier Isten kezében”
Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, egykori parlamenti
képviselő előadása
Helyszín: református templom (Kossuth L. u. 9.)

Október 15. (szombat)

19.00 Katolikus jótékonysági bál
Helyszín: Lazító-liget

Október 16. (vasárnap)

14.00 Ökumenikus gyermek- és családi délután
Helyszín: református templom és gyülekezeti terem (Kossuth L. u. 9.)
10.00–16.00 „KÁRIKITTYOM” Gasztronómiai Fesztivál
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)
17.00 Az Erkel Ferenc Zeneiskola kórusának
és fúvószenekarának koncertje
Helyszín: református templom (Kossuth L. u. 9.)

Október 19. (szerda)

16.00 „Anyatejes nap” a gyóni Baba-mama klubban
• Az anyatej jelentősége • Mozgásfejlődés csecsemőkorban
• Kommunikáció a családban
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)
17.00 Pályaválasztási tanácsadó
szülőknek és 7–8. évfolyamos tanulóknak
18.00 Karácsonyi Andrea pszichológus előadása
• pályaorientáció, pályaválasztás, segítség
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk. (Szőlő u. 2.)

Október 20. (csütörtök)

17.00 „Süt a mama...”,
avagy teadélután a nagymamákkal és az unokákkal
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk. (Szőlő u. 2.)

Október 21. (péntek)

17.00 József Attila-est – Papp János előadásában
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)

Október 23. (vasárnap)

16.00 Hálaadás a mártírokért, a reményért,
a betakarításért
Helyszín: evangélikus templom (Luther u. 14.)

Október 24. (hétfő)

A kiállítás nem nosztalgia és nem is retro! A Trafik Kör alko
tói egyszerűen csak be akarják illeszteni a helyi köztudatba
ennek a kornak az itt létrejött értékeit.
Az idei kiállítás egyben egy kísérlet volt arra, hogy a már a
Trafik által utcára vitt kultúrát miként lehet mobillá tenni, azaz
egy témát bemutatni többször, több helyen.
Balog Ádám, Ligetvári István
Alkotók: Balog Ádám, Bereczki László, Bodré Cecília, Ferencz Csibi
Attila, Kántor Csaba, Kovács Zoltán, Ligetvári Dorottya, Ligetvári István,
Nonn Zsuzsánna, Oláh Dániel, Póra Csaba, Steiner Rita, Szeibert Gábor

10.00–18.00 Népi játékok a Miloszerni vendégházban
18.00 „Tökvilágos” esti kisvonatos városi túra
a töklámpással díszített házak megtekintésére

Október 25. (kedd)

16.00 Drámajáték-vetélkedő dabasi iskolásoknak
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)

Október 26. (szerda)

13.00–17.00 Ingyenes szűrővizsgálatok
dr. Klemencz Hajnalka háziorvos rendelőjében
Helyszín: Luther u. 10.
18.00 Nagy László karikatúra-kiállításának megnyitója
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)
2011. október
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Nincs többé távolság

„A szó tiéd, a fegyver az enyém”

Szeptember 16-án egy csapat zentai diák izgatottan futkorászott a
sportcsarnok folyosóján, kukucskáltak, készülődtek, hogy aztán
dabasi testvéreikkel kinyissák a Varázskönyvet egy tiszta új lapon,
a 703. színes oldalon, ahol egy közönséges padlás látható, mely
varázslatra jól használható. Varázslatból pedig nem volt hiány,
egyre csak jöttek az emberek, és bizony megtörtént, amire a szerve
zők nem számítottak: megtelt a csarnok oldallelátója, a pótszékek
és a „kényelmetlen” helyek is elfogytak. Csoda járta át a levegőt,
amikor a musical jól ismert dallamai felcsendültek, hangos nevetés

Gyors léptekkel igyekszem a gimnázium felé Babits „Jónás könyvére”.
Emlékeim halvány szövetei közt felsejlenek, hogy a II. világháború
előtt íródott a mű, a Nyugatban jelent meg először és a babitsi próféta
szerep, kettős párhuzam legnagyobb költeménye. Egyre több és több
részlet jut eszembe, ahogy egykori alma materem jól ismert folyosóin
sétálok, mintha vizsgázni mennék. Az izgalom is eltölt, kíváncsi
vagyok, hogy a csajok, Erika és Anna vajon mit talált ki, hogyan sike
rül ezt a nem könnyen emészthető művet tálalni, de már a letisztult
színpadkép, az egyszerű szalmabálák jelzik, hogy ismét a maximumra
törekedve, profi előadást láthatunk.
Szabó Erika szuggesztív előadásmódjával földijei előtt is bebizo
nyította, hogy nem szabad őt skatulyába rakni, tehetsége nagyon sok
rétű, és a Színművészeti Egyetem tanárai jó úton haladnak a kibontá
sában. Valentyik Anna csodálatos énekhangjával, a remény szimbólu
maként támogatta Erikát, ennek köszönhetően egyáltalán nem lett
mellékszereplője a kamaradarabnak. Babits művének tökéletes
interpretálásában óriási segítség volt a két fiatal művésznek Kapui
Ágota irányítása, aki szárnyai alá vette a két fiatal dabasi tehetséget,
és ötleteivel, tapasztalatával fűszerezte meg az előadást. A tökéletes
vizualitás elérésében, a képzelet beindításában sokat segített a fény
technika, amely Gregus Márton világosító munkáját dicséri.
A gimiből kifelé bandukolva eszembe jutottak a termeiben eltöltött
magyarórák, a verselemzések, hogy akkor ez a mű mit is jelentett
nekem. Ma már tudjuk, nem Jónás a lényeg, és nem is a cethal.
K. D.

Fotók: Karlik Dóra

től zengtek a falak, mikor Mamóka összekutyult mindent, néma
csendben vártuk, hogy Rádiós végre szerelmet valljon Süninek, és
meg-meg csillant egy könnycsepp, mikor a szellemek a Révésszel
útra keltek. Bizony néhány zentai amatőr színészpalánta megszün
tette a (fényév)távolságot a két város között, egyedi koncepciójuk
nak köszönhetően eljuttatták üzeneteiket fiataloknak és időseknek
egyaránt. A szűnni nem akaró vastaps, már előrevetít egy biztató
jövőt itt, Valahol Európában. A műsor után a csillogó szemű sze
replők nem győzték kérdezgetni, „tetszett a műsor?”, „mennyien
voltak?”, „jöhetünk máskor is?” – „nagyon tetszett”, „rengetegen
voltak”, „gyertek bármikor, hiszen Dabason otthon vagytok, ahogy
mi is Zentán”, mert összeköt minket a tudat, hogy nekünk itt van
dolgunk, nekünk itt vannak álmaink…
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III. Dabasi Nyugdíjas Találkozó
Szeptember 25-én rendezték meg harmadik alkalommal Dabason
a nyugdíjasklubok találkozóját, a rendezvénynek idén a Dabas
Városi Nyugdíjasklub Háza adott otthont. Az eseményen ez alka
lommal a kistérségi települések nyugdíjasklub-vezetői is jelen vol
tak. A megjelent mintegy 180 résztvevőt a Dabas Városi Nyugdíjas
klub vezetője, Bodnár Gábor köszöntötte, majd a bográcsban főtt
ebéd elfogyasztása előtt elénekelték a nyugdíjasok Himnuszát.
Az ebéd után Kőszegi Zoltán polgármester szólt a megjelentek
hez, majd minden nyugdíjas közösség egy-egy produkcióval örven
deztette meg a résztvevőket.
Az estig tartó jó hangulatról és a talpalávalóról Lauter Antal és
Tóth Antal gondoskodott.

Dinnyés Lajos-túra kisvonattal
A Dabasi Napok alkalmával a Dabasi-szőlősi Közösségi Ház kisvo
natos túrára invitálta az érdeklődőket, hogy közösen felkeressék a
Dinnyés Lajoshoz és a Dinnyés családhoz kapcsolódó emlékhelye
ket. Az esemény apropója, hogy ebben az évben van Dinnyés Lajos
születésének, halálának és első képviselői mandátumszerzésének az
évfordulója.

A szeptember 17-i idegenvezetéssel egybekötött emlékhely-láto
gatáson közel félszáz érdeklődő vett részt, közülük több olyan idős
korú dabasi, aki személyesen is ismerte a Dinnyés családot. A meg
emlékezés a szőlősi Dinnyés-emlékoszloptól indult, ahol az emlék
mű megkoszorúzása után id. Bábel Balázs bácsi felidézte gyermekés ifjúkori emlékeit, amikor még dr. Dinnyés Pál tanyáján éltek.
Majd a résztvevők egy közel egyórás utazásra indultak, amelynek
során nemcsak végigjárták az egykori Alsódabas kúriákkal szegé
lyezett főutcáit, hanem koszorút is helyeztek el a református teme
tőben elhagyatottan álló Dinnyés-kriptánál is. A Dabasi-szőlőkbe
való visszaérkezéskor a Dinnyés-emlékszoba gyűjteményének meg
tekintésével és egy kellemes hangulatú beszélgetéssel zárult a dél
után.
Feldman László
közösségiház-vezető

II. Dabasi motoros
baráti találkozó
Immár második alkalommal szerveztünk baráti találkozót a városi
rendezvényhez kapcsolódóan szeptemberben. A helyszín a „hagyo
mánynak” megfelelően a Jubileumi park volt. Mivel a városi rendez
vény más helyszínen zajlott, ezért „csak” mi voltunk a parkban. A
lovaspálya melletti épület, három nagy sátor és az Áldos Egyesület
jurtája szolgált vendéglátóhelynek és alvósátornak. A gyönyörű indi
ánnyárnak is köszönhetően sok barátunk részvételére számítottunk.
A nagy üstben csülkös bableves rotyogott, behűtött sör és üdítő várta
a vendégeket, akik szép számmal el is jöttek. A sörsátor „elfoglalása”
után egy 60 km-es motoros túrára indultunk a 62 motorral! Örkény–
Hernád–Kakucs–Inárcs–Ócsa útvonalon érkeztünk meg az ócsai
református templomhoz. Ott vártak minket helybéli barátaink egy
kis frissítővel, pogácsával. Felkészült idegenvezetőnk megismertetett
a templom 700 éves történetével. Utunkat Bugyi község érintésével
folytattuk vissza Dabasra. A Jubileumi parkban immár mindenki
vidáman kortyolhatta a hideg italokat. A motoros ügyességi vetélke
dőn mindenki jót derült, az eredményhirdetés után baráti beszélgetés
és vidámkodás volt a „program”. Délvidéki barátaink – Moholról,
Temerinből, Törökbecséről – a North Patrol MC, a Főnix MC, a
Nemzeti Érzelmű Motoros Egyesület tagjai, valamint a pálos rend
motorosai – Bátor Botond tartományfőnök vezetésével – is eljöttek a
bulinkra. Az estét a Rocksokk együttes fellépésével zártuk volna,
végül ők a Rock-tér színpadán léptek fel, nagy sikerrel. A Deák Bill
Gyula-koncert után a sörsátornál folytattuk a bulizást és beszélgetést,
ami ekkorra már „okoskodásba” csapott át. Reméljük, jövőre is lesz
lehetőségünk a helyszínen megszervezni a találkozót!

A rendezvény lebonyolításában, megszervezésében segítségemre
volt: Balogh Zoltán, Bató Ferenc, Bódi Pál, Foki Krisztián, Dabas
Város Önkormányzata, HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., YamahaSurman, Forgács Krisztián, Juhász Tamás, Latyák István, Magyar
Sándor, Márki Zoltán, Mátyus Csaba, Mezei György, Molnárné
Katona Judit, Ondrejka Atilla, Pajor Ferenc, Pálinkásné Balázs
Tünde, Prohászka Csaba, Ronga József, Schönauer Péter, Serfel
Tibor, STIM Kft., Tunner György, Virbling Atilla, Zsolnai Zoltán
és természetesen mindenki felesége, hozzátartozója, aki segített, süte
ményt sütött, támogatott!
Jövőre, Veletek, ugyanitt!
Molnár József
2011. október
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„Csendül a nóta”
Dabas Város Önkormányzata 2011-ben is
megrendezte Idősek világnapi ünnepségét a
Dabas-Diego Sportcsarnokban. Az ese
ményt megelőző héten a Polgármesteri
Hivatal munkatársai eljuttatták minden 61
évesnél idősebb dabasi polgárnak az önkor
mányzat ajándék almáját.
Az alma mellett, a szokásokhoz híven,
egy ünnepi műsorral is megajándékozták az
időskorúakat, amelyre ez alkalommal a kis
térség településein élő nyugdíjas közössége
ket is meghívták. A délutáni programon
meg jelent mintegy hétszáz időskorút

Fotók: Karlik Dóra

Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte,
kihangsúlyozva, hogy szükség van arra,
hogy egy közösség ne feledkezzen el az
egyedül élő időskorúakról, ezért egy önkén
tes fiatalokból álló helyi hálózatot kell
létrehozn i, akik időről időre felkeresik a
magányos szépkorúakat.
A köszöntőt követően Bognár Rita,
Bog nár Ba lázs, Tihanyi Tóth Csaba

Szőlősi Szüreti felvonulás
2011

A Dabasi-szőlősi Civil Közösségi és Művelődési
Ház tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt
a 2011. október 15-én (szombaton) tartandó
dabasi-szőlősi szüreti felvonulásra
A felvonulás programja:
12.00 – gyülekező a Művelődési Háznál
13.00 – a felvonulás indulása
17.00 – a menet visszaérkezése a Művelődési Ház
épületéhez, a felvonulók megvendégelése
Népviseleti ruhákat kölcsönözni az alábbi időpontokban,
vagy jelzés szerint lehet a Szőlősi Művelődési Házban:
október 10. hétfő 15–17 óráig
október 13. csütörtök 18–19 óráig
Bővebb információk: Feldman László
E-mail: feldman.laszlo@gmail.com
feldman.laszlo@dabas.hu

www.dabas.hu
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magyarnótákkal szórakoztatta a megjelen
teket, amelyhez a zenei hátteret Szalai Antal
és öttagú cigányzenekara biztosította.
A másfél órás színvonalas műsor ezúttal
is elnyerte a közönség tetszését, amelyet mi
sem bizonyíthatott volna jobban, mint a
derűs, mosolygós arcok, a közös éneklés és a
vastaps, amellyel az előadást díjazták.
Feldman

Népszámlálás
Valljuk meg éltető gyökereinket! – A Magyarországi
Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának bátorítása
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa bátorít
minden hazánkban élő evangélikus hittestvért, hogy éljen a nép
számlálás adta lehetőséggel, vállalja evangélikus gyökereit és éljen is
belőlük – áll az evangelikus.hu-hoz eljuttatott közleményben, ame
lyet az alábbiakban szó szerint idézünk:
A tízévenkénti népszámlálás átfogó képet ad, többek között,
Magyarország lelki erőnlétéről is. Megtudhatjuk, hogy hazánk polgá
rainak hol vannak a spirituális gyökerei, ki honnan táplálkozik lelki
leg. A vallási hovatartozást tisztázó kérdés esélyt ad számunkra, hogy
megvalljuk hitünket, esetleg újra felfedezzük éltető gyökereinket.
Ebben az összefüggésben is iránymutató Péter apostol biztatása:
„legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon
kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3, 15)
A népszámlálás lehetőséget teremt számunkra, hogy megvalljuk
élő reménységünket. A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki
Tanácsa bátorít minden hazánkban élő evangélikus hittestvért, hogy
éljen ezzel a lehetőséggel, vállalja evangélikus gyökereit és éljen is
belőlük!
Erős vár a mi Istenünk!
Budapest–Győr, 2011. szeptember 12.
Gáncs Péter elnök-püspök,
Fabiny Tamás püspök
Szemerei János püspök

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. augusztus 31-én rendes ülést tartott.
A testület a beérkezett pályázat alapján a Dabasi Szociális Foglalkoztató
és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Közhasznú Társaság ügyvezetőjének egyhangúlag Prohászka Csabát bízta meg 2011. szeptember
1-jétől–2016. augusztus 31-ig. A testület az ügyvezető részére bruttó
400 000 Ft/hó illetményt, továbbá 100 000 Ft/hó költségtérítést állapított meg javadalmazásként.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között
– a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában és Kollégiumban a
2011/2012-es tanévre engedélyezte a 9. F (felzárkóztató) osztályban a
maximális létszám (15 fő) 10%-kal, és a 9. E (kőműves) osztályban a
maximális osztálylétszám (35 fő) 10%-kal való megemelését;
– nyilatkozott arról, hogy amennyiben szükséges, segíti a Táncsics
Mihály Gimnáziumnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA-11-HA-01
Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című pályázati felhívására benyújtott „Erdővidék lakóinak, földrajzának és történelmének
megismerése” című pályázattal kapcsolatos ügyintézését.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. szeptember 15-én rendes ülést tartott, az ülésen elfogadta:
– Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet;
– az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 44/2011.
(IX. 15.) önkormányzati rendeletet, mely két rendeletet érintett az
alábbiak szerint:
– A lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló
49/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet kiegészítése szerint a
dabasi Dr. Halász Mihály u. 4/2. alatti lakás kiadható közérdekű feladatok ellátásának idejére;
– az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól
szóló 34/2004. (VII. 16.) rendelet módosításáról szóló 45/2011. (IX.
15.) önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint a vagyonrendeletben 496. sorszámon felvett 135. hrsz.-ú, 2124 m² nagyságú,
Általános Iskola megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyból forgalomképes vagyontárggyá – 2 lakásos társasház
+ iroda + udvarrá minősül.
A testület egyhangúlag elfogadta Dabas város 2011.
I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései
között
– döntött arról, hogy pályázatot ír ki a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízás betöltésére;
– nem engedélyezte a Kossuth Művelődési Központban a megüresedett
pénzügyi ügyintézői álláshely betöltését 2011. október 1-jétől;
– engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola létszámkeretmegemelését 2,45 fővel, 81,85 főről 84,3 főre a 2011/2012-es tanévben

A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között:
– engedélyezte a 358 hrsz.-ú, 737 m² nagyságú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékesítését 3 225 000 Ft vételáron, melyet egy
összegben, a szerződés aláírásakor kell megfizetnie a vevőnek. A vevőnek az ingatlant 4 éven belül be kell építenie, melynek biztosítására
elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban;
– nem támogatta a dabasi 7019. hrsz.-ú, 1604 m² nagyságú lakóházudvar megnevezésű ingatlan megvásárlását, mivel az önkormányzat
nem rendelkezik ilyen vásárlási célú forrással;
– A helyi építési szabályzatról szóló 24/2006. (IV. 26.) számú rendelete
szerinti Semmelweis út és 5-ös számú főút közlekedési kapcsolatának
kialakítás érdekében a Parragh út kiszélesítésére vonatkozó szándékát
fenntartotta. Megerősítette a 2256/29 hrsz.-ú Parragh út kiszélesítéséhez a dabasi 0135 / 4, / 6, / 7, /16, / 41, / 42 hrsz.-ú ingatlanok területéből a szükséges területrészek útlejegyzés címén történő igénybevéte
lének szükségességét, egyben felvállalta az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítését (földvédelmi járulék, ill. bírság, a változási
vázrajzok elkészítésének költségei, ingatlanügyi szakértői díj, ingatlannyilvántartási átjegyzés, ill. eljárás költségei). A testület felkérte a polgármestert, hogy az útlejegyzési eljárást a Pest Megyei Kormány
hivatalnál folytassa le;
– hozzájárult ingatlanok végleges más célú hasznosításához út céljára,
azzal, hogy a 261/1998. és 154/2006. (VI. 22.) számú Ök. határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI. 21.)
számú Ök. rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a dabasi
telekalakítással, illetve útlejegyzéssel megszerzett ingatlanok belterületbe csatolását kezdeményezi a Körzeti Földhivat alnál. (Az ingatlanok
besorolási övezete: KÖU). Vállalta, hogy az önkormányzat a dabasi földrészletek a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven
belül ténylegesen felhasználja;
– meghosszabbította a dabasi 355. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 725 m² nagyságú ingatlan beépítési határidejét 2012. december 31-ig.
– a Bajcsy-Zsilinszky 14. szám alatt lévő 35 m² alapterületű önkormányzati bérlakást szolgálati lakásként 2011. szeptember 01-jétől
2012. szeptember 1-jéig kiutalta Sófalvi Szabolcs László pedagógus
részére.
– határozott arról, hogy Farkas Éva részére a Dabas, Kossuth László út
11. szám alatti 5 számú 44 m² alapterületű (egy szoba félkomfortos)
önkormányzati bérlakást eladja. A vevőnek 2 681 272 Ft-ot kell megtérítenie egy összegben, ebből a lakás teljes vételára 2 364 000 Ft, a
vevő által felhalmozott megfizetendő lakbér, valamint vízdíjtartozás
összege 317 272 Ft.
– Elfogadta ajándékozás jogcímén a dabasi 1851/24 hrsz.-ú, a 1816/5
hrsz.-ú és a 0135/56 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos
tartozás-átvállalási megállapodást írjon alá 1 251 800 Ft összegben.
A testület engedélyezte az Internetes Bélyeggyűjtők Egyesületének,
hogy a 2011. évi emlékíven szerepeltesse a Dabas nevet és Dabas város
címerét.
A testület jóváhagyta, hogy a Humánerőforrás Bizottság bizottsági
keretösszege terhére 60 000 Ft-tal támogassa a Dabasi Honvédtüzér
Közhasznú Alapítvány világháborús egyenruhák beszerzésére benyújtott pályázatát.
KB
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Lakásfenntartási támogatás
Tisztelt Dabasi Lakosság!

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoz
tatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. tör
vény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel
módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megál
lapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban
kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átala
kítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhő
támogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban
kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támo
gatás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemeit az alábbiakban
foglalom össze:
• Normatív lakásfenntartási támogatás, a jogosultsági jövedelem
határt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában hatá
rozza meg a jelenlegi 150% helyett, így a szociális gáz- és
távhőtámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogo
sultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támoga
tás rendszerébe.
• A jövedelem-értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre
kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára
vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). A jelenlegi sza
bályok szerint ugyanis a lakásfenntartás elismert havi költségé
nek meg kell haladnia a háztartás havi összjövedelmének 20%-át,
tehát a jogszabályban rögzített jövedelemhatár mellett létezik
egy tényleges jövedelmi (költség) küszöb is, ami miatt a ténylege
sen jogosultak köre jelenleg még szűkebb, mint a jogszabályi
értékhatár. A tényleges jövedelmi küszöb eltörlése azt eredmé
nyezi, hogy valamennyi, a jogszabályban meghatározott felső
határ alatti havi jövedelemmel rendelkező család „befér” az ellá
tásba.
• A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó jövedelem
helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező
fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott
háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a
kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egye
nes arányban növekednek.
• A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érde
kében a módosítás két további alapvető intézkedést vezet be. Az
egyik a lakásfenntartási támogatást igénylők vagyoni helyzetének
vizsgálata, mellyel kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen
igénylők. A másik pedig annak előírása, hogy a támogatást első
sorban természetben kell nyújtani, így a támogatott valóban az
ellátás céljának megfelelő módon kapja a támogatást.
Változik a helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása is.
Aki a normatív támogatásra nem jogosult, igényelheti a helyi támo
gatást, az, akinek háztartásában az 1 fogyasztási egységre jutó jöve
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 270%-át és vagyonnal
nem rendelkezik.
A kérelem a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be, a támogatás
elbírálásáról az Esélyegyenlőségi Bizottság dönt, mely szerint a
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támogatás szólhat 1 évre vagy fél évre. A támogatás mértéke mini
mum 2500 Ft.
E szabályozással a lakosság korábbinál jóval nagyobb hányada
juthat segítséghez lakásfenntartással kapcsolatos kiadásai rendezé
sére.
A kérelemhez csatolandó:
1. Az együtt lakók jövedelemigazolása: (munkabér, munkanélküli
járadék, nyugdíj, GYES. Családi pótlék, szociális járadék, rend
szeres gyermekvédelmi támogatás stb.).
Amennyiben a kérelmező illetve valamely családtagja nem ren
delkezik jövedelemmel, úgy a Munkaügyi Központ Dabasi
Kirendeltségének IGAZOLÁSÁT arról, hogy nevezettet
regisztrálták.
2. A kérelmező vagy a vele közös háztartásában élők nevére kiállí
tott közüzemi számlák (a rezsiköltségek igazolása: lakbér, közös
költség, víz, csatornahasználati díj, gáz-, villanyszámla, szemét
szállítási díj, stb.) az elmúlt háromhavi számlák másolata.
3. Lakáscélú, -építési, felújítási-hitel pénzintézeti igazolása: (szer
ződés, csekk, átutalás stb.).
4. A lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása.
5. Tulajdoni lapmásolata.
6. Forgalmi engedély másolata.
További információ a Polgármesteri Hivatalban Mészárosné
Szondi Arankától kérhető.
Hatóság

Fontos információk a népszámlálásról
A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiis
meretes munkavégzésük az eredményes cenzus egyik legfőbb zálo
ga! Feladatuk az adatgyűjtés területi megvalósítása: október 1. és
31. között egy meghatározott, kb. 110–140 címet tartalmazó
számlálókörzeten belül az összes lakás és ott lakó személy adatai
nak összegyűjtése, a lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdő
ívek kitöltése.
Magyarország területén szeptember 27. és 30. közötti időben,
mintegy 40 000 számlálóbiztos minden egyes lakott épületbe
(lakás, családi ház) eljuttatott egy-egy úgynevezett adatfelvételi
csomagot. Ezen szerepel az összeíró személy neve, azonosítója és
telefonszáma.
A számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal
06-80-200-224 ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik
le! A számlálóbiztos magát a népszámlálási igazolvánnyal igazolja,
amelyen szerepel a neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a
kártya hátoldalán Dabas város jegyzőjének az aláírása.
A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi
igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Október 1. és 31. közötti időben a számlálóbiztosok felkeresik a
lakásokat az összeírás, valamint a papír alapú önkitöltős kérdőívek
begyűjtése miatt.
Kérjük szíves együttműködésüket a népszámlálás sikeres lebo
nyolítása érdekében!
Települési Népszámlálási Felelős
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ÁLLÁSBÖRZE
Az Ország Közepe Foglalkoztatási Paktum 2011. október 22-én, a Dabas-Diego Sportcsarnokban rendezi
meg második állásbörzéjét, amelyre a térségben élô
aktív korú munkavállalókat várják.
Az Ország Közepe Foglalkoztatási Paktumot több mint egy éve,
2010. szeptember 24-én hívta életre – a TÁMOP-1.4.4-08/1-20090040 projekt keretében – az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás, a Pest Megyei Roma Szervezet, a Daköv Kft., valamint a
Remondisz Kft. A Paktum legfontosabb célkitűzése, hogy olyan
együttműködési rendszert hozzon létre a kistérségben, amely a mun
kanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási színvonal növelését
célozza.
Az aláírók között több multinacionális cég, ipari park, képző
intézmény, építőipari vállalkozás, motorsport egyesület, turisztikai
vállalkozás, szakképző intézmény, valamint fogyatékkal élők rehabi
litációját végző intézmény is található.
A tagok együttműködésével elkészült a Foglalkoztatási Stratégia,
amely a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Dabasi Kirendeltsége által szolgáltatott adatokra, a Pest Megyei
Roma Szervezet által a romák munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó
felmérésre, a kistérség mind a 10 településén elvégzett foglalkoztatási
helyzetelemzésre, valamint a releváns foglalkoztatáspolitikai szerep
lőkkel végzett kérdőíves felmérés során összegyűjtött adatokra épül.
A paktum tagjai öt akciócsoportot alakítottak (Vállalkozásfejlesztés,
Turizmus fejlesztése, Haránt irányú közlekedés optimalizálása,
Szakképzés, Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja)
ezeken a területeken születtek projektjavaslatok új munkahelyek lét
rehozása érdekében.
A Paktum működésének legfontosabb eredménye, hogy a
kerekasztal megbeszéléseken, konferenciákon több alkalommal sike
rült egy asztalhoz ültetni az önkormányzatok képviselőit, a kistér
ségben működő vállalkozások vezetőit, különböző civil- és szakmai
érdekképviseleti szervezetek vezetőit, a munkaügyi központ szakem
bereit, így felszínre kerülhettek az eddig egymással meg nem osztott
problémák és elindult egy közös gondolkodás, megoldáskeresés a tér
ség foglalkoztatási gondjainak megoldására.
A menedzsment feladata volt, hogy a tagok által megfogalmazott
javaslatokból munkahelyek létrehozására alkalmas projektötleteket
dolgozzon ki, többek között a megváltozott munkaképességűek fog
lalkoztatása, a megújuló energiaforrások felhasználása, a turisztikai
attrakciók továbbfejlesztése és a térségben hagyományokkal rendel
kező vályogépítés területén.
Szintén a paktum tagjainak kezdeményezésére jött létre az elmúlt
egy évben a Portéka Szociális Szövetkezet, melynek célja, hogy a
jövőben a helyi termékeket és a munkaerő-piacon hátrányos helyze
tűek által előállított árucikkeket népszerűsítse a kistérségben.
A projekt szakmai vezetője, dr. Polai Bernadett elmondta, várják
további szervezetek csatlakozását a paktum működéséhez, mert az
októberben záruló projekt csak elindítója volt egy olyan folyamatnak,
amely – remélhetőleg – a térség munkaerő-piaci szereplői együtt
működésének új kultúráját teremti meg.

Info: „Foglalkoztatási Paktum az Ország Közepén” (TÁMOP1.4.4-08/1-2009-0040)
Pályázó szervezet:
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás,
2370 Dabas, Szent István út 67.
www.dabaspaktum.hu

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2012
Dabas Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíj
rendszer keretében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való
részvételt. Az „A” típusú, illetve „B” típusú ösztöndíjra Dabas
területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak, a
Polgármesteri Hivatalban elérhető pályázati űrlapon. A pályá
zatkiírás ill. a pályázati űrlap letölthető Dabas Város honlapjáról
a Pályázatok/Támogatások menüpontból is.
A pályázatra 2011. október 14-től 2011. november 14-ig lehet
jelentkezni.
A pályázatok és a szükséges igazolások benyújtásának helye:
Dabas Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Ifjúsági
Szolgáltató Irodája (2370 Dabas, Szent István tér 1/B, 2. emelet
219. iroda).
Bővebb információ: tel.: 29/561-264; 29/561-267;
oktatas@dabas.hu; okiszi@dabas.hu
Garajszki Gábor jegyző

HIRDETMÉNY

Dabas Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti
az alábbi ingatlanait:
1. Lajosmizse, Alsólajos 415. szám 0466/5 hrsz.
6000 m² tanya + gyep
2. Badacsonytördemic, Vasút utca 1101 hrsz.
3583 m² – Táborhely
Bővebb információt a 06-30/242-1529 telefonszámon lehet kérni.
Kőszegi Zoltán, polgármester
Tanya földterület: 4153 m² 5 600 Ft = 3 737 700 Ft
Gyep 1867 m² 5 60 Ft = 110 800 Ft
Lakó épület 72 m² 5 30 000 Ft = 2 163 000 Ft
6 000 000 Ft + áfa
Táborhely földterület 3583 m² 5 6800 Ft = 24 364 400 + áfa
2011. október
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Tájékoztatás forgalmirendváltozásról
Dabas Város Önkormányzata felhívja a
Tisztelt Dabasi Lakosok, valamint az ideiglenesen
itt tartózkodók figyelmét, hogy a Bartók Béla út
központi, Polgármesteri Hivatal előtti szakaszán
(Szent István tér) a forgalmi rend megváltozott.
Az út időszakosan lezárásra kerül a forgalom elől
az alábbi időpontokban,
2011. október 1-jétől 2012. április 30-ig
a 262/2011 (IX. 15) Önkormányzati határozat alapján:
Szombaton 14.00 órától hétfőn 06.00 óráig
tilos az áthajtás!
A Bartók Béla út teljes szakaszán a megengedett
legnagyobb sebesség 30 km/h,
az út Szent István téri szakaszán
legfeljebb 20 km/h sebességgel lehet áthajtani.
A térre a 3,5 t feletti járművek nem hajthatnak be,
kivéve Volánbusz.
Ezen időpontokban rendőrség és közterület-
felügyelet fokozott figyelemmel ellenőrzi és bírságolja a behajtani tilos tábla ellenére a Szent István téren
közlekedőket, valamint sebességmérésre is lehet
számítani.
Kérjük, fokozottan figyeljenek oda, hiszen nem a
bírságolás a cél, hanem a téren tartózkodó gyermekek és felnőttek biztonsága.
Emellett felhívom figyelmüket a kerékpárutak, zebrák fokozott óvatossággal való megközelítésére és
az ezzel kapcsolatos közlekedési szabályok betartására, valamint a megállni és várakozni tilos tábla
folyamatos érvényben létére a Szent István téren.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Balesetmentes közlekedést kívánok!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Anyakönyvi hírek			
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Cserged Tímea
2011. 08. 26.
Fogarasi Csilla
Malecz Anna
2011. 08. 26.
Buzek Borbála Ibolya
Orbán Brigitta Bernadett
Orbán Barnabás
2011. 09. 01.
Lengyel Léna
2011. 09. 03.
Kollár Mónika
Pataki Ákos
2011. 09. 06.
Pekality Tímea
Bokros Benett
2011. 09. 09.
Kozma Krisztina
Oláh Gábor
2011. 09. 14.
Tóth Anna
Markó Csaba
2011. 09. 14.
Solymosi Nóra
Körözsi Tamara
2011. 09. 17.
Molitor Anikó
Caraman Szonja
2011. 09. 23.
Caraman Alina
Kovács Márk
2011. 09. 23.
Bakonya Ildikó
Szalontay Márk
2011. 09. 23.
Gogolák Csilla
Janicsák Bence
2011. 09. 27.
Gugyerás Márta
Kaldenecker Péter
2011. 09. 28
Tischler Andrea
Fazekas Keszi
2011. 09. 29.
Bálint Eszter
Kovács Panna
2011. 09. 30.
Péli Mónika

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Életkor
Szepesváry Dezső
1921. 10. 22.
90 éves
Hornyák Józsefné
1920. 10. 20.
91 éves
Juhász Ferencné
1920. 10. 23.
91 éves
Helyesbítés: A szeptemberi Dabasi Újságban tévesen jelent meg
Janicsák Vincéné (Bennárik Anna) születési dátuma. A helyes adat:
1921. 09. 15. A hibáért elnézést kérünk!

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Molnár Zoltán Viktor
1969. 11. 24.
2011. 01. 25.
Fekete Mihályné (Gerőcs Gizella)
1937. 05. 02.
2011. 08. 16.
Szedlacsek Pálné (Balogh Kamilla)
1938. 06. 21.
2011. 08. 17.
Herbert Józsefné (Kiss Teréz)
1919. 10. 23.
2011. 08. 17.
Szabó Miklós
1938. 09. 06.
2011. 08. 23.
Takács János
1946. 05. 13.
2011. 08. 23.
Pasztyerik Ferenc
1941. 02. 10.
2011. 08. 24.
Mezei Andrásné (Sevecsek Teréz)
1937. 01. 30.
2011. 08. 25.
Hefler Jánosné (Schenk Erzsébet)
1925. 05. 06.
2011. 08. 27.
Szabó Jánosné (Bucsek Mária)
1928. 07. 16.
2011. 08. 28.
Dudás János
1932. 10. 06.
2011. 08. 28.
Békési Mártonné (Heidl Erzsébet)
1919. 09. 28.
2011. 08. 28.
Nagy Imre Andrásné (Uher Márta)
1923. 01. 13.
2011. 09. 02.
Mráz István
1955. 12. 21.
2011. 09. 06.
Huszár Ferencné (Mráz Julianna)
1921. 11. 19.
2011. 09. 06.
Bognár Mihályné (Havasi Erzsébet)
1947. 07. 21.
2011. 09. 09.
Lovistyek Jánosné (Garajszki Erzsébet) 1935. 11. 03.
2011. 09. 10.
Zelovics János
1942. 02. 23.
2011. 09. 13.
Huber Györgyné (Kocsor Edit)
1941. 02. 16.
2011. 09. 14.
Hajnal Béláné (Szabó Teréz)
1917. 09. 28.
2011. 09. 22.
Halmai Lajosné (Olasz Etelka)
1919. 01. 16.
2011. 09. 23.
Ribai Istvánné (Czakó Julianna)
1924. 08. 19.
2011. 09. 28.
Rideg László
1943. 08. 26.
2011. 09. 30.

Osztozunk a családok gyászában.
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október 16.

Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
október 3.
Molnár Pál–Iliás Ibolya
október 6.
Szabó Ervin–Szágos Piroska
október 20.
Tóth László–Traista Csilla Enikő
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
október 12.
Rozsondai Attila–Kocsir Julianna
Vadkerti Péter–Horváth Ilona
Medve Pál–Szűcs Éva
október 26.
Pajor János–Hamar Erika
Gáspár János–Károlyi Teréz
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
október 3.
Jelenek Ferenc – Kocsis Zsuzsanna
október 4.
Tillinger Zoltán – Lakos Ildikó
Gombár László – Gogolák Erzsébet
Harmati Ferenc – Mohácsi Zsuzsanna
október 10.
Suhajda Tamás – Szlomonyeczki Ágnes
Rutterschmid György – Precsinszki Mária
október 18.
Varga Pál – Podoba Piroska
október 25.
Szabó István – Szmrek Ágnes
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
október 3.
Pacsirta Mátyás–Sári Irén
október 10.
Zadunajszki Imre–Gebura Erzsébet
Buzek József–Sallai Mária
Molnár Miklós Kálmán–Prauda Anna
október 24.
Lakos Sándor–Kovács Katalin
Ordasi Ferenc–Spissák Ágnes Ilona
Szabó István–Maczkó Éva
október 31.
Opóczki János–Kakucsi Ibolya
40 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
október 2.
Gugyerás Mihály–Gágány Veronika
október 8.
Tihanyi Mátyás–Bózsik Anna
október 9.
Csonka János–Tót Katalin
Tusák Lajos–Lakos Kornélia
október 15.
Prauda Lénárd–Balog Mária

Gogolák János–Mráz Mária
Rácz József–Tillinger Ilona
Maczkó Mihály–Elek Mária
Velikovszki László–Hajdú Mária
október 20.
Kancsár Mihály–Dombóvári Mária
október 23.
Mráz János–Drozdik Zsuzsanna
október 29.
Zsákai István–Hornyák Kamilla
Szabó Balázs–Mráz Anna
50 éve (1961-ben) kötöttek házasságot:
október 7.
Szabó János–Glóz Erzsébet
Vadkerti Gábor–Garajszki Julianna
Jurászik István–Molnár Gabriella
október 13.
Suhajda Péter–Bennárik Margit
október 14.
Sztancsik Imre–Fabók Katalin
Bábel József–Balázs Mária
október 21.
Somogyi Sándor–Pál Gizella
Pataki Ferenc–Laczkó Valéria
október 28.
Rapcsák András–Fabók Mária
Berlich Sándor–Bartha Rozália
2011. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Szabó Zoltán–Holecz Ágnes
Böszörményi Gyula–Antal Krisztina Aranka
szeptember 3.
Schenk József Zoltán–Bennárik Nikolett
Selmeczi István–Szabó Tímea
szeptember 10.
Wágner Gáspár–Zima Zita
szeptember 16.
Minaei Mohammad Hassan–Udvari Adrienn
szeptember 17.
Szládik Illés–Fekete Kitti
szeptember 24.
Nyulas Péter Pál–Mátyás Erzsébet

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Molnár
Zoltán Viktor temetésén rész vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, bánatunkban osztoztak.
a Molnár család

Tisztelt Ügyfelünk!
A Dabasi Újság hirdetési tarifái a következők:

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(35 5 50 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(70 5 55 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(95 5 65 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(95 5 130 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(130 5 178 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20%
kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztesse
nek szerkesztőségünkkel (06-29/561-212, 06-29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező
cikkeket már csak a következő havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben várjuk. Megértésüket
köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel:						

Karlik Dóra, Kabinetiroda-munkatárs
2011. október
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Fotók: Karlik Dóra

Iskolaavató a Kossuth Lajos Általános Iskolában

Újjáépített iskolánk felavatására hetekig készülődtünk. Csinosítottuk
az iskola épületét és udvarát, elkészítettük az aulában és a folyosókon
elhelyezett kiállításunkat is, melyet a „zöldiskola” felállításának évé
től elballagott osztályok csoportképeiből állítottunk össze.
Erre az alkalomra festett Kossuth Lajosról portrét Mráz Judit fes
tőművész hallgató, iskolánk régi diákja, ez a kép is az aulában látható.
A várva várt ünnepségre szeptember 23-án délután 5 órakor került
sor. A hozzánk érkező vendégeink az aulában berendezett század
eleji osztálytermen keresztül juthattak az iskola díszbe öltöztetett
udvarára, ahol iskolánk tanárai és diákjai várták őket.
A műsor az intézmény vezetőjének ünnepi beszédével kezdődött,
aki meleg szeretettel köszöntötte az ünnepségen megjelent kedves
vendégeket. Külön tisztelettel köszöntötte az építészt, a tervezőt és
az építésvezetőket, valamint a KEVIÉP kivitelező cég képviselőjét.
Beszédében az iskola múltja, jelene és jövője rajzolódott ki.
Kiemelte, hogy a mára csodálatosan megújult, megszépült iskolánk
kétemeletessé nőtte ki magát, és így négy új tanteremmel bővült.
A beruházás keretében az uszodás épületben kicserélték a nyílászá
rókat, korszerűsítették a hőszigetelést, új színt kapott az épület,
kiépítették az automatikus tűzjelző és biztonsági rendszert és
akadálymentesítették az épületet.
A későbbiekben a belső tartalmi munka megújulásáról is beszélt
az intézményvezető. Kiemelte, hogy a Támop 3.1.4. pályázattal a
kompetencia alapú oktatás 2009 októbere óta működik az intéz
ményben.
Az ünnepi beszéd után iskolánk diákjai rövid műsort mutattak be.
A műsort iskolánk névadójára emlékezve, Kossuth alföldi toborzó
beszédével indítottuk, amelyet Farkas Lili, tavaly ballagott diákunk
mondott el. Ezt követte egy hangulatos táncjáték, mellyel a 20. szá
zad eleji iskolát idéztük meg.
A táncot Kabai Zsuzsa néptáncszakkör-vezető tanította be, és a
3. b, 4., 5., és 6. osztályosok csoportja adta elő.
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi gondolatai után Béres Beáta
6. b osztályos tanuló egy mesét mondott a tavalyi év megpróbáltatá
sairól, mellyel sikerült megmosolyogtatni a jelenlevőket. Zsolnai
Beáta 8.b osztályos diák saját versét adta elő, melyet erre az alkalom
ra írt, majd Valentyik Anna, iskolánk egykori diákja egy gyönyörű
dalt énekelt nekünk. Befejezésül a nagylabdás szakkör bemutatóját
láthattuk. A nagy tetszést arató produkciót Halengárné Latyák
Ágnes tartotta a 3. a osztályos diákjaival.
Ünnepségünk természetesen a megépült iskola termeinek és a
kiállítások anyagának megtekintésével folytatódott.
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Az iskola igazgatója Szent-Györgyi Albert gondolatával kívánt
sok örömet a tanításban és a tanulásban a megújult intézmény falai
között: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”.
Farkas Józsefné igazgató

A Mária Rádió rajzpályázata
a Szent János Katolikus Általános Iskola tanulóival

A Mária Rádió Kárpát-medencei nemzetközi rajzpályázatot hir
detett, melynek témája: a család.
A pályázaton a Szent János Katolikus Általános Iskola két tanu
lója díjazott lett.
A díjátadás szeptember 23-án este 19.00-kor volt a gazdagréti
Szent Angyalok templomban.
I. helyezett: Kucsván István 8. o. – diófapác technikával készült rajza
II. helyezett: Monori Judit
8. o. – batik technikával készült munkája

intézményeink hírei

XIII. Dabasi Napok

Reméljük, vendégeink jól érezték magukat nálunk, és ismét köze
lebb kerültek a Bibliához és általa a Jóistenhez.

Dabas városi és kistérségi és váci egyházmegyei
Ökumenikus rajz- és hittanverseny
a Szent János Katolikus Általános Iskolában
Iskolánk negyedik alkalommal rendezte meg a Dabasi Napok ren
dezvénysorozat keretein belül az Ökumenikus hittan- és rajzver
senyt, melynek témája ismét a Biblia volt.
A versenyt a Váci Egyházmegyében, Dabas városban és Dabas kis
térségében hirdettük meg. Hála Istennek, meghívásunkat nagyon
sokan elfogadták: az egyházmegye szinte minden katolikus iskolája,
városunkból a gyóni evangélikus, református és katolikus egyházköz
ségek, valamint a kistérségből – Újhartyán, Újlengyel és Táborfalva
hittanosai voltak a vendégeink. Sajnáljuk, hogy a városból más egy
házközség hittanosai nem jelentkeztek meghívásunkra.
Versenyünk címe: „Híres bibliai családok” volt, mely jelentette
mind az ószövetségi, mind az újszövetségi híres családok életének
megismerését és a megszerzett tudásról való „számadást”.
Megnyitó műsorunk is a család fontosságát hangsúlyozta. Szívhez
szóló zenei, irodalmi összeállítást hallhattunk az 5. osztály, valamint
énekkarosaink, gitárosaink jóvoltából. Szegfi Csenge 2. b osztályos
tanuló pedig tanulságos mesét mondott nekünk a családi összetarto
zás, egyetértés fontosságáról. A 82 versenyzőnek felkészültségét fel
adatlapok kitöltésével kellett bizonyítania, mely különböző nehézsé
gi fokú, vegyes, érdekes feladatokat tartalmazott.
A nehéz munka után, míg a zsűri javította és értékelte a tanulók
munkáit, a résztvevő gyerekeket és kísérőiket megvendégeltük a Sári
Rétesházban, illetve megtekintették a Tájházunkat és a római katoli
kus templomunkat, majd jót játszottak, pihentek az iskola játszóud
varán. 14 órakor került sor a várva várt eredményhirdetésre. Igazgató
úr és Győző atya vezetésével megkapták a gyerekek a megérdemelt
okleveleket, díjakat. Ezen kívül minden diáknak, felkészítő tanárnak,
hitoktatónak saját készítésű ajándékot is átadtunk. Vidám, testvéries
hangulatban váltunk el egymástól, annak reményében, hogy jövőre
ismét találkozunk.

Díjazottak:
Nem egyházi iskolák 5–6. osztályosok korcsoportja:
I. hely: Református egyházközség (Gyóni Géza Általános Iskola)
Erdélyi Dóra, Kozma Sándor
II. hely: Katolikus egyházközség (Gyóni Géza Általános Iskola)
Garajszki Péter, Valentyik László
III.hely: Katolikus egyházközség (Gyóni Géza Általános Iskola)
Szilágyi Izabella, Hornyák András
A nem egyházi iskolák 7–8. osztályos korcsoportjában nem szüle
tett dabasi helyezés.
Egyházi iskolák 5–6. osztályos korcsoport:
II. helyezést ért el a Szent János Katolikus Általános Iskola
Majer Eszter, Bukovszki Katalin
Egyházi iskolák 7–8. osztályosok korcsoportja:
II. helyezett lett a Szent János Katolikus Általános Iskola
Farkas Dániel, Oláh Zsófia
Jankulár Margit hittanár

A Szent János Katolikus Általános Iskola rajzpályázata
„Híres bibliai családok” életéről 9 iskolából 120 gyermekrajz érke
zett pályázatunkra.
Szívet melengető, szemet gyönyörködtető munkák születtek.
Mindegyikből a tiszta gyermeki világlátásmód tükröződik. A nagy
gonddal elkészített alkotások művészi színvonala természetesen
különböző, de mindegyikből kiolvasható a téma iránti érdeklődés, a
fantázia, a szeretet.

Dabasi díjazottjaink:
3–4. o.:
I. hely Fapál Emese
II. hely Zsolnai Diána
5–6. o.:
I. hely Laja Luca
III. hely Tóth Bianka
7–8. o.:
I. hely Kucsván István
II. hely Oláh Zsófia
		
Volentér Barbara
III. hely Várady Zalán
Zsűridicséret:
Balázs Ivett

4. o.
4. o.

Szent János Kat. Ált. Isk.
Szent János Kat. Ált. Isk.

6. o.
6. o.

Szent János Kat. Ált. Isk.
Szent János Kat. Ált. Isk.

8. o.
Szent János Kat. Ált. Isk.
8. o.
Szent János Kat. Ált. Isk.
7. o.
Szent János Kat. Ált. Isk.
8. o. Gyóni Géza Ált. Isk. (ref. gyül.)

8. o.

Szent János Kat. Ált. Isk.
Dr. Kissné Jankovics Rozália
rajztanár
2011. október
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Hétfő – hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.30–22.00 Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
17.00–18.00 Szamba Társastánc (Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 Torna (Ráczné Walter Annamária)
Szerda
17.00–19.30 Torna (Mrázné Gogolák Éva)
19.30–20.30 Gerincgimnasztika (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
17.00–18.00 Szamba Társastánc (Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 Torna (Ráczné Walter Annamária)
Péntek
19.30–20.30 Torna (Mrázné Gogolák Éva)
Szombat
10.00–12.00 Hip-hop tánc

Néptánc- és népzenei táborban jártunk
Ez év augusztusában egy csipetnyi gyermekhad élte önfeledt
napjait a Ricsovári Major vendégszerető falai között, akik egy
ingyenes népi táborban tölthették vakációjukat. Ezek a gyerme
kek, mindannyian a Kossuth Művelődési Központ ifjú népze
nész és néptáncos csemetéi, akik immáron második alkalommal
élhettek ezzel a lehetőséggel.
Mi, szülők, ezúton szeretnénk köszönetet mondani a művelő
dési központ vezetőjének, Tapodi Katalinnak, akinek sokéves,
kitartó munkája hozta létre, keltette életre ezt „csodatábort”, és
aki nem ismer lehetetlent, ha ezekről a csöppnyi közösségekről
van szó. Külön köszönetünket kell kifejeznünk a tábor első
számú szervezőjének, Németh Anikónak és jobb kezének,
Derzsi Katának, akik egész héten vigyázták legféltettebb kin
cseinket. Hálánkat szeretnénk kifejezni Farkas Gábornak,
Csébi Orsolyának és Csizmadia Csengének a szebbnél szebb
dalokért, a fantasztikus koreográfiákért, és hogy szívvel adták át
néptáncos tudásuk legjavát. Szintén köszönettel tartozunk
Szlama Lászlónak, Szlama Ildikónak és ifj. Szlama Lászlónak is,
akik a magyar népzenét megannyi hangszeren megszólaltatva
okították a tábori aprónépet. Végül külön köszönetünket sze
retnénk kifejezni a Bartók Néptáncegyüttes háttértámogatásá
ért, hiszen segítő közreműködésükkel eredeti folklórhangulat
ban telt az egész táboridő.
A nyári táborozás idén is hamar tovaillant, de a tanult dalok,
táncok és népi kultúránk szeretete ezekben a fiúkban és lányok
ban biztosan tovább él majd. Köszönjük a lehetőséget!
A táborozó gyermekek szülei
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Szlovák színtársulat elôadása
a Sári Közösségi Házban
Szeptember 17-én a Tótkomlósi Szlovák Amatőr Színjátszó cso
port előadása egy régi népszokást elevenített fel, a tollfosztást.
Megtudtuk, hogyan zajlott egy ilyen este: általában, ahol eladó
lány volt a háznál, ott készítették elő a tollat a dunnába, párnába,
hisz ez volt a lány kötelező hozománya. Egy ilyen estén volt szó
mindenről a munka mellett: a falu történelméből idéztek, pletykál
kodtak, vicceket meséltek, stb., és természetesen elmaradhatatlan
volt az éneklés, citeraszó mellett. Mindezt korabeli öltözékben és
megfelelő környezetben.
Persze nem maradhatott el a frissen kifejt tejből sütött pite és a
főtt mákos-mézes kukorica sem, ami akkoriban finom csemegének
számított! A jó hangulatú előadáson az idősebbek emlékeztek, a
fiatalok pedig ízelítőt kaphattak a régi idők hangulatából, nagyszü
leink szorgos, takarékos életéről.
Laukó Pál

Gyermeknéptánc-oktatás
Dabas-Sáriban
A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport gyermek nép
tánccsoportot indít utánpótlás nevelés és a sári szlovák hagyo
mányok őrzése céljából.
A próbák időpontja: hétfőnként 18.00–19.00
Helyszíne: Sári Közösségi Ház
(2371 Dabas, Szent János u. 112.)
Foglalkozásokat vezeti: Szilágyi Zsolt táncos, táncoktató,
Szilágyiné Suba Éva koreográfus, szakmai művészeti vezető
(Lipa Szlovák Folklóregyesület)
További info: • Gogolák Mariann, 06-70/375-9141,
• Sári Közösségi Ház, 06-70/330-4583,
vagy személyesen a próbák időtartama alatt

Megemlékezés Zlinszky Elek sírjánál
Október 6-án a Táncsics Mihály Gimnázium 5–8. osztályos diákjai
és tanárai a Zlinszky Elek-sírnál emlékeztek meg a tizenhárom
aradi vértanúról. Kora délután a kisgimnazisták az iskola előtt
gyűltek össze, majd együtt vonultak a dabas-gyóni származású hon
védtiszt sírjához. Az emlékezők csoportjához csatlakoztak a
Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói is, az intézmény igazgatójá
nak vezetésével. A helyszínen rövid ünnepi műsor keretében meg
emlékezést tartottak, Kossuth-nótákat énekeltek. Ezt követően
elhelyezték a kegyelet koszorúját a Zlinszky-sírra, ahol a Dabasi
Kovács Sámuel Tüzércsapat tagjai álltak őrséget.

Fotó: Karlik Dóra

A Sári Közösségi Ház
október havi programjai

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
október havi programok

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

Folytatódnak a CSOPORTOK
FOGLALKOZÁSAI
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: november 5.,
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
Látássérültek Egyesülete: november 19. szombat
(évfordulós ünnepség)
Margaréta citeracsoport: péntek, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig,
Őszirózsa népdalkör: szerda 17.00–19.00 óráig
Népzenei képzés: szerda 18.00–19.30 óráig,
oktató: Tormási Elek
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoport:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Tilinkó gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: páros hét hétfő 16.30–18.00 óráig,
oktató: Bese József

Jelentkezőket várunk
az alábbi csoportok indításához
Jelentkezni a 360-237-es telefonszámon lehet.
(Részletes információk szeptember közepétől)
– Népzenei képzés
– OKJ-s szövőtanfolyam
– Kosárfonó szakkör
– Szoptatási tanácsadás (Kovalik Éva, www.babazunk.hu)
– Informatikai képzés
– Helytörténeti szakkör

RENDEZVÉNY:

A XI. Regionális Népzenei Találkozó
és Petrás Anna népi iparművész kiállításának megnyitója
2011. október 16. vasárnap
A találkozó helye: Kossuth Művelődési Központ,
(Dabas, Szt. István u. 58.)
A kiállítás helye: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
13.00 – Csoportok érkezése, regisztráció
13.30 – Kisvonattal indulás a Kossuth Ház Galériába
14.00 – A XI. Regionális Népzenei Találkozó és Petrás Anna
Életfa Díjas, többszörös Nívó Díjas népi iparművész és
stúdiója kiállításának megnyitója

A kiállítást megnyitja: Borbáth Erika, a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója
Közreműködik: Valentyik Anna előadóművész
A megnyitó után kisvonattal indulás vissza a Kossuth Művelődési
Központba.
15.00–17.30 – csoportok bemutatója
Pitypang citera (Dabas), Őszirózsa Népdalkör (Dabas),
Mákvirág citera (Dabas), Orchidea Népdalkör (Dabas),
Galagonya citerazenekar (Tatárszentgyörgy), Boróka
Asszonykórus (Tatárszentgyörgy), Rozmaring Népdalkör
(Dabas-Sári), Délegyházi népdalkör és citerazenekar,
Margaréta Citerazenekar (Dabas), Kékibolya Népdalkör
(Dabas), Bazsalicska Citerazenekar (Dabas-Sári), Gál József
szólista (Délegyháza), Dunavarsányi Népdalkör és
citeraegyüttes, Kisboróka együttes (Táborfalva), Inárcsi Férfi
népdalkör és citeraegyüttes, Kéknefelejcs Citerazenekar
(Dabas), Szederinda Moldvai Zenekar (Dabas)
17.30 – szünet, vacsora
kb. 18.00 órától szakmai értékelés
(A szakmai értékelést dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató és Birinyi
József népzenekutató, a KÓTA társelnöke tartja.)

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

KIÁLLÍTÁS
Petrás Anna Életfa Díjas, többszörös
Nívó Díjas népi iparművész és stúdiója
kiállítása
A kiállítás megtekinthető:
2011. október 16–november 13-ig,
munkanapokon 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén: előre egyeztetett időpontban
(telefon: 29/362-545, 06-30/534-11-38)

Amator Artium Pest Megyei Tárlatának
megnyitója
2011. november 4. péntek, 18.00 óra
Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ
(2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.)
A kiállítás november 27-ig, naponta 10.00–18.00 óra
között lesz látogatható.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét, csütörtök 16.00 órától
oktató: Kerekes László
Felnőtt képzőművészeti kör:
október 7. péntek 16.00 óra

2011. október
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Egyházak hírei
az alsódabasi Római Katolikus Egyházközség hírei
• Szeretettel köszönjük a testvéreknek, hogy szeptember 17-én Mátrai
Benedek atyáék fogadásán segédkeztek. A fogadás nagyon jól sikerült. Benedek atya korábban 13 évig volt az egyházközség plébánosa.
Jelenlegi híveivel hatvanan érkeztek Dabasra. A polgármester úr
kalauzolásával megtekintették az új főteret, a Kapisztrán–Hunyadi
Emléktornyot, majd a finom ebéd után közös szentmisén vettek részt.
Köszönjük még egyszer a sok önzetlen támogatást.
• Szeptember 26-án előadást tartott a művelődési házban Jobbágyi
Gábor jogászprofesszor úr az abortuszról, az élet esélyéről. Az előadásról a honlapon, valamint cikk formájában olvashatnak híveink. A
téma komolysága figyelemre int minden kedves hívő és nem hívő
embert.
• Október 1-jén a már hagyományos keresztény bálunkat szerveztük
meg. Nagyon jól sikerült, köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek, a fiataloknak, a képviselőinknek, és minden kedves
hívőnknek.
• Október hónap közepétől ministráns foglalkozásokat szervezünk, és
ministránsokat toborozunk, hiszen a ministráns Acquinói Szent Tamás
szavaival élve a Jó Isten katonája, aki segíti az oltárnál az atyát.
Ministránsnak lenni komoly feladat és megtiszteltetés. Első osztályos
kortól várjuk fiatalok (fiúk és lányok) jelentkezését. Szintén október
végén ministráns kirándulást szervezünk. Részletek a honlapon.
MISERENDVÁLTOZÁS!
Október 1-jétől az esti miséket 17.00 órakor tartjuk.
Október a Szűz Anya hónapja. Imádkozzuk a rózsafűzért. A szentmisék
előtt a templomban rózsafűzért imádkozunk.
Részletekről, aktualitásokról a honlapon találhatunk bővebb információkat: www.alsodabasplebania.5mp.eu

A dabasi református Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a templomban
• Gyermekfoglalkozások (Plusz Kör) minden szombaton délután 15.00
órától a gyülekezeti házban
• Kötetlen beszélgetések páratlan szombaton a gyülekezeti házban délután 16 órától
• Kóruspróbák pénteken 18.00 órai kezdettel Hernádon az Általános
Iskolában
Gondnoki fogadóóra
• Október 25-én, kedden délután 17.00 órától gondnoki fogadóóra a
parókián
Alkalmaink
• Október 22-én, szombaton délután 18 órától Református Bál a Lazí-tó
Ligetben. Jegyek október 17-ig vásárolhatók a plakátokon és a honlapon megjelölt helyeken és a szervezőknél. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt és köszönjük a támogatásokat!
• Október 23-án az istentiszteletet követően presbiterválasztó közgyűlés lesz a templomban.
• Október 30-án vasárnap délelőtt újbor úrvacsorai istentisztelet a hittanos gyerekek szolgálatával.
• Október 31-én, hétfőn 17 órakor ünnepi istentisztelet a Reformáció
évfordulóján. Szolgál a Kistérségi Ökumenikus Vegyeskar, karvezető
Anka Péter.
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Vendég igehirdető
• Október 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor vendég igehirdető Dr.
Megyeriné Takács Mária
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a református gyülekezet! www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg

A gyóni Református Egyházközség hírei
• Október 14-én 18.00 órakor dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármesterének előadása és bizonyságtétele „Egy derékba tört karrier
Isten kezében” címmel
• Október 16-án 14.00 órakor az ócsai baptista gyülekezet bábcsoportjának az előadása
• Október 16-án 17.00 órakor a Salon Brass Kvintett és a Pátria
Énekegyüttes előadásában koncert a református templomban
• Október 30-án 10.00 órakor reformáció előkészítő istentisztelet a
templomban
• Október 31-én 17.00 óra reformáció ünnepi istentisztelet az evangélikus testvérekkel közösen úrvacsorai közösséggel a templomunkban
• November 1-jén 10.00 órakor temető istentisztelet a gyóni temetőben
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet 10.00 órakor
• Gyermek istentisztelet
• Bibliaóra hétfőn 16.00 órakor
• November 2. vasárnapján 15.00 órakor
• Filmklub a hónap utolsó vasárnapján 15.00 órakor
• Úrvacsora előkészítő istentisztelet a hónap utolsó vasárnapját megelőző pénteken 18.00 órakor, imaközösség a betegekért, gyászolókért,
gyülekezetünkért
• Úrvacsorás istentisztelet a hónap utolsó vasárnapján 10.00 órakor  
Szeretettel várjuk alkalmainkra Testvéreinket!

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:
• Október 15-én harmadik alkalommal kerül megrendezésre 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!

egészség

Új funkciók, tágabb lehetôségek a rendelôintézetben
A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet megújult külsôvel, kibôvített szolgáltatásokkal, korszerû
berendezésekkel várja betegeit. A felújítási-építési
munkálatok várhatóan e hónap közepéig teljesen lezárulnak. A bôvítés hozadékáról Klemencz Györgyné
intézményvezetôvel Kapui Ágota beszélgetett.
– Majdnem teljesen elkészült a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet. Hogyan fogadták a betegek az újdonságokat?
– Szeptember 24-én, szombaton az Egészségnap keretében már a
megújult intézményben fogadtuk betegeinket. Azoknak, akik ráértek,
bemutattuk a megújult épületet. Valamennyien elismerésüket és örö
müket fejezték ki a látottak alapján. Valóban hamarosan befejeződik
a közel 1 milliárdos beruházásunk. Már csak az utolsó simítások foly
nak. Az ünnepélyes átadást október 28-ra tervezzük.
– Miben újult meg az épület, és milyen új szolgáltatásokat kínál
a betegeknek?
– A beruházásunk tartalmaz épületbővítést és a régi épület felújí
tását is. A több mint 30 éves épület épületgépészetét szinte teljesen fel
kellett újítani, a régi épületet is leszigeteltük, kicseréltük a nyílászáró
kat, a lapostetős megoldást szépen ívelő tetőre váltottuk, az épület
2000 m 2-rel nőtt. A betegellátás színvonalának növelésére az alapte
rület növelése nélkül már semmi esélyünk sem volt. Ennek eredménye
lett, hogy megszüntethettük a váltott műszakos szakrendeléseket,
ami biztosíthatja a rendelési idő szükség szerinti növelését, komforto
sabbá teheti a szakrendelés folyamatát. A lehetőséggel élve beköltöz
tetjük a külső telephelyen működő szakrendeléseket: az ideggondozó
intézetet, a pszichológiát, a gyermekpszichológiát és a védőnői tanács
adót is, ami a működési költségek csökkentését eredményezi. Az alap
terület növelése lehetőséget biztosított az egynapos sebészet bővítésé
re is, amely egy nővérszobával, aneszteziológus részére kialakított
rendelőhelyiséggel és ágytálmosóval bővült. Legnagyobb eredmény
nek a nappali kórház kialakítását tartjuk, amely lehetővé teszi az infú
ziós kezelések kúraszerű ellátását, a kórházból kijövő betegek részére
rehabilitációs lehetőséget biztosít. Igénybe vehető az egyénre kialakí
tott gyógytorna, logopédia. A kúraszerű ellátáson előre meghatáro
zott időben és számban végzett gyógyító eljárásokat értünk, amelyek
egymással összefüggő kezelési sorozatot alkotnak. A beteg a követke
ző kezelésig saját otthonába távozhat. Az érbetegségek kezelésének,
gondozásának fontos alapja a kúraszerű infúziós terápia.
– Új gépek, berendezések is érkeztek?
– Az épület megújulása, növekedése mellett a beruházás keretében
új orvosszakmai gépekkel gazdagodott intézetünk. Már több hónapja
működnek a laboratóriumi automaták (haematológiai, kémiai és vizeletvizsgáló automata, automata koagulométer, elektroforézis készülék).
A beruházás részeként egy Siemens gyártmányú digitális röntgen
gép került beüzemelésre, a használatához szükséges betanítás meg
történt, a szakdolgozók már biztonsággal végzik munkájukat.
A röntgengép átvilágításra és felvétel készítésére is alkalmas.
Működtetése alacsony költséggel valósítható meg. Ha a betegnek nem
elég a radiológus szakorvos által értékelt lelet, akkor a képet CD-n is
megkaphatja. A képernyőn rögzített kép más munkahely képernyőjén
is megjeleníthető, így a sebészeten, traumatológián, ortopédián és a
reumatológián a lelet mellett azt is láthatja a szakorvos.

Megújul az intézetünk központi sterilizálója, modern műszer-
mosogatógép és sterilizálógép kerül beüzemelésre. Az idős, mozgás
korlátozott betegek részére 2 db személyszállító lift áll rendelkezésre.
– A szeptember 24-i nyílt nap mennyire volt látogatott? Az épületre voltak-e többen kíváncsiak, vagy a szolgáltatásokat vették
igénybe?
– Az egészségnap az idei évben egybeesett a megújult épületünk
bemutatásával. A nyílt napon a dabasi lakosok mellett a térség házi
orvosai is megtiszteltek bennünket. Valamennyien velünk együtt
örültek eredményeinknek, a megszépült épületnek, az új orvosi
gépeknek: a laborautomatáknak, az új központi sterilizálónak, a
10 ágyas nappali kórház berendezéseinek, a két db személyszállító
liftnek és a digitális röntgengépnek.
A dabasi lakosok közül a meghirdetett szűréseket összesen mint
egy 150–200 fő vette igénybe. Legtöbben az érvizsgálatot keresték fel,
de valamennyi meghirdetett szűrésünk népszerű volt.
– Szolgálja-e a teljes kistérséget a fejlesztés?
– Az uniós pályázat 800 millió Ft-tal és Dabas Város Önkor
mányzatának önálló vállalásával több mint 1 milliárd forintból meg
valósult beruházás, amely 13 község több mint 65 ezer lakosának biz
tosít járóbeteg szakellátást, valamennyi szakrendelésen, az egynapos
sebészeten és az új feladatként elindított 10 ágyas nappali kórházban.
A most birtokba vett szakorvosi rendelőintézetünk az új orvosi gépek
kel és a megújult, megnőtt épülettel már képes arra, hogy biztosítsa
azt, ami a járóbeteg szakellátás feladata ma Magyarországon, a 21.
században. A szolgáltatások bővítésével, új szolgáltatás indításával az
a célunk, hogy a térség betegei számára minél több befejezett egész
ségügyi szolgáltatást tudjunk nyújtani, és csak azok a betegek kerülje
nek kórházba, akiknek ellátása ezt igényli és indokolt.
– Milyen tervei vannak még a vezetésnek az intézménnyel kapcsolatban?
– A közeljövőben a tüdőgondozó intézetet szeretnénk még a
Bartók Béla úti telephelyünkre beköltöztetni, ezzel elérhetnénk azt,
hogy a város központjában komplett egészségügyi centrum tudjon
működni. Egymással összefüggő telephelyen működne a mentőállo
más, a központi ügyeleti szolgálat és az egységes szakorvosi rendelőin
tézet, az egynapos sebészettel és a nappali kórházzal.
A kórházaktól mintegy 40 km-es távolságban, a járóbeteg szakellá
tásban elvárható valamennyi szakrendeléssel rendelkezünk, működé
sünk gazdaságos. Olyan nagyságban és alvállalkozói szerkezetben
dolgozunk, ahol a működésben keletkezett zavar azonnal észlelhető
és orvosolható. Ez a kulcsa annak, hogy intézetünk nem halmozott fel
veszteséget, és célunk ezt megtartani a jövőben is.
2011. október
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Kiút a félreértések és
feszültségek útvesztôjébôl

A szívótechnika és az
inhalációs terápia jelentôsége
gyermekek légúti betegségeinek kezelésében

Mindannyian megtapasztaltuk az elmúlt évek nehézségeit a magánéletben és a munkahelyünkön
egyaránt. A válságnak, illetve a világban zajló változásoknak köszönhetôen felerôsödnek és talán az eddigieknél jobban láthatóvá és egyértelmûvé válnak
a felszín alatt meghúzódó, megoldatlan problémák
és a ki nem mondott ellentétek. Bizonyára sokan elmondhatják magukról azt is, hogy embert próbáló
kihívásokkal szembesülnek az élet számos területén.
Hisszük, hogy minden ilyen időszak számos tanítást tartogat a szá
munkra, és segít minket abban, hogy észrevegyük és megoldjuk az
életünkben talán már évek óta meglévő gondokat, és ezáltal nagy
lépést tegyünk egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb lét felé.
A Human Labor Selfness Központ idén ősszel számos olyan
egyéni és csoportos foglalkozást kínál a valódi változás iránt nyitott
érdeklődők számára a lélekgyógyászat a területén, ami hihetetlen
eredményeket hozhat egy magánszemély vagy akár cég életében.
Az interperszonális kapcsolatok területén fellépő kommuniká
ciós zavarok megélése és megfelelő módon történő kezelése bizony
sokunknak okoz gondot családon és munkahelyen belül egyaránt.
Együttműködő kommunikációs programsorozatunk segítségével a
másik fél megértésén és különös felismeréseken túl olyan ismere
tekre és gyakorlati tanácsokra tehetünk szert, ami felbecsülhetetlen
segítséget jelent a jövőbeli kommunikációnkat illetően.
Szintén az őszi hónapokban egyéni és csoportos foglalkozásokat
tartunk magánszemélyek és cégek számára a világhíres Hellingerféle rendszerállítás módszerének segítségével. A Hellinger-módszer
alkalmazásával katartikus élmények és elképesztő pozitív változá
sok következhetnek be, függetlenül attól, hogy milyen elakadáso
kat, frusztrációkat, vagy akár éppen betegséget hordoz magában
valaki, és milyen régóta. Amennyiben megfelelően elszántak
vagyunk és érzünk magunkban némi bátorságot arra vonatkozóan,
hogy a valós okok után kutatva szembesüljünk a mélyebb lelki folya
matokkal is, úgy rendkívül nagy lépést tehetünk belső énünk, azaz
valódi önmagunk felé.
Az EMK foglalkozásokról és a Hellinger-féle családállításról
bővebb tájékoztatást a www.selfnesskozpont.hu-n olvashatnak.
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A gyermekek leggyakoribb betegségei közé az elhúzódó nátha
következtében kialakult szövődmények tartoznak. A szűnni nem
akaró orrfolyás és orrdugulás mellett a köhögés a legáltalánosabb
panasz.
A betegség kezdetét a szülők szinte minden esetben a közösség
be kerüléssel hozzák összefüggésbe. A kórokozó fertőzőképessége
és a gyermek aktuális immunitása alakítja a betegséget.
A kórkép gyakorisága indította el Miriszlai Ernő professzor úr
munkacsoportját arra, hogy kidolgozza a gyermekkori náthás ere
detű orrmelléküreg-, középfül-, orrmandula- és légúti gyulladások
megelőzésének és műtét nélküli kezelésének módját. Ehhez tarto
zik a szívótechnikával történő váladékeltávolítás, mely a kórokozók
mennyiségét csökkenti. Az inhalációs terápia a váladék oldását és
kiürülését segíti a légutak teljes hosszában.
Abban a korban, amikor a gyermek még nem tudja kifújni az
orrát, az orrváladék rendszeres leszívása csökkenti a váladékkal
tovaterjedő fertőzés kialakulását.
A nátha első és leggyakoribb szövődménye az arcüreggyulladás,
mely gyakran okoz krupphoz hasonló heves száraz éjszakai köhö
gést, de nem azonos azzal. Teljes gyógyulást csak az arcüregek és a
rostasejtek gyulladásának megszűnése eredményez. A náthával
kezdődő és a tüdőben hörghuruttal folytatódó, heteken át tartó
kórkép főleg az óvodás korú gyermekek betegsége. Terápia: a por
szívós orrszívó használata, valamint az orrnyálkahártya lelohasztá
sára és egyidejű váladékoldásra alkalmas orrspray, lehetőség szerint
sóoldatos inhalálás. Nem gyógyuló esetekben igen hatékony segít
ség lehet a Proetz-kezelés. Hatására a melléküregekben lévő váladék
a kórokozók tömegével együtt eltávolítható. Ez előzetes aerosolos
inhaláció és melegítés után fekvő helyzetben, hátralógatott fej mel
lett orvosi rendelői körülmények között történik. Egyik orrfélbe
steril fiziológiás oldatot csepegtetünk, amelyet a másik oldal orrfe
léből kiszívunk. Korhatár nincs. Sajnos, nem minden esetben kerül
hető el az antibiotikus terápia. Miriszlai professzor álláspontja sze
rint az elhúzódó nátha nem banális betegség, hanem a légutak
betegségeinek kiindulópontja. Az orrhigiéné gondolata és eszközei
ennek a preventív szemléletnek az eredményeképpen alakultak ki,
amelyet professzor tanítványa, volt munkatársa, dr. Somi Ildikó
gyermek fül-orrgégész is visz tovább. Az orrhigiéné kifejezés az orr
járatok tisztaságának fontosságát jelenti minden életkorban.
Ennek egyik otthoni eszköze, az orrszívós porszívó mindennapi
gyakorlattá vált, határainkon túl is ismerik.
A náthával együtt hét egymást indukáló betegségsorozat alakul
ki, amelyet Miriszlai professzor a betegség mérföldköveinek neve
zett: nátha, arcüreggyulladás, fülkürthurut, savós dobüregi
folyadékg yülem, orrmandula duzzanata, gége-, légcsőhurut, hörg
hurut, tartós orrfolyás, köhögés hátterében gyakran ez a hét körkép
áll. Somi doktornő találóan „hétfejű sárkány” betegségnek nevezte
el, utalva arra, hogy nem elég egy-egy részproblémát megoldani, a
teljességre kell törekedni.
Erről írt mesekönyvet a Hétfejű Sárkány és a szülőknek
Győzelem a nátha felett címmel.
Dr. Jákli Györgyi
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Fagyi
A kora őszi nap sugarai melegen sütötték Gergő arcát. A szőke kis
fiú apukájával tartott hazafelé az óvodából. Ha apa tehette, mindig
elment érte. Amióta kevesebb munka volt a műhelyben, ez jóval
gyakrabban megesett. Kézen fogva ballagtak a járdán, majd szó nél
kül megálltak kedvenc pékségük előtt, ahová minden délután betér
tek egy kakaós csigára vagy egy fahéjas tekercsre.
– Apa, képzeld, a kis Tamás ma megint nem evett a tökfőzelék
ből – újságolta, miközben nekilátott a kakaós csigának.
– Biztosan nem szereti – felelte apa. – És te ettél belőle?
– Igen, én mindent megeszek.
Ismerős szülőkkel találkoztak az úton, akik szintén az óvodába
tartottak. Óvatosan áthaladtak a zebrán, köszöntötték a kis Tamás
szüleit, és megnézték egy játékbolt kirakatát is.
– Készítettetek ma valamit? – érdeklődött apa.
– Igen, gesztenye Pannit és Marcit fogpiszkálóból és gesztenyé
ből. Rajzoltam nekik szemet és orrot is. Holnap majd megnézheted – majszolta a csiga utóját Gergő.

Nem laktak messze az óvodától. Mielőtt hazaértek volna, elha
ladtak a fagyizó előtt. Nagy meglepetésükre még nyitva találták.
– Apa, kaphatok egy gombóc fagyit? – kérdezte a kisfiú.
Mivel egyébként nagyon ritkán kért Gergő ilyenfajta édességet,
és valószínűleg idén utoljára, ezért apa nem vonakodott. Benyúlt a
zsebébe, hogy megnézze, mennyi pénzt talál benne. Száz-ötvenhatvan-öt. A táblán az állt: 180 Ft/gombóc. Benyúlt a másik zsebé
be is, de ott csak egy doboz cigit talált. Tizenöt forint híja volt a
fagyinak. Több zsebe nem volt.
– Nem tudok neked venni. – vallotta be apa csendesen és hos�
szan nézte a cigis dobozt. Ár: 700 Ft. Arra gondolt, mennyi fagyit
vehetne belőle a fiának?
Gergő nem hisztizett, okos kisfiú volt. Ő jókedvűen sétált apa
mellett egész hazáig, de apában valami megváltozott. Soha többé
nem gyújtott rá.
Bábel Antónia

Elektromos hullám Európán keresztül – WAVE 2011
Ez év szeptember 11–25. között ez az expedíció 3000 km hosszan,
Párizstól Prágáig, egy különleges küldetést teljesített, népszerűsítve az elektromos mobilitást, amely megújuló energiákból nyeri
az üzemanyagát.
A csapat a túra ideje alatt politikai döntéshozókat, üzleti vezetőket, iskolákat, egyetemeket és különleges helyszíneket látogatott meg az út során.
Bárki csatlakozhatott, akinek elektromos meghajtású autója, motorkerékpárja, vagy kerékpárja van és elfogadta a szervezők által megszabott feltételeket. A WAVE évről évre növekszik, egyre több ember ismeri fel, hogy
a jelenlegi technikai fejlettségi szinten már megbízható, érett konstrukciók kerülnek ki a tervezők keze alól. Amikor a klímaváltozás és energiakrízis már napi szinten van jelen az emberek gondolataiban, itt az idő, hogy
megfelelő megoldásokkal rukkoljunk elő! – mondta Louis Palmer, aki a

túra szervezője és igazgatója. Ő az, aki elsőként utazta körül a Földet egy
napelemes meghajtású járművel, a Solartaxi-val és fő szervezője volt a
tavaly lezajlott 80 nap alatt a Föld körül – ZeroTrace nevű versenyének.
A túrán mintegy húsz csapat vett részt, a szériagyártású és prototípusgépjárművek mellett két kerékpáros csapat is belevágott a kalandos
útvonal teljesítésébe. E járművek kétségtelen előnyei környezetbarát
mivoltuk mellett a szinte gondozás- és karbantartásmentes kivitel, nulla
százalékos károsanyag-kibocsátás, üzemanyaguk előállítható megújuló
energiákból (nap, szél), üzemeltetési költségeik minimálisak. A tavaly év
eleji és a jelenlegi üzemanyagárak közötti több mint 30 százalékos emelkedés is jelzi, hogy ez a figyelemfelkeltő esemény mindenkinek szól,aki a
közeli jövőben messzebbre szeretne eljutni egy napi járóföldnél!
Móricz István

Olaszok leszármazottai
Dabason
Antonio Dal Fabbro, a padovai egyetem nyugalmazott történész
professzora felfigyelt arra, hogy Dabason és környékén számos
Sponga nevű lakos él. Mivel Spongák csak Bellunóban és környékén
élnek, a Dabas környéki Spongák is onnan származhatnak.
A professzor kutatatásai során megállapította, hogy a 18–19.
században Itália északi tartományaiban, főleg a magas hegyek
között élő emberek igen szegények voltak, így a jobb élet reményé
ben átköltöztek a Habsburg Birodalom területére. Belluno provin
cia levéltárában kutatva több bellunói Sponga család adataira buk
kant, akik az akkori Magyar Királyság szlovákok lakta, északi
városaiba telepedtek át mint kőfaragók. Közöttük kell keresnünk a
dabasi Spongák őseit is, akik a török hódoltság után az ottani szlo
vákokkal együtt telepedtek át Dabas környékére.
A professzor tájékoztatta erről a bellunói provincia (járás) képvi
selő-testületét, akik jelezték, szeretnék élővé tenni a kapcsolatot az
itteni Spongákkal és Dabas városával.
Október 1-jén, szombaton délelőtt 10.00 órától Dabason, a
Városháza konferenciatermében történt meg az első találkozó a

professzor és a Dabas környéki Spongák képviselői között. A közel
20 fő „Sponga” részvételével zajlott beszélgetésen egy háromfős
kapcsolattartó testületet választottak, akik vállalták a további szer
vezőmunkát. Sok érdekes lehetőséget szeretne biztosítani a dabasi
Spongák számára a professzor által képviselt „Három Szín” olasz
szervezet, amely a 6 millió külföldre szakadt olasz utódaival tartja a
kapcsolatot. Évente a gyerekek számára ingyenes olasznyelvi tábort
szervez Veronában, de élő gazdasági és kulturális kapcsolatok kiala
kítását is feladatának tartja.			
Szabó József János
2011. október
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1956 – egy olasz gimnazista emlékei
1956 jól kezdődött. Minden év jobb volt az
előzőnél. Kamaszfejjel emlékezetünkben
egyre inkább elmosódott a háború, az éhe
zés, a fájó vereség emléke, a romos városok
emléke, és a Marshall-terv révén kapott
amerikai segélyeké is, amelyek valóban
sokat segítettek rajtunk. Sokkal inkább a
jövőre figyeltünk, mint a sötét múltra.
Éppen akkor kezdődött az a nagyszerű idő
szak, amelyet méltán neveznek az „olasz
gazdasági csoda” korszakának.
Bressanonéban laktam, Dél-Tirolban,
mert apám akkoriban ebben a hangulatos
kisvárosban szolgált egy hegyi tüzér hadtest
parancsnokaként. A téli olimpia idején szá
mos versenyt nézhettem meg közvetlen
közelről Cortinában; aztán jött az iskola,
majd a vakáció. Amikor ennek is vége lett,
megérkezett a televízió, amely mindjárt
betöltötte a szabadidőnk egy részét. Azon
ritka családok egyike voltunk, amelyek ren
delkeztek készülékkel, így mindig rengeteg
vendégünk volt, akik az új kommunikációs
eszköz adását kívánták figyelemmel kísérni.
Apám azon gondolkodott, hogy vesz egy Fiat
600-ast, egyszóval jól éltünk. Újra elkezdő
dött az iskola, és az iskolatársakkal a zenéről
beszéltünk, amely Amerikából érkezett és
felváltotta a hagyományos, dallamos olasz
zenét. Emlékszem, ez volt a Platters „Only
you”-jának éve, és az új táncé, a rock and
rollé; ekkor kezdtük megismerni Bill Haley
és Elvis Presley nevét. Ez volt az az év is,
amikor a 45-ös fordulatszámú vinillemez
véglegesen felváltotta a törékeny és kényel
metlen, 78-as fordulatszámú bakelitet.
Apámnak rendszeresen kellett hadgya
korlatokra mennie, és amikor erről faggat
tam, elmagyarázta nekem, hogy mindennek
Európa kettéosztása volt az oka. Nekünk, a
NATO tagjaként – mondta – védekeznünk
kell egy esetleges támadással szemben a
Szovjetunió és csatlós államai részéről.
Tudomásom volt a politikai megosztottság
ról. 1948-ban Livornóban, apámék kaszár
nyájában laktunk biztonsági megfontolás
ból. A rendszeresen ismétlődő kommunista
zendülések egyikének alkalmával napokra a
demonstrálók ostroma alá kerültünk.
Akkoriban minden pillanatban kommunis
ta forradalom és polgárháború kitörésétől
lehetett tartani.
Egy októberi napon, mint derült égből a
villámcsapás, a rádió, a televízió és az újsá
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gok hirtelen másról sem szóltak, mint arról,
hogy forradalom tört ki Magyarországon.
Magyarország? Mindannyian tanultunk
a magyar és az olasz nép testvériségéről az
1848-as forradalmak idején, szövetségünk
ről a második világháborúban, azokról a
szenvedésekről, amelyeket a Második
Magyar Hadsereg a mi VIII. hadtestünk
alpesi vadászaival és más katonáival együtt
élt át a Szovjetunióban. Épp abban az évben
júniusban tértek haza az utolsó hadifog
lyok.
A szovjet megszállók ismét a magyar sza
badság vérbefojtására készültek. Ez volt a
mi véleményünk és az összes demokratikus
szellemű olasz sajtóorgánumé is. Termé
szetesen a l’Unite, az Olasz Kommun ista
Párt lapja egészen más véleményen volt.
A párt összes tagjához hasonlóan a lap
szerzői meg voltak győződve róla, hogy a
szovjet csapatok és a magyar kommunista
karhatalmisták helyesen teszik, hogy elfojt
ják ezt a reakciós és a proletariátussal szem
benálló forradalmat. A sok beszéd veleje
mégiscsak az volt, hogy fenn kell tartani
Moszkva befolyását egész Kelet-KözépEurópa felett.
A gimnázium utolsó éveseinek vezetésé
vel tüntetéseket szerveztünk. Összetűzések
is kialakultak a kommunistákkal, és az
intézkedő rendőrség válogatás nélkül, egy
formán bánt mindenkivel. Később is voltak
demonstrációk a magyarországi hősök mel
lett, és adománygyűjtések is. Fel voltunk

villanyozva, mindannyian eg y kicsit
magyarnak éreztük magunkat. Mohón
olvastuk és kommentá ltuk Indro
Montanelli, a Corriere della Sera budapesti
helyszíni tudósítója beszámolóit.
Néhány nappal később az újságok cím
lapján kezdtek meg jelenni a Magyar
országról szóló hírek mellett a szuezi vál
sággal kapcsolatosak. Lassanként aztán
ezek nagyrészt ki is szorították a Buda
pestről érkezőket. A Szuezben kockán
forgó érdekek fontosabbak voltak a Nyugat
számára. Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió
Kommunista Pártjának első titkára, aki egy
jobb jövő reményét keltette még ugyanab
ban az évben, februárban, amikor a XX.
pártkongresszus alkalmával egyértelműen
szakított a sztálinizmussal, most megkötöt
te magát és nyíltan Nasszert támogatta,
nukleáris támadással fenyegetőzve. Nyil
vánv alóan palástolni akarta, vagy éppen
feledtetni azt, ami Magyarországon történt;
emellett persze új hídfőállásokat is akart a
Földközi-tengeri térségben. Az amerikaiak
ellenezték az angol–francia partraszállást,
így Hruscsovnak egyszerre két fronton is
nyert ügye volt: sikerült megaláznia az ame
rikaiak két leghűségesebb szövetségesét,
és sűrű ködbe burkolhatta a magyarországi
eseményeket. Mi, gyerekek, azonnal meg
érettük a titkárságok sötétjében zajló politi
kai-diplomáciai trükköket: a kicsi Izraelnek
drukkoltunk, amely megmutatta, hogy
bátor katonái vannak, a másik fronton pedig
az ugyanolyan hősies magyaroknak.
Egyre aggasztóbb hírek érkeztek. Nagy
Imre a Nyugat segítségét kérte és felmondta
a Varsói Szerződést. A magyar polgárok,
lyukas zászlóikkal töretlenül hősiesnek
mutatkoztak, csakúgy, mint a Honvéd játé
kosai, akiket mindenki ismert, főleg a híres
bajnok, Puskás Ferenc révén. A helytállás
azonban mit sem ért a T54-esek erejével
szemben. Még több tüntetést szerveztünk,
de a rendőrség hozzáállása már nem ugyan
az volt, mint korábban: most már oszlattak
és gumibotoztak. Kaptam néhány olyan
ütést, hogy napokig fájt tőlük a fejem utána.
Gyerekfejjel arra szántuk el magunkat,
hogy majd mi elmegyünk Magyarországra,
látva, hogy senki sem mozdult, hogy segít
sen a hősies magyarokon. Csapatunkat a
rendőrség állította meg a Brennernél, és szó
nélkül hazaküldtek minket.
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Percre pontosan
Aztán jött a tragikus végkifejlet: a szov
jet tankok megerősítve tértek vissza és min
den ellenállást elsöpörtek. Visszaállították
a régi politikai rendszert, még sok hazafi
nak halál, szenvedés és hosszú börtönévek
jutottak osztályrészéül. A kommunizmus
nem bocsát meg. Élelmiszert, ruhát és pénzt
vittünk az Ausztria felől érkező menekül
teknek, akik városunkon utaztak keresztül.
A Magyarországot beborító sírkő tömbje
alól a rendszer minden elővigyázatossága
ellenére is kiszivárgott néhány hír, bár
újságíróinkat kitiltották. Tudomást szerez
tünk kirakatperekről, bosszú-szagú ítéle
tekről. Az újságok bemutatták annak a
rendszernek a nyomorúságát és szörnyűsé
geit, például Mindszenty József bíboros
képein keresztül, halálra vált tekintetével a
kínzások után, amelyeket nyolcévnyi
kemény fogsága alatt kellett kiállnia.
Megrendítő felfedezéseinknek nem volt
vége: a szovjetek önmagukat is felülmúlták
megdöbbentő cselekedetekben. Egy évre rá
t udomá st szere z t ün k g róf Antonio
Pallavicini, azaz Pálinkás Antal honvédőr
nagy haláláról, a következő évben Nagy
Imre kormányfő és Maléter Pál honvédelmi
miniszter kivégzéséről. Ezek az emberek
mind meggyőződéses kommunisták voltak,
de mindenekelőtt magyarok, és leginkább
saját hazájuk javát akarták, ahelyett, hogy
Moszkva lakájaiként szolgáltak volna. Ezért
végezték ki őket, sok más emberrel együtt.
Valóságos bűntettek voltak ezek.
Azóta sok év telt el, de ma is emlékszem,
hogy azok a napok nekünk is dicsőségesek
voltak, mert mi is magyaroknak éreztük
magunkat. Sok mindent megértettünk
azután, és egyre nehezebbé vált megkülön
böztetni a jót a rossztól, a helyeset a bűnös
től, ám a demokratikus és totalitarizmusellenes meggyőződés mindvégig velünk
maradt azokban az években.
Ma Mag yarországon élek és ismét
magyarnak érzem magamat, mint azokban
a távoli években. Tanulmányoztam a törté
netét ennek az országnak: tudom, hogy
mindig is küzdött identitásáért és szabad
ságáért, és hogy ma is büszke gyökereire,
miközben gyászolja történelme tragédiáit.
Ezért megtiszteltetésnek és kiváltságnak
tekintem, hogy e nép eszményeihez közel
állónak érezhetem magamat.
Antonio dal Fabbro

1956 A MÚZEUMBAN

Gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) aligha
gondolt arra annak idején, hogy a több ezer
népiskola egyike-másika majd valaha is
múzeumként szolgálja a magyar kultúrát.
Szerencsére van erre több példa, és a legjob
bak éppen a néhai kultuszminiszter szegedi
végső nyughelyének mintegy 100 kilométe
res körzetében. Trianon utáni tanyai iskola
épületben létesült például az ország egyet
len 1956-os múzeuma 1999-ben Kiskun
majsán, a Marispuszta 244-ben. Az alapító
Corvin-közi főparancsnok, Pongrátz
Gergely (1932–2005) azzal a határozott
szándékkal tért haza Amerikából a rend
szerváltás után, hogy ’56 dokumentumait,
fotóit, művészeti alkotásait, a szabadság
harcosok még fellelhető emléktárgyait
összegyűjtve mementóként a közönség elé
tárja. Az elképzelés, a hatalmas gyűjtőmun
ka sikerét jelzi, hogy az egyidejűleg felújí
tott iskolaépület zsúfolásig megtelt erek
lyékkel. A Hadtörténeti Múzeum korabeli
fegyverekkel járult hozzá a kiállítás sikeré
hez, így az udvaron rögtön egy T55-ös tank
teszi bizonyossá, hogy célhoz ért az az
érdeklődő, aki vállalta a városon átvezető
jelzések követését. A múzeum falán emlék
tábla örökíti meg a békeidők főszereplői, a
népiskola tanítóinak névsorát, majd az első
terembe lépve már minden a forradalom
hangulatát sugározza. Fő helyen a legendás
lyukas zászló, mely annak idején a Sztálinszobor, helyesebben már csak a csizmák
közelében hirdette a magyar ébredést. A
másik nagyméretű zászló a legújabb idők
iparművészeti alkotása. Alfabetikus sor
rendben, a keresztnév rövidítésével minden
kivégzett ’56-os mártír nevét tartalmazza,
megjelenítve az egy táborhoz, egy zászlóhoz
tartozást. Hitelessége kiállja a dabasi láto
gató próbáját is, Balla Páltól Szmrek
Benjáminig mindenki megtalálható rajta. A
második terem zsúfolásig telt képekkel,
újságokkal, dokumentumokkal, művészeti
alkotásokkal. Valószínűleg ebben a téma
körben ez lehet a leggazdagabb tárlat. Több
alkotás visszatérő motívuma a pesti srác, a
lyukas zászló mint jelképek, a szabadságot
eltipró szovjet tank, a leverést követő véres
megtorlás, a kihallgatások a kínzásokkal és
az akasztások. Külön figyelem jutott
Mindszenty József bíboros, hercegprímás
helytállásának is. A kiállítás élménye a kis
forgalmú kövesút túloldalán épített ’56-os

kápolna megtekintésével válik teljessé.
Tervezője Csete György építész, számos
szakmai elismerés, így a Kossuth-díj birto
kosa, akinek több épületével Ópusztaszeren
is találkozhatunk. Szándéka szerint az épü
let egyik, teljes tornya a győztes forradal
mat, míg a másik, romos torony a vérbefoj
tott szabadságharcot jelképezi. A kápolna
névadója – védőszentje a nándorfehérvári
győzelem egyik hőse, a parasztkatonákat
vezető olasz származású hitszónok,
Kapisztrán Szent János. Személye azért
találó – szimbolikus választás, mert 1456ban éppen október 23-án – az 500 évvel
későbbi magyar forradalom születésnapján – hunyt el Újlakon, az egész európai
földrész sorsát meghatározó diadalt követő
pestisjárványban. A kápolna védőszentjét
fafaragású szoborként láthatjuk a bejárat
előtti területen egy ülő Krisztus-szobor
és egy „Krisztus a fakereszten” kompozíció
társaságában. A kápolna felszentelése 2002
nyarán történt, a szertartást Bábel Balázs
Kalocsa–Kecskemét érseke, Gyulay Endre
Szeged–Csanád megye püspöke és Tempfli
József, Nag y várad püspöke végezte.
(Említést érdemlő körülmény, hogy Bábel
Balázs ekkor már városunk díszpolgára
volt, hiszen március 15-én, sokak számára
emlékezetes ünnepség keretében vette át az
elismerést.) A kápolna belső terében a for
radalom és szabadságharc minden mártír
jára névtábla emlékeztet. A falon rögzített
kerámiákon a foglalkozás és a születés,
kivégzés időpontjai olvashatóak. Különleges
és egyben megrendítő információ, hogy a
2011. október
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kivégzés idejét perc pontossággal rögzítet
ték. Ennek köszönhetően megtudhatjuk,
hogy a dabasiak közül elsőként hóhérkézre
adott 23 éves sári fiatalembert, Szmrek
Benjámint, 1957. szeptember 5-én kora reg
gel, 6 óra 55 perckor végezték ki a Kozma
utcai kisfogházban. A forradalom egyéves
évfordulóján a Biksza-ügyben elítélt három
gyóni mártíron álltak vérbosszút. 1957.
október 25-én reggel hét óra 26 perckor egy
időben Balla Pál és Lakos János, rá nem
több mint egyetlen percre, hét óra 27 perc
kor Harmincz István földi pályájának vetet
tek véget. Az 1957 őszi vérengzésből kima

radt a hosszú ideig bujkáló D. Szabó Károly,
a gyóni Nemzeti Bizottság elnökhelyettese,
akit ekkor már fogvatartottak. Minden ter
hére felrótt vádat tagadott és a gyóniak sem
voltak hajlandóak rávallani, ezért a látszat
per akkoriban szokatlan módon elhúzó
dott. Az ő kivégzését 1959. január 14-én
délután 15 óra 25 perckor hajtották végre.
Végakaratának megfelelően a kápolná
ban helyezték örök nyugalomba az alapító
Pongrátz Gergelyt 2005-ben, ahol rendsze
resen, minden hónap utolsó vasárnapján
délután 16 órakor tartanak misét. Az ország
egyetlen 1956-os múzeuma ingyenesen
látogatható a hét minden napján, még vasár
nap is a délutáni órákban. Ez idáig állami
támogatásban nem részesült, adományok
ból, pályázati forrásokból sikerült biztosí
tani működését. Az egyszerű múzeumláto
gató önkéntes alapon, a helyszínen árusított
képeslapok és könyvkereskedelmi forga
lomban nem kapható 1956-os kiadványok
vásárlásával járulhat hozzá a fenntartási
költségekhez. Célszerű ezt megtennünk
már a méltányosság okán is, de még haszno
sabb, ha saját, merően „önző” szempont
jainkat mérlegelve jutunk erre a döntésre.
Közös érdekünk a múzeum működése, jó
lenne, ha majd unokáinknak is rendelkezé
sére állna. A kiállítás tanulmányozása felér
egy történelemórával, pontosabban: nincs
az a történelemóra, mely hatékonyságban
felvehetné a versenyt a tárlat megtekintésé
vel…
Valentyik Ferenc

Ady Endre

Október 6.
Őszi napok mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott- hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú csókja:
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet:
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom:

Fotó: Karlik Dóra
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Idén nyáron sem unatkozott a Kéknefelejcs Citerazenekar
Hallo Leute, Bambergből jelentkezem,
ugyanis jelenleg itt lakom. Féléves Erasmusösztöndíjjal kerültem ebbe a csodálatos
német kisvárosba, ahová a zenekarnak is
volt lehetősége ellátogatni.
Bamberg 70 ezer lakosával egy igazi kis
ékszerdoboznak számít, Nürnberg és
Würzburg között fekszik, Bajorországban.
A gyönyörű belváros a legnagyobb sértetlen
történelmi városmag Németországban és
1993 óta az UNESCO világörökség listá
ján is szerepel. Bamberg több mindenről
híres, egyrészt rengeteg templomáról, bele
értve a bambergi dómot, ahol a fiatal István
király egyetlen hitelesnek mondott lovas
szobra található.
És hogyan is került ide a zenekar?
Júniusban az egyetemen egy nemzetközi
hetet szerveztek. Az egyik tanárom engem
is felkért, hogy prezentáljak valamit az
országunkról. Ekkor eszembe jutott, hogy
amivel legjobban bemutathatnám a hazám,
a népzene, amit kiskorom óta képviselek.
Megemlítettem a tanáromnak, hogy mi
lenne, ha elhívnánk a zenekaromat és tar
tanánk egy koncertet, táncolnánk egy
kicsit, motiválnánk a diákokat. Ezen ő tel
jesen fellelkesült, és rögtön el is kezdtük
szervezni, hogy kijöhessenek hozzám a
többiek. Szerencsére otthon is nagyon
támogatóan fogadta a városvezetés a kez
deményezést és a zenekar kapott egy kis
buszt a kijutás érdekében.
Szerda reggel az egész éjszakás út után
megérkezett a Kéknefelejcs, a családom
nagy részét is beleértve. Mondhatom, hogy
az egyetlen nyári napon érkeztek (ugyanis
Bambergre nem jellemző a forró nyár), úgy
hogy azonnal a strandon kezdtük az utazás
fáradalmainak kipihenését. Kicsit a naptól
is leégve, az alváshiányt csak kissé pótolva,
értünk az egyetemre, délután 3-ra, a keleteurópai napra. 20 percet kellett játszanunk,
és azt követően, a hangulattól függően, egy
kis táncházat is vártak tőlünk, bár el sem
tudták képzelni, hogy mi lehet az. A ren
dezvényen több nemzet is képviseltette
magát, de főként csak power-pointos pre
zentációkban mutatták be országaikat a
diákok. Ezért mindenki kíváncsian várta,
hogy mi fog kisülni a zenei produkcióból.
Először bemutattam a csoportot, valamint
beszéltem Dabasról, a hagyományainkról,
hangszerekről. A piros-fehér-zöld fellépő

ruhánkat vettük fel, ami vizuálisan is
élményt jelentett a nézőknek, akik nemcsak
a német diákokból, tanárokból álltak,
hanem a világ minden részéről érkező kül
földi hallgatókból is. A zenénk hatalmas
sikert aratott, állva tapsoltak a koncertünk
végén, és a táncházban a japántól a brazilig
mindenki velünk ropta. A tanárom, látva
azt az energiát, amit a csapat magában hor
doz, még inkább fellelkesülve elkezdte spon
tán szervezni az újabb és újabb fellépéseket.
Ez azért volt meglepő számomra, mert a
németek nem a spontaneitásukról híresek,
sőt nem is arról, hogy csak úgy beállnak egy
táncházba táncolni. Úgy tűnik, felborítot
tuk a rendszert, megdőlni látszanak a néme
tekről alkotott sztereotípiák.
Így történt tehát, hogy a zenekar három
napos itt-tartózkodása alatt négy szerve
zett fellépésen vett részt, valamint kétszer
csupán spontán örömzenélésbe kezdtünk,
elsőként az egyik Döneresnél (megköszön
vén az ebédet). Azóta nem engedi a vezető,
hogy bármiért is fizessek, ha betérek oda!
Majd a romantikus rózsakertben, ahol
kíváncsian körénk gyűltek a nézelődők.
A négy szervezett fellépésből kétszer az
egyetemen a nemzetközi hét keretében lép
tünk fel, ahol egyik alkalommal még a két
tanóra közötti szünetben, az udvaron is
elkezdtünk zenélni. A termekből a diákok
leszaladtak, hogy táncoljanak, mert felis
merték az előző napi táncházas dallamo
kat. Igaz a mondás, hogy akármilyen nyel
ven is beszéljen két ember, a zene mindig
közös nyelv marad.

A harmadik fellépésünk a tanárom
magán nyelviskolájában volt, ahol nagyon
lelkes közönség fogadott bennünket, sokan
CD-t is vettek tőlünk. A legnagyobb dolog
az volt számunkra, hogy az egész hetet
lezáró, nagyszabású egyetemi fesztiválon is
felléphettünk, annak ellenére, hogy erede
tileg nem szerepeltünk a programban. Ott
tévéfelvétel is készült rólunk, valamint
interjút adtunk a helyi újságnak. Ez a zene
karnak is új lendületet adott, még jobban
megerősített minket abban, hogy milyen jó
dolog, amit csinálunk.
A nyár még korántsem ért véget ezzel a
kis bambergi kalanddal, ugyanis augusz
tusban egyhetes intenzív zenetábor várt
ránk a művelődési ház szervezésében a
Ricsováry Majorban.
Közvetlen ezután részt vettünk az idei
egri Aranypáva-díjas találkozón. A dél
előtti szereplés után kihirdették, hogy
mindkét előadott népdalcsokrunkkal
bejutottunk az esti gálára, amelyről rádió
felvétel is készült és lehetőséget biztosított
az Aranypáva Nagydíj elnyerésére.
A 25 résztvevő együttesből benne vol
tunk abban a négyben, akik elnyerték az
Aranypáva Nagydíjat.
A jövőben is nagy kihívás vár ránk,
ugyanis novemberben a Csík zenekar előtt
fogunk játszani a DDS-ben, úgy tervez
zük, hog y a lehetőséget megragadva
kinevezzük ezt az alkalmat egyben a
CD-bemutató koncertünknek is.
Szlama Ildikó
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Zenebölcsi–Zeneovi
,, Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is
vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.’’
(Kodály Zoltán)
Legelső élményünk, még születésünk előtti
időszakból, hogy halljuk édesanyánk szívve
résének szabályos, ritmusos dobbanását,
érezzük minden mozdulatánál, ahogyan rin
gatózunk.
Az ölbeli játékok mintegy folytatását jelen
tik az anyaméhbeli élménynek, felidézik a
gyermekben ezt a biztonságos állapotot, a
mondókázó felnőttnek pedig megadják az
együttjátszás élményét.
Ez a tevékenység amellett, hogy oktatja,
neveli a babát, szórakoztatja is. Az ölbe vétel,
a testközelség érzelmi töltetet is ad, elmélyít
ve ezzel a baba-mama kapcsolatot. Több
érzékszervet von be egyszerre, hiszen egy idő
ben hallja, látja, érzi mindazt, ami egy-egy
mondókában szerepel. A gyermek azonnal
felfigyel az énekszóra, a mondókázáshoz kap
csolódó hanghordozásra, mert az különbözik
a mindennapi beszédtől. Így segít összponto
sítani és fenntartani a gyermek hallási figyel

mét, alakítja zenei arány- és formaérzékét,
segít a beszédfejlődésben is.
Az általunk tartott Zenebölcsi-foglal
kozásokkal a legfontosabb célunk, hogy babamama együtt jól érezze magát, és ötletet tud
junk adni ahhoz, hogy ezt a jó élményt otthon
is fel tudja idézni. A foglalkozások utáni sza
bad játék során pedig a babák és mamák felfe
dezhetik és kipróbálhatják a különböző fej
lesztő játékainkat is. A tapasztalat azt mutat
ja, hogy ahogy a gyermekek cseperednek,
folyamatosan igénylik a már megszokott
együtt mondókázást, együtt zenélést. Két
hetente szombatonként ezért az óvodás kor
osztálynak is lehetőséget biztosítunk erre.
A 3–5 éveseknek Zeneovi-foglalkozást
szervezünk, ahol nagy szerepet kapnak a
mesék, versek, és a különböző kézműves tevé
kenységek is. Az 5–7 évesek pedig egy alter
natív zenei fejlesztő foglalkozáson vehetnek
részt, ahol az önkifejezés szabad mozgásban,
a zene ábrázolásában is hangsúlyt kap.
Mindenkit szeretettel várunk!
Dömők Virág zenepedagógus

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
– Z E N E B Ö L C S I I C U R K Á K NA K
(6 hónapos–másfél éveseknek) szerdánként
9.30–11.00 órakor
– ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (más
fél–4 éveseknek) kedden és csütörtökön
10.00–11.30 órakor
– Szeptembertől újra indul a ZENEOVI, a
3–5 éves korosztálynak, kéthetente, szom
batonként 16.00–18.00 óra között.
– I lletve újdonságként a ZENE-BONA
alternatív zenei készségfejlesztő foglalko
zás, az 5–7 éves gyermekeknek, kéthetente,
szombatonként, 14.30–15.30 óra között.
Érdeklődni lehet Dömők Virágnál, a
06-20/955-7450 és Garajszkiné Varga
Juditnál, a 06-20/577-8548-as telefonszá
mon, illetve személyesen, a Játéktárban, a
Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon:
w w w. k o lyo k s z i g e t j a t e k t a r. hu , a
Gyermekprogramok és az Eseménynaptár
menüpont alatt.

Tour de Fekt emléktúra 2011
Október 1-jén újra megmozdult a Tour de
Fekt kerékpáros baráti kör, ezúttal kibő
vített létszámmal. Harmincan tettük meg
a Dabas–Tatárszentg yörg y–Örkény–
Pusztavacs–Hernád–Újhartyán–Dabas 60
km-es körét.
Őszi zárótúránk elsődleges célja az aradi
vértanúk halálának 162. évfordulója előtti
tisztelgés volt. Erre a pusztavacsi emlék
parkban és romtemplomnál került sor
Kozák Imre tanár úr kortörténeti előadásá
val egybekötve. Nagy örömünkre szolgált,
hogy bringázásunkon minden korosztály
részt vett és kitartással letekerte a távot. A
legfiatalabb a 13 éves Dóczi Roland, a leg
idősebb pedig a 67 éves Orczi József. A nők
nél nem illik kort említeni, de itt is kb. két
generáció kerekezett.
Szervezőink a jövőben is azon fognak
munkálkodni, hogy minél több kerékpároz
ni szerető embert – kortól függetlenül –
vonjanak be ebbe a csodálatos sportba, mely
egyben tartalmas kikapcsolódás, természet
járás, tapasztalat- és ismeretszerzés, egész
ségmegőrzés és -javítás, vidámság és nem
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utolsósorban baráti kapcsolatok kialakítása.
Terveink szerint három nagyobb túrát szer
vezünk évente. Tavasszal 60 km-t, nyáron
200 km-t és ősszel szintén 60 km-t. Ezen
kívül részt szeretnénk venni a mások által
szervezett kerékpáros megmozdulásokon is.
Az október 1-jei emléktúránkat segítet
ték és támogatták: Huja István, aki pótal
katrészeket biztosított és finom ebéddel

várta a társaságot, Dóczi Sándor, aki cso
magjainkat szállította, és a Rádió Dabas,
amely riportokkal, felhívásokkal és Kancsár
Krisztián személyében személyes részvétel
lel segítette és színesítette túránkat.
A Tour de Fekt nyitott kerékpáros baráti
kör. Örülünk minden érdeklődő, kerekezni
szerető embernek, 14-től 90 éves korig.
Csatári Lajos
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DÍJUGRATÁS

Rekorddal indult az ôszi futószezon

Az ócsai sikerek után a Lovestyán Rita–Bea páros ismét bebizonyí
totta, hogy jó csapatot alkotnak, hiszen az augusztus 6-án Pátyon
megrendezett díjugrató versenyen újabb helyezéseket szereztek.
A 110 cm-es magasságon, hibaidős elbírálással megrendezett
versenyszámban hibátlan lovaglással, 52,43 mp-es időeredménnyel
a 4. helyet szerezték meg.
A 120 cm-es magasságon, szintén hibaidős elbírálással lebonyolí
tott versenyszámot a páros 4 hibaponttal, azaz 1 verőhibával teljesí
tette, így a 6. helyet szerezték meg.
A Karádi László által épített pálya feladta a leckét lónak és lovas
nak egyaránt. A pálya nehézségét az is bizonyítja, hogy mindössze 3
lovas tudta hibátlanul teljesíteni.

A 26. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton 30 fokos nyári
melegben és 7 ezer egyéni nevezéssel indult. 1500 főnél több külföl
di érkezett a versenyre. A félmaratonistákat Csomós Miklós,
Budapest főpolgármester-helyettese indította, a rajtpisztoly eldör
dülése után a futófolyam végét még 10 perccel később sem lehetett
látni.
A félmaratoni indulók – egyéniek, a párosok tagjai és a Fuss
Budapest Trió váltói – sokára érkeztek célba, a rajt 10.00-kor volt,
az utolsó beérkező pedig 12.57-kor. A futókat végig szurkolók és
szambás ütősök kísérték. Aki ilyen kánikulában lefutotta a 21 kilo
métert, valóban elismerésre méltó teljesítményt ért el.
Szeptember 4-én számos dabasi futó is képviseltette magát ezen
a versenyen. A félmaratoni távot teljesítők: Kosztolányi Zsolt, Gál
Andrea, Czira Tamásné, Németh László, Sponga Péter, Ligetvári
Dorottya Sára, Ligetvári István, Ács Ferenc, Jarábik Márta.

Augusztus 20–21-én zajlottak Tamásiban az 52. Tamási
Lovasnapok. A neves versenyzőket felsorakoztató versenyszámok
ban az első versenynapon Lovestyán Rita a 44 induló közül, hibát
lan lovaglással 76,03 mp-es időeredménnyel a 8. helyet szerezte
meg, a második versenynapon a páros a 20. helyen végzett.
Augusztus 27-én Ócsán az Equina Lovasfarmon megrendezett
díjugrató versenyen Bea, a 2000-es születésű sárga kanca sajnos a 8.
ugráson hibázott, így az 5. helyet szerezték meg.
Szeptember 9–11-én került megrendezésre a Pest Megyei
Díjugrató Döntő Tápiószentmártonon, a Kincsem Lovasparkban.
A 3 napos verseny alatt 5 kategóriában hirdettek bajnokot, mégpe
dig: kezdő lovas, kezdő ló, ifjúsági, amatőr és felnőtt kategóriában.
Rita a felnőttek között állt rajthoz lovával.
A felnőtt kategóriában az elődöntőt és a középdöntőt 130 cm-es
magasságon rendezték meg. Rita Bea nevű lovával mind a két pályát
sikeresen teljesítette, eredményük alapján a középmezőnyben
végeztek, de a harmadik napi döntőbe idén sajnos nem jutottak be.
A szeptember 9–11-i Pest Megyei Díjugrató Döntőn való sikeres
helytállást követően Lovestyán Rita és Bea ismét pályára lépett a
szeptember 17-én Dunaharasztin megrendezett díjugrató verse
nyen. A verseny szervezője a dunaharaszti Mustang Lovas Club
volt.
A Szervál Sportegyesület versenyzője a 120 cm-es magasságon
megrendezett versenyszámban állt rajthoz, ahol a 6. helyet szerezte
meg.

A félmaraton befutói után a Nike Ligetkör indulói rajtoltak el.
Ez a kisebb, kellemes futás is jó, mondhatni családias, baráti hangu
latban zajlott. Összesen 12 ezer résztvevő volt a hétvégi eseményen.
„A sportolás hatására általában soványabbak leszünk, annak
ellenére, hogy lelkileg és szellemileg növekszünk, gazdagodunk.”
Monspart Sarolta
J. M.

Dabasiak a Budapest Maratonon
Janicsák Enikő, dabasi lakos sikeresen teljesítette a 42 km-es mara
toni távot október 2-án, Budapesten. Enikő egy sport reality műsor
ba jelentkezett Szántó Dávid (a Sport 24 műsorvezetője) felhívásá
ra, aki partnereket keresett „Dávid futása” című műsorához. Négy
hónapos felkészülésük alatt két edző támogatta a csapatot.
Háromhetes ciklusokban készültek fel, más mozgásformák mellett
hetente 6 futóedzésük volt, a negyedik héten pihenhettek.
A Budapest Maratont minden évben megrendezik, idén is több
mint 3000-en álltak rajthoz. Enikő az indulás előtti hetekben izom
gyulladással küszködött, ami aggodalommal töltötte el. A start
előtti napon azonban megnyugodott, és ez a higgadt, derűs hangu
lat kitartott a futás végéig. Holtpontok nélkül, egyenletesen teljesí
tette a 42 km-es távot.
A maratonon még három dabasi futó indult: Czira Tamásné,
Körmöczy Zoltán és Németh László.
Enikőnek és minden dabasi futónak szívből gratulálunk, további
szép sportsikereket kívánunk!			
–szerk–
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X. Dabas Duatlon
Szeptember 25-én, vasárnap rendezte meg
a X. jubileumi duatlonversenyét a Dabasi
Szabadidős Sportegyesület és a Gyóni Géza
Általános Iskola.
Ez a verseny egyben a Pest megyei
Diákolimpia döntője is. Idén az időjárás
kegyes volt hozzánk, verőfényes napsütés
ben, nyárias melegben mérhették össze
tudásukat a megye legjobbjai. A versenyre
34 település 41 egyesületéből, iskolájából
közel 300 gyermek érkezett. A futás–
kerékpározás–futásból álló duatlon verseny
után gazdag kiegészítő program várta a
sportolókat: volt trambulin, kisvonatos
városnézésre mehettek, továbbá a dabasi
tűzoltók jóvoltából megnézhettek egy tűz
oltóautót is. Péter Attila, aki többek között
a Triatlon VB-n is speaker volt, Dabason is
kitűnő hangulatot teremtett.
A rendezők is mindent megtettek, hogy
sikeres legyen a rendezvény. A dabasi ver
senyzők szép eredményeket értek el a hazai
rendezésű Duatlon Diákolimpián. Az iga
zolt, egyesületben versenyzők közül 23
dabasi gyermek indulhat a szekszárdi orszá
gos döntőn. A nem igazoltak mezőnyéből
18-an vesznek részt a Balassagyarmaton

megrendezendő Diákolimpián. A továbbju
tottak a Dabasi Szabadidő Sportegyesület
versenyzői és a Gyóni Géza Általános Iskola
tanulói, továbbá egy versenyző a Kossuth
Lajos Általános Iskolából. A legjobb hazai
versenyzők a következők voltak: Kecskés
Noémi, Szegfi Csenge, Pásztor Zalán,
Ta l a pk a C s e n ge , B ok ro s B on i f á c ,
Ruttersmidt Kristóf, Bukovszki Tünde,
Szegfi Zsanett, Nyers Kamilla, Kanyik

András, Fajt Ádám, Fekete Balázs, Kiss
Péter, Székely Gergő, Kovács Marcell,
Bennárik Csilla, Zelovics Dóra, Latyák
Noémi, Holecz Brigitta, Cseik Márton.
Minden résztvevőnek gratulálunk és sok
sikert az országos döntőn!
A rendezők köszönik a támogatók segít
ségét és a verseny lebonyolításában résztve
vők munkáját.
Várdai Zoltán rendező

Férfi kézilabda
A Dabas-Diego K.C. őszi mérkőzései
NB I/B	
Dabas-Diego K.C.–Hajdúböszörmény
Nyíregyháza–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Cegléd
Törökszentmiklós–Dabas-Diego K.C.

Fotók: Karlik Dóra

További mérkôzések
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat
Ózd–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Balmazújváros
Hajdúnánás–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Eger
Dabas-Diego K.C.–Lajosmizse
Békés–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Gyöngyös
Csömör–Dabas-Diego K.C.
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felnôtt
35 : 28
26 : 25
22 : 26
26 : 30

ifjúsági
35 : 26
40 : 31
29 : 25
–

okt. 09.
okt. 15.
okt. 23.
okt. 29.
nov. 13.
nov. 20.
nov. 26.
dec. 03.
dec. 10.

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!!!

hirdetések

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön
vagy gyermeke napjait, éjszakáit?

Október 17-én, teljesen kezdő
hastánccsoport indul Dabason,
ahová minden érdeklődő Hölgyet
(7–99 éves korig) sok-sok szeretettel várunk.

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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